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Magyarországi

Sziliül ürmi is Kávéházi Al
= Szaklapja =

A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap
EL Ő F IZ E T É S I ÁRAK:

Nem szakcKyletl tojtok ré«zérei 
Egén: ívre -  — - 1 5  kor. | Fii évre — -  7 kor. 50 IDI. 

Sznbaoszervezctck  tngjnl ré s z é re : havonta 40 Ilii.
Megjelenik minden hő 5-én és 20-án.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:
VII. kerO let, A kácfa-u tca 62. szám , I. em elet 8, 
ahová a kéziratok, levelek és pénzkiildemenyek küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

A házicselédek.
Némái Antal ur, a kávésipartársulat elnöke, 

lehet igen becsületes sáfárja a kávésok 
érdekeinek, azonban határozottan ki kell 
jelentenünk, hogy a világtól, a haladástól 
elmaradt. Neki még, úgy látszik, a 48 esztendő 
előtt megkezdett pincén pályája lebeg a 
szeme előtt, amikor a pincér még mosott, 
súrolt, ablakot tisztított, elment a piacra a 
kávésnénak zöldséget hozni, kevés volt az 
önérzete, megvolt az ideje hozzá a 20 órás 
munkából s akkor még a kávéházi élet csak 
csirájában volt meg. Vagy talán az elnök ur 
lelki szemei előtt a néhai való jó Török 
Császár lebegett, amelynek ő lett pincéri 
pályának koronájaképp a boldog tulajdonosa 
s ahol a termetes kofaasszonyok szürcsölték 
a cigória nedűit s akiknek a kávéházi élet
ben igazán más igényük nem volt s nem 
lehetett, mint amit az akkoriban valóban 
házicselédmunkát végző pincérek adhattak. 
Igaz ugyan, hogy már akkor is igen sok 
gond s intelligencia volt szükséges, de az 
inteli'gens pincérnek reggel 3 órakor talpon 
kellett lennie s robotolnia a sok nehéz 
munkán keresztül, amit ma csakugyan a 
házicselédnek kell végezniük. Azóta sok viz 
folyt le a Dunán, elnök ur. Figyelnie kellett 
volna azt a rohamos haladást, amely a kávé
házi ipar terén Budapesten lefolyt.

Nincs város a világon, ahol ilyen kolosz- 
szális méreteket vett volna a kávéházi ipar 
fejlődése, mint itt Budapesten. A legjelentő
sebb kereskedelmi s ipari ügyek lebonyo
lításának színhelyei a kávéházak, a modern 
haladás és kultúra harcai és eseményei a 
kávéházakban határoztatnak el s onnan 
indulnak ki s emellett Budapest polgár
ságának már a lakásviszonyok miatt is, de 
mert a budapesti kávéliázak a kényelem
nek, a tisztaságnak s a lakályosságnak az 
utolérhetetlen helyei, második otthonává 
vált, amely egész különös társadalmi életet 
fejlesztett ki s a kávéház ma már teljesen 
nélkülözhetetlen tényezője a budapesti élet
nek. Ezt az 1907. évi október hó 10-iki 
általános sztrájk is bizonyítja, amikor a 
kávéházak zárva lévén, fenekesfő! felfordult 
az egész város, az emberek nem találtak 
egymásra, a város élete, a munka mintha 
megfulladt volna.

Ezt bizonyítja a kávé.iázi ipar minden 
részlete. A fény, pompa s ragyogásban 
egymást homályositják el a kávéházak. 
Az ízlés minden raffinériája, amit a pénz 
csak előteremthet: csillogás, ragyogás, a 
kényelem megteremtésének ezerféle ága s 
gondja, mind-mind összefogott a kávéházi 
élet minél nagyszerűbbé tételére, tehát az 
ipar fejlesztésére.

A kávéház tökéletességéhez tartozik a 
kiszolgálás kitűnősége. A kényes Ízlésű 
budapesti közönség igényeit kielégíteni a 
pincéinek kell, miért is igen ügyes, okos, 
intelligens, találékony s jómodoru embernek 
kell lennie. A tálcákat vinni s azt a sok 
száz kilométer utat rövid idő alatt meg
tenni, chez is születni kell. Nehéz munka 
az, tisztelt elnök ur, holmiféle ember nem

tudja azt elvégezni, de ez még másodrangu 
tényező azon nehézségekhez képest, amit 
a kiszolgálás körül elegánciában, nobilitás- 
ban, figyelemben s jómodorban megkövetel 
az ipar a pincértől.

Mért mondott hát cselédeknek bennünket, 
elnök ur ? Mért mondotta hát elnök ur, 
hogy ezt a munkát a műveltség legalacso
nyabb fokán álló egyének is végezhetik ? 
Miért becsüli le ezt a fejlődő ipart annyira?!

Igaz, vannak ennek az iparnak rettenetes 
ágai is. A budapesti kávéházi élet teli van 
átokkal, fekélyekkel, amelyek a polgári tár
sadalom sajátságai egyszersmind. De az 
ipar fejlődőben van s a kultúra fejlődésé
vel s nemesedésével a kávéházak szerepe 
is belekapcsolódik egy nemesebb kultur- 
fejlődésbe s ennek a fáradhatatlan, szorgal
mas, találékony munkásait s a kávéház 
életét képező pincéreket szabad s lehetséges-e 
műveletlen házicselédekké degradálni csak, 
mert a harc hevében megvetését akarta az 
elnök ur velünk szemben kimutatni ?!

Úgy látszik, mi jobban a lelkűnkön 
viseljük az ipar fejlesztését, mint az elnök 
ur. A Budapesti kávéssegédek sza kegy lété
nek célja a kávéssegédek helyzetének javí
tása. Ez az ipar fejlődésével szorosan 
egybefügg. Az ipar fejlődésének nélkülöz
hetetlen feltétele a kiszolgálás tökéletesítése, 
tehát az intelligencia s jómodor kifejlesztése. 
A szakegylet minden erejével erre tör. 
Ezreket költ a pincérek oktatására és fegyel
mezésére, mert ez elsőrendű gazdasági 
érdekük.

S az elnök ur ma annak az iránynak a 
hive, amely a szervezkedést lehetetlenné 
akarja tenni a szakképzetlen, műveletlen, 
báidolatlan, iszákos és tolvaj elemeket 
robbantó anyagúi beközvetitqni az üzletekbe 
s megkoronázván az eddigi ténykedést az 
egyébként igen tiszteletreméltó s nehéz 
munkát végző házicselédekkel, a tartalom
ban óriási különbséget feltüntető pincér
munkást egy kategóriába helyezni, az ipar- 
ellenes, az ipart megakasztó reakciós fel
fogás, amely ellen az ipar tökéletessége 
nevében a leghevesebben tiltakozunk.

Hát jó, elnök ur. Házicselédeknek nevez 
bennünket. Ezt jól megjegyezzük magunk
nak ! Szeretné is, ha házicselédi erényekkel 
tündöklenénk. Akkor nem kell fizetés, 
akkor nem kell rövidebb munkaidő, akkor 
jó a helyközvetitő ügynök is. A cseléd az 
későbben kezd gondolkodni s munkaerejé
nek eladását nem óhajtja maga végezni, 
szívesen rábízza a munkaadóra is. Sza
badnap pedig elég négy hétben egy fél
nap is.

Nos, elnök ur, az is egy újabb idő ta
nulsága, hogy csak az elégedett munkás a 
jó  munkás. A kávéházi iparnak elsőrangú 
követelménye, hogy az a pincér jól vé
gezze a munkáját s ezt csak a helyzetével 
nem folyton elégedetlenkedő ember teheti. 
Derült arccal, jó modorral nem lehet éhes
nek s rabszolgának dolgozni. A munkások 
helyzetének javítása pedig csak a munkás

müve lehet. Nem kételkedünk abban, hogy 
egyes kávésok is rajta vannak ezen. A leg
okosabbak légiókban. De az összességre 
vonatkozólag 15 évi tapasztalat mást mond. 
Mást a sárga mozgalom is. Szakegyleti 
mozgalmunkat, amelyet az osztályharc el
vének igazsága vezet erős kézzel fogjuk, 
mert csak ez tehet bennünket felvilágo- 
sodottá s intelligenssé s így akarjuk egyi
dejűleg a saját gazdasági érdekeinket 
megvédeni, biztosítani s ezzel az ipart fej
leszteni.

Az elnök megbélyegző, megvető kijelentését 
tudomásul vesszük. Ez az a reakció, amely 
gyűlöletében már magamagát sebzi meg, 
de felfogásunktól, fejlődésünktől el nem 
téríthet bennünket. Ezt a nevet házicseléd, 
ma oly büszkén kellene viselnünk, mint az 
egész világ boldogságáért küzdő szociál
demokratáknak a hazátlan bitang nevet. 
E szóban házicseléd, benne van a munka
adói gőg s elmaradt reakció s ahogy 
mi fogjuk fel, minden nemes, kulturális 
törekvés, amely zászlónkra van írva.

Húzicselédek! Előre a szervezkedésre, a 
pincérség intelligenciájának emelésére, bol
dogságunk megteremtésére s iparunk töké
letessé és nemessé tételére.

Kávésok támadása.
Az ipartársu la t dirigál.

A kávésok közvetítőjének szemétdombján 
valóságos sioux indián táncot jár az ipar- 
társulat vezetőségének néhány elvakult s 
félrevezetett tagja. Ennek a féktelen uszí
tásnak a következménye az az újabb harc, 
amelybe! szerencsésen belepottyantunk az 
ipartársulat rövidlátása és makacssága foly
tán. Félhivatalosan úgy a kávéssegédek, 
mint a kávéfőzők exponáltabb vezetőem
berei felszólítást kaptak a közelmúltban, 
hogy keressék az összeköttetést az ipartár
sulat érdemes elnökével, aki ezt, miután 
megtörtént, szívesen fogadta s kért bennün
ket, hogy adjunk alapot a tárgyalásra. Az 
ipartársulat vezetősége meg is kapta ezt az 
alapot a paritásos m unkaközvetítőben, 
amely tény az összkávésság előtt el lett 
hallgatva, félre lettek vezetve s a békés be
csületes tárgyalások helyett még vadabb 
uszítás kezdődött. Hogy miért, ezt a jó 
isten, Némái ur és Farkas Elek tudják. 
Midőn mindkét szervezet vezetősége fel
szólította a kávésipartársulatot, hogy mi lesz, 
akkor azt felelték, hogy semmi. Ilyen bru
tális módon akadályozzák a békét, mert 
bele vannak szerelmeskedve a kutyaólba, a 
saját közvetítőjükbe és hogy ez még job
ban menjen, mert rozsdás kerekei nem 
igen mozognak, újabb harcot szeretnének 
provokálni. Természetesen ezt ma nem éri 
meg a fejük. Pedig igen hangos a berek 
a kávésok csatalármájától. Fáj a szivük, 
ho(/y igen sok kávés igénybe veszi a 
két szakegyletet m in d en  terrorizm us  
dacára. Hogy ez igaz, ezt m inden  te
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kintetben fe n ta r tju k . Ha szükségét 
látjuk, bizonyítani is fogjuk. A leterrorizált 
s fenyegetett kávésok valószínűleg nem 
tartják érvényesnek azt a becsületszót a 
melyet úgy zsaroltak ki belőlük. Emiatt 
vált szükségessé január végén egy újabb 
terrorizáló gyűlés. A napilapok szerint a 
gyűlés következó'képpen folyt le :

«A budapesti kávésok látogatott értekez
letet tartottak a Kontinentál-szállóban. Az 
értekezleten Némái Antal elnök beszámolt 
az ipartársulati munkaközvetítő eddigi mű
ködéséről. Eszerint az intézet a lefolyt 
tizenkét nap alatt negyvenhárom felszolgáló 
segédet és negyvenkilenc konyhai alkalma
zottat, továbbá nyolcvan kisegítőt helyezett 
el. (Mesés!) Ez az eredmény minden vá
rakozást felülmúl. Jelentette azután az elnök, 
hogy eddig száztíz nagy kávéház tulajdo
nosa kötelezte magát aláírásával és becsü
letszavával, hogy személyzetét csupán az 
ipartársulatnál szerzi be ; adott szavát mind
eddig még egy munkaadó sem szegte meg. 
Ha azonban ez mégis megtörténnék, lesz 
gondja rá — mondotta az elnök —, hogy 
az ilyeneket nyilvánosan pellengérre állítsák 
s a becsületes kávésok sorából kiközö
sítsék.5

Íme ilyen valótlanságokkal s ilyen fenye
getésekkel dolgoznak. S abbeli mérgükben, 
hogy a konyhával abszolúte nem bírtak, 
a konyha üldözését határozták el. Az 
elnök ur újabb ukázt bocsátott ki, amely a 
következőképp szól:

Budapesti kávés-ipartársulat.

Körlevél.
Felkérjük a t. kartárs urakat, hogy ezt a 
levelünket konyhaszemélyzeíüknek kiosztani 

szíveskedjenek.
A budapesti kávéfőzők és konyhalegé

nyek szakegyletének erőszakos és terrorisz- 
tikus magatartása arra fogja kényszeríteni 
a budapesti kávésokat, hogy megint nőket 
fognak alkalmazni a konyhákban, úgy mint 
azt nagy sikerrel tették ezelőtt 3 évvel, de 
most azzal a különbséggel, hogy többé 
férfiakat a konyhákban nem alkalmaznak.

Hogy a nők ebben az állásban csak u y 
megállják a helyüket, mint a férfiak, azt 
bizonyítja az a körülmény, hogy a Hun- 
gária-szálló kávéházában, a Royal-szállodá- 
ban, a Delli és Upor nagy kávéházakban 
és több más helyen nők vannak alkalmazva.

Kötelességünknektartjuk a konyhaszemély
zetet figyelmeztetni, hogy bennünket ne 
okoljanak, ha kenyerüket vesztik. Ne köves
sék azokat a rossz tanácsadókat, akik a 
munkások véres verejtéken szerzett keres
ményéből uralkodnak és őket médium 
gyanánt kihasználják, mint bábukat rángatják.

Mi biztosítjuk a munkások jogait: a szabad 
napot, az eddigi hetifizetést és a humánus 
bánásmódot. Reméljük, hogy ezeknek a 
szavainknak meg lesz a kellő hatásuk.

Némái Antal s. k.
elnök.

Persze, azt hitték, hogy ha ezt kiadják s 
emellett állandóan hirdetnek kávéslányok 
után a Friss Újságban, akkor hasra esik a 
világ. Dehogy! Még állunk, élünk s amikor 
ebből az ipartársulatból már semmi sem 
lesz, a kutya se beszél róla, még akkor is 
megleszünk. Persze meggondolatlan harcokba 
szeretnének ugratni bennünket. Ezt bizo
nyítja Upor (Alias Ungerleider de Oenere 
Königsgasse Hotel Ungerleider, az Egész
ségi Lap szerkesztősége) ur erőlködése. A 
fiatalember nem képes már semmivel uszí
tani, hát hogy csapjon egy kis lármát, ki- 
csőditette az V. kerületi rendőrséget szabad
ságtéri bódéja elé azzal a vak lármával, 
hogy az ő kávéháza ellen ostromot akar
nak intézni. Egy árva, az üzletből hazamenő 
kávéfőző elvtársat sikerült az andrisoknak 
elcsípni, de azt is rögtön el kellett bocsá
tanak. Hiába minden. «Mi biztosítjuk a 
munkások jogait: a szabadnapot, az eddigi 
hetifizetést és a humánus bánásmódot», 
mondja az elnök ur s rögtön be fogjuk 
bizonyítani, hogy erre képtelenek. Békét 
hirdetnek s alattomban be szeretnének ugratni

bennünket s a legkom olyabban sxeret- 
nék  k irú g n i a családapák százait az 
utcára. Se egyikből, se másikból nem 
esznek. Van eszünk, a nekünk kedvező idő
ben akciót indítani gazdasági érdekeinkért 
s ha ma azért totojgatják kutyaóljukat, mert 
úgy látják, hogy béke van s azért nem 
érdemes békét kötni, ez mélységes csaló
dás. Vigyázzanak, ez a béke csak a vihar 
előtti szélcsönd. Nagyon gyorsan elérkezhet 
az az idő, amikor sírva fogják megbánni, 
hogy a munkások higgadt, intelligens poli
tikáját teljes megsemmisülésnek gondolták. 
Ma még meg lehet gondolni, de ki kérhet 
meggondolást azoktól, akik Farkas Elek 
által liferált kutyaszövetségi szérummal van
nak beoltva. Ezeket az össxm unkásság  
erejének kell m eggyógyítani.

M enyország a kávésfparban.
Csak az előbb hallottuk az elnök ur 

fuvolázását azokról a kellemetes viszonyok
ról, amelyek fölött őrködnek. Nézzük csak 
őket. Igen jellemző a Rémi-kávéház esete. 
A kutyaól küldött egy-két kisegítő kávé
főzőt, akik a munka megkezdésén túl egy
két órával, de még akkor is bizonytalanul, 
azonban, ha megérkeztek, akkor egész bizo
nyosan részegen állítottak be. Emiatt a 
szervezett kávéfőzőknek hosszabb ideig 
kellett dolgozniok, amit semmiképpen nem 
bírtak ki s Klein ur emiatt az utcára dobta 
két általa is feldicsért munkását s helyettük 
kávéslányokat állított be. Rögtön bojkott 
alá kerü lt és fog ő még keserű fájdal
makat elszenvedni mentőangyalai miatt. 
Legyen nyugodt Klein ur. Sztanoj Miklós 
ur, a Műcsarnok tulajdonosa, szinte be
engedte ugratni magát s ő már nagyobb 
stílusban dolgozik. Csak három kávéssegé- 
det dobott ki az utcára minden elfogadható 
indok nélkül egyszerre egy órában s hozatott 
a kutyaóiból egy negyedtucat éheset. Persze 
halvány fogalma se volt róla. mit cseleke
dett, mert üzlete szintén bojkott alá kerül
vén, az összmunkásság részétől az odajáró 
nyomdász elvtársak kérdőre vonták s ott
hagyták az üzletet s remélhető!eg legerősebb 
agitációt fejtik ki az üzlet ellen.

Hogy ez a meggondolatlanság mibe 
kerülhet egy munkaadónak, azt bizonyítja 
Vámos ur, a Hazám-kávéház tulajdonosá
nak esete, aki szintén elkövette azt a két
ségbeejtő korlátoltságot, hogy a kávésoktól 
vett egy árva férget s ezt maguk a ven
dégek hajigálták ki az utcára.

Hogy aztán a kávéssegédek helyzete 
milyen bizonyos az állásaikban, azt a Sztanoj 
eset mellett még igen sok gyönyörű pél
dával igazolhatjuk, dicsőség s hozsanna 
értük a melegszívű ipartársulatnak. Berger 
Leó ur, a nála hat éve dolgozott Marton 
László főpincért, mert ez be akart nézni 
a könyvbe a saját vagyonát ellenőrizni, öt 
perc alatt kidobta az üzletből. Felszolgáló, 
vagy főpincér mindegy. A brutalitás napról- 
napra fokozódik az üzletekben, nem is 
beszélve a szabadnapok fokozatos kiszo
rításáról s a fregoli-rendszer megszünteté
séről. A reggeltől reggelig való dolgozás — 
konkrét eseteink vannak — és a félnapos 
kimenők napirenden vannak. Úgy ám, elnök 
ur, tessék segíteni, ha bir. Önök ugyebár 
meg fogják védeni a pincérséget az ügy
nöki rendszer átkaitól is. Nohát bejelent
jük, hogy a Deák Ferenc és a Parlament 
kávéházba Oreibich ügynök helyezett el 
munkásokat.

Kell még egyéb is elnök ur? R i.i ille
tőleg ezeket ki fogja dobatni?! Vagy 
nem ? Azonkívül becsületes ígéretek szál
lottak az égnek, hogy a munkások politikai 
meggyőződése és szervezkedési szabadsága 
tiszteletben lesz tartva a munkaadók által. 
Mit tapasztaltunk tehát a közelmúltban? 
Seyffert kávés kijelentette, hogy nem tűri, 
hogy munkásai szervezett munkások legye
nek. Özv. Hessmann Rárolyné úrnő, a 
Margit Park-kávéház aranvszivü és nagy- 
müveltségü tulajdonosntúe pedig tajtékzó 
dühvei adta ki a rendeletet a kávéházában, 
hogy aki egy fillért is mer befizetni a szak

egyletbe, azt rögtön el fogja bocsátani. 
Ettől a gyengéd szótól e pillanatban any- 
nyira az inunkba szállt a bátorságunk, hogy 
sírva kellene panaszkodni Némái urnák, 
hogy lá tja? ... Segítsen rajtunk elnök ur! 
Torolja meg ezt a hallatlan brutalitást. Hát 
fog segíteni ? Hát meg fogja torolni ? A  
m unkásság  szolidaritásban rejlő  ere
jé t  kell erőssé, tenni. Szakegyletünket 
m egerősíteni, a m u n kásság  összetar
tását növelni, S a kko r el jő  m ég a m i  
időnk i s i

Í A kutyaól körül.
árga mozgalomban voltak tehetséges 

és intelligens emberek. A kávésokhoz az 
összmunkásság határozata dacára csatlako
zott és pedig őszintén s nyíltan csatlakozott 
népség azonban egyike a legelszomoritóbb 
jelenségeknek. Elsősorban ott hemzsegnek 
az iroda körül a legelvctcmedettebb cseléd
szerzők, akik a kávésleányokat hajkurásszák 
fel. Arenstein & Comp. cimü iroda állandó 
összeköttetést tart fenn Schlesingcr, Orei
bich, Pollák, Cserveni, Wind s a többi el- 
aljasodott emberformáju iigynök-vámpirok- 
kal. Egy csomó, sztrájktörésre mindig 
kapható szervezetlen éttermi és kávéssegéd 
s aki egyleti tag, vagy volt szervezett 
munkás, az a munkásság salakja. A leg
jellemzőbb a Farkas Márton. Ez a lókötő 
Pécsett volt a Nádor-szállóban. Ott a fő
pincér 24* koronát s kosztot kap: öreg, 
résztelt krumplit, büdös sertéskarajt s 
disznótepertőt. Ha a kávéházban 2 tojást 
pénzért kér, nem kap. Reggel 4 órakor kell 
felkelni s ledolgozni az egész napot, s ha 
félnapi pihenőt kap, akkor előtte 36 órát 
kell dolgoznia. Ez a Farkas, több mint egy 
évig robotolt. Ilyen egyén kell a kávésnak. 
Farkas József, ez a beszámíthatatlan fél
bolond, akinek csak a butasága nagyobb 
talpnyaló aljasságánál, amelylyel ki szokta 
túrni munkástársait, ez a pohárhős, aki 
szédelgéssel szerez poharakat, ilyen fickók 
mentek el az elsőnek, sőt az Uporban dol
gozó s szegény Uport tönkretevő Farkas 
ur arra is vetemedett, hogy veréssel fenye
geti a vörösöket, sőt egy elvtársat inzultált 
is. Vigyázzon ez a csirkefogó, mert rosszul 
járhat. Emberük pedig alig van. Az üzle
tekben a munkaadók panaszkodnak, hogy 
rongyos, tehetetlen embereket küldenek a 
nyakukra. Szlovák Zsiga ur oldalán Better 
Edével tisztelték meg Sztanoj Miklóst. Ez 
nagyobb csapás, mintha minden ablakát 
beverték volna. Minden esetre javára sem 
munkásnak, sem munkaadónak nem lehet 
ez az intézmény, mert felzavarja a kávéso
kat hatalmuk sejtésében, feléleszti az ügy
nöki rendszert s ha kell a legutolsó piszok
kal is képes benépesíteni az ipart. Végül 
pedig soha el nem fogjuk ismerni, hogy 
a munkás jogával, munkakinálatával, ki
zárólag a munkaadók rendelkezzenek. Ez 
ellen folyton fogunk küzdeni s ha a kávé
soknak ez jobban tet-zik, nekünk mindegy. 
Mi könnyebben bírjuk, mint a kávésipar.

Mi minden uszítás dacára a béke hívei 
voltunk s vagyunk, azonban ha a kávésok 
egy kis töredéke ezzel a móddal okvetlen 
a végletekbe akarja vinni a dolgot, mi ma 
már attól sem ijedünk meg. Jó lesz a dolgot 
még idejekorán meggondolni, urak, mielőtt 
a fák rügyezni kezdenek.

Jó  szociáldem okrata  az, aki e lő
fizetője a „N épszaváénak .

SZEMLE.
Az elnök ur a porondon.

Némái Antal elnök ur az utóbbi időben 
sűrűn szerepel a nyilvánosság előtt mint 
a kávésok fáradhatatlan sajtóspadassinja s 
állandó ukázgyártó agitátora és felejti, 
hogy sok beszédnek nem igen sok föle 
van s ha Wilhelm II. Imperator Rex 
allűrjei vannak, akkor azt a sorsot is meg 
kell szoknia, hogy erősen megkritizálják. 
Így járt az elnök ur a Népszavával, amely-
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hez beküldte a kávéfőzők hatalmas felvilá
gosító röpiratára feleletként megjelent kör
eveiét «sztves közlés® végett. Nem mulaszt

hatjuk el, hogy le ne adjuk az elnök ur 
alapos kitanitását, mely szól a kővetkező
képpen :

«A budapesti kávésipartársulat a Nép- 
szavában e hó 2-án közölt körlevelére a 
kávéfőzőknek egy kontra-körlevelet adott 
ki, amelyet Némái Antal elnök ur szer
kesztőségünkbe küldött leközlés végett. 
Lapunk szűk tere az óriási körlevél le
adását nem engedi meg, de lényegét 
szívesen közöljük.

A körlevél szerint a kávéfőzők körlevele 
rágalmazott. Ma szerintük nincs harc, csak 
volt a kollektív szeiződés alatt s mikor a 
kávéházakat ostromolták. A körirat tisztes
séges modorát báránybőrbe bujt farkasnak 
mondja, mert a szervezet «lázasan törtet 
az elveszett hatalom visszaszerzése érdeké
ben^. Azt állítja, hogy a kávéfőzők tervezete, 
amelyet benyújtottak a béke érdekében, 
nem volt hivatalos. Tehát nem tárgyalhat
ták. A kávéfőzők pedig ma elhódították a 
sárgáktól a régi egyesületet s állítja, hogy 
most onnan terrorizálnak. Hogy a kávé
főzők tiltakoznak a nők alkalmazása ellen, 
ez Némái ur szerint ellenkezik a szocialista 
felfogással. Ok épp a prostitúciótól védik 
meg a nőket, mikor tisztességes keresetet 
adnak nekik. Ez szerinte erkölcsös dolog. 
Hogy pedig a férfiak ezáltal kenyerüket 
veszítik, ezt ne a munkáltatókban keressék, 
de azokban, «akik a kávéházi munkások 
jól jövedelmező munkáját politikai játék 
tárgyává tették*. Végűi ők nem bántják 
senki politikai meggyőződését, se szervez
kedési jogát, de a munkaközvetitöjüket 
többé kezükből ki nem adják. Ez az elnök 
ur utolsó szava ebben a kérdésben.

Ez a körlevél a báránybőrbe bujtatott Far
kas Elek. Az öreg kutyaszövetség évek óta 
unos-untalan ismételt frázisai, a hatalmi 
törekvésekről, a jól fizetett vezetőkről, már 
komoly vita tárgyát nem képezhetik. Ám
bár, hogy a kávésoknak feltétlen jobban 
jövedelmező a kávéházi munkások mun
kája, mint ezek vezetőinek s hogy a kávé
soknak a 60—80 százalékos haszonra dol
gozás folytán a gyors meggazdagodás épp 
oly biztos, mint a vezetőknek a börtön s 
koldustarisznya, ezt Némei ur sem tagad
hatja, igy hát ezzel vitát provokálni nem 
helyes dolog. És hogy harc van, ez is bi
zonyos. A Friss Újság nap-nap után tobo
rozza a kávésleányokat, akikkel ki óhajtják 
szorítani a budapesti kávéfőzőket, amit a 
körlevél kilátásba is helyez s valóban vak
nak kell annak lenni, aki ne látná, hogy ez 
még sokkal károsabb s következéseiben 
sokkal veszedelmesebb harc sziilöanyja, mint 
aminő volt a kollektív szerződés alatti szór
ványos úgynevezett hatalmaskodás sugyanez 
is vált ki természetesen olyan erőszakos 
cselekedeteket, amelyeket csak a szakegy
let mérsékelhet s akadályozhat meg. S a 
munkáltatók igenis akarják a harcot. Az 
ipartársulat vezetősége tudta, hogy a be
adott tervezet hivatalos, sőt a szakegylet 
titkárával tárgyaltak is ez ügyben, sőt egy
mással ez ügyben hivatalos átiratokat is 
váltottak. A békét csak Farkas Elek közbe
avatkozása hiúsította meg. Hogy a kávé
főzők egylete terrorizálna, ez valótlan. Hogy 
feljelentették, ez valószínű. De akkor, ami
kor a vizsgálat még be sincs fejezve, hogy 
állíthatja az elnök ur olyan határozottság
gal, hogy a szakegylettől indult volna ki ? 
Ami pedig a nők alkalmazása, a szocialista 
felfogás és a prostitúció kérdését illeti, en
gedje meg elnök ur kijelentenünk, hogy 
óriási tévedésben van. Amikor becsületes 
exisztenciájukat, fizetésüket s heti szabadnap
jukat kivívott munkásokatöO—60 százalékkal 
olcsóbban dolgozó, szabadna|rjukat soha 
sem élvező, mindennemű munkára felhasz
nálható nőkkel pótolják, sőt kiszorítják: ez 
erkölcstelen dolog. Mert ez bérlenyomás, 
ez a gazdasági viszonyok rosszabitása s 
annak a nőnek a rossz kereset miatt a 
prostitúció karjaiba való kergetése. S emel

lek miután igen sok budapesti kávéház 
elsőrendű üzleti érdekét a prostitúció, a női 
hús árusítása képezi, sőt a női hús keresése 
s az ide beállított munkásnő csak uj préda 
a férfiaknak, sőt, hogy oda adja ma
gét, ez üzleti érdek, elnök ur ilyenkor er
kölcsről beszélni nem célszerű dolog. Ha 
pedig erre bizonyítékokat kíván, csak egy 
szó s olyan bizonyítékokkal szolgálunk, 
amelyek leleplezése miatt, ha ezt ön idézi 
elő, akkor nem nekünk, hanem önnek gyűl
het meg a baja az ipartársulat tagjaival. 
Majd ha a konyhába beállított nők is olyan 
fizetésben részesülnek, mint a férfiak, úgy 
megkapják a szabad napjukat s a bánás
mód ugyanolyan lesz, mint a férfiakkal, 
akkor majd újra beszélgetünk a dologról, 
az erkölcsről és a szocialista felfogásról. 
Hogy pedig ez lenne az utolsó szó és a 
közvetítőt soha ki nem adják a kezükből, 
ezt majd az a harc fogja eldönteni, amelyet 
a munkáltatók felidéztek. S hogy a mun
káltatók rendelkezzenek korlátlanul a mun
kás munkakinálatával, ezt pedig nem fog
juk soha elismerni s a munkásmozgalom 
küzdeni fog mindig ellene. A legjobb volna 
mindenesetre az iparra nézve, ha a mun
káltatók is olyan komolyan akarnák a bé
két, mint a munkások s nem engednék 
magukat hipnotizálni Farkas Elekéktó'l, 
mert ezzel a munkások kemény önvédelmi 
harcba vannak sodorva, különösen a kávé
főzők, akiket ma a munkáltatók feltétlenül 
az éhhalálba akarnak kergetni. Ez az 
igazság.®

Nem mert az elnök ur felelni s a kitani- 
tás még nem volt elég. A napóleoni vonás, 
amely zordonul néz le az elnök ur tény
kedéséről, a Magyar Estilap hasábjaira 
vonta a kitartó hadvezért s irt egy cikket 
— nohát ezt feltétlenül ő irta —, ezzel 
aztán végleg elpiszkitotta a kalapács nye
lét. Kimutatja, hogy a pincérnek k itűnő  
keresete van. Kimutatja, hogy a pincért 
kizárólag a nagyközönség fizeti meg, 
tehát a pincér a nagyközönség alkalma
zottja s igy nem is léphet az osztályharc 
alapjára, m ert n incs k i ellen Harcol
nia. Tehát maradjon nyugodtan. Kimu
tatta, hogy a pincérek szervezkedése eddig 
meghiúsult mindig. M a sincsenek szer
vezve. Dehát nem is szervezkedhettek, 
hiszen nem munkások, hanem házi cselé
dek.

Ezek után az. ihletett prófétai bölcsesé- 
gek után elementáris erővel tört ki a buda
pesti pincérek felháborodása. A Népszava 
’sNémái Antal fecseg» címen közölt a 
kávéssegédek nyilatkozatát, úgyszintén az 
Uj Hírek is. Meg kell jegyeznünk, hogy a 
M agyar E stilap  nem  közölte n y ila t
koza tunkat, ezt jó lesz megjegyezni. A 
kritikákban, amelyet vezércikkünkben is 
fentartunk, ugyancsak leszedték a szentelt
vizet az elnök úrról. Hogy a kávéssegédek 
mennyit keresnek s mi hajtotta őket az 
osztályharc alapján álló szervezetbe s mi 
lenne a következmény, ha ez megszűnne, 
erről már sokat beszéltünk. Az elnök ur 
azonban ebben a nyilatkozatban vallotta 
be először, hivatalosan, őszintén, hogy ha 
a közönség nem  ad borravalót, akkor  
a p in cér  éhen halhat. Erre vonatkozó
lag irtuk meg a Népszavában:

«Amit pedig a kávésoknak titkolni kel
lene — mert szégyene s gyalázata  en
nek az iparnak, hogy a pincér rá van utalva 
a borravalóra — éppen ezzel nyíltan kér
kedik az elnök ur. Ez pedig az állásába 
kerülhet! A kávésok csak a legujabbi idő
ben emelték horribilis módon a kávéházi 
fogyasztási cikkek árát, állítólag béremelé
sek következtében s ma az elnök ur be
vallja, hogy sokkal csekélyebb a fizetésük, 
semhogy abból az életfentartásra szükséges 
eszközöket előteremthetnék. Nyíltan be
vallja, hogy vagyonuk összegyűjtőjét, üzle
tük fentartóját a közönséggel fizettetik 
meg, kérkedik meggondolatlanul, az ip art 
beplszkolva s kom prom itálva, csak 
azért, hogy azt a tetszetős gondolatot jut
tassa kifejezésre, hogy a pincér a közönség

munkása s nem a kávésé s igy semmi oka 
sincs harcolni. A pincérek, amióta csak 
szervezkednek, küzdenek a borravaló-rend
szer ellen, amely megterheli a közönséget 
s kínossá s bizonytalanná teszi a pincér 
megélhetését. Minő erős összetartásra, minő 
kemény osztályharcra lesz szüksége a pin- 
cérségnek azon munkáltatókkal szemben, 
akik ma a horribilis haszon mellett is a 
közönséggel fizettetik meg saját munkásaik 
fizetését.®

Hát van az elnök urhak ezekre szüksége. 
Kompromittálni magát az ipart ezekkel a 
kevéssé óvatos kifejezéseknél?! Erre is 
hallgatott az elnök ur, mint a sir. Nem 
tudott, nem mert felelni, minden kijelenté
sében ilyen dolgokat csinál. A január 30-iki 
körlevélben a következőket Írja: «Különö- 
sen hangsúlyozzuk, hogy mi a becsület
szót a legszigorúbban értelm ezzük .» 
Eltekintve attól, hogy ebben a körlevélben 
zsarolásszerüen fenyegeti a munkaadókat, 
tisztelettel kérdezzük az elnök úrtól, miféle 
külön szabályai vannak a kávés becsület
szónak, hogy azt lehet enyhén, szigorúan s 
legszigorúbban venni. Nézetünk szerint 
egyféle becsületszó létezik, a kávésoknál 
többféle?

Mint pl. Fábri urnái, aki a sárga mozga
lomban csak az enyhe becsületszóval dol
gozott s csak most vette elő a II. sz. pa
tentot ? így leplezi le elnök ur folyton saját 
iparának gyengéit? Hát csak rajta. Csak 
még mérgesebben dúdoljon elnök ur a 
nagy cirkusz közepén, nekünk csak örömet 
okozhat, ha a Wesselényi-utcából jövő 
sűrített bölcsesség, minden tekintetben egy
ségesebbé teszi mozgalmunkat.

A C oncordia Élelm ező Szövetkezet
1. számú étterm ének m egnyitása.

— Felavató ünnepség. —
Vasárnaptól fogva a szervezett munkásság 

intézményei egy uj intézménynyel szapo
rodtak. Több havi agitáció és munka után 
sikerült az első szövetkezeti éttermet meg
nyitni. Ezzel a ténynyel a munkásság az 
éielmiszeruzsoraelleni küzdelmében hatal
mas segítőeszközt nyert. Számos apró és 
nagy uzsorás élt abból, hogy a Váci-uti 
munkásság keservesen megkeresett fillérei
ért kotyvalékot adott táplálékul. A szerve
zett munkásságnak volt elég ereje és ön
tudata megalkotni saját szövetkezeti étter
mét és ezzel nemcsak élelmezését jobbá 
tenni, hanem közvetve a szakszervezeti és 
pártmozgalmat is erősíteni.

A megnyitás lefolyásáról egyébként a 
következő tudósítás számol b e :

A Váci-ut 31. szám alatt lévő, a főváros 
tulajdonát képező földszintes házban vasár
nap délben avatták fel a «Concordia®
1. számú éttermét. A helyiséget magát tel
jesen renoválva, részben újonnan felszerelve 
adták át rendeltetésének. Az étkezőterem 
világos kárpitjával, ragyogó tisztaságával, 
fehérteritékes asztalaival igen kellemes be
nyomást tesz a szemlélőre és rögtön szembe
tűnővé teszi az éles ellentétet a Váci-ut 
piszkos korcsmáival szemben. A helyiség
ben mintegy 120 személy étkezhetik egy
szerre. A tágas konyha felszerelése veteke
dik akármelyik nagyobb városi étteremmel. 
A helyiséghez tartozik továbbá egy terje
delmes kert, amely tavaszszal és nyáron 
kellemes szórakozó helye lehet a munkás
ságnak és amelyben 1500 személy ülve 
kényelmesen elfér.

Tizenkét órakor a terem zsúfolásig meg
telt, mire a kültelki munkásdalárda a «Fel 
szociálisták* cimü dallal vezette be az 
ünnepies felavatást.

Szántó Béla elvtárs az igazgatóság nevé
ben üdvözölte a szövetkezet tagjait és a 
meghívott szervezetek küldötteit.

Horovitz Jenő elvtárs az Országos Szö
vetkezeti Szervezet központi tanácsának 
képviseletében üdvözölte az elvtársakat.

Ezután Rády Sándor elvtárs a szakszer
vezeti tanács nevében üdvözölte az elvtár
sakat.
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A pártvezetőség nevében Weltner Jakab 
elvtárs szólt röviden.

A dalárda a Marseillaiset énekelte, mire 
a pincér elvtársak fölszolgálták az ebédet, 
amely bátran kiállja a versenyt bármely 
drága és kitűnőnek elismert budapesti 
konyhával. A Concordiában nincs ivási 
kényszer s a pincérek rendes fizetést kap
nak s borravalót nem adnak a vendéglő
ben. Táblák figyelmeztetik a vendégeket, 
hogy ne sértsék meg a pincéreket borravaló 
adásával. A Concordiát melegen üdvözöl
jük. Még visszatérünk a kérdésre.

Küzdelem a m unkanélküliség 
nyom ora ellen.

Az éttermi, kávéházi s szállodai munká
sok akciója, melyet a munkanélküliek ér
dekében kezdeményeztek s amely akciót 
aztán felhívásunkra a szaktanács vett a 
kezébe, már megingatta a főváros lomha 
gépezetét, s amint előrelátható volt, az eré
lyes tiltakozásnak egy kis eredménye mel
lett a fővárosi vezetők jelenlegi összeállí
tásának a munkásságra nézve nagymérvű 
közömbösségét bizonyította be.

A szakszervezeti tanács titkára, Jászai 
Samu elvtárs, beadványában arra kérte a 
tanácsot, hogy a közgyűlés elé a követ
kező inciitványokat terjessze:

1. Budapest székesfőváros törvényható
sága tiltakozik a belügyminiszter azon in
tézkedései ellen, amelyek a munkások 
egyesületi jogának elkobzását célozzák és 
követeli, hogy az egyesületi szabadság 
minél előbb törvényhozásilag biztosittassék.

2. A főváros építsen sürgősen munkás
házakat.

3. A főváros szubvencionálja mindazokat 
az egyesületeket, a melyek tagjaiknak 
munkanélküli segélyt nyújtanak.

Ezzel a beadványnyal először a főváros 
munkásjóléti bizottsága foglalkozott, amely
ről a munkásság most tudta meg, hogy 
létezik a világon.

A napokban tartott ülést a munkásjóléti 
bizottság. Az egész bizottságból mindössze 
négyen tartották érdemesnek megjelenni. 
A munkásjóléti bizottság a szakszervezeti 
tanács beadványára a következőket fogadta 
el az előadói javaslatból:

1. Elismerve azt, hogy nálunk az egye
sületi jog tényleg rendezetlen, a bizott
mány azt a javaslatot terjeszti a tanács 
elé, hogy a tanács indítványozza a köz
gyűlésnek, hogy az egyesületi jognak tör
vény utján való szabályozása tárgyában Írjon 
fel a kormányhoz és az országgyűléshez.

2. Tekintettel arra, hogy a munkanélküli
ség ügyében már több külföldi városban 
vannak biztosítási intézkedések és nálunk 
is megérett ez a kérdés a kommunális 
szabályozásra: felhívja a bizottmány a ta
nácsot, hogy sürgősen tegye tanácskozás 
és intézkedés tárgyává a munkanélküliek 
segélyezésére szolgáló intézmény létesíté
sét, hogy ez a munkások szervezeteinek 
bevonásával és azokkal együtt oldassák 
meg úgy, hogy a főváros egyrészről be
folyást gyakorolhasson az intézményre, 
másrészről az intézményt anyagi támoga
tásban részesítse.

Tekintettel pedig arra, hogy az ilyen 
munkanélküliség ellen való biztosítási in
tézmény előkészítése és életbeléptetése 
hosszú időt igényel, a gazdasági viszonyok 
következtében pedig nagyon sok a munka- 
nélküli, felkéri a bizottság a tanácsot, hogy 
a pénzügyi viszonyokra való tekintettel na
gyobb összeg megszavazása iránt tegyen 
előterjesztést a közgyűlésnek, a szakszer
vezeti tanács véleménye pedig ebben a 
kérdésben hallgattassák meg.

Ezek után dr. Pető Sándor terjesztette 
elő két nagy szakszervezetnek a múlt év 
utolsó hónapjában történt felfüggesztésé
nek és annak az ügyét, hogy ez a két 
szakszervezet vizsgálat alatt áll. Nem akar 
befolyást gyakorolni a hatóság munkáján, 
de elvárja a tanácstól, hogy a kellő szociál
politikai érzéssel és az egyesületi jognak 
respektálásával fogja véleményes jelentésé

Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak

megtenni olyképpen, hogy ezeknek a szak- 
szervezeteknek bántódásuk ne legyen.

Egyébként pedig figyelemmel arra, hogy 
ez a példa is mutatja, hogy az ilyen intéz
kedéseknek káros következményei vannak, 
hogy például e legutóbbi felfüggesztések 
miatt a főváros munkássága egy napig 
sztrájkkul demonstrált és ezzel a munkás
ság nemcsak magának, hanem a főváros 
kereső polgárainak is milliós kárt okozott, 
figyelmeztesse a tanács a belügyminisztert, 
hogy akármiféle panasz vagy szabálytalan
ság észlelése esetén, ha szüksége jelent
keznék annak, hogy valamelyik szakszer
vezet ellen vizsgálatot kellene indítani, 
semmiféle szabály vagy törvény nem kí
vánja, hogy ez a vizsgálat mindjárt felfüg
gesztéssel kezdődjék. Kérje fel a főváros a 
belügyminisztert, hogy a jövőben annál is 
inkább tartózkodjék a felfüggesztéstől, mert 
felfüggesztés nélkül is el lehet az ilyen 
vizsgálatot intézni és mert az ilyen felfüg
gesztés a polgárságra és munkásságra is 
káros hatással van.

Ezt a két indítványt nem fogadta el a 
bizottmány, azzal, hogy a felfüggesztés 
vagy fel nem függesztés a belügyminiszter 
jogkörébe tartozik és mert a bizottmány 
úgyis elvárja a tanácstól, hogy az igazság
hoz híven teszi meg a felterjesztést. Erre 
dr. Pető kéri, hogy ezek az indítványok 
mint külön vélemények terjesztessenek a 
tanács elé. Ezt elfogadták.

Nos, azóta a főváros tanácsa is foglalko
zott a kérdéssel s bár a javaslata gyáva, 
nem mer nyíltan szembehelyezkedni az 
egyesülési szabadság lábbaltiprójával. Ha 
a munkanélküliekre vonatkozó javaslatot 
becsületesen s gyorsan végrehajtanák, akkor 
lehetne valamit csinálni. Azonban ebben 
nagymértékben kételkedünk, ismerve a fő
város közgyűlését. A tanács javaslata a 
közgyűlés elé a következő:

1. Jelentse ki a közgyűlés, hogy tekin
tettel arra, hogy a főváros még nem ismeri 
a munkásegyesületek ellen, a belügy
miniszter által saját hatáskörében folya
matba tett és még folyamatban levő vizs
gálat eredményét, a közgyűlés nincs abban 
a helyzetben, hogy a beadványban kifejezett 
kérelem első pontjának első részét teljesít
hesse, annál kevésbé teheti ezt, mert a 
főváros bízik abban, hogy a belügyminiszter 
kellő és alapos indokok nélkül nem fogja 
a munkásokat egyesülési szabadságuktól 
megfosztani. A kérelem másik részét azon
ban a közgyűlés helyesnek ismeri el, mert 
összhangban van úgy a jogászi szakkörök, 
mint általában a közvélemény régi óhaj
tásával s ezért a közgyűlés az egyesülési 
jog gyakorlási módjának törvény által leendő 
szabályozása érdekében a kormányhoz fel- 
terjesztést intéz.

2. A beadvány második részére nézve 
jelentse ki a közgyűlés, hogy a főváros a 
kislakások ügyében már állást foglalt és 
ilyenek építéséi már meg is kezdte, továbbá 
az uj kölcsöntervezetben is szerepel erre a 
célra igen tekintélyes összeg, úgy, hogy a 
kölcsön felvétele esetén meglesz a mód és 
lehetőség arra, hogy az ilyencélu építke
zéseket a kellő mederben folytathassák.

3. Végül utasítsa a közgyűlés a tanácsot, 
hogy a munkás önhibáján kivül beálló 
munkanélkülisége esetére való biztosítása 
esetére folyamatba tett tanulmányokat jut
tassa befejezésre és konkrét javaslatait 
terjessze a közgyűlés elé.

Kávéssegédek köréből.
M unkanélküli segélyre a következő 

üzletek adakoztak: Newyork 14.80, Hanusz
4. —, Hebel 7.—, Magyar színház 2.60, 
Árpád 11.20, Központi szálló 3.20, Berger 
Leó 4.50, Alföldi 4.—, István király 3.20, 
Hungária 4.—, Terézvárosi 8.80, Boulevard 
2.66, Kör 8.—, Frühauf 4.50, Laudon-szálló 
4.50, Elevátor 7.—, Opera 1.02, Lloyd (2. iv)
5. —, Stancsu 3.—, Széchenyi 6.—, Miénk
3 .— , Magyar Világ 7.—, Corvin 1.—,
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Glaedis 3.—, Szecesszió 7.—, Alkotmány 
2.40, Mátyás király 5.50, Újvári 3.40, Korona
4.— , Japán 9.40, Hazám 2.---, Műcsarnok 
5.30, Klub 7.—, Magyar Világ 6.60, Ország
ház 6.—, Emke 5.50, István király 2 40, 
Miénk 5.20, Rémi 8.80, Lloyd 3.70, Intim 
1.10’ Magyar Szalon 4.20, Kör 5.—, Mentőn 
12.80, Ámor 8.—, Vágó B. 8.—, Recker 
Zsiga 2.—, Központi 5.—, Guttmann Dezső
2. — kor.

M ulatság. A Budapesti kávéssegédek 
dal- és zenekara 1909 február 15-én, hét
főn este 8 órakor, a «Haladász-kávéház 
külön nagytermében (VI., Váci-körut és 
Hajós-utca sarok) tánccal egybekötött kedé
lyes estélyt rendez. A zenét a kávéssegédek 
zenekara szolgáltatja. Belépődíj nincs. Műsor 
ára 60 fillér. A tiszta jövedelem 10°/0-a a 
munkanélküli alap javára fordittatik. Miisor: 
1. Nyitány. Előadja a zenekar. 2. Üdvözlő 
dal. Lobner B.-től. Előadja a dalkar.
3. Trouhlant desir. Dubuistól. Előadja a 
zenekar. 4. Szavalat. Előadja Grünfeld I. 
kisasszony. 5. a) Száll a madár; b) Hold
világ. Starck H.-tói. Előadja a dalkar.
6. Monológ. Előadja Lebeda F. szaktárs.
7. Repülj fecském. Előadja Lehner J. zene
tanár. 8. Tánc-evoluciók. Előadja Foháti I. 
szaktárs. 9. Daláröröm-induló. Schmölczer- 
től. Előadja a dalkar, zenekisérettel. Műsor
változást a rendezőség fentartja magának. 
Műsor után tánc virradtig. Pontos kiszolgá
lásról, friss ételek- és italokról gondoskodik 
Keszey Flóris, a kávéssegédek elnöke. Mér
sékelt árak.

F e lh ív ás! A Budapesti pincérzenekar 
vezetősége elhatározta, hogy felvesz kezdő 
tagokat. Tehát, akik a zenekar kötelékébe 
óhajtanak belépni, ebbeli szándékukat szí
veskedjenek legkésőbb február hó 15-ig 
nálam bejelenteni, ahol bővebb felvilágosí
tással szolgálok. Található vagyok minden 
délután 4-től este 7 óráig a «Haladás»- 
kávéházban, Váci-körut és Hajós-utca sarok.

Elvtársi üdvözlettel
Orünwald Gusztáv.

D alárdlstők! Február 10-én, szerdán 
este y.,9 órakor tartjuk első dalóránkat a 
* Haladás»-kávéházban. Mindenki pontosan 
megjelenjen.

Leszám olás. Kérjük azon szaktársakat, 
akiknél naptárak vannak, hogy ezekkel mi
nél előbb számoljanak le.

A bizalm iférfiakhoz. Minden üzlet 
bizalmiférfia tudja, hol s mikor tartatik 
bizalmifélfi-ülés és ennek dacára azt kell 
tapasztalnunk, hogy igen sokan nem telje
sítik a kötelességüket, ami a jelen nehéz 
időkben több mint kötelességmulasztás, va
lóságos bűn a szervezet ellen. Ezért még 
egyszer felhívjuk a bizalmiférfiakat köteles
ségük teljesítésére, mert ma igen fontos 
hivatást teljesítenek, amelyet ha elmulaszta
nak, saját maguk ellen is vétkeznek.

M enyország a kávéslparban. A Nép
szavában olvassuk:

Braun Pál pincér a Rákóczi-ut 57. szám 
alatti «Indiai Teaház»-ban volt alkalmazva. 
T íz napig nem kapta a fizetését, mire kér
dőre vonta Kohn Márkus tulajdonost. Ez 
az arcába vágott és kitette az üzletéből, tiz 
napi munkájáért pedig 2 forint 20 krajcárt 
fizetett ki neki. (Aláírás.)

Ugy-e, milyen remek állapotok vannak, 
mikor a t. ipartársulat óvja a munkások 
érdekeit?

A „Lldo“-kávéházról múlt számunk
ban azt irtuk, hogy nem tartja be a szabad
napot. Felkérésre meggyőződtünk, hogy a 
«Lido»-kávéház betartja a szabadnapot s 
igy a múlt számunkban közölt közlemény 
tévedésen alapul.

A kávésipartársulat Szterényinél. Az
kávésipartársulat küldöttsége felkereste Szte- 
rényi József kereskedelemügyi államtitkárt 
és arra kérte őt, hogy a ká’ éházi ipar 
gyakorlása tárgyában alkotott fővárosi sza
bályrendeletet hagyja jóvá. Némái elnök 
kifejtette, hogy az ipartársulatra nézve élet
kérdés a szabályrendelet életbeléptetése, 
főleg azért, mert a kötelező társulati tagságot
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, , , különösen a mostani mun-
kásmozgalmak között volna fontos. Az 
államtitkár természetesen igen barátságosan 
fogadta a küldöttséget és kilátásba helyezte, 
hogy az ügyet lehetőleg gyorsan és ked
vezően elintézi.

Meg kell állapítanunk, hogy ez a kávés- 
jpartársulat akkor, amikor a kávéházi alkal- 
mázolták arra törekszenek, hogy valameny- 
nyien bent legyenek a szervezetben, a vádak
€\a SZ i *°\TieA ^ve!’ f or^  a munkások ellen. 
Meg kell állapítanunk, hogy az ipartársulat 
tagjai minden követ megmozgatnak, minden 
ragalmat harcba visznek, csak azért, hogy 
az alkalmazottaknak azt a célját lehetetlenné 
tegyek, hogy valamennyien tagjai legyenek 
a szervezetnek. És ime, ezek az urak fel
keresik a szervezett munkások kitűnő 
barátját, Szterényit és arra kérik, hagyja 
jóvá azt a szabályrendeletet, amely az 
összes kávésokat belekényszeríti az ipartes
tületbe. Teszik ezt pedig azzal a nyilt szá
mítással, hogy akkor könnyebben törhetnek 
a munkások érdekei ellen. Csak természetes, 
hogy Szterényi siet mindenben kedvükben 
járni, hiszen az ő célja is ugyanaz, ami a 
kávésoké : erőssé tenni a kizsákmdnyolókat 
és gyöngíteni a munkásokat.

„Haladás.**
Ezen a néven indul meg a szervezett 

kávéssegédek kávéháza, amely a régi 
botrányfészek helyére a szocialista szoli
daritás eszm éje alapján nyilt meg azzal 
a céllal, hogy a szervezett munkások, de 
különösen a szervezett kávéházi munkások 
támogatásával olyan összegeket jövedelmez
zen, amelyek a szervezet céljainak, de 
különösen a m unkanélküliek tám oga
tására  szolgáljanak. Épp ezért minden 
szervezett kávéházi munkásnak

becsületbeli kötelessége
ezen kávéházat látogatni, pártolni s érdeké
ben agitálni, amelyet remélhetőleg minden 
szállodai, éttermi s kávéházi munkás min
den erejével meg fog tenni.

A „HALADÁS“-kávéház a Váci-körut s 
Hajós-utca sarkán van, hol mérsékelt áron 
a legjobb kávéházi fogyasztási cikkeket kap
hatni s hogy a kávéház mintaszerűen 
vezettetik, erre az a legfőbb garancia, hogy 
vezetése Keszey Flóris elvtárs, a kávés
segédek elnökének kezébe van letéve.

Agitáljunk elvtársak mindenütt a szerve
zett kávéssegédek kávéháza, a «Haladás* - 
kávéház érdekében.

Éttermi segédek köréből.
Az étterm i segédek és a kollektív 

szerződés.
Tolstoj Leó orosz Írónak az az állítása: 

naz életnek nincsen célja, az életnek 
értelme van», — ráillik az éttermi segédek 
mozgalmára. Hogy az éttermi segédek 
mozgalmának értelme legyen, az legyen 
minden éttermi segédnek egyedüli élet
célja.

Amikor az éttermi pincérmunkásság a 
vendéglős-ipartársulattal kollektív szerződést 
kötött, nem vezette más, mint a vendéglős
ipar megerősödése. A szerződés óta* az 
éttermi segéd nem magára hagyott munkás 
már, hanem tagja egy modern szervezet
nek, szeme egy nagy láncnak, egy darab 
kő egy nagy épületből! Ami őt szakmailag 
érinti, ez nem az ő magánügye többé, ha
nem ügye a B. P. E.-nek, az éttermi 
segédek érdekképviseletének. Éretlen az 
az éttermi segéd, ki ma is ellensége még 
a kollektív szerződésnek. Értelmetlen az a 
pincérmunkás, aki nem akarja belátni, 
hogy az ipar megerősödése a mun
kásság megerősödése is. A szociáldemo
krácia minden cselekedetét az a nemes cél 
vezeti, hogy erős ipart teremtsen Magyar- 
országon. A B. P. E.-et sem vezetheti 
más, minthogy a vendéglősipar virágzó,

erős ipar legyen, mert a mi mozgalmunk
nak csak igy van értelme. Aki ezt meg
akadályozza, akár munkáltató, akár alkal
mazott, az ellensége a vendéglősipar meg
erősödésének és vele az éttermi segédek 
mozgalmának is.

Nem beszélünk most arról, hogy az el
múlt két évi_ fegyverszünet alatt a munkál
tatók részéről sokszor tapasztaltuk azt, hogy 
a kollektív szerződést brutálisan megszeg
ték. Erről nem is beszélhetünk. Elvégre 
minden szervezett éttermi segédnek tisztá
ban kell lenni azzal, hogy Magyarország 
‘nemzetgazdasági* megerősödésén csak a 
szervezett munkásság dolgozik. A magyar 
polgárság politikai éretlenségénél fogva 
nem érti meg, mi a feladata a munkásság
nak a társadalom fejlődésében. A munkál
tató csak akkor tartja be a kollektív szerző
dést, ha erre a munkásság szervezettsége 
kényszeríti. Nem az erkölcs, nem a becsü
let, nem az aláírás, hanem a gazdasági 
erők döntik el az osztályharcot. Frenreisz 
István, Putzer Oyörgy és hasonszőrű 
társaik azért nem tartják be a kollektív 
szerződést, mert őket erre munkásaik nem 
kényszerítik. A jó házigazda csak annyi 
zabot ád a lovának, hogy az éhen ne 
vesszen. Amig lesznek íolcsó jánosok*, 
akik 12 forintért, szabad nap és szervezeti 
tagság nélkül dolgoznak, addig lesznek 
szerződésszegő munkáltatók is, ha mindjárt 
hetvenhétszer írták a szerződés alá becses 
nevükéi.

Szerződésszegések csak azért vannak, 
mert — nincs összetartás! Azért estünk 
vissza egyes üzletekben, mert az utóbbi 
időben egy-két éttermi segéd a «fegy- 
verszünetet* nem tanulásra, nem a szer
vezet kiépítésére használta fel, hanem 
anarchista puccsokra és palotaforradal
makra az egylet ellen ! Az ilyen szaktársak 
a kollektív szerződés ellenségei és gonosz 
módon megakadályozzák, hogy értelme 
legyen mozgalmunknak. Az ilyen emberek
kel ellenségek módjára kell elbánni a 
B. P. E.-nek.

Németországban a«Tarifvertrag»-okszáma 
4000—5000-re rúg és a német munkások 
meg is tudják becsülni a kollektív szerző
dések értékét. Az éttermi segédeknek a 
kollektív szerződés egy cvagyont* jelent. 
Azelőtt 6, 8, 10 és 12 forintos havi fizetés 
és 3—4 forint levonás mellett dolgozott. 
Ma heti 10—12 korona munkabér és le
vonás nélkül dolgozik. Nincs szakma, amely 
egy lépéssel ekkora haladást csinált volna. 
Ezt az eredményt tehát meg kell becsülni, 
annál is inkább, mert nem ajándék, hanem 
vívmány, a szervezettség erejének a gyü
mölcse I Oazdasági vonatkozásba a kollek
tív szerződés a B. P. E. fejlődését jelenti, 
mert megkötve azért lett, hogy az éttermi 
segédek és a munkáltatók gazdasági harcá
ban fegyverszünet álljon be, amelyre az 
iparnak szüksége van. Nem egyéb, mint 
fegyver a mi kezünkben — az osztályharc 
gyümölcse! Nem leszerelést, hanem egy 
bizonyos felfegyverkezett fegyverszünetet 

jelent, melynek lejárta után a szerződő felek 
elkészülve vagy békés utón, vagy az «ultima- 
rációval* egy újabb bázist fognak találni, 
hogy a vendéglősiparban a munkafeltétele
ket meghatározzák.

Nemsokára elérkezik a szerződés lejárá
sának ideje és a cselekvés órája ütni fog. 
Erre az időre készülni kell az éttermi mun
kásságnak. Ha mi erősek vagyunk, a ven
déglősipar békéjét bjztositani fogjuk és 
érdekeinket meg fogjuk védelmezni. S ezért 
minden éttermi segéd becsülje meg a 
kollektív szerződést, tartsa be pontosan 
annak határozmányait. Vegyen korbácsot 
kezébe és verje ki magi körül azokat 
az elemeket, kiknek egyedüli örömük a 
pártoskodás és az egylet megerősödésének 
a megakadályozása. Az ilyen elemek a 
‘jelszavakat* csak fügefalevélnek használják, 
hogy ezzel anarcho pucscsaik meztelensé
gét eltakarják. Minden éttermi segédre szük
ségünk van, azaz nem nekünk, hanem az 
éttermi segédek mozgalmának van szüksége

minden egyes becsületes éttermi segédre 
Mert ne felejtsük e l: .az életnek nincsen 
célja, az életnek csak értelme van*. Hogy 
az éttermi segédek mozgalmának értelme 
legyen, ezt úgy érhetjük el, ha a szociál
demokrácia tanításai szerint megteremtjük 
—- -az éttermi segédek egységét/»

Aki nem tartja be, nem becsüli meg a 
kollektív szerződést, aki megakadályozza a2 
éttermi segédek egységét — az rossz mun
kás. Csak rossz munkás fél a kollektív 
szerződéstől, mert szaktudást kíván tőle.

Csak a rossz éttermi segéd fél a «szocia
lizmus alapján álló szervezettől» — mer1 
fegyelmet kíván tőle.

tehát a rossz éttermi segédnek pusztuln 
kell 1

A szabad szervezet kiépítése.
Az éttermi segédek bizalmiférfiai mái 

három bizalmiférfi-értekezleten kercsztü 
foglalkoznak a szabad szervezet kiépítésé
vel. A kormány és a hatóságoknak a: 
utóbbi időben elkövetett munkásellene; 
akciói, a vas- és fémmunkások, kávéfőzők 
stb. szakegyletének üldözése és felfüggesz
tése nem." is eredményezhetett egyebet, 
minthogy az éttermi segédek is hozzá
lássanak a szabad szervezetük erős meg
alapozásához. Mert az éttermi segédek is 
tudják, hogy egy erősen kiépített szabad 
szervezet az egyedüli fegyver, mely ellent- 
állni képes bármely oldalról jövő ellen- 
támadásnak és hatalmi hóbortnak. Akkor, 
amikor a munkásegyletek léte vagy nem 
léte egy beteg miniszternek vagy egy pár 
őrjöngő uszitónak a kénye-kedvétő! függ, 
akkor Magyarországon csak egy mód van 
a szállodai és éttermi alkalmazottak gazda
sági életének a megvédésére: «a szabad 
szervezet».

A szervező bizottság alapos megfontolás 
után azzal az inditványnyal lépett a bizalmi
férfiak elé, hogy a könnyebb agitáció és a 
kollektív szerződésnek — mindkét részről 
való — betartása fölötti őrködés érdekében 
a székesfőváros területén lévő üzleteket 
csoportok szerint osztja be és minden cso
port élére egy csoport-bizalmiférfit állít. 
A bizalmiférfi-testület legutóbbi értekez
letén ebben az ügyben a vitát befejezte és 
a szervező bizottságnak következő javas
latát egyhangúlag határozattá emelte:

‘Kimondja az éttermi segédek 1909. évi 
február 1-én tartott bizalmiférfi-értekeziete, 
hogy a fővárosi üzleteknek csoportok sze
rinti beosztását tartja a legcélszerűbbnek a 
szabad szervezet kiépítésére, mert a cso
portok szerinti agitáció és szervezési munka 
a mozgalom megnövekedése miatt feltétlen 
szükséges és könnyebb is.

Megbízza a szervező bizottságot, hogy a 
csoportok élére icsoport-bizalmiférfiakat* 
választasson, illetve nevezzen ki az e célra 
egybehívandó kerületi értekezleteken. A 
csoport-bizalmiférfiak képezik az úgyneve
zett «agitációs bizottságot* és a szervező 
bizottság hatásköre alá tartoznak.

A bizalmiférfiak utasittatnak a működési 
szabályzat szigorú és pontos betartására*.

Az éttermi segédek szabad szervezete 
a következőképpen áll:

Üzletek
száma

Koll. szer
ződéses 

viszonyban 
munkáltató

Csopor
tok

Szabad szer
vezeti tag

176 133 29 1300

Bár e kimutatás nem a legpontosabb és 
még sok kiegészíteni valót hagy maga 
után, hogy pontosabb és megbízhatóbb 
legyen, a csoport-bizalmiférfiak lelkiisme
retes és álhatatos közreműködésére lesz 
szükség, ami remélhetőleg nem is fog el
maradni. Eddig csupán 10 csoport-bizalmi- 
férfiu van és még mindig 19-re van szük
ség, hogy az agitációs bizottság munkájá
nak látszata legyen

A 29 csoportba a várban és Óbudán 
létező üzletek is bele tartoznak, úgy, hogy
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az üzletek száma e két csoportnak kiépítése 
után meg fogja haladni a 200-at. És ebből 
látjuk, hogy körülbelül 200 munkáltató 
közül, akik éttermi segédeket alkalmaznak, 
még mindig több mint 60 nem vetette 
magát alá a kollektív szerzó'désnek, ársza
bályon alul dolgoztat és a régi, középkori 
rendszer szerint zsákmányolja ki éttermi 
segédeit.

Ami a szabad szervezeti tagok számát 
illeti — sajnos —, még mindig szántával 
vannak a szervezetlen, sztrájktörő' és bér
lenyomó olcsó jánosok, mert hisz tudjuk, 
hogy a fővárosban 2000 éttermi segéd 
tartózkodik, sőt inkább több, mint keve
sebb.

A csoport-bizaimiférfiak munkája lesz 
tehát, hogy rövid időn belül világosan 
lássuk, hogy hányadán vagyunk ás hogy 
hányán vagyunk. Egy harci szervezetnél az 
a fő, hogy minél több tagja és katonája 
legyen.

És ezért felhívjuk az üzleti bizalmiférfiakat, 
de leginkább a lustákat és hanyagokat, kik 
a bizalmi értekezleteken fehér holló számba 
jönnek, hogy a bizalmiférfi-értekezleteken 
pontosan jelenjenek meg. tegyék meg 
kötelességüket, mint bizalmifél fiák, őrködje
nek a kollektív szerződés fölött és tartassák 
azt be az alkalmazottakkal is.

A B. P. E.-nek és a szabad szervezetnek 
magasztos céljait csak akkor bírjuk teljesen 
keresztülvinni, ha minden éttermi segéd 
hozzánk csatlakozik. Minden éttermi segéd
nek csak becsületére válna, sőt magas 
kitüntetésnek kellene vennie, hogy e nemes 
és magasztos kulturmunkának a felépítésé
ben részt vehet!

Az éretlenekről. Aki látja, hogy a 
munkaadók Magyarországon mily ádáz 
fenekedéssel szervezkednek a munkások 
ellen, hogy a kormány minő brutális erő
szakkal áll minden legkisebb esetben is a 
munkaadók pártjára, az. ha van benne egy 
csepp intelligencia, akkor a legteljesebb 
erejévela munkásszolidaritás megteremtésére 
keli törekednie. Alti pedig ma is belháboru- 
kat szit a szakegyletben, az vagy éretlen, 
rövidlátó tacskó vagy felbérelt gonosztevő. 
Mi csak éretleneknek mondjuk azt a pár 
zsebkendő végére kötni való ifjút, akik a 
B. P. E.-ben állandóan a legbotrányosabb 
módon zavarják a munkások békéjét s arra 
kérjük, legyen eszük, mert ezekkel az ok
nélküli, hülye zavargásokkal csak a munka
adók malmára hajtják a vizet, egyben 
nyomatékosan figyelmeztetjük őket, hogy ez 
az éretienkedés igen közel áll a szervezet
bontó aljassághoz s legyenek nyugodtak, 
idáig már nem fognak eljutni, mert a józan 
szocialista munkásság könyörtelen energiájá
val fogják magukat rövidesen szembetalálni.

Nyilatkozat. Elismerem, hogy Mirth 
Ferenc szaktársamat megsértettem, miért 
tőle ezúton bocsánatot kérek.

Végit Gyula.

Kávéfőzők köréből.
A becsületszó.

Ha véletlenül végigsétáljuk ma a buda
pesti kávéházakat, lépten-nyomon egy-egy 
becsületszóba ütközünk.

Nem is tudom, hogy ez a szakma mióta 
íett̂  annyira becsületes, hogy akár a kassza 
felé megy az ember, akár leül valamelyik 
asztal mellé, mindenhol ott terpeszkedik 
mellette egy becsületszó, sőt uramfia, a 
gyufatartóba helyezett árjegyzékről is be
csületszó vigyorog az ember felé.

Ha ezek után meglepődve kutatunk eme 
isteni titok megfejtése után, csakhamar a 
kezünkbe akad a kávés ipartársulat kör
levelének nevezett rendelete, ahol öklömnyi 
betűkkel hirdeti az ipartársulat érdemes 
elnöke, hogy becsületszó komolyan, becsü
letszó még komolyabban és becsületszó 
a legkomolyabban.

S valóban nagyon jó, hogy a t. ipar
társulat ennyi becsületszó fölött rendelkezik,

mert igy igazán nem lehet tőlük zokon 
venni vagy szószegéssel vádolni, ha vala
melyik becsületszavukat megszegik, mert 
soha sem tudja az ember, hogy a komoly, 
vagy a még komolyabb, vagy a legkomo
lyabb becsületszavukat szegték-e meg. Most 
tehát már világosan áll előttünk az is, hogy 
a kávés urak egynémelyike vagy az ipar
társulat hogyan szeghették meg annyiszor 
a becsületszót és ők még sem lettek szó
szegők.

Amikor 1908 júniusában egy munkásokból 
és főnökökből álló bizottság Némái ur elnök
lete alatt a kollektív szerződésbe egy függeléket 
toldott, nagyon természetes, hogy becsület
szó mellett és ezt 48 óra múlva megszegte, 
ekkor persze szintén csak a becsületszót 
szegték meg, de nem a még komolyabbat, 
sem most, amidőn annyira fogadkozik az 
elnök ur, hogy a munkáltatók igy meg 
úgy tisztelik a munkások jogait és őrköd
nek azoknak épségbentartásán, de sehol 
sem védelmezik meg, ahol ezt megszegik, 
hát most melyik becsületszóra megy a 
játék ?

Azt hiszem, nagyon találó lesz ezek után, 
ha úgy rnódositjuk a költő szavát, hogy 
«kinek a becsület mindig a száján van, 
nincsen annak soha a szivében*.

Nem is szabad azt hinni senkinek, hogy 
ez a sok Ígéret szívből jött volna, mert ha 
szívből jönne, ha ezt komolyan akarná az 
elnök ur, akkor már valószínű, nem ülne 
az elnöki székben, mert éppen azok tennék 
ki a szűrét, akiknek az érdekében hangulat- 
keltésből világgá röpítette azt a sok szép 
becsületszót az elnök ur.

Lássuk csak. A kutyaól megnyitása után 
azzal iparkodtak odacsalogatni szaktársain
kat, hogy ezután éppen úgy megtarthatják 
a szabad napot, mint eddig, éppen úgy 
megkapják a heti bért, mint eddig és azt 
láttuk, hogy alig 10 napi munkájuk után 
már igen sok helyen nem vették komolyan 
az ígéretet, mert m a jd n em  m indenho l 
visszavontál; a szidtad napot, vagyjpedig 
kijátszották azt. ezenkívül megliosszabbi- 
t ott áh a nap i m unka idő t. Sőt egyik 
ipartársulati tag elég merész volt kijelenteni, 
hogy 'én szokva leni ahoz, hód az eriim 
emberek felkelni regei 2 óra és dolgni esti 
10 óra*. Ha még megjegyzem ehez azt is, 
hogy ez az ur négy hónap előtt falusi ispán 
volt s csak azóta vett bátorságot magának 
betolakodni a kávésiparba, mióta az ipar
társulat olyan ^becsületes*, akkor azt hiszem, 
ennél fényesebb bizonyítékot nem lehetne 
találni a szép Ígéretek igazságához.

De nézzük csak tovább. A munkabéreket 
éppen igy tartották meg, mert ugyanezidő 
alatt az elnök működése révén hetenként 
4, (}, 8, sőt lő  koronával csonkították  
m eg a béreket.

Ha talán kiváncsi volna tudni az elnök 
ur, hogy melyek azok az üzletek, úgy 
szívesen kirukkolok vele, de azt hiszem, 
hogy jobban tudja, mint én, mert éppen 
ő közvetített ide személyzetet.

Távol áll tőlem a szándék, mintha ezeket 
én vádaskodásból szegezném itt le. Óh, 
nem ! Csak éppen azért, mert az elnök ur 
vett magának bátorságot ahoz, hogy meg
fenyegessen olyan urakat, akik csak a leg
nagyobb presszió, félrevezetés vagy az 
anyagi érdekeiben való veszélyeztetés kény
szerűét! arra, hogy aláírjon olyan dolgot, 
amelylyel ő egyet nem ért s igy magára 
kötelezőnek sem ismerheti el. Miután egy 
ilyen dolog betartását követelni még pol
gári szempontból is becstelen (lásd a 
nagyváradi királyi tábla Ítéletét), igy azok
nak fenyegetődzni a másik oldalon, ahol a 
polgári szempontból is erkölcsbe ütköző 
becsületszót nem tartják be munkásaik 
irányában, valóban nevetséges. Ostor.

A m unkanélkül levő kávéfőzőket és 
konyhalegényeket január hóban a követke
zők segélyezték: Royal, udvari 3.—, Kos- 
tyák József 1.—, Kabát János 1.—, Bedner 
György —.60, Royal, utcai 6.—, Belvárosi 
4.20, Szelecky Imre 1.—, Ulics 6.—.Mátyás

király 2.80, Csernega Gyula —.60, Sza- 
ladnya Mihály 1.— Terézvárosi 2.—, Mátyás 
király 3.10, Boulevard 1.20, Louvre 3.—, 
Nádor-szálloda 2.—, Margitpark 1.50, 
Club 2.60, Pető és Jobbágy 1.50, Szakács 
Pál 1. Wittinann 1.20, Belvárosi 4.20, 
Frühauf 1.50, Rémi 2.—, Munkácsy 2.60, 
Preszler Imre 1.—, Rémi 2.—, Fészek 2.—, 
Mátyás király 2.80, Riviéra 3.—, Lakapál 
Imre 1.60, Tézsla József .60, Cairo 3.—, 
Farkas István —.60, Mentőn 2.—, Sémán 
2.40, Adria 3.20, Opera 2.40, Hazám 2.80, 
Bereczky Lajos 4.40, Berger Leó, konyha 
3.—, Mócz Domonkos 2 —, Szabadság
5.—, City 3.30, Artista-Otthon 2.—, Szlávik 
János 3.—, Szőllőssy-Kovács 1.50, Drexler 
9.20, Haladás 2.—, Angol 2.—, Balaton 
2.60, Európa 1.—, Erzsébet 2.—, Ország
ház 5.—, Jármer Oszkár 3.—, Kerekes 
János 1.—, Liszt Ferenc 2.—, Magyar 
Világ 6.80 korona.

Jegyzőkönyv, felvétetett a budapesti 
kávéházi alkalmazottak szakegyesületének 
1909. évi január hó 13-án tartott rendes 
választmányi ülésén.

Jelen vannak Csernák László elnöklete 
alatt 29 választmányi tag és a titkár mint 
jegyzőkönyvvezető.Távol maradtak ifj. Farkas 
István, Mócz Domokos, Bállá József, 
Medsel Antal, Csernák János és Kovács 
István.

A határozatképesség megállapítása után 
elnök az ülést megnyitja és bejelenti, hogy 
napirendre «a választmány újjáalakítása* van 
kitűzve.

Csernák elnök hosszabb és mélyreható 
beszéd kíséretében vázolja a vezetőség és 
az egyesület helyzetét s bejelenti, hogy a 
január 4-én tartott közgyűlésen a vezetőség 
lemondott s igy ugyanezen hó 11-én tartott 
közgyűlés uj vezetőséget választott, amely 
most ülésezik először és melyre nagy 
hivatás vár, kéri tehát, hogy mint öntudatos 
férfiak mindenkor lelkiismeretesen töltsék 
be hivatásukat.

Több választmányi tag oly értelemben 
szólalnak fel. hogy a kávéházak összes 
munkásai összeolvadjanak, egy testté tömö
rülve haladjanak az egyesület kitűzött céljai 
felé. A lelkesítő beszédek nagy tapsok után 
végett értek és a választmány megkezdi ren
des működését.

Csernák elnök bejelenti, hogy a régi 
vezetőséggel együtt a tisztviselők is lemond
tak és a rendes végkielégítés mellett kéri 
ezen lemondások tudomásul vételét. Hosszabb 
vita után tudomásul szolgál és az egyesület 
titkárának megválasztják Kovács József 
egyesületi tagot, helyettes titkárnak Bereczky 
Lajost, körgazdának Magyar Józsefet, pénz
tári könyvvezetővé Krausz Ignácot.

Ezután Kovács titkár terjeszti elő, hogy 
a 11-iki közgyűlés módosította az egyesület 
alapszabályait, amelyet ő már beterjesztett 
a fővárosi tanácshoz. Bejelenti még, hogy 
az adminisztrációs ügyek lebonyolítására 
több nyomtatvány, köztük tagsági könyvek 
és tagbélyegek beszerzése szükséges, ezen
kívül szükséges több irodai cikk beszerzése. 
Kéri a választmányt, hatalmazza fel a titkár
ságot arra, hogy a szükséges dolgokat be
szerezze. A jelentés tudomásul szolgál és a 
felhatalmazás a titkárságnak megadatik.

Ejután több tárgy hiányában elnök az 
ülést bezárja.

Nyílt tér.
Szaktársak t Borhoz, pezsgőhöz a Krondorfit 

ajánljuk.
Törley-pezsgő dugókat a cég szeptem

ber 1-től 10 fillérért vált vissza.
P incércipők csak Serény Zsigmondnál, 

VII. kér., Erzsébet-körut 36. sz., kaphatók. 
Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó 
hirdetésünket.

Felelős szerkesztő: Schönherr József. 
Kiadó: A lapbizottság.
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Cs. és kir. udvari j É k
és kamarai szállllé.

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

Ajánlja kitűnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (a la pilseni), maláta-,

I ®  bajor-, dupla márciusi ás baksörét. © 
KUlönlogesség : dupla maláta kősör kőkorsőkban. 
Nagyobb sörmannylságet saját Jágkocsljalban szállít.

W W m B m -forrás
szémnvvnl telitett ásványvize hasznos ital ét? ágy zavaroknál és 
•másztóűl nehézségeknél. A legtisztább és legegészeégesebb aazt»II
é» liorvi/.. — Hathatós szómjesiiiapitó. — Óvszer fertőző beteg
légek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukácsfürdő Kutváilalat Budán.

7. oldal.
•*U*v utcaim-»*U5

A  fő v á ro s  le g jo b b  b o r a i .

Van szerencsém a tiszf élt szállodai, 
éttermi és kávéházi alkalmazottak 
::: becses figyelmét felhívni az :::

V ., L ip ó l- k ö ru t  21 . s z á m
alatt levő újonnan berendezett ven
déglőmre, ahol állandóan kitűnő 
háziasán készíteti me’egetelekreggcl 
három óráig, saját szüretclésii valódi 
hamisítatlan tiszta borok mérsékelt 
áron kaphatók.

bátorkodom még megemlíteni, 
hogy már a múlt években is állandó 
találkozó helye voit vendéglőm a 
Szt Margitsziget, valamint a Szent 
Lukácsfiirdő éttermi és kávéssegé
deknek, úgyszintén a Budapestre 
fciránduló közönségnek.

B. pártfogásukat kéri tisztelettel

MEMCSÁK MIHÁLY, vendéglős
Telefon 43-04. Vendegeim rendelkezésére áll.

CD>
Ci.
r

RM NYU1ZI
Kitűnő hatású vese- 
és hólyagbajoknál.
Szénsavduo, kellem es, savanykás 

Izfl, vasm entesltett,

rendkívül üditő asztali víz.
Üdít, gyógyít. O rvosilag ajánlva.
Ivó-gyógymódra használva, vese- é* 
hólyrgbajoknál, a vesem edence idült 
búi Htjainál, hugykő- és fövenyképzö- 
désncl, a légutak’ és a kiválasztószervek 
hurutos bántalmainál kitűnő hatásúnak 
■..................  bizonyult. ----------- ..... .
P ro sp e k tu s t k í v á n a t r a  küld a 

fo rrá sk e z e iő sé g »
Muschong buzidat gyógyfürdő Igazgató

sága Buziásfürdőn.
Kapható : Budapcatcn É desku ty  L. ásványvizkereskedő- 
nél, valamint minden fűszer- és csemegekereskedésben.

C S I L L A G H E G Y I
m  f o r r á s v í z . =

Tiszta, baktériummentes, egész- 
—- ■ ■ —— séges ital. _1 : —
B o rra ! vegyítve kellemes íz t ad 

..= =  a bornak. ......—
Megszünteti a gyomorégést.
Szóm jesiiiapitó és íiditő term észetes forrásvíz. 

KÖZPONTI IRODA:

Budapest, ISI., Bécsi-ut 94.
T E L E F O N , 7 9 -7 8 .

Ó v a k o d j u n k  a z  u t á n z a t o k t ó l !

Pincérek figyelmébe!
Az elismert leg jobb és le g ta r t st>

P B K C É R - C I P l ....
f  C3fikis ,

SERENY ZSIGMONDnál
Budapest, VII., Erzsóbet-körut SS

kaphatók. Számos elismerö-levél bizonyltja a cég srolid 
kiszolgálásit.

Állandó nagy választék kész üzleti és m indennem ű
cipőkben. j

Egy levelező-lapon kérem szives értesítését és azonnal i 
szolgálok.

Vidéki megrendelések utánvétel mellett a legpontosab- J 
bán eszközöltetnek.

h ..._ ___________r

P i n c é r e k
figyelmébe

ajánljuk riERMANN 
GYULA fé rfiszab ó - 
rnestert, ki már húsz 
év óta csakispincérek 
szabója. — Budapest, 
VII., Akácfa-utca 52

Figyeljünk
H aza i ipar.

Piatnik Nándor és Fiai buda
pesti magyar játékkártyagyár 
gyártmányainak valódiságára.

H aza i ip a rÓvakodjunk a rossz 
utánzásoktól!

.vtojcoi-. Magyar Játékkártya-gyár . víojío*.
t Piatnik Sándor és Fiai

BUDAPEST,
VII., Rottenbiller-utca 17. ti. ‘í t iá iö

Telefon : E3--56. 
Alaplttatott 1824.

Kávéfőzők figyelmét
felhívom saját gyártmányt!

konybakabát-.kalóny-és 
munkanadrág-üzletemre,

, nit a legjobb minőségben, 
I monogrammal cllá'va, ol- 
I csón szállítok.KávéfözG-kabát 

méret szerint 3 korona BO 
fillértől feljebb.

Grünhut Ödön,
szabómester

3 Budapest, VII., Akácfa-utca 10.
|Levelezőlap-értesítésre ház
ihoz jövök. Árjegyzék Ingyen.

___^V idékre u tánvét mellett.
Mérethez Elegendő ujjhossza és mellbőség 

hónaljon körül.

ki igen tisztelt p in cé r u rak  szives

bor, pozegöhöz legjobb ltol. Orvotllog ajanlva mint
------------  nyélkoaldó és hugyhajté hatású. ------------

»
A tisztelt pincér araknak reklámdolgokat, po

harakat, szipkát, fogvájót stb-blt küldünk, ba le- 
vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, 
V., Zolfán-utca 10. Telefon 34—78.

Bor- és sarkiméríf-kssziilékek
szénsavval vagy légnyomással valé üzemre.

Jégszekrények bármily 
célra és méretben, 
úgyszintén amerikai

HUtö- és Jégcyártó be
rendezések, azénsav- 
compressio-rendszer.
Plncegazdászati Olk- tfe nuttiiiina ;uivciij mg
kék. — Szlkvizgyárak védve. «Diadal» rend-
teljes berendezése, sztrben.SztnSHVfürűö-
-  8/lfónüntdde. — _  készülékek. —

Palack-kupakgyár. :: (láp- ás fámáru-gjár.

Dl*. W a g n e r  é s  T á r s a i
e g y e s ü l t  g y á r a k  m in t  b e t é t i  t á r s a s á g :  
B u d a p e s t ^  IX.,  T i n ó d y - u t c a  3 . s z .
Elsőrendű anyag, legazabatosnbb kivitel, tBme'jqyáitéa foly
tén jutányos arak. Tessék árjegyzéket kérnil

39UNICUM
legjobb gyornorgrősitő likőr,

továbbá: Curacao Tripla Sec, Cherry Brandy, 
Menthe Glaciale, Pcpparmlnt, Allach, Cacao stb. 
=  elismert különlegességei =

Z w ack J. é s  Yás^sai
csász. és kir. udvari szállítóknak

Budapest, IX., Soroksári-ut 38. sz
Valódi jamaikai tűm és francia cognac behozatal

Schmidt Viktor és Fiai
csokoládé-, cukorkaáru-, blskult-, 
fagylalt-, ostya- és ostyakonfekt-gyár

Budapest, IX., Szvetcr.ay-utca 37.

Kőbányai Polgári Serfőző 
R.-T., Budapest-Kőbánya.
Kivitel m in d e n  v i l á g r é s z b e .  

■ 6 Grand Prix. ■

kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.
KŐBÁNYA,

Halom-utca 27. (Telefon-szám: 52-66.) 
BUDAFOK. (Telefon-szám: 1.)

Városi Iroda:
Budapest, V., K ádár-u tca  5.

(Telefon-szám: 14-60.)
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U *  ^  Klgiu.

Még a vendégtök és kávéházak l e g k i t ű n ő b b  konyháiban Is 
ma már a

valódi : F r a n c k :  kávé-pótlékot
ládil.ákban

a kávét megjavító, legkiválóbb szernek ismerik el.
Egész kis adag eiengendö belőle, hogy a szemeskávónak ízét 
jelentékenyen fokozza és a főzetnek igen szép arany-barna szint

Ó vako d ju n k  az u tán za to k tó l I
X9M8,U:TI. W

1 Consum
= ÍE = ©

részvény-
társaság

(
1

Budapest, VII., Keriész-u. 20.
T e l e f o n - s z i 10'-14.

Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb 
minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomással is. 
Saját gyártmányú szivarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 
fogvájók, kréták, szivacsok, táblák  stb. Nagy raktár 
k á v é h á z i  felszerelésekből, sakkok, dom inók, 
tekeasztal felszerelések, dákók, biiüárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. J á té k k á r ty a  gyári raktár. 
m © Képes árjegyzék ingyen. © ©

— A jobb fővárosi ás vidéki 
szállodások és vendéglősök,

Í3E F8E S Í

majdnem kivétel nélkül, 
Q  évtizedek óta E j

ÍÜSE?:®®
>

^H B E B E

■ H H L ö w e n s le in  M i h á l y  u t ó d a
tm s m m Horváth Nándor *
m m ism z cs. ás kír. udvari szállító 

El cégnél vásárolnak. E)

BbdailBSt IV-’ Vámház-k3rut4OUUdplíM, | V Kishid-istira 7. « MM

| A la p ittn to tt 18S4. évben.sfíöíassfflR

SzivarküSönteoesGéDi áruda és

Andrássy-ut 29. szám.
Vidéki és telefon-megrendelések a legponto
sabban eszközöltetnek. Nagy választék angol és 

francia dohánykülönlegességekben.
«Lys de France»-hüvelyek e g y e d ü li raktára.

Telelőn: 106— 78. Ozv. K o n t i  Józsafné.

ü e n d é g l í í s  urak f i g y e l n í é h s !
r Olegmelegebben ajánlom 

u legjobbnak eliatne; t és 
sok időt s munkát meg
takarító cBerkovits* féle

Hektograph-lapukat
s minden színben lévő 
tintákat. A nélk uózi etet- 
len llaktograph-inp miiül- 
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100—120 másolat
nyerhető. Lehúzás után ' 1
hanta olajos-itatós közé
fektet jük s 1—4 nap múlva Ismét használható. Hoktograph- 
takcrcssk cs kimoshatatlan ruhaJalzö-foJláksk minden na g y 

ságb an  rendelhetők

• - A

sokszorobitó-késziilékek, Hektograph-raktárában

Budapest, VII., Sip-uíca 11. szára.
Árjegyzék bérmentve.

isSzaktársak!
Ajánljulr a szénsavval telíte tt város- S

ligeti

ILONA
artézi ásványvizet

4s a fogyasztó kUzUneéq 
helyes ízlésére vall, hogy 

peregünk rohamosan terjed és nagy keresletnek örvend. 
Kapható: minden elsőrangú f Uszerkereskedésbon, 

kivóhózban ói vandéglóben.

Legtisztább és legegészségesebb iidilő- 
ilal, tisztán és borral. Megrendelési 
cim: ARTÉSIA részvénytársaság, 
Budapest, VII., Egressy-ut 20/c.

Telcfonszám i 50—72. Jí

r - .—-  --sár— »■ —»*• i  •az-^&axEVur — n r - t t s ars;

i ISébeE-kávéház
V8.,  T e r é z - k ö r u t  19.

Éttermi s e g é d e k  találkozó helye!!
Hébol Mihály, tulajdonos.

w mmy'1 Lrr—’-a »BtB— — — — H— H

B E I T Z  J Á Í S Ö S
mííesztergólyos, dákó- és b lliárilgolyá-oyár,

Kávéházi 
eszközük 
raktára 
és javító
műhelye.

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

Budapest, VII., Akácfa-utca 55, Dob-utca s?rck.
Telefon: 81—30. Telefon: 81—30.
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