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Magyarországi

ELŐ FIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona

Újévi cikkely.
Szándékosan nem karácsonyra adtuk a 

lapunkat, mert nem akarunk a régi dolgok
kal s az úgynevezett «szeretet és béke» 
ünnepével foglalkozni. Szeretet és béke 
ma a földön? Hát nem tiszta nevetség ez? 
Nekünk, e szakma munkásainak különösen 
nevetséges. Ma, amikor a legvadabb gyű
lölet vigyorog felénk, minden oldalról a 
legborzalmasabb üldözésekben részesített 
bennünket a keresztény ország keresztény 
rendőrsége, hatóságai és minisztériuma, 
mikor a gyűlöletes üldözés néz felénk a 
munkáltatók könyörtelen táborából, de el
tévedt s elvetemedett szaktársaink is a 
gyűlölet sárga lángjával szemükben mered
nek felénk. Ez a szeretet diadala ?

Béke van ma, béke lehet ma, mikor 
családapákat dobnak az utcára, mikor éhes 
és didergő munkások kapkodnak jobbra- 
balra munka után és nincsen remény, hogy 
egy falat kenyeret kaphassanak . . , ? Ma 
béke a földön? De nem is akarjuk, hogy 
béke legyen. Ma számunkra a béke csen
des halált jelent. Harcolnunk kell, mig 
csak az emberiség igazi megváltása a nyo
mor és bűn terhe alól véghez nem vitetik. 
Ezért fordulunk mi el a régi ezredévektől. 
S ezért kellenek a jövő zenéi, a jövő 
reményei, a jövő uj évei.

♦
Mi bizunk a jövőben. De ebben az uj 

esztendőben igazán nagyon. Mert amilyen 
nyomasztó és iszonyatos volt ez a régi esz
tendő, olyan kellemes újévi ajándékot 
hozott 1910: a koalíciós kormány kimúlá
sát. Mit jelent ez nekünk kizárólag szakmai 
szempontból. A kutyaszövetségek kimúlását. 
Ennek a kormánynak a baromi erőszaka s 
pestises sunyisága adta az erőt, a korlátolt
ság s kegyetlenség eme bagolyvárainak s 
amint az erőszak eltávozik, összeomlanak 
ezek, mint a kártyavár. Könnyebben léleg- 
zünk ma, mert az agitációs és egyesülési 
szabadságról mintha egy nagy súly gör
dült volna le s az uszitók sötét s meg
riadt tömege fölött rózsaszínű fény kezd 
derengeni a kizsákmányolás sötét éjszaká
jában, az általános, egyenlő’ titkos választó
jog  napjának fénye, amely bizonyára ten
gelye marad a jövő évben is a politikai 
életnek. S bizunk benne, hogy a helyzet 
kényszerítő ereje, amely ma már nem tűr 
más megoldást s a magyar szervezett 
munkásság ereje s önfeláldozó harcai a 
választójogot a maga egyenlőségében és 
titkosságában megvalósítja s egy uj, jobb 
és szebb Magyarország alapjait veti meg 
az uj esztendőben. Nos, sok széppel ke
csegtet az uj év. De küzdeni is kell ám 
érte. Küzdünk is!

*
Mi kávéházi alkalmazottak csakis jót 

várhatunk ettől az uj esztendőtől. De mi 
nem kívánjuk szeretettel ezen uj esztendőt 
Ezt a boldog uj évet meg kell szereznie 
magának e szakma munkásságának. Mi a 
kívánság: a gyengeség önámitása. Akarat 
és energia kell, nem kívánság. Mert ha 
akarjuk, lesz erős és hatalm as szakegyle- 
tiink, ha akarjuk, lesz hatalm as ellent állási 
és munkanélküli alapunk; ha akarjuk, meg
dönthetjük a kávésok közvetítőjét és uszí
tásaiknak határt szabhatunk; ha akarjuk, 
lesz hosszú és tartalmas béke az iparban ,

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án

amely gazdaság i és erkölcsi érdekeinket 
megvédelmezi; ha akarjuk, kiirthatjuk az 
ügynökök undok és éhes h a d á t ;  ha akarjuk, 
magát az államot szoríthatjuk becsületes 
szociális törvényhozásra, a kávéházi alkat- 
mazottak érdekében eltörölheti ük a női és 
gyermeki munkát ebben az Iparban , lehet 
j ó  és boldog életünk, c s a k  a k a r n i  k e l l , 
t e s tv é r ek , é s  m in d e n  m eg le sz . Épp 
ezért mi nem hajlongunk olvasóink előtt a 
«boldog újévet kívánunk» kesernyés jóaka
ratával, hanem fel akarunk rázni bennete
ket tespedéstekből azzal a messzehangzó 
szózattal:

Küzdjétek ki a boldog uj esz
tendőt!

H IV A TA LO S R É S Z .

Közgyűlésünk.
December hó 14-én zajlott le redkivüli 

tisztújító közgyűlésünk, a tagság óriási 
érdeklődése mellett, amely azt bizonyítja, 
hogy azok, akik olyan jó szemmel 
néznék, ha az egyesület egy-két személyen 
megakadva, összeomolnék, nagyon csalód
nak. Rengeteg számú kávéssegéd és kávé
főző jelent meg a közgyűlésen, amelyet 
Cvétanovics Mihály alelnök nyitott meg, 
lelkes szavakkal. Konstatálta a határozat- 
képességet s bejelentette, hogy a választ
mány, amelyet nem a jelenlegi összessége 
a tagoknak választott meg, nem érzi magát 
hivatottnak az egyesület vezetésére, nem 
tudván, vájjon a bizalom összpontosul-e 
benne. Épp ezért lemond a mai rendkívüli 
közgyűlésen s uj választás alá akarja vetni 
a vezetőséget, amelyet jól válogassanak 
meg a tagok, mert ez már állandó s nem 
ideiglenes vezetőség lesz. Előterjeszti a két 
hónap pénztári zárszámadásait s a vezető
ség felmentését kéri. A közgyűlés minden 
hozzászólás nélkül elfogadta a lemondást 
és a felmentvényt megadta a lelépő vezető- 
ségnek.

Ezután Wiener Sándor korelnök foglalta 
el az elnöki széketsfelkérte a kandidáló bizott
ságot, hogy tegyen jelentést, kiket kandi
dált a vezetőségbe. A lista előterjesztése 
után a közgyűlés úgy határozott, hogy 
a lista fölött kézfelemeléssel akar szavazni.

A korelnök leszavaztatván, nagy éljenria- 
dal mellett hirdette ki, hogy az uj vezető
séget. egyhangú lelkesedéssel választotta meg 
a közgyűlés és átadta a helyét az uj elnök
nek, Máté Lajos szaktársnak, aki lelkes 
szavakkal köszönte meg a beléje s a többi 
vezetőtagokba fektetett bizalmat, biztosította 
törhetetlen elvhüségérŐl a tagokat s kije
lentette, hogy a kávéházi alkalmazottak 
gazdasági, anyagi és erkölcsi érdekeinek 
megvédése mellett, az iparban tartósan 
megálló békére fog törekedni.

Úgy a kávéssegédek, mint a kávéfőzők 
részéről üdvözölték még meleg szavakkal 
az uj vezetőséget s ezek után elnök a köz
gyűlést bezárta.

Impozáns, méltóságteljes s fegyelmezett 
szép közgyűlés volt, büszkeségére válik a 
szakma munkásainak s ha az uj vezetőség 
s a mozgalom magán fogja viselni azokat 
a sajátságokat, amelyeket mindenki örö
mére ez a közgyűlés feltüntetett, úgy jövőnk

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VII., NAGYDIÓFA-UTCA 3. SZ., I. EM ELET

s mozgalmunk biztosítva van. Fegyelme
zettség, önuralom, intelligencia, belátás és 
egymás megértése és tisztelése, ma a leg
élesebb fegyvereink, amelyekkel bizonyára 
győzni is fogunk.

Megnyitó ünnepélyünk. Folyó hó 
21-én nagy és szép ünnepély keretében 
nyitottuk meg szakegyesületünk magán
helyiségeit, amely ünnepély igazán lélek
emelő s gyönyörűséges volt, mert két óriási 
szerve a munkásmozgalomnak, mindany- 
nyiunk erejének s tömegének összefog
lalója, a szakszervezeti tanács és a szociál
demokrata párt vezetősége képviseltette 
magát s hozta közibénk az összmunkásság 
üdvözletét és szolidaritását, amely a helyes 
utat félreismerhetetlenül jelöli ki a kávéházi 
alkalmazottak mozgalmának. Ez kölcsönzött 
nagy jelentőséget eme ünnepélynek minde
nekelőtt.

Azonban igazán keresgélni kell a szava
kat, ha az ünnepélyt követő táncvigalomról 
írni akarunk.

Amikor a megjelent szaktársak s idegen 
elvtársak fekete tömegén s a megjelent 
hölgyek rózsaszínű s elegáns csoportján 
végignézett az ember, akkor igazán a «régi 
jó idok» jutottak mindenkinek az eszébe. S 
élénken bizonyította ez a megnyitó ünne
pély a nagy érdeklődést a szaktársak részé
ről, a szakegyesület vonzó erejét s valljuk 
be őszintén, a vigalmi bizottság igazán 
dicséretreméltó nagy munkáját. Minden
képpen sikerült, szép volt és emlékezetes 
lesz ez a mi megnyitó ünnepélyünk s 
remélhetőleg megnyitója nemcsak a szak
egylet helyiségének, de a sok sikerült 
vigalomnak.

Részletes tudósításunk a következő:
Folyó hó 21-én igen szépen zöld fenyő

faágakkal s virágokkal volt feldíszítve szak- 
egyesületünk s már este 9 órára zsúfoltig 
megtelt a nagyterem hölgyekkel, pincérek
kel, kávéfőzőkkel s idegen szakmabeli elv
társakkal. Fél 10 órakor felhangzik a jelző 
csengő s nagy tetszéstől fogadva előlép a 
Budapesti Kávéházi A lkalm azottak D al
kara  s bámulatos precizitással adott elő 
dalokat s forradalmi indulókat. Ezután 
Vágó Béla elvtárs üdvözölte a vendégeket 
s utána Jászai Samu elvtárs a Aiagyar
országi Szakszervezeti Tanács nevében 
üdvözölte a kávéházi alkalmazottak moz
galmát, lelkes szavakkal buzditotta őket a 
további cselekvésre, amely bizonyára ment 
lesz azoktól a hibáktól, amelyeket a múlt
ban elkövettek a kávéházi alkalmazottak. 
Viharos tetszészaj s taps után Buchinger 
Manó elvtárs a magyarországi szociál
demokrata párt vezetősége nevében üdvö
zölte mozgalmunkat. Gyönyörű szavakkal 
ecsetelte egy szakegyleti magánhelyiség 
kulturhivatását, utalt a könyvkötők mozgal
mára, amely 10 évi nehéz küzdelmek után 
ma mégis erős és hatalmas s bizonyára 
ezen nehéz küzdelmek után a kávéssegédek 
s kávéfőzők mozgalma is ilyenné válhat, 
csak akarni kell. A szűnni nem akaró tet
szészaj lecsillapultával Grünfeld Ilonka adta 
elő Csizmadia ^Proletárok márciusát* s 
még két verset, nagy tetszést aratva kelle
mes hangjával s bátor, szép előadásával. 
A szép ünnepélyt utólag dalkarunk fejezte 
be s átvették a birodalmukat a cigányok s 
folyt a vigalom kivilágos-kivirradtig, amely-
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bői a legkellemesebb emlékekkel távoztak 
a jelenlevők.

A felülfizetéseket e helyen köszönettel 
nyugtázza a rendezőség s egyben köszö
netét mond mindazoknak, akik anyagilag 
és erkölcsileg elősegítették az ünnepély 
nagy sikerét.

Felülfizettek a következők: Olaser Fiilöp 
ur 10*—, Lakner L. ur 5*—, Fried Gyula 
ur 2*—, Blau Béla ur 10-—, Pollák Dezső 
ur 5*—, Neumann Béla ur 5*—, Tancsa 
Gábor ur 5*—, Weisz Ferenc ur 1‘—, 
Rosenbaum Emil ur 5 —, Winter ur (Tör- 
ley-cég) 10*—, Roth Ignác —*40, Fischer 
H. Gy. — 40, Rujder Gyula — 40, Reich- 
féld Bernát —*60, Cvetanovics M. 1*—, 
Antony Fülöp 1*40, Czillich P. 4’—, Hacsek 
D. 1*—, Löwy S. P—, Weisz M. P—, 
Frechímann J. 2*—, Fischer J. P—, Langer 
S. P—, Liebermann N. 2*—, Klein Samu 
1-—, Neumann F. F. 2*—, Wiener S. P20, 
Pósch K. 2 '—, Zilahv József P—, Rebeles 
S. P—, Reichfeld D. P—, Spielmann J. 
P—, Zilay Imre P —, Tellermann J. P—, 
Gombos J. P—, Káldor Zs. P—, Weisz 
Gy. P—, Marczinczák Gy. 2’—, Jahoda K. 
P—, Horváth Z. P—, Győrfy J. 2’—, 
Száraz L. P - ,  N. N. P—, N. N. 2 ' - ,  
N. N. 2-—, Rothstein B. —-40, Gudmann S. 
— •80, N. N. —*40, N. N. —-40, Weisz M. 
— 40, Weldmann D. —*60, Pollák J. —.40, 
Schner P. — 60, Löwy L. —*60, Kiss K. 
—-40, Weisz D. — ‘40, Stein J. —-Ö0, N. 
N. —*60, N. N. —-50, N. N. 40-—, N. N. 
—-40, Gregorits — ‘40, Szűk Gy. —'40, 
Rottmann S. — *40, Kosa J. —*50 korona.

Tagforgalom, Szaporodunk, fejlődünk, 
erősödünk. Ezt a következő számadatok 
bizonyitják:

Taglétszám :

egyszeri hivatalos felszólítás után törölve 
lesznek a tagok közül.

Ugyancsak nyomatékosan figyelmeztetjük 
azon szaktársakat, akik munkanélkíil lévén, 
csak beiratási dijat fizettek, hogy ezen 
szabály rájuk is érvényes és a karácsonyi 
és újévi kisegítésekből, amelyekhez a szak- 
szervezet juttatta őket, a tagdíjra is jusson, 
mert ellenesetben a vezetőség a legszigo
rúbban fog eljárni kötelességüket nem tel
jesítő tagok ellen.

Budapesti kávéházi a lkalm azo ttak
szakegyesü lete  VII., Nagydiófa-utca 3, 
I. em. Telefon 21—60. Beiratkozhatni dél
előtt 9— 12-ig, délután 3—6-ig. Értesítések, 
tanácsok adása, panaszok felvétele ugyan
akkor.

Azon pezsgődugókat, amelyeket cé
gük pár fillérért kivált, kérjük, hogy a szak
társak szolgáltassák be a szakegyesület iro
dájába. Támogassák a szaktársak fiatal szak
egyesületünket, mert csak ha minden olda
lon megtesszük vele szemben a kötelessé
günket, lehet anyagilag erős, amely a 
munkanélkülieket s az egyéb megszorulta- 
kat segélyezheti.

Láng K ároly  elvtárs 17 értékes könyvet 
ajándékozott a szakegyletünknek, amelyért 
itt őszinte köszönetét mond a vezetőség.

SZERVEZETI* ÜGYEK.
Je le n té s  a szabad szervezet pénzke

ze lésérő l. Tudvalévő, hogy amikor a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletét fel
függesztették, akkor a Magyarországi Szál
lodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak 
Szaklapja köré csoportosulva, a kávéssegé
dek szabad szervezetet alkottak, amelynek a 
kizárólagossága  csak akkor szűnt meg, 
amikor a Budapesti Kávéházi Alkalmazot
tak Szakegyesülete lett a munkásság hiva
talos érdekképviselete.

Amióta a sztrájk lezajlott, azóta úgy a 
munkáltatók lepénzelt sajtója, mint egyes, 
a munkáltatóktól felbérelt s uszított fráterek 
egyebet sem tettek, mint a legaljasabb rá
galmakkal illették ezt a pénzkezelését a 
szabad szervezetnek. Nos, folyó hó 21-én 
kiállt a szervező bizottság s Zuckermandl 
szaktárs, a pénztáros, megtette a lap volt 
előfizetőinek a pénztári jelentést, 1009. évi 
március hónaptól kezdve egész az 1909. év 
szeptemberig, azzal a hozzátétellel, hogy bár
kinek bárminő legcsekélyebb kételye van 
a akárminő befizetett összegre nézve — fel
téve, hogy az illető a lap előfizetője volt 
— rendelkezésére állanak a szabad  szerve
zet összes könyvei és szám lái, bevételei és 
kiadásai.

Az előfizetők értekezlete, a szabad szer
vezet tagjai meghallgatva a terjedelmes je
lentést, több felvilágosítást kérve s meg
kapva e g y h a n g ú la g  m e g a d tc ik  a  f e l 
m e n tv én y t  a szervező bizottságnak a 
pénzkezelés tekintetében s minden egyéb 
ügyre nézve, amely ezen időben lezajlott. 
Most csak még hátra van a szervező bizott
ság  ujjáválasztása és a szabad  szervezeti 
járu lék  megállapítása.

Lehetnek egyeseknek kifogásai egy és 
más tekintetben azonban a jogos kritikát ne 
hajtsuk túl a gyanúsítás és rágalom felé s 
ha pártok tülekednek is egymással, azon
ban a testvérharctól s személyek hajszolá
sától óvakodjunk. Ez vezesse a jövőben a 
munkásságot. Épp oly erős és szép szabad 
szervezetet alkotunk, mint aminő szép re
ményekre jogosító a szakegyesületünk, amely 
akármi nő szép is legyen, csak csonka és 
harcképtelen szabadszervezet nélkül.

Mert mi bár a békét kívánjuk, óhajtjuk 
s akarjuk, de készen kell minden percben 
állanunk a harcokra is. Ez pedig szabad 
szervezet nélkül soha nem lehetséges. Dol
gozzunk tehát mozgalmunk erősítése és töké
letesítése érdekében.

A közös ellentállási alap ügyében
a szakszervezeti választmány november hó 
24-én tartott ülésén a következőleg hatá
rozott :

»Tekintve, hogy több szakma a szakszer

vezeti kongresszus ama határozatát, amely 
a közös ellentállási alapra vonatkozik, még 
nem hajtotta végre, a budapesti szakszerve
zeti választmány és a központi szervező 
bizottságok képviselői felhívják az illető 
szervezeteket, hogy a kongresszuson egy
hangúlag elfogadott határozatnak minél 
előbb, de legkésőbb 1910 május 1-ig legye
nek eleget, mert különben sztrájkok vagy 
kizárások alkalmával az összmunkásság ré
széről segélyben nem részesülnek.

A szakszervezeti választmány és a köz
ponti szervező bizottságok képviselői figye
lembe vették a rossz gazdasági konjunktú
rákat és azokat az üldözéseket, amelyeken 
a szervezetek utóbbi időben átestek. De 
kijelenti, hogy a szakszervezeti fegyelem 
legelemibb követelménye ellen vétkeznek 
azon szervezetek, amelyek kongresszusi 
határozatot nem respektálnak.*

Megjegyzendő, hogy a kávéházi pincérek 
és kávéfőzők a legutóbb lezajlott sztrájk 
alkalmával 500 , azaz ötszáz koronát kap
tak ebből az alapból, jóllehet még egy 
krajcárt se fizettek be s ezért a szolidari
tás legelemibb követelménye az, épp a mi 
részünkről, hogy ehez az alaphoz a leg
sürgősebben megkezdjük a befizetéseinket 
és a saját ellentállási alapunk megterem
tését.

Szerződ éses üzletek figyelm ébe. Va
lóban nem nagyon mutat a kávés huma
nizmusára az a körülmény, hogy még akkor 
se mutat hajlandóságot a munkásokkal való 
megállapodások betartására, ha annak be 
nem tartása egyenesen a zsebébe vág.

így igen sok kisebb üzlet van, amelyek 
ha a munkásság bojkottját volnának kény
telenek elszenvedni, tönkremennének s mé
gis inkább kiteszik magukat ennek, vagy 
húzzák, halasztják egész a legutolsó pontig, 
de mégse tartják be a megállapodásokat.

Ennek véget fogunk vetni. A megállapo
dások gazdasági tekintetben a felbontott 
kollektív szerződés alapján állnak s leglé
nyegesebb pontjai, hogy a kávés kizárólag 
a szakegyleti közvetítést veszi igénybe s 
kizárólag szervezett személyzetet tart. Ma 
még tisztelettel felhívjuk az érdekelt cége
ket, hogy a szerződést pontosan tartsák be, 
mert ellenesetben azt fel fogjuk bontani s 
ennek m e s s z e b b m e n ő  k ö v e t k e z m é n y e i  
is  le sz n ek .

Szántó ipartársulati szolga figyel
mébe. Szántó Mórt, az ipartársulat emez 
érdemes hátramozditóját, többször meg
figyelték, hogy szerződéses üzleteinkbe 
eljár a főnökökhöz agitálni s egy esetet 
tudunk is, midőn a munkáltatót ellenünk 
izgatta. Ez a nemes ténykedése összefügg 
bizonyára magasabb utasításokkal s mi, 
bár tudjuk, hogy Szántó Mór csak eszköz 
magasabb állambölcsek kezében, mégis, 
fájdalom, őt kell elővennünk s figyelmez
tetnünk, hogy ne tegye ki magát egy-két 
szomorú eljárásnak. Ma még nem gorom- 
báskodunk, nem fenyegetődzünk, csak sze
líden figyelmeztetünk. Szántó Mór vigyáz
zon magára!

Láng Károly elvtárs 50, azaz ötven 
koronát ajándékozott a szaklap céljaira, 
miért is őszinte köszönetét mond a szer
vező bizottság.

SZEMLE.
Terror.

Hej de panaszkodott a kávésipartársulat, 
midőn a szakegylet teljes erejében egy- 
egy kávéssal betartatta a szerződést, vagy 
erőteljesebb lépésre kényszerült egy má
sikkal szemben, aki nem tisztelte a mun
kása emberi jogait, de hánytorgatták akkor 
terror . . .  terror. . . terror . . .  de tették a 
panaszokat főkapitánynál, miniszternél, de 
szitkozódtatták a polgári sajtót, amely a 
terror szót köpte felénk habzó szájjal s ime, 
ők ma nem tesznek egyebet, mint a vég  ̂
letekbe viszik a terrort ellenünk s csendet 
és jó modort követelnek. Hát lehet ilyen
kor jó modorú az ember, amikor a kenyér-
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elvesztés, az éhkalál fegyverét szegezik 
egy emberrel szembe, ak i meggyőződése 
után m egy?  Hát mi köze a kávésipar- 
társulatnak a munkásai leikéhez? Hát azzal 
a heti tizenhárom koronával a lelkét, a 
meggyőződését is megvásárolták a pincér
nek s parancsolhatnak, mint a kutyával? 
Hát lehet jó modort várni tőlünk akkor, 
amikor ma már minden kétséget kizáró 
módon bizonyos előttünk, hogy a kávés- 
ipartársulat körleveleket küldött szét, 
amelyekben felszólítják a munkáltatókat, 
h o g y  a  sz erv ez ett  f ö p i n c é r e k e t  b o 
c s á s s á k  e l  a  sz o lg á la tb ó l.

Hát nem rettenetes dolog ez? Nem-e 
kényszerit ez majd bennünket újra azokba 
a végletekbe, amelyek végeredményében 
csak az iparnak fognak ártani? Meit tudja 
meg egy pár egyén az uszítok közül, 
h o g y  b e n n ü n k e t  le t ö r n i  s o h a  n em  
f o g n a k  tu d n i  s ez a gálád harcmodor 
fegyvere mindig visszafelé fog elsülni. Hej, 
pedig vigyázzon az az egy-két kávés, ma 
már más szelek fújnak. Ne kívánják, hogy 
az egyszer erőre kapott munkásság ugyan
azokkal az undorító fegyverekkel vágjon 
vissza, mint aminőkkel ma dolgoznak 
hatalmi őrjöngésükben egyes kávésok. Mi, 
ami nem sok idő múlva nagyon könnyen 
bekövetkezhetik, ha újra erőre vergődnénk 
— nem akarunk visszaélni erőnkkel. Ez 
nemcsak erkölcstelen, de célszerűtlen is. 
Ha azonban ilyen dolgok történnek, a leg- 
bölcsebb elme s a legügyesebb állam- 
férfiúi képesség sem tudja visszatartani a 
munkásságot attól, hogy boszut ne álljon. 
Jó lesz e fölött gondolkodni.

Mielőtt lezárnánk e sorokat, még el kell 
intéznünk V ö rö s  E r n ő t ,  a Simplon- 
kávést. Ez az ember összehívta a személy
zetet s megparancsolta, mint a botos ispán 
a cselédjeinek, vagy mint a porkoláb a 
fegyencnek, hogy aki el merészel menni a 
kávéssegédek gyűléseire, a z  e l  le sz  c sa p v a . 
Egyetlenegy pincér elvtárs merészelte ezt 
megtenni. 74, mondd hetvennégy korona 
előlege volt a  fiatalem bernek, de ez nem 
tartotta vissza Vörös Ernőt, hanem rögtön 
elbocsátotta a vakmerőt. Ezt, Vörös Ernő, 
el nem felejtjük soha.

KRVÉ5SEG ÉDEK RO VRTR
► ■ — ..................... .....  J

A bécsi pincérek küzdelme.
Bécsben sok pincéregylet van s volt. Leg

nagyobb részük k e r e s z t é n y - s z o c ia l i s t a  
és s á r g a . És csodálatos, hogy a kávésok 
és pincérek viszonyai egészen mások, mint 
a többi szakmabelieké, tehát a követeléseik 
eiől nem zárkóznak el úgy a munkáltatók. 
Igen, a kávés az humánus lény, mely magától 
szokott mindenféle gazdasági adományokat 
adni és pláne Bécsben azok az egyletek 
vannak túlsúlyban, amelyek a m unkáltatók
kal harmóniában élnek, a békés együtt
működés kivel és a ragyogóját neki, hogy 
mindig azoknak a kutya szocialista pincé
reknek kell hogy igazuk legyen:

jB écsb en  m é g  s in c s  s z a b a d  n a p i
Ez igy van. S alig alakult meg a pincé

reknek az osztályharc alapján álló  szerve
zete, rögtön uj élet költözött a bécsi kávés 
és vendéglős berkekbe. Elvtársaink erélyes 
akciót indítottak a pincérség szabadnap
jáért, a női kiszolgálás eltörléséért, a pin
cérek aggkorbiztositásáérl, a gyermekmunka 
korlátozásáért s még más fontos javakért, 
amelyekről a jövő számunkban bővebben 
fogunk írni. A harc egyik része a parla
mentben folyik, mert az osztrák 84 kép
viselőtagból álló szociáldemokrata frakció 
magáévá tette a pincérek követeléseit s a 
Reichsrat munkaképessége megújult. A leg
szebb reményekkel kecsegteti bécsi pincér 
elvtársainkat; a harc másik része pedig az  
utcán fo ly ik  kellő energiával, rázogatva a 
közvéleményt. A legutóbb a parlamentben 
dobták le «Gyilkosság» feliratú röpirataikat, 
folyó hó 17-én pedig a Szent István-tem- 
plorn tetejéről szórta le egyik bátor pincér

elvtársunk a röpiratok tízezreit. A főnökök, 
a sárgák és a keresztes pókok pedig nem 
tudnak védekezni a hatalmas támadások 
elől, amelynek vége csak az lehet, hogy a 
főnökök kényszerülnek megadni a pincé
rek követeléseit, a munkások pedig belát
ják, hogy nem a munkáltatók jóakarata, 
nem a harmonikus együttélés és alázatos 
kéregetés, hanem csakis az o s z t á ly h a r c  
a la p j á n  á l ló  m o z g a lo m  lehet az, amely 
komolyan s őszintén küzd a munkások 
érdekeiért.

A H oldvilág kávéház titkai. Ezen 
bódé ellen már érdekelt szaktársaink meg
tették a feljelentést s az ügy intézőben 
van, de azért a Népszava is foglalkozott 
vele és pedig egy szaktárs panaszos levele 
alapján. S bár megnyugtathatjuk őt, hogy 
mi fogunk neki elégtételt szolgáltatni, álljon 
itt ez a kis levél, amely a Holdvilág-kávé- 
ház mellett a magyar hatóságokra is rikító 
fényt vet:

«A Dohány-utca és Hársfa-utca sarkán 
levő Holdvilág-kávéházban voltam alkal
mazva mint kávéssegéd. Alig töltöttem itt 
néhány napot, minden ok és felmondás 
nélkül elbocsátott a főnök, Gelb Adolf. 
Tudomására hoztam, hogy nekem a 14 
napi felmondási időre bér jár. Erre nekem- 
eset és tettleg bántalmazott. Ezek után be- 
pöröltem a 14 napi felmondási időre járó 
bérért. A tárgyalást e hó 15-ére tűzték ki, 
de én a mai napig sem kaptam idézést. 
E hó 16-án a VII. kerületi elöljáróságnál 
jártam és érdeklődtem ügyem iránt. A 
fogalmazó kijelentette, hogy előző napon 
volt a tárgyalás. Hivatkoztam arra, hogy 
idézést nem kaptam. A fogalmazó erre ki
jelentette, hogy a volt főnököm az előző 
napon ott járt nála és kijelentette, hogy 
lopás miatt bocsátott el és megtette ellenem 
a bűnvádi feljelentést. Eszerint mig ez be 
nem fejeződött, az én ügyem tárgyalásra 
nem kerülhet. Ezután a VII. kerületi kapi
tányságnál és a főkapitányságnál is érdek
lődtem, hogy történt-e ellenem bűnvádi 
feljelentés? A válasz mind a két helyen 
tagadó volt. Ezek után azt látom, hogy a 
hatóságokhoz is hiába fordul a munkás 
panaszával és jogos követelésével, mert 
ott is a munkáltató pártjára állanak. Egye
bet nem tehetek, hát nyilvánosságra ho
zom az esetemet. (Aláírás.)*

A szakma sülyedése. Az utóbbi idő
ben a szakmába olyan veszedelmes és al
jas elemek férkőznek be, amire a múltban, 
amikor a szakegylet közvetített, úgyszólván 
példa nem volt. S ez a rovat ugylátszik 
állandó maradhat, mert majdnem minden 
lapszámunkban hirt adhatunk egy-egy ocs- 
mány bűnről, amit pincér követett el. Folyó 
hó 14 é̂n is letartóztatott a rendőrség egy 
díszes madarat, Iioch Henriket, aki a leg
alávalóbb módon kerített a körmei közé  
ártatlan leányokat, akiket aztán kéj vágyó 
uraknak eladott.

Ez igazán nem csoda. Ma a kávésok 
közvetitőjében mindenki bünbocsánatot 
nyer, aki valaha akármennyi börtönt ült s 
mégsem javult meg, ha látják róla, hogy 
odaadó, hűséges szolgája a munkáltatónak 
s szó nélkül tűri el még Kaiser Miksa ur 
gorombaságait is. Azonkívül ez a körül
mény nemcsak az ország-világ legutolsó 
léhütőit csalogatja erre az iparra, de aki
nek valaha valamilyen hajlandósága volt 
ilyesféle bűnös cselekedetekre s félt az 
erős szakegylet könyörtelen szigorúságától 
s nem merte elkövetni, ma szabadnak érzi 
magát s tudja, ha a szakszervezet körül 
nem boldogulhat, majd karjaiba fogadja a 
kutyaól, csak alázatos legyen s szocialista
faló.

Hát bizony ez kétélű fegyver! Nemcsak 
a szervezetet sebzik meg vele, de önön- 
magukat is a munkáltatók, az ipart is, 
amelynek muukásanyagát lesülyesztik s 
erős a meggyőződésünk, hogy nincs messze 
az idő, amikor bennünket fognak segítsé
gül hívni ezen szörnyű és elvadult álla
potok szanálására.

KÁVÉFŐZŐK ÉS KONYHRLEQÉMYEK 
ROVRTR
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Szervezkedjünk.
Valami rettenetes béklyó szorítja ma a 

kávéfőzőket és konyhalegényeket, amely 
megakadályozza őket a gondolkodásban 
és cselekvésben, mert másképp érthetetlen 
az a közömbösség és értetlenség, amelylyel 
lépten-nyomon találkozhatunk az üzletekben.

Gondolkodjatok, konyhák munkásai! Mi 
volt jo bb : a mai helyzet, vagy amikor a 
szakegylet erős volt ? Mi volt jo b b : a j ó  
bánásmód, vagy a durva, aljas kifejezések, 
amelyekkel lépten-nyomon illetik a munká
sokat ? Mi volt jobb, kávéfőzők és konyha
legények :

a  h ő  k o r o n a  v a g y  a  2 4  k o r o n a ?
Mind olyan kérdések ezek, amelyekre 

nem is akarunk válaszolni, mert nem 
akarunk önönmagunk előtt nevetségesekké 
válni, de h-n egy konyhai munkást kér
dezne az ember s az azzal felel, hogy: 
nem iratkozunk be az egyesületbe, hát az 
ember igazán nem tudja, nevessen-e, avagy 
pedig sírjon ?

Ma szervezkedni kell minden utón és 
módon. Ha kell titokban, ha lehet nyíltan, 
ha szükséges minden megnyilvánulásában 
alkalmazkodva a jelen körülményekhez, de 
szervezkedni kell gyorsan és erősen, mert 
most jo b b  i d ő k  k e z d e n e k  j á r n i  a  
s z e r v e z k e d é s r e .

Ezért tehát félre a kishitűséggel és mind
annyian lépjünk be a Budapesti kávéházi 
alkalmazottak szakegyesületébe, ahol k ü lö n  
sz a k o s z tá ly b a n  fogunk tömörülni s addig 
dolgozunk, amig meg nem erősödünk. A 
legutóbb lezajlott gyűlések bebizonyították, 
hogy a kávéfőzők és konyhalegények érdek
lődnek a mozgalom iránt. Nos, ne csak 
érdeklődjenek, hanem cselekedjenek; ne 
csak beszéljenek, hanem dolgozzanak is 
a szervezet érdekében. Előre a munkára, 
összetartásunk megteremtésére!

A budapesti kávéfőzők szabad szer
vezete folyó hó 22-én sikerült értekezleten 
megalakult. Meg lett választva az uj szer
vező bizottság, amely máris megkezdte 
munkáját és pedig felülvizsgálását azon 
szerződéses üzleteknek, amelyek nem a 
szakegylettől veszik a személyzeteiket s 
ezenkívül szervezetlen munkásokkal dolgoz
tatnak a konyhán. Mindenesetre nehéz 
munkája lesz a szervező bizottságnak s 
mindnyájan kötelesek vagyunk őket minden 
tekintetben támogatni nehéz munkájukban.

H ÍR E K .
Bojkottált vendéglők. A Bányai-féle 

vendéglőt (Rákóczi-ut és Luther-utca sarkán) 
bojkott alá helyezte az éttermi segédek 
szervező bizottsága, mert az ott alkalmazott 
munkások valamennyien szervezetlenek és 
Bányai ur kijelentette, hogy nem tűr meg 
üzletében szervezett munkást.

A «Pálffy-park»-kávéházat (II., Pálffy- 
utca 1. szám) átvette Láng Károly elvtárs, 
aki szervezetünknek mindig odaadó s 
becsületes katonája volt. December 18-án 
volt a megnyitás, amely már bebizonyí
totta, hogy Láng Károly szakavatottsága 
egész más életet varázsol ebbe a kávé
házba s a modern kor színvonalára emeli 
minden tekintetben. így mindenféle körül
ményt egybevetve, csak sok szerencsét 
kívánhatunk vállalkozásában s azt Ígérhet
jük minden szaktárs nevében is, hogy 
ahol s ahogy csak lehet, támogatni fogjuk 
az tuj kávéházat.

Üdvözlet. A következő levelet kaptuk: 
Szíveskedjenek nevemben az összes tagok
nak boldog újévet tolmácsolni. Teljes tisz
telettel: Stangel József, a Krondorfi kut- 
vállalat magyarországi főraktárának vezetője.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla. 
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda rt., Budapest, VIII., ContUutca 4.
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Hirdetések felvétetnek VI. kér., 
Dalnok-utca 20, II. 23.

Szaktársak! Borhoz, pezsgőhöz a Kron- 
dorfit ajánljuk.

Törley-pezsgő dugókat a cég J0 fil
lérért vált vissza.

Plncérclpők csak Serény Zsigmondnál, 
VII. kér., Erzsébet-kőrut 36. sz., kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.

HIRDETÉSEK.

Alapittatott
JgggŠgŽ# '®25-ben.

HUBERT J. E. POZSONY.
CSÁSZ. ÉS KIK. UDVARI SZÁLLITÚ.

Különlegességi jegy,

a budapesti orsz. kaszinó pezsgője.
..

sö rn a g y k e re sk e d ö

Budapest, Vili., Práter-utca 47.
T e le fo n  57— 22.

Károly István főherceg, Angol Porter 
sörének főraktára.

Drobor Antal sörfőzdéi részvénytársaság 
főelárusitója.

Az Első Magyar Részvény Sörfőzde 
főelárusitója.

PEZSCŐGYÁRTELEPE

:: PÉCSETT ::
B U D A P E S T I  FŐRAKTÁR:
IV., SZÉP-UTCA 3. SZ.

T E L E E O N  1 0 - 8 5 .

D i n P á  r fík li aján ljuk  HERMANN 
r  I I I  ü  C  S GYULA fé rfis fca b ó - 

tnéstert, ki rnár húsz 
év óta csakispincérek 
szabója. — Budapest, 
VII., A kácfa-utca 7.

figyelmébe

Cs. és kir. udvari és kam arai szá llító

OREHER ANTAL SERFÍfZOE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta-, 
---------bajor-, dupla márciusi és baksörét._______

Különlegesség: dupla maláta kösőr kőkorsókban.

Nagyobb sörm ennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

Első magyar részv. serfőződe.
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya.

Telefon-szám: 52— 00.

Városi iroda: VII|., Esterházy-utca 6.
Telefon-szám: 52— 59.

PeJacksör osztálya: X. kerület, Kőbánya.
Teiefon-szám: 56— 58,

HAGGENNIACHER
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám; 52-86.) 

B U D A F O K .  (Telefon-szám: 1.)

Városi iroda :

Budapest, 1#., Kádár-utca 5.
(Telefon-szám: 14-60.)

részvénytársaság
Budapest, Ilii., Kertész-utca 20.
T e l e t o n - s z á m s  3 0 — 14.

Saját szipkagyárában a legcslnosabb kivitelű és 
legkitűnőbb minőségű szivarszipkák készülnek, 
cégnyomással Is. Saját gyártmányú szivarka- 
hüvelyek. Raktáron gyufák, fogvájók, kréták, 
szivacsok, táblák stb. Nagy raktár kávéházi 
felszerelésekből, sakkok, dominók, teke
asztal felszerelések, dákók, biliiárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. Játékkártya gyári raktár. 
£3) Képes árjegyzék ingyen. &

Pincérek figyelm ébe!
Az elismert legjobb és legtartósabb

P I N C É R - C I P Ő K
r  c sa k is

SERENY Z S IG M O N D I
Budapest, VII., Erzsébet-kőrut 36

kaphatók: Számos el ismer óh levél bizonyltja a tég  szolid 
. kiszolgálását.

Állandó nagy. választék kész ü zleti és m in d en n em ű  
cip ő k b e n .

Egy levelező-lapon kérem sjfiyes értesítését és azonnal 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab* 
bán eszközöltetnek.

BEITZ J Á N O S
mü'esztergályas, dákó- ás billiárdgolyó-gyár.

Kávéházi 
eszközök 
raktára 
és javító-

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

Budapest, VII., Akácfa-utca SS, Dob-utca sarok.
Telefon: 81—30. Telefon : 8 1 -3 0 .

Az igen tisztelt p in cé r u rak  szives figyelmébe!

bor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint 
..............  nyólkaoldő és hugyhajtó hatású. ■■■ ..........

A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, po
harakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, lra le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.

felhívom saját gyártmányú

knnyhakabát-, kötény- és 
munkanadrág-üzletemre,

mit a legjobb minőségben, 
monogrammal ellátva, ol
csón szállítok. KávéfŐzŐ-kabát 
méret széfint 3 korona 60 

• fillértől feljebb.

Grünhut Ödön,
szabómester

Budapest, VII., Akácfa-utca 10.
[Levelezőlap-értesítésre ház
ihoz jövök. Árjegyzék íngyeh.

___ _____ V id ékre u tán v ét mellett.
Mérethez elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.
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