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KAVÉSSEGÉDEK SZAKLAPJA

Bojkott.
A budapesti kávéssegédek Vass Istvánt, a 
„Mátyás Király“ kávéház volt felszolgálóját 
azért, mert a szociáldemokrata szervezett mun
kások, főleg a malommunkások a közelmúlt
ban lezajlott harcát, úgymint a kávéssegédek 
szervezkedését mosdatían szájjal gyalázta és 
megsértette, egy hónapi bojkott alá helyezte. 
A szervezett kávéssegédek ezután ezt a módot 
fogják használni, hogy az ilyen megtulipáno- 
sodott sarkantyus vitézeket észretéritsék. Kávés

segéd Vass István úrral ne dolgozzon !

Az összeférhetetlen
kávéssegédekhez.

Szaktársak! Ma, amidőn minden egyes kávés
segéd örömmel és büszkeséggel mondhatja el azt, 
hogy a szakegyesület a kezdet nehéz stádiumán már 
túl van s olyan faktorrá kezd emelkedni, amely hatá
rozatainak érvényt is tud szerezni, egyes szaktársak 
egyenetlenségeket támasztanak, amely tudvalevő dolog, 
hogy kerékkötője minden üdvös haladásnak.

Egyenetlenségeket támasztanak önző, személyes 
okokból kifolyólag, ami a közre nézve csak káros 
hatással lehet; már pedig én úgy tudom, hogy a mi 
zászlónk, amely alá tömörültünk, a felvilágosodotlság, 
a haladás és a közjó megteremtése érdekében bonta- 
tott ki. Nyugodjunk meg abban, hogy mindnyájan 
vezérek nem lehetünk, mert képzeljétek csak el, milyen 
háború volna az, ahol a harcoló fél csupa tábornoko
kat küldene a küzdelembe, ahol mindegyik a saját 
szakáidra működne. Ugyebár, ez nevetséges volna. 
Már pedig semmi a világon nem öl oly biztosan, 
mint a nevetségesség — ezt komolyan sohasem fog
ják venni.

Szaktársak! Az előbb felsoroltakból kifolyólag 
felkérlek benneteket, hogy ne feledjétek azt, miszerint 
nagy tömegek működését csak úgy lehet egyöntetűvé 
tenni, ha az fegyelmezve van. Már pedig fegyelmet 
csak ott lehet teremteni, ahol függelem is van. Igazán 
sajnálom, hogy példának egy oly intézményt kelj 
odaállítanom, mint a «militarizmus», ahol igazán nagy 
tömegeknek a működését tudják egyöntetűvé tenni a

«függelem» és fegyelem alapján. Okuljunk ebből és 
vegyük a jót onnan, ahonnan kaphatjuk.

Szaktársak 1 Figyelmeztetésemet a közjó érdeké
ben tettem s minden szaktársam, aki igazán szivén 
viseli a szakegyesület előrehaladását mindnyájunk 
érdekében, az ne feledje azt, hogy csak úgy halad
hatunk előre, ha fegyelmezettek leszünk. S.

Az első bomba (?)
Szétrobbant tehát az első bomba, melyet a szer

vezett kávéssegédek elhajítottak. Alighogy irtózatos 
robaja elhangzott, megjelentek a helyszínen a kávés- 
ipartársillattól kiküldött technikai bizottság, hogy 
megvizsgálják, tulajdonképpen micsoda robbanóanyagot 
tartalmazott — az az istentelen bomba, mely máskor 
ártatlanokat is megölt és most az egyszer csak azt 
találta, akinek szánva volt. A bizottság kudarcot vallott, 
mert nem bírta konstatálni a bomba sikerült robba
násának okát.

Én tehát indíttatva érzem magam, hogy a tek. 
ipartársulatnak ezt megsúgjam.

T. Nagyuraimék!
A bomba külső acélburkolata, a régi elnyomatás 

és kizsákmányolás féle edzés folytán készült, a robba
nást azok a piszkos, régi bűnök okozták, melyeket 
önök az összes kávéssegédek ellen elkövettek — meg- 
torlatlanul; benne voltak továbbá még azok a 15 és 
18 krajcáros napibérek és az a sok lealázás, melyből 
a kávéssegédeknek bőven kijutott úgy az urak, úgy 
kaszirnőjük, mint egyes főpincéreik részéről. De ezekkel 
együttvéve sem lett volna teljesen tökéletes és hatásos 
az a bizonyos bomba, amiért az általunk gyártott 
következő, biztosan robbanó anyagot helyeztük bele: 
először a « szervezkedést», másodszor a « »,
nemzetközi szociáldemokratikus alapon.

ürünfeld M ihály.

Szakegyesületi Szemle.
Taggyűlés. Augusztus hó utolsó hetében két 

rendkívül sikerült taggyűlés volt, egy a nappaliak és 
egy az éjjeliek részére, az «ipartársulati munkaköz
vetítő» tárgygyal. Krausz szaktárs behatóan kifejtette 
és minden oldalról világosan előadta a munkaadók 
beteges kapkodását, izekre szedve és megsemmisítve 
az ipartársulat erőlködését. Felhívjuk a tagokat, hogy 
a taggyűlésen mindig megjelenjenek s itt nem kifo
gás többé, hogy meghívót nem kaptam, mert a 
Népszavában mindig közölve lesz. Tessék a Nép
szavát minden nap figyelmesen átolvasni.



dalárdában való kozremukodesre alkalmas szaktá sa ДУ Mofnár-utca 4 sz alatt van a pincérkereskedése. Mikor a
mét, hogy szakegyesületünk kávéfőző Seímíntkáíéház hhrca állt és Seeníann kávés mint a vizbe-
akaija dalárdáját szervezni. Azok a szektá k, к pottyant fuldokló a szalmaszálhoz, úgy kapkodott munkaadó
más hanggal bírnak, jelentkezzenek szerke^ztosegi i , pajtásaihoz egy félig-meddig élő pincér kikölcsönzése vegeit,
S íá ^ \ a emtnden™s§t&1ök!eesfeC8 órakor^tartja^^óbaesfélyelt mintha csak J a  kockacukor Vagy Fninck-kávé kikolcson- 
dalárdája minden csuioiiok к zéséről lett volna szó, regi ismerőséhez, Egerhez is betelefonált
Karmester: Erkel Sándor. . . . . . . egy hozzátéve: nem baj, ha csuspaistrager is az

A körhelyiseg. Szakegyletunk koihelyisegei m nden eg 'd|a két tá|cát csak elcipel a kutyafáját, 
héten háromszor és pedig: vasarnap, kedd es csntoitokon д szervezg bizottságnak ez tudomására jutott, amiért
egész éjjel a tagok rendelkezésere aHan^. Felszohtjuk szac- rög(ön röpjratokat osztott szét a Molnár-utcák ügynöki spelun- 
társainkat, hogy embereljek mar egyszer meg magukat es la káib j,ogy az ott áru gyanánt ziillő indifferens proletár- 
gassák állandóan es tömegesen a korhelyiseget. A szaktársak- tes(vgrejt felszólítsa, ne üljenek fel az ügynöki vakondok mun
nak hozzá kell szokni ahhoz a kötelességhez, ho^ . ? ek k .T kának és ne legyenek a megélhetésükért küzködő kávéssegédek
egyletükön kiviil szentebb hely nincs sehol, hogy ne g sztrájkjának megtörök A röpiratoknak meg is volt az eredménye,
ragadni minden alkalmat, hogy szakegyesuletunk mint vedd- amenJ l jben sztrrijktörő nem akadt. Csupán Eger * kereskedő ur*
bástyánk exisztenciajat biztosítsák..................................  volt k<Les egy szállítmányt küldeni szemé-

A vigalmi bizottság. Állandó vigalmi bizottság alaki- lyében, aki azonban a felállított őrszemek felvilágosítása után 
tása céljából fiatal, nőtlen szaktársak jelentkezzenek az ügyve- îrt annyi emberi méltósággal nem vállalkozni sztrájktörésre, 
zető alelnöknél. Mi szervezett kávés egédek nem ütközünk meg a cuprin-

Felülfizetés. Reichenfeld Bernát szaktársunk a gerek aknamunkáján, tudva, hogy a piócák az állatvilágba tar- 
i , и ,*\arr_ toznak es az emberiséghez eppen annyi közük, hogy annak veret

szakegylet megnyito-unnepelyenek alkalmából utolago- szivják. Megütközünk azonban éthordó testvéreink maradiságán 
san egy koronát a munkanélküli alap javára feliilfize- birkatürelmén. Meddig fogják még tűrni az ügynöki pióca
tett amit ezennel nyugtázunk. rendszert, amely polipkarjaival teljesen átfonja nyomorúságos

W eisz D  D a n i  ellenőr. életük minden mozzanatát, a bölcsőtől a sírig? Helyesnek tartják,
hogy munkaerejükéi egy harmadik személy áruba bocsájtsa? 

Hímen. Tolnauer Sándor szaktarsunk t. évi Hogy munkás és munkaadó közé egy «ur> furakodjék, a munka
szeptember hó 9-én, vasárnap d. U. 4 órakor tartja rovására a /p/te érdekében ? A kávéssegédek lezárták az ügynöki
esküvőiét a dohány-utcai izraelita templomban Türk kizsákmányolást, kávéházban, hol ma még megjelenik csak veg-
c- ;• г\А„;л л0 Нплго vonaglás és ma mar kezdik a munkaadói kizsákmányolást isErnesztm, Turk David cs neje szel eteti er с о  У lerázni, bebizonyítva, hogy szervezkedéssel az osztályharc alapján 
val. Fogadja szaktársi üdvözletünket. _  a munka győz a töke és minden csatlósa fe le tt!  Vagy talán

K é r *IPtn  T fnninrér szaktársak I Van szeren- a kormányhatóságtól várják a megváltást ? A «nemzeti demokrá-, K é r e le m .  1. topincer SZaktaisaK. V , „ ciától ?» Ne várják, mert ami a törvényt illeti, az ügynöknek
esem tudomásukra hozni, hogy a klllo tlleg esseg l tOZS- van igaza, ki törvényes alapon állva, a törvény megengedi, hogy
dét házhoz szállítom. Kérném, megrendeléseikkel kizsákmányoljon és segédkezet nyújtson a munkaadók foszto-
szíveskedjenek hozzám fordulni annál is inkább, mi- gátasához, A munkás népmillióknak csak az a törvény ér valamit,
vol грпНрч ч7яkf>crvlpti tacr vacrvnk A rendelések  am,t mab'uk hoznak, mint a kávéssegédek is es amelyet magukvei rendes szakegyleti  tag v a g y o k ,  / w e n a e i e s e K  szentesitenek , Ébredjetek tehát éthordó testvéreink, szervezked-
telefon utján is eszkozolhetok 7-tol 9 óráig a váci- jetek és korbácsot fonva üssetek szét a fellázadt népharag
utcai nagytőzsdében. Telefon-szám 10— 88. villámaival a tőke engedelmesen aportirozó Kovács és Éger

Szaktársi üdvözlettel K a m m e r  F a r k a s .  kuvaszai között, akik vakondokmunkájukkal halálos ellenségei
a pincérmunkások létfentarlásának !

Az ostobaság terjesztő je. A «Vendéglősök Lapja» 
^ 7 Р П / Р 7 П K i C T P t n l p  közel három évtized óta terjeszti a «Szállodai, vendéglői és
O Z C I V C Z U  U l Z U l l o c l g i  o Z -C ll l iC .  kávéházi alkalmazottak» között a butaságot. Az, aki tudja, hogy

e , a lap szerkesztője Ihász György, megtulipánosodott alkoholista,
A jelvények megérkeztek es szerkesztősegünk- ezen mit sem csodálkozik. Fz az ember igazán érdekes alakja 

ben 30 fillérért kaphatók. A szakegylet minden tagja a munkaadói érdekeket istápoló zsurnalisztikának. Ám sokkal 
munkán kívül ezt a jelvényt, mint a szervezett kávés- a 1а.1̂ а» ате1У a butaság dokumentálására a

p̂o-ÓHpk tulinrítiiní láthatnpn я Lshátinn foltíinn' «Vendéglősök Lapja» cím alatt odabigyeszti a «Pincérek Lapja»segedek tulipánját, latnatoan a kabatjan, tcltuno cégért is. Ne gondolja senki, hogy ezzel talán egy füst alatt a
helyen hordja. munkaadó és a gazdaságilag függő alkalmazott, a tőke és munka

A k u ltú ra  k ita r to tt ja i .  h°gy nem a mi emberünk volt és nem jutott tovább,
, ^ 0 lf , t , , mint a mai emberiség egyáltalában eljutott. Mi, a pol-
A -Kávessegedek Szaklapjáénak eredet, tárcája. gárj társadalom iskoláiból kitagadott proletárok, ilyen-

irta: Cellarius. kor tanulunk igazán. Ilyenkor látjuk a kapitalizmus
Ha igaza van Ibsennek, ki azt mondotta: .azaz * f r f -  Г

erős ember, aki a saját lábán is meg tud állni», akkor ^ ‘°  ™ *™ben társadalom fejlődésében.
Thury Zoltán erős ember volt. Nem volt a mi embe- ' 1 '  r ' í  3 т .'
rünk, nem állott a proletáriátus történelmi küzdel- ?  f  "!! ’ csfa ad' szent'
mének hivatásszerüleg a szolgálatában, hanem mint a S  - I f f  !í  ’ j e  lexe.vel legfeljebb mint 
polgári társadalom le|modernebb Írója, amennyire а ^ Г ” Ь? . . а ,h,bakra. IS, rav,la^lt “  e.z .az. , e™.ber
mai osztályokra szaggatott társadalom «diktátora», а Й 3" 'e(marad ? kultfura trepple-chaiseje-rol
tőke megengedte, az életnek saját személyén tapasz- т Ь̂я/ т ! i?dve,ei ' . . .
talt szenvedéseit merész vonásokkal öntötte Írásba: rrrkH4 , ,V1 \ 'o an , ^ а1ас es mc?st m^r nyu-
cikkeiben, tárcáiban és színdarabjaiban. g^ tan tülekedhetnek tovább a magyar irodalom es

A kultúra szolgálatában állott AMt pedig a maga kái közé szegezve, befejezte bérmunkás hivatását. És 
lábán dacara az agyvelejere ráfeküdt kapitalizmusnak, Magyarország nagy spiesbürger-familiája talán ingyen 

a . bermunkásat lámába fogva, sirt fog méhóztatni adományozni néki a hohak

mag/ar киШ l a ^  * hohhoz"1'"dviszik '^ro^odnís^t^eT kkd
• XK tu íebát ?yabb f jármot’. mmt megannyi áztatott virágukat, követ állítanak a hant fölé, amely
igába fogott fejmunkás proletártestvere es ez az oka, alatt kizsákmányolt szolgájuk megfehéredett csontja
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erdekeit akarja képviselni, meri hisz az lehetetlen, a homlok
egyenest ellenkező gazdasági érdekek miatt; oh iem, ő csak 

a vendéglők és kávéházak alkalmazottainak munka
adóiktól függő letet, mesterségesen fejleszti azt a hitet, hoay a 
« " Ж *  es. Иуе*ф«г munkásai megélhetésük biztosiiását csak 
gazdáiktól varhatják es eme ostobaságait frázisokba burkolva, 
mint hazajisagot állítja oda s hogy ezt hivatalos és jogos
köpenybe bujtathassa, lapjának címe alá odaragasztja, hogy: a 
V. L. a knlontele korcsmárosok, i tál mérők, előkelő szállodások 
es snapszosolt erdekei mellett я vendéglős kávésipar alkalma- 
zottauiak erdekeit is szolgálja.

Mi nem avatkozunk a jsincemesterek, szakácsok és más a 
vendéglős iparban kizsákmányolt danái jjáriák és а V. L. sze
relmi viszonyába, de azt kikérjük magunknak, hogy I. Oy„ mint 
a butaság vámszedője, lapját -  « kávéházi segédek
egyletének», sót mi több, mint az Országos pincér-egyesület buda
pesti központi mozgalmi bizottságának hivatalos orgánuma 
gyanánt tоIjti fel. Micsoda alkoholista agyvelő és gonosz speku
láció kell ahhoz, olyan bizottságok cégére alatt lapkiadó iizle- 
t e m >  metyek m‘lr vagy öt éve megszülitek, sőt griindolni 
a МОРЕ. reklámjával, amely beolvadt a Kávéssegédek Szak- 
egyletebe? Figyelmeztetjük I. Gy.-öt, hogy lapjának a'cimei 
kozni a kavessegédek és а МОРЕ, reklámait hagyja ki, mert 
különben a szervezett kávéssegédek igénybe fogják venni a 
sajtótörvény idevonatkozó részét. A kávéssegédeknek megvan a 
hivatalos lapjuk, nem szorulnak а V. L.-ra és az ő cégérük alatt 
ne terjesszék a butaságot és ne szabadalmazzák a kizsák
mányolást.

Megvadult tulipán hős. Panaszos levelet kap
tunk, amelyben azt Írják nekünk, hogy Heimann 
József az Erzsébet-köruti tulipán buffé vendéglőse, 
egy alkalommal, mikor az Elite kávéházban pikoló
zott, mosdatlan szájjal gazembereknek nevezte a szo
cialistákat, sőt piszkolódásaival annyira ment, hogy 
minden szervezett munkást a legképtelenebb címek
kel ruházott fel és pláne a szervezett kávéssegédek 
szervezkedését vakmerőségnek nevezte, amiért frakk 
nélkül dolgoznak és magas mellényt viselnek; és ez 
a tulipános sarkantyus vitéz kijelentette: «ha ő kávés 
lenne és az ő személye előtt egy pincér magas mel
lényben meg merne jelenni, akkor kidobná, ha 15 
gyermek atyja. Érdekes, hogy ez a megvadult tizen- 
hárompróbás hazaffy — a pincérek filléreiből él. Hei
mann mosdatlan szájú köpködéseit mindaddig neve
letlen piszkolódásnak tartjuk, amig érdemlegesen részé
ről meg nem lesz cáfolva. Továbbá elégtételül leg- 
alkalmasasabb mód gyanánt felhívjuk a szervezett 
kávéssegédeket és Budapest pincéreit, hogy a Tulipán 
buffet állandóan kerüljék.

Megtűrt ellenségek. Mióta a kávéssegédek 
talpra álltak s kimondották, hogy vagy becsületes 
elismerése az emberi megélhetésnek, vagy kíméletlen 
osztályharc, azóta százával nőnek gazdasági szervez
kedésünk ellenségei, mint eső után a mérges bolond
gombák. Kávéháztulajdonosok, albérlő-főnökök, cím
zetes munkaadó gyakornokok, üzletvezetők, főpincérek, 
alhajcsárok és megbolondult tulipános cutragerek hol 
itt, hol ott tajtékzó szájjal szidják a mi öntudatos 
szervezkedésünket és összeszoritott ököllel arcunk 
előtt hadonáznak.

Szervezkedésünk eme ellenségeit két csoportba 
oszthatjuk: a munkaadók és a munkaadó-jelöltek 
csoportjára, mert hisz, ha a dolog fenekét nézzük, rá
jövünk, hogy azok a pincérek, kik a főnök oldalára 
állnak és bestiák módjára a hajcsár szerepre vállal
koznak, teszik ezt abban a reményben, hogy ma 
vagy holnap egy bank és egy polgári házasság révén 
kávéháztulajdonosokká válnak. A munkaadók maradi- 
ságáról nem beszélünk, de a jelöltek ellenséges handa- 
bandázását nem tűrhetjük. Hogy kávésok, kik véletlen 
szert tettek egy üzletre és igy két malomkőnek: a 
kapitalizmusnak és a munkásosztálynak osztályharca 
közzé szorultak, nem csodálkozunk, ha a meggazda
godás mániája hályogot vont szemükre és pénzes
zsákjaik érdekében az emberhuskereskedés és kizsák
mányolás mesterségét is űzik. Mert vagy meggazda
godva felkapaszkodnak a kapitalisták osztályába, vagy 
a két malomkő összemorzsolva, hulladékul visszadobja 
őket a proletariátusba, régi munkakörükbe: a pincér- 
ségbe. De hogy egyes «dandi» pincérek munkaadó 
ideáljukért segédkezzenek az egész pincérosztály 
tömegének kifosztására, tovább nem tűrhetjük.

Ezek a bestiák a mi szervezkedésünk ellenségei 
és ma még megtűrt ellenségei, de holnap, ha már 
nem lesz rájuk szükség, hogy tovább nyalják a gazda 
korbácstartó kezét, kivert és behúzott farkú kutyák 
módjára fognak átsompolyogni az öntudat és becsület 
táborába, mintha semmi sem történt volna. Vigyázza
nak ! A kijózanodás még nem fejezte be proceszusát 
sötét agyukban, ami ma még enyhítő körülmény 
lehet, de holnap már nem. Azért utoljára figyelmez
tetjük őket, hogy a mi szervezkedésünk a kizsákmá
nyolt és jogtalan kávéssegédek szervezkedése. És mi

porladoz, melyben mig velő volt, nékik, a most disz- 
magyarban gyászt szinészkedő lapkiadóknak és színház- 
részvényeseknek szerezte a terméskőből épült pa
lotákat.

Amig Thury Zoltán élt, élete a nélkülözések 
kálváriája volt, hogy agyveleje minden atomját gazdag 
és előkelő lapvállalkozók kihasználták.

Azt Írják róla, hogy közel két évtizedig dolgo
zott és hogy sorvasztó betegsége ágyba döntötte s a 
mai kultúra munkásának nem volt egy barátságos 
otthona, nem volt egy hazája, hol széjjelmált tüde
jének utolsó lélekzeteit kiszenvedhette volna. Életének 
határköve egy kórház volt, hol egy jótékonysági 
alapítvány kegyelme vetett neki ágyat. Azt is írják, 
hogy darabját a Nemzeti Színház elfogadta és őszre 
előadatja.

De a kultúra kitartottjai, a fedáksárik hóbor
tos protezsáltjai, kicsiny, agyvelőnélküli plagizátorok 
előnyben részesültek és Thury Zoltánnak várni kellett. 
Várni — hogy a tőke termékeny agyvelejéből kisajtol
hassa a 20-as értéktöbbletet.

Thury Zoltán meghalt, el lett temetve s most 
már elérkezett a kedvező idő, hogy színműve elő- 
adassék.

És a színház a részvétet kihasználva, reklámot 
csinál a halálig kizsákmányolt fejmunkás kegyeletéből, 
darabját kegyeletből előadja és tőkét kovácsol a halott 
csontjain.

Ezt Írják Thury Zoltán haláláról nem a polgári 
lapok, hanem a Népszava. Mert mi munkások, mi 
proletárok, mi vagyunk az a szikla, melyen a jövő 
társadalom temploma és kultúrája felépül. Mi prole
tárok, mi tudjuk csak becsülni és teljes értékében fel
fogni a Tluiry Zoltánok munkálkodását is, kik bár 
nem a mi, a jöv ő  kultúráját szolgálják, hanem Ibsen 
szavai szerint saját lábukon járva, kulturemberekhez 
méltón, szenvedést és küzdelmet nem tekintve — 
szolgálják az emberiség évezredes küzdelme it, dacára 
a lapvállalkozók és színház-részvényesek, lrünt a kul
túra kitartottjai — hohérmunkájának.

És ezért a szervezeti kávéssegédek megvetéssel 
nézik a kapitalista-társadalom kultúrájának kitartottjait 
imitált gyászuk közepett — mert mint szervezett 
proletárok a feltétlen haladás és a saját lábán járó 
kultúra szolgálatában állanak. Pusztuljon az a társa
dalom, amely még a halottak csontjait is részvényei
nek emelésére használja!
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ezek az egy-két munkaadó kedvencért nem kop
lalunk. Mi első sorban a pincérség gazdasági jobb- 
létéért és szabadságának biztosításáért és törvénybe 
iktatásáért küzdünk. Kíméletlen harcot indítunk min
denki ellen, aki útját állja megtiport jogaink diadalá
nak. Jogot, kenyeret akarunk mindnyájunknak, nem 
kiváltságot egyeseknek. Küzdünk a gyülekezési és 
egyesülési jogért és a sztrájk teljes szabadságáért. Es 
ti népbutitók és elnyomók, ti hajcsár bestiák, resz
kessetek a mi erős népharagunktól, amely a szervez
kedés villámjával fog lesújtani iátok. Mert ne felejtsé. 
tek, hogy a ti kukac táborotokkal szemben ma már 
egy táborba tömörül az elnyomott és csontig kihasz
nált kávéssegédek óriási tömege, testvéri szolidaritás
sal támogatva a felvilágosodásért és szabadságért 
küzdő szervezett munkásság koalíciójától. Adjátok 
meg magatokat tehát még ma, amig nem késő és ne 
várjatok a holnapi nap villámaira.

Tulipánok. A Keleti Kávéházban, amelynek tulaj
donosa «szabadgondolkodó», az éjjeli fizető és a nap
pali felszolgáló csak egy fél szabadnapot tartanak, 
akár a sarki krájzleros szegény szolgája. A Sza
badságban egy főpincér ur úgy nyilatkozott, hogy ő 
nem fizet ellenállást, nem is szorul a szervezetre, 
mert anélkül is kap mindig üzletet. Az éjjeli fizető 
nem tart szabadnapot. — Nizza, se szabadnap, se 
fizetés. Az Edisonban van egy kizsákmányolt fehér 
szerecsen, fekete frakkban, ki már 15 éve szerzi gaz
dájának az ezreseket, de az egyletbe beiratkozni nem 
akar. A Margitpark Kávéházban egy főnök-jelölt ur, 
hajcsárhoz méltó kanász retorikával szidja a szerve
zett munkásokat és szaklapunkat. — Az Üllői-uton 
van egy «finom» kávéház, (Erzsébet. A szedő) amely
nek kócos gazdája szidja a szervezett munkásokat, 
kávéslányokkal figurázik, nem ad szabadnapot és mint 
a kávés-ipartársulat magas tanfolyamainak buzgó hall
gatója, a pincérlány-rendszert akarja behozni. (Ha 
ennek az urnák fáj a kávéssegédek szervezkedése, 
miért vakaródzik éppen pincérlányokkal? A szedő.) 
— Weinstein «urnái» nincs szabadnap. A Comerc- 
ben (Ernyey) egy éjjeli Gáspár, valószínűleg mert sok 
forintot spórolt már, nem akar beiratkozni. — A 
Foiies Bergeresben az éjjeli fizető ur nem tart sza
badnapot. No és végül a Fészek kávéházban (van-e 
ki e nevet nem ismeri?) a becsületes és rendes sza
badnap betartása szigorúan tilos.

Egyelőre befejezzük a Tulipán-kiállítást, de a 
jövőben ismét folytatjuk — a nevek és poloskák 
megnevezésével.

A frakk. A szolgaság kifejezése az élclapokban 
megrajzolt és bohózatokban annyiszor megénekelt 
«pincér-frakk» viselete kezd megszűnni a budapesti 
kávéssegédek között. A szervezett kávéssegédek azt a 
gyűlölt ruhadarabot szívesen átengedik a «limonádé» 
munkásoknak, ha táncestélyt rendeznek és az urak
nak, ha a belügyminisztert fogadják a pályaudvaron 
és viszont.

Csupán egyes üzletek vannak még, ahol a 
«dandi» pincérek méltóságalulinak tartják a becsületes 
fekete kabát viselését. Fáznak a gazdától és mindaféle 
fölfelé gyáva, de lefelé csökönyös és dacosan gőgös 
munkaadó-jelöltek, — csak azért is frakkban járnak. 
Türelem «uracskák», lesz még ez máskép is. Addig 
csak hordjátok a dummer Augustok egyenruháját.

Deutsch Alfréd
B u d a p e s t, Király-utca 34. szám .

Hirschkovics ismét a láthatáron. A már
egyszer lebunkózott kígyó ismét feldugta fejét, hogy 
a kávéssegédek felé öltögethesse mérges fullánkjait.

W. szaktársunk panaszszal fordult hozzánk, amely 
arról szól, hogy Hirskovics kitúrta őt a Piccoló kávé
ház főpincéri állásából, hogy behozhassa helyelte 
Vértesi, ugyancsak főpincért. Ma még nem akarunk 
nyilatkozni, várjuk az ügy tisztázását, konstatálnunk 
kell azonban, hogy Vé tesi «ur», aki eddig tudomást 
sem akart szerezni egyesületünkről, most egyszerre 
tudta, hol vagyunk és szaladt beiratkozni. Nem úgy 
t. főpincér uram! Mi nem szorulunk önre, de ön 
igenis rászorul egyesületünkre. Továbbá szégyelje 
magát, hogy mint egy közönséges háziszolga, cuprin- 
gerre van szüksége. Ne utólagosan, előre tessék beirat
kozni és küzdeni, dolgozni a szervezet kiépítésében. 
Persze itt nem bankról, hanem igazságokról van 
szó, amit nehezebb szolgálni. Várjuk tehát az ügy 
becsületes elintézését.

A Seemann Kávéház harca a kávéssegédek 
és kávéfőzők győzelmével véget ért. Az öreg Seemann 
bácsi, ki tegnap még azt mondta, hogy az én üzle
temben én parancsolok,» 3o óra múlva beadta a 
derekát és személyesen, dr. Kemény ipartársulati tit
kár kíséretében felkereste a szervező bizottságot, ahol 
kijelentette, hogy ő parancsol ugyan, de nem a kávés
segédek és kávéfőzők munkaerejével. A kiküzdött 
pontok a következők :

Megegyezés, mely megköttetett : Seemann Károly kávé- 
ház-tulajdonos ur és Slavek Károly, Hauser Károly, Rummel 
János kávéssegédek, tovább Baumstark András nappali kávéfőző, 
Farkas János konyhalegény és Lépőid Ármin éjjeli kávéfőző között.

Követelések:
Fentnevezett alkalmazottak az alábbi pontok elfogadását 

és betartását kívánják Seemann Károly káveháztulajdonos úrtól:
1. A hetenkénti szabadnap rendszeresítését és pontos 

betartását.
2. A munkában frakk helyett fekete zekés kabát viselését.
3. J rí sits Gusztáv főpincérnek bocsánatkérését fentneve- 

zettektől, úgymint a szervező bizottságtól, valamint a «Népszava» 
egy felévre való előfizetését.

4. Seemann ur bennünket a munkába visszaállít és ez 
ügyből kifolyólag három hónapon belül senki el nem bocsátható.

Budapest, 1906 augusztus 22.
Dr. Kemény Géza. Carl Seemann.

Következik a szervező bizottság aláirása.
Bocsánatkérés. Alulírott beismerem, hogy a Seemann- 

kávéházban munkástársaim harcát a munkaadóval, magavisel
temmel és azzal, hogy a munkabeszüntetésnél velük szolidaritást 
nem vállaltam és tovább dolgoztam, megsértettem és meg
nehezítettem.

Eme inditfferens eljárásomért úgy munkástársaimtól, m nt 
a «Kávéssegédek Szabadszervezetétőb ünnepélyesen bocsánatot 
kérek és Ígérem, hogy ezentúl szervezett munkásemberhez mél
tóan fogok viselkedni, hogy ezt bebizonyítsam, pártadómat és 
hátralékos ellenállási pénztári adómat ez év végéig kifizetem, 
valamint a «Népszaváéra félévre előfizetek.

Budapest, 1906 augusztus 24. Jusits Gusztáv, főpincér.
A bizalmiférfiakhoz. Felszólítjuk a bizalmiférfiakat, 

hogy minden hétfőn szokoit helyen megjelenjenek. Azok az 
üzletek, hol még nincsenek bizalmiférfiak, jelentkezzenek szer
kesztőségünkben, ahol az erre vonatkozó blankettákat és utasí
tásokat meg fogják kapni. A szaktársak ne felejtsék, hogy itt 
olyan dologról van szó, amely mindnyájunk érdeke, tehát 
mindnyájunk kötelessége annak megvalósítását előmozdítani. 
Felszólítjuk továbbá a bizalmiférf akat, az ellentállási pénztárt 
az üzletekben pontosan beszedni el ne hanyagolják.

A szervező bizottság. Az augusztus 31-iki taggyűlés a 
szervező-bizottságot 39-re egészítette ki, amelynek választmánya 
13 tagból áll. Figyelmeztetjük az uj szervező bizottságot, hogy 
minden csütörtökön délelőtt 10 órakor a szerkesztőségben érte
kezlet van.

£ arany-, ezüst- és ékszer-raktárát.
Törött arany, ezüst és drágakövek a legmagasabb árban megvétetnek. 
Jav ítások  elfogadtatnak. L _ J  Kérem elmemre ügyelni I L~ 1 Veszek zálogjegyeket.
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, A dem.°Hrata kávés* A Népszava» augusz
tus 27-iki szamában megírtuk, hogy Orosz Sándor 
Munkácsy kávés, gyalázó kifejezésekkel összetépte 
megnyitó ünnepélyünk meghívóját. Grosz ur ezt a 
«Népszava» aégusztus 31-iki számában tagadja. Illetve 
csak az «összetépésb, de arról, hogy a szervezett 
munkasokat miért gyalázta, bölcsen hallgat. Pedia ez 
nekünk a mérvadó és a lényeg. A «Népszavá»-ban 
mar válaszoltunk.

A, ,tfem.?lf rata- E cim aIatt múlt számunkban 
megemlékeztünk valami Guttmann Gyula nevű borot- 
vált képű pénzvigécről, ki a Menton kávéházból eo-y 
szaktársunkat kitúrta. Most ismét erről a manusról 
kaptunk egy demokrata jellemrajzot, az Oktogon 
kávéházból, hol azelőtt mint vendég ugyanúgy visel
kedett és pöffeszkedett, most a Menton ban szolga, 
de onnan egyszerűen diplomáciai utou kitúrták. 
Szaktársainknak figyelmébe ajánljuk ezt a kávéház- 
tölteléket.

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének.

HIVATALOS RÉSZ.

választmányunk a határozattal szemben a következő módosított 
határozatot hozta :

A választmány határozata a frakk-ügyben.
A július hó 26-án tartott taggyűlés azon határozatát, hogy a 

budapesti kávéssegédek augusztus 20-án elvetik a frakkot, a 
kávéssegédek szakegyesületének vezetősége a mondott határ
időnek kitűzött célját oda módosítja, hogy az nem lehet köte
lező általánosságban, hanem úgy értelmezendő, hogy ott, azok
ban az üzletekben, ahol már a főnök és alkalmazott között 
megegyezés' jött létre a frakk elvetése tárgyában, ott az alkal
mazottaknak fekete zakkó-kabátot és magas mellényt hordjanak, 
az egyforma viselet megóvása érdekében.

A vezetőség egy határidőhöz kötött határozat általánosí
tásával és kötelezővé tételével mindaddig élni nem kíván, amig 
ezen ügyben a kávés-ipartársulat nem döntött.

Тек. Ipartársulat !
Kötelességünkhöz híven, amelyet tagjainkkal szemben 

tartozunk, tudatjuk az ipartársulattal az alkalmazottak mozgal
mát, valamint a magunk álláspontját.

Halasztó indítványunkat a kávéssegédek augusztus 7-én 
tartott nyilvános gyűlése elfogadta, azzal a kikötéssel, hogy a 
határozati javaslatban foglaltaknak teljes egészében fentartják , 
csupán a határidő' tekintetében várunk addigy mig a Telt. Ipar- 
társulat beadványunkat letárgyalja. Kérjük tehát а Тек. Ipar
társulatot. hogy ezen kérdést minél előbb tárgyalni és hozott 
határozatukról bennünket értesíteni kegyeskedjenek.

A lakásváltozások hanyag sőt teljes be nem jelentése 
fo’ytán 150—20 J lappéldányunkat a postahivatal azzal a meg
jegyzéssel : <ч Címzett ismeretlen», visszaküldődé. Tudomására 
adjuk szaktársainknak, kik lapot nem kapnak, azt kiadóhivata
lunkban személyesen bejelentsék, mert a visszaküldött lapok 
címére mindaddig, mig a lakásváltozás személyesen igazolva 
nincs, lapot nem küldünk. A kiadóhivatal.

Jegyzőkönyv a választmány 1906 augusztus 21-én tar
tott rendes üléséből. Jelen nem voltak: Vigh István, Szalay 
Lajos, Deutsch Béla, Grünwald Gusztáv, Fodor Pál, Riesz 
Gyula, Löwy Ferenc, Keszey Flóris, Gárdos Sándor, Löwy Ru
dolf, Löwinger József, Goldzähler Károly, Hajduska József és 
Klein Sándor. — Elnök az ülést megnyitja és a napirend előtt 
való apró ügyek elintézése után átadja a szót Krausz Ferenc
nek, ki előterjeszti múlt számunkban már közölt vigalmi bizott
ság pénztári jelentését. Azután elnök felolvassa Bettelheim volt 
pénzbeszedő kérvényét, melyben augusztus havi fizetését, úgy
mint a tagok után járó százalékát követeli. - -  A választmány, 
tekintve, hogy augusztusban nem működött és állása ideiglenes 
volt, a százalékokat és a fizetés követelését visszautasítja, vég- 
kielégitéskép azonban 50 koronát részére megszavaz. — Ház
nagy indítványozza a körhelyiség szombatról vasárnapra való 
éjjeli nyitvatartásának a megváltoztását. Tudomásul vétetett. 
— Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.

A választmány átirata a kávés-ipartársulathoz a 
frakk-ügyben.

Telt. Ipartársulat!
Telt. Elnökség!
A budapesti kávésregédek 1906 junius hó 19-én nyilvá

nos gyűlést tartottak és itt kimondták, hogy küzdeni fognak a 
frakk-viselet ellen. A folyó évi julius hó 26-ikán tartott újabb 
gyűlés azután egy határozatot hozott, hogy 1906 augusztus 
20-ikától kezdve minden kávéssegéd a frakk helyett egyszerű 
zakkó-kabátot, nem kivágott mellényt és fekete csokor-nyak
kendőt visel. Ezen határozat értelmében a gyűlés felkérte a 
szakegyesület vezetőségét, hogy a kávéssegédek ezen kívánal
mát a Budapesti Kávés-ipartársulatnál tolmácsolni és végrehaj
tását sürgetni el ne mulassza.

Тек. Ipartársulat !
Választmányunk augusztus 7-én tárgyalta is ezt a kívá

nalmat, azonban tekintettel a határozatban kitűzött rövid időre,

Pincérek! Művelt munkás nem olvas más 
lapot, mint a „Népszavát“. Követeljétek mindenütt, 
ahol megfordultok! Agitáljatok az érdekében! Szerez
zetek uj olvasókat!

Szerkesztői üzenetek.
Papp Sándor, Hamburg. A cikket nem közölhetjük, 

mert először nem bírjuk elolvasni, másodszor amit kilehetett 
csilabizálni, olyan klasszikus, hogy a magyarországi kávéssegé
dek nem tudnák megérteni. Tessék magyarul Írni, nem ham- 
burgul vagy diákul. Lap ment. — Hoch Lajos, Pécs. Cser- 
vovics Sándor főpincér, Royal kávéház, öt példányt beküld- 
tünk. Postafordultával várjuk az előfizetést, hogy a lap további 
küldése fennakadást ne szenvedjen. Elvtársi üdvözlettel. — 
Friedmann, Nagyvárad. Levele meglepett. Figyelmeztetem, 
szavat tartsa be, ag táljon és amennyire lehetséges, készítse elő 
a jövő kialakulásokat. Hogy ügyünket továbbra is szolgálja 
tollával, az kötelessége, jó lesz azonban kerülni a sok meg
szólítást és bekezdést, valamint megszokni a retorikát és a 
témáknak összefüggő átmeneteit az egyikből a másikba. A kény
szerítő körülmények dacára ne felejtse, a szociáldemokrata 
párthoz tartozik, ki a pártprogrammot magáénak vallja, azt 
erejéhez képest terjeszti és a pártot anyagilag támogatja.

ÜZLETI HÍREK.
Pincér-cipők csak Serényi Zsigmondnál, VII., 

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

Nyilttér.
N y i l a t k o z a t .

A Szt.-Lukácsfürdő «Kristály»-forrásának vizét 
üdítő italként szívesen alkalmazom és mint terepiás 
segédeszköznek is hasznát láttam ott, ahol a szénsav 
étvágyjavitó és bélstimuláns hatására vagyunk ráutalva.

Dr. Kuthy Dezső,
a vlzgyójíyászat egyet. m. tanára, a «Szegény- 
sorsú Tüdőbetegek Szanatórium-Egyesületéinek 

igazgatója, Budapest, (Budakesz).

Felelős szerkesztő: Boór Jenő.
Világosság könyvnyomda r.-t. Budapest, VII., Nyár-utca 1. sz.
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' l l  Л  N  A  artézi savanyuviz =
legkitűnőbb ásványvíz..

Forrás 970 méter mély, 57 R. fok meleg. 
Baktérium-, kén- és mészmentes.

Óvszer tífusz és egyéb betegség ellen.
Kapható vendéglősök és füszerkereskedőknél. A város
ligeti kutnál levő iparcsarnokban, azonfelül ásványvizek 
palackokban és melegítve poharanként is kaphatók.

Forró artézi fü rd ő  v iz
puttonyokban a házhoz száll itta tik. 
Megrendelhető trafikokban és irodánkban.

„ARTÉZIA“ részvénytársaság, VII., Egressy-ut 20/c.
--------------------  Telefon: 20 -35. ---------------------

V .   у

" н  u t t k e  h "
„Casino“ pezsgő
Budapesti főraktár: IV., Szép-utca 3. szám.

■ в

» Ш Ш З Е 8 - 1 . ™
szénsavval tetitert ásványvize hasz ros 
ital étvágyzavaraknál és emésztési ne
hézségeknél. A legtisztább és legegeez- 
ségesebb asztali, és, borviz. Hathatós* 
szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg- \
ségek ellen. Orvosi rendelet szerint 
egy melegített pohárral igyék éhgyo
morra. Kivánatnai szénsavmentes töltést 

is. szállít a
Szt. - Lu kácsfiirdő  Kutvállalat Budán.

Szemüvegek
^___ ^  ----------------- és ------------- —.

O ó  orrcsiptetők
^  legfinomabb) kristály üveggel 

nikkelezett foglalattal frt 50 kr.
valódi nikkelfogiatattal frt 80 kr.
finom doubléfogtalattat —  —  —  1 frt —  kr.

Orvosi előírás után is készítünk fent jelzett dijakkal.

Czig ler és Sch lesinger
Budapest, Vil. kerület, Kerepesí-ut 36 L, Klauzét-utca sarok.
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Pincérek figyelmébe!
1Э1 П mindennemű tyukszemes és
1 l l l C C l  v l j J U K  fá jós lábakat meggyógyít 

cipőim viselése.
O S  r\ lr  valódi finom chevreaux-bőr-
1 I I l v C I  d | J L M V  bői, könnyű erős talppal, 

párja 12 korona.
1Э 1 гл r %pLfe- r %Í 1Лr^ lr  közkedveltségnek örvende- 1 IIIV^CI v I | J U K  nek mindenhol.

Serény Zsigmondi
Budapest, V II., Erzsébet-körut 36.

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.

Fiumei Elelánt-csokoládé
kávéházak és étkezdék használatára kiváltképen 
a 31-es számú a legalkalmasabb. Rendkívül 
jó ize és finom aromája által annyira kitűnik, 
hogy a legjelentékenyebb üzletekben és beteg- 
ápoldákban (szanatórium okban) egyaránt 
nagy előszeretettel használják. @ © @

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

B E IT Z  JÄNO S
mtíesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, Ilii., A kácfa-u tca  52. szám  (Dob-utca sarok).

Kávéházi eszközök 
raktára

és javító-műhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter- 

gáltatnak.
Használt golyók és 
dákók olcsón, állan
dóan raktáron vannak. 

Csorba golyók magas áron vétetnek meg ás becseréltetnek.

Dákok gyorsan és pontosan készíttetnek.
TELEFON: SÍ 30. TELEFON: 81 30.

Síeiner József és fia
cukrászdája és sütödéje

Budapest, Ilii. kér., Király-utca 67. szám.
A budapesti elsőrangú kávéházak és éttermek siiteményszállitója.

STEIN ER- féle

„Luxus-kétszersült“
Törvényileg védve.

Pótolja a friss süteményt, i —  i Elsőrangú tápszer.
Minden egyes darab külön-külön egy 
pergament borítékba van csomagolva.

Egy doboz (35 darab) ára 1 korona 20 fillér.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) 
postán utánvéttel és bérmentve lesznek elküldve.

Bevezetés elsőrangú szanatór iumokban ás 
gyógyhelyek kávéházaiban.

Szaktársunk, ki hosszú évek óta munkása volt szakmánk
nak, nem kevésbbé mindig igaz katonája volt szakszer
vezeti mozgalmainknak — megérdemli, hogy az egyleti 
helyiségnek közelében lévő k ávécsarnokát — a 

kávéssegédek állandóan látogassák.



egy eredetiről 100 120 másolat nyerhető. Lehúzás után
barna olajos-itatós közé fektetjük és három-négy nap 

; múlva ismét használható.
Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelző- 

festékek minden nagyságban kaphatók

Berkovits Károly
sokszorosi tó-készül ékek és hektograph raktárában

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

m.......................  , = z z z z

Korona-szálloda Nagymaroson.
Modern vendégszobák, a legújabb komforttal 
berendezett étterem, kávéház és cukrászda.

«—  GRAND TERASZ. —
Vasár- és ünnepnap katonazene, hétköznap 
elsőrangú cigányzene hangversenyez. A fővárosi 
közönség kiránduló helye.Vasut-éshajóállomás.

Számos látogatást kér Dénes A. Aladár, bérlő.

■  ■

Я  ELSŐ MAGYAR ü

RÉSZVÉNY-SERFŐZDE
BUDAPEST-KŐBÁNYA.

I VÁROSI IRODA: I
l J  Vili. kerület, E sz te rh á zy -u tca  6. szám. I  ,

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

Ajánlja úgy hordókban mint palackokban:

ászok, király, márciusi világos, márciusi sötét (bajor 
módon), udvari (pilseni módon), kétszeres márciusi 

világos és sötét, valamint bak söreit.

=  jtiindennap friss lefejtés. ■----
10 palacktól feljebb házhoz szállítás.

Hordósör-megrendelés B u d a p e s t r e  telefon 52 59.
v i d é k r e  56 58.

Palacksör-megrendelés telefon — ------- 56 59.

| DIRDRL 5ECI
I  fran cia  módszer szerint I

] E B E R H A R D T A N T A L  P
■ pezsgőgyárából Budafok. $
J Telefon: Budafok 30. sz. J

is *----------------- HK)s CONSUMs j
PINCÉREK R É S Z V É N Y T Á R S A S Á GA

Budapest, Ilii., Kertész-utca 48.
Kitűnő és szép szivarszipkák.
©  ©  ®  Kizárólag saját gyártmány ! ©  ©  É2)

Kapható ezenkívül a legjobb minőségű svéd

Consum-gyufa
irókréta, m billiárdkréta, m fogvájó, 
irótábla, szivacs, levélpapír stb. stb.

Kizárólag saját gyártmányunk:

CONSUM-HÜVELY.
CYRANO-HÜVE L Y.

ANUBIS-HÜVE L Y.
C O NG Ó- H  Ü V E L Y .

£ ------ Pontos kiszolgálás!   Jutányos árak 1    ^

v  Gummi-óvszerek."
P R F T T V  P Í 1 I V  legvékonyabb és 
r n t - I I V  г  Ü L I ,  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-öv (havibaj ellen) 3 és 4 korona.
Minden megrendeléshez utasítás és árjegyzék, 

szétküldés titoktartással bérmentve.

Czigler és Schlesinger
Budapest, VII. kér., Kerepesi-ut 36/L.
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Legmelegebben ajánlom a 
legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító 
Berkovits-féle

hektograph lapokat
és minden színben lévő tin
tákat. A nélkülözhetetlen 
h e kt о g r a p h I a p mindétől-
Hnlnn fnhhc7nr li n Ч7ПЯI h я t ó PS

Étlapirók figyelmébe!


