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A kávéssegédek értesittetnek, hogy május 23-án \  I t t  1 1  1 tartunk a
délelőtt 10 órakor szakegyleti helyiségünkben i C I l U I v l V U I I  IV U 1 V ő  l  vetkező napi
renddel : 1. Az Országos Szövetséghez való csatlakozás. 2. A kávéssegédek szakosztályának m egalakulása. Tiszte
lettel L a  vezetőség .

Országos Szövetségben.
A «Budapesti Kávéssegédek Szakegylete», 

bár hosszú időt igényelt előmunkálatok és 
körültekintő, óvatos lépések megtétele után, 
elhatározta, hogy eltér eddig követett moz
galmának irányzatától és csatlakozik a «Ma- 
gyarországi Szállodai, Vendéglői és Kávé
házi Alkalmazottak Országos Szövetségéi
hez és megalakítja a «Kávéssegédek Szak
osztályáét, belátva, miszerint a koncentrált 
tőke hatalmának túlkapásai ellen csak úgy 
vihet sikeres harcot, ha széttöri a kávéházi 
és vendéglői munkásságot elválasztó válasz
falakat és a szétforgácsolt erőt egyesítve 
állítja szembe a tőke erejével.

Hogy miért igényelt megfontoltságot és 
óvatos körültekintést a kávéssegédek részé
ről a Szövetségbe való tömörülés, ezzel 
óhajtunk néhány szóval foglalkozni, a téves 
nézetek kikorrigálása miatt egyrészt, más
részt azért, mert egy pillanatig sem állhat 
fenn a kávéssegédek részéről az a tévhit, 
mintha a Szövetségbe vató tömörülés óriási 
és nélkülözhetetlen fontosságával nem let
tek volna tisztában.

Reá kell mutatnunk arra, miszerint a ké
sedelmeskedésnek oka a szakmák alapos 
széttagoltsága egyrészt, másrészt az a kö
rülmény, amely épp a széttagoltság révén 
a szakmák közt megnyilvánult: súlyosbítva 
természetesen azzal is, hogy a szövetségi 
alapszabályok igen sok kifogásolni való 
anyagot szolgáltattak. Tervszerűen kellett 
tehát előkészíteni a talajt, nehogy a múlt
ban már sok kellemetlenségre okot szol
gáltató szakmai sovinizmus veszélye felül
kerekedjék és veszélyeztesse, illetve meg
nehezítse magát a követendő célt. Számolni 
kellett még egy fontosabb körülménynyel 
is, azzal, hogy mindhárom szakmára óriási 
teherként nehezedtek a sikertelen harcok 
révén bekövetkezett obligók, amelyeket 
megszüntetni pediglen csakis szakmák sze
rint lehetett.

A kávéssegédek céltudatos lépése ma 
már teljesen uj helyzetet teremtett és 
uj irányt mutat azon cél felé, amelyet a 
különböző szervek, külön-külön szétága
zott irányzatokkal, kevésbé jelentőségű erő
vel már eddig is igyekeztek megközelíteni.

A cél azonos volt, csak az ezt szolgáló 
eszközök különböztek. Amennyiben a múlt
ban úgyszólván parcelláztuk az erőt és 
eként kezelve óhajtottuk gyümölcsöztetni 
— hogy nem sok eredménynyel, azt ma 
már bevallhatjuk —, addig most megcsi
náltuk a kávéházi és vendéglői összes al
kalmazottak szervét, hogy igy az erő cen
tralizációjával vegyük fel a küzdelmet a 
tőkének szintén összpontosított erejével 
szemben.

Hogy tehát nehézségek álltak előttünk a 
Szövetségbe való tömörülést illetőleg, ebből 
vétkes könnyelműség volna a jövőre nézve 
következtetéseket levonni. Okok voltak . .  . 
Megszűntek . . .  Ma már mindezeken túl 
kell tenni magunkat; és ne lebegjen más 
szemünk előtt, mint a közös sors, közös 
érdek, a közös ellenfél, amiért és aki ellen

egy egységes, erős és hatalmas csapatot 
kell képeznünk, hogy ezzel lerakjuk a kávé
házi és vendéglői szakma munkásai érde
kének védelmére alkalmas alapot, a kizsák
mányolt munkásság egységes, országos 
szervezetét. Jelen egyesüléssel meg kell 
szűnni minden ellentétnek, elfogultságnak, 
szakmai sovinisztikus irányzatoknak ..  . Egy 
az ellenség . . .  és egysége által hatalmas. 
Mi is egyek vagyunk a kizsákmányolásban, 
tehát egybe kell forrni a védelemnek i s !

Küzdelmes múlt ezernyi tapasztalata áll 
mögöttünk . . .  nem lesz nehéz megszabni az 
irányt és megválogatni a célra alkalmas 
eszközöket. . .  A kávéssegédek azok, akik 
ezen körülményekkel tisztában vannak, ép
pen a múlt tapasztalatai alapján. Mert talán 
épp a kávéssegédek voltak azok, akik az 
indifferens tömeg hátbatámadása által leg
többet veszítettek. Láttuk a múltban, hogy 
felvilágosulatlan vidéki testvéreink, foga
lommal sem bírva vétkük nagyságáról, oda
szegődtek a tőke mellé és ezzel a legigaz
ságosabb és legjogosultabb követeléseinket 
semmitették meg.

És nem tudom mindezek után, hogy ha 
lelkiismeretünk szerint kellene Ítéletet mon
dani ezen öntudatlanságuk következtében 
bűnre vetemedett szaktársaink fölött, nem-e 
volna az Ítélet felmentő ? Bár igaz, hogy 
ők a Iegrutabb bűnt követték el, de öntu
datlanul ! És vájjon nem-e kell, hogy visel
jük e bűn ódiumát, amidőn — az igazat 
megvallva, a vidéki szaktársaink szervezé
sére ezideig semmi súlyt sem fektettünk? 
. . .  Tehát hibásak vagyunk, mert türtük ön
tudatlanságukat . . .

Hogy tehát a jövőben hasonló hátba
támadástól meg legyünk mentve, nem sza
bad megtűrnünk, hogy vidéki szaktársaink 
továbbra is öntudatlanul éljenek és veszé
lyeztessék érdekeinket.

Hogy ezt elérhessük, azért egyesültünk 
szövetségben; mert csakis igy nyujtatik 
mód aziránt, hogy megértessük vidéki szak
társainkkal a szervezkedés szükségét és 
hasznát. Azonban nemcsak a pincéreket 
kell megnyernünk, hanem az összes szál
lodai, kávéházi és kávéházi alkalmazottakat, 
hogy igy mindenkorra elejét vegyük annak, 
hogy a tőke ereje tápot nyerjen a vidék 
munkásságának szervezetlenségéből.

Mert hisz láltuk, hogy a harcunk elleni 
védekezésnél a tőkések ismerték sebezhető 
oldalunkat. . .  és ott támadtak meg, ahol 
elfelejtettük magunkat a szervezettség ere
jével körülvértezni. A következményeket is
merjük és viseljük még ma is felelősség
gel . . .  Azonban ismerjük ezen harc tanul
ságait is és ebből merítjük erőnket és 
eszközeinket jövő küzdelmeinkhez.

Kezdjünk tehát hozzá a nagy munkához, 
Magyarország összes kávéházi és vendég
lői munkásságának megszervezéséhez. Mert 
ha ezt elértük, úgy jöhet terror, erőszak, 
munkáltatómaffia, a szervezett munkásság 
öntudatán és erején minden kizsákmányoló 
kísérlet megtörik 1 . .  . És a kiszipolyozott 
munkásságra egy szebb s jobb korszak 
hajnala köszönt 1 . . .

A kávéházi betegség.
Szakmánk gyilkos betegsége, a tbc elleni 

küzdelmünk különböző tényeiről beszá
molva, meg kell emlékezni, illetve le kell 
rántani a leplet arról az undok szövetség
ről, amelyet a kávésok a vendéglősökkel 
ellenünk kötöttek.

Amikor először kezdtünk a nyilvánosság 
előtt tárgyalni a sorainkban dúló tuberku
lózisról, akkor a kávésok a vendéglős ipar
társulattal rendeztettek egy tudományos 
felolvasást a vedéglői és kávéházi alkalma- 

' zottak egészségügyi viszonyairól.
Erről a felolvasásról egyetlen élő ven

déglői vagy kávéházi alkalmazott sem tu
dott, különben elmentünk volna mi is meg
hallgatni. No de hát nem is azért «rendezték» 
a vendéglősök és kávésok azt a kis fel
olvasást, hogy azt mi végighallgassuk. Sőt! 
Hanem csak azért, hogy leadhassanak egy 
hazug, alávaló, a felolvasás anyagával 
homlokegyenest ellenkező kommünikét, 
amelytől azt remélték, hogy el fog riasztani 
bennünket a további küzdelemtől, amelyet 
a tüdővészt okozó hosszú munkaidő ellen 
inditottunk.

A kávésok által a lapoknak közlés céljá
ból leadott közlemény úgy szólt, hogy: 
«A jövőben minden kávéházi és vendéglői 
alkalmazott állandó orvosi felügyelet alá 
helyeztetik és akit betegnek találnak, az a 
munkából kizáratik.»

Erre ők persze nem gondoltak, mert nem 
is gondolhattak, ők ezt a hazug, légből 
kapott kommünikét, amit a felolvasó orvos 
is kárhoztatott, tisztán azért tették közzé, 
hogy minket a hosszú munkaidő elleni 
további agitációtól elriasszon, félve, hogy a 
betegek kenyértelenné válnak.

Azt hitték a vendéglősök és kávésok, 
hogy a fenti kommüniké után a betegekre 
való tekintetből a jövőben szó nélkül fogjuk 
tűrni, hogy tiz kávéházi munkás közül 
kilencet a hosszú munkaidővel a tüdő
vészes halálba hajszolnak.

Meggyőződhettek már azóta, hogy csalód
tak. Példájukon okulva, mi is kértünk és 
kaptunk egy felolvasást, amely kizárólag a 
kávéházi betegséggel foglalkozott.

A felelvasást szakegyletünk helyiségében 
április 4-én tartotta meg dr. Hajnik Emil, 
a kerületi pénztár főorvosi titkára, aki rövid 
foglalatban a következőket mondotta:

A tuberkulózis, ez a proletárbetegség maga nem 
örökölhető, csak a reá való hajlandóság és hogy 
maga a tbc. bacillusa ismeretes és fertőzés utján 
terjed nemcsak a tüdőre, hanem minden egyes test
részt érinthet. A szimptómákismertetése után tért rá 
arra a körülményre, hogy a kórra való hajlandó
ságot és magát a fertőzést hogy teremthetik meg a 
szociális viszonyok és hogy válhatnak a tükrös, 
luszteros, márványfalu kávéházak e kór meleg
ágyává, melyekben a mostani viszonyok közt dol
gozó munkásseregnek pusztulni kell.

A fantasztikus berendezésű, antik, szecessziós, 
keleti pompájú éttermeket és kávéházakat levegővel 
csak egy szánalmas ventillátor szolgálja, padlóját, 
mely csak a legritkább esetben márvány, súroló
kefe sohasem éri, csak esti fél nyolc óra tájban 
kevergetl rajta egy törődött öreg anyóka az össze- 
gyülemlett port. A vendég ilyenkor elmehet, de a 
szegény pincért kötelessége ott marasztalja és tuda
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tosan szívja a halált a kávéház gyilkos atmosz
férájából, a pincér nem szabadulhat.

A szellőzésnek hatásos módja kell ide — 
mondja Hajnik. — Fixirozzanak naponta két órai 
időt a szellőzésre, menjen ki a vendég, ha cugban 
nem jól érzi magát, a kávéház nem napközi otthon.

Ezután a rettenetes, kibírhatatlanul hosszú munka
időt rosszalta, amely káros, akár önkényesen, akár 
rákényszeriilten vetik alá magukat a kávéssegédek. 
Majd a pusztuló szervezetek elkeseredett munkájá
ból vagyont szerzett kávésokat szólította fel em
beriességre és egy pincérek és kávéfőző ipari 
munkások számára építendő tüdővészgyógyitó sza
natóriumra való adakozásra buzdította őket.

Súlyos szavak ezek. A megjelent nagy
számú hallgatóság borzadva hallgatta, hogy 
bele lesz kergetve a halálba a «k ib írhatat
lanul hosszú» munkaidőben, rossz levegő
ben végzett szolgálatával.

Hatalmas tapssal és ovációval honorálta 
a hallgatóság dr. Hajnik előadását. Utána 
a jelenlevők szakgyüléssé alakulván, Földy  
Imre emelkedett szólásra.

Szavaiban rámutatott arra, hogy most pár 
perccel előbb az orvosi tudomány szem
pontjából lett igazolva az, amit mi idáig is 
hirdettünk. A hosszú munkaidővel elrabol
ják életörömeinket, legszebb életéveinket. 
Egész rövid életünk egy keserves robot.

Felemlíti, hogy majd minden nap temet
jük a kávéházi betegség egy-két áldozatát. 
Ismerteti, hogy hiába fordultunk ezen álla
potok orvoslásáért munkaadóinkhoz, azok 
kinevettek bennünket.

Épp ezért nem tartja célravezetőnek, hogy 
helyzetünk javítását munkaadóinktól kér
jük, hanem tereljük a dolgot köztörvény
hatóság, a polgármester elé, felkérvén őt, 
hogy hivatalos utón szerezze be a kávé
házi munkások egészségügyi statisztikáját, 
amely statisztika alapján a polgármester 
által összehívandó s elnöklete alatt álló 
ankét egy szabályrendeletet dolgozna ki, 
amely megállapítaná a kávéházi munkások 
maximális munkaidejét.

A gyűlés vita nélkül, egyhangú lelkese
déssel hozzájárult Földy azon indítványához, 
hogy a gyűlés alakuljon át küldöttséggé és 
a memorandumban felsoroltakat a polgár- 
mestertől kérje.

Ám a jelenvolt Harsányi Adolf extanitó 
ur, a kávésipartársulat elnöke, jónak látta 
feltartani a tömeget, hogy egy eszébe ötlött 
régi adomát mondjon el és hogy meg
kísérelje statisztikánk hitelességét kétségbe 
vonni.

Amilyen rossz volt az eszébe ötlött 
adomája, épp oly rosszul sikerült a statisz
tikával szembeni csavarintási szándéka, mert 
dr. Hajnik Emil félbeszakítva Harsányit, 
megmagyarázta, hogy a mi rémes statiszti
kánk kevesebbet mond, mint ahogy a való
ságban van.

Még Winkler, a kávéfőzők titkára, fel
mutatta azt az ezüst 1, mondd egy koronás 
pénzdarabot, amit egyik 19 évet egy helyben 
dolgozó elhunyt kávéfőző özvegye kapott 
munkaadójától — a 19 évi munka jutalmául.

Ezután a gyűlés otthagyva Harsányit, 
ferde statisztikájával elindult Bárczy István 
polgármesterhez, aki nem lévén hivatalá
ban, helyette Rózsavölgyi Gyula alpolgár
mester fogadta a küldöttséget. Földy rövid 
beszédben előadta a küldöttség jövetelének 
okait és célját, kérve, hogy az előadott 
bajok megvizsgálása céljából hívjon össze 
egy ankétot, a kávéházi munkások egészség- 
ügyi viszonyainak a megjavítására irányuló 
célzattal. Az ankét résztvevői: Budapest 
tiszti főorvosa, a Munkásbiztositó pénztár 
főorvosa, a Kávés ipartársulat kiküldöttei, 
a Szakszervezeti Tanács képviselője, a 
Kávéssegédek és kávéfőzők szakszervezetei 
által kiküldött tagok és a polgármester által 
kijelöltek legyenek.

Rózsavölgyi alpolgármester a memo
randum átvétele után igy felelt: Meg
döbbenéssel értesültem a lapokból a kávé
házi munkások egészségügyi és munkaidő
viszonyai felől. Kívánságukhoz képest meg 
fogjuk vizsgálni a dolgok mibenlétét és ha 
csak megközelítőleg igaz, amit önök állíta
nak, akkor a közönséggel szemben tartozó 
kötelességünknek fogjuk tartani az önök 
ügyébe beavatkozni.

A küldöttség lelkesen megéljenezte a 
polgármestert és azután szép csendben 
feloszlott.

N em so k á ra  ezutá n  hallottuk, ho gy  
a kávésok m in d e n t  elköv etnek  „ ille
tékes“ h e ly en , h o g y  az an két n e  
h iv assék  össze.

Erre volt a felelet részünkről az a 
«tetemrehivás», amit a Newyork kávéház 
előtt rendeztünk és amelyet mindaddig, 
amíg az ankét összehívására nézve meg
nyugtató ígéretet nem kapunk, az «illetékes» 
helyeken eljáró kávésok kávéházai előtt 
időről-időre emlékeztetőnek rendezni fo
gunk.

A «tetemrehiváson» ott volt az Erzsébet- 
körut járó-kelő népe, a Newyork kávéház 
uzsonnázó vendégei és nagy fekete zászló 
alatt a gyászoló kartársak tömege.

A temetés lefolyását a N épszava  igy 
irta le:

Odabent a ragyogó tükörablakok fénye mellett 
langyos kávét szürcsölnek habbal kövér ház- 
tulajdonosok, miközben a havanna szálló füsíje 
kékre festi a sürü, meleg levegőt. A billiard- 
asztalon koccan a golyó és lent a szuterénben 
kártyalapok röpdösnek imbolyogva és izzadt 
homloku hazárdőrök beseprik a bankót. Hangos 
terefere hullámzik át a termen és a csillárok alatt 
kényelmes karosszékekben terpeszkedik a zsivajos, 
rejtelmes pesti kávéházi élet. A márványasztalok 
körül szerelmek szövődnek, a napiélet api ó viszon
tagsága lezajlódik és mig a kishivatalnok egész 
jövedelme elvérzik a pesti kávéházban, a leg
kényelmesebb székben, a legjobb asztal mellett 
domborodik — a kávés. A kávés reggeltől nap
estig szemmel láthatóan hízik, ami arany elgördül 
a sima, hideg asztalok mentén, az mind az ő 
feneketlen Wertheim-szekrényébe zuhog . .  .

És a párás, nehéz levegőben kora reggeltől késő 
estig roskadozó inakkal, hörgő mellel futkosnak 
azok, akiknek jóvoltából minden kényelem meg
adatik a vendégeknek és akiknek verejtékes mun
kája megtermékenyíti a pesti aszfaltot, amelyen 
sorra emelkednek, nőnek a kávésok sokemeletü 
palotái. A kávéházak sápadt alkalmazottjai addig 
szaladgálnak a fényt sugárzó tükörablakok alatt, 
a kapucinerrel telehordott márványasztalok között, 
mig kiszaladgálják a lelkűket és amíg összeesnek. 

*
És ez igy tart hosszú, hosszú évek óta és a 

kávéházak elgyötört rabszolgái beletörődtek, hogy 
ez igy van jól, az ő sorsuk már csak az, hogy 
szaladni keli, amig reszkető lábuk és rongyolodó 
tüdejük bírja, azután jön a mindent meggyógyító, 
végleges békességet hozó tüdővész.

Ezután ez is másként lesz — Írja tovább a Nép
szava. Mert a nyílt utcán, szemközt egy-egy kávé
házzal, meg fog állani a szomorú menet és valaki 
mindig be fogja kiabálni a legkényelmesebb fotel
ban szundikáló rabszolgatartónak: ti gyilkoltátok 
meg, ti öltétek meg, a  ti lelkiismereteteket terheli 
korai pusztulása !

Azután leírja a Népszava Búrrá Gizella kávéházi 
felirónő temetését, akit 24 éves korában cipelt el 
közülünk a kávéházi Tbc. A gyászmenet megállt a 
Newyork, a h arsán y i testvérek kávéháza előtt és az 
összes vendégek részvéte mellett ott búcsúztatta el 
Földy Imre szaktárs a halottat, akit a szakosztályok 
tagjai kisértek szomorú útjára.

A cikket igy fejezi be a N épszava:
«A korán elhervadt leány megtört hozzátartozói 

— közöttük egy kétségbeesett, gyászruhás öreg
asszony: az anya — hangosan zokogott és köny- 
nyes lett a szeme mindenkinek, még a véletlenül 
odavetődött utcagyerekeknek is. Mint egy fekete, 
komor, fenyegető intelem, úgy hatott a megrázó 
gyászszertartás. És a menet csendesen megindult 
a temető felé és a Newyork-kávéházon mintha át
kígyózott volna valamely hideg borzongás . . .

SZEMLE.
Május elseje.

(F —y>) Nem régóta ünnep május elseje.
A világ osztályharc alapján szervezkedett 

munkásainak Párisban, a 70-es években 
megtartott első nemzetközi kongresszusa 
avatta proletárünneppé május elsejét.

A következő években a világ bitorlói 
hazug ürügyek alapján proletártestvéreink 
kiontott vérével szentelték fel ünnepünkké 
május elsejét.

Á hatalommal vívott véres utcai harcokban 
elesett sok proletártestvérünk élete árán alul 
maradtak a bitorlók, úgy hogy ma, fog
csikorgatva bár, de tehetetlenül kénytelenek 
nézni ünneplő táborunk rohamos növeke
dését.

Sokaknak közülünk nem tetszik, hogy 
újabban oly csendben ünnepelünk, hogy 
nincs harci zaj.

Pedig ez örvendetes jelenség, mert az 
erő jele.

A kisded hegyi patak az apró kavicsokon, 
amelyek gátolják rohanásában, zúgva tör 
előre, több ily patak folyóvá egyesülve 
kevesebb zajjal nagyobb akadályok fölött 
is elsiklik, mig a patakok és folyók vizét 
medrébe gyűjtő folyam már nagy akadályok 
fölött is hangtalanul hömpölyög tova.

Amig erőnk a hegyi patakéhoz volt 
hasonló, addig igyekeztek bennünket meg
semmisíteni, amikor igyekezetük ellenére 
erősödtünk, akkor elakartak téríteni bennün
ket a helyes útról, most, amikor minden 
akadálytevés és furfang ellenére a folyam 
félelmes erejével bir ünneplő táborunk. 
Most már hangtalan megvetéssel hömpö
lyögjük át azokat a kis akadályokat, amelye
ket még elénk csempésznek.

Ledönthetetlen akadályoktól ma már nem 
kell tartanunk. Mert, aminthogy a háborgó 
folyót nem lehet visszatartani tengerhez 
irányuló végcéljától, úgy az eszmét, amelyet 
május elsején ünnepelünk, sem lehet többé 
feltartóztatni végcél felé való folyamszerü 
hömpölygésében.

A kávéházi betegség. Sok szó esik mostaná
ban a budapesti kávéssegédek körében ijesztően 
dühöngő tüdővészhalandóságról, amelynek főokait az 
ezen szakmában otthonos tulhosszu munkaidőben 
és a kávéházak rossz levegőjében látják. Tagadha
tatlan, hogy ez a két tényező nagyban elősegítheti 
a tuberkulózisra való nagy hajlamosságot és ezért 
is minden mozgalom, amely e rettenetes betegség 
ellen irányul, a legnyomatékosabban mindenkitől 
támogatandó. Azonban nem szorulhat bővebb bi
zonyításra, hogy az említett okokon kívül van még 
sok oly ténykörülmény, amely a kávéssegédek korai 
elpusztulásáért okolható s amely, ha továbbra is 
korlátlanul érvényesítheti káros és kóros befolyását, 
a tüdővészelleni mozgalom sikerét nagyban veszé
lyeztetheti.

Az úgynevezett kávéházi betegség csak akkor fog 
csökkenni, ha azonnal arról is történnék intézke
dés, hogy ezentúl csak az lehessen kávéssegéd, aki
ről a leggondosabb orvosi vizsgálat bebizonyította, 
hogy ép, ellentálló szervezettel, de különösen j ó  tü
dővel bir és hogy szülői ezen betegségben nem szen
vednek. Ez a preventiv intézkedés megakadályozná 
azt a jelenleg rendszerré fajult, de mint látjuk, máris 
a legszomorubb következményekkel járó rossz szo
kást, hogy a leggyengébb, satnya, más pályára nem 
való gyermekeket éppen a kávéssegédi pályára 
adják.

Szükséges volna továbbá, hogy a piccoló, ujság- 
fiu stb. név alatti kávéstanoncok elvből az éjjeli 
munkától eltiltassanak, illetve napi foglalkoztatásuk 
maximális mérve is szabályrendeletileg megállapit- 
tassék olyképpen, hogy pl. esti 8 órán túl semmi
féle kávéssegéd, aki a 16-ik életévét még be nem 
töltötte, foglalkoztatható ne legyen.

Nézetem szerint igen kedvezően befolyásolná a 
kávéházi pincérek egészségügyi viszonyait, ha a 
munkaviszonyuk megszüntetése nélkül évente 14 
napi szabadságoltatásra való igényük megállapittat- 
nék, oly kikötéssel, hogy a szabadságoltatás idejét 
okvetlen a vidéken kell eltölteni. E célból egy külön 
üdülési alapot kellene létesíteni, amely a pincérek 
és munkaadók járulékaiból, esetleg a vendégek 
adományaiból csakhamar oly nagyra nőne, hogy az 
összes kávéssegédek turnusokban felváltva, évente 
vidéken üdülhetnének. Ettől az intézkedéstől már 
azért is várhatunk jót, mert szűkös anyagi viszo
nyaink mellett egy szanatórium létesítése meg sokáig 
csaknem kizártnak tekinthető.

Szabályrendeletileg kellene kimondani, hogy az 
összes kávéházak padlóit porszivó-olajjal kell be
ereszteni, illetőleg valamely könnyen mosható  be
vonattal ellátni. Es mivel az eddig szokásos szel- 
lőztetési, illetőleg tisztítási eljárások mellett az oly 
káros por eltávolítása felette hiányosan megy végbe, 
megfontolást érdemel az is, vájjon a vacuum cleaner 
utján való állandó porelszívást nem kellene-e köte
lezően a kávéházakra elrendelni ? A technika mai 
fejlettsége mellett alig okozhatna nehézséget az, 
hogy kávéházaink, amelyek sajna, közismeretesen 
rossz lakásviszonyaink miatt a fővárosi emberek 
túlnyomó részének az otthont, üzleti helyiségét 
pótolják, oly építkezési berendezéssel bírjanak, 
amely a modern hygiene követelményeinek is 
megfelel. Dr. Pach Henrik.

*

E cikkhez kevés a megjegyezni valónk: mindent 
megmond amit mi átérzünk; egyben tanúbizonysá
got szolgáltat arra, hogy ezen bajok elleni védeke
zésnél ez az erélyes rendszabályokért folytatandó 
harcainkban a sajtó támogatása a mi oldalunkon, 
a mi jogos igazságainkért küzd. Azonban még egy 
számottevő erővel kell számolnunk, ez a kávéházat 
látogató közönség, akinek szintén elsőrendű érdeke 
és nézete, hogy a kávés zsebének védelme nem lehet 
jogcím a kávéházi bacillusok istápolásához.

Ezen kérdéssel kapcsolatban közérdekről van szó 
szorosan, minden zsebkérdés és magánérdek mellő
zésével.
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HIVATALOS RÉSZ.
Felkérjük tagjainkat, hogy esetleges lakás- 

változásaikat haladéktalanul — akár szó
belileg vagy telefon utján , vagy pedig le
velezőlapon — jelen tsék  be} mert különben 
nem garantálhatunk a szaklap  pontos kéz
hezvételéért.

Dugókat a következők szolgáltat
tak b e: Singer Imre 8 drb, Fleisjhauer 
Antal 162 drb, Payer Pál 8 drb, Tenner 
Imre 15 drb, Ihász Gyula 230 drb, Máthé 
Lajos 76 drb, Markovits Sándor 32 drb, 
Deutsch János 36 drb, Szűz Károly 28 drb, 
Neumann Bernát 5 drb, Zudravetz György 
200 drb, Fischmann Irénke 18 drb, Wein- 
berger Ernő 32 drb, Kohn Ármin 5l drb, 
Mitrucz Gábor 12 drb, Hibácskay Ferenc 
72 drb, Kondor József 27 drb, Mátyás 
király-kávéház 450 drb dugót. Szives kö
szönet a gyűjtőknek.

Közgyűlés. A kávéssegédek értesittet- 
nek, hogy május hó 23-án, délelőtt 10 óra
kor szakegyleti helyiségünkben rendkívüli 
közgyűlést tartunk a következő napirenddel: 
1. Az országos szövetséghez való csatlako
zás. 2. A kávéssegédek szakosztályának 
megalakulása. Tekintettel ezen a kávés
segédek szakegyesületi mozgalmának bel- 
életét érintő fontos tárgyat, szükséges, hogy 
minden tag kivegye részét a közgyűlésből, 
továbbá hogy a szövetséget illető alapvető 
munkánál jelen legyen s szavának és meg
győződésének kifejezést adjon.

SZERVEZETI ÜGYEK.
A kávéssegédek fizetésének emelése.

Utolsó lapszámunkban ismertettük a kávés 
ipartársulat választmányának határozatát, 
hogy április hó 1-től a heti fizetéseket 
14 koronáról 15 koronára emeli fel. Köz
ben bekövetkezett, hogy a kávésok köz
gyűlése is egyhangúlag ily értelemben 
határozott.

Azokat az indító okokat már ismertettük, 
amelyek csak fizetésjavitást (ha egyáltalában 
annak nevezhető) szorgalmaztak, rámutatva, 
hogy ezen parányi javítással a cél az volt, 
hogy a kávéssegédeket a nagyobb bér- 
követelésektől elvonják. Hogy ez nem sike
rült, ez természetes, mert e téren a bajok 
sokkal súlyosabbak, semhogy 1 koronával 
szanálni lehetne. Rámutattunk, hogy ezen 
korona javítás is mennyire illuzórius, 
amennyiben a kávésok csak egy kis töre
déke teljesiti. Ma egy hónappal később 
ezen állításunk is fényes beigazolást nyert, 
mert jelentéseink alapján biztos beigazolást 
nyert, miszerint 280 ipartársulati tag közül 
csak vagy 20— 25 veszi magára nézve köte
lezővé a határozatot. Ránk nézve bár nem 
bir nagy fontossággal az, hogy 1 korona 
bérjavitást elérünk-e vagy sem, azonban 
mégis szeretnénk tudni, hogy az ipartársulat 
hogy szerez érvényt határozatának. Vagy 
talán ez nem is célja? A cél talán csak 
az volt, hogy a látszatnak tegyenek eleget 
egy oly határozattal, amelyet eszük ágában 
sincs megvalósítani. Mert ha az ipartársulat 
vezetősége komolyan venné határozatának 
keresztülvitelét, úgy nem szabadna tűrnie, 
hogy bármelyik tagja is perhoreszkálja 
hozott határozatát és azon volna, hogy 
minden rendelkezésére álló eszközzel szo
rítsa erre tagjait.

Részünkre azonban jó ez igy: legalább 
látják a kávéssegédek, hogy nem azt kapják, 
amit a kávésok választmánya elhatároz, 
hanem csakis azt, amit a szervezetünk 
erejével meg tudunk szerezni. Állapítsuk 
meg tehát, hogy 350 kávés nem respektálja 
a határozatot. Ebből viszont az következik, 
hogy 1100 kávéssegédtől elvonnak heten
ként 1— 1 koronát, vagyis április havában 
4550 koronát zsebeltek be a kávéssegédek
től jogtalanul munkaadóik a kávésok veze
tőségének határozata sutbadobásával. Mit 
szól ehez a kávésipartársulat uj elnöke, 
Weingruber ur, akinek becsületes gondol
kodásával egy cseppet sem összeférhető az

ipartársulati tagok indolenciája. Már több
ször megírtuk, hogy az ipartársulat vezető
ségének nincs módjában, hogy hozott 
határozatainak érvényt szerezzen, ez már 
sok esetben nyert beigazolást. Mi mindig 
tisztában voltunk ezen körülménynyel és 
jól tudjuk, hogy csak a szervezet ereje az, 
amely ezeket az urakat becsületes gondol
kodásra tudja szorítani.

Tem et a kávéház.

IPetz Ferenc,  Berger József, Steiner Géza, I  
Macz Sándor, Bátky József, Burró Gizella. |

A kávéházi betegség egy hónapi gyil
kos eredménye — hat halott.

Berger, Steiner, Bátky férfikorban pusz
tultak el. Berger idáig csak küzdött a csa
ládjáért, most, amikor már öröme lett volna 
családjában, amikor gyermekei már vissza
fizethették volna apjuknak az emberfeletti 
fáradalmakat, amit ő családjáért életében 
elszenvedett — most végzett vele a kávé
házi betegség, miután előbb közel három 
évig gyötörte.

Burró Gizella felirónő volt, 24 éves ko
rára kikészítette a kávéházi levegő a tüdő
vészes halálra.

Macz Sándor a Newyork-kávéház gyil
kos munkarendjének ifjú áldozata. Egész
ben csak 28 éves, nős ember volt, aki azt 
hitte még nem régen is, hogy hosszas, 
boldog élet vár még reá felesége mellett, 
akit végtelenül szeretett. Gyorsan végzett 
vele a kávéházi betegség, amely borzasztó 
rohamossággal pusztít soraink között.

Valósággal tömeggyilkosság az, amit a 
kávésok rettenetesen hosszú munkaidejük
kel sorainkban müveinek.

A szapora halálozás, amely szaktársaink 
között dúl, legközelebb újabb, kétségbe
esett cselekedetre fog késztetni bennün
ket. Nem elégszünk meg azzal, hogy egy 
fényes kávéház előtt tetemrehivást rende
zünk, hanem befogjuk vinni egyik áldoza
tát a kávéházi gyilkos munkarendnek vala
melyik ragyogó kávéházba s ott fogjuk a 
tetemrehivást rendezni, ahol meggyilkolták. 
Mert a soraink között pusztító halál ellen 
kétségbeesetten kell védekeznünk.

Revier az Abbázla kávéházban. Az 
újonnan átformált és kicsinosított Abbázia- 
kávéház néhány nap múlva ismét összes 
kényelmével a nagyközönség rendelkezésére 
áll. A régi, ósdi és ultramodern falakkal 
ugyancsak párhuzamban egy régi rend
szer is megszűnik, tudniillik a főpincéri 
rendszer. Ez volna az első eset, hogy 
Budapesten kávéházban a revier-rendszer 
érvényesül. Nem tudjuk bár, hogy milye
nek is ezen újítás révén szükségessé váló 
intézkedések és igy tartózkodók leszünk 
már eleve bírálatot gyakorolni, mert bi
zony nincs az a jó cél, amit rossz intéz
kedéssel ne lehetne lerombolni. Attól függ 
tehát, hogy milyenek lesznek a revier fel
tételei. Szerintünk csak úgy válhatik be, ha 
a revier-pincérek nem lesznek holmi ki
adásokkal megterhelve és a jelenben fenn
álló fizetést is élvezik. Mi hisszük, hogy 
ily célzattal a revier-rend derekasan meg
állja a helyét és csakhamar utánzókra fog 
találni.

Rendőrököl és kávéssegéd. Május 
hó 7-én délelőtt csinos botrányt provokált 
az Ostende-kávéházban a «rendőri tapén- 
tat». Grosz kávés összeszólalkozott egy 
nála alkalmazásban levő kávéssegéddel, 
amennyiben a kávéssegéd 50 fillérnyi kö
vetelését a kávés nem akarta szankcionálni. 
Szóváltás hevében Grosz pincérügynökből 
átvedlett kávés rendős után kiabált; és 
rendőr kávéháznál mindig van kéznél, néha 
hivatva, de ez esetben hívatlanul, mert 
szerintünk semmi köze sem lehet a rend
őrnek ahoz, ha egy munkásnak a mun
káltatóval valami elintézendő dolga támad, 
még kevésbé volt joga a rendőrnek - -  
pusztán azért, mert a pincér hangosabban 
beszélt — vele szemben erőszakot alkal
mazni, szájon tapéntani, hogy orron-szájon

jöjjön a vér. A jelenlevő vendégek rneg- 
botránkoztak a rendőr brutalitása felett és 
többen jelentkeztek, hogy mint tanuk vá
dat emeljenek a rendőr ellen, amit a kávés 
úgy akart megakadályozni, hogy lezárta az 
ajtókat és csak az erélyesebb felszólításnak 
engedett. A rendőr a pincért úgy véresen 
előállította a rendőrségen, ahol valószínűleg 
megérttették vele, hogy neki mint munkás
nak a munkáltatóval szemben kussolni 
kell. A rendőrt pedig, több mint bizonyos, 
hogy megdicsérték tapéntatos eljárásáért. 
Az esettel kapcsolatban megemlítjük, hogy 
Lovetz Márton, az inzultált pincér, szerve
zetlen munkás és valószínű, hogy ezt 
Grosz kávés is tudta, mert különben talán 
mégis másképp végződött volna ez a pár
ját ritkító durva botrány. Ez az eset azon
ban újabb bizonyítékot szolgáltat arra, 
hogy kell egy intézménynek lenni, amely 
a munkás jogait és érdekeit minden irány
ban megvédje és szolgálja. Ebből az eset
ből tanulhatnak azok, akik távol állnak ma 
még a szervezet védelme alól. A szervezet 
ereje hatalom.

Főpincérek é9 kávésok pénze. Hosszú 
ideig való csürés-csavarásután végre megtud
ták a főpincérek, hogy a M unkaadók B an kja  
pénztárába befizetetttakarék- és részvénytőké
jük elveszett. A kávés bankigazgató urak 
csalogató szavai és pressziója hatása alatt 
befizetett közel 300.000, azaz háromszázezer 
koronája a főpincéreknek immár menthe
tetlenül elveszett.

A főpincérek minden óvadékkölcsön után 
rémmagas kamatot fizettek, ráadásul köte
lezték őkét részvényt jegyezni, takarék- 
betéteket eszközölni, biztosítéki alapra 
befizetni és még különféle címeken fizet
tettek velük, úgy hogy a főpincérek minden 
keresetüket kényszerültek a «Munkaadók 
Bankjának* beszolgáltatni, ha egyszer a 
bank hálójába kerültek.

A kávés igazgatósági tagok ezzel ellenke
zőleg csak hasznot húztak a főpincérek 
bőrére menő bankosdiból.

A kávésok, mint igazgatósági tagok, nagy 
jövedelemre tettek szert, azonkívül a fő
pincérek által befizetett százezreket forgatva, 
kibocsátva, tekintélyre, befolyásra tettek 
szert, pénzük után rémmagas jutalékot 
adattak maguknak, amely befektetett pén
züket a bukás végső perceiben kivették és 
igy ők semmit sem vesztettek, csak nyertek.

Ellenben, a főpincérek, akik a banknak 
állandó balekjei voltak — azok minden 
pénzüket elvesztették. Jövő lapszámunkban 
teljes részletességében fogjuk ismertetni az 
ügyet, azoknak a feljelentéseknek az alap
ján, amelyeket egyes főpincérek tettek a 
kávés igazgatósági tagok ellen csalás miatt.

Krausz Izsó. Ez a név fogalom a kávés
segédek köztudatában.

Ha egy kávéssegédnek azt mondjuk: te 
«Krausz Izsó*, akkor az^illetőt a legnagyobb 
sértéssel illettük, amivel lehetséges sérteni 
valakit.

Ez a Krausz Izsó, aki jótékonyságunkat 
a lehetőség határán túl is kiélvezte és 
ezért hálából majdnem megmart bennünket, 
jelenleg] Pesten,£ közöttünk tekereg, éppen 
ezért időszerűnek tartjuk, hogy ennek a 
hüllőnek undok dolgait szaktársaink emlé
kezetében felidézzük avégett, hogy minden 
szaktársunk megvetését és utálatát ezen 
hüllő ellenében felfrissítsük.

Ez a nem is ember, akit ha felháboro
dásunk és utálatunk kifejezésével akarunk 
illetni — miután minden, a megvet és ésutálat 
jelzésére illő szó enyhe cselekedeteinek a 
jellemzésére —, legfeljebb csak saját nevé
vel bánthatjuk meg, ha azt mondjuk neki, 
hogy: Pfuj! Pfuj 1 Te . .  . te . . .  krausz 
izsó . . .

Ez a hüllő izsó betegeskedett annak 
idején, szorult anyagi viszonyok közé 
került, amely helyzetében aztán a buda
pesti kávéssegédek részéről a legmesszebb
menő anyagi támogatásban részesült. A 
szakegylet közel 200 koronát adott neki 
a rövid időközökben nyújtott rendkívüli 
segélyekben, azonkívül gyüjtőiveken több
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száz koronát szedtek össze neki ugyanezen 
idő alatt.

Abban az időben, amikor ezt a hüllőt 
keblünkön melengettük, vívtuk veszedelmes 
tereken mozgó önvédelmi harcunkat a 
kávésok ellen. A küzdők valamennyien az 
összesség javáért, a hosszú raboskodás 
rémével néztünk farkasszemet.

Az összesség jóvoltáért veszélyes harco
kat vívók táborkarának tanácskozó asztalá
nál ott ült cJu dás lzsó» is.

Amikor becsületes emberek lobogó lelke
sedésük hevétől késztetve az összesség 
jövő boldogulása érdekében egész jövőjüket 
feltették egy olyan kockajáték esélyeire, 
amely játékban csak veszteni lehetett; 
ilyenkor ennek a «krausz izsó»-nak is csillo
gott a szeme, pirult az arca, de nem a 
becsületes szellemi ideálokért hevülő tüzé- 
től, hanem a beste lélek, a testvéráruló 
undok szelleme csillogott ki szeméből, 
örülve a judáspénznek, amit kapni fog 
azoknak a veszélybe döntéséért, akik őt is 
keblükön melengették.

Undok árulásának, hogy nem következ
hettek be a vészes következményei, ezt 
csak annak köszönhetjük, hogy a budapesti 
kávéházi alkalmazottak közül nem akadt 
még egy Judás, még egy krausz izsó.
" Erről azonban Judás Izsó nem tehetett. 

Ő a judáspénzért mindent úgy mondott el, 
ahogy felbérlői a judáspénzért tőle meg
követelték. Judás Izsó szívesen juttatott volna 
bennünket az akasztófára is, ha megfizették 
volna érte s ha az ő tanúskodása, illetve 
árulkodása ahoz elegendő lett volna.

Épp azért felszólítunk minden becsületes 
érzésű, jellemes kávéházi munkást, hogy 

Ju d ás Krausz Izsóval bánjon el aszerint, 
ahogy a fent elmondottak alapján, saját 
érzése által diktált Ítélete szerint szüksé
gesnek látja elbánni. Éreztessük vele, hogy 
megvetjük s utáljuk árulásáért.

Talán ő is fog keresni magának egy 
lombos fát, amelyre — Judást ebben is 
utánozva — felakasztja  magát.

T rü kkö k . A mi boldogítóink, a kávés 
urak, ugyancsak gazdagok a zsebkérdést 
előmozdító trükkök kitalálásában. Most leg
újabban a nyugdíj kérdése motoszkál a 
fejükben szüntelenül. Sőt annyira vitték, 
hogy már a közgyűlésükön is hozattak egy 
határozatot, amely a nyugdíj «trükk» ügyet 
a kávésok választmányához utalja előkészí
tés végett. Ez a jól megfőzött «trükk» az
óta már megúszta a papírkosár mélységét; 
ez azonban nem jelenti azt, hogy ezzel az 
ámítás is megszűnik. Mert bár a lényegben 
jó volt a gondolat, hogy a nyugdíj áldá
saiban a munkások is részesüljenek, azon
ban a lényeget körülövező formák nevet
ségesek és lehetetlenek. És hogy csak 
nevettek rajta a kávéssegédek, ez könnyen 
érthető . . . Alapjában úgy akarták a nyug
díjintézmény létesítését a kávésok, hogy a 
munkás szerintük ne legyen megterhelve 
a dijak fizetésével, ezt «ők», a kávésok 
fizetik . . .  És azután, ha 35 évig húzod az 
igát, akkor kapsz annyit, hogy kenyeret 
ehetsz rajta. Ja, hogy nem dolgozhatsz 
35 évig? . . .  Na ja, csak az hiányzik, hogy 
még talán részesülj a kávésok nyugdijá
ból . .  . Azonban, ha kilépsz az üzletből, 
úgy, amig sétálsz, a járulékok téged illet, 
nek. És még az is a feltételek között lesz- 
hogy a kutyaól áldást nyújtó kezét veszed 
igénybe mindenkor. .  . Most már érted?. .  
Nohát ez a kávésok nyugdíjintézménye!... 
Látod már világosan mi a c é l ? . . .  Ugye, 
látod? . . .  A kávésoknak lesz egy jól jöve
delmező takarékpénztáruk, ahova az általuk 
fizetett betétekre te fizeted a kamatot. Vagy 
pedig el kell tűrnöd az üzletben mindent, 
mert különben munkanélkülivé tesznek és 
aztán neked kell a kávésok betétjeire ka
matoznod. Ez a nyugdíjintézmény tehát 
nem egyéb, mint egy kulikat nevelő inté
zet, másrészt pedig haszonszövetkezet, a 
munkások bőréré. Hogy a papírkosárban a 
helye az ilyen határozatnak, az természe
tes, azonban jellemző, hogy egyáltalában 
trükkökkel akarják a munkásságot a Wert- 
heim-szekrény tartalmának gyarapítására

beugratni . . . Hogy nem fog sikerülni, az 
is természetes; mert a kávéházi munkásság 
öntudatán és szervezettségén az ily kísérle
tek megtörnek. Lássuk háta «kuli-nyugdij- 
intézményt» !

A k u tyaó l b a ja i. «Fogtam  törököt, de 
nem ereszt», igy szól a közmondás. A ká
vésok is igy vannak a közvetítőjükkel, 
megcsinálták és most nem ereszti őket! . . 
Tizenkétezerhatszáz koronát kidobnak éven
ként erre az intézményre és most már lát
ják, hogy annyi fillért sem ér. A tulajdon
képpeni cél nem éretett el eddig s kevésbé 
éretik el a jövőben. A munkásoknak erős 
és hatalmas szervezeteik vannak, a munkás- 
közvetités 80yo-át e szervezetek intézik el. 
A kávésok nagy többsége zúgolódik a 
közvetítő utáni járulékok miatt: nagy része 
azért, mert hisz igénybe sem vehetik, a 
kisebbik része azért, mert nem bírja mun
kásszükségletét kielégíteni a kutyaólból, 
amennyiben a munkát igénylő anyag telje
sen hasznavehetetlen; és ha már akad is 
egy-kettő a használhatók közül, ezeken a 
szószoros értelmében összevesznek a 
munkáltatók. Megtörténik sok esetben, 
hogy egyik kávés a másik kávésnak a 
munkásait igyekszik üzletébe csábítani. 
Azonban történnek cifrább dolgok is. A 
közelmúltban történt, hogy egy üzletnek 
emberekre volt szüksége. Vas egymásután 
küldött nyolc embert és dacára, hogy az 
illető kávés sohasem azt nézte, hogy mi
lyen az ajánlottnak a bajusza, vagy az orra, 
hanem hogy tud-e dolgozni és van-e ru
hája, amelyben dolgozhat: no és a nyolc 
ember közül egy sem volt alkalmas. Az 
illető kávés ezekután a szervezettől rendelt 
embert és a neki először ajánlott egyént 
felvette. Ez azonban nem egyedüli eset, 
ilyen és ehez hasonló sok volt és van. 
Azután szó volt arról is, hogy a kutyaólat 
áthelyezik a kávésok uj házába, amennyi
ben ott nem kell házbért fizetni. Csakhogy 
ez ellen egypár uszító kivételével mind 
tiltakoztak: sőt egy kávés ily szavakkal 
adott kifejezést ellennézetének: *C sak  az  
hiányzik , hogy azt a  p iszkot oda telepítsük 
szégyenre.» Szegény kis árva kutyaól, hova 
tűnt el hajdani nagy becsületed!. . .  Tehát 
nincs munkásanyaga a kutyinak és nem 
bir közvetíteni. . .  De van statisztikája az 
elhelyezéséről olyan mesés, hogy ha ala
pul vesszük, úgy hétszer annyi munkást is 
birt közvetíteni, mint amennyi egyáltalában 
van Budapesten. Elvégre ez is megér 13 
ezer kroncsit.

H arsány! b u k ása . A múltkoriban egy 
csomó kávéház fizetésképtelenségével fog
lalkozott Az Est cimü napilap. Ezen lap 
ugyancsak leközölte Harsányinak, az ipar
társulat elnökének a nyilatkozatát e kérdés
sel kapcsolatban. Ez a szókimondó véle
mény elnöki állásába került Harsányinak. 
Megtudtuk, hogy egy helybeli kávénagy
kereskedőnek igen sok, kávéstól eredő úgy
nevezett fináncirozó váltója volt az egyes 
bankoknál elhelyezve, amelyeknek megújí
tása híradásunk után nehézségekbe ütközött. 
Mert, mint aztán kitudódott, ez a kávé
kereskedés 2 —50.000 koronáig terjedő kész
pénzhitelt nyújtott az egyes megszorult 
kávésoknak csak azért, hogy a kávét nála 
vásárolják. (Hát azért olyan drága a pikkoló!) 
Ezek a váltók azonban nehezen lettek volna 
elhelyezhetők ilyen kerek summákban, mert 
rögtön meglátszott volna a váltó gyanús 
eredete. Felosztotta tehát ez a kereskedő 
az egyes tartozásokat több kisebb, de nem 
kerek summáju tételre, hogy úgy tűnjenek 
fel azok a váltók, mintha áruváltók lenné
nek. Egy-egy adósnak váltóit aztán — ne
hogy valóságos természetük kitűnjék — 
különféle bankoknál helyezte el. Közben 
történt aztán, hogy a kávésipartestület tiszt
újító gyűléshez fogott. A legtermészetesebb
nek találta mindenki, hogy Harsányit vá
lasztják meg újból, mert Harsányi másfél 
évi elnöksége alatt magas nívóra emelke
dett az ipartársulat. Mindennek dacára 
mennie kellett. De nem a kávésok akara
tából, hanem annak a bizonyos kávészálli- 
tónak a hatalmából. Ez a kávékereskedő a
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választást^ megelőző napokban végigjárta 
adós kávésait és megkérte őket, hogy Har
sányi ellen szavazzanak. Harsányi meg sem 
jelent a gyűlésen, mert neszét vette az 
ellene irányult akciónak és azért levélben 
jelentette be a közgyűlésnek lemondását. 
De azért mégis sokan szavaztak rá, olya
nok, akik nincsenek az uzsora karmai közt. 
Reánk nézve az ily személyi változások 
keveset jelentenek, mert az elnök személye 
egymaga nem képes a rendszeren változ
tatni, aminthogy nem sikerült ez Harsányi
nak, úgy nem fog sikerülni utódjának sem.

P etz  F eren c.

Ötvenegy évi munka jutalm a. — A kávésok  
h álá ja .

Másik rovatunkban közöljük az elmúlt 
hónapban elhalt szaktársaink neveit.

Külön emlékezünk meg Petz Ferenc szak
társunk elhunytáról, aki 51 évet dolgozott 
egyfolytában, mint kávéssegéd.

Még emlékezünk rá mindnyájan, hogy 
1910 júliusában az Országos Iparegyesület
ben nagy ünnepségek keretében érdem
kereszttel dekorálták fel Petz szaktársunkat, 
ötvenéves munkásságának jubileuma alkal
mából.

A kávésipartársulat is, elnökének vezeté
sével, nagyszámú küldöttséggel képviseltette 
magát, sőt az ipartársulat elnöke hivatalo
san nagy üdvözlő beszédet intézett hozzá, 
szorgalmát, munkásságát mint követendőt 
emelte ki, amely a kormány elismerését és 
a kávésok becsülését és háláját érdemelte ki.

A szép szavakkal lerótták a hálát a ká
vésok az ötvenegyévi kemény munkáért.

Ismertettük már többször Petz sorsát 
betegségének ideje alatt, még annyit tehe
tünk hozzá, hogy Petzné férje haláláig az 
utolsó felső szoknyáját is eladta, hogy enni 
adhasson az ötvenegyévi munka után éhezve 
haldoklónak.

Ezen szörnyű helyzet ismertetése alapján 
az érdemkeresztes Petz Ferenc segélyért 
folyamodott a kávésipartársulathoz, mire a 
kávésipartársulat posta utján 5, mond öt 
koronát küldött, azza l mentegetve m agát, 
hogy nem küldhetett többet} mert az ip ar- 
társulat háromemeletes házat vett, a József- 
körút 38. szám út és ezért nincsen több 
pénzük.

Ezzel az öt koronával is elkéstek a ká
vésok, mert mikor a postás hozta az öt 
koronát, akkor már Petz a koporsóban fe
küdt. A szakegylet közel száz koronával 
segélyezte Petzet, több alkalommal adva 
azt. Április 13-án temettük el Petzet, a bú
csúztatót Földy mondotta, rámutatva, hogy 
ime 51 évi kemény munka jutalma a nyo
mor és a szenvedés, amelyet csak mi, mun
kástársai igyekeztünk enyhíteni. A nagy
számban, zászló alatt megjelent kartársak 
körében különös felháborodást okozott az a 
körülmény, hogy egy kávés sem jelent meg 
Petz temetésén, még az sem, akinél utol
jára egyhuzamban 8 évet dolgozott.

H ja ! A kávésok az ötvenegyévi munkát 
öt koronával hálálják meg.

Keresztet esetleg kijárnak többet is.
Ki pályázik rá?

KflVÉSSEGÉDEK ROVRTR
A K á v ésseg éd ek  d a lk a ra  május hó 

3-ától kezdve ismét átveszi azon fontos 
hivatását, amely őtet az egyesületi életben 
megilleti. A dalkar régi tagjainak csatlako
zásával már is sikerült a dalkart munka
képessé tenni; természetes az, hogy ez 
egymagában még nem jelenthet mindent 
és fontos hivatás vár a fiatal gárdára, hogy 
a dalkultusz terén sorakozhassunk azok 
mellé, akik már eddig is méltánylandó 
sikerekkel mutatnak példát célfelé haladá
sunkban.

Akik elég hivatottságot éreznek maguk- 
bán, akikben él a dal iránti szeretet, akik 
rajonganak a szépért, a magasztosért, ami



1912 Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 5. oldal

a felséges dal nyomán megnyilatkozik, 
azok jelentkezzenek, hogy a dalkultiválás 
iránti érzelmeiknek kifejezést adjanak. 
Jelentkezni lehet a szakegyletben a titkárnál.

Francia és angol nyelvkurzus. Bissenc 
angol nyelvtanár a pincér szaktársak részére 
úgy az angol, mint a francia nyelv elsajá
títására órákat ad. Kötelezi magát 30 lecke 
vétele után visszaadni a tandijat annak, 
aki nem sajátítja el a tanult nyelvet. Az 
egész tandíj 30 koronába kerül, amit tet
szés szerint lehet f zetni. Jelentkezni a 
szakegyletben, továbbá Bissenc tanárnál 
(Royal-szálloda) lehet.

A «Kávéssegédek Testvériség Asztal- 
társasága* második évi fennállása rádup
láz az első év eredményére azzal, hogy 
már kénytelen megalakítani az A. csoport
ját. A jelentkezők, akik az A. csoport tagjai 
lesznek már is oly szép számban vannak, 
hogy az eredmények az A. csoportot ille
tőleg nem maradnak el az első csoporttól. 
Felhívjuk azokat a szaktársakat, akik a 
komoly és nemes célt szolgáló akcióból 
részüket kivenni óhajtják, jelentkezzenek 
felvételre. Jelentkezni pénteken este 8— 10 
óra közt, a kávéssegédek szakegyletében 
(Nagydiófa-utca 3. szám) lehet.

Bellovits Ferenc szaktársunk eljegyezte 
Rácz Mariska kisasszonyt Budapestről. Az 
esküvőt május hó 5-én tartották meg. 
Gratulálunk az uj frigyhez.

Báli mulatságunkra még a következő 
felülfizetéseket vettük és nyugtázzuk: Bar- 
ton Kálmán 3*—, Brunner József 150, 
Schön Zsigmond 1*—, Princz Sándor 1.—, 
Bereczky Lajos 1*—, Gratt Ignác — ’50, 
Reichmann Ignác — ‘50, Szecsey Erzsébet 
—-50, Nagy Dezső — *50, Bugyi Imre — *50, 
Princz Lajos — *50, Jerzsári Jenő — *50. 
Gyük Mihály —*50 korona. A szives felül- 
fizetoknek ezúton fejezzük ki köszönetün- 
ket. Megemlitjük, hogy a bál bevétele 
654 korona, kiadás 333-60 korona, tiszta ma
radvány 320-40 korona, amely összeget a 
munkanélküli alaphoz csatoltunk. Végül 
megjegyezzük, hogy a múltkori kimutatás
ból Wechsler Vilmos 2*— korona kimaradt.

M áthé L a jo s  szaktársunk 8 darab 
könyvet ajándékozott a könyvtár részére, 
amelyet ezúton köszönünk. Megemlitjük 
még, hogy Máthé szaktársunk a «Cairó»- 
kávéházat vette kezelésébe, amely vállala
tához sok szerencsét kívánunk.

Miért sztrájkol ön? Egy angol heti
lap 200 shilling pályadijat tűzött ki arra a 
feleletre, amely erre a kérdésre a legtalpra- 
esettebben válaszol. A dijat egy munkás 
nyerte meg a következő felelettel: «Mint 
munkás egyetlen kelendő árucikk birtoká
ban vagyok és ez az én munkaerőm. Igé
nyelem azt a jogot, hogy ezt a cikket napi 
áron adjam el és arra törekszem, éppen 
úgy, mint tőkepénzes munkaadóm az ő 
árucikkével, hogy minél magasabb árat 
érhessek el. Továbbá egyesületbe is belé
pek, megint csak teljesen a munkaadóm 
metódusa szerint és az egyesület meg
szabja azt az árat, amelyért árucikkemet 
eladhatom; mi ennek az egyesületnek a 
tagjai, kötelezzük magunkat, hogy a munka
erőnket ezen áron alul nem adjuk el. 
Munkaadóm tagadja, hogy nekem jogom 
volna ezt a metódust alkalmazni, holott ő 
ugyanazt akadálytalanul követi és alkal
mazza. Ha én nem akarok az ő árucikkeiért 
olyan árat fizetni, amilyent ő kér, úgy nem 
kapom meg és ha ő nem akarja az én 
árucikkemért azt az árat fizetni, amit én 
kérek, úgy nem kapja meg. Sztrájkolok l* 
Ez a válasz valóban rövid és tartalmas, kár 
azonban, hogy a feltett kérdésre nem felel: 
E válaszszal inkább a sztrájk jog osság át  
bizonyítja, mint annak okát.

A d rágaság . A Népszava-könyvkereske- 
dés kiadásában 56 oldalnyi terjedelmű füzet 
jelent meg, amely a mostani drágaság okait 
és ellenszereit mutatja ki. írója, Varga Jenő 
elvtárs, nagyon behatóan foglalkozott ezzel 
a kérdéssel; füzetében kimutatja, hogy a 
drágaságot az uralkodó osztály idézi elő. 
A drágaság révén a munkásság tényleges

megélhetése rosszabbodik, mert ugyanannyi 
pénzért kevesebb terméket tud vásárolni.

Szembeszáll azzal a polgári emberek ál
tal hirdetett téves nézettel, hogy a sztrájkok 
és a munkabér emelkedése volna a drágu
lás oka. A füzet hihetetlen olcsó árban, 
20  fillére'rt kapható. Megszerzése annál 
inkább ajánlatos, mert az iró a drágaság 
kérdésének kapcsán az egész mai köz
gazdaság alapvető kérdéseit is világosan és 
mindenki számára érthetően tárgyalja. Kap
ható a Népszava-könyvkereskedésben, Vili., 
Conti-utca 4.

Uj táppénzkifizetőhelyek. A követ
kező sorok közlését kérték: Ez utón is 
tudomására hozzuk a pénztári tagoknak, 
hogy folyó évi március hó 1-től kezdve a 
beteg pénztári tagok érdekében egyes 
kerületekben, valamint Budapest környékén 
fekvő egyes községekben táppénzkifizető
helyeket létesítettünk abból a célból, hogy 
a beteg tagoknak táppénzük felvételéért 
ne kelljen a pénztár központi helyiségeibe 
jönni.

A kifizetőhelyeket, valamint az egyes 
helyeken a kifizetés időpontját, továbbá a 
követendő eljárást hirdetmények utján, to
vábbá a kibocsátott és a pénztár helyiségé
ben (VII., Damjanich-utca 26) díjtalanul 
kapható «tájékoztatóban» hozzuk a tagok 
tudomására. Felhívjuk a tagokat, hogy a 
kibocsátott hirdetményekben és tájékoztató
ban foglaltakhoz alkalmazkodjanak, nehogy 
az ott ismertetett eljárás figyelmen kívül 
hagyása révén felesleges utánjárásoknak 
tegyék ki magukat.

W elsz Gergely szakegyleti helyiségünk 
bérlője az egyleti könyvtárunk céljára 16 
darab könyvet ajándékozott, amelyet ezúton 
is köszön a vezetőség.

B auer Feren c  szaktársunk, szakegyle
tünk agilis tagja megvette a *Nefelejts»- 
kávéházat, amelyet újonnan átalakítva adott 
át hivatásának. Bauer szaktársunknak sze
rencsét kívánunk vállalkozásához.

Szerkesztői üzenetek.
Szaklapunk szerkesztősége felhívja a kávé

házi munkások figyelmét a szaklapban közölt hir
detésekre. Rendeléseknél mindenkor jelen cégek 
részesitendők előnyben. Jelszó: «Aki bennünket 
pártol, azt mi is pártoljuk.*

H . L ., Budapest. Miért nem jelentkezik szer
kesztőségünkben. Nekünk az a célunk, hogy fog
lalkozzunk az ügygyei, de még nem vagyunk tel

jesen tájékozva és igy az ön felvilágosítására 
szükségünk van.

K. F., Kassa. Ha már a változás meglesz és 
a csoport megalakul Kassán, úgy ön ott fizeti tag
diját. A kávéssegédek junius 1-én csatlakoznak.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál .
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r .-t., Budapest, V III., Conti-utca 4

Pezsgőt és bort nem feketít. Megrendelhető  
a Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kivitel* 
Részvénytársaságnál Budapest, VI. kerület,  

Teréz-körut 22, III.. v  Telefon 1 6 2 - 8 4 .

A magyar pincérség első és egyetleu  
önálló  pénzintézete, független minden 
más pénzintézettől. Ó vad ék ot azonnal  
folyósit. Nincs heti üzletrész. Leszámo
lás azonnal. Beiratáshoz 30 K. szükséges. 
Ügyvezető-igazgató: Fenyves Henrik.

f — ------------------ ----------------
„NÉPSZAVA" KÖNYVKERESKEDÉS

BUDAPEST, Vili., CONTI-UTCA 4.

■ ■ B

Könyvtárak részére ajánl könyveket és folyóirato
kat minden tudományszakból a legolcsóbb árakon.
A szövetség csoportjai kiválóan gondos kiszolgá
lásban ás a lehető legnagyobb kedvezményben 
részesülnek. Bárhol hirdetett müvek ugyanazon 
áron, esetleg sokkal olcsóbban is szállíttatnak.

Könyvjegyzék kívánatra ingyen ős bérmentve.

____ ______________ _______ /

C. F. M A Y E R H O F E R
Budapest, VS, Teréz-körut 28. Telefon 138— 41.

Kávéházi k o n y l É e r e É / i
kávészürő és habverógépsk, darálók, pör
kölök, fagylaltgépek és tartányok, jégszek- 
szekrények és gépkellékek, valamint vSrSs- 
rézedények is  takaréktiizhelyek állandó 
nagy raktára. Onozások és edényjavitások. W ienBudapest.

W  HIRDETMÉNY. 1 9

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a M agyar Királyi P én zü gy
m inisztérium  ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték 
(XXX. s o r s j á t é k )  1. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok 
a főelárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az 1. osztály húzása 1912. évi m ájus hó 22. és 24-én tartatik meg. 
A húzások a M agyar királyi állam i ellen őrző  hatóság és királyi köz
jegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek, a huzási teremben. Sorsjegyek 
a Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1912. évi április hó 21-én.

Magy Kir. Szab. Osztálysorsjáték Igazgatósága.
T o ln a y .



6. oldal Magyarországi Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1912

Kávéssegédek figyelmébe!

San - Re m o - kávé h áz
Dohány- és Nyár-utca sarok. Minden kényelmet 
és szórakozást nyújtó helyiség. Elsőrendű cigány
zene. A kávéssegédeknek 15% árengedmény. 
Szaktársak találkozó helye.

Tisztelettel G r o s s  Z s i g m o n d
kávás.

(ÓVBSSBQBt C ( ÍQVBIHÉIBÜ | g y ^
VI. kerület, N agym ező-utca 9. szám Ü D I T __G Y Á G Y I T  k a p h a t ó= j— • r*"** - •““!«.» ”, ... s s s
BORBÉLY- ES FODRflSZÜZLETET i

h4” : t a n í t ó i  HÉszvénylársasáo
nikusan berendeztem és főtörekvésem B u d a p e s t ,  V I I ,  G i z e l l a - u t  2 6 .  
leend, hogy pontos és előzékeny kiszol
gálás által mélyen tisztelt vendégeimet
minden tekintetben kielégítsem. Kérve a Biliárd, fabútor- és
t. c. közönség becses pártfogását és számos hűtőkészülékek gyára,
látogatást, maradok FEILES KÁROLY Berendezünk saját vagy
kiváló tisztelettel :: borbély és fodrász a megadott tervek sze-
— ----- ------------ — -------------_ ------------ rint kávéház, vendéglő,

8 B fizet azonnal a CiCERONE- cukrászda,iroda és min-
I I dI yuI ii BOY vállalat minden egyes Honfólp íWlpfpkpf raivás után a szálloda, kávóház ós étterem személy- é e üzleteket. 121 0

itóböl annak, ki a vendég megbízásából a Cicerone- 
Dy vállalattól telefonon egy Boyt rend. v  A Boy a
) fillért jelentkezésnél azonnal átadja, minek meg- = =  T e l e f o n :  5  - 7 5 .

történte a szelvényen igazolandó! SÜRGÖNYCIM: „ B E R E N D E Z Ő K  B U D A P E S T 1*
isztelettel az Igazgatóság. _______________ _ __________________________________

H A G G E N M A C H E R
kőbányai és budafoki sörgyárak 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: 1.)

-------------------- Városi Iroda: --------------------

B u d a p e s t ,  V . ,  K á d á r - u t c a  5.
(Telefon-szám: 14-60.)

n ------------------------------- ------------ ------------ 1
I T  *  legjobb

PINCÉR-CIPŐK

Serény Hindii
Pincércipő-specialista.

Budopesl.VII, Erzsébef-hörul 44.
Mindennemű cipók.

Amerikai c ig iiln le g m é g e h .
Vidéki megrendelések utánvéttel azonnal esz

közöltetnek.

m_________________________________ _ _ i

S Z E N T - M A R G I T S Z I G E T I

Ű D I T Ő V I Z
kellemes izü és egészséges, szén
savval telített á s v á n y v íz ,  ügy 
magában, mint borral keverve 
k e d v e l t  e l s ő r e n d ű  ü d ítő  és 

szomjat csillapító Ital.

A fővárosi közmunkák tanácsa tulajdona.
A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő 

Felügyelőségének kezelésében 
Budapest.

Telefon-szám: 3 6 —52.

Telefon utján adott rendelések egész 
nap és éjjel is felvétetnek.

DREHER ANTAL SERFŐZDE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja klUnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta- 
----------bajor-, dupla márciusi és baksöró.-----------
KUltínlegesség: dupla maláta kősör kőkorsókban.

Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

Q t q Iz Í q f c q Iz' ? Ahol csak lehet, 
O A d l V l C t l  o c u v i  borhoz vagy
pezsgőhöz mindenkor KRONDORFI 
SAVANYUVIZET s z o l g á l j u n k  fel. 
Tartozunk ezzel a vállalatnak, mert a 
KRONDORF! Is támogat bennünket.
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