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A kávésipartársulat előléptetése.

előfizetési árak:
Nem szakegyesületi tagoknak:
Egész évre- - — 8 kor. | Fél évre
-- 4 kor.
Szakegyesületi tagoknak havonkint 40 fillér.

állanak. A valódi ipar termelni szokott, ám a kávé
házak inkább a cserebere rendszerén nyugvó keres
Az ipartörvény revíziójának
így szólt az állam
kedelmet
szolgálják — kevésbbé a szükségletnek, a
titkár — lehetőleg a szabad mozgás alapján kell elkészülnie.
muszájnak, mint a vagyonos osztályok fényűzésének
Ebben a tekintetben talán nem leszünk képesek a kisiparosok
és a liberális államformák adóprésének. Minek oda
minden kívánalmának megfelelni, főleg azoknak nem, akik
a képesítési rendszer
(ulhajtásábankeresik a boldogulás
útját.
képesítés,
mikor Budapest minden utczasarkán egy
Itt van előttünk Németország iparának példája, amely nem
női zenekar hirdeti a kávéházak virágzását?
holmi mesterséges korlátok, hanem a szabadverseny mellett
A képesítéshez kötés a főnök urak előléptetése
fejlődött, ahol a tudásnak és képzettségnek bizonyos jogokat
lenne csupán, a pinczérek érdekeit csak látszólag
adtak. De a képesítési rendszer a német törvényhozásban isme
retlen. Ezzel szemben áll Ausztria a túlhajtott képesítéssel.
érintené. Hisz Szterényi államtitkár ur megmondta:
Már pedig hogy a két állam ipara közt minő nagy különbség
hogy a revíziónak lehetőleg a szabad m ozgás alapján
van, azt felesleges önöknek fejtegetnem. Nem mindig az a
kell
elkészülnie. Vagy a kávéházak nem állnak a libe
fontos, hogy mit tanulunk, hanem hogy mit tudunk. Az élet
elsősorban a gyakorlatot kívánja az iparostól, párosulva az ralizmus versenyének egyenlősége alatt? Éppen a
egyéb képzettséggel, amely a fejlődést biztosítani alkalmas.
kávéházak azok, amelyek a meghájasodott polgárság
fényüzési hajlamait szolgálva, — nyakig állnak az ipar
A M agyar Vendéglős és
és
kereskedelem között a szabad verseny legnagyobb
(H). Sokan vannak, kik azt hiszik, hogy az iparforgatagában,
— legőrültebb «trepple chaise»-jében!
törvény módositásával az osztályparlament ki fogja
Ma
a
főnök
urak még társulatot alkotnak, akár
emelni a kávéházakat az engedélyhez kötött iparok
egy asztaltársaság, melynek üléseit akkor látják, ha
alárendelt helyzetéből.
A liberálizmns, amelv széjjelznzta a középkori mulatós kedvük támad; ma a pinczérek azonban
ipar korlátáit — a hűbériség rendszerét, amely fel tényezők, közös érdekeik révén szervezkednek, —
szabadította a lenyűgözött termelési eszközöket, az osztályt alkotn ak! Ha a főnök urak mint szétforgá
a konkurrenczia forga
egész patriarchális viszonyban élő emberiségre rázu- csolt munkaadók állnak itt,
tagában,
holnajo,
ha
testületté
változnának,
megszűnne
ditotta a korlátlan szabad versenynek lelketlen kapita
lizmusát. És ez a «aki bírja —
» szellem végig szétforgácsolásuk és az elnyomott pinczérség osztálya
osztálylyalállna szem ben! És ehhez a pinczérekvonult az egész világon; átszállt a tengereken, nem egy
nek
semmi
közük. A polgárság gazdasági alapján, a
ismerve országok határát, nem ismerve más istent:
hasznon,
a
profiton,
a Wertheim-szekrényen felépült
egy tüzmentes Wertheim-szekrénynél. Ennek a libera
liberális
rendszer,
felruházva
az ipartestületeket bizo
lizmusnak köszönheti a polgári osztály megerősödését,
már nem csak uszít, hanem
vagyonosodását; ez alakította át gondolkodását, erköl nyos hatósági jelleggel,
cseit; a XlX-ik század első felében, amikor a fel egyenesen térdig gázol a munkásság szervezkedési
szabadult polgárság rohamosan vagyonosodon, átala szabadságában, amit a mai ipartestületek meg is csekult erkölcseinél, «átalakult polgári moráljánál fogva» lekesznek. És ez az előléptetés nem mentené meg a
főnök urakat a szennykonkurrencziától! A magán
élvek után vágyott, «osztályfogalma szerint
szórakozásra, hol mások munkája révén összeharácsolt tulajdon rendszerén nyugvó tőke lelketlen saját osztá
vagyona nem csupán élvet keresett, nem csupán lyosaival szemben is. És a főnök uraknak, hogy képesek
mulatni akart, de vagyonát nyilvánosan mutogatni is legyenek lépést tartani a Szterényi ur szabad mozgású
konkurrencziájával, nem annyira diplom ás
akarta.
mint
inkább sok-sok emberi kezekre van szü kségü k!
És igy születtek a nyugati kultur államok fényes
És amilyen világos, hogy «
bírja
marja-», olyan
kávéházai. Van-e aki nem ismeri a pesti közönséget,
kézenfekvő világosság, hogy az osztály parlam ent atyai
ki nem csak élvezni, nem csak látni akar, hanem azt
jóvoltából ipartestületté előléptetett fő n ö k urak ugyan
is akarja, hogy őtet lássák
bámulják?! Igazán jel
csak iparkodnának, hogy azok a sok-sok em beri kezek
lemző a liberálizmusra, hogy el nem maradható kellé
minél kevesebbe kerüljenek, minél olcsóbban dolgozva,
kének, az adóprésnek érdekében majdnem minden
szolgálják a burzsoázia fényűzéseit.
foglalkozást egy iparág keretébe illesztett. A burzsoá
Az ipartörvény módosítása ha meghozná a képe
társadalomban ma már a prostituczió, a koldulás is
iparág. És ha higgadtan beletekintünk ebbe a kapita sítéshez kötést, közelebb hozná a kávéssegédeket az
lista forgatagba, világosan látjuk a főnök urak ama ipari proletariátushoz, az ipari üzemek bérmunkássá
határozott tévedését, hogy a kávéházakat a képesített gához ; azonban a pinczérség gazdasági elnyomatását
iparok sorába szeretnék emeltetni, holott azok köze nem könnyítené, — csupán szervezkedését. A mun
lebb állanak a kereskedelemhez. Sőt menjünk tovább kásság gazdasági érdekei mindig ellenkeztek a munka
és állapítsuk meg, hogy Budapest fényesen berende adók érdekeivel, akár ipartestülettel, akár ipartársulattal
zett kávéházai, mint a megvagyonosodott burzsoázia álltak szemben. Mert a kávéházipar azé, kinek tüz
luxus mulatóhelyei, — az ipar és kereskedelem között mentes Wertheim szekrénye van. Az ipartörvény revi-
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zióia a liberalizmus kérdése — elmulasztott köteles- ég két^fölgy) ^ korona^e^líllén Feliiifizetések' köszönettel
spcre De azért a képesítéshez kötés nem változtat a fogadtatnak és a szaklapban nyugtáztatnak. Jegyek kaphatók:
ninrzérnek sem vao-vonán, sem jogain semmit. Mert
д szakegylet titkárságánál (VII. kerület. Dob-utca 72. szain,
ptnczet пек sem v g.v
>
J ;
x . к в7Як^ггу1р- 1 I emeleti és a rendezőség tagjainál. Kezdete délután 3 orakor.
Tisza István veglggazolt volna а P
' ^
e
r
e
k
-Ea vége reggel 5 órakor. A zenét M
tén, egyesületi eleten akkor is, ha annakidején a pri“ ás zenekara szolgáltatja. Este 11 óráig felváltva katonazene.
kávésinar képesítéshez lett volna kötve. A ptnczér *Azon hölgy( aki a vjiagp0stánál a legtöbb levelező-lapot kapja
aazdasácrilao- szervezkedik, mert létérdeke parancsolja,
vagy eladja, egy-egy értékes ajándéktárgyban részesül Kedve
z z az ő történelmi hivatása és mint gazdaságilag
zőtlen idő eseten a mulatság a legközelebbi csutoitokon tar
függő bérrabszolga, csak önmagától várhatja fdszaba- ta<1
a szaktársakat, hogy kávéfőző
dulását, nem pedig a Tisza Istvánok hbeiahzmusato
munkástársaink tánctinnepélyén, ha csak szerét
...
tehetik, okvetlen megjelenjenek, tekintettel
és Szterényi Józsefek ipartorveny revíziójától.
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Kinek érdeke a szervezkedes Г

zászlóalapjuk javára. Minden szervezett kávéssegéd megváltja a személyjegyét.
A munkásegyletek ellen. A belügyminisz-

Szakegyletünk megalakulásával közelebb jöttünk
célunkhoz. Azoknak a pincéreknek régen óhajtott teriumhoz az utóbbi időben jóváhagyás céljából több
váo-ya teljesült ezzel, akiknek ,ez a szó pincér a tisz- olyan munkásegyesületi alapszabály érkezett, amelyen
tességes megélhetést jelenti, nem pedig a
szélhá- a központi szakegyesületek aprobacioja hiányzik, Gróf
moskodást. A szakegylet működése által ki kell ala- Hadik János államtitkár ezeket az alapszabályokat
kulnia annak az időnek, hogy mi is az emberek, esetről-esetre visszautasítja, miután a belügyminiszületve az öntudatos munkások közé soroztassunk. A terium a jövőben ilyen jóváhagyási záradékot nélküsült galamb senkinek a szájába nem röpül. A dolog löző alajjszabályokat a törvény értelmében nem etőtehát& úgy áll, hogy ha mi a múltak szerint arra j sithet meg.
várunk, hogy az emberséges megélhetésnek csak a
Szószerint igy jelenti egy kőnyomatos laptudolehetőségét is szépen felszervirozva elénk tálalják, sitó, amely gyakran szerez információkat a minisz
akkor sohasem lesz a szervezett munkásokhoz méltó teriumokból. A jelentés nagyon zavaros és érthetetlen,
emberi sorsunk, mert bizony azt önmagunknak kell csak az az egy világos belőle, hogy az uj rendszer
kiküzdenünk.
a munkásegyesületek megalakulását akadályozza meg.
Elég volt a könnyelmű gondolkodásból, ébred- Ennek a jogfosztó rendszabálynak az indokolása azonjen tehát minden pincér tudatára annak, hogy mi a ban cseppet sem világos. Mióta kéri a belügyminiszkötelessége, mert azzal, hogy egy egyesületet megala- térium az alapszabályok jóváhagyása előtt a központi
kitottunk, még nem repülnek a sült galambok a szak- szakegyletek hozzájárulását? Es mióta függ az egyetársak szájába. Ne higyje senki, hogy az a néhány sülési jog szabad gyakorlata valamely homályos előszabadon gondolkodó szaktárs, akik a vezetőségben zetes jóváhagyási záradéktól ? Ugylátszik, a munkások
teljes erejükkel azon fáradoznak, hogy faktorrá emel- egyesülési jogának elkobzása a fődolog, az ürügy
jék és biztosítsák a megélhetés javulására irányuló egészen mellékes.
szervezkedést, hogy tehetnek valamit, ha nem tartja
Csak csöndesen. А МОРЕ és a szakegyesület
kötelességének mindon kávéházi pincér a beirat- fuziójárój jjjetve alakuló közgyűlésről a Magyar
kozást és a határozatok pontos betartását.
Vendéglős és Kávésipar» megemlékezvén, ezeket Írja:
,
A szaktársak ne hallgassanak azokra a t. urakra (?)
Amidőn az uj szakegyesületet működése megkezdésekor
akik azt állítják, hogy a szakegylet a bai atsagos viszony bizalommal üdvözöljük, nem hallgathatjuk el megjegyezni, hogy
megbolygatását fejleszti csupán, a főnökkel szemben, részünkről
osztályharc hangos hangoztatásának szükségét
A szakegylet azért alakult, hogy a munkaadó és pinA budapesti kávésipartársulat a kávéscér közötti munkavis 7onvt minél sim ábban
elintézze
segedek jogos közérdekéi iránt mindig méltányossagot t,musicet Kozom munKav szonyt minei simaonan eumezze tott a MOPE közvetítőjét mindig támogatta, hatalmát
elnyomó
Ha osszeutkozesre kerül a dolog, sohasem az egylet, szándékkai _ sohasem érvényesítette, mert ezt tenni nem is
hanem mindig a jarofitéhes munkaadó az oka. Az a állott módjában, a pincérek szellemi kiképzésére itt a szakiskola,
főnök, vagy az a pincér, aki mást állít, ezt csak azért a felnőttek esti tanfolyamát épjj a jsincérek indolenciája miatt
to«7 Í hno-v Я 7я\/ягпсЬяп hslácyliseemi
nem lehetett megvalósítani. A fait accompli-val szemben neír
teszi, nogy a zavaiosDa^ liaiaszltasson.
huzzuk meg a halálharangot a munkaadók felett, nem, mivel a
Itt most az a kei des, hogy magunknak tisztessé- $ ^ gz jDiogrammját nem tartjuk elég jelentősnek, hanem
ges megélhetést biztosítsunk, mert be van bizonyítva, mert — quod uni justum, alteri aequm
elvégre a főnökök is
hogy jelenleg nem a legideálisabb. A szakegylet meg- j szakszervezkedhetnek az ismert recipe szerint,
alakítása és megerősödése nemcsak a pincérek érdeke.
Tehát az osztályharc hangos hangoztatása sziikde érdeke a munkaadóknak is
ki tisztességes, szak- ségtelen, tessék csöndben szervezkedni. Mintha a
képzett munkással óhajt dolgozni.
K alm ár Em il.
Kollegerszkyék kizsákmányolása nem hangosan tör
ténne. Hány kávéház van, hol a főnök urak nyilváSzakegyesületi Szemle.
nosan, a vendégek előtt vagdossák válogatott goö -7
rombasagaikat a pincéreik fejehez? Persze, onékik
Egy ujságfiu kerestetik. Azok a szaktársak, szabad akár nagyon is hangosan szervezkedni. Hakik magánösszeköttetéseik révén egy jól nevelt 14 bár ismerjük a munkaadók szervezkedésének recipéjét
éves fiút ismernek, ki ambícióból hajlandó volna egy még abból az időből, mikor Tisza István volt a
elsőrangú kávéházban mint ujságfiu belépni, jelentsék mindenható, kit a főnök urak az ismert recipe szerint
azt be haladéktalanul szerkesztőségünknek. Munkaidő első szakegyesületünk föloszlatására kényszeritettek,
csak nappal.
a Keleti pályaudvaron könyörögve hozzá szakszervezMeghivó. A Budapesti Kávéfőzők Szakegyesülete kedésük szent nevében. A fait accomplival (befejezett
190ó julius 12-én (csütörtökön), a Putzer-féle vendéglő tény) szemben szükségtelen a halálharangot megkerthelyiségében (Aréna-ut 80, villamos megállóhely) huzni, mert hisz mi senkin eret vágni nem fogunk,
zászlóalapja javára dal , szavalat-, tréfás tombola-, csak becsületes megélhetést, bánásmódot és szervetársasjáték-, világposta- és tűzijátékkal egybekötött zetünk respektálását követeljük azoktól, kiknek esti
nagy nyári táncünnepélyt rendez, melyre t. Cimet és tanfolyamaira igaz, hogy nem vagyunk kiváncsiak,
becses családját tisztelettel meghívja a vigalmi bizottság, mert ami — quod uni justum alteri aegum — a szak-
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szervezkedest illeti, annak tanitasara és mcgvslósitá* zandóságuk közös érzete. Amig tehát a gazdaságilag gyengék
sáia hála a fónök urak Tisza-féle recipéjének, mi szervezése folytán a gazdaságilag erősebbek — minden tuli
pánjuk dacára
elmehetnek Kukutyinba zabot hegyezni, jó
sokkal jobb gyógyszerrel rendelkezünk.
lesz vigyázni, urak, az agarakkal! A jogaikban megsértett kávés
Elnöki jelentés a kávesipartársulat választ segédek nem fogják eltűrni a rajtuk esett tulipán-okoskodásokat.
mányának 1906. évi junius hó 12-én megtartott De beszéljenek a tények:
— A New-York-kávéháznak van három kávés-segéde, kik
üléséről.
— bár mind a hárman tulipánt hordanak frakkjukon — a sza
Elnök jelenti, hogy tudomására jutván az, hogy badnapot
betartani nem akarják. Ezek a szegény borravalóа
М О Р Е és az újonnan alakult szakegylet egye zsebelészek azt gondolják, hogy ha ők a mellükre aggatják a
sülni óhajtanak. Az elnökség tárgyalt а М О РЕ vezető III. osztályú tulipánrendjelt — hazafiságból, nem kell betarta
t o k hogy
a szabadnapot sem. Csodáljuk, hogy Harsányi testvérek,
embereivel
és m egnyugtatást nyert arra nézve,
kik szüntelen szeretik modern gondolkodásukat hangoztatni,
az ipartársulat
és az egyesület közötti viszony
az uj
ezt eltűrik.
Avagy nem ismerik az ipartársulat határozatát? A
alaku lás során sem fo g változni.
három szaktársat a szervezett kávés-segédek figyelmébe ajánljuk,
M egnyugtatásképp kötelességszeriileg a szervezett mint olyanokat, kik a tulipánsvindli hazafiságának nevében —
kávéssegédek nevében kijelentjük, hogy a béke nem a szabadnapot is elsvindíizik.
— O-Budán valami Wittmann nevű kávésipartársulati tag,
tőlünk, hanem a gazdaságilag erősebb munkaadóktól ki mellesleg kávés is, ugyancsak megérdemli, hogy gombostűre
függ. Mi, — kik szintén emberek vagyunk - mindig szúrjuk, mint a tulipánkert-szövetség egy díszpéldányát. Ez a
annyit követelünk, amennyire megélhetésünknek feltét gőgös kizsákmányoló annyira el van bizakodva, hogy «házirend >
alatt egész fegyházrendszert tart fönn üzletében. Kávés
lenül szüksége van. Többet soha. És ezt azért tesszük, cim
segédeit gépembereknek tartja, kiknek minden mozdulatukat
mert veszedelmes emberek vagyunk.
előírja és kiktől bár 14—15 órai nehéz munkaidejük alatt néma
Szeretnénk azonban már egyszer megérni azt, ságot és hülyeséggel határos önfegyelmet kíván, a szabadnapot
hogy a munkaadók bennünket megelőzve, ne várnák azonban mégis megtagadja. Táppénz helyett ad ugyan kosztot,
de abból enni nem ad semmit. Fizetést is ad, amiből azonban
mindig azt az időt, mikor már követelnünk kell, hanem nem
telik még arra sem, hogy a Párisi Áruház előtt 10 fillér
mint a kávéssegédek jo g os közérdekének méltányos ba fejében leróhatnák az alkalmazottak honfiúi kötelességüket egy
tulipán formájában. Kávéházát ajánljuk az itélőbirák figyelmébe,
rátai,
a kenyeret maguktól adnák.
ha netalán a váci fogháznak helyszűke miatt — fegyházra volna
Eljegyzés. Schüffer Sándor szaktársunk eljegyezte szükségük.
W inter B erta kisasszonyt Felső-Boka községből (Hont— A «Hunnia »-kávés egy ravasz sónyalogató lehet. A
megye). A szerencsés eljegyzéshez szaktársi üdvöz szabadnapot megtűri ugyan, de a kisegítőt a kávés-segédeknek
kell megfizetni. Abból a szempontból indul ki, hogy ha a ma
letünket küldjük.

Bukaresti kiállítás. A Brázay Kálmán céghez,
mely remek büffét rendezett be a magyar kiállítási
pavillonban, ma a következő sürgöny érkezett:
Király, királyné, trónörökös, királyi hercegek,
miniszterelnök, valamennyi miniszter és kiséret nálunk
uzsonnáztak. Szervírozva lett tokaji, Fran<;ois-pezsgó',
Kristály viz stb. Legmagasabb megelégedés kifejezése.»
A Brázay-cég képviseli a «
kutvállalatot»
is, melynek ásványvizét üvegekben és poharakban
kiméreti egy külön e célra felállított Kristály-ivócsarnokban.

Szervező bizottsági szemle.
Tulipánok.
Mióta a tulipánsvindlit kitalálták és az emberfia akár
melyik pillanatban képes 10 fillér ellenében a Párisi Nagy Áru
ház előtt leróni honfiúi kötelességét — a haza tulipános oltá
rára ; mióta a különféle cim alatt megindult tulipánmozgalorn
imponáló kis összegecskét szerzett a Fischereknek ; mióta meg
mentette a koalíció svindlereit attól, hogy lejárják magukat ;
mióta félrevezette az adófizető — érett
polgárságot stb. stb.,
azóta minden kizsákmányolás, minden vandalizmus, minden bu
taság, melyet az emberek elkövetnek, a tulipán jegyében tör
ténik és nem is ember az ember, ha nincs legalább egy ökölnagyságú tulipán a gomblyukában.
Mert mi a tulipános istennyilát hordanak egyes jo szi
tuált kávés-segédek a frakkjukon tulipánt ? Mi közük ezeknek
az — uraknak az elmozdított, de azóta ismét visszamozditott
vármegyei tisztviselőkhöz ? Á magyar ipart pedig hagyják be
kében azok az urak, kik frakkjukat a Petőfi-utcában vásároljak.
Fs higyjék el, ha a magyar ipar meg tudna állni a maga lábain,
nem volna szüksége pártolásra és megállna tulipán nélkül is.
Azonban, hogy tévedés ne essék, követ mondván, miattunk,
kérem szépen, viselhetnek az urak
a Petőfi-utcában vett
frakkjuk hátulsó részén, tetszik tudni, szintén tulipánt, mi nem
bánjuk ; de azt már nem türjük, hogy a tulipán jegyeben, az
ősbutaság hazafiságának a megtulipánosodott szent nevenen,
egyes megkótyagosodott, frakkban járó rabszolgák es fiakknol
kivetkőzött kávésok
végiggázoljanak a pincérek jogain, beire
azzal a tulipános kedvvel, urak (?!), mert baj lesz. A megbol
dogult céhrendszer idejében még lehetett ertelme a tulipánjelvénynek, de ma, mikor a hűbériség rendszerét Ju h párnának
feudális-klerikális urai széjjelrombolták, amikor a liberális sza
badverseny örve alatt vígan folyik a kizsákmányolás es a pátriáikális viszonyt felváltotta a munkásoknak
gazdasági e nyo
másuk megismerése révén
politikai és gazdasági osszi ar

gyar ipar az önálló vámterület helyett jóllakhatott egy tulipán
nal, miért ne lehetnének kávés-segédei is jó hazafiak? Ha pi
henni akarnak, tűzzenek föl egy tulipánt és — fizessenek. Ennél
hazafiasabb — jobban mondva: tulipánosabb - szabadnapot
nem kaphatnának. így a kecske is jóllakik, a káposzta is megmarad.
*
Ha nem sajnálnánk a nyomdafestéket, tovább folytatnánk,
bizonyságául annak, hogy nekünk is van tulipánkertünk, hogy
közöttünk is vannak — hazafiak. De nem tesszük. Egyelőre
fogadják a szaktársak ezt a kis tulipánbokrétát és ahol csak
találkoznak egy tulipános szaktárssal, figyelmeztessék őketarra,
hogy ők kávés-segédek, kávéházi munkások, kik ha szervezett
munkások akarnak lenni, tulipánt hordaniok összeférhetetlen.
Vagy tagjai egy osztály harc alapján álló szervezetnek és akkor
jogaikat követelve, betartják a szabadnapot és nem tűrik a
rajtuk és szervezetükön esett sérelmeket} vagy pedig ha magatar
tásukkal megsértik a szervezetet, nem szaktársak, annyit sem
érnek, mint egy 10 filléres tulipán. A kávés-segédek nem tuli
pános vármegyei tisztviselők, hanem gazdaságilag függő modern
rabszolgái a huszadik századnak, kiknek vármegyéje a kenyérért
harcoló szakszervezet és kiknek semmi közük sincs a tulipán
hoz, kivéve, ha a nagy Fischer-családhoz tartoznak.

A tulipános kávés urak figyelmébe! Az
Alkotmány-kávéházban Erdős Ignác kávés tudtával és
akaratával nem volt szabadnap. A szervező-bizottság
utána járt a dolognak és hála annak az agitációnak,
mely a kávéssegédek között felrázta a tespedő erő
ket és az intelligenciát egyesítette és öntudatra ébresz
tette, az Alkotmány-kávéházban a szabadnap teljes
formájában megvalósult. A szaktársaktól függ, hogy a
kivívott jogokat föntartsák.
Vettük a következő levelet: A budapesti kávés
segédek szakegyesülete tekint, elnökségének Budapest.
Tisztelettel értesítem, miszerint üzletemben jelenleg alábbi
segédek vannak alkalmazásban. Kérem megvizsgálni, hogy az
illetők a szakegylet kötelékébe tartoznak-e és amennyiben arról
győződnék meg, hogy némelyik mégnem iratkozott be, alkalmam
legyen a beiratkozásra az illetőt fölszólítani.
Szives válasza
reményében, vagyok tisztelettel
Gruber Károly.
Ullmann Ágoston felszolgáló, Takács János főpincér,
Planicka Jordán fizetőpincér, Pelcmann Péter felszolgáló, Csókay
Albert felszolgáló, Benzsay Arthut felszolgáló, Balog Gábor
felszolgáló és Ehrenreiter János margör.

A vezetőség a tagság konstatálása után Gruber
kávés urat tudósította. Gruber ur tapintatos és előre
látó eljárását a szervezet ellen küzdő tulipános kávé
sok figyelmébe ajánljuk követendő példa gyanánt.
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A polgári sajtó kalózai.
A polgári sajtó a kapitalista társadalom érdekeit szolgálja
és védelmezi. A kizsákmányolást erénynek, az erőszakot társa
dalmi rendnek, az igazságtalanságot igazságnak, a durva és
ostoba híreket kritikának és élcnek nevezi és ezt mind a hazafiság nevében csinálja — üzleti érdekből.
Amig a munkásság sajtója közvagyon és az összesség
tulajdona, addig a kapitalista sajtó magántulajdon, vállalat. Az
újságírónak a polgári sajtónál nemcsak munkaerejét, de szelle
mét is áruba kell bocsájtania, mindig alkalmazkodnia kell a
kiadótulajdonos munkaadó profitérdekéhez. És igy a magyar
polgári sajtó egyike sem szolgálja — és nem is szolgálhatja —
a haladást, az igazságot, a közérdeket, csupán a kiadótulajdonos
rideg profitérdekét, a reakciót!
A pincérek, akik politikai éretlenségüknél fogva annyi
előszeretettel tudják forgatni a polgári újságokat, sőt naiv hit
tel nem egyszer fordulnak a polgári sajtóhoz védelemért avagy
támogatásért gazdasági küzdelmeikben, eme tetteikkel bár tudat
lanul, de mindannyiszor csak ellenségeiket támogatják. A pol
gári sajtó a dolgozó nép érdekeit nem védi őszintén és ellen
sége az öntudatos munkásság szervezkedésének. Az ő rend
szerük szíikségszerüleg termi a revolver-zsurnalisztikát, a maga
zsurnalista kalózait. Egy ilyen beszeszelt kalóza, egy ilyen
Nákó vendége a polgári újságírásnak a napokban ismét megsér
tette a pincéreket. íme. olvassátok !
A «Budapest», ez a 67-es alapon ájló 48-as kis kélpes
politikai naplopólap, a minap ezt irta: Éjjel 2 órakor a Kérepesi-utón Bujjalo Bili indiánjai összeverekedtek egy pár éppen
hazafelé ballagó nyavalyás pincérrel.» Eltekintve attól, hogy
Buffalo Bill alkohollal civilizált indiánjai egy zenekar cigányai
val koccantak össze, eltekintve, hogy talán a kivágott mellény,
tévedésbe ejthet egy nyálas szájú riportert, de akiben csak egy
kis megfinomult érzés, egy kis ízlés van, utálattal kell hogy el
forduljon az olyan sajtótól, mint a «Budapest», amely ilyen
szemtelen, mocskos szájjal képes sértegetni egy becsületes fog
lalkozást. A legnyavalyásabb pincér soha sem lehet olyan nya
valyás, mint az a riporter, aki ilyen ostobaságokat képes Írni.
Aki igy irt, bizonyára valami elzüllött zsentri-család csemetéje
lehetett, ki illuminált állapotban lévén, elcserélte a maga nya
valyás állapotát más dolgos munkás emberek tisztességével. Jó
lesz azonban vigyázni a — kiadótulajdonosoknak, mert megeslietik, hogy az öntudatos kávés-segédek az ilyen mocskos
szájú kélpes lapokat egyszerűen nem fogják berámázni és meg
tűrni a kávéházakban.

Az Erzsébet-sétatéri kioszk kávéssegédei
nek harca. Kollegerszky-kioszk kávéházának pin

cérei követeléseket állítottak fel és memorandumot
nyujtaitak be főnökükhöz, Kollegerszky Viktorhoz. A
kávés, aki ismeretes a munkásokkal szemben elköve
tett brutalitásáról, ki egyike a leggőgösebb kávéházbáróknak Budapesten, szóba sem állt a memorandum
átnyúlóival és nem akarta megérteni, milyen joggal
követelhetnek pincérei emberséges megélhetést tőle, az
Erzsébet- és Stefánia-uti kioszkok hatalmas kávésától.
A memorandum átnyujtása f. hó 3-án, d. e. történt
és a dolog úgy állt, hogy d. u. a magyarvezényszavas
honvéd-zenekar cseh trombitásai csak a fá k n a k és a
m adaraknak fújhattak volna, mert nem találkozott
volna Kollegerszky ur szavai szerint egy rongyos
pincér sem és a főváros burzsoáziája nem fitogtat
hatta volna kellemes uzsonnakávé és kifliropogás
mellett toilettjét.
A fölállított követelések a következők voltak:
1. Minden héten egy teljes 24 órai szabadnap
úgy a fizetők, mint a felszolgálók részére.
2. Havi óO korona fizetés minden levonás nél
kül, a betegsegélyzőpénz kivételével.
3. A sütemény után a péktől járó teljes száza
lék a fizetőpincérek Vészére.
4. A kuponnal való munkát a könyvrendszer
(felírás) kizárásával.
5. Ez ügyből kifolyólag egy hónapon belül
senki el nem bocsájtható.

D eutsch A lfré d
B u d a p e s t, Király-utca 34. szám .

___ __________ 1906

A gőgös munkaadó látva, hogy a dolog fele
sem tréfa és belőle még a «Bachó személyes vezény
lete alatt fujdogáló honvéd-zenekar» sem tudná meg
menteni, beadta a derekát. A Lengyelországban szü
letett Kollegerszky ur azonban nem azért lett magyar
állampolgár, hogy ha lehet, mégis el ne csípjen vala
mit a követelt kenyérből. így hát bevándorolt uj hon
polgári erényénél fogva, nem adta meg a főpincér
nek a sütemények után a péktől járó
százalé
kot, hanem dacára, hogy a süteményt a főpincér
vásárolja, melyből az egész személyzet és rokonság
eszik, csak a hét százalékot.
A kávéházi pincérek tekintettel, hogy ez az első
érdemleges eredménye szolidaritásuknak, melyhez a
kávéfőző elvtársak szolidaritása is nagyban hozzá
járult, látva a kávés rettentő profitéhségét, követelé
seiket a munkaadó kívánsága szerint módosították.
Kollegerszky tehát nagykegyesen a memorandum alá
odabigyesztette gyémántgyürüs kezével olvashatatlan
aláírását. A főnök urnák azonban még jó lesz figyel
meztetnie likőrjeinek tündérjét, a kaszirnő frajlát, mi
szerint gorornbáskodjék a likörösüvegekkel, de ne a
kávéssegédekkel.
Az Emke szabadnapja. Az Emke-kávéházban érthetétlen okokból csak minden második nap
lett megtartva a szabadnap. A szervező-bizottság el
járván a dologban, az ügyet aszerint intézte el, hogy
magával a főnökkel tárgyalva, a szabadnap pontos
betartását követelte. Wassermann ur, aki különben
sosem zárkozott el pincéreinek jogos követelései elől, a
szabadnap betartását személyzetének kötelességévé tette.
A Sport-kávés kertel. Köztudomású, hogy
múlt hó végén a Sport-kávéházban négy kávéssegéd
beszüntette egy vasárnap délután a munkát, mert fiz e 
tést nem kaptak. A kávés másnap a követelést meg
adta, de mint hírlik, most a fizetést ismét elvette.
Ama kávéssegédek, kik a kilépettek helyett most dol
goznak, ugylátszik, a gazda összebeszélésével közö
sen csinálják a szervezet ellen a merényletet. Miután
már azzal is, hogy megkerülték szervezetünket és
kézalatt munkába állva, árulói lettek a harcnak és
hogy csak külön fölszólitásra e gaztett után iratkoz
tak a szervezetbe, tehát már ezzel is megsértették a
szervezetünket. Mi figyelmeztetjük őket, hogy vigyáz
zanak, mert benníiket becsapni nem lehet! A kávés
urat szintén figyelmeztetjük, hogy a kávéházában járó
vendégek szervezett munkások! A szervező-bizottság
el fog járni ez ügyben és elvárja, hogy Pollák kávés
adott becsületszavát be fogja tartani.
Figyelem, bizalmiférliiak! A szervező-bizott
ság minden héten, hétfőn szokott helyen d. e. ülést
tart, ahol minden bizalm iférfi tartsa
, hogy
pontosan m egjelen jék! Becsületesség, önérzetes, férfias
magatartás és titoktartás jellemzi a szervezett munkást.
Mindenki rendezze saját hatáskörében a pártadót.
Nyilatkozat. Alulírott ünnepélyesen kijelentem,
hogy a Budapesti Kávéssegédek Szakegyletét soha
egy szóval meg nem sértettem, sőt ellenkezőleg, mint
annak tagja, azt becsülöm és tehetségemhez képest
bármikor érdekeit hirdetem és megvédelmezem.
F arkas M ihály, kávéssegéd.

Pincér-cipők csak Serényi
V
Z
sig II.,
Erzsébet-körut 36, kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak
erre vonatkozó hirdetésünket.

arany-, ezüst- és ékszer-raktárát.
Гörött arany, ezüst és drágakövek a legm agasabb árban megvételnek.
Javítások elíogadtatnak. C H I

Kérem elmemre ügyelni! С И П

Veszek zálogjegyeket.
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hogy ezt a jövő választmányi ülésen külön napirendre tűzzék.
A választmány ilyen értelemben határozott.
Több tárgy nem lévén, Neumann elnök az ülést bezárja.
slatalnnnk, hogy a választmányi tagok dacára, hogy a köz
Figyelem ! A lakásváltozást kérjük, hogy szaktársaink,
gyűlés ni7almának köszönhetik megválasztásukat, tehát nem úgymint előfizetőink pontosan bejelentsék kiadóhivatalunknak.
játéknak, hanem azért lettek megválasztva, hogy komolyan dol Legutóbbi számunkból is 19 tagunknak lapja mint ismeretlen
gozzanak, dacara ennek, nagyobbrészt nem jelennek mega választ visszajött. Felszólítjuk az érdekelteket, hogy pontos lakcímüket
mányi üléseken. Sőt a számvizsgáló-bizottsági tagok eddi«
haladéktalanul tudassák, különben a posta kézbesítéséért semmi
Deutsch Sándor szaktárs kivételével, egyáltalán solisem jelenteit
esetre jót nem állunk.
meg, habár a pénztári jelentést kellett volna nekik átvizsgálni
Papp Sándor indítványa. Junius 19-én a Plasztikonban
Figyelmeztetjük a választmány hanyag tagjait, ha háromszor
megtartott nyilvános gyűlésen Papp Sándor szaktárs egy indít
egymásután meg nem jelennek, az alapszabályok értelmében ványt nyújtott be, illetve akart benyújtani; az indítvány tárgyá
ki lesznek törölve.
nál fogva mint az egyesület szorosan vett beliigye, nem tartozott
A választmány ülése. A választmány július hó 3-án a nyilvános gyűlés elé, Fodor szaktás elnök annak előadását
délelőil tartotta rendes ülését. Jelen nem voltak: Stern Ignác
meg nem engedhette, hanem a nyilvános gyűlés akként határo
Deutsch Béla, llaiduska József, Morgenstern Ákos, Engler zott, hogy az a szaklapban publikáltassék. Papp ázaktárs indít
Károly, Löwy Rudolf, Löwinger József, Oeldzáhler Károly
ványa a következő:
Wiener Sándor és Schwarcz Béla választmányi tagok, úgymint •
1. A szakegyesületben az ügyvezető alelnöknél állandóan
Sziringer Pál, Csillag Béla és Hoffmann F.dc számvizsgáló- СКУ jegyzőkönyv legyen, amelybe a szakegyle! tagjai munkabizottsági tagok.
viszonyaikat bejegyezhessék.
[Unok az ülést megnyitja cs napirend előtt felolvassa a
2. A munkaviszonyok valódiságát két tanú hitelesítse.
B. P. E. átiratát, mely szerint kijelenti, hogy kávéssegédet nem
3. Az ügyvezető alelnök ellenőrzi, hogy a jegyzőkönyvbe
közvetít, ha azonban egy kávéssegéd a B. P. E.-nek is tagja
a valódiságnak megfelelő adatok legyenek bejegyezve.
akar lenni, alapszabályai szerint nem ellenezheti, mert abban,
4. A választmány választ egy bizottságot, aki a jegyző
h°gy е8У Pincér mindkét egyesületnek tagja, összeférhetetlen könyvbe bejegyzett munkaviszonyokat megvizsgálja, a való
séget nem lát. Tudomásul vétetik. Felolvassa a bérlő ügyvédjé tényeket a választmány elé terjeszti, aki aztán végérvényesen
nek levelét, melyben a szerződés megkötésben végzett munká határoz és az érdekelt szaktársakat értesíti.
*
jáért 30 korona honoráriumot kér. A választmány megszavazza.
A nyilvános gyűlés, mely az indítványt közlés végett a
A napirend első pontjához, a pénztári jelentéshez mint
szaklaphoz utalta, Papp szaktársnak a következőleg válaszol :
ellenőr Weisz D. Dani szól. Kifogásolja a bank magatartását
A jegyzőkönyv fölösleges, mert először az ügyvezető alelnök
az egyesülettel szemben, amiért a választmány átiratát még
válaszra sem méltatja. Mondja ki a választmány, ha a bank nem nél mindég nyilván lesz tartva : mikor lép üzletbe vagy lép ki
az üzletből a tag, az alapszabályok szerint a munkanélküliek
ismeri el az egyletet mint erkölcsi testületet mérvadónak, úgy
minden hét szombatján jelentkeznek, és másodszor, ami a
a kezesek egyenként intézkedjenek a bankkal fennálló vitális
munkaviszonyokat illeti, azokat a vezetőség feljegyzi és össze
kérdésben.
gyűjti magának és ha majd Budapestnek összes kávéházi pincérei
Elnök szükségesnek tartja kijelenteni, hogy a kezesek
tagjai lesznek a szervezetnek, a vezetőség minden korai figyel
mint választmányi tagok, úgymint ő maga is mint elnök, ki
meztetés nélkül, tudni fogja a munkaviszonyokat, illetőleg a
szintén kezes, ebben az ügyben mindég az egyesület érdekeit
tartják szem előtt és sohasem a bank vagy saját magánérdekei kötelességét, mert higyje el nekünk Papp Sándor szaktárs, hogy
egy szakegyesület kiépítéséhez nem jegyzőkönyvek, hanem lan
ket. Vig István hozzászólása után, ki Weisz Dani nézetét vallja
helyesnek, elnök felteszi ebben az ügyben a, kérdést és a kadatlan, évekig tartó agitáció szükséges.
választmány akként határoz, hogy a Budapesti Általános HitelÁrverés. A szakegylet augusztus 1-én költözködik át uj
helyiségébe. Ebből kifolyólag székek, asztalok, tekeasztalok,
szövetkezetnél fennálló adósság 6° и-пак konvertálására elfogadja
a választmány a Magy. takarékpénztár mint bank R. T. aján faburkolatok stb. nyilvános árverés alá kerülnek. Az árverés alá
kerülő tárgyak már most, minden nap az egyesület helyiségé
latát. Tekintettel, hogy a szakegylet a B. Á. H. Sz.-nél adóssága
után 8%-ot fizet, a takarékpénztár mini B. R. T. ajánlatát egy ben (Andrássy-ut 25, Drechsler-palota) megtekinthetők.
hangúlag elfogadja a választmány.
Ügyvezető alelnök beterjeszti a júniusi pénztár jelentését.
Felelős szerkesztő: Boór Jenő.
Beiratkozott összesen 701 tag, tagsági dijat fizetett ó33, beiratást
mint munkanélküliek ő8. Pártoló tagság címén befolyt Salczer
Világosság könyvnyomda r.-t. Budapest, VII., Nyár-utca 1. sz.
kávéstól 20 korona és Herczka kávéstól 5 korona. Össze
sen tehát :
Bevétel
2005 kor. — fill.
Kiadás
1168
32
M arad pénztári állomány
836 kor. 68 fill.
IUnok elfogadásra ajánlja a pénztári jelentést. A választ
mány ugv határoz, miután a számvizsgáló bizottsági tagok ismét
nem jelentek meg, utasítja az elnökséget, hogy a számvizsgáló
cukrászdája és sütödéje
bizottsági tagokat péntek, folyó hó 6-án, délelőtt 10 órára
idézze be és az átvizsgálás után a következő választmányi ülésre
a jelentés ismét napirendre tűzessék. Ha a hanyag számvizsgáló
bizottsági tagok ismét meg nem jelennének, töröltessenek, hogy
helyettük munkaképes szaktársakat lehessen választani.
A budapesti elsörangii kávéházak és éttermek siiteményszállitója.
Ügyvezető alelnök beterjeszti Politzer kávés követelését.
Vigh István erélyes hangon tiltakozik az ellen, hogy ezt az
STEINER-féle
ügyet örökösen eíőráncigáiják, mert a fúzió előtt már akként
lett határozva, hogy az egyesület azt az alakulás után kifizeti.
A választmány akként határoz, hogy a pénztár állományához
képest az adósságot kifizeti.
Weisz Dani az uj helyiségbe való átköltözködés folytán
Törvényileg védve.
eladásra kerülő székek, falburkolatok stb. tárgyában egy nyil
vános árverés kitűzését indítványozza. A választmány nevezeti
Pótolja a friss süteményt. r = n Elsó'rangti tápszer.
ügy elintézésére egy bizottságot választ: Keszey, Weisz, Krausz,
Neumann József és Árvái Lipót szaktársakból.
Minden egyes darab külön-külön egy
Weisz Dani indítványozza, hogy a perselyekben gyűjtött
pergament borítékba van csomagolva.
pénzek az ellentállási pénztárba folyjanak. Egyhangúlag elfo
gadtatott.
* . ,, .
t'arkas alelnök indítványozza, miután az egyesület kiadásai
nagyok, kérje fel a választmány a főnököket, hogy a munka
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz)
közvetítés pártolása cimén járuljanak részben szinten hozzá a
postán utánvéttel és bérmentve lesznek elküldve.
közvetítő osztály kiadásaihoz. Vigh, Krausz Ferenc es több
választmányi tag hozzászólása után, Farkas indítványát vissza
Bevezetés el s ő r a n g ú s z a n a t ó r i u m o k b a n és
vonta és ennek kapcsán Keszey Plóris indítványozza, hog\ a
választmány kötelessége a közvetítő hivatalnokok egyiket elbo----------- gyógyhelyek kávéházaiban. ----------- i—
csájtani, hogy a kiadásokat redukálhassák. Kéri a választás
megejtését titkos szavazás utján. K/^7/ István ellenzi, h()gy
ebben a tárgyban momentán történjék a szavazás es ajánlja,

Választmányi tagok figyelmébe! Sajnálattal kell kon-

qj

— L_p

J SIeiner József és Fia L
Budapest, Ilii. kér., Király-utca 67. szám.

„Luxus-kétszersült“

Egy doboz (35 darab) ára 1 korona 20 fillér.

m ----------- - ------------------- r b
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Aö 2 E Z 3 3 3 - f o , á S
szénsavval telitét( ásványvize hasznos
ital étvágyzavaroknál és emésztési ne
hézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és, borviz. — Hathatós
szomjcslllapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. —- Orvosi rendelet szerint
egy melegített pohárral igyék éhgyo
morra. Kívánatra szénsavmentes töltést
is szállít a

Szt. - L u k á c sfü rd ő Kutvállalat Budán.

Pincérek fignelmébe!
1 Э 1 м л а й n t r y K l f mindennemű tyukszemes és
1 1 | 1 С С Г " С 1 [ J U i V f á jó s lá b ak at meggyógyít
cipőim viselése.
1Э1M n á t *
va*ódi finom chevreaux-bőr1 1 11 L C r " L I | J \ J IV
könnyű erős talppal,
párja 12 korona.

D in p a t*
közkedveltségnek
I i r i L C r - L i p U K nek mindenhol.

örvendc-

Serény Zsigmond
Budapest, VII., Erzsébet-körut 36.
Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.

______________________________

Í906

I

KÁVÉSSEGÉDEK SZAKLAPJA

II Q N Д

artézi savanyuviz z z

шяшшшалшшшяшяшзя legkitűnőbb ásványvíz.
Forrás 970 méter mély, 57 R. fok meleg.
B aktériu m -, kén- és m ész mentes.

Óvszer tífusz és egyéb betegség ellen.
Kapható vendéglősök és fiiszerkereskedőknél. A város
ligeti kutnál levő iparcsarnokban, azonfelül ásványvizek
palackokban és melegítve poh aran kén t is kaphatók.

7. oldai

B E IT Z J A N O S
mííesztergályos, dákóés billiárdgolyó-gyár
Budapest, VII., Akácfa-utca 52. szám (Dob-utca sarok).

Kávéházi eszközök
raktára
és javitó-műhelye.

F o rró artézi fiird ö v iz
p u tto n y o k b a n a házhoz szállittatik.
Megrendelhető trafikokban és irodánkban.

Tekegolyók pontosan
és jutányosán esztergáltatnak.
Használt golyók és
dákók olcsón, állan
dóan raktáron vannak.

„ A R T É Z I A “ részvénytársaság, UH., Egressy-ut 20/с.
--------------------- Telefon : 20

35.

—--------- --------

V__ _______ ____ J

Csorba golyók magas áron vétetnek meg és becseréltetnek.

Dákók gyorsan és pontosan készíttetnek.
TELEFON.

TELEFON.

1— ;- --------- 1
P IN C É R E K O T T H O N A .

Elefánt-csokoládé
kávéházak és étkezdék használatára kiváltképen
a 31-es szánni a legalkalmasabb. Rendkívül
jó ize és finom aromája által annyira kitűnik,
hogy a legjelentékenyebb üzletekben és betegápoldákban (szanatóriu m okban) egyaránt
nagy előszeretettel használják. © © а а a

Transvál-kávéház
nyitva éjjel is.
Mozgófénykápek előadása.
Bej árat:

Dalszínház- és Hajós-utcai kapun
és Szerecsen-utca felől.

Legjobb és p on tos kiszolgálás.

Gummi-óvszerek.
D D C T T V D ill V
legvékonyabb és
I liL I I I " l U L I j
legkellemesebb
gummi-óvszer, 12 darab 5 korona.
Neverip, valódi (védjegygyei) 12 drb 6 korona.
Gummi-hólyag, kisebb 12 darab 2 korona,
nagyobb 12 darab 2 40 korona.
Capott-amerikán (rövid) 12 darab 3 korona és
4 korona.
Mintagyüjtemény, 24 darab, legfinomabb minő
ségből 7 korona.
Halhólyag, nem ragasztva, 4, 6 és 8 korona.
Irigátor, kék zománc, felszerelve 3 és 4 korona.
Diana-őv (havibaj ellen) 3 és 4 korona.
Minden megrendeléshez utasítás és árjegyzék,
szétküldés titoktartással bérmentve.

Czigler és Schlesinger
Budapest,

VII. kér., Kerepesi-ut 36 L.

Kartársak szives látogatását kéri

DRUCKER

MÓR,

kávés.
h - ------------------------------------------------------------------------

ятшт

Figyelem Szaktársak ! —

Kávésseyériek
találkozó helye
a
J

Csapó Mihály szaktársunk
KÁVÉCSARNOKA
(H ajós-utca, D r e c h s le r -p a lo t a ) ,

melyet julius l-én megnyitott.
Szaktársunk, ki hosszú évek óta munkása volt szakmánk
nak, nem kevésbbé mindig igaz katonája volt szakszer
vezeti mozgalmainknak
megérdemli, bogy az e g y l e t i
h e l y i s é g n e k k ö z e lé b e n lévő k á v é c s a r n o k á t
a
kávéssegédek állandóan látogassák.

8. oldal
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Legmelegebben ajánlom a
legjobbnak elismert és sok
időt s munkát megtakarító
Berkovits-féle

I

hektographlapokat

fra n c ia módszer szerint

Щ

R E B E R H A R D T A N TA L N

és minden színben lévő t i n - v- v
t á k a t . A nélkülözhetetlen
hektographlap mi mikéi ol
dalon többször használható es
egy eredetiről 100^120 másolat nyerhető. Lehúzás után
barna olajos-itatós közé fektetjük és három-négy nap
múlva ismét használható.
Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelzőfestékek minden nagyságban kaphatók

I

pezsgőgyárából Budafok.

I

У

Telefon : Budafok 30. sz.

Ц

Berkovits Károly í s
sokszorositó-készülékek és hektograph raktárában

1- - - - - - - - - - - - п к

V= CONSUM i J

Budapest, VII. kér., Sip-utca 11. szám.
Árjegyzék bérmentve.

P IN C É R E K R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A

Budapest, till., Kertész-utca 48.
Kitűnő és szép

Korona-szálloda Nagymaroson.

teb №

Vasár- és ünnepnap katonazene, hétköznap
elsőrangú cigányzene hangversenyez. A fővárosi
közönség kiránduló helye.Vasut- és hajóállomás.

■ =

I

irókréta, ti>> billiárdkréta, m fogvájó,
irótábla, szivacs, levélpapír stb. stb.

bérlő,

I

ELSŐ MAGYAR

CONSUM- HÜVELY.
CYRANO- HÜVEL Y,
ANUBI S- HÜVELY.
CONGÓ-H ÜVELY.

"■

Г*

%

RÉSZVÉNY-SERFŐZDE
BUDAPEST-KŐBÁNYA.

U

Kizárólag saját gyártmányunk :

j

Г - ----------------------- ----------------------------

Ш

®

Consum-gyufa

GRAND TERASZ.^«—-

Dénes A. Aladár,

Kizárólag saját gyártmány ! ®

Kapható ezenkívül a legjobb minőségű svéd

Modern vendégszobák, a legújabb komforttal
berendezett étterem , kávéház és cukrászda.

Számos látogatást kér

szivarszipkák.

Pontos kiszolgálás I

I

FENNÁLL 1854 ÓTA.
Diszokmány 1885. * * *
Jury-tag 1890.

[

.

Pincérek fodrásza!

Gross Simon

~—

fodrászterme

—

Budapest, VI., Petőfi-utca 3.
Ajánlja úgy hordókban mint palackokban:

ászok, király, márciusi világos, márciusi sötét (bajor
módón), udvari (pilseni módon), kétszeres márciusi
világos és sötét, valamint bak söreit.

=

jVtindeimap friss lefejtés. - —
10 palacktól feljebb házhoz szállítás.
Hordósör-megrendelés B u d a p e s t r e telefon 52
„
vid ék re
„
56
Palacksör-megrendelés telefon
---------------- 56

г

59.
58. ^
59. ^

*4

------------ j S
Pincérek borbélya!

VÁROSI IRODA:
Vili. kerület, E s z t e r h á z y - u t c a 6. szám .

Jutányos árak I

H a jm o s á s kívánatra
a Oross-féle «Demimond > hajvizzel. Bámulatos
hatás! Kellemesen és frissitőleg hat a fejidegekre!
A hygiénia követelményeinek megfelelő tiszta,
gyors es pontos kiszolgálás. Hírlapok kéznél!
Szépítő szerek és parfümök modern raktára !
------------------

Rendes á r s z a b á ly !

____________

