
Bojkott.
A budapesti kávéssegédek V ass Istvánt, a „Mátyás 
király“ kávéház volt felszolgálóját azért, mert a szociál
demokrata szervezett munkások, de főleg a malommun
kások lezajlott harcát, úgymint a kávéssegédek szervez
kedését mosdatlan szájjal gyalázta, egy hónapi 
b o jk o tt alá helyezte. A szervezett kávéssegédek 
ezután ezt a módot fogják használni, hogy az ilyen sar- 
kantyus vitézeket észretéritsék. Kávéssegéd Vass István 

úrral ne dolgozzon 1

tett fél, méltatlankodó hangján jajdul fel és egye
sületünk vezetőségének rója fel szaklapunk éles irá
nyát, valamint azon «incidens»nevezett össze
ütközéseket, amelyek egy-két üzletben a főnök és 
alkalmazottak között már eddig megtörténtek.

Ez a szemrehányás tévedés az ipartársulat 
részéről és ezt a tévedést az a rövidlátás szüli, amely 
rövidlátás jellemzi az ipartársulatot.

Úgy tesznek, mintha évtizedek óta nem történt 
volna semmi a kávésok és alkalmazottaik között. 
Mintha a «barátságos viszony» égisze alatt nem elég 
jeremiádába sírtuk volna már el panaszainkat.

Majdnem egy félszázad meddő küzdelmei tanús
kodnak arról, hogy milyen hermetice zárkóztak el 
mindenkor az alkalm azottak jogos és méltányos kíván
ságai elöl.

Hogy az a hang, amelyen szaklapunkban kávés
segédeink megszólalnak, — és nem a vezetőség — 
az szokatlan és bántó a hízelgő szavakhoz, az undo- 
rodásig émelyítő kunyoráláshoz szokott kegyelmes 
füleknek, ezt jóit tudjuk, de ennek okát munkaadóink 
önmagukban keressék. Kárhoztatni a vezetőség a 
kávéssegédek mai eljárását nem fogja, megtiltania 
pedig nem áll jogában.

De minek is tenné! A kávéssegédek eleget kér
tek, könyörögtek, hogy végre követelhessenek.

Tekintsünk vissza egy kissé a múltra. Nem áll 
minden adat rendelkezésünkre, de azért egynéhányat 
módunkban van a kávés-ipartársulat emlékezetébe 
idézni.

Tiz évvel ezelőtt indult meg a mozgalom az 
ügynöki rendszer letörésére. Hibás alapon, téves uta
kon, szerintünk, de a kávés-ipartársulat által most is 
kívánatos loyális irányban. És tiz éven keresztül egy 
« Kávéssegédek Köre», három  « »
«országos egyesület» volt kénytelen elbukni ebben az 
egy kérdésben is, a simának képzelt «jóakarata támo
gatással» és « barátságos viszony nyal» kövezett loyális 
utón. És hogy ma az eredmény még is meg van, az 
nem az ipartársulat irattárában porladó memorandum
halmaznak köszönhető, hanem azoknak az « 
nek>, amelyek annyira fájnak most munkaadóink 

jóindulattól csepegő szivének.
A « barátságos, békés » fentartását semmi

sem biztosíthatja eredményesebben, mint az, ha munka
adóink az alkalmazottak már kivívott jogait respek
tálják és az ipartársulat őrködni fog saját határozatainak 
betartása felett. F. J .
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Sziringer Pál.

A munka mezején esett el, mint a kizsákmányo
lásnak, mint egy lelketlen munkarendszernek az áldo
zata. A magyar kávéháziparnak csúfolt jóléti bizottság
nak, hogy hányadik áldozata Sziringer Pál, kimutatni 
képtelenség. Hat évig volt fizetőpincére a hírhedt 
Egerváry Géza tulajdonát képező «Rémi kávéházinak, 
hat évig nyelte a füstöt, ette a bacillust, szolgálta 
gazdáját és a polgári társadalmat, hat évig gyűjtötte 
másnak a 20-as értéktöbbletet, hat álló esztendeig 
húzta megszakítás nélkül az igát, még annyi időt sem 
véve magának, hogy a heti pihenő szabadnapot 
tartsa s Sziringer Pál, a könnyelmű szorgalom és 

önfeláldozás médiuma 34 éves korában, fiatal élettel, 
de foszladozó tüdővel elment oda, ahonnan nincsen 
többé visszatérés.

Egy özvegyet és egy árvát hagyott hátra. Talán 
nem egész kétségbeejtő viszonyok között, meglehet, 
de ki törődik nálunk az özvegyekkel és árvákkal? 
Hol az a kéz, mely dijat ad? Hány Sziringer Pál jár 
közöttünk, mint megannyi vérszegény áldozata egy 
gaz, rendezetlen céda életnek?! A fényesen beren
dezett szállodák és kávéházak pincérei azonban kez
denek öntudatra ébredni és jaj annak a «rendnek», 
amely «Wertheim szekrényeinek» érdekében sirhanto- 
kat ás a rákoskeresztúri temetőben.

Szakegyletünk testületileg vett részt elhunyt 
munkástársunk temetésén és a következő gyászjelen
tést adta ki:

A Budapesti Kávéssegédek Szakegyesülete 
vezetősége szomorodott szívvel jelenti, hogy Szirin
ger Pál, a Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének 
választmányi tagja folyó hó 12-én, délelőtt fél 10 
órakor rövid szenvedés után, életének 34. évében 
elhunyt.

Hült tetemei folyó hó 14-én, délelőtt 10 
órakor fognak a gyászházból, Vili., Bezerédi-utca 
10. sz., a rákoskeresztúri uj temetőben örök nyu
galomra helyeztetni.

Budapest, 1906 szeptember hó 12-én.
Áldás e's béka ham vaira!

Szakegyesületi Szemle.
Adj a tótnak szállást. . . Ezt a közmondást 

használta Sonnenschein Sándor szaktársunk egy pana
szos levele élén, amelyben a többek között azt írja: 
A «Mátyástéri kávéház»-ban voltam mint főpincér 
alkalmazva és meglehetős nyugodt üzletem volt. Tör
ténetesen felszolgálóra volt szükségünk és igy felkért 
Sonnenwirth Mór» szaktársam, ajánljam őt a főnöknél. 

Sonnenwirth, aki huzamosabb ideig naponta a nyakamra 
járt, hogy se pénze, sem hitele nincs, könyörüljek hát 
rajta és segítsem álláshoz, egy nagy, hibával b ir: t. i. 
nem tud mint zutrager dolgozni. Én azonban meg
könyörültem rajta, mint régi ismerősömön és hogy 
szaktársamon segítsek, azt mondtam főnökömnek, 
fogadja őt mint főpincért, majd én mint felszolgáló 
fogok tovább dolgozni. Szóval helyet cseréltem vele 
s természetes, jövedelmet is. A főnök ebbe beleegye
zett és Sonnenwirth belépett mint főpincér; alig volt 
azonban ott három napig, elkezdett ellenem a főnök
nél denunciálni és a vendégeket ellenem uszította, 
úgy hogy én rövid időre rá kiestein azért, mert ennek 
a szemtelen poloskának hogy éhségét csillapítsam, 
üzletet szereztem.

Nekünk csak az a hozzáfűzni valónk, ez a követ
kezménye az önajánlásnak és protekciónak, vagyis

annak, ha a szaktársak az egyletet megkerülik. Ebben 
az esetben, miután dátumról nincs szó, ha az egylet
alakulás előtt történt, ez természetes enyhítő körül
mény, de azért elitélendő.

Éttermi pincérek szervezkedése. E hó 13-án 
éjjel a Budapesti Pincéregylet tagjai egy rendkívül 
sikerült taggyűlést tartottak: az éttermi pincérek gaz
dasági helyzete és az ügynöki rendszer napirenddel.

A taggyűlés elnöke Szép Lajos szaktárs volt, aki 
világos szavakkal fejtegette a taggyűlés egybehivásá- 
nak a szükségét, amely a legutóbbi nyilvános gyűlés 
folyománya. Az utána felszólaló éthordó szaktársak 
bátor szavakkal mutattak rá a szabad szervezet» meg
alkotásának a szükségére, a szaklapnak az  ̂ egylet 
vezetőségétől való fíiggetlenitésére. A taggyűlés egy
hangúlag elitélte a «Fogadó» cimü népbutitó fércel- 
mény ugrifüles ostobaságait és kimondotta, amennyi
ben a «Fogadó» ostoba tulipános ABC stílusban 
szüntelen akadékoskodik és a munkaadók, valamint 
azok hajcsárainak zengi hülye himnuszait, a lapot 
erejéhez mérten, ahol csak teheti, bojkottálni fogja. 
Különben komolyan úgy sem veszi, mert a pincérek 
gazdasági és politikai felszabadítása oly komoly és 
nagy horderejű akció, melyet a gründolásokban utazó 

Fogadó» alacsony színvonalával és hivatásával meg 
nem sérthet.

A kávéfőzők részéről Kéföl, a kávéssegédek részé
ről Boór beszéltek, biztosítva az éttermi szaktársaknak, 
ha az «osztályharc» alapján modernül szervezkednek, 
a kávéssegédek, kávéfőzők, szóval a szervezett mun
kásság szolidaritását. És ránk az éthordók mozgalma 
azt a benyomást tette, hogy ők tényleg felismerték 
osztályhelyzetüket és azt az elnyomatást, amely a 
magyarországi munkásságot a szabad szervezet» meg
alkotására kényszeríti. Végül megválasztották a szervező 
bizottságot, amely a szervezkedés további munkálatait 
vezetni fogja. «Szállodai, éttermi és kávéházi alkalma
zottak országos szövetsége» jöjjön el a te országod! 
•Előre!

Kérelem. Felkérjük a szakegylet mindama tag
jait, kik szaklapunk legutóbbi számának a birtokában 
vannak, szíveskedjenek azt szerkesztőségünk részére 
leadni, mivel rendkívül fontos és komoly ügyben 
szükségünk van a lapokra.

A jelvények megérkeztek! Tudatjuk szak
társainkkal, hogy jelvényeink, «Jogot a népnek!» fel
írással, megérkeztek. Minden öntudatos kávéssegéd 
kiváltja jelvényét és becsületes, bátor munkáshoz mél
tóan a kabátján látható és feltűnő helyen — viseli, 
munkán kívül. A jelvények 30 fillérért szerkesztősé
günkben kaphatók.

A bizalmiférfiakhoz. A bizalmiférfi-rendszer 
kiépítésének céljából minden üzlet részére blankettá
kat bocsátottunk ki azért, hogy minden üzlet 
maga választhassa meg a bizalmiférfiát. A szak
társak nagyobbrészt meg is feleltek kötelességeiknek, 
dacára annak a nagyarányú hajszának, melyet egyes 
főnökök és főhajcsár urak a bizalmiférfi-rendszer ellen 
rögtönöztek.

A bizalmiférfiak azonban nem felelnek meg 
kötelességeiknek. Elismerés a kivételnek, a megválasz
tott szaktársak nagyobbrésze nem jelenik meg a ren
des bizahuiférfi-értekezleteken. Felszólítjuk tehát a 
bizalm iférfiakat, hogy minden hétfőn a szokott helyen 
megjelenjenek, mert a jövőben azokat, akik rendesen 
meg nem jelennek, nevükről fogjuk megnevezni, hogy 
a szaktársak lássák, melyik bizalmiférfi nem tartja be 
kötelességét.

Figyelem, szaktársak! E hó első bizalmiférfi- 
értekezlete elfogadta a szervező bizottság ama javas
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latát, hogy az ellenállási pénztári és a pártadó-befize- 
téseket a bizalmiférfiak nem hétfőn, hanem a hét 
bármely más napján a szerkesztőségben elvégezhetik. 
Tekintettel a rövid időre, a hétfői üléseken a befize
tések nem eszközölhetők, felszólítjuk tehát az üzletek 
bizalmit érfiait, hogy a dolgot el ne hanyagolják, a 
szaktársakat pedig, hogy magukat ne kéressék sokat, 
meit hisz a célt maga a cim is kifejezi: « 
pén ztár».

Egy állandó vigalmi bizottságra van szüksége 
az egyletnek. Azok a fiatal nőtlen szaktársak, akik 
erre képességet éreznek, jelentkezzenek Farkas János 
ügyvezető alelnök szaktársnál, de ne kéressék magukat, 
hanem jelentkezzenek önként, mert a vigalmi bizottság 
egy fontos tényezője a szervezetnek, a amennyiben a 
mulatságok révén nagyban hozzájárul az anyagiakhoz.

Szaktársak! E  hó28-án, pénteken este S 1/, órakor, 
a szakegyleti helyiségben felolvasás tartatik a „Nemi 
betegségek“--röl.Mindenkinek kötelessége és érdeke meg

jelenni.
Eljegyzés. Szrnák Ferenc szaktársunk, egyle

tünknek megalakulásától kezdve rendes tagja, elje
gyezte Komád Mariskát, Komád V. budapesti ven
déglős kedves és művelt leányát. Fogadja szaktársi 
üdvözletünket.

Szervező bizottsági szemle.
Vén betyárból lesz a legjobb pandúr. Ismét 

egy megvadult tulipánvirágról szól a nóta, ki szent 
hazaffyas érzelmekkel teli kebellel nekirugaszkodott 
a kávéssegédek szervezkedésének, dacára ama óriási 
horderejű dolognak, hogy nem rég vándorolt át hoz
zánk a lengyel nyergen keresztül. Hajdú Sándor 
szaktárs úrról, a Miksa-utcai bableves-csárdásról van 
szó, aki tulipános munkaadói jogánál fogva, régi pin
cér létére, tehát vén betyárhoz méltó pandúr szem
telenséggel beleavatkozott szervezetünknek egy a 
Klein testvérekkel (Adria kávéház) fennálló vitás ügyébe, 
továbbá a szociáldem okrata szervezett munkásságot és 
kávéssegédeket csirkefogóknak stb. nevezte. Megjegy
zendő, hogy ennek a tulipánnal fémjelzett göbölynek 
volt annyi bevándorolt raffinériája, hogy köpködését 
nem a saját csárdájában tette, ahova pincérek járnak, 
hanem elment az Adriába, tehát egy idegen kertbe 
csaholni.

Az Adria kávésok nem akarják megtűrni a bizalmi- 
férfi-rendszert. Ahány bizalmiemberünk volt, állandóan 
kitúrták, megnehezítették működését, szóval úgy néz
nek rájuk, mint a róka a savanyu szőlőre. Az Adria 
stammvendégei közé Hajdú Sándor csárdás és Pesti 
ur is tartozik, ki mint a kávésok barátja, egy kulacs 
alatt házőrző kutyafája az Adriának. Legutóbbi bizalmi
férfiunk egy fiatal, gyenge testalkatú gyerekember volt, 
akit — kijelentjük — nem tartunk teljesen ártatlannak, 
sőt beismerjük hibáit, de akit azért nem nevezünk 
meg, mert hisz nem is róla, mint inkább a 

férfi-rendszer elismeréséről van szó. Bármilyen hibás 
legyen azonban a kérdéses volt bizalmiférfi, a kávés
segédek szabadszervezetének nevében tiltakozunk az 
ellen a nyomorult brutalizmus ellen, hogy egy idegen 
ember, mint Hajdú Sándor, kinek nem az Adria kávé
házban, hanem a Miksa-utcában van a prostituáltak 
által látogatott bableves-csárdája, azért, mert valaha 
pincér volt, mert az Adria stammvendége, mert egy 
óvadékbanknak választmányi tagja s mert baráti viszony
ban áll a kávésokkal, beleavatkozzon a mi szervezke
désünkbe és tulipános műveltséggel pofonrugja a írn 
bizalmiférfi-rendszeilinket és szervezkedési szabadsá
gunkat s akár a legrosszabb bizalmiférfiunkat is nug-

véréssel fen yegesse! Hajdú Sándor pedig igy cseleke
dett, mert mint egy afrikai benszülött, bízva az ő testi 
erejében, volt bizalmiemberünket az Adria kávéházban 
tettleg inzultálni akarta, ugyannyira, hogy annak kalap 
nélkül menekülnie kellett az átelleni Emkébe, ahol 
szaktársai aztán védelmükbe vették. Klein urak tehát 
bármilyen ájtatosan tiltakozzanak is, itt nem bizalmi- 
emberünkről, mint egyénről, hanem a bizalmiférfi- 
rendszerről van szó, amit ügyes taktikával a legdur
vább módon megsértettek.

Ez az igazság! Hajdú ur(?) pedig üzleti bevé
teleit nagyrészt becsületes munkásfilléreknek köszön
heti. A magyar vendéglős és kávésipar szolgálatában 
álló kifáradt pincérek garmada számra hordják ennek 
az embernek pénzüket és ez a szavazati joggal biró 
érett magyar állampolgár — polgári becsületére hivat
kozva szidja azokat a munkásokat, kiknek legrosszab- 
bika is hasznosabb tagja ennek a szerencsétlen tuli
pános országnak, mint aki bableveseken keresztül jut 
a szavazó urnához.

Minden szervezett munkás, kávéssegéd és a Buda
pesti Pincéregylet tagiai kerüljék a M iksa-utcai bableves
csárdát mindaddig, míg annak tulajdonosa m agát 
érdemlegesen nem tisztázta.

Megvadult tulipán-hős. E cim alatt múlt szá
munkban megírtuk, hogy Heimann József, a Hungária 
buffet tulajdonosa goromba szavakkal megsértette 
szervezetünket és a szervezett munkásságot. Közlé
sünkre a következő levelet kaptuk, amit szó szerint, 
minden kommentár nélkül kötelességünknek tartjuk 
közölni, kijelentve egyben, hogy részünkről az ügyet 
befejezettnek tekintjük. A levél igy szól:

Tekintetes Szerkesztőség!
Kedves Elvtársak !

Becses lapjuknak «Megvadult tulipánhős» cimü cikkére 
válaszolva, bátorságot veszek magamnak védelmemre a követ
kezőket felhozni :

Én, aki a Népszavának éves előfizeíője vagyok, továbbá 
évekig mint főpincér és most mint üzlettulajdonos, kávéssegéd- 
munkástársaimmal szemben tudtommal vagy rosszakaratulag soha 
nem vétettem, soha nem ártottam.

Jelen cikkben felhozott vádakra is csak azzal védekezhe- 
tem, hogy bevallom őszintén, hogy tényleg használtam oly kife
jezéseket, amilyeneket nem lett volna szabad használnom, de a 
szándék bennem nem az volt, hogy sértsek, hanem Pollák Sán
dor Elite kávés úrral — aki szintén őszintén rokonszenvez a 
munkásság küzdelmével és aki a legelsők között volt mindig, 
amikor a megadásáról volt s/ó a kávéssegédek és más alkalma
zottak jogos követeléseinek, egy asztalnál ülve, tréfálkoztunk 
s ekkor mondtam, de tréfálva és tréfából az inkriminált kifejezé
seket, amiket még itt sem akarok megismételni.

Miután igy őszintén beismerem hibámat és azt hiszem, 
hogy elvtársaim bocsánatát sikerül megnyernem annál is inkább, 
mert ezennel ünnepélyesen kijelentem, hogy a jövőben ilyet és 
hasonló kifejezéseket még tréfából sem fogok használni.

Maradtam elvtársi üdvözlettel
Heimann Jó z se f  a Hungária-buffet tulajdonosa.

Heimann József Hungária-buffetje ezek után a 
bojkott alól fel van oldva.

Figyelem, kávéssegédek ! Felhívjuk az itt felsorolt szak
társakat, hogy ellentállási könyvecskéiket, melyeket kiállítva 
szerkesztőségünkben fclejtettehy onnan elhozni vagy a bizalmi
férfi által elvitelni szíveskedjenek: Saphir Ferenc, Grünwald Ödön, 
Fritz Ferenc, Perényi József, Riesz Gyula, Fűzi Károly, Peck 
Lőrinc, Koloszár Gyula, Goldstein Jenő, Wallinger Vilmos, Sipos 
Aladár, Ritter Elemér és a Balaton, úgymint a New-York kávé
házak összes személyzetei.

Tulipánok. A teljes pihenő szabadnapot 
hetenként rendesen, becsületesen, úgy, amint azt tisz
tességes viszonyok között kellene, a következő üzle
tekben nem tartják be, vagy csak részben : Szabadság, 
Erzsébet (Üllői-ut), Weinstein, Adria, Orient, Hunnia, 
Szegedi, Parlament, Francaise, Hazám, Cairo, Wagner, 
Tátra, Központi szálló, Japán, Belvárosi és Thália. — 
Nem tagok: az Árpádban a tekeőr ur, a Központi 
szálloda kávéházában valami Augustinovics névre fülelő
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római rabszolga és a Bodóban egynéhány poloska 
pincér ur, de nem baj, mert elérkezik nemsokára az 
az idő, amikor megalázkodva, kutyamódra simulnak 
majd hozzánk, mint szervezett munkásokhoz.  ̂ A szei- 
vezetet pedig gyalázzák: a Fodor mulatóból Pintér 
Jenő tikettlovag, a Hazám kávéházból Váradi Aladár 
tulipános vakondok. Az ügynöki piócákat a kávésse- 
o-édek testére a következő kávésok teszik : Hanusz, ki 
a Greibich piócával áll felebaráti viszonyban; Rémi, 
illetve Klein Egerváry utód és Stancsu ur, kinél leg
inkább Seidl Kajetánon kívül egy féllábu pióca kot- 
nyeleskedik, akit — úgy látszik egészen le kell 
ütni a lábáról. A gyászjelentést következő számunkban 
folytatjuk.

Az ellentáilási pénztárba Hermann Gyula 
szabómester, kinek a Wesselényi-u. 47. szám alatt létező 
szabóüzletét és műhelyét a szaktársaknak a legnagyobb 
melegséggel ajánljuk, tiz koronát adott az ellentáilási 
pénztárba. Csak azt támogassátok, ki szervezetünket 
pártolja. Olvassátok az ide vonatkozó hirdetést.

A Neiger-étterem éthordói harcba léptek, mert 
egy Klein Simon névre hallgató segédhajcsár és fizető
pincér éretlen hepciáskodásait nem akarták tűrni és 
e hó 17-én éjjel 12 órakor egy Grosz Henrik nevű 
sztrájktörő éthordón kívül valamennyien beszüntették 
a munkát. A harc az éthordók győzelmével ért véget. 
Követelték a fizető pincér és a sztrájktörő elbocsáj- 
tását, akiket a főnök el is bocsájtott. Áz éthordó szak
társak egyúttal a szabadnapot is kivívták maguknak. 
Előre!

Az igazságnak győzni kell! A szervezett 
kávéssegédek a Stancsu kávéházat a mai nappal a 
bojkott alól felmentik. Itt a bojkott csak arra szorít
kozott, hogy a munkaközvetítőnek nem volt szabad 
személyzetet közvetíteni, illetve közvetített volna, de 
nem akadt az egyletnek olyan tagja, aki a Stancsu 
kávéházban akár csak kisegítést is vállalt volna, a 
Linczmayer Gyula «főpincér ur» szemtelen magatartá
sáért az egylettel szemben, aki az egyletet megkerülve, 
ügynöktől lett közvetítve és úgy tett, mintha ötig sem 
tudna olvasni, bár utólag beiratkozott. Tudvalevő, hogy 
Vass Samu, a munkaközvetítő osztály vezetője ebből 
kifolyólag majdnem bizalmát vesztette a választmány
nak, mert Lincmayer korcsmái rafinériával belépését 
úgy tüntette fel, mintha az egylettől lett volna közve 
titve, amennyiben Vass Samu névjegyét — jogtalanul 

felhasználta a szervező bizottság félrevezetésére. 
A szervező bizottságot azonban félrevezetni nem lehet, 
a Linczmayer svindli kiderült és igy került a Stancsu 
kávéház bojkott alá, mert a kávés Linczmayert elbo- 
csájtani nem volt hajlandó.

Az igazság végre is győzött. Stancsu kávés kije
lentette, hogy ezentúl csak az egylet veszi sze
mélyzetet, a szabadnap pontos betartása felett őrködik, 
a frakkot megszünteti és Linczmayer Gyula két- 
kulacsos urat a munkából azonnal elbocsájtja, ami meg 
is történt. Az ügy, mely a kávéssegédek szervezetének 
zászló becsületéért történt, annak győzelmével befeje
ződött és igy Stancsu ur a mai naptól a bojkott alól 
fel van mentve.

A pécsi kiállitás és a gárda. A «Fogadó» a 
pincérek butításában óriási szolgálatot tesz a pocakos 
munkaadóknak. Ez a vidéki gárda  hűségesen fizeti a 
butaság adóját a butaság vámszedőjének, a «Fogadó -  
nak. Itt a fővárosban azonban már nem találhat oly

szilárd talajra, amennyiben éttermi szaktársaink is kez
denek öntudatra ébredni és belátják, hogy a «Fogadó», 
amely a gazdákat védi, nem lehet az ő érdekeik igaz 
szószólója; meg is csinálták hivatalos lapjukat, amely
ben aztán harcban is állanak azzal a népbutitó fércel- 
ménynyel, amely bátran a 28-as címet is felvehetné, 
amennyiben alkoholgazdasággal, a fosztogatáshoz szük
séges idegenforgalommal és ráadásul «Országos Pincér
ügyekkel» is foglalkozik összevissza 12 koronáért.

Amilyen büszkesége a magyar tulidános iparnak 
a Keglevich cognac, a szegedi bicska, a tiszaujlaki 
bajuszpedrő vagy a Kotányi-féle rózsapaprika, éppen 
olyan dísze a vendéglős bácsik és tulipános pincérek 
országos szakzsurnalisztikájának a «Fogadó» (28-as) és 
ami fő, a fényképalbuma, amelyben kövér és sovány 
pincérrabszolgák és még kövérebb szakácsnő urliöl- 
gyek gömbölyűén mosolygó arccal hirdetik a vendég
lői alkalmazottak paradicsomi helyzetét, amit különbén 
«Minden Tamás», a Mi Csalándunkban» mucsai dia
lektussal bizonyít.

De mi félretesszük hazátlan toliunkat, beszéljen 
helyettünk «Minden Tamás» tulipános tolla a «Fo- 
gadó»-ból:

Felhívás. Az 1907. évi országos pécsi kiállitás alkalmá
val, mely május 1-én vesz ikezdetét, több fizető- és éthordó - 
pincér vétetik fel. Felhivatnak mindazon kartársak, akik a fiirdő- 
szezon végén feljönnek a fővárosba és a kiállításon részt óhaj
tanak venni, hogy nálam bemutatkozni szíveskedjenek. A kiálli
tás alkalmával több mint 300 pincér leend alkalmazva. Minthogy 
ezen állások betöltését nem végezhetem egyszerre, kérem a 
bemutatkozást mielőbb eszközölni. Tisztelettel Engel Miksa ká
vés, Budapest, IV., Oerlócy-utca 1. (Gerlócy-kávéház.)

Hát nem egyenlő ez: 28 (?) «Fogadó» és 300 
pincér közvetítése?! Hát nem tudja az a szegedi 
túrós csusza szájú sajttakaró, hogy a budapesti pin
céreknek két egyesülete van munkaközvetítővel ? Persze 
Pécsett idegenforgalomról van szó; fosztogatásról van 
szó; osztogatásról van szó. Tehát t. gárda, kedves 
híveim az «urban», gyorsan jelentkezzetek 300-an 
és fizessetek elő a «Fogadó»-ra, amely a pincérügye
ket országosan intézi, aztán menjetek el a pécsi kiál
lításra koplalni, aztán fényképeztessétek le magatokat 
a «Fogadó»-ban, amit Minden Tamás hazafiasai! meg 
fog énekelni mert fogadó legyen a nevem, ha 300 
pincér közül 40 végig koplalja a pécsi kiállítást. Hol 
az az alapszabályokat jóváhagyó kormányhatóság, amely 
megakadályozza 300 ember kizsákmányolását ? Ki gon
doskodik itt a munka becsületes megfizetéséről ? Ki 
biztosítja annak a szegény 300 beugrasztandó ember
nek a tisztességes megélhetést?

Visszatérünk rá. Most csupán azt jegyezzük meg : 
aki így tud mindenbe beletamáskodni, mint ez a «Fo
gadó -nak címzett turóscsusza újság, megérdemli, hogy 
28-at verjenek arra a bizonyos alfelére, melyen min
den körülmények között Flór Győző «ur» is rendesen 
ülni szokott. Ázok az emberek pedig, akik ilyen kizsák
mányolást birkatürelemmel tűrnek, megérdemlik Ma
gyarország liberális emberhús-kereskedését.

Pincérek, szervezkedjetek!
A pécsi kiállitás bérlője, Engel M iksa, személy

zet szükségletének beszerzése végett érintkezésbe lépett 
a szervező bizottsággal. Amíg a m unkafeltételeket nem 

tudjuk,budapesti kávéssegéd a pécsi ne szer
ződjék. Amit éthordó szaktársainknak is figyelm ükbe 
ajánlunk.
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KÜLÖNFÉLÉK:
... • ácsok kizárása. A magyar társadalom uralkodó osz
tályai előszeretettel szoknak a külföldre hivatkozni, hisz ez nem 
kerül pénzükbe, sót nem egy reakciós törvényt át is vesznek a 
«.modern» külföldtől vagy egy jó szokást, -  ha a nép, a mun- 
kasság elnyomásáról van szó. De nemcsak részeg politikusaink 
nemcsak bürokratáink, de munkaadóink is szívesen utánozzák 
külföldi osztálytársaikat, lia munkásaik szervezetének a meg
semmisítéséről és üldözéséről van szó. így csináltak újból a 
budapesti ácsmesteiek is, kizárva az ácsmunkásokat, majmolva 
ezzel a németországi munkaadók «egy Krimitschauját >.

Л kizárás céljai egyedül az ácsmunkások szervezetének a 
tönkietetele volt. Az ácsmestereknek fájt a foguk munkásaik 
szépen virágzó szervezetére és hogy abban az egyetértést meg
bontsák, munkásaikat — kizárták. Mikor e sorokat írjuk, az 
ácsmunkások kizárása már kilencedik hete tart és folyik válto
zatlanul. A szervezett munkásság bámulatos szolidaritása Ma
gyarországon még mindig meghiúsította a munkáltatók akna
munkáját és igy ez a kizárás is a munkások győzelmével fog 
végződni. Hiába iparkodnak az ácsmesterek vidékről fia ta ly 
tapasztalatlan falusi gyerekeket sztrájktörésre felhasználni, ahogy 
ezt az «Ácsok Szaklapjáénak szeptember 15-iki száma Írja, a 
kizárás a mesterek csúfos vereségével fog végződni.

Mi, kávéssegédek, mint fiatal szervezet, az erősebb és 
régibb szervezetektől épp úgy, mint most az ácsok kizárásából 
is, nagyon sokat tanulhatunk. Ezért figyelmébe ajánljuk a szak
társaknak szakegyletünkben berámázott szaklapok figyelmes 
tanulmányozását.

Л kávéssegédek szabad szervezete a kizárt ácsmunkások 
számára 20 koronát küldött. Felhívjuk a szaktársakat, hogy az 
üzletben maguk között gyűjtést rendezzenek, a gyűjtött, pénzt mi
hamarább a szerkesztőségnek küldjék, amely az ácsmunkásoknak 
át fo g ja  szolgáltatni. Járuljunk mi is hozzá az ácsmunkások 
nemes küzdelméhez! — Segélyre szükség van !

Lakásuzsora. Sehol a világon nem fosztogatnak olyan 
merészen a házbér cime alatt, mint nálunk, Budapesten. A sze
gény munkásember fáradsággal megkeresett bére nagyrészét 
lelketlen házbéruzsorások nem elég, hogy bezsebelik, amellett 
piszkos és egészségtelen lyukakban kell laknia, amelynek min
den sarkából a tüdővész vigyorog feléje. Tizenheten egy szo
bában ! Van-e szó, amely e gazságot megbélyegezheti ? Évente 
85.000 tüdőbetegségben meghaltak száma munkás. A szociál
demokrata párt hatalmas akciót indított a tűrhetetlen állapotok 
ellen. Ismét a szervezett munkásságnak kell megmozdulnia, 
hogy meggátolja a nép millióinak —■ légyilkolását. Ebből a 
küzdelemből nékiink, kávéssegédeknek, is ki kell vennünk a 
részünket, mint érdekelt kizsákmányoltaknak, mint szervezett 
munkásoknak; ez kötelességünk és a szociáldemokrata párt 
számíthat ránk. De beszéljen helyettünk a rideg statisztika, 
amely lázitó adatokat mond a munkásság nyomoráról.

Dr. Pikier Gyula, a fővárosi statisztikai hivatal egyik 
osztályvezetője, újabb megdöbbentő adatokat szolgáltatott a 
fővárosi szegény emberek lakásviszonyáról. Ez adatok szerint 
1001-ben a lakosság egy harmada élt kielégítő lakásviszonyok 
között, amennyiben legfeljebb három ember lakott egy szobá
ban. Egyharrnada a lakosságnak 4—5 emberrel, egyharmada 
pedig, azaz kétszázötvenezer ember hat és még több lakótárssal 
lakott egy szobában , 160.000 ember 7, 8, 9 lakótárssal, 10 500 
ember pedig 11—15 lakótárssal osztott meg egy szobát. Az 
egyiitllakók nem állnak egy családból, hanem legtöbbjük 
ágyrajáró. Minden tizenharmadik lakásnak nincs konyhája. 
Jellemző, hogy mig 1001 óta 58.000-rel szaporodott a lakosság 
száma, addig az épületek száma alig szaporodott. Most csak 
2 300 lakás üres. Budapesten 153.800 lakás van, azok közül
tizenegyezernek nincsen konyhája. Negyvenötezer olyan, melyet 
a bérlő idegenekkel osztott meg. Minden ötödik embernek 
nincs zárt» lakása, azaz azt mással osztotta meg. Es igy 
tovább. Ezek indokolttá teszik azt a nagyszabású mozgalmat, 
amelyet a szociáldemokrata párt és a szakszervezetek a lakás
uzsora ellen indítottak.

zetét, ha kívánják, szintén megkaphatják. Minden hallgató két 
korona tandijat köteles fizetni.

Figyelmeztetjük a szaktársakatf hogy csak azok jelenthez- 
zeneky akik komolyan akarják maguknak az általános műveltséget 
megszerezni.

h i v a t a l o s  r é s z !
Hátralékos tagok. Az itt felsorolt szaktársak felszólittat- 

nak, hogy szeptember 30-ig tagsági járulékaik tisztázása ügyé
ben az elnökségnél jelentkezzenek. A nem jelentkezők szeptember 
végén töröltetnek, u. m.:

Klatczer Márkus, Buchsbaum Gusztáv, Wild Jakab, Gebei 
Ignác, Goldschmied Zsiga, Fischer Adolf, Teszler Antal, Ver
mes Márton, Lichtenstádtler Ede, Leichtag Simon, Manori 
Steiner József, Zöllner János, Möchel József, Nagy Béla, Feiler 
György, Stelig György, Gyémánt Mihály, Grnjts György, Réd- 
linger Márk, Karinger Ottó és Lieblich Mór.

Kisten «Magyar pincérek jótékonycélu asztaltársasága» 
f. hó 11-én éjjel szépen látogatott választmányi ülést tartott a 
következő tárgysorozattal: 1. A tisztikar kiegészítése. 2. GyüjtŐ- 
ivek kibocsájtása 3. Esetleges, indítványok.

A gyűlésen Stern Ignác elvtársunk elnökölt. Papp Sándor 
távozása folytán megüresedett jegyzői állásra egyhangúlag Kal
már Emil elvtársat választották meg, a választmányt Vigh István 
és Weinberger Béla elvtársakkal egészítették ki. A választmány 
egyben elhatározta, hogy az idei gyüjtőiveket a szakegylettel 
együtt bocsátja ki. A befolyt pénz felerészben a szegény gyer
mekek felruházására és felerészben a munkanélküliek segélye
zésére lesz fordítva. Az asztaltársaság ezen nemes cselekede
tére előre is felhívjuk a szaktársak figyelmét. E pontok letár- 
gyalása után több tárgy nem lévén, elnök elvtárs rövid 
zárbeszéde után az ülést bezárta.

Jegyzőkönyv a választmány e hó 31-én tartott rendes 
üléséből. Jelen nem voltak: Vigh István, Szalay Lajos, Stern 
Ignác, Deutsch Béla, Grünwald Gusztáv,, Bagó József, Riesz 
Gyula, Löwy Ferenc, Guttmann Dezső, Árvái Lipót, Gárdos 
Sándor, Löwinger József, Weisz József, Klein Samu, Deutsch 
Sándor és Hoffmann Ede.

Ügyvivő-elnök az ülést megnyitja és előterjeszti az augusz
tus havi pénztári kimutatást. Bevétel: Behatásokért (198 tag) 
198 kor. Tagdijakért 1852 kor. Leltárért 796 kor. 70 fill. Ado
mányokból 9 kor. Vigalmi bizottságtól 75 kor. 10 fill. Összesen 
2930 kor. 80 fill. K iadás: Fizetésekre 830 kor. Leltárra 862 kor. 
36 fill. Irodaszerekre és költségekre 312 kor. Nyomtatványokra 
82 kor. 40 fillér. Telefon 25 kor. Visszatérítés 1 kor. Jótékony
ságra 31 kor. Hitelezőnek (Lefkovics) 187 kor. 36 fill. Egyen
leg 599 kor. 68 fill. Összesen 2930 kor. 80 fill.

Egyenleg augusztus hóban — — 590 kor. 67 fill.
» j üli us » — — 836 » 68 »
» junius » — — 348 » 81 »

Összesen — 1785 kor. 17 fill.
Schwarcz Béla indítványozza, Írjon át a választmány a 

betegpénztárhoz a kávéssegédek régi zászlója és egyes temet
kezési felszerelések visszaszerzése tárgyában. — Tudomásul 
szolgál. —- Boór felhívja a figyelmet az alapszabályokban előirt 
ama kötelességekre, hogy a vezetőség a könyviárt mielőbb fel
állítani iparkodjék. — Á választmány a könyvtárt a «Népszava» 
könyvkereskedésben beszerzi 400 kor. költségvetéssel.

Jegyzőkönyv a választmány 1906 szeptember 12-én tar
tott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Neumann Károly elnök, 
Guttmann Dezső, Tauszig Sándor, Bagó József, Fekete Lőrinc, 
Slovák Zsiga, Keszey Flóris, Weisz Dezső, Schwarcz Béla, 
Pöck Károly, Klauber József választmányi tagok és Krausz 
Ferenc háznagy.

Elnök mély megilletődéssel indokolja a rendkívüli választ
mányi ülés összehívásának szükségét Sziringer Pál számvizsgáló 
bizottsági tag halála miatt. Ismerteti érdemeit és benyujta a 
következő indítványokat:

1. Indítványozom, hogy választmányi ülésünk jegyző
könyvileg örökítse meg emlékét.

2. A gyászoló családnál a vezetőség fejezze ki az egye
sület nevében mély részvétét.

3. A temetésen küldöttség képviselje az egyesületet és 
helyezzen koszorút a sírra.

Az egyesület külön gyászjelentést bocsájt ki.
Neumann Károly, elnök.

ÜZLETI HÍREK.
Pincér-cipők csak Serényi VII.,

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

Felelős szerkesztő: Boór Jenő.
Világosság könyvnyomda r.-t. Budapest, VII., Nyár-utca 1. sz.
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A szaktársak figyelmébe!

ajánljuk

HERMANN GYULA
FÉRFISZABÓMESTERT

Budapest, VII., Wesselényi-utca 47,
ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és 
jó Ízléséről már számtalanszor elismerésünket 

kiérdemelte.
Jó szabás ! Olcsó árak !

"ü  LITTKE ||"
„Casino“ pezsgő
Budapesti főraktár: III., Szép-utca 3. szám.

■ ____________________________________ ■

szénsavval telitett ásványvize hasznos 
ital étvágyzavaroknál és emésztési ne
hézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és, borviz. Hathatós 
szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint 
egy melegített pohárral igyék éhgyo
morra. Kívánatra szénsavmentes töltést 

is szállít a

Szt . - Lukác s f ür dő Kutvállalat Budán.

I
 S z e m ü v e g e k

с5с\ orrcsiptetők

^  legfinomabb kristály üveggel ш 
nikkelezett foglalattal frt 50 кг. Ц
valódi nikkelfoglalattal —  —  frt 80 кг. Ц
finom doubléfoglalattal —  .......  1 frt —  кг. B

Orvosi előírás után is készítünk fen (jelzett árakkal.

IGzigler és Sch lesinger ■
Budapest, VII. kerület, Kerepesi-ut 36/L, Klauzál-utca sarok. Ц

r------ —  Inspekció éjjeli 11 óráig. ------------

Telefon 10 71. Telefon 10 71.

Elfer Dezső
h ató ság ilag  en g ed ély ezett  elektrotechnikai, 
villany világítási vállalat és mechanikai mííintézete,

. a Coníadty-féle „Korona“-jegyü iv lám p a szen ek  és 
„2* Körting & Mathiesen r.-t. ivlámpáinak képviselete és э  
“с о -------------------- gyári r a k t á r a -------------------------- „g

= Budanest. VII.. Dohánv-ntna ЛЯ I

lámpák, ivlátnpa, szcnrudak és szerelési anyagok.
(iSi llár  gyűri raktár. Mótor ás ívlámpák nagy javltó-niííl ielye. 
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.

--------—  Inspekció éjjeli 11 óráig._______

Készít villamos világitási és 
e rő á tv ite li berendezéseket, v£5:
telefon, villámhárító és villa- ' cd'
mos csengetyük bevezetését. ~
Légszesz- és petróleum- z l
cs illá ro k  villany világitási a 

való átalakítása.
л л  Ivlámpák és házak к я  ~

ka rban ta rtá sa . ЙЙ

Raktáron vannak a villám- 
világi fáshoz, telefonhálózat 
szereléshez szükséges összes 
alkatrészek, valamint min-

it , I i .л-i I n . \ L .. f Л 1.

1Б
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Pincérek figiielmébe! j
PinCér-CinŐk ""jpdennemfl tyukszemes és 

. „. . 1 fajos lábakat  meggyógyítcipóim viselésé. J
P l  I l c é r - r i n n L r  valódi finom chevreaux-bőr- , . 10 . ■ bői, könnyű erős talppal,

párja 12 korona. 1 1 1

Pincér-cipők a « »  5mnd"

Serény Zsigmond
Budapest, VII., Erzsébet-körut 36.

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.

üss Elefánt-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 (szanatóriumokban) egyaránt 
nagy előszeretettel használják, © © е е ®

_____________ J

B E I T Z  J Á N O S
mííesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, VII., Akácfa-utca 52. szám (Dob-utca sarok).

Kávéházi eszközök 
raktára

és javitó-mííhelye.
Tekegolyók pontosan 
cs jutányosán eszter- 

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

Csorba golyók magas áron vétetnek meg és becseréltetnek.

Dákok gyorsan és pontosan készíttetnek.
TELEFON: 81-30. TELEFON: 81-30.
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Étlapirók figyelmébe
Legmelegebben ajánlom a 

legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító 
Berkovits-féle

hektographlapokat
és minden színben lévő tin
tákat. A nélkülözhetetlen 
hektographlap mindkét ol- | Щ I
dalon többször használható és
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
sokszorositó-készülékek és hektograph raktárában

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

DIADAL 5EC
francia módszer szerint

E B E R H A R D T  ANTAL
pezsgőgyárából Budafok. 
Telefon: Budafok 30. sz.

H e t i  e lő f iz e t é s  a  N é p s z a v á r a .
A Népszava kiadóhivatala életbeléptette a heti elő

fizetést és peri if/ of уf ó n n á  n ,  hofft/ 4 0  fitté  vés levelező- 
lapókat bocsátjtott ki, am ely ek  m in d en  szervezetben ,  ttf/y-  i  
szintén doh(inytőzsdékben kaphatók. A ki előfizetni a k a r ,  
ineyvásárol ef/y ilyen levelező-lapot és bekü ld i a kiadó- \ 
hivatalnak .  A lapot azután házhoz szállítják és a további  j 
előfizetés m á r  a lap kiho rd őn ál történik nynyta  ellen é
ben. Dióst tehát sem m i a k a d á ly a  sines a n n a k ,  hoyy  
azok a m a n k á so k  is ,  akikn ek  eyy havi előfizetés eg y 
szerre n eh ezü kre esik , előf izethessenek a m u n k á so k  la p 
j á r a .  S zak társak ,  itt is teffiyétek met/ kötelesséf/te két.


