
-  / .

II. évfolyam. 1906 október 5. 24. szám.

Október 9-én este 8 és folytatólagosan éjjel 2 órakor rendkivíil fontos napirenddel taggyűlés lesz.
M indenki ott legyen !

Bojkottok.
Bojkott alatt állanak: H an u sz-ká véh á z; 

Hajdú S á n d o r , Miksa-utcai b a b le v e scsá r
dája ; L á sz ló  Géza, Dohány- és Akácfa-utca 
sarkán létező pincérlány-vendég lő je .

A Budapesti kávéházi főpincérek szakgyülése az 
„E s ti Ú jsá g o t“ —  a pincérek szervezkedését 
gyalázó vezércikkéért —  b ojkottá lták . Ne vegyünk 
Esti Újságot.

A „Mátyáskirály“ kávéház volt felszolgálójának, 
V ass  Istvánnak egy hónapi bojkottja letelt, tehát 
a bojkott alól fel van mentve.

Felhívás
a magyarországi szállodai, vendéglői és 

kávéházi alkalmazottakhoz.
A cseléd közvetitő ügynökök, akik magukat 

Pincérügynöknek» nevezik, ha bárminő' visszaélést 
követnek el, felkérjük a szállodai, vendéglői és kávéházi 
alkalmazottakat, hogy szerkesztőségünkben (Szerecsen- 
utca 43, I. em.) haladéktalanul jelentsék be.

Elöljáróságnál, rendőrségnél ingyen jogvédelem
ben részesülnek.

Nagyságos vándorlegények.
(B.) Szeptember 12-én bújtak össze ismét Mis

kolcon Tulipániának, a «szabadság szigetének» szegény 
szállodásai és vendéglősei, hogy idei öntetszelgő játé
kukat a vendéglősök országos szövetsége közgyűlé
sének cime alatt végigmükedvelőzzék. Telt tárcáikon 
kívül elhozták művésziesen preparált pocakjukat is, 
melyeket hosszú, ringó kocsisorokban szállítottak a 
pályaudvartól Böczögő János uram szállodájáig, hogy 
elkezdjék ott, ahol tavaly végezték: — az evésen. Az 
alkoholméréssel kibérelt hazaffyságnak poros vándoraira 
rászállt a polgármesteri méltóság áldása, egy szittya 
üdvözlő beszéd formájában, amelyre a nagyságos 
vándorlegények nevében nyugalmazott Gundel vála
szolt — a János. A vándorútra kelt nyugdijintézeti 
generalissimusoknak alkalmuk volt magyar pezsgőt is 
inni és ezen fontos programmpont» után a Csorba

tóhoz vándoroltak hegyet nézni, melyet már ifj. Gun
del mutogatott — a Herbert.

A magyarok istenére, álljunk meg egy pillanatra. 
A miskolci kongresszus programmját belemártották a 
magyar pipapolitika jéghideg pezsgőborába. Pénzes
zsákok jóllakott tulajdonosai összebújva, végigmoso
lyogtak egy «napirendet», amelynek utolsó pontja egy 
«pincérmemorandum» volt. vagyis könyörgése egy 
hetvenkét éves pincéregylet tagjainak. az egye
sületi munkaközvetítő kizárólagos jogát, az osztály
különbséget és szétforgácsolást okozó főpincér rend
szer eltörlését, úgy mint a heti pihenő szabadnapot, 

tekintette1, hogy emberképpel szerzik az előkelő 
szállodások zsákjaiba a pénzmagot. A memorandum 
szomorú tanoncrendszerét nevetségességénél fogva és 
annak « krísztianizm usát»nem említjük, hogy nyíl
egyenesen rátérhessünk a magyar pezsgőtől lemágná- 
sosodott vendéglős-szövetség garázdálkodásaira, ahogy 
mi a pincérek alázatos memorandumának leintézését 
nevezni méltóztatjuk.

Mert van egy körülmény, amely nem engedi 
meg, hogy miskolci kurtasággal végezzünk a Gun- 
delek ügyecskéivel. Nem lehet azért, mert a miskolci 
vándorlegények, mint afféle nagyságos típusok, 20—25 
ezer ember bőrének a kérdését polgáriasán kiröhögve, 
kicsinyes ügyecskéik közé sikkasztották — mondván: 
a szövetség mielőtt határozna, kikéri az ország összes 
vidéki vendéglös-ipartestületeinek véleményét, azaz rábo
rítja a feledés «Gundel-Glück» fátyolát és füttylesi 
Móricként elbaktat a Csorbatóhoz.

De nem hagyhatjuk érintetlenül a nagyságos 
vándorlegények elnökének, az «érdemekben megőszült» 
Gundel Jánosnak szónoki csillogását sem, melynek 
áriája a népszerű gikszerek elhagyásával babhéjban 
körülbelül igy hangzik: «A pincérkérdés megoldása 
egy nagy tengeri kígyó s ki tudja, mikor leszünk vele 
készen! Jól tudjuk, hogy a pincérügynökök kizsák
mányolnak, de azért tőlünk, szeg íny emberektől senki 
sem kívánhatja, hogy őket mellőzzük. Ha tavaszkor 
nem esik az eső, de a magyar rónákra és bércekre 
rászáll a napsugár s a kutya pincér fürdőkre és nyári 
helyekre gondol, — bizony nekünk, szegény embe
reknek oda kell fordulnunk pincér-anyagért, ahonnan 
kapunk. Mert minek vándorol ő, mikor nem nagysá
gos ur? Ehhez csupán nekünk van jogunk, a hol- 
landeis sauce-sal nyakon öntött internacionálé ban- 
kettozó idegenforgalmának nevében. Aggodalmaim 
vannak — igy : — ha a m ai szocialisztikus világban 
alkalmazottért csak a pincérek szakegyesületéhez lehetne 
fordulni és kárhozatosnak tartanám, ha az éthordók
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elhelyező intézete szociális kérdések megoldására tö
rekedne, mint a kávéssegédek, követelményeket
állítanak fe l és botkottáinak. Nagyon félek . . . »  stb.

Igen, igen, hagyjuk abba és huzzuk le magunk
nak a tanulságot. .

Miről is van szó? A magyarországi szállodai, 
vendéglői és kávéházi alkalmazottak bőréről. És akkor, 
amikor ennek a hármas ipar boldog bérlőinek fülét 
megüti a pincérproletárok szervezkedése,  ̂ amikor a 
létfentartás ösztöne elementáris erővel kényszeríti a 
pincéreket « rothadt» gazdasági helyzetük rendezésére, 
amikor a munkásosztály pincérrétege az állatias rab
szolgasorból a szervezett munkás emberi sorsába akar 
felemelkedni, amikor a pincérügynökök hatóságilag 
fémjelzett emberhús-kereskedése ellen tiltakozik — 
lévén a saját bőréről szó — és felállítja a maga 
munkaközvetítését, amikor hat napos á 16—18 órai 
munkaidő után egy hetediket kiván a családja körében 
pihenni, amikor mozgalmai állandóan a kimeredt szemű 
éhes munkanélküliség fogcsikorgatásától visszhangza
nak és annak lelketlen okozói helyett — ösztönénél 
és politikai érettségénél fogva — maga iparkodik se
gíteni, amikor arra igyekszik, hogy a kiváltságot, az 
osztálykülönbséget a főpincérrendszer eltörlésével, az 
elodázhatatlan létfentartás nevében megszüntesse és a 
rideg pénzviszonyu magyar pincérséget egy egységes 
testvéries alappá formálja át, szóval amikor a valósá
gos életben javít proletáréletén és didalmasan nyomul 
keletről a nyugati államok munkáskulturája felé, — 
akkor kiállanak a «szálloda, vendéglő és kávéház hár
mas iparának» gazdaságilag szabad, boldog munkál
tatói a fórumra s odakiáltják az elnyomott és felsza
badulásra vágyó pincérseregnek: «Szép a ti szervez- 
kedéstek, de aggodalmaink vannak, hogy a mai szo- 
cialisztikus világban ha kenyeret kértek és mi vélet
lenül nem adnánk, ti követelményt követelmény után 
fogtok felállítani, bojkottálni fogtok és mi azt kárho- 
zatosnak tartjuk, félünk és ennélfogva pincérbőr ide, 
pincérbőr oda, Wertheim-kasszánk nevében bőrötöket 
a mi ügyecskénkké sikkasztjuk és kiadjuk a vidéki 
ipartársulatoknak véleményezés végett.»

Ezek után ma már minden pincérnek be kell 
látni, hogy itt egy erősen kiélesitett osztályharcról van 
szó. A miskolci kongresszuson a munkáltatók osztálya 
emelkedett szólásra és fogvicsorgatva hadat üzent a 
pincérmozgalmaknak. Osztály áll itt osztálylyal szem
ben, a tőke indit itt hadjáratot a munka ellen ! Mo
solygó arccal, de a zsebében összeszoritott ököllel 
várja a pillanatot, amikor végigüthet a pincérproletá- 
riátuson. És ti pincérek! Ti évtizedes mozgalmaitok 
múltjából megtanulhattátok, hogy csak úgy szabadul
hattok, úgy emelkedhettek fe l  szólásra, ha a polgári 
társadalomnak rátok nehezedő szállodásait és kávésait 
ügynöki csatlósaikkal együtt a levegőbe röpítitek. 
Tudjátok meg, erre a felszabadulásra szükséges, hogy 
a szállodák, vendéglők és kávéházak összes alkalm a
zottai egy szövetségben szervezkedjenek! Bár külön 
éttermi, kávéházi, kávéfőzői stb. szakosztályokkal, de 
erőtöket egy szövetségben centralizálva, osztály
álltok a főnökök szövetkezett, egységes osztályával szem
ben. Mert tudjátok meg, a nagyságos vándorlegények 
miskolci kongresszusa nem csak az éttermieknek szólt, 
az a lelketlen elintézés szólt a magyarországi szál
lodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak tízezreinek! 
Es itt szövetkeznetek kell. Nektek nincs mit félni. 
Amott egy «rothadt» és tarthatatlan társadalmi rend, 
itt nálatok uj erők és uj elemek rohamos munkája, 
hogy előkészítse az uj társadalmi átalakulást, mely a 
Gundelek társadalmi rendszerének romjain fog fel
épülni. Ott a kizsákmányoló tőke, mely lelketlen had

járatát vig banketteken, pezsgőzve szövögeti, — itt rosz- 
szul táplált, örökös rabmunkában izzadó proletársereg, 
mely lakás nélkül,,«ágyra járva», átlag nem éri el a 
40 éves életkort. És most, a tél küszöbén, amikor 
hazaballagtok a vaskerítéssel elzárt külváros rideg laká
saiba s hazamenet találkoztok az utcasarki szűziesség
gel, mindannyiszor jusson eszetekbe, hogy a patriar
chális viszonyt hirdető gazdáitok — a mai társadalom
nak «utca cifráit» akarják felhasználni a pincérmun
kára, a humanizmus, a nőemancipáció nevében. Ké
szülnek. És nemes készülődéseik zajából kihallatszik 
egy rikácsoló miskolci hang: <A pincérek mozgalma 
egy tengeri kígyó !»

Pincérproletárck, erre csak egy válaszotok lehet:
«Készüljetek, szövetkezzetek !»

f
Kávéházak Ázsiában.

A nap-nap után rosszabbodó munkaviszonyok, a 
mindig jobban kiélesedő osztályellentétek, a hatalmi 
dölyftől elvakult egyes kávésok mindig nyíltabb lel- 
ketlensége arra kényszerit bennünket, hogy fenti cím
mel egy uj rovatot nyissunk, melyben budapesti kávé
házainknak Ázsiába illő munkaviszonyát es tulajdono
saik szellemét írásban megörökítsük. Célunk a kávésok 
eme díszpéldányainak megörökített természetrajzaiból 
— idővel egy «ázsiai kulturmuzeumot» összeállítani.

*

Kezdjük el egy terézvárosi állampolgárnál. A 
tudósításnak ezt a címet is adhattuk volna: «Hanusz 
és a titkos prostitúció.» A szaktársak ott a szabadnapot 
követelték. Bár nem tartoznak az állatvilághoz, csupán 
mint emberek hat nap után egyet pihenésre szántak. 
Bár sohasem hirdették a családi szentség sérthetetlen
ségét, annál inkább akartak egy napot — a családnak 
szentelni. Szükségét érezték a szellemi tápláléknak is. 
Szabadnapot akartak, hogy kulturális helyekre is me
hessenek. Azt mondták: «nem csak kenyérrel él az 
ember». Azután az anyagi oldalát is nézték. A munka- 
nélkülieket akarták kisegítéshez juttatni. Hiszen élni 
még Ázsiában is joga van a pincérnek.

Vagy nem? Nem bizony, szólt Hanusz, a pros
titúció barátja, a Terézváros szavazópolgára, aki a 
pihenő napért sztrájkba kergetett hét embert és az ellen 
tiltakozott, hogy az ő üzletében szervezkedjenek,

Itt megáll a becsületes ember esze; mikor azonban 
az ember megtudja, hogy ez a H. valamikor rendőr
legény volt, onnan felküzdötte magát detektivig s igy 
vedlett át kávéssá — tisztában van ezzel az emberrel 
és annak minden ténykedésével.

Hanusz a sztrájktörésre két leányt kerített ma
gának, a konyhába pedig egy kávéslányt. A kis
asszonyokat a «Regina Mária» cimü sztrájktörő ügy
nöki intézmény szállította, melynek tulajdonosa a Pan
nónia szálloda kávéházának főpincére Halasi, — a 
háziúr. Egy főhajcsár, aki egyúttal sztrájktörő-cupringer 
is. Mikor e sorokat Írjuk, a volt rendőrlegény-kávés 
két borfiut is fogott magának, akik a pincérlányok 
mellett a titkos prostitúció szárnyai alatt lesznek magyar 
állampolgárokká nevelve.

A kávésok azt akarták kikönyörögni a fővárosi 
tanácstól, engedje meg a kávéházakban nappal a női 
kiszolgáltatást. A tanács eddig még nem tárgyalta, de 
H. ur egyenesen pofonrugja a tanács szabályrende
letét, mert kerített lányait éjjel is dolgoztatja. Pedig 
Kossuth Ferenc ur a napokban mesélt valamit az 
angoloknak arról, hogy nálunk törvény van a női 
éjjeli munka ellen. H. ur ezt nem tudja? Mi erre



1906 KÁVÉSSEQÉDEK SZAKLAPJA 3. oldal
direkt felhívjuk a főkapitány ur figyelmét! Különben 
csak kavesiparozzon Így tovább H. ur az ő detektiv- 
rabulisztikájával, akkor kávéházát mihamarább lejáratja 

melyről most bizonyult be, hogy csak hatodrangú.
A fopmcerek az óvadékot felmondták, a felszol

gálók könyvüket kivették s Így a sztrájk megszűnt és 
lett belőle boykott.

A sztiájktöiés piszkos mesterségére felhasznált 
borfiu-gyerekek szeme is ki fog nyílni s meglátjuk 
majd, ki bírja ki tovább a küzdelmet. Mi kibírjuk 
mert az igazság mellettünk és győzni is fognnk, hiába 
őrizteti Haausz ur régi kollégáival —- a rendőrlegé
nyekkel, prostituált hatodrangú kávéházát.

*

Kénytelenek vagyunk gombostűre szúrni a budai 
Vigadó kávéház tulajdonosát, Bauer urat is, ki már 
tagja az ipartársulatnak, nem úgy mint Hanusz, a prosti
túció barátja. Ez a nemes polgártársunk már igazán 
tulipánosán csinálta: mindenki tarthatott szabadnapot, 
ha a helyette dolgozó kisegítőt megfizette. Igazán 
szegény ember lehet ez az öreg Bauer bácsi. Ne 
tessék félreérteni, nem anyagilag, oh nem, hanem — 
szellemileg! Itt a kobak okvetlen üres lehet és kon
zervatív, mert a szervező bizottság két tagja ott jár
tukban hiába iparkodtak érvelni, a Bauer koponya nem 
vett be semmit. Sőt a szervező bizottság részéről ki
küldött szaktársainkat majdnem kidobta. Kijelentette, 
hogy nem ad semmit. — Ezért azután az összes kávé
házi és konyha személyzet rögtön beszüntette a mun
kát. Érdekes, hogy Bauer polgártárs háromszor ki
szaladt munkásai után az utcára s akárhányszor vissza
mentek, a pontokban foglalt «Kötelezvényt» sohasem 
irta alá, mindig találva rajta kifogást — sőt megkísé
relt egy kávésstiklit, tudniillik a kötelezvényt igy akarta 
aláírni: «az aláírásra személyzetem agy kény szerített«. 
Persze a szaktársak ezt visszautasították. Mert hohó, t. 
Bauer ur, igen, kényszerítve lesz, de önt a kávés
segédek gazdasági szervezkedésének fejlődése, az ön 
ellentállása folytán a mi létfentartásunk szükségszerű 
következménye. — a sztrájk kényszeritette, amely az 
ön kapitalista profitdühének a folyománya. Mert bár
milyen megrögzött kizsákmányoló legyen ön, ki az 
egész napi phizikai munkában kifáradt konyhalegényét 
kávéskonyhájának kövezetén hagyja aludni, ahol annak 
az emberképpel született páriának tálca-csörömpölés 
mellett kell kipihennie testét, hogy önnek másnap új
ból huzza az igát, bármilyen vén, huncut konzervatív 
főnök is, de itt a munka áll magával szemben, mely
nek okvetlen győzni kell a tőke felett akkor, ha ön
tudatos szolidaritással rendelkezik. És mint látja, győ
zött is, mert ön kénytelen volt negyedszer mégis alá- 
irni a követeléseket, hogy megadja a munkásnak azt 

amit tőle a tőke impcrtinens igazságtalansággal el
rabolt. *

Tisztelt szaktársaim, itt álljatok meg egy pillanatra, 
tegyétek félre a munkát és figyeljetek: minden fő
városi szaktárs emlékezni fog a «Budapesti Pincérek 
Szakegyesületé»-nek feloszlatására. Tudvalevő, hogy 
Tisza István e szívességet azért tette a kávésoknak, 
mert azoknak nem tetszett, hogy mi osztálytudatosan 
igazán  szervezkedve, javítani akartunk helyzetünkön. 
Az Egerváry demonstrációkat, melyekhez az eliseg 
korbácsa kergette az embereket a vezetőségtől 
eredőnek vindikálták a kávésok, holott annak semmi 
köze sem volt hozzá, sőt tudomást is csak másnap 
szerzett róla. A kávésok akkor megragadták a’kedvezo 
alkalmat és deputációval kimentek Tisza István ele a 
pályaudvarra s mikor az megérkezett, közrefogták es

arra kérték, oszlassa fel a pincérek szakegyletét. Tisza 
megígérte, meg is tette, hisz akkoriban Rudnay volt 
a főkapitány.

A kávésok a deputációzást máig sem felejtették 
el, mert amint mi teljesen megbízható forrásból érte
sültünk, egy kávésokból á lló  hattagú küldöttség fe l
kereste Boda D ezső főkapitányt és arra kérte, védje 
meg magántulajdonukat s oszlassa fe l  a kávéssegédek 
szakegyletét, amely nap-nap után túlkapásaival a va
gyonbiztonságot veszélyezteti

Az urak azt hitték talán, hogy Rudnayhoz men
nek. Mert parvenü-módra, büszke fejtartással sétáltak 
be, de lehorgasztott fejjel és hosszú orral baktattak 
ki. A főkapitány azt felelte nékik: « ne leckéstes- 
senek meg engem, hogy mi az én kötelességem, amig 
a pincérek a törvényes kereteken belül szervezkednek 
nem fogok beleavatkozni; azon túl pedig  tudom köte
lességem : A lászolgá/a /»

Tehát a kávés-munkaadó urak megint uszítottak. 
A kávéssegédek a szakegylet alapszabályainak keretén 
kívül, de a törvényes kereten belül egy szabad szer
vezetben szervezkednek és lám igazán hozzálátnak 
helyzetük javításához, ez nem tetszik a t. főnök urak
nak. Persze а М О РЕ  az nem volt veszélyes. A sze
gények korlátolt polgári felfogásuknál fogva nem bír
ák megérteni a gazdasági ellentétek okozta munka- 
beszüntetéseket és azokat a szakegylet és egyes em
berek müvének magyarázzák. Nem tudjuk, tagjai vol
tak-e az ipartársulatnak avagy amolyan hazátlan Ha- 
nuszok — ami különben mellékes — csak arra figyel
meztetjük az urakat, ne csodálkozzanak a szaklap 
nyers goromba hangján, mert mi bizony kijelentjük 

ilyen emberekkel, mars az «ázsiai kulturmuzeumba».

A pincérleány-rendszer jogosultsága.
A mai osztálytudatos szervezkedésünk gazdasági 

felszabadulásunk érdekében — megijesztette a kávé
sokat. Ezek a jó urak, akik azt hitték, hogy vigan 
folytathatják kizsákmányoló rendszerüket alkalmazot
taikkal, s kik e nemes mesterségükben senki által 
nem zavarva a fővárosi tanács jóindulatával dicseked
hettek, egyszerre csak arra ébredtek — hogy pincéreik 
felébredve tulipános álmukból, az osztályharc meg
dönthetien törvénye szerint szervezkedve, lerázták 
egyesületi életük nyakáról a munkaadók gyámságát s 
mint egy szervezett szakszervezet szembeszálltak azok 
ipartársulatával. És a fejek felvilágosodott modern 
gondolkodása és az összetartás győzött.

Kiverekedtük munkaközvetítésünk respektálását, 
ami azt jelenti, hogy ha egy kávéháznak pincérre 
van szüksége, rászorul a szakegyletre, kivívtuk részben 
a heti pihenő szabadnapot és a bizalmiférfi-rendszer 
elismerését, hogy a szolgalelküséget kifejező különféle 
egyenruha oktroj megszüntetését ne említsem és végül, 
ami szintén nem megvetendő — a tisztességes bánás
módot.

Ez nem tetszett «a patriarhális viszonyt» bőgő 
humánus kávésoknak. Segítségért ordítottak és meg
rémült réveteg tekintetük ráesett a fővárosi tanácsra. 
Az antiszemitákból, ortodox és kikeresztelkedett 
zsidókból, nemesekből és bevándorolt lengyelekből 
álló vegyeskeresdésben ledőltek a faji és felekezeti 
válaszfalak, s a mi bornirt kávésaink úgy máról- 
holnapra feministákká vedlettek. Követelték a nők 
alkalmazásának megengedését a kávéházakban. Azt 
mondták, amig majdnem minden pálya, még a tudo
mányosak is, nyitva állnak a nőknek, nem jogos, hogy 
kávéházi pincérleányok ne lehessenek. Fővárosi tanács
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segíts rajtunk a humanizmus és nőemancipáció szent 
nevében!

Nincs az uralkodó osztályoknak egy rétege sem. 
nincs a polgári társadalomnak olyan munkáltató osz
tálya, amelyik ilyen impertinens módon mert volna 
hazudni. Tekintsünk el attól, hogy a kávésok miért 
kívánják a női kiszolgálást, hogy ők egy tartalék 
munkanélküli munkaerőt akarnak maguknak elraktá
rozni, amelyhez adott pillanatban, bármikor hozzá
nyúlhassanak amikor férfi-alkalmazottaik munka- 
beszüntetéssel akarják kiverekedni tőlük a szabad
napot. Tekintsünk el ezektől és kérdezzük: jogos-e a 
pincérleány-rendszer általában a magántulajdon rend
szerén nyugvó társadalomban» ? Lehet-e a nők tudo
mányos pályákra való felszabadítását egy színvonalra 
emelni a magántulajdon rendszerén nyugvó kávéházak 
titkos prostitúciójával? Artalmas-e a női munka a 
kávéházakban akkor, amikor a magántulajdon társa
dalmának félvilági kultúrája nem az idegen forgalom
nak és szükségletnek érdekében alkalmazza a pincér
nők munkáját, hanem azért, hogy azok a rendőri 
felügyelet alatt álló prostitúción kivül, lelketlen, féke
vesztett kéjelgéseinek a titkos levezető kanálisai 
legyenek! Igaz, a pincérleányokat is szervezhetjük. 
Ne felejtsük azonban, hogy a női munka itt nem az 
a tisztességes női munka, mint a gyárban, műhelyben 
vagy akár a tudományos pályákon — ahol a nők 
egyenjogúsítása minden felvilágosodott ember előtt 
természetes s ahol az a nők természetének nem ár
talmas.

Itt, a kávéházakban, a macsics-bajnokok és részeg 
politikusok között, eltekintve, hogy 4000 kávéház- 
pincér szájából üti ki részben a betevő falatot, a mai 
«rend» alatt nem haladás, hanem a kapitalista társa
dalom egyik legnagyobb gazsága, legnagyobb kizsák
mányolása párosulva az emberhús-kereskedéssel.

Itt van «Kampfmeier» statisztikája, amely ki
mutatja, hogy Németországban, a pincérleány-rendszer 
őshazájában : a pincérleányok tömegesen prostituálják 
magukat titokban. A pincérleányok nem kapnak fizetést 
és a borravalóra vannak uts hogy ennek révén 
könnyen megközelithetők — m agától értetődik. Terjesz
tik a venerikus betegségeket s csak a legvégső eset
ben keresik fel az orvost. A titkos prostitúció miatt 
letartóztatott pincérleányok közül 90 százalék nemi 
beteg. A kórházak tiz nemi betegségben szenvedő nő
beteg közül kilenc pincérleány.

Persze ez a mi feministáinkat, a mi pocakos 
kávésainkat nem alterálja, őket, az állandóan erkölcsi 
alapról bőgő erkölcsbirákat, mert hisz náluk már az 
olcsó munkaerőről van szó — a humanizmus köpe
nyébe burkolva. E humanizmust egyelőre hat hónapi 
próbaidővel kívánnák megkezdeni, ahogy a fővárosi 
tanácshoz benyújtott beadványuk mondja. Kérésüket 
azzal is indokolják, hogy a pincérek terrorja ellen nem 
bírnak védekezni, sőt szervezkedésük a vagyonbizton
ságot is veszélyezteti.

A Hanusz-kávéházban a pincérek és kávéfőzők 
a szabadnapot követelték. A munkaadó megtagadta, 
mire az alkalmazottak megtagadták a munkát. Ezt a 
kávésok terrornak nevezik. Szükségük volt e kifogásra, 
hogy piszkos követelésüket félig-meddig jogosnak 
tüntethessék fel. Lekenyerezték a polgári lapokat, s 
kikürtölték filiszter olvasóiknak, hogy a főkapitány 
már meg is engedte a női kiszolgálást a kávéházak
ban, hogy a szegény kávésok a pincérek terrorja ellen 
védekezhessenek. Hanusz kávés megragadva az alkal
mat, beállított három pincérleáayt és nemcsak nappal, 
de éjjel is dolgoztatja őket.

4. oldal

Ez az igazság és ebből kifolyólag  október 2-án 
a kávéssegédek küldötlségileg felkeresték B oda D ezső 
főkapitányt, hogy figyelm eztessék Hanusz kávés törvény- 
tiprására, ak i megsértette a ma is kötelező 1888-iki 
szabályrendeletet, amely kimondja, hogy kávéházban  
pincérleányt dolgoztatni tilos. A főkapitány kijelentette, 
hogy Hanusz ellen már megtette a megtorló lépéseket 
és az ügyet kiadta a VI. kerületi kapitányságnak. 
M egemlítette még, hogy ő  nem barátja a pincérleány- 
rendszernek és tőle tellietöleg érvényesülését a  kávé
házakban meg fo g ja  akadályozni.

A kávéssegédek ezekután kiildöttségileg a polgár- 
mesterhez mentek, melynek eredményét következő 
számunkban hozzuk. Eltekintve tehát a pincérleány- 
rendszerben rejlő kapitalista kizsákmányolástól, annak 
erkölcsrendészeti szempontból a magántulajdon rend
szerén nyugvó társadalomban ma semmi létjogosult
sága nincs, a nőkre nézve pedig ártalmas, általában 
pedig közveszélyes.

Ezzel persze a kávés urak mint üzletemberek 
nem törődnek, a fővárosi tanács jóindulatára mint 
állampolgárok számítanak és mi azt hiszszük, nem is 
fognak csalatkozni. Nem pedig azért, mert az ural
kodó osztályok tagjai bármikor megtalálják védelmüket 
a mai államforma minden intézményében, mi pedig 
csak hazátlan proletárok vagyunk. De mi felveszszük 
a harcot! Mert ezek után aztán igazán nincs mit 
veszítenünk — akkor csak nyernünk lehet. Különben, 
hogy ki fog győzni — majd elválik!

Szakegyesületi Szemle.
Adj a tótnak szállást . . .  E cim alatt ezen a helyen 

legutóbb közölt hírünkre a megtámadott Sonnenwirth Mór 
szaktársunk a következő cáfolat közlésére kért fel bennünket: 
Sonnenschein Sándor cikkét kénytelen vagyok bonckés alá 
venni, hogy tudomására adjam szaktársaimnak, hogy az ellenem 
emelt vádak impertinens hazugságok. Eddigi pincéri pályámon 
oly rekordot értem el, hogy sem szakmámnak, sem a közérdek
nek soha szégyenére nem váltam. A Mátyás-téri kávéházban, 
hol jelenleg üzletben vagyok, Sonnenschein augusztusban volt 
főpincér és nem én jártam az ő nyakára, ellenkezőleg, ö  kért 
engem, vegyem át a főpiacén állást. Önként maradt ott tovább 
felszolgálónak, de nekem egyenesen ki kell jelentenem, hogy 
összeférhetetlen természete miatt vele dolgozni nem lehet, hogy 
kapzsi és házsártos ember, én tehát nem túrtam ki, hanem a 
a főnök mondott fel neki. Megirt cikkét tehát alávaló pimasz
ságnak tartom és vádjait visszautasítom. Ami az óvadékot illeti, 
tulajdon pénzem van letéve, nem könyöröghettem hát, hogy ő 
segítsen, úgyszintén az állást illetőleg sem, meit ha állást aka
rok, tudom, hogy hova kell fordulnom és milyen joggal.

Szaktársi üdvözlettel
Sonncn wirth Már.

A taggyűlés. Múlt hó 25-én a választmány által össze
hívott taggyűlés kiváló érdeklődéssel folyt le, a nappaliak 
részére este 8 órakor, az éjjeliek részére éjjel 2 órakor. Az első 
ülésen, melynek elnöke Neumann, Károly volt, Vigh István 
ismertette a napirend első pontját: az ipartársulat átiratát a 
frakk-ügyben, amit a tagok tudomásul vettek. A kávéssegédek 
elvárják, hogy az ipartársulat tagjai közt érvényt fog szerezni 
határozatának.

Farkas a második pontnál a téli munkanélküliséget és a 
szabadnapot fejtegette. Rámutatott a munkanélküliek érdekében, 
hogy a szabadnapot minden üzletben keresztül kell vinni, bebizo
nyította, hogy ez osztályharc, amelyhez a pincérek szervezett 
szolidaritása szükséges. Analogikusán kimutatja a szakszervezeti 
tanács egy statisztikájából a többi fővárosi szakmák kiadásait, 
gyűjtéseit, munkanélküli segélyeit, munkaidő-vívmányát, ellent- 
állási pénztár állományait, melyek azt mutatják, hogy a pincérek 
gazdasági elnyomatása is ezeken az utakon haladva fog fel 
szabadulni. Végül az üzletekben a perselyek felállítását indít
ványozta a téli munkanélküliség enyhítésére, amit a gyűlés el 
is fogadott.

Krausz a harmadik pontnál a malommunkások harcát 
ismertette, amely beigazolta, hogy gazdasági harcba csupán 
akkor mehet a munkás, ha nem indifierens és a fegyelem révén 
higgadtan hallgat a vezetőség taktikájára. A munkásmozgalmak
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ban mindig az «ereil» elemek győzlek s az éretlenek buktak. 
Heszeltek meg Rothschein es Magyaríts szaktársak
w. . f f i  F0Ór Tf  P/ ‘, ,elniik[e',e 4 aU ugyanezzel a napirenddel V.gh István, Orunfeld Mihály és Tóháty Gyula szaktársak 
beszeltek.

Szervező bizottsági szemle.
Schwarcz ur dolgozik. A tulipános iparok között a 

«cupringer-ipar» mint a mai társadalmi rend házivirága, gyönyö
rűen virágzik Magyarországon. Hogy illata kissé bűzös, hogy 
egy kis «emberhús szaga van, azt ellensúlyozza ama jó tulaj
donsága, hogy az édes magyar haza egyes szálloda és kávéház 
tulajdonosának szállítani és biztosítani képes az olcsó munka
anyagot és a kezes rabszolgákat. Ennek a szép iparnak egy 
kiváló tagja Schwarz ur is, kit szaktársaink ha másról nem, hát 
arról biztosan ismernek, hogy egy amputált lába miatt mankó
val jár, jézusszakáit hord és borzasztó filozófus létére veled 
szemben a mézesmázos jó barát s hátad mögött egy munkaadó 
honpolgároddal a — bőrödre alkuszik.

Jelenleg Éger Gyula «iparüzemében» működik a cupringer- 
ipar büdös tulipánjának a felvirágoztatásán, hogy a magyarok 
istene éltesse sokáig. A többek közt benézett az Orient-szállo- 
dába is Molnár kávéshoz és addig nézett oda, amíg ügyes évő- 
déssel sikerült neki egy Schenk Nándor névre fülelő cutráger 
rabszolgát becsusztatni.

Schenk, a tréberes kazán, kapott tehát egy üzletet és 
fizetett schwarznak, égernek, azért, mert molnártól nem kap 
semmit. Rövid ideig jogában állt beseperni az Orientbe járó 
pincérek koldusfilléreit határtalan munkaidővel. Rövid ideig, 
mondjuk, mert trébereskazán természeténél fogva Schenk ur 
földig leitta magát és elbocsájtatott. Most jogában áll tehát 
élvezni a szabadnapot — az emberi kor legvégső határáig.

Schwarz úrtól pedig bocsánatot kérünk, hogy félbe
szakítottuk nemes munkájában. Kötelességünk azonban figyel 
meztetni, hogy ha még egy kávéházba ilyen formában be mer 
fordulni, a cokilista kávéssegédek bele fognak kapaszkodni 
imitált prófétaszakálába.

Sirámok a Keleti-kávéházból. Schanzer ur, aki a 
Keleti-kávéház magántulajdonával bizonyos számú négyszög- 
méter-nagyságban kibérelt magának egy darab hazafiságot, -  
sir. Miért sir Schanzer ur ? Azért, mert 22-iki számunkban meg
írtuk a «Tulipán» cimü rovatban, hogy a Keleti-kávéházban, 
melynek tulajdonosa «szabadgondolkodó , nem lesz rendesen 
betartva a szabadnap. Azaz inkább azért sir, mert szabad
gondolkodónak neveztük. Schanzer ur eme állításunk ellen kéz. 
zel-lábbal tiltakozik és egy levélben tudomásunkra adja, igye
kezzünk lapunkat «tisztességesebb hangon megírni.

Térsziike miatt nincs módunkban b. levelét szószerint 
hozni, de a mi lapunk nemis gramophon , hogy a beléje éne
kelt sirámokat visszaadja. Csupán egy-két megjegyzésére vagyunk 
bátrak reflektálni.

A kávés ur azt irja, hogy állításunk a Keleti-kávéház 
szabadnapjának rendetlen betartásáról — rágalom, hogy lapunk 
modora minden kritikán alul áll, nekünk az a célunk, hogy a 
kávésokkal gorombáskodjunk, hogy a kávéssegédeket a munka
adók ellen izgassuk és ezeket a sirámokat igy fejezi be : * tisz
telt öntudatos urak, ez nem fog jól végződni, mert mindennek 
van határa.» Azt irja a kávés ur, hogy egy szaklapot sértő 
kifejezések nélkül is lehet Írni s miután azzal a jelszóval járunk 
jogot a népnek- , de zsarnokoskodunk, ergo fogalmunk sincs 

a jogról. Végül azt tanácsolja, tartózkodjunk minden sértő 
kifejezéstől, mert ha még oly erősnek érezzük is magunkat, erre 
jogunk nincs.

Válaszunk a következő : Azt a jelentést, hogy a Keletiben 
nem tartanak szabadnapot, júliusban kaptuk és hogy augusztus
ban végre megadták, nem a munkaadó érdeme. Hogy lapunk 
modora mindég megtalálja a megérdemelt hangot, bizonyítja a 
kávés ur Jelszisszenése. Aki mint megérdemli. Miért nem adta 
meg Sch. ur a szabadnapot azelőtt rendesen ? Es hogy ez

rosszul fog végződni, abban igaza van munkaadó kávés urnák, 
rosszul ama kizsákmányoló munkaadók részére, akik a «jogot a 
népnek rendőrséggel, az egyletre uszított belügyminiszterrel stb. 
akarják megadni alkalmazottaiknak. A MOPE-féle szervezkedés 
nem fájt önöknek, de persze az már fáj, hogy alkalmazottaik 
osztálytudatosan, igazán szervezkednek s összetartásukkal még 
a szabadnapot is ki tudják öntől csikarni, sőt megvédelmezni is 
tudják és ami önnek legjobban fáj, szaklapot is tudnak fentar- 
tani, amelyik hébe-hóba a körmére koppint azoknak a munka
adó uraknaky akik szabadgondolkodónak hirdetik magukat, 
pedig a felvilágosodástól olyan messze vannak, mint Schanzer 
ur a szabadgondolkodástól. Bizony uram, önök izgatják a 
kávéssegédeket hatosos napszámaikkal s azzal, hogy bármikor 
kidobják őket, mint egy kifacsart citromot.

A kávés urak eme speciális jogának megszüntetését köve
teljük, mi, a népnek gyermekei! Mert a jo g  csak a népet illetif 
aki dolgozik! Ezek után visszavonjuk állításunkat és kijelentjük, 
hogy Schanzer ur nem szabadgondolkodó.

A Japán-kávéházban már régóta garázdálkodott egy 
Móré Antal nevű kávéfőző. Mint a főnök házirendőrje, a leg- 
brutálisabban bánt munkástársaival, úgy a kávéházi, mint a 
konyhaszemélyzettel, aféle «nyers anyag« szerint, — bár tagja 
szervezetének, — begyepesedett koponyával hivatkozott állan
dóan arra, hogy ő majd rendet fog teremteni a Japán-kávéház
ban és minden szervezett alkalmazottnak ki fogja tétetni a 
szűrét, csak az éjjeli kávéfőzőét nem, — azt maga fogja 
kirúgni.

Ezzel az impertinens kifejezéssel aztán betelt a mérték s 
a kávéssegédek, úgymint a konyhaszemélyzet kijelentették 
Salzer kávésnak, hogy fejbólintó Móré Antallal egy pillanatig 
sem dolgoznak tovább, tehát vagy elbocsájtja, vagy jön — a 
csúnya bojkott. A főnök az összetartás erejétől kényszerítve, a 

házirendőrt» kénytelen volt elbocsájtani. így szabadult meg a 
Japán-kávéház személyzete egy sarkantyus nyalogatótói. Tanul
ság, hogy a bizalmiférfiak munkája csak ott érvényesül, ahol a 
kávéházi alkalmazottak szervezettek.

Helyreigazítások. Múlt számunk «Tulipán» rovatának 
egyes állításait az érdekeltek reklamációja folytán s amennyiben 
azok be is igazolódtak, a következőkben igazi tjük helyre: 
Váradi Aladár, akiről azt irtuk, hogy a szervezetet gyalázta, 
tévedésen alapszik, amit örömmel veszünk tudomásul. Ami a 
Bodó-kávéházat illeti, említett egy-két szaktárs tényleg nem volt 
tagja szervezetünknek, mikor mi jelentésünket kaptuk. Mire 
azonban megírtuk, már beiratkoztak. A Fodor-mulatóban Pintér 
Jenőről adott hírünk tévedés, ugyancsak beigazolást nyert és 
végül a Központi-szállodáról szóló állításunk oda módosul, hogy 
Augustinovics János tagja lett ugyan azóta a szervezetnek, de 
szabadnapot olyan joggal nem tart, hogy munkaideje reggeltől 
délig tart s naponta egy teljes délutánt munkanélkiil tölt. E kér
désnek elintézése már a szervező bizottsághoz tartozik.

Ez is pincér? A Kutschera-kávéház főpincére, kinek 
nevére sajnáljuk a nyomdafestéket, a butaságtól lerészegedve 
szaklapunkat összetépte és a szenesládába dobta. Ezt a delirium 
tremens megnyilvánulást nem azért említjük, mert sértve érez
zük magunkat, csupán jellemezni akarjuk, milyen befolyással 
van a gyenge emberi szervezetre az, ha főhajcsárrá rúg valakit 
a véletlen sors és a dölyf a gyenge emberi koponyába fészkeli 
magát. Ez lélektani kérdés. Akár elégetné valaki a «Népszavát» 
azért, mert más politikai nézetei vannak.

A Kutschera-kávéház főpincére fogadja igazi és mély 
részvétünket s vegye tudomásul, hogy «a kutya ugat, — a kara
ván halad.»

A típus. Szinte rösteljük már, hogy minden számunkban 
egy megbolondult hazaffyról kell lerántanunk a leplet, aki a 
pincérek hátán felkapaszkodva, a pincérek fillérein élősködve 
csúszott a szavazó urnához és ezzel azt a jogot vindikálja 
magának, hogy egy becsületes részét a munkásosztálynak neve
letlen, mocskos szájjal becsmérelje.

Az ilyenfajta embereknek valami «László nevíi vendéglős 
is egy sikerült tipusa, aki azt a pimaszságot merte megtenni,
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hogy az Árpád-kávéházban mint ■ nyíltan és hangosan a
kávéssegédek szakegyletének tagjait, szóval a kávéssegédeket gaz
embereknek nevezte. A sértést a személyzet, sőt a vendégek is 
hallották s megbotránkozásuknak adtak kifejezést. A legérdeke
sebb, hogy ez a fráter azért nyilatkozott igy, mert nem tetszik 
neki a kávéssegédek szervezkedése.

László a «Fészek'-vendéglő tulajdonosa az Akácfa- és 
Dohány-utca sarkán, hová a pincérszaktársak rendesen járni 
szoktak. Nem pazarolunk több nyomdafestéket erre az emberre, 
csak arra hívjuk fel a szakegylet és a budapesti 
tagjait, hogy ennek a pincérlányok munkaerejével kereskedő'bitang
nak a korcsmáját a szervezett pincérmunkások becsülete nevében 
bojkottálják.

Regina Mária, könyörülj rajtunk.
A következő sorok közlésére kértek fel ben

nünket:
A «Regina Mária» cimü cselédelhelyező-intézet, 

amelyik indifferens pincérek közvetítésével is foglal
kozik, H alasi Gyula, a Pannonia-kávéház főpincérének 
a tulajdonát képezi. Bár az elhelyezés gyanús mester
ségét anyja végzi, azonban az Halasi nevére van 
bejegyezve. Ez az ügynöki iroda volt az, amelyik 
Hanusznak a sztrájktörő pincérleányokat és most utóbb 
a borfiukat közvetítette.

Halasi a főpincér és cupringer gazdag budapesti 
háziúr. Én tehát azt kérdezem kávéssegéd munkás
társaimat, de főleg a Pannonia-szálloda szervezett 
kávéssegédeit: tisztességes dolognak tartják-e azt 
hogy Halasi a főpincér a pincérek neve alatt a titkos 
prostitúciót elősegítse és a pincérek keserves fillérein 
iparkodjék meggazdagodni, mint — cupringer?. Kér
dem, nem volna-e kötelességük a Pannónia kávés
segédeinek kijelenteni, hogy Halasi sztrájktörő- 
szállítóval nem dolgoznak?

Jelenleg én is. feljelentettem az elöljáróságnál, 
mert nyereségvágyból becsapott, továbbá folyamatban 
van ellene még egy eljárás, mert egy másik szak
társamat beugrasztotta egy üzletbe, m ikor nem is ren
deltek jen k it  s amiért költségekbe keveredett.

Én tehát még egyszer kérdem a kávéssegédektől: 
«megérdemli-e Halasi, hogy bojkottálják, illetve azt, 
hogy vele a budapesti kávéssegédek tagjai dolgoz
zanak ?»

Azt hiszem, nekünk üldözni kell az ügynöki 
rendszert és nem szabad megtűrnünk olyan ellensége
ket, akik egy személyben főpincérek is.

H álik Ferenc.

tejpornak értékesítése céljából és szeptember hónap végén jelent
kezni fog. De nem tért vissza többé.

Schauer ur tagja volt a «Kávésipartársulatnak és hive 
volt az éjjeli feminizmusnak. A vizsgálóbíró tévedhet, hátha 
Schauer pincérleányokat ment keiiteni ?

A becsületes kávésipar nagyképiisködő cime alatt a 
munkaadói jog és hazaffyság kiváltságait legújabban egy köz
ismert burzsoá bérelte ki magának: Evva Lajos, a Népszínház 
volt igazgatója. Az uj vállalkozó, ipartársulatihazafiiparosnagy- 
ságosur nagyon jól számított, amikor a Népszínház művészete 
és a kávéháztulajdonos mesterség között semmi különbséget 
nem talált s átugrott a brettliről a Hangli-kioszkba. Nincs is 
különbség, mert mindakettő — komédia.

Uj munkaadónkat, Evvát, a fővárosi tanács egy klikkje 
varázsolta színigazgatóból kávéssá és bár szakemberek többet 
Ígértek a Vigadó bérletéért, mégis a tanács Evvát juttatta évi 
legkevesebb 40.000 korona jövedelemhez, amiért a kisujját sem 
kell mozgatnia. És a modern Bárczy polgármesternek ehhez nem 
volt szava.

Úgy hírlik, hogy Evva ugyancsak bérbe akarja adni egy 
albérlőnek, ő csak vállakozó maradna. Hja, ilyen protekcióval 
lehet gründolni. Bármiképp legyen, az biztos, hogy 5—6 éves 
pincérmunkásait a kioszknak Evva kijelentette, hogy elbocsájtja 
és teljesen uj személyzetet vesz. Talán pincérleányokat? Régi 
kóristanő gárdájából egész szép pincérleány-^árdát állíthatna 
össze a «színigazgató» ur, hiszen akik kávéssá tették a fővárosi 
tanácsban, az a klikk barátja a kávésipartársulat beadványának 
is a pincérleányok prostituálásában.

A szakszervezeti választmány augusztus 31-én tartott 
ülésén a malommunkások harcával foglalkozott és egyhangúlag 
a következőkép határozott: «Tekintve, hogy az 1904 december 
24-én és 25-én tartott szakszervezeti kongresszus oly sztrájk
szabályzatot fogadott el, mely kötelességévé teszi a szakszerve
zeti tanácsnak, hogy szükség esetén irányítsa a bérharcokat, 
utóbbi helyesen tette, hogy a malommunkások harcába avatko
zott és igyekezett békét teremteni. A malommunkások ellenben 
saját kárukra nagy hibát követtek el akkor, midőn a szakszer
vezeti tanács által ajánlott békepontozatokat nem fogadták el. 
Ezt a hibát enyhíti ugyan az a körülmény, hogy a molnárok és 
malommunkások nagy része nincsen szervezve és igy a szüksé
ges fegyelmet nem sajátíthatta el. Hogy azonban a jövőben 
hasonló hibák ne fordulhassanak elő, a szakszervezetek kép
viselői ismételve ajánlják a munkásoknak a sztrájkokra vonat
kozó határozatok szigorú betartását és az intenzivebb szervez
kedést.

Polnauer Sándor szaktársunk múlt hó 30-án nyitotta 
meg a Mozsár- és Nagymező-utca sarkán az «Edison Színházi
hoz címzett kávéházát.

Eljegyzés. Grünbaum Emil munkástársunk eljegyezte 
Schwarcz Gizella kisasszonyt.

Kedélyes délután. A «Szabadság» munkásképző egylettől 
kaptuk a következő sorokat: T. elvtársak! Kérjük, a szaklapjuk 
legközelebbi számában az alábbiakat közzétenni szíveskedjék.

A «Szabadság» budapesti munkásképző egylet az «Ifjú 
Munkás» lap alapja javára 1906 október 14-én, az asztalosok 
szakegyletében, Luther-utca 1/c, kedélyes délutánt rendez.

Műsor ára 30 fillér. Kezdete fél 3 órakor.
Kérjük az elvtársak támogatását.
Jegyek kaphatók az egyleti helyiségben, Vili., Berzsenyi

utca 4, földsz. 7 és a mulatság színhelyén.

Rövid közlemények.
Megszökött kávés. Schauer Viktor, a Menton-kávéház 

boldog magántulajdonának erőszakos hive, Amerikába vitorlázott.
Schauer Viktor Frigyes évek előtt megvásárolta a Mezei 

és Társa cégtől a Lipót-körut 27. számú vendéglőt. A vételárral 
adós maradhatott, mert Berényi Sándor vállalkozó jótállást 
vállalt 24.000 korona erejéig. Schauer előnyös színben tüntette 
fel vagyoni viszonyait Berényi előtt, akit igy sikerült lépre- 
csalnia. Schauer csak rövid ideig volt tulajdonosa a vendéglő
nek. Nemsokára ő is túladott rajta. Ladányi József vásárolta 
meg. Schauer felvette a vételárat, de a Mezei céget nem fizette 
ki, amely ilyenformán Berényin hajtotta be a követelést.

Közben Schauer nagy fényűzéssel berendeztette, persze 
hitelre, a Menton-kávéházat, amelynek tulajdonjogát nyomban 
az anyósára, özv. Lampl Simonnéra ruházta át. A kávéház 
bejárója fölött ugyan ez a cégtábla szerepel: Schauer Viktor 
és Társa, de az egyedüli tulajdonos a cégjegyzék tanúsága 
szerint Lamplné, aki vejét üzletvezetőnek alkalmazta.

Berényi feljelentése alapján a vizsgálóbíró maga elé idézte
xixau-e!?' í euö net£ J .̂lent meg* Beadványában tudatta a vizs

gálóbíróval, hogy Berlinbe utazik egy szabadalmának, a száraz

Elvtársi üdvözlettel 
a vigalmi bizottság nevében: 

Wojticski Gyula} elnök.
Adományok az ellentállási pénztárba. Club kávéház 

1.60 kor., Erzsébet kioszk 3.—, az Edison kávéházból Szibina 
Gyula szaktárs révén befolyt 1.76, City kávéház, Deutsch Béla 
szaktárs utján egy vendég 2.24, B engyel kávéházy bizalmiférfi 
utján 3.—, az Emke perselyéből 7.30 és végül az Elite kávéház 
perselyéből 12.40 folyt be az ellentállási pénztárba.

A kizárt ácsmunkások részére a következő üzletek, illetve 
szaktársak gyűjtöttek: Budai Vigadó kávéház kávéssegédei és 
konyhaszemélyzete 4.—, Magyaritcs Ágoston 2.—, Herlinger 
József l .~ ,  Budai Ernő —.40, Hazám káv. kávéssegédei 1.—, 
Helvetia 4.—, Erzsébet kioszk 4.—, Opera kávéház kávéssegédei 
2.—, Francia kávéház 3.—, Zimmermann Ignác 1.—, Belvárosi 
káv. személyzete 2.—, Árpád káv. kávéssegédei 4.—, Kalmár 
Pn?! Presser Miksa 2 . - ,  az Atkotmány kávéházbói :
Márkus Manó 1. -, Grünbaum E. .50, Takács J. - .5 0 ,  
Weisz J. -.50, Weisz S. .30, Szabó H. .20, Porédes J.

.50, Fisch Jenő —.50, szeptember 25-iki taggyűlés 18.—,
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New-York káv. kávéssegédei 8.50, Vigadó kiosyk 
2 50 ЕШе klív. kávémvédei 8.9(0 е Л Г Щ Й  
konyhaszemélyzete 10 korona. Összesen : 83 korona 30 fillér!

t Átvettem: Jászai s. k.

A kizárt ácsmunkások részére a Mátyás Királv. kávéház 
kávássegédei utólagosan 2 20 kor. küldöttek'. ’ Kavehaz

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének.

HIVATALOS RÉSZ.
Jegyzőkönyv a választmány 1006 szeptember 25-iki 

rendes üléséből. Jelen nem voltak: Szalay Lajos, Stern Ignác, 
Deutsch Béla, Hajduska József, Bagó József, Szlovák Zsigmondi 
Fodor Pál, Löwy Ferenc, Arvay Lipót, Weisz József és Pöck 
Károly választmányi, továbbá Deutsch Sándor és I foffmann Ede 
számvizsgáló bizottsági tagok.

Elnök az ülést megnyitja és előadja a pénzbeszedés kér
désének nehézségeit. Konstatálja, hogy a pénzbeszedés eddigi 
formái nem váltak be. Farkas szaktárs e tárgyban határozati 
javaslatot nyújt be, amelynek lényege az, hogy még egy har
madik szervező bizottsági tag lépjen permanenciába, fiiggetleni- 
tésére szavaztassák meg neki az amúgy is már három Ízben 
megszavazott 160 korona. Tudomásul vétetett. Ezek után a 
választmány elhatározta, hogy átir az ipartársulathoz és figyel
mezteti, hogy a kivívott jogok élvezete nem csak a kávéssegé
deket, hanem a fő- és fizetőpincéreket is illeti. Weisz D* 
Dániel végül kérdést intéz a választmányhoz, helyesnek tartja-e, 
hogy olyan főpincéreket, kik bankcsoportjukat megkárosítják, 
hogy azokat az egyesületben tagokként megtűrje. A választ
mány úgy határozott, hogy az ilyen főpincérek neveit a bankok
tól magának beszerzi, az illető szaktársakat kötelességükre 
figyelmezteti és ha ügyüket nem rendeznék, a tagok sorából 
kizárja. Erről a bankokat is értesíti és különben a további 
intézkedéseket magának fentartja.

Jegyzőkönyv a választmány 1906 szeptember 28-án 
tartott rendkívüli üléséből. Jelen nem voltak: Boór Jenő, Wig 
István, Szalay Lajos, Stérn Ignác, Deutsch Béla, Récsei János, 
Grünvald Gusztáv, Hajduska József, Bagó József, Riesz Gyula, 
Löwy Ferenc, Hercog Kálmán, Gárdos Sándor, Löwy R., 
Löwinger J., Klein Samu, Horváth Z., Pöck Károly, Deutsch 
Sándor, Csillag Béla és Hoffmann Ede.

Neumann Károly elnöki megnyitója után a választmány 
tudomásul veszi Kalmár Emil megválasztását 160 kor. fizetéssel, 
amely a pénzbeszedésre már egyszer megszavaztatott. A választ
mány határozatilag kimondja, hogy a bérlőnek kivételesen ok
tóber 1-től május 1-éig havonta 60 korona segélyt szavaz a 
fűtés és világítás fedezésére. Schwarcz Béla indítványozza, 
hogy az egész világitást az egyesület fizesse. Weisz Dani nem
csak a világitást, hanem a fűtés költségeit is akarja, hogy az 
egyesület fizesse.

Fekete Lőrinc tiltakozik az ellen, hogy a szakegylet köz
vagyonában könyékig vájkáljanak. Ez nem jóléti társaság.
A választmány az elnökség indítványát fogadja el, vagyis 
60 koronát megszavaz a kijelölt hónapokra. Több taigy nem 
lévén, elnök az ülést bezárja.

Választmányi határozat. A választmány szep
tember 25-iki ülésén foglalkozott az ügyvezetők azon 
jelentésével, hogy a szaktársak a helyeszközlesnel 
megkerülik az egyesületet és protekció meg ismeret
ség folytán töltenek be és fogadnak el állásokat.

Ennek a káros, az egyesület működésére bénitó 
szokásnak a megszüntetése végett kimondja a választ
mány, hogy a helyeszközlés és álláskeresés ilyen 
módját is éppoly vétkes eljárásnak tekinti, mint az 
ügynöki közbenjárást vágy annak igénybevételét.

A választmány tehát utasítja a szervező bizott
ságot, hogy minden egyes ilyen esetnél, amely tudo
mására jutott, a legszigorúbban járjon el és a rendel
kezésére álló eszközökkel a belépést akadályozza meg.

Továbbá a választmány a sorszám szerinti el
helyezést életbe léptetve, figyelmezteti a tagokat, úgy 
a régebben állásnélkülieket, mint az újonnan kilépő
ket, hogy a nyilvántartási törzslap felvétele és a sor
szám megállapítása céljából ügyvezető alelnöknél 
jelentkezni tartoznak.

Budapest, 1906. szeptember 25. Elnökség.
A vigalmi bizottság tagjait, névleg: Fodor Pál, Boór 

Jenő, Bokor Sándor, Fodor Zoltán, Grünwald Ödön, Farkas 
József, Grünwald Gusztáv, Fekete Lőrinc, Müller Miksa, Gansl 
Miksa, Takács István, Mártonfi Márton, Kohn Ernő, Kohn 
Miksa, Fischmann Gyula, Weinberger Ignác, Hajduska test
vérek, Stern Ignác és Kalmár Emil szaktársakat felhívjuk, hogy 
kedden, azaz e hó 9-én, a szakegylet helyiségében alakuló 
gyűlésre okvetlenül megjelenjenek. Idő : d. e. 10 óra. Tárgy : 
1. A megalakulás. 2. Egy mulatság rendezése.

Mindenki ott legyen.

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

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

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

Szerkesztői üzenetek.
F. S., Nagyvárad. Óriási anyaghalmaz és szervezkedési 

munkálatok miatt egyelőre nem levelezhetünk, amiért reméljük 
nem fog megharagudni ránk. ígérjük azonban, hogy ha az át
alakulási munkálatokon átestünk, akkor igen. A cikk nem közöl
hető, mert nem felel meg lapunk és mozgalmunk szellemének, 
amennyiben nagyon szentimentális. A mi küzdelmünk nem 
mese, hanem nagyon is materialista valóság. Irt mese hasonlat
nak sem jó, mert szentimentális kifejezéseivel egy kezdetleges 
tárca és cikk között gravitál. Ön jobbat is tud Írni. Ajánljuk, 
olvassa a történelmi fejlődés rövid vázlatát, retorikai értekezé
seket, újságírást stb. Akkor majd menni fog, amit akarunk is, 
mert kevés az újságíró szaktársunk. — W. H., Kisfaludy- 
utca 23, földsz. 3. Akkor persze nem kaphat lapot, ha Ön a 
Kisfaludy-utcában lakik és Liliom-utca van bejelentve. Minden 
lakásváltozást rendesen kell bejelenteni. Lapokat küldtük. — 
Sch. G., Bengyel. Levelét vettük, de nem terjesztettük a 
bizalmiférfiak elé tárgytalansága miatt. A szervező bizottság 
ezzel nem foglalkozhat, mert hisz nincs mit szervezni. Ha a 
szaktársak összetartanak, nincs mit félni az ilyen berakodások
tól >. Ha pedig sikerült volna, az üzletet bojkottálni kell. Tessék 
a hétfői üléseken pontosan megjelenni.



8. oldal KÁVÉSSEOÉDEK SZAKLAPJA 1906

Nyilttér.
N y i l a t k o z a t .

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

Dr. Kuthy Dezső,
a vizgyógyászat egyet. m. tanára, a Szegény- 
sorsú tüdőbetegek Szanatórium-Egyesületé'-nek 

igazgatója, Budapest, (Budakesz).

A  szaktársak figyelmébe!

ajánljuk

HERMANN GYULA
férfiszabómestert

Budapest, VI1., Wesselényi-utca 47,
ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és 
jó ízléséről már számtalanszor elismerésünket 

kiérdemelte.
Jó szabás ! Olcsó árak !

J

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

is szállít a

Szt . - Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

S z e m ü v e g e k
------------------  é s ------------------

orrcsiptetők
legfinomabb kristály ii ve ggeI

nikkelezett foglalattal frt 50 kr’
valódi nikkelfoglalattal frt 80 kr.
finom doublófoglalattal 1 frt —  kr.

о
аз
CL
СО
С

Inspekció éjjeli 11 óráig.

Készít villamos világítási és 
erőátvi tel i  berendezéseket, 
telefon, villámháritó és villa
mos csengetyük bevezetését.
Légszesz- és pet role nin
cs i 11 áro к villanyvilágításra 

való átalakítása.
«j1 Ivlámpák és há/ak

karbantar tása.  ЙЙ

Raktáron vannak a villám- 
világi táshoz, telefonhálózat 
szereléshezszükségesösszes 
alkatrészek, valamint min- 

. denneniii dinamókefék, izzó
lámpák, ivlámpa, szénrudak és szerelési anyagok. 
Csi l l ár  gyári raktár. Mótor és iv lámpák nagy javltó-mííhelye. 
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.
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s  Elefánt-csokoládé
kávéliázak 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. @  @ @ s  э

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

Gross Simon
= fodrászterme = —
Budapest, VI., Petőfi-utca 3.

Hajm osás kívánatra
a Oross-féle «Dernimond» hajvizzel. Bámulatos 
hatás ! Kellemesen és frissitőleg hat a fejidegekre !

A hygiénia követelményeinek megfelelő tiszta, 
gyors és pontos kiszolgálás. Hírlapok kéznél! 
Szépítő szerek és parfümök modern raktára !

----------------- Rendes árszabály! ----------------

9. oldal

B E IT Z  JÁNOS
mííesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

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

Kávéházi eszközök 
raktára

és javító-műhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter- 

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

Csorba golyók magas áron vétetnek meg és becseréltetnek.

Dákók gyorsan és pontosan készíttetnek.
TELEFON: 81—30. TELEFON : 81—30.

□ J  L _ p

Steiner József és Fia L
cukrászdája és sütödéje

Budapest, UH. kér., Király-utca 67. szám.
A budapesti elsííranyii kávéliázak és éttermek siiteniényszállitója. 

STEINER- fé le

„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 30 fillér.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) 
postán utánvéttel és bérmentve lesznek elküldve.

Bevezetés elsőrangú szanatóriumokban és 
gyógyhelyek kávéházaiban.

LITTKE m
„Casino“ pezsgő
Budapesti főraktár: IV., Szép-utca 3. szám.
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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
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 ruhajelzo- 
festékek minden nagyságban kaphatók

Berkovits Károly
sokszorositó-készülékek és hektograph raktárában

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

D I R D R L  5 E C
fran cia módszer szerint

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

= c o n s u m  =
P I N C É R E K  R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A

Ы E L S Ő  M A G Y A R  Ш

RÉSZVÉNY-SERFŐZDE
B U D A P E S T -K Ő B Á N Y A .

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

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

Budapest, VII., Kertész-utca 48. 
Kitűnő és szép szivarszipkák.
©  ©  ©  Kizárólag saját gyártmány ! @  ©  ©

Kapható ezenkiviil a legjobb minőségű svéd

Consum-gyufa
irókréta, @ billiárdkréta, © fogvájó, 
irótábia, szivacs, levélpapír stb. stb.

Kizárólag saját gyártmányunk :

CONSUM-HÜVELY.
CYRANO-HÜVELY.

ANUBIS-HÜVE L Y.
C O NG Ó- H  ÜVE L Y.

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

világos és sötét, valamint bak söreit.

=  jYIindennap friss lefejtés. =
10 palacktól feljebb házhoz szállítás.

Hordósör-megrendelés B u d a p e s t r e  telefon 52 59.
„ v id ék re  „ 56 58.

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

ÉRTESÍTÉS.
Szives tudomásul, hogy VI. kér., Andrássy-ut 24. sz. a- 

„O PERA' Mé le  v e n d é g l ő b e n  minden délelőtt

O P E R A  R E G G E L I
áll a nagyérdemű közönség szives rendelkezésére.
Borjupörkölt 15 kr. Marhagulyás 12 kr. Savanyu tüdő 12 kr. 
Marhafodor 12 kr. Pár virstli tormával vagy lében 12 kr.

Helyiségemben, mely a n. é. közönség szives rendel
kezésére éjjel-nappal nyitva áll, a leves-különlegességek 
egész sorozata kapható. A meleg és hideg konyhám pedig 
a legkényesebb Ízléseket is kielégíti.

Eredeti magyar fajborok, úgyszintén I. rendű kőbányai 
sör állandóan csapolva.

Szives támogatásért esd T r e n k  A. Emil,  vendéglős.

D D C T T V  D il l  V  legvékonyabb és 
r l í t l  I T - r U L Y ,  legkellemesebb

gummi-óvszer, 12 darab 5 korona. 
Neverip, valódi (védjegygyei) 12 drb 6 korona. 
Gumml-hólyag, kisebb 12 darab 2 korona, 

nagyobb 12 darab 2.40 korona. 
Capott-amerikán (rövid) 12 darab 3 korona és 

4 korona.
MlntagyUjtemény, 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 (liavibaj ellen) 3 és 4 korona. 
Minden megrendeléshez utasítás és árjegyzék, 

szétküldés titoktartással bérmentve.

Czigler és Schlesinger
Budapest, VII. kér., Kerepesi-ut 36/L.


