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Budai szaktársak! November hó 8-án, csütörtökön, este tél 9 órakor, a Margit-köruton létező 
Frisch Rezső „CASINO(‘-kávéházban tontos értekezlet lesz. Minden budai szaktárs ott legyen!

A szakszervezeti választmány határozata értelmében 

minden szervezett munkás köteles a kizárt kőmives- és 

ácsmunkások részére hetenkint 20 fillér különjárulékot 

fizetni.

Bojkottok.
Bojkott alatt áll a Hanusz-kávéház. A 

rendőrlegényből lett kávés, megmozgatva füt-fát, a vi
dékről hozatja a szervezetlen „Fejbólintó Bálintokat“. 
A mi szervezkedésünknek eme árulói többszöri felszólítá
sunkra sem reagálva, továbbra is gáncsoskodnak Hanusz- 
nál. Ezek a gyászalakok: S zen tp é te ry  Á rpád ,  
Dobos M ik lós, kiket Éger és Greibich emberhús- 
kereskedők szállítottak a pökhendi Hanusz részére és 
két vidéki borfiu . Átadjuk őket a szervezett 
pincérmunkások megvetésének!

Pincérek bankja.
A sok fennálló óvadék-bank és főpincérek 

óvadék-csoportja dacára most egy újabb ilyen intéz
mény létesül, amelyet örömmel üdvözlünk. Örömmel 
és szívesen látjuk keletkezését, mert nagy okaink 
vannak arra, hogy létrejötte minél biztosabb alapra 
fektetve sikerüljön.

A budapesti pincérek óvadék- és kölcsönhitele 
csákiszalmája volt eddig, anélkül, hogy az érdekeltek, 
vagyis maguk a pincérek legnagyobb része tudatával 
birt volna annak, hogy mennyire ki vannak hasz
nálva más érdekkörök által, mennyire ki vannak zárva 
az ilyen eró'sen szociális intézmény kormányzásából, 
irányításából, éppen ó'k, akiknek nagy hasznot hajtó 
klientúrájuk révén vezető és irányitó faktoroknak kel
lene lenniök.

De mit látunk. Az egyesek zsebérdekén kívül 
nem csak hogy magasabb, a közérdeknek is meg
felelő célok elérésére nem törekszenek a jelenleg 
fennálló bankok, hanem még kebelükből ki is zárják 
az ezt óhajtó szociális testvéreinket. És ilyen szövet
kezetek háta mögött álló kiszipolyozó bankok pénz
táraiba adtuk eddig keservesen keresett filléreinket, 
anélkül, hogy azok, akik zsebrevágták tőlünk a nagy 
hasznot, egyébbel is törődtek volna, mint azzal, hogy 
mily címeken lehet még bennünket nyúzni és mily

módon sózhatnak még több kiadást a nyakunkba. 
De hogyan is lehetne ez másképpen akkor, amikor 
az egyes csoportok élén részben munkaadó kávés, 
vagy vendéglős az elnök, a választmánynak leg
nagyobb része munkaadókból áll, vagy a főpincérek 
olyan közönyösek, semmivel sem törődök, ami nem 
az ő telhetetlen zsebüket érinti s kiknek minden köz
érdek csak Hekuba. Pedig erre nekünk nincsen szük
ségünk. Nekünk egy olyan bankra van szükségünk, 
amely a mi kezünkben legyen, ahol mi őrködhessünk 
•anyagi és erkölcsi érdekeink fölött, ahol ne csak az 
legyen a cél, hogy mennél magasabb óvadékok révén 
zsírunkat vegyék, hanem az legyen a cél, hogy olcsó 
pénz révén hiteligényeinket kielégíthessük, hogy a 
befolyt jövedelemből mi is részesülhessünk s a fel
halmozódott tőkét olyképpen forgathassuk, hogy vele 
erkölcsi nívónkat emeljük a társadalomban s egyéb 
üdvös intézmények létesítésével anyagi helyzetünket 
javíthassuk, mint amiiyen például a beteg- és munka- 
nélküli segélyezés.

Hogy ez igy legyen, ahhoz az szükséges, hogy a 
budapesti kávéssegédek, a budapesti éttermi szaktár
sak, valamint az ország összes pincérei öntudatra ébred
jenek e tekintetben is és belássák óriási horderejét 
annak a hatalomnak, melyet egy olyan bank képvisel
het, mely centralizált erővel s centralizált pénzzel szak
mánkat, életpályánkat üdvös irányba, a boldogulhatás 
biztosabb medrébe tudja vinni.

Szaktársak ! El a szövetkezetektől, el a pincérek 
nyúzóitól! Legyen a mi pénzünk csakugyan a mienk! 
A haszontalan, a szemétrevaló üzletrészek helyett 
legyen a kezünkben jövedelmező, bármikor értékesít
hető értékpapír, részvény.

Az Országos Óvadék-Bank Részvénytársaság 
december hó 20. napjáig fo g a d  el jegyzéseket. Jegyezni 
lehet az alapítóknál.

A lapítók: Burgyán Aladár országos képviselő, 
Láng Emil főpincér, dr. Szuly Aladár nagykeres
kedő, Csajthay Ferenc a «Budapesti Hírlap» szer 
kesztője, SchwarczBéla főpincér, dr. Malonyai Dezső
háztulajdonos, dr. Ludvigh Rezső földbirtokos, Oeld- 
zühler Károly főpincér, Weisberger Izidor főpincér, 

Dávid Sándor főpincér, Schenk Vilmos főpincér, 
Farkas János a budapesti kávéssegédek szakegyesü
lete ü. v. alelnöke, Bauer Zsigmond pénzintézeti tit
kár, Taussig Samu főpincér.

Szaktársak ! Az alapítók között szereplő főpincér- 
szaktársak elég garanciát nyújtanak az alakuló rész
vénytársaságnak tisztán a pincérek közérdekét szol
gáló céljaira és intencióira. Egy alapitó.
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Főpincér szaktársak!
Az utóbbi évek zajos mozgalmai fényesen iga

zolják, hogy a mindjobban posványodó gazdasági 
életünk égető rendezésre szorul. Felszolgáló munkás
társainknak mindig jobban kidomborodó öntudatos 
szervezkedése, nap-nap után kivívott sikereik síigár- 
kéve gyanánt világítják meg nekünk az utat, melyen 
haladnunk kell: a felszolgálók szolidaritásával a szo
ciáldemokrácia útját. Ehhez a szolidaritáshoz azonban 
elméleti tudás kell, osztálytudat. Szabadgondolat nélkül 
nincs szabadság, nincs becsület, csak sötétség és rab
szolgakenyér.

Hozzátok szólok tehát, főpincér szaktársaun, kik
nek tekintélye hazugság, cifra nyomorúság! Hozzátok 
szólok, hogy felrázzalak benneteket mákonyszerü 
álmaitok szellemgyilkos szolgaságából, hogy hely
zetünk javításához tettie hívjalak benneteket, hogy e 
jelentőségteljes küzdelemhez megszerezzétek a szocia
lizmus elméleti tudását, a modern ember általános 
szabadgondolkodását. *

A  Szocializm us
szociáldemokrata folyóirat, szerkeszti Garami Ernő.

A Szocializm us a nemzetközi szociáldemokrácia 
elveit, eszméit képviseli, ennek törekvéseiért küzd.

A Szocializm us célja az elméleti tudás beható, 
de népszerű terjesztése az osztályharc szolgálatában, 
tehát nem pusztán elvontan, hanem gyakorlati törek
véssel.

Feladata a szocialista napi és agitációs sajtót, 
valamint a szakszervezeti sajtót kiegészíteni s a külföld 
és belföld társadalmi életének bármely terén fölmerülő 
jelentőségteljesebb napi eseményeket a tudományos 
szocializmus nézőpontjairól egységesen tárgyalni, a 
nemzetközi szolidaritás érzetét fejleszteni és ébren 
tartani.

A Szocializm us nem a politikai és gazdasági 
élet, hanem az irodalom, a művészetek és a természet-

tudományok terén is figyelemmel kiséri az eszméket 
és uj irányokat és itt is teljes erejével áll a haladó  törek
vések szolgálatában.

A Szocializm us nem ridegen elzárkózott kép
viselője egy meghatározott irányzatnak, hanem a marxiz
must szolgálván, teret ad más, a szocializmus világfel
fogásának  közös alapján álló, minden tisztes külön
véleménynek is. Tehát vitázó területe a szocializmus 
elmélete és taktikája  körül fölmerülő külön álláspontok
nak és irányzatoknak.

Aki a szocializmus elméleti alapozását ismerni 
akarja, aki a szocializmus tudományos fegyverzetével 
fölvértezetten akar résztvenni a proletárság osztály
harcának történelmi jelentőségű küzdelmeiben, annak 
olvasnia kell a

Szocializm ust.
Megjelenik havonta kétszer, mindig 32 oldal 

terjedelemmel. A lezárt évfolyamokhoz a kiadóhivatal 
megfelelő bekötési táblákat készíttet.

Az első szám ez évi november hó 8-án jelenik 
meg, mutatványszám kívánatra ingyen. Megrendelhető 
lapunk szerkesztőségében.

Főpincér szaktársak !Hajdan, amikor még igazán 
főpincérek voltunk, részben igaz volt egyesek állítása, 
hogy nem kell szervezkedni. De ma, amikor idegen 
pénzzel, idegen tekintélylyel dolgozunk, amikor gazda
sági életünk már-már rosszabb a ma-holnap rende
zettebb felszolgálóénál, teljes erővel hozzá kell látni 
a szervezkedéshez. Fel tehát a fölvilágosodáshoz a 
szocializmus elméleti tudásához !

Ne legyen kávéház, ahol a Szocializm us folyó
irata hiányozzon, ne legyen főpincér, aki erre elő ne 
fizessen ! öntudatos főpincér.

Hej Rákóczi!
A < Kávéssegédek Szaklapja» eredeti tárcája.

Irta: Cellarius.
A főváros büszke márvány palotáira ráfekszik az 

októberi köd fagyos szövétneke és a lomhán végig- 
nyuió villamos vágányokon nem száguldanak a guil- 
lotinok: — a villamos vasút rabszolgái sztrájkolnak.

A városliget sztrájktanyáin az őszi szél megrázza 
az öreg fákat és a paloták didergő alkotóira ráhull 
a hervadó lomblevél: — az épitőmunkások ki van
nak zárva.

Amott, egy másik tanyáról a világ legszebb 
dalának, a Marseillaise-nak forradalmi akkordjai hallat
szanak, hirdetve a társadalmi kohók méhében forrongó 
szociális forradalomnak lassú, de biztos kialakulását: 
— a sütőmunkások sztrájktanyáján kihirdették a rész
leges győzelmet.

És amig a «nemzeti» frazeológiákba bujtatott 
kapitalista társadalomnak sírásói, a proletárok, ezek a 
modern kurucok, a «kauzalitás» alá rendelve vérnél
küli hadjárataikkal sugárkéve gyanánt világítanak bele 
az emberek társadalmának jövő kialakulásába, ezzel 
a pozitív kuruc hadjárattal egy privilegizált, véreinek 
kifosztásán alapuló, sárga csizmás, cifra mentés, görbe

kardos, zálogházakból és múzeumokból kiváltott ezer
fajta szinpompában kérkedő, hamis labanctábor kava
rog, nagy vásári zajjal csörtetve régi szurkapiszkálóit, 
tarsolyéit — a keleti pályaudvaron a haza nevé
ben. Szinte képtelenség! Az ezer, tízezer, százezer és 
a többi ezer holdas Károlyi grófok, Rallaviciniek, 
Barkócziak és dupla ff-es és y-os minisztériumi 
«őrszemek» az «Ázsiai Magyarország» eme modern 
labancai levetik a frakkot, glakkot és lakkot, s fel
húzva a macsics tánctól hétszer görbe lábszáraikra az 
Ocskay nadrágot, a bokaverő sárga csizmát, hogy 
elmajmolhassák a nyomorgó Tököly hajdú a közép
iskolákban tanult korszakát «11. Rákóczi Ferenc és 
bujdosó társainak» tiszteletére a haza nevében 
magánjogi következmények nélkül».

Az «Uj Magyarország» a «Jövő Magyarország» 
igazi kurucai a «régi szabadnak hazudott magyar föl
dön dolgozó ipari és mezőgazdasági rabszolga pro
letárok !» De ezek a kurucok már nem az a ren
detlen, osztálytudatlan, kezdetleges kulturfokon álló, 
bigott hajdú ivadék. Nem!

Ez a kuructábor asszimiláló erejénél fogva, magas 
fejlődési fokon álló kultúrájánál fogva nem a múltakon 
élősködik, nem a meghalt igazságokat piszkálja, 
hanem a jövő katonája, az eleven igazságokért !
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A nők egyenjogositása és a mi 
programmunk.

(B.) Követeljük a nők teljes egyenjogúsítását a 
férfiakkal, a » törvénytelen« gyermekek » >>
tételét, a gyermekek nevelését a köz által stb.

Ez a mi programmunk és ebből látni, hogy a nők 
teljes felszabadításáért igazán  csak a szervezett mun
kások küzdenek.

Ezzel szemben mit akarnak a kávésok, mint a 
polgári' társadalom egy része, tehát mit akar a 
burzsoázia ?

A kávéssegédek és kávéfőzők évtizedek óta 
baromként leigázva alávetették magukat gazdáik ön
kényének, profitdühének, évtizedek óta dobták munka
erejüket ingyen a tőke karjaiba. Úgy jártak az em
berek társadalmában mindmegannyi kifacsart áldozata- 
a burzsoa államgépezetnek, mint csontváz páriák, akik
ről a kapitalizmus polipkarjai lemarták a húst, kiszív
ták a vért kikaparták a csontvelőt.

Végre elérkezett az emberi öntudatraébredés 
magasztos órája! A lenyiigzött emberi gondolat fel
szabadulj narkotizált álmából, letépte rabláncait és a 
kávéssegédek és kávéfőzők porbatiport tömege fel
emelkedve, szervezetté tömörülve kitépte lelki világá
ból a régi hagyományok gyökereit és az osztályharc 
alapján szervezkedve rákoppintott henyélő munkaadói
nak gyémánütgyríis jól ápolt karmaira:

Elég volt a gorombaságból!
Elég volt a pofozkodásból 1
Elég volt a fosztogatásból! •
Erre megijedtek a »szabadgondolkodó« kávés 

urak. A profit féltése megszüntette közöttük a faji és 
felekezeti különbséget. A rabszolgák szervezkedésére 
a lábikrákba szállt a félsz. Sztrájktörőket kerestek és 
a fővárosi tanács segítségével megtalálták a rendőrség 
által letiltott prostitúcióban.

A kávésurak a pincérlányrendszert kérik a 
város hatóságaitól a »humanizmus« nevében. A szak
egylet zaklatását kérik a rendőrségtől, sőt nem bánják 
annak feloszlatását sem a pincérek »terroriz
musa« nevében.

Ti ál kurucok, csak komédiázzatok tovább ! Kisded 
játékaitok a nagy világtörténelem nemzeti «frázisaiba 
bujtatott középkori kultúrájának utolsó felvonási vég
akkordja. Nektek már nincs több Rákóczitok! Kit 
fogtok ő utána eltemetni? Kinek a csontjain fogjátok 
ezekután emelni részvényeitek árfolyamát ? Kifogytok 
a múltból ! Lejárjátok magatokat! De a jövő a — 
mienk! De a mi harcunktól ugyebár a lelketek is 
megremeg néktek, kik ma a kuponvagdosástól ideges 
kezeitekkel nemzetáruló labanc őseitektől öröklött 
fringiát szorongattok. Rákóczi jussain meg lehetett 
osztozkodni hajdinában, amikor nem volt öntudatos 
nép. De ma ? Ma megkezdődött már a hatalmas szét
választó munka — a mi Rákóczi korszakunk I Ti, oh, 
ti csak temessétek, űzzétek el a kísérteteket, a mi 
kuruc igazságunk kaszája, kalapácsa össze fogja törni 
selyma uralmatokat. Ha mi ünnepelünk, az igazság 
győzelmét ünnepeljük, ti a hazugságét. Mert hamis 
volt gyászotok, mint amilyen hamis volt ama lófarok, 
melyet a Kerepesi-uton egyik álkurucnak a lova 
elvesztett.

Hej, ma még csak a városligetben van tábo
runk ; holnap az egész világon végigzug a mi 
győztes haditáncunk!

3. oldal

Tehát a burzsoázia, tehát a pocakos munkaadó 
urak is akarják a nők egyenjogúsítását a férfiakkal, 
de csak akkor, amikor férfimunkásaiknak az állatsor
ból az embersorba való felemelkedését akarják letörni; 
amikor a férfipincér drágább kezd lenni ; amikor ön
tudatra ébredve felismerte viszonyát gazdájához ; ami 
kor felszabadul a mesterséges tudatlanságban tartás 
alól és proletártermészeténél fogva tudományt szom- 
juhoz; amikor megállapítja, hogy gazdasági fejlődése, 
kultúrája tulajdonkép összeesik az egész emberi tár
sadalom fejlődésével, haladó kultúrájával. És érdekes! 
Amig a nagy polgári társadalomban minden oldalról 
körül van véve ellenséggel és amelyben tudja, hogy 
egyedül áll, mig ellenfele, a munkaadó, védelmet talál 
saját alkotta intézményeiben, — Budapest kávéházai
nak férfimunkássága még sem fél, még sem riad 
vissza attól — hogy az ellene indított kizsákmányoló 
hadjáratot sikeresen visszaverhesse.

Nincs is mit félnie! Budapest szervezett kávés
segédei teljesen tisztán látják a harc szükségszerűsé
gét, tudják, hogy annak be kellett következnie, sőt lát
ják annak következményeit is.

Tudják, hogy a kávésok »humanizmusa« mögött 
mi rejlik.

Tudják, hogy a város bürokráciáját a tőkeimá- 
dás láncolja a munkáltatókhoz; tudják, hogy a pincér- 
lányrendszer frazeológiái mögött nem a nők egyen
jogúsításának magasztos és nemes intenciói rejlenek 
— hanem burzsóá osztályérdekek.

Mert tisztelt »erkölcsös társadalom«, a proletár
nők felszabadítása nem a munkáltatók, nem a bü
rokrácia érdeke — hanem a proletariátus történelmi 
hivatását képezi. Ti akkor követelitek és úgy követeli
tek csak azt, ha kizsákmányolástokat szolgálja. Mellé
kes, hogy 1904-ben vagy 1906-ban akarjátok-e?

A nők jogaikat mi fogjuk kikiizdeni, a pincér
nőkét is, bár a mai család, a mai társadalom nem a 
mienk, bár a mai városban egyedül állunk. És ahogy 
mi fogjuk kikiizdeni, nem fog »humanizmusból tör
téni. amelynek nevében még a szabadnapot sem akar
juk tőletek, amelyet a ti polgári humanizmustok 
»terrorizmusnak« nevezett. Nem! Mi igazán  fogjuk 
követelni, mint a törvényszerűség emberei, mint a 
jövő katonái!

A mi nőemancipációnk magasztos és nemes, mert 
ezzel kapcsolatban a törvénytelen gyermekeket törvé
nyessé emeljük, átadva a köz nevelésének. nevez
zétek bár »terrorizmusnak«. A ti nőemancipációtok 
prostituált, nem az egész nőnemért, hanem rideg osz
tályérdekeitekért történik a kizsákmányolás nevé
ben I Ti meggyalázzátok az egész nőnemet, az egész 
emberi társadalmat — dacára, hogy a mai családot, 
a mai várost és a mai társadalmat kibéreltétek a 
»humanizmus« nevében.

És ezért vagyunk mi ellene a pincérlányrend- 
szernek,mertmiaprostictuióval egy kenyeret nem eszünk 
egy levegőt nem szivünk; mi küzdeni is fogunk a 
pincérlányrendszer ellen a nők nevében, a mi csa
ládi erkölcsünk a munkástársadalom diadalának 
érdekében.

Ez tehát a kíilömbség közöttünk és ez az oka, 
hogy a mi nőemancipációnk mért küzd a ti nőeman
cipációtok ellen!

P in cérek ! Művelt munkás nem olvas más 
lapot, mint a „N épszavát“. Követeljétek mindenütt, 
ahol megfordultok! Agitáljatok az érdekében! .Szerez
zetek uj olvasókat!

I
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Egy rövid hir. . .
Egy rövid hir, csak egy pár sor . . .  és mégis 

mily sokat mond, ha egy kissé a sorok között olva
sunk. Lássuk csak, mit is mond: Egy idegent, aki át
utazóban időzött a fővárosunkban, néhány leány egy 
éjjeli kávéházba csaltak, ahol az alkohol hatása alatt 
a kávés és a főpincér segítségével kifosztották. Amikor 
már az idegen pénze, valamint az ékszerei is a 
fosztok kezébe került, egyszerűen kidobták az utcára, 
ahonnét a rendőr szedte fel.

Így szól a híradás. így szolgálják ki az idegen 
forgalmat. Gyönyörködhetik benne a B. Kávés- 
ipartestületnek érdemekben duskálkodó elnöke. Érde
mei közé ezt is sorolhatja, mint a jövő alakulat babér
ágát, melyet mi nyújtunk neki.

Minden alkalomkor, amikor az idegen forgalom
ról esik szó, el nem mulasztja egyszer sem azt han
goztatni, hogy mily nagyfontosságu hivatása van a 
magyar vendéglős- és kávésiparnak abban, hogy 
hazánk idegen forgalma emelkedjen.

És társai, a Lichtenstädterek igy akarják ezt el
érni addig, mig az érdemekben megőszült elnök ur 
megszerzi nekik leghőbb vágyukat, t. i., hogy korlát
lanul alkalmazhassanak a kávéházaikban pincérleány 
név alatt prostituált nőket, akikkel aztán minden 
csalogatás nélkül végezhetik az ehhez hasonló foszto
gatást, amig aztán a rendőrség meg nem unja ezt az 
idillikus állapotot és be nem záratja az ily bordély
házakhoz hasonló kisebb kávéházakat, a nagy kávés
urak örömére. Mert hisz mindnyájunk előtt nyíltan 
fekszik manőverüknek aljas tendenciája, hogy a kis- 
tőkések, vagyis a kiskávéházak ellen játszszák ki a 
nagy ütőkártyát: a pincérleány-rendszer betiltásával.

így akarnak ők szabadulni a konkurenciától és 
ezt csak úgy érhetik el, hogy beugratják a kisebb tőké
vel rendelkező kávésokat azzal, hogy üzletükben nő
ket alkalmazzanak és ezáltal helyiségüket lealacso
nyítva, tisztességes családok vagy magánosok az ily 
kávéházakat elkerülve, egy nagyobb helyiséget láto
gatnának, ami maga után vonja következetesen azt, 
hogy a kishávéházak meg fognak szűnni, a nagy
kávésok, vagyis a nagytőke örömére.

Mert azt egész határozottan megállapíthatjuk, 
hogy egy Berger Leó, vagy egy Weingruber nem 
fog beállítani nőket. És nem fog pedig azért, mert 
először is képtelen kielégíteni a mai nagyigényü kö
zönséget, másodszor testi ereje nem elég ahhoz, 
hogy elvégezze a mi nehéz, fáradságos munkánkat 
és harmadszor nem fogják veszélyeztetni üzletük jó 
hírét és kitenni annak, hogy tisztességes családok el
kerüljék.

Tehát mindezekből láthatjuk a kávésipartársulat- 
nak humanizmus, feminizmus stb. izmus jelszavak 
alatt rejtőzködő céljait és megállaptihatjuk, hogy ők 
a Lichtenstädterekkel akarnak egy utón haladni s 
akkor tényleg nem érdemlik meg a vérszopó-pióca 
elnevezést, mert ők skorpiók. F. P.

Szakegyesületi Szemle.
A pénzbeszedés. A szakegyesület megalaku

lása óta a legfontosabb gazdasági kérdésekhez a 
pénzbeszedés kérdése tartozik. A tagsági dijaknak 
pontos befolyása az egyesület pénztárába a szervezet 
életkérdése, az organizáció egészséges vérkeringése. 
A pénzbeszedőt is azért szüntettük be, mert egy 
ember képtelen volt megfelelni annak a munkának, 
hogy a székesfőváros területén szétágazó kávéházak

százaiban behajtva azt az adót, melynek elmaradását 
könnyen az organizáció többi szervei: munkanélküli 
segély stb. éreznék meg.

Az egyéni nyugtázás ideális rendszerét valóra 
váltani egyelőre a mesék országában hagyjuk, vagyis 
azt, hogy minden tag személyesen hozza be tagsági 
diját, remélni nem merjük. így ismét vissza kell tér
nünk kiindulási alapunkra, a bizalmiférfi-rendszer. 
reális alapjára. Kötelességévé tesszük tehát a bizalmi
férfiaknak, hogy munkahelyeiken a tagsági dijakat be
szedjék és azt az ügyvezető elnöknek beszolgáltassák. 
És e munkát leginkább főpincér-szaktársaink könnyit- 
hetik meg, ha minden hónapban az összes tagsági 
dijakat kifizetik a bizalmiférfiaknak és azt a felszol
gálóktól utólagosan beváltják.

Mit akarnak a kávésok ? E kérdésre csak 
egy világos feleletet lehet adni: a kávésok bordély
házakat akarnak. A kávéházak boldog tulajdonosainak 
könnyelmű határozatát enyhébben nem jellemezhet
jük, mert ha a pincérleány-rendszer a kávéházak 
részére nemcsak a szabályrendeletben, hanem a való
ságban is megvalósulhatna, úgy az ország szivének 
kávéházai pőrére levetkőzve, egy pikáns lépést csi
náltak — a kávéházból a bordélyházba és a nemi 
perverzivitások, melyekben hajdan Róma őrült császárjai 
kéjelegtek, feltámadásukat ünnepelnék azon az anya
földön, melyben Rákóczi és bujdosó társainak ham
vai aluszszák örök álmukat. És azok az urak, akik 
eme épületes dolgokat nyújtják, hazafias érzésük (?) 
egész hevével a külföldre hivatkoznak, holott a leg
kisebb tulipánnal fémjelzett hazafinak csak olyan 
bagót szabad gyúrni, melyet az anyaföldben kapál
tak. Azonban Némái ur, Harkai ur, Berger ur és a 
többi ur valószínűleg tudni fogják, miért hivatkoznak 
a külföldre, melynek pincérnő-renszerét Németországra 
vonatkozólag már ismertettük; most Svájc statisztikai 
adatait mutatjuk be, melyet teljes hiteles forrásból 
mentettünk. (Beitrag zur Kellnerinenfrage. Zürich, 
Schweiz 1904). Zürichben, 1900-ban 3230 pincér kö
zül 2413 nő. A pincérnő állandó munkakörének leve
gője egészségi szempontból az ételek és szeszes italok 
gőze s a dohányfüst miatt a legrosszabb, amihez a 
munkával való túlterheltség is járul. A svájci pincér
nő 16— 18 órát dolgozik és megháromszorozódik 
(munkatöbblet) vasár- és ünnepnapokon. (A kávés 
profitdühe.) Bár a svájci törvények a pincérnőnek 
minimum 8 órai éjjeli pihenőt szabnak ki, 1903-ban 
4216 esetben a hatóság a munkaadókat ez alól fel
mentette, sőt három kávés az egész évre kapott fel
mentést.

Tehát látjuk, hogy a kapitalista állam egyfor
mán zsákmányolja ki a munkásokat még Svájcban is, 
bár demokratikus köpenybe bújik a burzsoá társada
lom. A lakás és ellátás minősége kritikán alul áll és 
a borravaló Svájcban különös kultusszá fejlődött, mely
nek révén a pincérnők erkölcstelen, ledér életmódot 
folytatnak. 1000 pincérnő közül 25—30 életév között 
633 sorvadásban halt el. A betegpénztárak kimutatása 
a pincérnők korai halálában még egyszer annyi, mint 
más munkásnőknél. Svájcban a pincérnői pályára 
olyan nők lépnek, kiknek a társadalom és család nem 
nyújtotta a kellően szilárd elmebeli és lelki művelő
dést s ezért mondja Hering A .: «A intéz
mény z hivatásszerű erkölcstelenség d ö f  oka .» A pin
cérnő alacsony fizetésével szemben (olcsó munkaerő) 
napi 3 franktól 20 frankig terjedő borravaló áll. És 
ez a borravalóhajsza az erkölcstelenségeken kivül 
irigységet is szül — függő helyzetbe hozva őt a 
vendéggel. Eme titkos prostitúciónak kiirtását csak a 
férfi-pincérek emancipációja hozhatja meg, mely a
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pincérek osztályharc alapján álló szakszervezeti moz
galma most kezd Svájcban kifejlődni,

Budapest kávéházai tehát lassankint bordély- 
házakká fognak változni, ha ugyan a szervezett kávés- 
segédek ezt engedni fogják. Mert t. Némái uraimék, 
Budapest kávessegédei ma már jobban vannak szer
vezve mint Svájci kollegáik és nem félnek az önök 
sületlenségeitől. Ami Budapestet, «Tulipánja szivét; 
illeti, statisztikai adatokkal jövő számunkban szolgá
lunk. Addig is pá — a viszontlátásra!

A t. választmány. Azok a választmányi tagok, 
akik a múlt hó 23-án tartott választmányi ülésen 
résztvettek, egy érdekes tünetnek voltak szemtanúi. 
A pénztári jelentésnél t. i. a számvizsgáló szaktársak 
1, mond egy ellenőrrel megtették kritikai kijelentései
ket. Volt sok szó, beszéd, kérdés és felelet, mintha 
csak a megboldogult МОРЕ, utolsó éveinek tojás
táncaiban, mikor már Kalmár Fábián hazaffyságai» 
nagyon kezdtek világítani — Ólmosi József urat 
(éljen) interpellálták volna. Balmagyarázatok elkerülése 
végett kijelentjük, hogy teljesen tisztában vagyunk a 
számvizsgáló bizottság hivatásával, de egy modern 
szakegyesület választmányában a tárgyalásoknak a 
МОРЕ, színvonalára visszasülyedni nem szabad. Azok 
a hibák, melyek ott történtek, a múlté, nekünk a 
jelenről s ami a fő : a jövőről kell beszélgetnünk. 
A számvizsgáló-bizottsági szaktársak vizsgálják át a 
könyveket az alapszabályokban megjelölt §§-ok nevé
ben az ülések előtt. de a kiadások és bevételek helyes
ségét kritikai kiszólásokkal az üléseken mintegy pikáns 
fogását a választmány terített asztalának kitálalni, káros 
hatású szótornánál nem egyéb. Az üléseken befejezett 
tényekkel kell előállni, a hibákat befejezett tényként 
konstatálni és nem az ülés alatt csinálni meg a vizs
gálatot. Különben az ambíció kritikán felül áll és 
dicséretre méltó, csak az kár, hogy a számvizsgáló 
szaktársak azt hisszük nem ambícióból kettőre 
olvadtak le.

házasságkötés. Spesny Gusztáv közismert szak
társunk november hó 4-én házasságra lépett Megó 
Paulinával.

Adományozás. A választmány ezúton mond 
köszönetét Zimmermann Ignác szaktársnak ama négy 
könyvért, melyet a szakegyesület könyvtára javára 
adományozott.

A műkedvelői előadás, amelyet a vigalmi 
bizottság az egyesület összes helyiségeiben e hó 7-én 
rendez, a következő gazdag és érdekesnek mutatkozó 
műsort fogja nyújtani: .

1. «Munkásüdvözlő , énekli a Kávéfőzők dalár
dája. 2. «Oboi szóló», előadja Fischmann Gyula szak
társ. 3. A Tőke» Csizmadia Sándortól, szavalja Farkas 
Ilonka. 4. «Monolog», előadja Schwarcz Rózsika elv
társnő. 5. A gyári lányok , színmű 1 felvonásban, ren
dezi dr. Mártonffy Miklós ur. 6. «Munkásriadó», énekli 
a Kávéfőzők dalárdája. Műsor után tánc, ameddig 
bírjuk. — Belépő-dij nincs. Műsor ára 60 fillér. 
Szünóra alatt tréfás tombolajáték. A zenét Berkes 
Ferenc Angliából hazaérkezett hírneves zenekara szol
gáltatja. — Feliilfizetések köszönettel fogadtatnak és 
a szaksajtó utján nyugtáztatnak.

VIDÉK.
Nagyvárad. Szervezkedjünk minden vonalon. 

Az aradi pincéreknek ama korszakalkotó jelentőségű 
határozata, amelylyel szervezetté való tömörülésre s a 
szociáldemokrata párthoz való csatlakozást a szolltot a 
fel a városukban tartózkodó szaktársaikat, hatalmas 
szó a vidéken élő összes pincérekhez. Hatalmas es

reális szó, amely kíméletlenül mutat rá a mai társa
dalom beteges tüneteire és parancsolólag követeli az 
e keretben munkálkodók összességének szervezetbe 
való tömörülését.

Amidőn a budapesti kávéssegédek abból az oly 
hosszantartó lethargikus álomból öntudatra ébredtek 
és megalkották szabadszervezetüket, ezzel csak fél 
munkát végeztek, mert a fentebb vázolt tünet (az aradi 
pincérség mozgalma) kötelességeket ró rájuk a kezde
ményezés révén, ők voltak azok, akik tudatára ébred
tek annak, hogy az egyes egyén az élet forgatagában 
nem érvényesülhet s tömörülniük kell, hogy kizsják- 
mányolóikkal szemben sikerrel küzdhessenek. Épp 
ezen okból kifolyólag kötelességük most odahatni, 
hogy a többi szakszervezetek mintájára, a szervez
kedés minden vonalon megindittassék.

Nekünk munkásoknak csak egy dogmánk van, 
t. i. csak az az ember hasznos tagja a társadalomnak, 
aki dolgozik. Aki tud és akar dolgozni. Dolgozni az 
izmok keménységével, a jellem szilárdságával, az akarat 
kitartó erejével. Akinek ez a hitvallása s ez pedig 
mindnyájunké, akik a világot megváltó szociáldemo
krácia zászlaja alatt küzdünk, a legelemibbért: az 
emberi jogokért, a fél munkánál anélkül, hogy 
magunkra rá ne cáfolnánk, meg nem állhatunk, minden 
rendelkezésünkre álló eszközzel oda kell hatnunk, 
hogy a szervezkedés az egész vonalon megindittassék, 
mert csak igy képezhetünk egy egészet s ha a 
siker-koronázta munka be lesz fejezve, akkor a főváros
ban székelő központtal országos szövetséget fogunk 
alkotni.

A már említett cél elérhetése érdekében lépjen 
a szakegyesület a vidék gócpontjain munkálkodó 
szaktársakkal érintkezésbe, tegye azoknak köteles
ségükké, hogy a felvilágosodottság eszméjét minél 
szélesebb körben propagálják és igy el fogjuk érni 
azt, hogy amikor a tettek ideje elérkezik, már kész 
harcosokkal léphetünk a sorompóba a szabad szer
vezet kivivására.

Éljen a világot megváltó szociáldemokrácia!
F. S.

Arad. Az árvák pénzét sikkasztó Krivánok ősi 
hazájában alig hogy megmozdultak a mi szaktársaink, 
a kávésok is kezdenek fészkelődni. Legelői Nagy 
Lajos kávéháztulajdonos jár az ő fenegyerekesen fésült 
fejével mint főkolompos. Ez az uracs az ő volt 
szakácsné feleségével állandóan köpköd a szervezett 
kávéssegédekre és ahogy múltját ismerjük, teljesen 
egyivásu budapesti polgártársaival, lévén ő kigyelme 
hive az éjjeli nőemancipációnak.

Aradi szervezett szaktársaink bizonyára módját 
fogják találni annak, hogy ezt a vasalt nadrágu mit- 
ugrálsz alakot respektusra tanítsák, aki szavazó polgár 
létére se írni, se olvasni nem tud. Előre! Lapunk 
zártával még az utóbbi sorokat kaptuk:

Hogyan agitál a főkapitány ? Az aradi pincérek 
is ráléptek az utóbbi időben a szervezkedés útjára, 
ami sehogysem tetszik az ottani főkapitánynak. A pin
cérek, miután egész napon át robotolnak, csak éjjel 
tarthatnak gyűlést, amit azonban a főkapitány nem 
akar megengedni. Így a múlt hét péntekre bejelentett 
gyűlést is betiltotta s egyúttal mozgósította a rendőr
séget és a katonaságot is készenlétbe helyeztette. 
A gyűlést nem is tartották meg. A pincérek azonban 
újabb gyű ést jelentettek be 29-ére, melyet a főkapi
tány azzal az indokolással, hogy zavarnák a polgárság 
éjjeli nyugalmát, újra betiltott.

Ugyanekkor rendőrközegeit kávéházról-kávéházra 
küldte egy előre kifundált Ítélettel, melyet minden 
pincér előtt felolvastatott s amely azt tartalmazta,
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hogy azt, aki a betiltott gyűlésen meg mer jelenni, 
30 napra lecsukatja s ennyi meg ennyi koronával 
bünteti, eltoloncolja.

Éjjeli 12 órakor, amikorra a gyűlés be volt 
jelentve, a Munkás Otthon tájékát a rendőrség 
ellepte, várva a zsákmányt, amely azonban nem jött 
meg, mert a munkások aludtak és eszük ágában sem 
volt gyülésezni. A pincérek szervezkedése, ellenére 
mindezeknek, rohamos lépésekben halad előre. Eddig 
már 120 tagja van a szabad szervezetnek és napok 
kérdése csupán, hogy Aradon az összes pincérek és 
kávéházi alkalmazottak bent legyenek a szervezetben. 
E tekintetben a pincérmozgalom vezetői még sokat 
várnak a főkapitánytól, aki minden tettével a mozgalom 
malmára hajtja a vizet. Brutális fellépése a legjobb 
agitációs eszköz s ma-holnap — ha a fejére áll is 
a főkapitány valamennyi aradi pincér-munkás tagja lesz 
szervezetének.

Szervező bizottsági szemle.
László Géza vendéglőjét a szervező bizottság a bojkott alól 

felmentette., A vendéglős ur a szervező bizottságnak kijelentette, 
hogy az «Árpád éban annak idején tett sértő kifejezést illu- 
minált állapotban tette és legnagyobb sajnálatát kifejezve bocsá
natot kért a szervezettől, kijelentve, hogy azt mindig respektálni 
és soha többet megsérteni nem fogja.

Bár elveinknél fogva a borközi állapotban elkövetett 
durvaságok még vendéglős uraknál sem enyhítő körülmény, 
mindamellett a teljes biinbocsánat indokolttá teszi a bojkott meg
szüntetését.

A «Hazám> veszélyben van. Múlt számunkban 
kijelentettük, hogy a Hazám-kávéház szakszervezeti tekintetben 
a hanyag vezetés miatt gyengén áll. Közleményünkre a Hazám
ban dolgozó szaktársak egy levéllel válaszoltak, melynek egyes 
részeit vissza kell utasítanunk, mindenekelőtt kijelentve, ha mi 
valamit állítunk, azt reálisan bebizonyított tények alapján tesszük. 
A szaktársakban nagyon kifejlődött a szolgalélek, amikor mi- 
benniink nem szaktársakat, hanem Тек. szerkesztőséget látnak 
és levelük közlését alázattal kérik. Vegyék tudomásul, hogy a 
lap az övéké, mindnyájunkké. Hogy a szabadnapot megtartják, 
nem firtatjuk, hisz elsősorban saját érdekükben teszik, amiért 
köszönet nem jár. Szervezett kávéssegédnek tiltakozni kel! az 
ellen, hogy éppen 1-én nem tarthat szabadnapot, persze mert 
minden hó 1-ső napjának bevétele miatt a főnök profitdiihe ezt 
nem engedi. Ha azonban a szaktársak szervezettek, van-e hata
lom, mely nekik parancsolhatna jogtalanul?  Sőt a mi elveink 
akkor fognak diadalmoskodni, ha a vasárnapi munkaszünetet 
kicsikarva a mai kapitalista társadalomtól, mi a pihenőnket 
vasárnap fogjuk megtartani, de addig is bűn elrontani a hét
köznapi pihenőt. A főnököt pártolni felesleges, pártolják őt a 
mai törvények. Ami pedig a bizalmiférfiut illeti, nem jelent meg 
az értekezleten, csupán egyszer, — hisz egészben egy hónapja 
van megválasztva. Sőt mi azt is hallottuk, hogy a bizalmiférfi 
hébe-hóba kárpitos»-munkát is végez a «kávéssegédek» nagyobb 
dicsőségére. Végül, ami a prostitúciót illeti, fentartjuk, ezt azon
ban úgy értjük, hogy a Hazám-kávéház éjjeli vendégeinek 
háromnegyedrésze prostituált nőkből áll. Ilyen kávéházakra tisz
tességes szocialista társadalomban nem volna szükség és ha már 
mi mint rabszolgák ilyen munkakörbe vagyunk kényszerítve, — 
nem értjük, miért kell a főnök «ur» talpát nyalni.

«A Szabadság» hires kaszirnője Láncos Mária, végre 
hosszú kínszenvedések után megvált gazdájától, kinek középkori 
hűséggel őrizte Wertheim-szekrényét és tulipánkori butasággal 
szidta pincéreit és kávéfőzőit. Hü talpnyalásait ugylátszik nem 
hiába végezte, mert, amint hirlik, a kisasszony — önállósítja 
magát. Mi nem kutatjuk, hogy ezentúl mit fog felállítani a 
kasszába, cukrot avagy mást, mi csupán az esetből üdvözöljük 
Mária barátnőnket, hogy megvált a régi csatatértől, a «Szabad- 
ság»-kávéháztól. A menyország 28. számú szentje csiklandozzon 
állandó jókedvet távozó barátnőnknek — a kaszirnőkor legvégső 
határáig. Amen.

Helyreigazítások. Múlt számunkban közölt hírünk, hogy 
Breier Antal szaktársunk a szervező bizottság meghívójára nem 
jelent meg az ülésen, tévedésen alapszik, úgymint Blumbergei 
szaktársról közölt állításunk is, amennyiben ő megjelent, csak 
ügyének tárgyalására nem került a sor, aminek oka nem Blum- 
berger szaktárs volt. Mi örömmel igazítjuk helyre a beigazolt

tévedéseket, csak azt jegyezzük meg, hogy Blumbergei szaktáls 
a szervező bizottság előtt azért még nem tisztázta magát 
a vád alól.

A Weinstein-kávéházban szaktársaink a szabadnapot 
kivívták és igy egv munkanélküli szaktársunk három napot 
hetenkint ott dolgozhat. Ha a mi munkaadóink nem volnának 
olyan maradi lelkű emberek és nékünk ma, megalakulásunk 
hatodik hónapjában nem kellene még mindig arról beszámolni, 
hogy a szabadnapot itt vagy ott megvalósították, szóval, ha az 
már mindenhol teljes érvényben volna, teljes munkanélküli 
tagjaink alig lennének. Különben résen leszünk, hogy ott, ahol 
még bitangul kijátszák elemi jogainkat, mielőbb széjjelüssünk a 
kukactáborban.

Némái ur — olvassa. Vámos, a Hazám-kávéház domí
niumának boldog uralkodója a napokban a következőképpen 
nyilatkozott: Jobban szeretném, ha pincérleányaim volnának 
és ha a szabályrendelet megváltozik, ezt meg is fogom valósí
tani . Most van 60 prostituált nő a kávéházamban és akkor 
lenne 100. És ennyi prostituáltai határozottan jobb üzletet 
csinálnék, mint ma.

T. erkölcsbiró Jpartársulat, mit szólnak önök ehhez a 
nőemancipációhoz? És t. Hazám-kávéház bizalmifétfia, mit szól 
ön ehhez a kárpitos-munkához ? Ugyebár épületes dolgok a 
< humanizmus nevében. És a fővárosi tanács? Az meg fogja 
szavazni ezeket a prostituáltakat a Hazámnak a haza nevében. 
De a szervezett kávéssegédek is tudni fogják kötelességüket!

A «Mária Regina cimü, utolsó számunkban hozott 
közleményünkre a következő levelet kaptuk, melynek térsziike 
miatt csak a fontosabb részeit hozzuk.

Tisztelt szerkesztőség! B. lapja utolsóelőtti számában egy 
támadó cikk jelent meg Hálik Ferenc aláírásával, mely kiszíne
zett vádakat foglal magában és ennélfogva szaktársaimra való 
tekintettel azokra reflektálnom kell.

A Hanusz-féle elhelyezést egv irodai emberem gondatlan
sága okozta tudtomon kívül s emiatt őt komolyan meg is rótam, 
egyúttal intézkedtem, hogy az illető személyzet állását a Hanusz- 
ban elhagyja, ami meg is történt és hogy a jövőben hasonló 
eset elő ne forduljon. A cikkíró személyemre vonatkozó állításait 
vissza kell utasítanom. Ha becsapásról szó lehet, én vagyok a 
becsapott, amennyiben Hálik tőlem a honoráriumot visszakapta. 
A másik esetnél már túl is mentem a méltányosság határán, 
dacára, hogy a bonyodalmat ő maga idézte elő és a hatóság 
nem is látta helyét az eljárásnak. Hosszú főpincéri pályámon 
szerzett renomém tudatában, senki ilyen piszkolódásoktiak helyt 
nem adhat. A prostitúció vádjára nem is kell válaszolnom, mivel 
női személyzetet csak megengedett helyre közvetitek és nyugodt 
lehet a szerkesztő ur, hogy féltékenyebben őrzöm az üzleti 
szolidságot, mint bárki más.

A támadás egyéb része üres frázisoknál nem egyéb és 
hatás nélkül maradnak a tisztán látók előtt. Szaktársi üdvözdettel

H alasi Gyula.
Nekünk csupán az a megjegyzésünk, hogy bármilyen 

ingadozóknak tűnjenek fel a vádak jogilag a bejegyzett Mária 
Regina ügynöki cég < magántulajdonának» nevében, Hálik szak
társ eljárását igazolja az, hogy Budapest szervezett pincérei az 
ügynöki rendszer ellen küzdenek. Mi elhisszük, hogy a pros
titúció nincsen bebizonyítva, azonban Hatiuszba a sztrájktörő- 
szállítás igen. És ez az, amiért mi az ügynökök ellen tüzzel- 
vassal küzdünk, annál is inkább, ha azok egv személyben főpin
cérek is. Mellékes, hogy később a sztrájktörő Halasi ur 
jóvoltából kilépett, de a Mária Regina ügynöki intézmény még 
áll, mint megannyi üzlettársa, Európa kellő közepén a XX. szá
zadban. Dolgozó proletárok munkaerejéből, még cselédekéből 
se, magánemberek üzletet ne préseljenek, mert azok a törvények, 
melyek ezt megengedik, a legjogtalanabbak az emberek társa
dalmának történetében. A többi Hálik szaktárs magánügye, de 
az ügynöki «rendszer» ellen küzdeni fogunk, amig ezt a liberális 
mezbe bujtatott emberi munkaerőkereskedést ki nem pusztítjuk.

Szájkosarat őnagyságának cimü, múlt számunkban 
e helyen megjelent közleményünkre a következő levelet kaptuk, 
melyből térsziike miatt csak a lényeget közöljük.

T. szerkesztő ur 1 B. lapjának e hó 24-iki számában meg
jelent cikre vonatkozólag szükségesnek tartom magamat tisztázni. 
Kijelentem, hogy az egész ellenségektől származik, rágalom és 
bosszú. Remélem, hogy szerkesztő ur nem tételezi fel egy 
intelligens hölgyről, hogy a pincér urakra ilyen sértő kifejezé
seket mondtam volna.

Ezekután ő nagysága hivatkozik arra az időre, mikor még 
férje a «Hungária» büffét bírta és a pincérek ott <■ asztaltársa- 
ságoskodtak és azt Írja, hogy semmi oka és joga nincs, hogy 
bennünket «ártatlan» embereket bántson. (?) Férjé pincérei 
évekig vannak náluk alkalmazva és levelét igy fejezi b e : B. lap
pban megjelent cikk igen lealázó és hazugság. És ezért — bízva 
az önök lovagiasságában — kérem önöket, tekintve azt, hogy 
no vagyok, engem rehabilitálni szíveskedjenek, stb.
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Лг erosen sértő kitejezeseket készakarva kihagytuk, csak 
a lényeg kozlesere szorítkozva. Nekünk az a megjegyzésünk 
hogy szaktársunk, mikor a vádat leadta kötelességet Téliesített’ 
de nem gorombáskodott. Miért gondolja őnagysága, ho«y e<n’
« száraz vádat gorombaságokkal meglehet semmisíteni? Azután 
ön asszonyom, a vádat egyszerűen tagadja és hazugságnak 
minősíti. Ez csupán száraz tagadás és persze a t. polgári társa
dalom urhölgyet, ha egy tisztességes «munkásosztályt* megsér
tenek, a férfiak lovagiasságára apellálnak. Helyes, mi vagyunk 
olyan közönséges lovagias munkásemberek, hogy egyelőre nem 
nyilatkozunk, de a lovagiasság megkívánja, hogy most azokat 
hallgassuk meg, akik a vádat bekiildték. Kötelességünk tehát a 

három föltárni nyilatkozatát meghallgatni, az igazság nevében.
Mit szól ehez Némái ur?  Amikor a «Boulevard -kávé

házat megvették a Szabó testvérek, elbaktatott hozzájuk Jaco- 
bovics Henrik kávés és azt mondta a jámbor testvéreknek: 

Halljátok ti koldus munkaadók, miért adtok ti fizetést pincé
reiteknek, mikor én nálam fizetés dolgoznak? A kávésok
burzsoatársadalmából kiinduló eme feleberáti szeretetre, hogy 
enyhén mondjuk : ehez a gyalázatos uszításhoz nincs más sza
vunk, minthogy figyelmeztetjük a Mocca -kávés«urat .vigyázzon 
magára, mert ha ő nála oly indifferens, szolgalelkü pincérek 
vannak, akik ezt eltűrik, vannak még elég öntudatos pincérek 
is, akik majd megtudják torolni, hogy olyan Jacobovics-féle 
úriemberek a gyalázatos uszításokat szárazon el ne vigyék.

Egy darázsfészek belsejéből. A következő 
panaszos levelet kaptuk:

T. szerkesztő szaktárs! Kérném a következő 
sorok közlését:

Azt hiszem, szaktársaim közül mindenki tudja, 
hogy hol vart a Fészek kávéház, és azt is tudja, 
hogy annak Ólmosi (Éljen! A szerk.) a tulajdonosa. 
Csak annyit akarok megjegyezni, hogy ez az ember 
nem emlékszik vissza arra, hogy egykor nem is 
olyan régen — ő is még pincér volt és borravalóból élt.

Főpincérét küldte be egyesületünkbe egy fel
szolgáló felvétele céljából. Csak mutattak be
neki, mire engem, tizenegyediket, főnöke « kényes» meg
bízásából akceptált. Nekem sikerült is az ő kis «fészké
ben jó 10 napot 10 órai kitölteni, mig 
a tizedik napon a munka befejezténél az 
azt mondta : A főnök megbízásából átadom a könyvét, 
mert nem tartunk stabil kisegítőt. Természetes, én
követeltem a felmondásomat, amit az igen t. «Ólmosi 
Jóska» ur kereken megtagadott, söl sértette pincér- 
séget. Tehát egy ilyen embert, aki igy dobálódzik a 
neki kalácsot kereső alkalmazottaival, nem jobb volna 

nevéhez hasonlóan ólom — zár (bojkott) alatt 
tartani és megtanítani egy kis emberségre ? Azt hiszi, 
mivel most Fészek» kávés lett, hát ez örökre az ő 
fészke. Még nem! Még találkozhatunk!

(Aláírás.)
«Na ja, schon wieder der Herr Józsi.» Mi csu- 

pán annyit mondunk, Ólmosi ur, hátrább az agarakkal, 
ma már nem lehet a kávéssegédeket lecsirkefogózni 
mint «hajdinában Szögedében». És jó lesz figyelmez
tetni az éjjeli fizetőt is, ne nyalogassa annyit a^gazda 
tálpát, ne lakájoskodjon és ne szabad éjjelt, 
szabad napot tartson, különben egy pár 
mozdulattal fogjuk becsepegtetni beólmosodott fejebe 
a szervezet szabályait s esetleg egy bojkottéit sem 
állunk jót.

A sütőmunkások harca részleges győzelem
mel véget ért. Múlt hó 30-án a pékek már dolgoz a . 
A pocakos munkaadók, bár megmozgatták a magyar 
állam minden hatóságát, ördögét, poklát, rendoisegi 
békeangyalát, de hiába — mert a sutosegédeknél az 
osztályöntudat sziklaszilárdan állt. Fii ab a dolgoz 
a gazdák kocsisokkal és háziszolgakkal, a munkások 
győztek. Mi pincérek ebből levonva a tanulságot, lat
hatjuk, hogy oszály tudat nélkül sztrájkba menni és 
győzni nem lehet s a harc az üres zsebe oi 
mává posványodik. Nemcsak anyagiakéi < ]
társadalomért és sikra kell szállni.

hanem 
sikerült kéz-

A Newyork-kávéházban Wallerstein cimü fiatal 
szaktársunkat figyelmeztetjük, ne végezzen a gazdák
nál állandó nyaló gyakorlatokat, ne denunciáljon, ne 
töltsön be oly gyalázatos szerepet de figyelmez
tetjük a Harsányi urakat is, hogy jobb lesz az önérzetes 
munkást megbecsülni és nem az árulkodó gerinctelen 
tacskók csevegésére hallgatni, mert a szervezett kávés
segédek résen állnak.

A Pátria-pezsgő a bojkott alól fel van mentve. 
Szervező bizottságunk az éttermi pincérek szervező 
bizottságával közösen a bojkottot beszüntette. A pezsgő
gyár képviselője a következő nyilatkozatot adta le 
lajDunknak, amelyet szaktársainknak tudomásulvétel 
végett ajánlunk. Lássák a polgári társadalom tagjai, 
hogy mi hazátlan, lenézett Jakabok meg is tudunk 
bocsátani, van szivünk, amely érezni tud. A képviselő 
ur hibáját beismerve, bocsánatot kér és a jövőben 
óvakodni fog attól, hogy a pincérek igazán szerény 
követeléseinek az érvényesülését, mint a Schuller- 
étteremben is, megnehezítse. Ezek után mi sem állja 
útját annak, hogy a «Pátria»-pezsgő, mint a «mágná
sok kedvenc itala», vígan folydogáljon a gőgös, jog- 
tipró burzsoák között. Mi tisztában vagyunk azzal, 
hogy mint gazdaságilag kisebb súlyban állók — alkal
mazkodnunk kell a mai társadalom erkölcseihez, de 
tisztában vagyunk azzal is, hogy ezeket az erkölcsöket 
mi fogjuk megváltoztatni.

A pezsgőgyár képviselőjének nyilatkozata a kö
vetkező :

A budapesti pincérek a Schuller-étterem sztrájk
jából kifolyólag bojkott alá helyeztek.

Becsületszavamra kijelentem, hogy a sztrájkról 
tudomásom nem volt, annak horderejét felfogni nem 
tudtam és mint véletlenül ott tartózkodó vendég, mint 
a vendéglősnek régi barátja, annak felszólítására mást 
nem tettem, mint kenyeret vágtam fel. Ez volt az egész 
sztrájktörésem. De mint mondottam: hogy sztrájk van, 
arról tudomásom nem volt és akkor nem tettem volna. 
Tudatlanságomban elkövetett hibám tájékozatlanságom 
következménye és én ezért bocsánatot kérek.

Pártos ,
a Pátria pozsonyi pezsgőgyár 

képviselője.
A Bableves-csárda a Miksa-utcában a bojkott 

alól fel van mentve.
Az Adria-kávésok, Klein Testvérek és Weisz 

D. Dani szaktársunk között fennállott peres ügy a 
felek kibékülésével megszűnt.

Revolver lap. A «Mulató Budapest» cint alatt 
Sallai (Spitzer) Viktor szerkesztőségével egy revolver- 
zsurnál jelent meg, amely, az egészben egy cikket 
közöl — a többi reklám. És ez az egy cikk a pincé
reket a sárga földig lerántva ilyen címmel pertraktálja: 
«Az éjjeli élet hiénái.» Következő számunkban erre a 
mocskos poloska-ügyre visszatérünk.

Jogot a népnek, tulipánt a lakájoknak. Múlt szá- 
munkban e helyen irt közleményünkre Antoni István és Aurél 
szaktársak azt állítják, hogy ők teljesen ártatlanul lettek meg
hurcolva, hogy az egyletnek hü tagjai, a tagsági dijat pontosan 
fizetik, az ellentállási alapot is, —  csak éppen a gyűlésekre nem 
szoktak eljárni. Válaszunk a következő: Hogy Antoni szaktársak 
ártatlanok, a szerkesztőség elhiszi, csak a szervező-bizottság 
nem akarja elhinni. Az ellentállási alapot csak most fizették ki, 
de igy is öt héttel tartoznak. Lapunk élén közölt n ó t a d ó t  a 
kizárt munkások részére általában még nem fizettek. És hogy 
az ülésekre nem jönnek, maga elég ok, hogy gyáváknak tartsuk 
őket, mert nem mernek nyíltan szervezkedni. Élvárjuk, hogy a 
szaktársak « a k t i v »  részt vesznek a szervezkedésben.

Ugyané cim alatt közölt állításunkra Deutsch Mór 
(Lónyai-kávéház) szaktársunk levelére azt válaszoljuk, ha meg 
gyógyul, jöjjön be a szervező bizottsági ülésre — ott majd 
elintézzük.
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Alapítási tervezet.
Alulírottak magyarul J«Országos óvadékbank részvénytár

saság-, németül Landes Cautionsbank Adiengesellschaft> cége 
alatt részvénytársaságot alapítanak. _ . , . .

1. A vállalat tárgya : Kereskedelmi és ipari alkalmazottak 
állami, törvényhatósági, községi és magánhivatalnokoknak hiva
tali, illetőleg szolgálati óvadékoi nyújtani, valamint mindenfele 
hitel- és bankügyletet megkötni.

2. A részvénytársaság székhelye : Budapest.
3. A vállalat'tartama a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe 

történő bevezetés napjától számított 50 év.
4. A részvénytársaság alaptőkéje 600.000 (hatszázezer) 

korona, amely 6000 (hatezer) darab egyenként 100 (egyszáz) 
korona névértékű, névre szóló részvényre oszlik.

5. Minden részvény-aláiró köteles az aláírás alkalmával 
minden egyes részvény után 30° 0-ot készpénzben a Hazai bank 
részvénytársaság» Nádor-utcai fiókintézeténél (Budapest, V., 
Nádor-utca 18. sz. a.) lefizetni. A fenmaradó 70" 0 befizetésének 
módozatairól az alapszabályok fognak intézkedni.

6. A részvény-aláírás 1906. évi december hó 20. napjáig 
eszközölhető.

7. Az alakuló közgyűlés 1906. évi december hó 29. napján 
d. e. 10 órakor fog megtartatni, miről a részvényesek a közgyű
lést megelőzőleg 3 nappal ajánlott levél utján értesitettni fognak.

8. Az alapítók fentartják maguknak a jogot, hogy az első 
három évre az igazgatóságot kinevezhessék.

9. A részvény-jegyzés alkalmával egyúttal minden egyes 
részvény után alapítási költség címén 3 (három) korona fizetendő.

Kelt Budapesten, 1906. évi október hó 9-én.

Burgyán Aladár Dr. Szuly Aladár
országgyűlési képviselő. nagykereskedő.

Lang Emil
főpincér.

Csajthay Ferenc Dr. Malonyai Dezső'
a Budapesti Hírlap szerkesztője. háztulajdonos,

Schwarcz Béla
főpincér.

Dr. Liidwigh Rezső' Weisberger Izidor
földbirtokos. főpincér.

Geldzähler M. Károly
főpincér.

Dávid Sándor Schenk Vilmos
föpincér. főpincér.

Bauer Zsigmond
pénzintézeti titkár.

Farkas János Taussig Satun
a Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének főpincér,

ügyvezető alelnöke.

A munkanélküliek segélyezése. A választ
mány október 30-iki ülésén elhatározta, hogy a 
munkanélküli tagokat «November 1-tói bezárólag január  
30-ig» rendkívüli segélyben részesíti. Erre a célra 500 
(ötszáz) koronát szavaz meg és minden üzletben levő 
tagra fejenként 20 fillér heti illetéket vet ki és ezen 
rendkívüli adót, amely a segélyezés időtartamáig köte
lező, a föpincér-szaktársak kötelesek az üzletekben 
összeszedni és az ügyvezető alelnökhöz beszolgáltatni.

A gyűjtés céljaira a főpincérek egy 14 hétre 
szóló rubrikáit ivet kapnak, amelyet kezelni és a pénz 
átszolgáltatásánál bemutatni tartoznak.

Az elnökség.

HIVATALOS RÉSZ.
Értesítés. A szakegyesület helyiségeiben felolvasásokat, 

előadásokat, taggyűléseket stb. csak a választmány, illetve a 
szervező-bizottság hívhat egybe. Tudomására adjuk a szaktár- 
saknak, ha a jövőben előadásokat vagy felolvasásokat kívánnak 
tartatni, mint legutóbb az antialkoholista egyesület részéről is 
történt, — azt előzőleg a vezetőségnek jelentsék be, mert csak 
ennek határozata és jóváhagyása után lesznek azok megtarthatók.

A választmány 1906 október hó 12-én tartott rendes 
ülésének jegyzőkönyve. Jelen nem voltak: Neumann Károly 
elnök, Klauber József. Boór Jenő, Stern Ignác, Riesz Gyula 
Löwy Ferenc, Löwy Rudolf, Oeldzáhler Károly, Pöck Károly 
választminyi és Csillag Béla, Hoffmann Ede számvizsgáló 
bizottsági tagok.

Ügyvezető-alelnök megnyitója után Schwarcz Béla inter
pellál Lang Soma sikkasztása ügyében s felvilágosítást Weisz 
D. ellenőrtől kér. Oárdos szaktárs az ügyvezetőtől követeli a 
felvilágositást. Farkas szaktárs válaszában kijelenti, hogy az 
elsikkasztott pénzért anyagi felelősségre senki sem vonható ; 
Lang mint szervező-bizottsági tag önként ajánlkozott, hogy Új
pesten, tekintettel ismeretségére, a tagsági dijakat beszedi. Választ
mány tudomásul veszi, de utasítja az elnökséget, hogy máskor 
óvatosabban járjon el. Vigh szaktárs indítványozza, hogy a 
vidéki elhelyezés céljából az elnökség körleveleket bocsájtson 
ki, ha nem járna eredménynyel, akkor küldjön ki egy szervező
bizottsági tagot agitálni. Tudomásul szolgál. Végül a választ
mány dr. László Jenő ügyvédet az egyesület ügyészévé válasz
totta 400 korona honorációval.

A választmány 1906 október hó 23-án, d. e. 10 órakor 
tartott rendes választmányi ülésének jegyzőkönyve. Jelen nem 
voltak: Neumann Károly elnök, Klauber József pénztáros, Végh 
István, Stern Ignác, Deutsch Béla, Grünwald Gusztáv, Neumann 
J. József, Riesz Gyula, Löwy Ferenc, Herczog Kálmán, Gárdos 
Sándor, Löwy Rudolf, Pöck Károly, Wiener Sándor választmányi 
és Hoffmann Ede, Kopcsinovics Antal számvizsgáló-bizottsági 
tagok.

Ügyvezető-a’elnök megnyitója után Hajduska József szak
társ panaszt emel Krausz Ferenc háznagy-szaktárs ellen, hogy 
a bérlővel és annak nejével gorombáskodik. Keszey szaktárs 
ugyanilyen értelemben felszólalva mindketten kérik a háznagy 
rendreutasítását. A napirendnél Weisz Dávid szaktárs jelenti, 
hogy Hoffmann számvizsgáló-bizottsági tag kötelességét nem 
teljesiii, az üléseken soha meg nem jelenik. Kéri a bizottságból 
való törlésér. Egyhangúlag tudomásul vétetett. Csillag Béla 
szaktárs megteszi a számvizsgáló-bizottság jelentését és több 
számlát és könyvtételeket kifogásol. Ügyvezető-alelnök válasza 
után a választmány a pénztári jelentést tudomásul veszi. Fodor 
Pál szaktárs felhatalmazást kér a választmánytól arra, hogy a 
«cselédszerző' ügynökök ellen, ha konkrét esetek felmerülnek, 
melyek megtorlás nélkül nem hagyhatók, a szakegylet nevében 
a törvényhatóságnál, valamint a bíróságnál eljárhasson. A választ
mány többek hozzászólása után Fodor Pált erre felhatalmazza. 
Végül Krausz Ferenc háznagy-szaktárs válaszol Hajduska József 
felszólalására. Bizonyítja, hogy erélyes fellépése kívánatos és 
szükséges, visszautasítja a vádakat, mintha ő a bérlő nejével 
gorombáskodna, ezt rágalomnak jelenti ki és oda céloz, ha a 
választmány nem látja beigazoltnak, hogy ő csupán az egyesület 
érdekében és sohasem magánérdekek nevében intézkedik, bár
mikor kész levonni a konzekvenciákat. A választmány a háznagy 
válaszát tudomásul veszi és a bérlőt a választmány előtt figyel
mezteti, hogy háznagy teljes joggal járt el, őt többet a tagok 
előtt ne dezavuálja ; ha panasza van, azt az elnökségnél vagy 
a választmány előtt jelentse be. Egyben figyelmeztette, hogy a 
nagyteremben csak akkor teríthet kártyához, ha a kártyaszoba 
megtelt. Ülés vége 1 órakor.

Figyelmeztetés! Figyelmeztetnek a munkanélküli tagok, 
hogy akik közeli soron vannak, naponta az egyesületi helyiség
ben tartózkodni kötelesek; de általában mindenki, ki sorszám
könyvecskével bir, hetenkint egyszer, hétfőn, az ügyvezetőnél 
jelentkezni tartozik. Az elnökség.

A «Kisten» munkanélküli segélyezése. A választmány 
október 30-án tartott ülése magáévá tette azon tervet, hogy a 

. Kisten» pincér-asztaltársasággal együttesen kibocsájtott iveken, 
az üzletek állandó alkalmazottjai között gyűjtés eszközöltessék.

A «Kisten bevétele és a gyűjtött összeg bevétele fele  
részben a munkanélküliek segélyezésére fordít tátik.

A gyűjtött összeget a választmány, szükség esetében, ki 
fogja egészíteni rendkívüli segély címén.

Budapest, 1906 október 30-án.
A választmány megbízásából : 

Boór Jen ő  у jegyző.
A kizárt ácsmunkások számára a következő adomá

nyokat nyugtázzuk : Az októberi főpincér-értekezlet 2.95, Szlovák 
Zsigmond ivén a Japán-kávéház személyzete 10.10, Arpád-kávé- 
ház 4.20, Mátyás király-kávéház 2 . - ,  Opera-kávéház 2.—, Árpád- 
kávéház 1.40, Muzeum-kávéház 1.—, Mátyás király-kávéház 2.40, 
Budai Vigadó 3.—, Soffáry József - .30 ,  Brüll Márton 1.—, 
Báthory-kávéház 4.20 korona. Összesen 40 korona 95 fillér.

Átvettem : Já sz a i  5., s. k.
A munkanélküli alap javára a következő adományok 

érkeztek be október hó folyamán : Hajdú Sándor vendéglős 10.—, 
Kaiser D. Dezső kávés 5.—, Grosz Lajos 2.—, Bengyel-kávéház 
bizalmiférfia utján 1.—, Berger Bódogtól 1.—, Baross-kávé- 
ház 2 —, Hazámból 2.40, Bauer Zsigmonii 20.—, Rooz Márton 
10 korona. Farkas János, ügyvezető-alelnök.

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének.
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Szerkesztői üzenetek.
1 1 B eteg  , ö, a еЙУ munkás megbetegedik és
helyette egy kis,g,tó dolgozik, már emberbaráti szempontból és 
a gazdaságilag túlsúlyban levő munkaadónak kellene a helyettest 
fizetni. De a valóságban nem Így van, mert Magyarországon 
munkásved törvények nincsenek jogállamban a munkaadónak 
voln.i kutyakotelessege az о érdekeiért megbetegedett munkást 
visszaadni az egészségnek és ezért először a munkásoknak 
Magyarországból jogállamot kell csinálni! Ami joguk van, a 
szervezkedés által csikarták ki szerződésekben. Ha önök szerve- 
zettek es összetartanak, a kisegítő fizetését a főnöktől követel
hetik s ez jogos es igazságos is az önök részéről bármennyire 
sima is s gazda helyettesével együtt.

Nemzeti-kávéház, Verebély. 1. Rendes tag lehet min
den pincér, ki egy korona beiratási és két korona tagsági ille
téket fizet. Ha valamely tag más foglalkozásba lép, jogában 
áll az egyesületnek továbbra is tagja maradni, ha járulékait 
pontosan fizeti. Munkanélküli segélyre azonban csak pincér 
jogosult. 2. Tagjainak szakbeli és szellemi kiképzése. Tagjai 
kölcsönös érintkezésének előmozdítása, az összetartozandóság 
éizésének fejlesztése. A tagok anyagi érdekeinek megóvása oly
képpen, hogy munkanélküliség esetén az alapszabályokban 
foglalt feltételek mellett segélyt ad, továbbá tagjai részére ked
vezőbb munkafeltételeket törekszik békés közbenjárással a munka
adók és munkások közötti egyezkedésben kieszközölni, díjtalan 
munkaközvetítés, könyvtár stb. 3. A szakegylet tagja köteles 
egyúttal a «Kávéssegédek szabadszervezetének» is tagja lenni. 
Fizet hetenkint 10 fillér pártadót és ellenállási adót (sztrájk
pénztár). Mert a «Budapesti Kávéssegédek szabadszervezetének» 
rendes tagja csak az a kávéssegéd lehet, ki a magyarországi 
szociáldemokrata párt programmját magáévá teszi és a pártot 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg állandóan támogatja.

Villa Vasanska, Abbázia, Lapot állandóan küldünk, de 
kérjük elutazását majd annak idején rögtön tudatni.

F. S. Nagyvárad. Szeretnénk, ha Nagyvárad állandóan 
szerepelne legalább úgy, mint Arad, ha a jelek nem csalnak 
úgy is lesz. Levélben felvilágosítást.

ÜZLETI HÍREK.
Trenk A. Emil Opera vendéglője az Andrássy-uton 

az Opera» kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, a 
kávéssegédek főtalálkozó helye.

P incér-cipők  csak Serényi VII.,
Erzsébet-körut 36, kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak 
erre vonatkozó hirdetésünket.

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

Világosság könyvnyomda r.-t. Budapest, VII., Nyár-utca 1. sz.

A

Népszava Naptár
á r a  GO f i l lé r .

10 drb készpénzért 4 kor. 50 fill., leszámolásra 
5 kor. 10 üli.

A

„Volksstimme“ Naptár
(n é m e t)  á r a  7 0  f i l lé r .

lü drb készpénzért 5 kor. 20 fill., leszámolásra 
В korona.

Leszámolásra, illetve bizományba csakis szer
vezeteknek vagy azok megbizottainak küldünk. 
T íz koronán felüli rendeléseknél portómentcs' 

a szállítás.

Megrendelések az alanti címre küldendők:

„NÉPSZAVA" könyvkereskedés
Budapest, VII., Nyár-utca 1.

arany-, ezüst- és ékszer-raktárát.Ajánlja 
dúsan 
felszerelt

Törött arany, ezüst és drágakövek a legmagasabb árban megvétetnek. 
Javítások elfogadtatnak. 1 Z Z I Kérem elmemre ügyelni!  IZ Z Z I Veszek zálogjegyeket.

Hirdetmény,
Ezennel közli irre tétetik, hogy miután a Magyar Királyi Pénzügyminisztérium  

ellenőrző közegei p Magy. kir. Szab. Osztalysorsjatck |Xi[]llii sorsjáték} I. osztályaid szóló 
sorsjegyeket, felülvizsgáltak, azok a toarusitoknak árusítás végett kiadattak.

b \ Vi j  osztálv húzása 1906. november hó 22. és 23-án tartatik meg. Л húzások 
a M a g y a r  királyi állami ellenőrző hatóság és királyi közjegyző jelenlétében, nyilváno
san történnek a lluzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szál). Osztálysorsjáték valamennyi
árusítóinál kaphatók.

Budapest, 15,100. évi október hó 28-án.
Magy. Kir. Szab.

Osztály sorsjáték Igazgatósága.
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Kávéházi konyhagépek és saphirzárók készítője

Katzky Lajos
ápiilet-műlakatos

Budapest, VI., Gyár-utca 5. sz.

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 !

| щ ш з а  -forrás
szénsavval telilett 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 igyek éhgyo
morra. Kívánatra szénsavmentes töltést 

is szállít a
Szt. - Lukác sfürdő Kutvállalat Budán.

Szemüvegek

■= Budapest, Ilii., Dohány-utca 39. s
CD

’5Г
та"о
CD
CL
СО

Készít villamos világítási és 
erőátvi tel i  berendezéseket, 
telefon, villámhárító és villa
mos csengetyük bevezetését.
Légszesz- és p e t г о I e u rn- 
cs i l lá ro k  villanyvilágításra 

való átalakítása.
г-л Ivlámpák és há/ak г.л 
ЙЙ karbantar tása.  ЙЙ

Raktáron vannak a villám- 
világi táshoz, telefonhálózat 
szereléshez szükséges összes 
alkatrészek, valamint min 
dennemii dinamókefék, izzó 

lámpák, ivlámpa, szénrudak és szerelési anyagok
Csi l l ár  gyári raktár. Mótor és ivlámpák nagy javitó-mííhelye 
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek

--  Inspekció éjjeli 11 óráig. ------
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Pincérek figyelmébe!
P i f l C é r - C i n Ő k  cmti.nden,nemü tyukszemes és 

cipőim viselése. ] ° S lábakat mem dgyit

P l í l C e r - C i n o k  ya',°d' f‘nom chevreaux-bőr- 
párja 12 korona. bó1* к 0 ""У « erős talppal,

P i l l C é r - C i n o k  közkedveltségnek örvende-nek mindenhol.

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

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.

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

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

Gross Simon
.......■-= fodrászterme —

Budapest, V I . ,  Petőfi-utca 3.

BEITZ JANOS
mííesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, Ilii., A kácfa-utca  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 és becseréltetnek.

Dákok gyorsan és pontosan készíttetnek.
TELEFON: 81-30. TELEFON : 81—30.

u j  [ _ □

Síeiner József és fia L
cukrászdája és sütödéje

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

STE INER- fé l e

„Luxus-kétszersült“
Törvényileg védve.

P óto lja  a fr is s  sütem ényt, i —  i E lsőrangú tá p sze r.
Minden egyes darab külön-külön egy 
pergament borítékba van csomagolva.

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

Bevezetés elsőrangú szanatór iumokban és 
— I -----------  gyógyhelyek kávéházaiban. -------—  i—

H ~ i _________________________r b

LITTKE
„Casino“ pezsgő
Budapesti főraktár: III., Szép-utca 3. szám.
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1 DIADAL 5EC
И fran cia módszer szerint И

J E B E R H A R D T A N T A L  I
I  pezsgőgyárából Budafok. H
U Telefon: Budafok 30. sz. Ц

co n sum  =*?
PINCÉREK RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA

Budapest, Ilii., Kertész-utca 48.
Kitűnő és szép szivarszipkák.
S j ®  ©  Kizárólag saját gyártmány ! (§) (g)

Kapható ezenkívül a legjobb minőségű svéd

Consum-gyufa
irókréta, iá biiliárdkréta, © fogvájó, 
irótábla, szivacs, levélpapír stb. stb.

Kizárólag saját gyártmányunk :

CONSUM-HÜVELY.
CYRANO-HÜVELY.

ANUB1S-HÜVE L Y.
C ONGÓ- H ÜVE L Y.

£ ------ Pontos kiszolgálás I ------ Jutányos árak I ------

"  Gummi-óvszerek."
P R F T T V  P f l I V  legvékonyabb és 
r i l L I  I I - r U 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.
Mmtagyüjtemény, 24 darab, legfinomabb minő

ségből 7 korona.
Halhólyag, nem ragasztva, 4, 6 és 8 korona.
Irigátor, kék zománc, felszerelve 3 és 4 korona.
Diana-őv (havibaj ellen) 3 és 4 korona.
Minden megrendeléshez utasítás és árjegyzék, 

szétküldés titoktartással bérmentve.

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

Uiiiuii tuuuazui uaazuaumiu vo
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.

’ Ш ELSŐ MA6YAR Ш

RÉSZVÉNY-SERFŐZDE
BUDAPEST-KŐBÁNYA.

U
 VÁROSI IRODA:

Vili. kerület, E szte rh ázy -u tca  6. szám. V j  
FENNÁLL 1854 ÓTA.

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.

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

Hordósör-megrendelás B u d a p e s t r e  telefon 52 59.
vi d é k re  „ 56 58.

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

=  SZER VEZETT k AVÉSSEG ÉD EK  =

É R T E S Í T É S .
Szives tudomásul, hogy VI. kér., Andrássy-ut 24. sz. a. 

, ,OPERA“ -féle 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 
egesz sorozata kapható. A meleg és hideg konyhám pedig 
a legkényesebb Ízléseket is kielégíti.

T r e n k  A. Emil,  vendéglős.

=  T A L Á L K O Z Ó  H E L Y E !  =


