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E L Ő F IZ E T É S I  ÁRA:
Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VII., NAGYDIÓFA-UTCA 3. SZ., I. E M E L E T

MEGHÍVÓ.
A B udapesti Kávéssegédek Szakegylete 

1912 március hó 20-án, szerdán, a Saphir- 
táncteremben (VII., Erzsébet-körut 27, I. 
emelet, Gambrinus-palota)

nagy kávéssegéd-bált
rendez, melyre egyletünk tagjait és b. hozzá
tartozóikat meghívja a  rendezőség.

K ezdete este 9 órakor. A zenét győri Pa- 
rád i Jó z s e f  közkedvelt zenekara szolgál
tatja. Személyjegy ára 1*50 K, családjegy 
3 K. Meghívó iránti kérések és mindenféle 
pénzküldemények a kávéssegédek vigalmi 
bizottságához (V IL kér illet. N agydiófa-utca  
3. szám) intézendők.

A t. hölgyek kéretnek egyszerű öltözék
ben megjelenni.

A bál tiszta jövedelm e a  munkanélküliek 
a lap jára  fo rd itta tik .

Közgyűlési meghívó.
A B udapesti Kávéssegédek Szakegylete 

1912 március hó 28-án (csütörtök) délelőtt 
10 órakor tisztújító

k ö z g y ű lé s t
tart, amelyre a jogaikat élvező tagok meg
hivatnak.

N ap iren d :
1. T isztikar választása.
2. Esetleges indítványok.
Közgyűlésre szóló igazolványok és sza

vazólap március 20-tól kezdve a titkárnál 
átvehetők.

Aki tagdijaival (4 hó) el van maradva, 
cselekvő jogaival nem élhet.

Szavazás a közgyűlés megkezdésétől 24 
órán át gyakorolható.

Fontos, hogy a tisztikar választásánál 
minden tag éljen jogával!

Március 4.
(F. }.) Budapest utcáin százezer ember 

folyamzott végig március 4-én hétfőn dél
előtt. Százezer dolgos ember, mind jog
talan s mind jogot akart.

Az osztályparlamentet átkozták, a nép
parlamentet éltették. Nézzük, vájjon volt-e 
okuk átkozni az osztályparlamentet.

Kijelentjük, hogy nem politizálunk, mert 
ehez nekünk dolgozóknak, Magyarorszá
gon, a sajtószabadság honában, szaklapunk 
hasábjain nincs jogunk. Kizárólag gazda
sági ténykedéseit fogjuk ismertetni az osz
tályparlamentnek, elég annyi, ebből is ki
látszik, hogy igazuk volt azoknak, akik 
átkozták a jelenlegi osztályparlamentet és 
éltették a jövendő népparlamentet.

Mindenekelőtt jó lesz ismerni a képvise
lők polgári állását, mert hát hiszen min
denki azon érdekeket képviseli, amely 
érdekek az ő érdekei is. Az 1905-ben meg
választott magyar képviselők között volt 
142 földbirtokos, 56 gróf és báró ; (szintén 
földbirtokos), 22 pap (naná nem földbirto
kos) 114 ügyvéd, akik legtöbbnyire ura
dalmi ügyészek, 66 közigazgatási tiszt
viselő (szolgabiró), 5 kereskedő, 5 orvos, 
2 iparos, 2 tanár.

Amint látható, majdnem kizárólag föld

birtokos érdekeket védő agráriusok ülnek 
a parlamentben, akiknek csak egy érdeke 
lehet: Minél több jövedelmet biztosítani a 
maguk számára. És ezt legjobban, mint 
törvényhozók érhették el. És pedig külön
féle módon. Ausztria gyárosai, Magyar- 
ország földbirtokosai egyformán ragaszkod
nak a közös vámterülethez. Miért ? Azért, 
mert Ausztria gyárosai a közös zárt vám
terület alapján silány áruikat borsos áron 
sózhatják a monarchia népének nyakába, 
mig Magyarország nagyurai, a külföldi 
gabona és hús elől zárják el a monarchia 
kapuit, kényszerítvén a lakosságot, hogy a 
húst és Kenyeret sokkal drágábban fizessék 
meg, mint ahogy fizetik azokban az orszá
gokban, ahol egy szem gabona sem terem.

Az agráriusok már számtalan közjogi 
komédiát csináltak, de mindig leszereltek, 
ha kaptak valami kedvezményt az agráriu
sok részére.

Az állampénztárból óriási összegeket 
szavaztattak meg a «földmivelés intenzi
vebbé* tételére, a zsirt hájjal kenegetve, 
azonban a kereskedelem és ipar mindig 
mostoha elbánásban részesült részükről. 
És pedig azért, hogy az iparára féltékeny 
Ausztria jóakaratát az agráriusoknak bizto
sítsák, másrészt nehogy a fejlődő munká
sait jobban fizető ipar és kereskedelem 
elvonja az éhbérért dolgozó földmives 
munkásokat a földbirtok szolgálatából.

Szóval a monarchia proletár népe rosszul 
és drágán táplálkozik, drágán ruházkodik, 
egyszóval az osztrák gyárosok és magyar 
mágnások uzsoraadó fizetője.

Es, hogy a monarchia népét megtarthas
sák, a buta, adót fizető népnél megakadá
lyozták a kultura terjedését.

Lóverseny paripákra többet áldoztak, mint 
kultúrára, azért, mert félnek a kultura ter
jedésétől. A tanítókat éheztették, a papokat 
hizlalták. A kalksburgi gróf pár év előtt 
valamennyi más országokból kiutasított 
papokat és papnőket Magyarországra hívta, 
vagyonhoz juttatta, hogy a kényszerűség
ből nagyobb darab kenyérért lázadozó né
pet a hit maszlagjaival, a tulvilági élet 
gyönyöreinek Ígérgetésével továbbra is 
igavonó álattá aljasitsák.

Kulturországokban az ilyen dolgok, amik 
a magyar parlamentben történnek, már a 
rossz emlékek közé tartoznak.

Más kulturországokban a földbirtoko
sok képezik a kisebbséget, a többséget 
pedig kereskedők, iparosok, tanítók, orvo
sok és a munkások képviselői alkotják.

És amely országban igy van, amely 
országban népparlament van, abban az 
országban nem csak a grófok és pribék
jeik, a papok duslakodnak a földi javak
ban, hanem arányosan minden polgára az 
országnak ha nem is jólétben, de legalább 
emberi életet él.

Törvényeket hoznak, amelyek megszab
ják a maximumát annak, amennyit egy 
munkás naponta dolgozhat, az állam hozzá
járul a munkanélküli és beteg munkás 
segélyezéséhez, aminek az a következmé
nye, hogy gyógyítják a beteget és nem 
engedik munkába addig, mig teljesen nem 
egészséges.

Ezzel óriási arányszámban csökkentették 
a halálozást.

Nem elégedtek meg azzal, — mint Ma
gyarországon — hogy törvényt hozzanak

arról, hogy mindenki iskolaköteles, hanem 
létesítettek iskolákat, ahová az iskolakötele
sek tandíjmentesen járhatnak. Törvényileg 
gondoskodtak arról is, hogy az elaggott, 
vagy baleset által munkaképtelenné vált 
munkásokról éltük végéig gondoskodva 
legyen. Számtalan bizonyítékot sorolhat
nánk fel az osztályparlament ellen, a nép- 
parlament mellett, de ez felesleges, tudja 
ezt már Magyarország minden munkása, 
tudta ezt az a «százezer» is, amely már
cius 4-én végig folyamzotí Budapest utcáin, 
megreszkettetve a hatalom, a jogbitorlóit, 
sáfárjait.

Mi kávéssegédek is ott voltunk, mi is 
átkoztuk az osztályparlarnentet, éltettük a 
népparlamentet.

Nekünk igen sok okunk van az átkozó- 
dásra. A grófok parlamentje eltűrte, hogy 
naponta akár 20 órát is dolgoztattak ben
nünket, nem törődött azzal sem, hogy min
den második kávéssegéd tüdővészben hal 
meg, nem törődött azzal sem, hogy a 
szabadnapért verekednünk kellett kapzsi 
munkáltatóinkkal, sőt amikor egyik-másik 
kócos kávésnak a tyúkszemére léptünk, 
akkor a fekete gróf szétrugta mentsvárun
kat, szakegyletünket, de nem mozgatta a 
fülét, amikor arról siránkoztunk, hogy tul- 
dolgoztatással a korai halálba hajszolnak 
bennünket.

Hiteles statisztika szerint az átlagos élet
kor a gazdagoknál 52 év, a jórnóduaknál 
46 év, a munkásoknál és parasztoknál 41 
év, mig a budapesti betegpénztár statiszti
kája szerint a kávéházi alkalmazottak átla
gos életkora 35 év.

Minden második kávéházi alkalmazott 
tüdővészben hal meg, ezt hogy a jövő
ben ne igy legyen, nem nekünk kell ki
verekedni, hanem a törvényhozás köteles
sége.

Hogy a jelen osztályparlamenttől mit 
várhatunk, azt már tudjuk, épp ezért mi is 
teljes erőnkkel küzdjünk az igazi népkép- 
viselet mielőbbi megvalósításáért, ha kell 
a barikádokon is.

SZEMLE.
Fogalom zavar. A Budapesti Kávés- 

ipartársulat választmánya február 19-iki ülé
sén foglalkozott a «Kávéssegédek és kávé
főzők segélyalapját kezelő bizottság» utolsó 
ülésén hozott határozatával, amelyben az 
alapítólevél rendelkezéseinek óhajt részben 
érvényt szerezni, részben pedig oly értelmű 
változásokat eszközölt az alapítólevél pont
jait illetőleg, amelyek szükségessé váltak, 
mert a régi rendelkezések nézeteltérésekre 
adtak okot. Az ipartársulat a következő ér
telemben foglalkozott ezen határozattal :

«Elnök jelenti, hogy a kávéssegédek, kávéfőzők 
és konyhalegények segélyalapjára felügyelő bizott
ság legutóbbi ülésén a segédtagok olyan értelmű 
indítványt terjesztettek elő az alapitó levél módo
sítására vonatkozóan, hogy a kérvények az ipar
társulaton kivül a szakegyesületeknél is előterjeszt
hetők legyenek, hogy továbbá az illető testületek 
közgyűlésein megválasztott tagok sorában évköz
ben netán előforduló változás esetén az illető tes
tület választmánya jelölhessen ki hiányzó tugokat. 
Ezeket az indítványokat az elnök, aki az említett 
bizottságnak hivatalánál fogva elnöke, nem tartotta 
elfogadhatónak, azonban a bizottság többsége az 
indítványokat határozat erejére emelte. A választmány 
az elnöknek ebben az ügyben követett eljárását a 
maga részéről teljes mértékben helyesli és kijelenti, 
hogy az ipartársulat a kérdéses alapító levélnek a
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kívánt értelemben való módosításához semmi kö
rülmények között hozzá nem járul. Megbízza ennek 
folytán* a választmány az elnököt, hogy az ipar
társulatnak ezt az álláspontját a bizottság legköze
lebbi ülésén jelentse be s amennyiben a bizottság 
az említett határozatokhoz továbbra is ragaszkod
nék, a megfelelő intézkedések megtétele végett te
gyen a választmánynak előterjesztést.*

Mindenekelőtt kétségbe vonjuk, hogy az 
ipartársulat választmányának beavatkozási 
joga volna a segélyalap kezelő bizottság 
hatáskörébe, azokon a rendelkezéseken fe
löl, amelyeket az alapitó levél világosan 
megjelöl, tudniillik hogy a vagyon az ipar
társulat alapszabályai szerint kezeltetik és 
annak őrizete alá helyeztetik. Kimondja, 
hogy más célt nem szolgálhat, mint amit 
a szabályok megállapítanak. És hogy a bizott
ság elnöke a mindenkori ipartársulati elnök. 
Azonban az alapitó levél egy rendelkezése 
sem intézkedik arról, hogy a segélyalap 
kezelő bizottság határozatait az ipartársulat 
bírálat tárgyává teheti, még kevésbé, hogy 
a bizottság határozatai fölött vétót gyako
roljon !

Ha tehát a bizottság ezen — az alapitó 
levél szerint is megmásithatlan — rendel
kezéseken akart volna módosításokat esz
közölni, úgy helyén való volna, ha a Ká- 
vésipartársulat választmánya ezt lehetet
lenné teszi.

De amidőn csak oly változtatásokat 
eszközölt, amelyekhez jogai kétségbevon- 
hatatlanul fennáilanak és az alapitó levél 
világos rendelkezéséből folynak, azon ha
tározat, melyet a Kávésipartársulat választ
mánya hozott, hogy asemmi körülmények 
közt sem já ru l hozzá a bizottság á lta l ho
zott határozathoz* , egy hívatlan egyén in
konzekvenciájára vall.

Semmi közünk ahhoz, hogy az ipartár
sulat elnöke udvariasságból tudatja a vá
lasztmánynyal a bizottságban történteket, 
de hogy a bizottságnak, mint szuverén 
testnek, határozatai bírálat tárgyává tétes
senek — az ellen határozottan tiltakozunk. 
Minthogy tiltakoznánk azon esetben is, ha 
ezt a beavatkozást a szakegyletek gyako
rolnák . . .

Megállapítjuk tehát azt, hogy a Kávés
ipartársulat választmányának határozata a 
megtörténteken mit sem változtat és csak 
arra alkalmas, hogy a fennálló nézetkülön
bözeteket növelje.

HIVATALOS RÉSZ.
Felkérjük tagjainkat, hogy esetleges lakás- 

változásaikat haladéktalanul — a ká r  szó
belileg vagy telefon utján, vagy pedig  le
velezőlapon — jelentsék be , mert különben 
nem garantálhatunk a szaklap  pontos kéz
hezvételéért.

Dugókat a következőktől kaptunk : 
Hollender Sándor 28, Wetzler Jenő 78, 
Neumann Bernát 20, Wiener Oszkár ló, 
Bulich János 26, Klein Nándor 9, Fried- 
mann Adolf 8, Drucker Leó 12, Varga 
Albert 5, Sípos Jenő 4, Hittler Ferenc 7, 
Schütz Béla 80, Mátyás király-kávéház 275, 
Kohn Ármin «Génua»-kávéháza 124, Klein 
Sándor Hungária-kávéháza 56, Klein József 
22, Hoffmann A. 5, Zadravetz György 
Kuláról, Mauthner Vilmos 9, Szuszky István 
17, Rosinger Jenő 3, Wiener L. Sándor 
43 darabot. A gyűjtőknek ezúton mond 
köszönetét a vezetőség.

Bene L. Tódor elvtársunk elhalt neje 
6 darab könyvet hagyományozott a kávés
segédek könyvtára javára, amelyért ezúton 
mond köszönetét a  vezetőség.

Kellermann Vilmos kávés ur Trencsén- 
ből 3 koronát adott a munkanélküliek alap
jához. Fischmann Gyula 80 fillért, C sillag  
Ignác 2 koronát adott ugyan-e célra.

Bakos Gusztáv elhalt tagunk özvegyé
nek, Biermann Hugó gyűjtése alapján, 
45 kor. 10 fillért juttattunk, amelyet ezúton 
nyugtázunk a szives adakozóknak.

Közgyűlési tudósítás. A kávéssegédek 
szakegylete február hó 27-én tartotta rendes 
évi közgyűlését, amelyen mintegy 350 tag 
vett részt. Fekete elnök megállapítja a 
határozatképességet s a közgyűlést meg
nyitja. A jegyzőkönyv hitelesítésére Marko- 
vits Sándor és Schwarcz Sándor szaktársakat 
választja meg a közgyűlés. Hanisch titkár 
úgy a pénztári, valamint a titkári jelentést 
ismerteti, kimutatva, miszerint az 1911. év 
folyamán elért eredmény mindenkit ki
elégíthet. Hogy a mérleg nem mutat 
nagyobb emelkedést, ennek oka az, hogy 
az 1911. év folyamán 3600 korona folyó- 
sittatott oly tartozásokra, amelyek még a 
felfüggesztés előttről datálódnak, amelyeket 
azonban mulaszthatatlanul rendezni kellett, 
mert esetleges költségtöbbletekkel nem 
akartuk a tartozást növelni. Kéri a köz
gyűlést, hogy a jelentést vegye tudomásul 
és a vezetőségnek a felmentvényt adja meg.

A közgyűlés Fodor Pál felszólalása után 
— amelyben takarékosságra inti a vezető
séget — a fel ment vényt megadta. Győrfy 
korelnök elrendeli a választást, majd a 
folytatólagos közgyűlésen ismerteti a meg
választott tisztikart, egyben köszönetét 
fejezi ki a bizalomért ugy a saját, mint 
tiszttársai nevében. A közgyűlés Rosinger 
Jenőt a tagok sorába visszaveszi.

Hanisch titkár jelenti, hogy a kávés
segédek és kávéfőzők segélyalapját kezelő 
bizottságban ellentétek képződtek a munkál
tatókkal az alapítólevél értelmezését illetőleg. 
Végeredményben szükségessé vált, hogy 
az alapítólevél rendelkezései módosíttassa
nak. Ami rneg is történt. A munkásbizott
sági tagok egyhangúlag a következő módo
sításokat eszközölték : Segély iránti kérvé
nyek a szakegyletekhez is küldhetők. Az 
alapítólevél értelmében a munkások közül 
alelnököt választ. És hogy az időközben \ 
esetleg kivált bizottsági tagokat a választ
mány pótolja. A kávésipartársulat elnöke, 
aki a bizottságnak is elnöke, a maga részé
ről kifogásolta ezen módosításokat és oly 
értelmű kijelentéssel élt, hogy az alapítványt 
a hatóság kezébe utalja. Még nem tudjuk, 
milyen értelemben nyer elintézést ez az 
ügy s azért fontos, hogy a közgyűlés a 
most választandó bizottságba oly egyéneket 
válasszon be, akik már az alapítólevél 
rendelkezéseivel tisztában vannak és a fel-* 
merült ellentétek elsimítására legjobban 
megfelelőek.

A közgyűlés egyhangúlag a következőket 
választja: Keszey Flóris, Fekete Lőrinc, 
Fodor Pál, Schönfeld Ignác, Zuckermann 
Miksa és Győrfy József.

Elnök köszönetét mond a közgyűlésnek 
s a közgyűlést bezárja.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Megszűnt bojkott. Kőbányai szak

társaink Zsedényi tanítót, aki egy kávés
segédet tettleg inzultált, bojkott alá helyez
ték, amely bojkottnál az illető kőbányai 
kávésok is szolidárisak voltak. Amennyiben 
a fenforgó ügy szabályszerű s békés el
intézést nyert, igy a nevezettet a bojkott 
alól felmentették. Valószínű, hogy Zsedényi 
ur a jövőben körültekintőbb lesz tetteiben 
és be kell látnia, hogy öntudatos, szerve
zett munkásokkal nem lehet basáskodni.

Pűfölik a sárgát. Dohány-utca 39. számú 
házban van a J  aráin-kávéház, alig egy pár 
hónapos, de milyen öreg*. Erről különben 
Lichtenstetter Ede kávéssegéd beszélhetne 
legtöbbet, akinek módjában volt erről nyo
mós érvekkel meggyőződni. Ezen kedves 
kis éjjeli fészek Neuhaus nevű tulajdonosa, 
akinek brutális modoráról már szervezett 
embereink is meggyőződtek (ma már nem 
megy hozzá szervezett kávéssegéd), Lichten
stetter nevű alkalmazottját, akiről el kell 
mondanunk, hogy nem öntudatos munkás, 
véresre verte, a fejét betörte, ugy hogy a 
mentők vitték a kórházba. A rendőrség 
megindította a vizsgálatot. Vájjon Neuhaus 
ur egy szervezett munkással is igy járt 
volna el, azt mi kétségbevonjuk. Vagy ha

igen, ugy valószínű, hogy a retorzió sem 
maradt volna el. Bár mi a legmesszebb- 
menően elítéljük a brutalitást magát, azon
ban alkalmazzuk e kijelentést itt, hogy 
<az egyesülésben rejlik az erő*.

„Főzés.44 Minden budapesti kávés és 
kávéssegéd tudja, hogy mit jelent e szó : 
«főzés». Mi azért választottuk ezen szak
mánkban közismert műszót ezen közlemény 
címéül, mert alkalmasabb szóval nem jelle
mezhetjük a kávésok bennünket boldogító 
terveit, amelyek minduntalan felmerülnek 
és elmerülnek. Majd minden héten hallunk 
vagy olvasunk valamit arról, hogy mit ter
veznek a kávésok az alkalmazottaik javára. 
Legkedvencebb, leggyakoribb tervük az 
óvadékbankok létesítése, amelyekből tény
leg van szerencsénk egy párhoz, amelyek 
megvalósultak s volt szerencsénk látni egy 
párnak a csúfos összeomlását is (Katona stb.), 
de azért még mindig újakat terveznek 
kávésaink, mert nekik ez a legjobban jöve
delmező, közhasznú ág, amelyről ők le
szedik a gyümölcsöt, a kávéssegédeknek a 
tüskéjét juttatva.

Most legújabban megint a nyugdíjügy 
kisért, figyelemelterelőnek a tanoncoktatás 
megvalósítását is «főzik». Minden tervről, 
amit a kávésok alkalmazottaik érdekében 
terveznek, megállapíthatjuk, hogy «főzés».

Például miként jellemezhetjük a kávésok 
működését az óvadékbankok gründolásánál 
és vezetésében egy szóval? «Főzés.» Az 
ingyenes elhelyezőt, a kutyaólt egy szóval 
hogy írhatjuk le? «FŐzés.»

Á nyugdijegylet működése egy szóval ki
fejezve — «főzés*.

A legújabb nyugdijterv mi akar lenni? 
«Főzés.»

A tanoncoktaktás célja? «Főzés.»
Nincs terünk most arra, hogy a kávésok 

«főzési» receptjét leírjuk, most csak azt 
írjuk le, hogy aki a tanoncoktatás tervét 
főzte, hogy az hogyan «főzi» azokat a 
tanoncokat, akiknek (a Vendéglős- és Kávés
ipar szerint) még nem volt alkalmuk a 
a «pártlokahtásban», szivarfüstös légkörben, 
csillogó szemekkel, száraz ajkakkal, a «párt- 
vezér», a «titkár» és a «szerkesztő» beszédeit 
felszívni romlatlan leikébe.

Nos hát, a tanoncoktatás tervezőjénél, a 
Newyork-kávéházban a következő formá
ban főzik a romlatlan lelkű, csillogó szemű, 
pirosképü tanoncokat: Három évre szer
ződtetik őket. Az első évben nem kapnak 
fizetést, a második évre jó magaviselet 
esetén Ígérnek fizetést (persze nem ér rá 
a hatemeletes háztulajdonosság gondjaival 
is küzdő elnök és kávés a gyerekre vigyázni, 
hogy jól viselje magát a fiú, ezért a második 
évben egy sem kap fizetést), a harmadik 
évben már kap havi (nem heti) 6 forint 
fizetést a «romlatlan» fiú. Szóval három 
évre kap a cromlatlan lelkű» tanonc 72 forint 
fizetést, ezért három évig naponta 14 órát 
iót-fut a gyerek pihenés, szabadnap nélkül, 
ugy hogy bizony amikor letelik a három 
év, akkor már nem csillog a fiú szeme, az 
arca is csak akkor piros, ha belegázolnak 
romlatlan leikébe vagy ha a kezdődő kávé
házi betegség fest az arcára tűzpiros rózsá
kat. Aki igy bánik a tanoncaival, aki a 
gyenge rom latlan lelkü» gyereket képes 
naponként 14 óra hosszat hajszolni, annak 
a tanoncoktatási tervéről nem hihetünk 
egyebet, mint hogy az is csak «főzés* akar 
lenni.

Ligetiné trafikja és helyközvetifcője
(Főplncérek találkozóhelye.) Óriási erőfeszí
téseink dacára sem tudjuk megakadályozni, 
hogy a velünk egyéni szerződésben lévő 
kávésok, ha csak szerét tehetik, ügynökhöz 
ne forduljanak főpincérért, sőt felszolgáló
ért is. A kávésok közvetítője, a kutyaól 
pedig teljesen tehetetlenül kénytelen tűrni 
ezen állapotokat, amelyek különben csak a 
kávéssegédekre szomorúak. A kutyaól csak 
arra való ma már, hogy a Ligetiné trafikjá
ból elhelyezett egyéneknek kísérőlapot 
adjon. Nehogy esetleg cáfoljanak, előre 
megmondjuk, hogy mi küldtünk három 
megbízható elvtársat Ligetinéhez üzletkere-
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sés céljából, mert kiváncsiak voltunk rá, 
hogy ugyan hova helyez Ligetiné. Megtud
tuk, hogy tényleg Budapest legnagyobb 
kávéházai részére különösen főpincéreket 
Ligetiné helyez.

Nagy bőbeszédűséggel sorolta fel azokat 
a kávéházakat, ahová és akiket elhelyezett, 
kinek mennyi óvadéka van, mennyit keres 
és hogy mennyi trafikot ad el. Majd 
hamarjában a következő kapható főpincéri 
állásokat sorolta fe l: Westend-kávéház fő
pincért keres 10.000 korona óvadékkal, 
azonnal be lehet lépni, Riviera-kávéház 
éjjeli és nappali főpincért keres 4000 4000
korona óvadékkal, Miramar-kávéház nappali 
főpincért keres 5000 korona és éjjeli fő
pincért 3000 korona óvadékkal. Még szám
talan kisebb-nagyobb kávéházat sorolt fel, 
természetesen valamennyit magas óvadé
kokkal. Végül szakegyletünk elhelyezője, 
aki szinte jelen volt, felszolgálói állást kért, 
mire rögtön ajánlotta is az Arco-kávéházat, 
megjegyezvén, hogy jobb állásai szoktak 
lenni, csak most momentán nincs jobb. Ki
jelentette, hogy az üzlet felvétele után be 
kell menni Vashoz is a kutyaólba a formá
nak eleget teendő, mert Hódosy ur úgy 
kívánja, miután megígérte az ipartársulat
nak, hogy onnan veszi a személyzetet. 
Tehát Ligetinél állítja össze a személyzetet, 
Yas pedig csak a bárcát állítja ki a részükre. 
És igy van ez az egész vonalon, épp azért 
kell radikálisan szétvágni a Ligetinék és 
társai közölt.

Ligetinének üzenünk valamit. Ha nem 
akarja, hogy elvegyék a trafikjogát, azonnal 
hagyjon fel az elhelyezéssel, szüntesse be 
trafikjában a főpincérek találkahelyét, viszont 
a főpincérek is jobban tennék, ha ahelyett, 
hogy Ligetiné trafikjában és más nyúzó 
ügynökök odújában kuncsorognak, inkább 
a szakegyletben tömörülve, összetartva, a 
pillanatnyi előnyt feláldozva, segítségünkre 
lennének abban, hogy a Cicák, Danik, rneg 
tudja az ördög még miféle alakoknak a 
nyakát kitekerjük. Megjegyezzük, hogy ezen 
munkát amúgy is megkezdjük, sajnos, előle- 
láthatólag egy pár, a Cica és társaival cim
boráié főpincérnek a nyakát is ki kell majd 
tekernünk, de ezeket rmjd helyreigazítjuk.

Ligetiné, csukja be a főpincérek találka
helyét, különben mi csukjuk be a trafikját.

KÁVÉSSEGÉDEK ROVRTft
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Szakegyletünk ezer tag körül számlál, 
ebből ez évben már öt szaktársunkat temet
tük el. A ragyogó kávéházak munkásai 
majd minden héten temetnek, egy-egy 
áldozatát kisérve a temetőbe a kávéházi 
munkások gyilkoló munkabeosztásának.

így van ez már régen, 1910-ben például, 
amikor csak 500 tagja volt egyesületünk* 
nek, az évben is 17 halottunk volt, akik 
közül 13-an kávéházi betegségben, tüdő
vészben pusztultak el. Szakegyletünk költ
ségei között állandóan súlyos tételként sze
repel a koszorúk költsége.

Községekben, melyek ezer lakost szám
lálnak, évek múlnak, inig egy haláleset 
bekövetkezik, akkor is legtöbbnyire csecse
mőt vagy aggot temetnek.

Mi kávéssegédek a legszebb férfikorban 
levő szaktársainkat temetjük rémgyors egy
másutánban.

Például ez évben Répási Istvánt 32 éves 
korában február 18-án, Bakos Gusztávot 
pedig, aki ötödik halottunk, 29 éves korá
ban, február 26-án temettük el.

Sajnos, előre tudjuk, hogy a március még 
gyászosabb eredményt fog felmutatni, halot- 
taink számában. Elmondhatjuk, hogy velünk 
nemcsak harcol a tőke, minket nemcsak 
kizsákmányol a tőke; minket gyilkol a tőke!

A kávésok keveset törődnek azzal, hogy 
mi oly gyakran temetünk, ők a vidékről 
kapnak friss erőt, ellenben nekünk gondol

kodnunk keli a gyakori temetések alkalmá
ból, mert a kávéházakban uralgó munkarend 
valamennyiünknek sokkal előbb, mint vár
nánk, meghozza a halált.

Répási is szeretett volna tovább élni, 
mint 32 évig, szegény ugyancsak átkozta 
utolsó napjaiban azokat, akik őtet naponta 
14—18 órát egyfolytában dolgoztatták, mert 
bár későn, de ő is rájött, hogy azért lett 
tüdővészes és azért kell neki 32 éves korá
ban meghalnia, mert a tulhosszu munkaidő 
alatt teljesített kimerítő szolgálat kiszívta 
minden életerejét, úgy hogy természetesnek 
találta, hogy tüdővészes lett és hogy 2 évi 
vergődés után el kellett pusztulnia.

Szegény Répási szaktársunk életének 
utolsó heteiben, amikor az egyletben fázó
san összehuzakodva ült a kályha mellett, 
sokszor kifakadt sorsa miatt, fájlalta, hogy 
oly fiatalon kell elpusztulnia, de kora pusz
tulása mégsem fájt neki annyira, mint a 
felesége miatti gond és az, hogy minden 
kávéssegéd sorsa az övével azonos.

Ezért ő is egyik tervezője volt annak, 
hogy állítsunk össze egy küldöttséget a 
tüdővészes pincérekből és ez a

„ h a lá l r a í t é l t e k  k ü ld ö t t s é g e “

járjon el a különféle hatóságoknál és egye
sületeknél, valamint a sajtónál avégett, hogy 
segítsenek küzdelmünkben,amelyet rövidebb 
munkaidőéit, de elsősorban a hosszabb 
életért folytatunk munkaadóinkkal.

Nem érhette meg szegény Répási a 
halálra  ítéltek küldöttségének* akcióba lépé

sét, előbb végrehajtotta rajta a halál az 
ítéletet.

Répási temetésén pap nem zavarta a 
kegyeletet, tömjénfüst nem rontotta a leve
gőt, kívánsága szerint Földy Imre elvtárs 
mondotta el a bucsuztatót, fogadalmat téve, 
hogy minden erőnkkel azon leszünk, hogy 
megszüntethessük minél előbb azokat az 
okokat, amelyek legszebb életéveikben 
ragadják el az élők sorából proletár test
véreinket.

Bakos Gusztáv az utolsó áldozata ez ideig 
a kávéházi betegségnek. Aki ismerte, tudja 
róla, hogy a józanéletü, szorgalmas mun
kásnak a példaképe volt, akit mindenki 
becsült és szeretett. Kilenc hónappal halála 
előtt nősült. Azt hitte szegény, hogy aki 
naponta 14— 18 órát szorgalmasan dolgozik, 
annak joga van az élet örömeihez is. A 
családi élet boldogságához is.

Pedig aki naponta 14— 18 órát dolgozik, 
annak le kell mondani mindenféle élet
örömről, mert ha a pihenésre jutó kevés 
időből elvon valamit, testi vagy szellemi 
élvezetekre, akkor rögtön lecsap rája a 
a kávéssegédekre állandóan leskelődő tüdő
vészes halál.

Bakos is életével fizetett, mert megkós
tolta a családi élet melegét. Bakost szintén 
Földi elvtárs búcsúztatta, itt is fogadalmat 
téve, hogy mindaddig nem fogunk nyu
godni, amig a kávéssegédek helyzetét jobbá 
nem tettük, amig meg nem állítjuk a ko
porsók vándorlását, amelyek a kávésok tel
hetetlen haszonvágyának áldozatait zárják 
magukba.

Mindkét szaktársunk temetésén sok ká
véssegéd jelent meg, többen olyanok, akik 
már halálra vannak Ítélve és akik ludatá- 
ban helyzetüknek harcolnak és végső le

heletükig harcolni is fognak, mint Répási 
mondotta azért, hogy: rnirajtunk m ár nem 
segíthetnek, nekünk m ár semmit, semmit sem  
adhatn ak , magunknak semmit sem k érü n k ; 
de követeljük és harcolunk azért, hogy akik  
még nincsenek ha lá lra  ítélve, azok ne legye
nek ha lá lra  ítélve a jövőben nehéz munká
jukért, 32 éves korukban , árlatlanul. M i 
Leszünk elöl, akiknek m ár nincs miért har
colni, bizonyos, hogy velünk lesznek azok  
is, akiknek még van miért harcolni. Adjuk 
el drágán életünket, a mi halálunk árán 
jusson az utánunk jövőknek jo b b , szebb és 
hosszabb élet, mint a mienk volt.

Előre . . . !
K ardos Aladár szak társu n k  eljegyezte 

Benéfh Jolánka kiasszonyt Pápáról.
S reu er Jó z se f  és W eisz  M argitka.

Nagykálló. jegyesek. Tartós boldogságot 
kívánunk az uj frigyhez.

A k ávéssegéd ek  vigalm i b izo ttság a
március hó 20-an (szerdán) délelőtt 7^10 
órakor ülést tart. Minden vigalmi bizottsági 
tag jelenjen meg.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál .
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, V II!., Conti-utca

VI. kerület, N agym ező u tca  9. szám
:: alatt létező Jaszlm o v  M ik lósféle  ::

BORBÉLY- ÉS FOBRflSZÜZLETET
átvettem és azt újonnan átalakítva, a mo
dern kor igényeinek megfelelően higié
nikusan berendeztem és főtörekvésem 
Ieend, hogy pontos és előzékeny kiszol
gálás által mélyen tisztelt vendégeimet 
minden tekintetben kielégítsem. Kérve a 
t. c. közönség becses pártfogását és számos 
látogatást, maradok F E I L E S  KÁROLY
kiváló tisztelettel :: borbély és fodrász

Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli Rész
vénytársaság Budapest, V, Szabadság-tér  10 

Telefon 162 84.

C. F. M A Y E R H O F E R
Budapest, VI, Teréz-körut 28. Telefo n  138— 41.

Kóvélíi MÉreiÉZfl
kávészürö és habverogépek. darálók, pör
kölök, fagylaltgépek és tartányok. jégszek- 
szekrények és gépkellélcek, valamint vSrös- 

_  . . rézedények és ta k a rá k U iz itd yG k  állandó
B udapest. nagy raktára. Ónozások és edényjavilások. W ien.
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H A G G E N K IA C H E R
kőbányai és b u d a fo k i söryyárak r.-t.

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám: 52-66.) 

B U D A F O K . (Telefon -szám: í.)

Városi iroda : --------------------

B u d a p e s i j V . ,  S lá d á r - u f c a  5.
(Telefon-szám : 14-GG.)

■ ------------------- ---------------------------- ” — — ~ m

W R T  &  l e j j e b b  1 p §

P IN C ÉR -C IP Ő K

Mindennemű cipők.

kellem es ízű és egészséges, szén
savval telített á s v á n y v í z .  Úgy 
m agában, mint b orral keverve  
k e d v e l t  e l s ő r e n d ű  ü d ítő  és 

szom jat csillapító  ital.

A fővárosi közmunkák tanácsa tulajdona. 
A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő 

Felügyeló'ségének kezelésében 
Budapest.

Telefon-szám : 3 6 —52.

B E I T Z  JÁ N O S
muesztergályos, dákó- és billiártígolyó-gyár.

Nagy választék uj és használt tekeasztalokban, 
kinaés alpaka kávéházi és vendéglői cikkekben.

Budapest, VII., Akácfa-utca55, Dob-utcasarok.
Telefon: 8 1 -3 0 . Telefon : 8 1 -3 0 .
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A vendéglők és kávéházak legitünőbb k on yh áiban  is ma a

valódi FRANCK kávépótlékot
ládikákban, a legkiválóbb kávét megjavító szernek ismerik el.

Egész kis adag elegendő belőle, hogy a babkávé izét jelentékenyen fokozza és 
a főzetnek igen szép arany-barna szint adjon.

Szaktársaink figyelmébe! A Törley-cég a tőle 
eredő dugókat darabonkint 10 fillérrel váltja be.

N !T O 4!i.i:m :iin m T m !N
ÍBuzrósi fhmx^

KJ VÁLÓ MüSYMAJTÓísMésVSAVOtiaÓ 
KUTKEZELÖSÉG- E P g l R J F S .

Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli Rész
vénytársaság Budapest, V, Szabadság-tér  1G. 

Telefon ÍÓ2 84.

© T e le f o n  2 4 - 3 4 .  ©
A magyar pincérség első és egyetlen  
ön álló  pénzintézete, független minden 
más pénzintézettől. Ó vad ék ot azon n al 
fo lyósít. Nincs heti üzletrész. Leszámo
lás azonnal. Beiratáshoz 30 K. szükséges. 
Ügyvezető-igazgató: Fen yves Henrik.

FUCHS J. GÉZA
szaktárs ven d églőjét

Nagymező-utca 3. sz.
(volt K ém ényseprő)
a szaktársak figyelmébe 
ajánljuk. Kitűnő magyar 
konya. A legjobb italok.

fiM

Cs. és kir. udvari

OREHER UNTÁL SERFŐZDE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kiünö minőségi! ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta- 
----------bajor-, dupla márciusi és baksöré._______
Különlegesség: dupla maláta kősör kökorsókban.

Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

B u d a p e s t ,  V9I, G iaze ila-u i 26 .

B il iá r d , fa b ú to r -  és 
hűtőkészülékek gyára. 
Berendezünk sa ját vagy 
a megadott tervek sze
rint kávéház, vendéglő, 
cukrászda, iroda és min
denféle üzleteket. í:

------— T e l e f o n  s 6 5  7 5 .  ============
SÜRGÖNYÖM: „BEREN D EZŐ K  BU D A PEST*1 
anacYM aBazgw tmKŜ itBSEamws^BaaawsaBmísimmmBim
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