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Meghívás.
É rtesítjü k  a  t. szak társak at, h o g y  

f. hó 11-én, d. u. 4  és este  8  órakor 
fontos ü gyb en

t a g g y ű l é s t
tartunk. K éretnek  a szak társak , h o g y  
ta g sá g i k ö n y v ü k et velü k  h ozzák  és  
a ta g g y ű lé se n  m inél többen je le n je 
nek  m eg. A z e lnök ség .

Értesítjük a választmányi tagokat, hogy 
folyó hó 10-én, este 8 órakor, az egyesület 
helyiségében rendes választmányi ülés tar- 
tatik. Kérjük a választmányi tagok pontos 
megjelenését. Az elnökség.

Tanulság.
Még csak rövid két év előtt mi kávéfőző- 

munkások úgy voltunk, mint a magára hagyott 
nyáj, barangol minden czél nélkül, addig, mig 
a pásztor egy akolba nem tereli. Hogy 
álltunk mi két év előtt, amig egyesületünk 
nem volt?

Vizsgáljuk csak meg.
Bátran mondhatnók, amikor a mühetyek- 

ből kijöttünk, egyenként mentünk haza sze
rény lakásunkba, esetleg a munkaadók által 
adott lakásokba. És ott elmélkedhettünk saját 
sorsunk fölött, ismerni nagyon kevesen is
mertük egymást, annak daczára elég, hogy 
sokan vagyunk. Hogy is ismerhettük volna 
egymást, hisz csak akkor találkoztunk egyik 
másik szaktárssal, ha üzlet nélkül voltunk s 
egyik ügynöktől a másikhoz barangolva be
nyitottunk s kérdeztük egymást, te is kávé
főző vagy konyhalegény vagy? Mit jelentett 
ránk nézve az ügynöki rendszer? Azt, hogy 
sokszor változtunk az üzletekben s mind
annyiszor pénzünkbe került. Azt hogy mennyi 
szaktársunk volt munkanélküli, megállapítani 
bajos volt, vagy pedig egyáltalában lehetetlen.

Pedig de sok keserű heteket, sőt hónapokat 
élt át akkor is több szaktársunk és ökölbe 
szorított kézzel kilincselt az ügynöki irodákban, 
annak daczára, hogy fizetni kellett, mégis 
megalázkodva, szinte félve kérdeztük, van-e 
üzlet. De még mást is jelentett az, hogy nem 
voltunk egyesülve, a fizetéseink mindig lejebb 
szálltak, noha a kiadásaink emelkedtek, még 
az is, hogy fokozottan elszaporodtunk. Arra, 
hogy hetenként egy pihenőnapunk legyen, 
nem is gondoltunk.

Amikor ezeket a jelenségeket láttuk s érez
tük helyzetünk rosszabbodását, szervezkedni

kezdtünk, egyesületet alkottunk magunknak, 
amely már második éve, hogy fennáll.

Egyesülésünk alig volt egyéves, máris oly 
mélyreható társadalmi dologra gondoltunk, 
amire addig, mig az ügynöki barlangokat lá
togattuk, egy szaktárs sem gondolhatott, ez 
a szabadnap!

Igaz, még sok kívánni való van a szabad
nap körül, de gondoljuk meg szaktársak azt 
is, hogy minden rossznak magunk vagyunk 
okozói.

Mert nem elég csak azt kiáltani, hogy 
éljen a szabadnap, hanem cselekedni is kell 
és azzal sem érünk cl czélt, ha mindent a 
vezetőségtől és azoktól az igazi önfeláldozó 
szaktársaktól várunk, akik úgyis mindent el
követnek az összesség érdekében.

Ha úgy gondoljátok 'Szaktársak, hogy a 
vezetőség dolga az, hogy minél több helyen a 
szabadnap meg legyen, akkor nagyon téves 
azon fel lógás. .

Mert mi a vezetőség ? az csak egy mutató 
az órán, ti összes szaktársak pedig a szer
kezete vagytok, melynek összmüködésével 
érhetjük el a tizenkettőt. A vezetőség meg
adja az irányt és az eszmét, de már az 
eszme megvalósításához minden szaktárs mű
ködésére szükség van. Szaktársak, azt gon
doljátok, nem lett volna helyesebb, ha eddig 
is a kártya helyett olvastunk volna, vagy 
vitattuk volna a szabadnap fontosságát, hogy 
már minden szaktárs szivébe átment volna.

De valljuk he, hogy még nem vagyunk 
testvérek, nem vagyunk szervezettek, csak 
annak mondjuk magunkat. Mert, ha szerve
zett testvérek volnánk, akkor azok, akik az 
üzletben vannak (tisztelet a kivételnek) nem 
úgy gondolkoznának, hogy a szabadnapot 
azok csinálják meg, akik nem dolgoznak.

Nem-e szégyen és gyávaság az, hogy akik 
üzletben vannak és még nincs szabadnapjuk 
és nem merik követelni akkor, amikor vala
mire való főnökök maguk is azt óhajtják, 
hogy minden kávéházban meg legyen a sza
badnap.

Tehát mi a legfontosabb teendőnk?
Az, hogy szervezve legyünk!
De hogy szervezve legyünk, szükségünk 

van arra, hogy az öntudatos szaktársak 
kövessenek el mindent, hogy a még tudatla
nokat bevonják a szakegyletbe s akik már 
tagjai, azok pedig tanítsanak és látogassák a 
felolvasásokat, valamint az előadásokat, ahol 
művelődhetnek, tanulhatnak, amiből csak 
hasznuk, de káruk semmiesetre sem lehet.

A munkában lévő egynémely szaktársaink 
eljárását igazán nem tudjuk megérteni, oly 
közömbösen viselkednek a szabadnap érde

kében. Szaktársak, egy kissé gondolkozzatok 
és rá fogtok jönni, hogy minél kevesebb helyen 
lesz szabadnap, annál nagyobb a munkanél
küliek száma.

A szabadnap megvalósítását minél tovább 
húzzátok, annál tovább lesztek bizonytalan
ságban, mert nem tudjátok melyik perczben 
váltanak le benneteket, mivel a hátatok mö
gött áll a kiéhezett munkanélküliek serege s 
nem tudjátok melyik pillanatban kerültök ti is 
közébük. Tehát cselekedjetek és közös erővel 
valósítsuk meg lehetőleg a szabadnapot, mert 
akkor még sem kell tartanunk attól, ha kiesünk 
a munkából, hogy éhezünk családostul.

Vagy annyira elfásult volna a szivetek, 
hogy nem tudtok érezni családotok és tár
saitok iránt, hiszen szenvedő társaitok sorsa 
a ti sorsotok is, mert ma nekem, holnap 
neked nézhet be ablakodon a munkanélküliség 
réme. Hisz a szabadnap megvalósulása élet
kérdés ezer kávéfőző és ugyanannyi családra.

S fájdalom, amikor ezt már tudjuk és be
látjuk és mégis akadnak szaktársak, akik 
nemcsak megnehezítik, de lehetetlenné teszik 
némely helyen annak meg valósulását, amire 
elég szomorú példa a ,,Royal“ szállóban elő
fordult eset, ahol négy becsületes szaktársunk 
áldozatul esett az olyan embereknek, akik 
annyira süllyedtek, hogy elárulták a saját, az 
összesség ügyét, árulók lettek. A polgári tár
sadalom az árulókat börtönbe veti, szóval 
megbélyegzi, tehát mi könyörületesebbek le
hetünk-e olyan emberekkel, akik munkástár
saik puszta létfentartását akarják lehetetlenné 
tenni.

Nem ! Pusztulniok kell az ilyen alakoknak 
közülünk, akik gyilkos tőrt szegeztek testvé
reik ellen, akkor amikor egy gazdag részvény- 
társaságtól követelni mertek számukra egy 
pihenő napot.

Az ilyen csúszó férgeket ki kell irtani so
rainkból, hogy többé árulókká ne válhassanak 
a szervezett munkásság igaz ügyeinél.

Tehát akiben még egy szikra van a test
vériségből és szivén viseli családja, a maga 
és szaktársai sorsát, az küzd és követeli a 
szabadnapot s nem nyugszik addig, mig igaz
ságos ügyünket cl nem értük. — s.

A nem törődöm  Jánosok.
Bizonyára igaz az, amikor azt mondom, 

hogy még mindig találhatunk szaktársaink 
között olyan ferde gondolkozása embert, — 
ha nem is olyan nagy számban, —- akit ha 
próbálunk megnyerni, felvilágosítani, hogy 
úgy a maga, mint az összesség javáért kö
telessége a szakegyesületet pártolni és velünk

Minden öntudatos munkás tagja szervezetének!
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együtt közös erővel küzdeni a közös czélért, 
erre azt az igen elitélendő és nagy észbeli 
korlátoltságra valló feleletet kapjuk, hogy én 
meg vagyok elégedve a sorsommal, én nem 
törődöm veletek. Szegény jámbor, abban a 
hiszemben, hogy a jelen pillanatban talán a 
száraz kenyérhez egy darab húst is ehetik, 
az ő rövid gondolkodása nem engedi meg, 
hogy az orránál tovább lásson. Nem gon
dolja meg, hogy minden perez meghozhatja 
számára a munkanélküliség keserű idejét; 
nem gondolja meg, hogy az összetartással 
és szervezkedéssel éppen azt a keserű időt 
a munkások ijesztő rémét, a munkanélküli
séget akarjuk korlátozni; nem gondolja meg 
az ő korlátolt eszével, hogy az ő nemtörő
dömsége a legnagyobb akadálya annak, hogy 
a munkaviszonyainkat megjavíthassuk, hogy 
fárasztó nehéz munkánk után tisztességesen, 
emberekhez méltóan élhessünk; nem gon
dolja meg, hogy milyen csúnya bűnt követ 
el az ő nemtörődömségével önönmaga, a 
családja, a gyermekei és az összes munkás
társai ellen.

Tudjuk azt mindannyian, hogy a természet 
legremekebb teremtése az ember, de hogy a 
nemtörődöm Jánosok is remek teremtések 
volnának, azt határozottan tagadjuk. Ment
ségükre szolgálhat a mai nevelési rendszer 
ferdesége, mely engedelmes, minden jog
talanságot eltűrő szolgává, öntudatlan igavonó 
állattá aljasitja őket. Ha kissé gondolkozunk, 
kétségbe kell vonnunk azt, hogy az öntudat
lan munkás és az állat között valami különb
ség volna és ha van, az okvetlenül az állat 
előnyére esik. Az állat az ő ösztönénél fogva 
megérzi az életére törő veszélyt és védi 
magát, mig ellenben az öntudatlan munkás 
addig húzza a nyakába akasztott igát, mig 
össze nem roskad. Nem érzi, hogy helyze
tének könnyítésével, jobb munkaviszonyok 
elérésével az életét védelmezi meg. Ösztöne 
nincs, a mely megsúgná neki, hogy minden 
erejével támogassa azt a nagy küzdelmet, 
melyet az öntudatra ébredt munkásság foly-

T Á E C Z

A hev ítő  té li italok.
Ir ta  Z . J.

A hevitő-italok készítése igen fontos. Köz
egészségi szempontból nagy szerepük van ezen 
italoknak, különösen htilési eseteknél gyógy
áru vei bírnak, jótékonyan hatnak a szervekre, 
ezért még orvosi rendelet következtében is 
alkalmazzák.

A hevitő-italok készítési módja egyszerű, 
az ehhez szükséges anyagok pedig még 
kisebb kávéházakban is raktáron vannak. 
Hogy ezen italok kávéházainkban csak rit
kábban kerülnek asztalra, azt kizárólag an
nak tulajdoníthatjuk, hogy kávéházi közön* 
ségünk még nem ismerte fel ezen hevitő- 
italok kitűnő gyógy hatását. Amerikában a 
Port Negus és a Tóm and Jerry a legked
veltebb téli-italok közé tartozik.

Mielőtt azonban ezen hevitő-italok ismer
tetését megkezdenénk, felhívjuk a szaktársak 
figyelmét arra, hogy az italok töltése előtt a 
poharak vagy féltnél égi tendők vagy kanál 
teendő ezekbe, nehogy a poharak megre
pedjenek. Ezen italok kényelmesebb élvezése 
szempontjából legalkalmasabb a pohártartók 
használata, a mely kizárja azt, hogy valaki 
a kezét megégesse.

tat azért, hogy nehéz munkája után embe
rekhez méltóan, tisztességesen élhessen.

Tisztelt szaktársak! Ha a nemtörődöm 
Jánosok ezen tunya közönyösségükért csak 
ők maguk szenvednének, nem volna érdemes, 
hogy velük sokat foglalkozzunk, mert azt 
mondja egy közmondás, hogy a mely ember 
nem törődik magával, az megérdemli sorsát. 
De mi mindnyájan tudjuk azt, hogy hely
zetünk javításáért folytatott nehéz küzdel
münkben ők képezik előttünk a legnagyobb 
akadályt. Nem vagytok megelégedve tisztelt 
szaktársak a szervezkedés utján elért ered
ményekkel ? Okoljátok a nemtörődöm Jáno
sokat ! Nehéznek látjátok helyzetünket a jö
vőben való küzdelemben ? Vádoljátok érte a 
nemtörődöm Jánosokat. Ha példát, bizonyítást 
akartok tőlem, akkor rámutatok a szabad
napért folytatott küzdelmünkre, mikor a mun
kaadóktól elég könnyű szerrel megnyertük a 
szabadnapot, de a nemtörődöm Jánosok az 
ő állati ön tudatlanságukban vissza utasították 
azt. Bebizonyított dolog tehát az, hogy 
szemben fogjuk találni magunkat mindenkor, 
ha őket továbbra is megtűrjük magunk kö
zött, vagy ha nem ig}^ekezlink teljes erőnk
ből felrázni őket mélységes álmukból.

Nem akarom hinni, hogy annyira korlátol
tak ezek a nemtörődöm Jánosok, hogy nem 
éreznek magukban vágyat a szép és nemes 
eszmék iránt.

Szaktársak! Bennünk, akikben él az ön
tudat, a testvériség, próbáljuk meg, igyekez
zünk öntudatos, jogaikért küzdő felvilágoso
dott munkásokká edzeni őket. Rajtunk áll 
tehát szaktársaim, vegyük elő rábeszélő ké
pességünket, próbáljuk felébreszteni őket 
őrült lomhaságukból és ha ez nem használ, 
kiáltsatok a fülükbe teljes erőtökből, hogy 
életre keljenek hosszú, tespedő álmukból. 
Nyissátok fel szemeiket, hogy lássák s ta
pasztalják azt, hogy egyesülésben van az 
erő, egyesülés és szervezkedés nélkül lealázott 
és kizsákmányolt páriák vagyunk. Ha pedig 
az öntudatlanság már annyira erőt vett rajtuk,

A hevitő-italok ismertetése:
Nectár 30 személyre.

Préseljünk ki 6 narancsot és 3 czitroniot, 
2Ö darab koczkaczukrot dörzsöljünk be czit- 
rom- és narancshéjjal, a bedörzsölt ezukrot 
tegyük a czitrom- és narancslébe, öntsünk 
erre 3 liter sherryt, Ya liter jó cognacot, 
1 liter vizet, egy pár szem szegfűszeget, 
kevés fahéjat, 1 klgr. mazsola- vagy malaga
szőlőt s ha jól felforrt, préseljük át sűrű 
szitán és öntsük magas poharakba.

Negus 15 személyre.
Kipréselünk 5 darab czitromot, 20 darab 

koczkaczukrot dörzsöljünk be czitromhéjjal, 
öntsünk erre 1 pohár vanilia-likört, 2 liter 
madeira vagy sherryt, 7* liter vizet, 7* ko. 
ezukrot, pár szem szegfűszeget, kevés fahéj- 
jat, forraljuk jól fel és öntsük magas poha
rakba.

Locomotive 15 személyre.
Vegyünk 5 darab tojás-sárgáját, 2 leves

kanál mézet, 1 pohár madeira-benedictinet, 
keverjük jól össze, öntsük fel 2 liter vörös 
borral, lj<i liter vízzel, vegyünk hozzá 7« ko. 
ezukrot, kevés czitromhéjjat, forraljuk jól 
fel és öntsük magas poharakba.

Pope 12 személyre.
Pirítsunk meg roston 6 darab narancsot,

hogy begyöpösödött füleikbe nem törnek utat 
a mi felvilágosító szavaink, akkor mondjuk 
ki azt, hogy öntudatos, felvilágosodott kávé
főző nem tűr meg maga mellett nemtörődöm 
Jánost, ilyen individiumokkal nem dolgozunk, 
szemétre velük, mint a rothadó gyümölcscsel.

z — i.

A p inezérek  és mi.
Mi kávéfőzők örömmel látjuk, pinezér- 

elvtársaink öntudatos törekvését a világosság 
felé. Egy pillanatig sem kételkedünk abban, 
hogy ott, a hol annyi szellemi erő van össz
pontosulva, azt továbbra is pihenni engedjék. 
Ezt tovább pihentetni nem szabad. Elérke
zett az ideje annak, hogy az összpinezérség 
megmozduljon, sorakozzon a vezetők mellé 
és tartson ki mindaddig, amig az őket meg
illető jogos czéljukat el nem érték.

Minden öntudatos elvtárs első kötelességé
nek ismerje, hogy azon indifferens pinezére- 
ket, akik még nem érezték át a mozgalom 
komolyságát és fontosságát, erről őket felvi
lágosítani és a sötétségből kivezetni igye
kezzenek.

Ahol annyi az intelligens ember, mint 
pinczérelvtársaink között, ki van zárva annak 
a lehetősége, hogy ott ne az öntudat, hanem 
a gőg és a tudatlanság győzedelmeskedjék.

Tény az, hogy azon elvtársainknak, kik 
a szervezkedés szükségességét és sürgőssé
gét fölismerték, nagy munkát kell végezniük. 
A cselekvés terén meg is fogják találni a 
módját annak, hogy mikép szakítsák ketté 
az eléjük húzott kordont, mely még ma 
akadálya az előrehaladásnak.

Nagy tévedésben vannak azok az urak, 
akik azt hiszik, hogy jó alapzatot raktak az 
alá az épület alá, melyet talán azzal a czél- 
zattal építettek, hogy a jövőben mentsvárul 
szolgáljon nekik. Ez bizony nem fogja ezt a 
czélt szolgálni, mert az építésnél hiányzott 
az osztály- és öntudat. És épen ez okozza 
azt, hogy máris roskadozik az épület alapja.

azután nyomjuk ki a levét, keverjük össze 
2 liter vörös borral, 7* liter vizzei, adjunk 
hozzá 72 klgr ezukrot, pár szem szegfű
szeget, kevés fahéjjat, forraljuk jól föl és 
öntsük magas poharakba.

Tea-punch 12 személyre.
Vegyünk 1 sherry pohár cuvacaot, Va lit. 

rumot és cognacot vegyítve, préseljünk ki 
2 darab czitromot, öntsük fel 2 liter leszűrt 
teával, forraljuk újra fel és öntsük csészékbe.

Rum-punch.
Tegyünk magas pohárba 3 — 4 darab 

koczkaczukrot, forraljunk rumot és vizet 
egyenlő mennyiségben, öntsük át a pohárba, 
gyújtsuk meg és tegyünk bele egy szeletke 
czitromot.

Tojás-punch.
Vegyünk félpohár porezukrot és két tojás- 

sárgáját, erősen keverjük össze, vegyünk hozzá 
egy pohárka rumot, í/\.o liter vizet, pár csepp 
czitromot, forraljuk föl, öntsük pohártartóba.

Whisky Filp.
Vegyünk 2 kávéskanál porezukrot és egy 

tojás-sárgáját, keverjük erősen össze, forral
junk whiskyt és vizet egyenlő mennyiségben, 
folyton keverve vegyítsük össze, öntsük 
magas pohárba és hintsünk fahéjport a 
tetejébe.
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Hogy mi ezután a teendő, az magától 
■értetődik. Uj várat "építeni. Hogy milyen lesz 
az uj vár, talán fölösleges is hangsúlyozni. 
A modern kornak megfelelő, amit öntudatos 
munkások fognak építeni. Az majd bizonyára 
ellenálló képességgel fog rendelkezni, és 
mindenféle támadást nyugodt komolysággal 
fog visszaverni. Nem lesz az a pöffeszkedő 
gőg, aki összerombolhatná. De hogy az uj 
egyesületbe meg legyen a rend, elég érthető, 
hogy mire kell a legnagyobb súlyt fektetni. 
Az egyöntetűséget pedig csak úgy érhetjük 
el, ha megszabadulunk a főpinczérektől.

Mert elég tanulságot vonhatunk le abból, 
hogy mennyire hátráltatták ezek az urak az 
összpinczérség helyzetének javulását. Nem is 
lehet náluk zokon venni. Mert úgy nekik, 
mint a főnököknek más az érdekük, mint az 
összpinczérségé. Hiszen van alkalmunk őket 
megfigyelni, hogy mennyire kivetkőztek emberi 
méltóságukból és mennyire értik a talpnyalást. 
Mihelyt főpinczér, megfeledkezik arról, hogy 
■ő is volt alpinczér és még lehet is.

Nem főpinczérek ők, hanem hajcsárok 
■(tisztelet a kivételnek), lehet, hogy többen 
nem szívesen űzik hajcsároskodásukat az 
összpinczérségen. De addig, amig az össz
pinczérség osztálytudatos szervezkedéshez 
nem lóg, addig hajcsárok lesznek a főpin
czérek közt. Azonban az osztály tudatos szer
vezkedéssel eltűnnek a főpinczérek, s velük 
•együtt a hajcsárok is. De sajnos nemcsak 
a főpinczérek, hanem az összpinczérek közt 
is találkozunk olyan szaktársakkal, kik szere
tik egymást lekicsinyíteni — persze csak az 
a része a pinczéreknek — aki nem öntudatos. 
Ezeket az öntudatlanokat pedig siessenek a 
szervezett pinczérek kivezetni a világosságra, 
hogy tisztán lássák ügyünk és elvünk tisz
taságát.

És mi lesz a teendője rokonszakmánknak ?
Szerintem az, hogy egymással szolidaritást 

vállalunk és ehez sem kell lámpával keresni 
az indító okokat. Volt elég ok a múltban és 
bőven ki fog jutni a jövőben is. Azért töre-

Port Sangerte.
Vegyünk 3—4 darab koczkaczukrot, kevés 

fahéjat, öntsünk rá vörös porto bort és vizet 
egyenlő minőségben, forraljuk jól fel és öntsük 
pohártartóba.

Port Negus.
Vegyünk 3—4 darab koczkaczukrot, pár 

szem szegfűszeget, öntsünk rá A/2 pohárka 
jó cognacot, töltsük föl vörös portó-borral, 
forraljuk jól föl és öntsük magas pohárba.

Apple Toddy.
Vegyünk viskyt és vizet egyenlő mennyi

ségben, adjunk hozzá 3—4 darab koczka
czukrot, V2 hámozott sült almát, forraljuk 
fel, nyomjuk az almát széjjel és öntsük 
pohártartóba.

American Grog.
Vegyünk 3—4 darab koczkaczukrot, forral

junk vizet és rumot egyenlő mennyiségben, 
öntsük magas pohárba s tegyünk rá egy szeletke 
czitromot.

Tóm and Jeny.
Vegyünk két kávéskanál porczukrot és egy 

tojás-sárgáját, keverjük erősen össze, vegyünk 
egy pohárka cognacot és A/2 pohárka rumot, 
l/io liter vizet, forraljuk föl az egész keveré
ket és öntsük csészébe.

kednünk kell arra, hogy pinczér és kávéfőző 
egymásban ne ellenséget lásson, hanem jó 
barátot, hiszen egy helyen dolgozunk és 
egyformán leszünk kizsákmányolva. Az ügyünk 
szorosan össze van nőve. Mert mikor mi 
veszekszünk és nem értjük meg egymást, 
a harmadik személy a főnök, az örül annak, 
aminek mi mind a ketten iszszuk meg a levét.

Mennyi bajnak lehetne elejét venni, ha 
a pinczérek és kávéfőzők megértenék egy
mást. Például a szabadnap már régen meg 
volna, ha egyöntetűen követelnénk, mert a 
szabad napra mind a két félnek sok okból 
van szüksége. Azért ha önök is komoly és 
czéltudatos munkát akarnak végezni a szabad
nap megvalósításában, akkor tegyük félre a 
testvérharcz csúnya eszközét, amelylyel csak 
ártunk magunknak. Ezért fogadják el az én 
propozicziómat. És ez az, hogy tartsunk egy 
közös értekezletet, ahol megállapítanánk közös 
programmunkat a mindkét részről óhajtott 
szabadnapról. Azért félre az egymás elleni 
harczczal és indítsunk harczot, közös ellen
ségünk, kizsákmányolóink ellen. Mi hisz- 
szük, hogy az öntudatos pinczérek megérte
nek bennünket és közös ügyünk érdekében 
mellettünk fogjuk őket találni. Úgy legyen !

Egy kávéfőző.

S Z E M L E .
Gyászmagyarkák. Még élénk emlékezetük

ben lehet szaktársainknak a Royal-féle eset. 
Nem történt ott más, mint az utczaí kony
hában dolgozó négy szaktársunk is tudatára 
ébredt annak, hogy szükségük és joguk van 
hetenként egy pihenő napra és elhatározták, 
hogy ezen kívánságukat az igazgató elé ter
jesztik. De előbb megbeszélték ezt az udvari 
konyhában dolgozó szaktársaikkal és abban 
állapodtak meg, hogy ha deczember 11-éig 
az igazgatóság nem adná meg a szabadnapot, 
akkor mind a két konyhából kilépnek. Mikor 
a kitűzött nap délután 3 órája elérkezett, a 
mindenható igazgató ur megkérdezte az ud
vari konyhaszemélyzetet, hogy hát komolyan 
akarják-e a szabadnapot, mire ezek bambán, 
meghunyászkodva azt felelték, hogy ők meg 
vannak helyzetükkel elégedve, csak a másik 
konyha-személyzet akarja a szabadnapot, s 
őket csak azok beszélték rá, hogy kérjék. 
Erre az igazgató ur bement az utczai sze
mélyzethez és kijelentette, hogy nem adja 
meg a szabadnapot. Szaktársaink erre abban- 
hagyták a munkát és bementek a másik 
konyhába, hogy együtt kivonuljanak, de ott 
keserű csalódás érte őket, mert társaik gazul 
cserbenhagyták őket, megszegték fogadal
mukat és árulókká váltak. íme a díszes pél
dányok névsora:

Pilla László, kávéfőző,
Vészeli István, kávéfőző,

Csoknyai Gyula, konyhalegény,
Varga Balázs, konyhalegény.

Jegyezzük meg jól ezeknek a gyászmagyar- 
káknak a neveit, hogy alkalomadtán, ha 
találkozunk velük, érdemük szerint fogadhas
suk őket. De sajnos, e díszes társaságnak 
még akadt két tagja, egyesületünk volt tit
kárja Reif Lajos és még egy, akit a tófej 
jelzőről ismernek szaktársaink. Ez a két alak

annyira megfeledkezett magáról, hogy a ki
lépettek helyébe (annak daczára, hogy tudo
másuk volt a történtekről,) aljas szolgálatukat 
felajánlották a telhetetlen részvényeseknek. 
Becsületes kávéfőző ezekkel a gyászvitézek
kel nem dolgozik és kerüli őket mint a bél- 
poklosokat. Ezennel átadjuk őket a szerve
zett munkásság megvetésének és utála
tának.

Az elrontott gyomor és a kávésleányok. A
fenti czimet olvasva, azt fogják kérdezni a 
szaktársak, hogy mikép kerülnek az elrontott 
gyomor mellé a kávésleányok! Pedig hát a 
dolog megtörtént — elméletben, tudniillik 
még múlt év deczember havában, amikor 
a kávés urakkal a szabadnap ügyét tárgyal
tuk. Egyik köztiszteletben álló kávés ur 
amikor látta, hogy nehezen közeledünk egy
máshoz a szabadnap dolgában, elővett egy 
gyermel'm isét és avval igyekezett reánk hatni.
A mese története az, hogy egy család egyet
len gyermekét nagyon dédelgeti, úgy, hogy 
minden kedvét megteszi, nevezetesen ahány
szor napjában enni kér, an^dszor kap. Végre 
a gyermek elrontja gyomrát, beteg lesz. Az 
orvos azt tanácsolja a szülőknek, hogy csak 
háromszor adjanak enni a gyermeknek. Evvel 
a mesének vége volt s a kávés ur figyel
meztetett bennünket, hogy mi is igy ne jár
junk. Mert, ha esetleg tulkövetelök találnánk 
lenni, — akkor bizony megteszik azt, hogy 
kávésleányokat alkalmaznak. Tehát igy kerül
tek a kávésleányok az elrontott gyomor mellé.
Ezt a naiv mesét hullottuk mi, akik tárgyal
tunk egy olyan fontos szerepet játszó ügy
ben, mint a szabadnap, mert hiszen a szabad
nap megvalósulása a mi gazdasági és egész
ségi életünkben mélyreható intézmény és oly 
magától érthető és jogos követelésünk annak 
minél szélesebb kiterjesztése, hogy azt minden 
józan eszü és becsületesen gondolkodó em
bernek el kell ismernie, hogy az a munkás, 
aki egész héten fárasztóan dolgozik, annak 
kell, hogy a hét egy napján pihenjen. Csak 
be kell, hogy lássák a t. főnök urak azt, 
hogy az az agyongyötört, elfásult testű mun
kás végre is kidől. De ha minden héten 
legalább egy napot pihen, rugékonyabb és 
frissebb lesz a teste és a pihenés után jobb 
kedvvel is dolgozik a munkás. Ne higyjék 
önök azt, t. főnök urak, hogy bennünket 
többé gyermekmesékkel el lehet ámítani, — 
óh nem ! Mi már a magunk lábán járunk.
Az pedig, hogy kávésleányokat alkalmaznak, 
ez csak mumus akar lenni, de higyjék el 
uraim, hogy ettől a mumustól önök jobban 
félnek mint mi, mert mi egyáltalán nem félünk 
tőle, mig önök kétszer is meggondolnák, mi
előtt azt megtennék. Mert tudott dolog az, 
hogy a legtöbb üzletben ez fizikai lehetetlen- 
seg, de meg némi erkölcsi sülyedést is vonna 
maga után, amire majd más alkalommal 
visszatérünk. De tegyük fel, hogy önök t. 
kávés urak, megpróbálják ott, ahol lehet és 
akkor ismét szemben fogjuk egymást találni. 
Mert ne higyjék, hogy mi azt összetett kezek
kel fognánk nézni, — óh nem 1 Mi majd ott 
leszünk az ütközetnél szellemi fegyverünkkel 
és szervezni fogjuk a kávésleányokat is. 
Meg fogjuk velük bizonyára értetni, ha velük 
is azt a munkát végeztetik, amit velünk, ak
kor kell, hogy egyforma fizetésben részesülje
nek. Es higyjék el t. kávés urak, hogy azok r 
a munkásnők meg fognak bennünket érteni. | 
rPisztelt munkaadó urak, mesékkel nem lehet 
szocziális bajokat orvosolni, ahoz komoly 
tettek kellenek. Nekünk pedig szaktársak,
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kötelességünk ezek után ott, ahol kávéfőző 
nőket alkalmaznak a férfi munkás mellett, 
hogy megtegyük már most kötelességünket. 
Szervezzük a kávésleányokat, fel kell őket 
világosítani arról, hogy ők kétszeresen van
nak kizsákmányolva, mert sem szabadnapjuk, 
sem az a fizetésük nincs, ami a férfi mun
kásnak, annak daczára, hogy egyenrangú 
munkát végzünk. Szaktársak! ha az öntu
datos, szervezett munkások hadseregében 
helyet akarunk foglalni, akkor mindent el 
keli követnünk, hogy minél jobban szervezve 
legyünk és követeljük minden konyhán egy
formán a szabadnapot. Tegyük meg a köte
lességünket a főnököknél, hogy annál bát
rabban felléphessünk a mi ügyünkért. Mond
juk ki, hogy becsületes, szervezett kávéfőző 
nem dolgozik szabadnap nélkül. (Suhogó.)

A Magyar Vendéglős-és Kávésipar múlt évi
deczemberi számában megemlékezik szakla
punkról s a többek közt a következőket 
mondja e l:

a lapot azzal az őszinte rokonszenvvel üdvö
zöljük, melylyel szívesen látunk minden más 
kísérletet is, ha annak végczélja az ipari alkal
mazottak sorsának javítása, jogainak megvédése 
oly komoly munkásság révén, melyet békés utón, 
karöltve a munkaadó gazdákkal, lehet kifejteni. Ily 
szempontból kiindulva, a lap megjelenését kissé 
elkésettnek, tenorját indokolatlanul offenzivnek 
(lámadó) tartjuk. Hisz a kávéfőzők a legjobb utón 
vannak arra, hogy legfontosabb ügyeiket a fő
nökökkel egyetértőleg oldják meg, minek akkor 
a szaklap ? A közvetítési ügy is rendezve van 
avagy pedig és rendezve lesz, miért hát az 
ügynökök ellen meny dörögni?
Ejnye-ejnye t. czikkiró ur, hát a lapot kissé 

elkésettnek tartja ? Mi nem !
Sőt mi hisszük s tudjuk, hogy lapunkra 

nagy szükség van, először, hogy szellemi 
fegyverünk legyen, másodszor ne áltassa 
magát t. czikkiró ur, nincs még minden rend
jén. De tegyük fel, hogy mi kávéfőzők már 
minden gazdasági bajainkat orvosoltuk, akkor 
már nem volna szükségünk a szaklapra ?

Mi úgy tudjuk, hogy a kávésok sokkal 
rendezettebb viszonyok közt élnek s nem is 
kell küzdeniük egy közvetlen kizsákmányoló 
osztály ellen és mégis van lapjuk! Vagy 
pedig ön miért nem maradt csak meg az 
„abc“ ismerésénél.

Hogy az ügynökök ellen menydörgünk, 
azért ne fájjon az ön szive, mi tudjuk miért. 
Mi nem hisszük, hogy önt az érdek vezetné 
akkor, amikor ilyenformán az ügynököket 
védelmiébe veszi. De bármiként is álljon a 
dolog, nekünk szükségünk van szaklapunkra, 
még akkor is, ha önöknek az nem tetszene. 
Mi haladunk előre, kitűzött czélunk megvaló
sításáért.

Egyesületi ügyek.
Lapunk alapítói sorába eddig az alábbiak 

léptek b e : Staszek József 1 kor., Izer Vil
mos 1 kor., Katona József 1 kor., Keresz
túri F. 1 kor., Istvánfi János 1 kor., Duni 
Gusztáv 2 kor., Róth M. 1 kor., Krausz J. 
1 kor., Zilahi J. 1 kor., Kéföl K. 1 kor., An- 
derka Károly 84 fiII. félévi előfizetés, Gon
dos István 1 kor., félévi előfizetés, Kemény 
György 2 kor. 68 fi 11,, alapitói és egy évi 

Schönherr J. 1 kor. — Salzer ígnácz 
kávés ur egyesületünk javára 20 kor.-t, Ka
tona Géza kávés ur és apósa szintén 20 ko
ronát voltak szívesek adományozni, mely 
adományokért ezúton is köszönetét mon
dunk.

Tisztelettel értesítjük a szaktársakat, hogy 
ezentúl minden héten szerdán délután 4 óra
kor és este 8 órakor felolvasást tartunk az 
egyesület helyiségében. Szaktársak, a saját 
érdekünk megköveteli, hogy a felolvasást 
minél többen hallgassuk.

Továbbá egyesületünk elhatározta, hogy 
tagjai részére minden pénteken német- és 
magyarirás tan folyamot nyit. Felhivatnak a 
a szaktársak, akik a tanfolyamon résztvenni 
akarnak, jelentkezzenek a titkárnál.

Arról is értesítjük szaktársainkat, hogy még 
a hó folyamán megkezdjük az elméleti szak
oktatást, amit később gyakorlatilag is bemu
tatunk. Akik résztvenni akarnak a szakokta
táson, azok előjegyezhetik magukat a tit
kárnál. Az elnökség.

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1904. deczember 
10-én tartott választm. ülésen. Jelen vannak: 
Kéföl K. elnök, Nagy I. II. elnök, Zilahy pénz
tárnok, Bereczky, Szálamon ellenőrök, Szűcs 
J., Duni G., Dormán J., Szabó K., Czipri J., 
Pozsárnig J. választmányi tagok. Elnök az 
ülést megnyitja, s napirend előtt Kántos szak
társ ügyét előterjeszti az elnök. Az ügy békés 
elintézést nyer. Jelentések. Elnök jelenti, hogy 
a szabadnap ügye kezd rendbejönni; több 
helyen személyesen is eljárt ez ügyben, s 
mindenütt eredménynyel járt eljárása. Titkár 
jelenti, hogy elhegyezett 50 kávéfőzőt, 50 kise
gítő főző, 30 ál. legényt, 26 k. segédet. Pénztári 
jelentést tudomásul veszi a választmány. 
Egyleti ügyek: a választmány egyhangúlag 
kimondja, hogy 1905. január elsőtől a kártya
játékot eltiltja, s helyébe elrendeli több játék
tárgy beszerzését. Továbbá 10 drb köpőcsésze 
megvételét is kimondja a választmány. Ki
mondja továbbá a választmány, hogy a szak
tanács kötelékébe belép és az egylet kép
viseletében Nagy József és Donnán István 
küldetik ki. Elnök előterjeszti, hogy a dalárda 
havi 20 korona támogatást kér; a választ
mány a kérést teljesiti. Továbbá elhatározta
tott 26-ára kedélyes estély tartása, s egyben 
kimondta a választmány, hogy színpadot állít 
fel, s végül egy könyvszekrény megvételét 
is elrendeli a választmány, minek beszerzé
sével Dormán István bízatott meg. Több tárgy 
nem léven, elnök az ülést bezárja.

Figyelmeztetjük a t. szaktársakat, hogy 
egyleti járulékaikat, pontosan fizessék, mert 
kénytelenek leszünk a nemfizetők ellen az

alapszabályok ide vonatkozó szakaszát alkal
mazni. Azon szaktársak, akik 3 hónapnál 
többel tartoznak, azok a szaklapot nem kap
ják. Felkérjük azokat a szaktársakat, akik dol
goznak, hogy mielőbb teljesítsék az egylet 
iránti kötelességüket, mert az egylet csak ugy 
felelhet meg hivatásának, ha a tagok teljesitik 
kötelességüket. a választmány.

Szerkesztői üzenetek:
A magyarországi szakszervezeti kongresszusról szóló 

tudósit ás unkát jövő számunkban hozzuk.
Fölkérjük szaktársainkat, hogy lapunknak olő- 

fizetőket szerezzenek, minden szaktárs jelentse be 
pontos lakezimét és jogos panaszszal bizalommal 
forduljanak szerkesztőségünkhöz.

Szaktársak! Azon üzletben, ahol a szabadnapot 
nem adják meg, munkát no vállaljatok el. Szabad
nap nélkül öntudatos szaktárs nem dolgozik.

M. J. Pápa. A küldött lapokat használd fel és 
kérlek Írjál. Üdv.__________________

Kiadó: K éföl KárolyT
Felelős szerkesztő: Schönherr József.

Jw ól és íz le te s e n  étkezhetünk
ADORJÁN JÓZSEF ZZH

vendéglőjében V II., A lsóerdősor-
u tcza  2 0 , ahol mindenkor kitűnő 

ételek és legjobb magyar borok kaphatók.
- - - - - Kávéfőzők találkozó helye. - - - - - -
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Beitz János
műesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó - gyár

Budapest, VI!.. Akáczfa-utcza 52.
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Lefkovits I. és Társa
Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dákó- és elefánt- 
csontgolyó-gyár. teljes kávéházi berendezési vállalat.

Budapest, VI. kerület, Király-utcza 36. szám.
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Nyomulóit Fried és Krakauor könyvnyomdájában, Budapest, Lázár-utcza 15.


