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Й Vili. kerület kávéssetjédeihez! Folyó hó 20-án, héttőn este 8 órakor, a „Fekete Bak“-hoz címzett 
vendéglőben (Baross- és Kisfaludy-utca sarok) fontos értekezlet lesz. А Vili. kér. szaktársak ott legyenek!

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 rendőr

legényből lett kávés mindent megmozgat, hogy a boj
kottot megtörje s a vidékről hozatja magának a «Fej
bólintó Bálintokat . Ezek a gyászalakok a követke
zők : Szentpétery Árpád, Dobos Miklós, Ledmiczky Lajos, 
kiket Eger és óreibich emberhuskereskedők szállítot
tak és két vidéki borfiu. Átadjuk őket a szervezett 
pncérmunkások megvetésének.

Zárlat alatt ál l :

Az aradi szervezett pincérmunkások Aradot zár 
alá helyezték. Szervezett kávéházi és éttermi pincérnek 
Aradon munkát vállalni nem szabad.

Ólmosi a fórumon.
(B.) Rossz lábú,' borvirágos orrú, bozontos sza- 

kállu kispolgári humanisták és filiszterek körülülnek 
egy asztalt ahogy mondják: hogy munkásaikat 
megmentsék az izgatok lelketlenségétől és hogy a 
polgárság «jogai felett tanácskozzanak. A korcsma
asztalnak, melyet körülülnek, egyedüli támasztéka a 
kapitalista, termelési rendszernek szent 

és a rendőr. A munkások, akikről tanácskoztak, külön
ben szétverték volna azt a díszes társaságot, amely csak 
a Boda legények liberalizmusának köszönheti, hogy 
nyugodtan végigjátszhatta jezsuita műveleteinek siral
mas előjátékát.

Az asztalfőn egy nagyszakállu ur tart előadást, 
azaz inkább szánalmas vergődéssel igyekszik társait 
meggyőzni a munkásszervezkedések túlkapásairól, a 
nagy- és kistőke kiváltságairól, a polgárok, az «adó
fizető oszlopok» magánkényelmének hétszentsegerol. 
Nem kell sokat tépelődnünk, hogy ez orfeumi korne- 
Iiáról lerántva a rongyos cafrangokat, a kulisszák 

mögött pőrére vetkőzve lássuk a következő teny- 
IIást: a korcsmaasztalt körülülő rosszlábu és i o s s z - 
náju spieszbürgerek a kávésipartársulat elégedetlen* 
igjai, kik nincsenek megelégedve az ipartarsulat 
ehuilegi elnökségével, amiért az nem eleg hbeialisan»,

őszintén mondva «buta szigorral» jár el az alkal
mazottak szervezkedésével szemben, sőt oh jerum — 
még a szabadnapot is koncedálta.

A nagyszakállu, aki az előadást tartja, Ólmosi 
József ur, az Andrássy-utnak isten kegyelméből lett 
kávésa, a téma egy «rendkívüli közgyűlés», a cél az 
ipartársulat vezetőségének megbuktatása, hogy aztán 
cézári durvasággal a hatalmat magához ragadva, a 
saját szakállára bánhasson el az alkalmazottak szer
vezkedésével.

Az idegenforgalom köpenyegébe bujt kávésok
nak, illetve az ipartársulaton kivül rendezett szervez
kedésüknek egy érdekes képmása a nagyszakállu. Ez 
a «tipus», ha a kávéssegédek kérdőre vonják, azt 
feleli, hogy az alkalmazottak érdekében tanácskozik 
a korcsmaasztalnál. Ha az ipartársulat vezetősége 
nincs tisztában alakjával, «közéleti működésével» és 
kérdőre vonja, — akkor amúgy lengyelesen azt vágja 
ki, hogy a kávésokat szervezi az alkalmazottak «túl
kapásai» ellen. Tehát nem csak nekünk, hanem a 
kávésipartársulat felvilágosodott tagjainak is világosan 
kell látni, hogy az «önző» nagyszakállu egyformán 
elleosége úgy a kávésoknak, mint a munkásoknak!

Az emlékezetnek kevés tehetsége szükségeltetik 
ahhoz, hogy Ólmosi József múltjából kikeressük azt 
az időt, amikor а М О РЕ  élén azt a szabadnapot 
követelte, amely ellen ma küzd, — hogy korcsma
tanácskozásait a maga fügefalevélnélküli pöreségében 
lássuk. És nem vagyunk igazságtalanok, ha újabb 
közéleti szereplésére bélyegként rányomjuk, hogy egy 
bojkottált Hanuszszal, ki nem tagja az ipartársulatnak, 
ölelkezik és szóval azokkal üli körül a Ladányi 
korcsma asztalát, mint Bauer, Seemann stb., akik 
maradi polgári gondolkodásuk miatt már össze
ütközésbe jöttek a kávéssegédek és kávéfőzők szer
vezkedésével.

Magyarország pincérei! Ti a polgárság kényel
mét kiszolgáló rabszolgái a «magyar hazának», 
vessetek egy rövid pillantást vissza ama paradicsomi 
napokra, amikor а МОРЕ univerzális jelszava alatt 
Ólmosi dolgozott egyesülési szabadságtok meg
fojtásán; amikor mi, «Pincér Munkás» őszinteséggel 
dörögtük felétek ennek az urnák farizeus-képmutató 
politikáját; amikor testvéri szeretettel szóltunk hozzátok: 
rázzátok le magatokról ennek az embernek butitó 
gyámságát és a füleket a föld kérgéhez nyomva, hall
gassátok annak isteni dübörgését, felszabadító moraját 
annak az evolúciónak, amely mindig közelebb és 
közelebb érve, hozza a lealázott munkának, mindnyá
junknak — a szenvedő emberek igazságát. A ti rab
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láncokra fűzött emberi gondolkodástok akkor nagyobb
részt kigunyolt bennünket, — mert nem eltettetek 
magyarul! Ám az óra mutatója forgott és a szükség- 
szerű fejlődés örök folyamata elsöpörte Ólmosit 
hitvány rendszerével együtt, hogy világra szülje 
Magyarország pincérmunkásai között az «osztalyhai cot . 
A fejlődésben azonban nincs megállás! Es olmosi- 
józsefbó'l, a kávéházbirodalom bolygo atomjából 
«természetszerűleg» kistőkés, kiskávés lett, hogy a 
kapitalista - társadalom lüktető forgatagában a maga 
kis naprendszerü pályafutását törvényszerű elon ássál 
végighömpölyögje.

T. Kávésipartársulat! T. főnök urak! íme a hely
zet megváltozott. Mi, kik négy évvel ezelőtt a pin
céreket figyelmeztettük Olmosinak ketkulacsos s ennél
fogva káros szereplésére, ma, a «földgolyóbis» négy 
esztendei bolygása után mint teljesen birtoktalan, 
emberképpel született atomok az önök fülébe dörög
jük: «Vigyázzanak s ne üljenek fel Ólmosi intrikái
nak !» A szervezett kávéssegédek dacára a sok le- 
alázásnak, üldözésnek és igazságtalanságnak, ami az 
utóbbi 4—5 évben nekik osztály észül esett, a «Buda
pesti Kávésipartársu at jelenlegi vezetőségét» szer
vezett munkásokhoz méltó teljes
erővel és minden pillanatban készek megvédelmezni 
ama merénylet ellen, mely Ólmosi intrikáival a kávé
sok érdekeit és a «differenciák» egészséges orvoslását 
fenyegeti. A kávéházak szervezett alkalmazottai az 
eddigi ha’cok iskoláján szereztek annyi politikai 
érettséget, hogy megtudják becsülni a munkaadók 
felvilágosodott, intelligens tagjait, sőt meg is védel
mezni ha kell « az idegenforgalom köpenyébe bujt káros 
konkurrencia intrikáitól». Mert ezrek közérdekének 
nem szabad kárt szenvedni «egy ur» önérdeke vagy 
szerencsétlen ideái miatt. És Ólmosi urnák nincs 
joga ahhoz, hogy azt az osztályharcot, amely nem ő 
közötte, hanem az összmunkásság és a polgári tár
sadalom között végzi a maga egészséges proceszussát, 
saját önző céljaira kihasználja és Ólmosi urnák nincs 
oka arra, hogy az ipartársulaton kívül tanácskozzék, 
hogy osztálysorsosai között ármánykodhasson. A 
kávésok modern tagjai előtt tiszta sor lehet, hogy ez 
az «ur» mint a szerencsétlen kávésiparnak még sze
rencsétlenebb mimikusa, csak a kishitüek megtévesz
tésére jelent meg a «fórumon».

Főnök urak, ne áltassuk magunkat; mi csak 
ellenfelek maradhatunk a küzdelem porondján, de 
ellenfelek azért, hogy a szomorú valóság kitáyásával 
becsületesen megoldjuk — a És lám,
akárhogy álljon a kalendáriumi esztendő, a mi «Pincér 
Munkás» igazságunk egyszerű realitással mutat rá 
arra a förtelmes komédiára, melyet egy pár elkapatott 
önző ember inszcenál^egy korcsmaasztal körül a kis- 
lelküek becsapására 1 Ám bármit mondjon a szemtelen 
hízelgés, a fórumon megjelent kókler, a saját szakállára 
a disszonanciákat elsimítani képtelen, ha gazda nélkül 
csinálja a számadást, mint ahogy képtelen az önzés 
és tudatlanság meggyógyítani a szenvedő emberiség 
testén a nyomor és elzüllés mély barázdáit!

A felvilágosodott agysejteknek végre keresztül 
kell látni a rosszlábu és rosszmájú kispolgári filisz- 
terek korcsmapolitikáján és csupán azt konstatálni: 
hogy a magyar kávéházbirodalon. sikerült kóklerje 
ismét a fórumon forog, hogy elparodizálja a római 
világbirodalom kliens kreatúráinak szerepét. Az úgy
nevezett «középosztály» kistőkés része a mai nagy
polgári társadalomban is ugyanazt a szerepet tölti be, 
mint a régi Rómának «kliensei», kik nem voltak sem 
rabok, sem szabadok, hogy természetrajzukhoz híven 
megfelelhessenek főhivatásúknak: — «a rabszolgákat

egymás ellen uszítani, hogy fölöttük a patríciusok 
jobban uralkodhassanak».

Ólmosi ur és társai mint kiskávesok a kapitalista- 
társadalomnak kistőkés részéhez tartoznak. Amint 
látjuk tehát, «kliensek» ma is vannak: de ma Ólmosi
e k  és Hanusznak hívják őket; a fórum, ahol uszí
tanak és politizálnak, az ma egy korcsmaasztal, de 
amig a régi Rómában a rabszolgák tanítása halál- 
büntetéssel járt, a modern Róma meg
szűnt szellemi rabsága és a felvilágosodott modern 
rabszolgák keze zárt sorokban lerántja a hamis tógát 
a kóklerek testéről, hogy annak cafrangjait a szemük 
közé vágja —- akár tetszik a «fórumnak», akár nem!

G yászjelentés. A kötelességnek szenteljük 
jelentésünk első sorait. Krausz Ferencz szervezetünk 
buzgó tagját családi gyász érte. A szeretett «asszony» 
— meghalt. A rideg koporsó fekete deszkái között 
kiterítve megszűnt érezni ismét egy proletárasszony; 
meg-zabadult látni ennek a rideg pénzviszonyba, 
piszokba és hazugságba mártott emberi (?) társada
lomnak hitvány kizsákmányolását. Az örök természet 
törvényének legridegebb igazsága előtt: a halál körül 
őszinte részvéttel állt a proletáriátus egy része, a 
kávéssegédek és kávéfőzők szervezeteiből a végtisz
tességnél megjelent szaktársak. A gyászbeszédet Oarda 
Sándor elvtárs mondotta megható szavakkal, amely 
után a Kávéfőzők dalárdája énekelte a «Mért oly 
borús» kezdetű gyászdalt és a «Marseillaise»-et. Pap 
nem zavarta meg keneiteljes latinnal a végtisztességet 
és igy őszinte részvéttől kisérve ment ki a halottas 
menet a rákosi temetőbe, ahol még Boór szaktárs és 
Krausz testvéröcscse mondott rövid búcsúbeszédet, 
nyugalmat kívánva a proletárok halottjának.

Szakegyletünk egy piros és egy fehér szalagos 
koszorút helyezett a sírra.

Pincérek bankja.
Nyílt levél Farkas Ján os szaktárshoz

Budapesten.
Tisztelt alelnök szaktárs 1
Innen-onnan egy esztendeje lesz már, hogy a 

főpincérek között szakadatlanul különböző bankalapí
tási tervek kóvályognak s jobbról-balról majd ide, 
majd oda hívnak bennünket, ígérvén csaknem ugyan
azon szavakkal itt is, ott is minden szépet és jót.
Igaz ugyan, hogy ez a sok alapítási terv mind ugyan
azon egy eredetre vezethető vissza, de azért a dolog 
mégis úgy néz ki, mintha bennünket, főpincéreket 
valami alapítási láz lepett volna meg és egyik-másik 
szaktársunk neve annyiszor szerepelt már a bankala- 
jjitók névsorában, hogy ez a sürü szereplés a Kornfeld 
méltóságos urnák is sok lehetne.

Sokszor visszatetszett nekem e mozgalmakban 
egy és más dolog, de tartózkodtam eddig a nyilvá
nosságtól.

Most azonban, több körülmény folytán, indíttatva 
érzem magam arra, hogy ezt a kérdést szaklapunkban 
és éppen önnel — akinek teljes jóhiszeműségéről 
őszintén meg vagyok győződve — nyíltan meg
vitassam.

Első sorban is szóvá kell tennem azt, hogy 
szakegyesületünkben egyes bizalmi tisztségben levő 
szaktársaink favorizálják majd az egyik, majd a másik 
bankot.

Miután e cikkemnek célja nem a támadás, hanem 
az orvoslás, szorosan tartózkodni akarok minden név 

I megemlítésétől és nyugodtan Önre bízom, alelnök
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szak ars, hogy .telje meg, vájjon tévedtem-e ezen
m egfigyelésem ben?... És ha nem tévedtem, akkor 
ugyan helyes .-e On azt, hogy a mi szervezetünk 
,lyen szolgalatokat tegyen és különösen azoknak tegye 
akiknek teszi? ^  ’

De nem helyeslem azt sem, hogy a mi szak
lapunk vezető helyen egy bankalapítás mellett agitál
junk és pedig úgy agitáljunk, hogy másokat, akik itt 
nem védhetik magukat, súlyos sértésekkel támadjunk.

Szolok legutóbbi számunknak « »
emu cikkéről amelyben hemzseg a sok sértő rágalom 
és antiszociális nézet íme! néhány kifejezés, 
amelyet kivétel nélkül alkalmaz a cikk a fennálló 
óvadék csoportokra; «egyesek zsebérdeke», « 
lehet bennünket megnyuzni»,« zsebek' stb

Es e sértő kifejezések mellett azt io-éri a cikk 
hogy az alapítási fájdalmakban szenvedő uj bank 
majd « szociális intézmény» lesz, az alapítók a pincé
reket «szociális testvéreknek» (??) nevezik és el akar
juk a pincéiekkel hitetni, hogy az uj bank a pincérek 
« kezében» lesz.

Nos, hát tisztelt alel nők szaktárs, tegyünk egv 
összehasonlítást.

Én választmányi tagja vagyok a szóban forgó 
cikk által egyetemlegesen lecsépelt óvadék csoportok 
egyikének a «Budapesti Általános Hitelszövetkezet»- 
nél. Ennek a szövetkezetnek igazgatóságában 
ülnek többek között a következők: Szántó Menyhért, 
min. oszt. tanácsos, a szociális igazgatója,
Francois Lajos, jjezsgőgyáros, az orsz. nyugdijegye- 

síiletünk alapítóinak egyike, Teszársz Károly, a ma
gyarországi szakszervezetek tanácsának elnöke,
Zoltán, tanár, J á s z i  Oszkár, a társadalom tud. sza
badiskola igazgatója stb.

Ugyan tisztelt alelnök szaktárs, hát ezek az urak 
ami szipolyozóink? Ezek törnek a mi zsebünkre? 
Ezekben nincs szociális érzék a mi érdekeink iránt ? 
Nem akarok senkit sem sérteni, nevek fölemlitése 
nélkül kérek mindenkit arra, hogy a föntebbi név
sorhoz állítsa oda az uj bank alapítóinak névjegyzékét 
s aztán mondja meg ki-ki magának, hogy egy igazi 
szakegyleti embernek, egy igazi szociatistának melyik 
táborban van a helye? Van-e az uj bank emberei 
között — a főpincér mutatványpéldányok kivételével 

csak egy is, aki eddig életét bármi néven neve
zendő szociális tevékenységgel díszítette volna fel ? 
Viszont azonban van az alapítók sorában egy ur. 
Bauer Zsigmond, pénzügyminiszteri számellenőr, aki 
az alapítási tervezetben, mint pénzintézeti titkár sze
reiül, aki antisocziális nézeteinek már több ízben 
kifejezést adott éppen a mi szociális testvéreinkkel és 
Önnel szemben is alelnök szaktárs. Az igaz, hogy 
még akkor történt, amikor Ön üldözéseket és bünte
téseket szenvedett, s amikor a Zigány-bank Ont szo
cialista volta dacára is támogatta. Azóta nagyot for
dult a világ, szakegyletünk megerősödött és most már 
a madarak is kezdik a mi nótáinkat csicseregni. Még 
elvétik néha a szólamokat, ez meggyőzheti a hozzá 
értőket arról, hogy csak a gimpli fütyüli a hamis 
nótát.

Aztán meg, alelnök szaktárs, hogyan írhatják azt 
az Ön nevében, hogy : el a szövetkezetektől /» . . .

Hiszen Ön bizonyosan jól tudja azt, hogy a 
munkásosztály gazdasági fölemelkedésében a szak
egyletek utáni első lépcső a szövetkezeti szervezet 
kiépítése lesz. Avagy nem ismeri On a külföldi mun
kásszövetkezeti mozgalmakat.

Tessék a rossz szövetkezeteket megbélyegezni, 
de magát a szövetkezeti gondolatot minden szoeztahs- 
tának vérével is meg kell védelmeznie!

Én különben azonnal belépek az uj bankba, ha 
az alapítási tervezetbe beveszik azt, hogy 5%-nál 
nagyobb dividendát nem szabad kiosztani és hogy 
minden tag — nagyrészvényes vagy kisrészvényes — 
egyformán egy-egy szavazattal bir. — Ha ezt a két 
fontos föltételt nem teszik bele a tervezetbe, akkor 
az uj bank nem a pincérek, hanem a nagy részvé
nyesek vagyis a kapitalisták  kezében lesz és minden 
erejével arra fog törekedni, hogy mennél nagyobb 
osztalékot fizethessen . . . hogymiből, az nem nehéz 
kérdés.

Nekem pedig az ilyen bank nem kell!
Hát Önnek, alelnök szaktárs, milyen bank kell ?
Feleletét bizalommal és szaktársi üdvözlettel kéri
Budapest, 1*06 november 14-én.

Neumann Károly.

A gyári lányok.
Egy bizonyos megnyugvással kalapácsolhatjuk e 

helyre, hogy a vigalmi bizottság kezd a helyzet magas
latára emelkedni. Távol áll tőlem a dicséret, de ha 
igy tovább folytatják, Madách-sal kiálthatják : «hódolat 
illet, de nem bírálat!» És én remegve várom ezekután 
a dilettáns előadásokat, mert jaj annak a kritikusnak, 
akinek nincs mit kritizálni.

A vigalmi bizottság által rendezett műkedvelői 
előadás műsora meglehetős «elégségessel» sikerült. 
Kávéfőző elvtársaink dalárdáján meglátszik a múlt 
esztendő nagy «sztrájkja», amelyek dacára szépen éne
keltek. Azonban ha addig élek is, azt az egyet meg
kockáztatom, hogy egy jó tenorista nem rontana sem
mit és azért a kávéssegédek a kritizálás helyett lás
sanak hozzá «a közös dalárda» szervezéséhez es segít
senek kávéfőző elvtársaink válláról e nehéz feladat 
megoldását leemelni. A kis Farkas Ilonkánk а «Токе» 
cimü költeményt Csizmadia Sándortól a mama büsz
keségére lámpaláz nélkül, a gyermek tiszta ambíció
jával és bámulatos hanghordozással szavalta, amiért 
mi Ilonkától még sokat várunk. Fischmann az ő gyö 
nyö íi hangszerével jobb volt mint az öreg МОРЕ ide
jében; több hidegvérrel és több technikával játszott. 
Schwarcz Rózsika monológját bájos és kedves moz
dulatokkal adta elő, azért senki se C'Odalkozzon, 
hogy a legszebb csokrot, de ami azt hiszem többet 
ér, a legtöbb tapsot a «Szerelem a íé.fi ikat» monológ 
előadója aratta mindnyájunk közmegelégedésére. Volt 
egv műsoronkivüli szám is, amely minden piruiás 
nélkül ezt a címet is kaphatná: «Egy trencsénmegyei 
tót nadrá^ ellenzője». Eme rögtönzött magánjele- 
neten kívül, melyet Tormássy elvtarsunk adott elő 
óriási tapsorgán közepette — kijelentve: szánom és 
bánom összes bűneimet», a jelenet egy tót legény 
tánca és monológja között gravitált, melynek trencsén
megyei dialektusában Tormássy elvtársat utánozni lehe
tetlen. Kitűnő alakításáért a közönség tapsokban 
hálás volt.

Apropos! A tulajdonképeni kritika a «Gyári 
lányok» cimü 1 felvonásos színmű «szereplőire» vonat
kozik. Kalmár Emil, mint Bokor gyártulajdonos, egy 
színésztől várt mimikával játszott, méltó partnernőjé
vel, Felsenstein Rózsi elvtársnővel, ki Eleonóra feleség 
és anya szerepében játszi könnyedséggel segítette a 
darabot diadalra. Fiuk, Jenő (Hajduska József) minden 
túlzás nélkül játszotta a zsentri csemetét, egészen ott
hon érezve magát. Kiss Etel címszerepét Kohn Bözsike 
elvtársnő annyi klasszicizmussal, elragadó, tüzes hév
vel tudta reprodukálni, hogy ha voltak burzsoák a 
nézők között, bizonyára megértették azt a mély gyű-
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lötetet, melylyel a proletariátus a kapitalista társada
lom iránt viseltetik. Erőss Gizella szerepében Braun 
Sárika elvtársnő a szerephez híven szolid és finom 
érzékkel alakított. Jó volt, mint Erőss János gyári 
munkás Kohn Miksa szaktárs is, csupán azt kötelessé
gem megjegyezni, hogy az összjáték kedvéért a drámai 
jeleneteket kár elrontani tulhangos mondatokkal és 
erőszakolt páthosszal. Végül Farkas János szaktársunk 
Kemény Imre gyári üzletvezető szerepében a dilettan
tizmusnál tovább nem emelkedett. Enyhítő körülmény, 
hogy nem hajcsárnak, hanem proletárnak született és 
bármilyen jól essék a hazug hízelgés, — a mondatok 
végét elnyelni még egy gyár üzletvezetőjének sem 
szabad. Különben, ha Farkas szaktárs egy kicsit jobban 
játszik — kitűnő, igy csak a «meglehetős» kalkulus 
jár neki és csak annak az összhangnak köszönheti, 
mely az egész darabban kidomborodott, hogy a sekun- 
dától megmenekült. Megemlítjük még Müller és Drucker 
elvtársnőket, kik mint gyári munkásnők jelentek meg 
a darab vége felé a bádogos elvtársaktól kiköl
csönzött színpadon, ami azt jelenti, nem ártana saját 
színpadot csináltatni, de amelyen a «statisztáknak» 
nem szabad sárga cipellőkben megjelenni akkor, 
amikor a «Gyári lányokat» adják.

A darabot dr. Mártonffy Miklós elvtársunk ren
dezte, akinek tulajdonkép a műkedvelői előadás össz
hangját és sikerét nagyobbrészt köszönhetjük, amely 
nagy egészben véve igen jól sikerült és egy kellemes 
estét nyújthatott, annál inkább, mert az a bizonyos 
kontaktus nem hiányzott, aminek a színpad és a néző
tér közöttienni kell akkor, ha egyjó darabotsikerrel aka
runk előadni. Volt tréfás tombola is és tánc, — hiszen 
az I-ső négyest 84 pár akarta táncolni. A lányok kap
tak csokrokat, szóval mindenki meg volt elégedve. És 
ezekután szükségtelen kijelentenem, hogy reggelig 
tartott — amig a jókedv meg birt férni a saját bőrében.

Különfélék a hétről.
«Nagy események előre vetik árnyukat» — ilyenforma 

hirdetés öilött szemembe az utóbbi napokban ; ez logikus mon
dás, akárki is mondotta. Ennek az igazságát nagyon sokan lát
ták megnyilvánulni az életben. Mi is láttuk azokban a sok- 
korcsszülött egyesületekben, amelyek tizenöt-husz év óta létre
jöttek, de amelyek természetellenes létrejöitűknél fogva mihamar 
ki is múltak. Már akkor is, de különösen az utóbbi években egy 
oly valamit éreztünk ébredezni bensőnkben, amit mint valami 
szent titkot ápolgattunk magunkban és amit egymásnak csak 
suttogva mondottunk el, mert nem bíztunk a többség felvilá- 
gosodottságában.

Jó barátomat, kit most hozott vissza Amerikából egy az 
államtól szubvencionált, valami angoloktól kimustrált és a ki
vándorlást előmozdító Cunard Line személyszállítója és keve- 
sedmagával, akik abban az időben képviselték a pincérprole- 
társág között a szocializmusnak boldogító elvét, de akik aztán 
szivvd-lélekkel azok is voltak, de nem lévén megadva nekik a 
bátorság, hogy magukat nyíltan is annak vallják, tehát ezen 
barátommal gyakran szemeink elé varázsoltuk a jövő osztaly- 
harc alapján álló szakegyesületet.

О nem unt meg éjjel-nappal egyik-másik tagot a szocia
lizmus tanaival meggyőzni s mikor már számtalan gyűlésen, 
értekezésen és szaklapjaink utján igyekezett híveket toborozni 
a szociális szervezkedésnek, nem reményt vesztve, csak el
halasztva — mint ő szokta volt mondani legalább öt évre 
és itt hagyta fáradságos működésének szinterét.

De amint látod, kedves barátom, nem jól számítottál, 
mert nem merted megmondani azoknak az indifferens elemek
nek, hogy csak bátran mondják ki az osztályharc alapján álló 
szervezkedést, az eredmény nem maradhat el. Ha a munkaadók 
egy kissé meg is ijedtek volna, akár előbb, akár utóbb ennek 
be kellett volna következnie, mert a természeti fejlődés szük
ségszerűsége ezt egyenesen reánk parancsolta, bennünket bele
erőszakolt és következetesen egy felvilágosított csoporttá 
alakitolt. 1

Ami felismertette velünk az osztálykülönbséget és amely 
a rokonszakmáink szövetkezése folytán egy oly fegyvert adott

kezünkbe, hogy az a harc, amelyet az elnyomó osztálylyal 
majdan mint elnyomottak megvívunk, a győzelem teljes jogo
sultságáról biztosit. ,

De van a mi táborunkban nagyon sok beteg ember is. 
Csúnya betegségben szenvednek ezek a szaktársak, az «elfo
gultság nyavalyájában». Szerencse, hogy nem ragadós, sőt 
könnyen gyógyítható. A szervezettség erejéből kell neki egy 
kis adag, aféle nyolcnapos bojkott; ez örökre meggyógyítja. 
A «Pöck Károly »-okra ez különösen jól fog hatni, akik azt 
mondják, hogy nekik abban az üzletben nem kell a «Szocializ
mus» cimü folyóirat, amelyben ők az ő szocialista muiikástár*ai 
munkaerejével hatszor annyit harácsolnak össze naponta, mint 
a többi felszolgálók. Persze, ő főpincér, azaz főbasa, aki azt 
a kávéházi birodalmat polónyizálja, azaz kormányozza. Tisztelt 
kormányzó ur! Ha magúknál három vendég egy-két napon át 
uzsonnáznak, akik ügynökei valamely kiadó-cégnek és ezek 
öntől kérni fogják tudomisén a «Bogarászok korszaka» cimü 
lapot és ha azonfelül még öt-öt krajcár borravalót is adnak a 
fizetésnél, amiért az a felszolgáló pincér őket helylyel meg
kínálta, a kért konzumációt felszolgálta, ötször vizet cserélt, 
tizenöt napilapot, ugyanannyi hetilapot, címtárt, kalauzt, meg 
nem tudom még milyen dolgokkal elégítette ki a vendégeket, 
akkor ön mély hajlongások közt kijelenti, hogy igen, сьак 
tessék a címét a lapnak ideadni és biztos vagyok benne, hogy 
ön meg fogja a főnököt győzni ennek a lapnak a szükségességéről.

De ha bejön önökhöz, nem az ön szép, szőke bajuszáért, 
sem pedig az ön csinosan elhelyezett fogsoraiért, azon becsü
letes meggyőződésből és az egész világ nyomorúságától fel
szabadító szocialista elvű proletárság, diákság, vagy bármely 
szakma szellemi intelligenciája és nem profitlesés céljából 
kérik öntől a «Szocializmus» cimü folyóiratot, hanem az ő 
politikai meggyőződésüknek elveit hirdető és annak az elvnek 
lerjesztő eszközét, akkor ön azt mondja, hogy itt ne merjen 
senki szocialistáskodni, mert igy meg úgy megmutatja majd kor
látlan hatalmát azokkal szemben.

Hát kérem, akkor ez már nem is nyavalya, hanem kény
szerzuhanyra érett kórság. Amikor maga elfogadta attól a szo
cialista egyesülettől azt a jó, profitirozó állást, akkor nem volt 
szocialista ? És amikor ön a szervezet erejével azokat a jó fel
tételeket kicsikarta a munkaadójától, nem vallotta magát a szo
cializmus hívének? Ha igen, akkor kérdem önt, hogy már annyi 
tőkét gyüjtött-e, hogy azokat az elveket már suiba dobhatja-e? 
Akkor vonja le a következtetéseit és mondjon le arról az állás
ról és ne gördítsen akadályokat a mi elveink terjesztése elé. 
Elvárom, hogy azon munkástestvéreim, akik abban a helyiség
ben dolgoznak, hogy ezt a pár sort az orra alá dörzsöljék, 
meit ő a maga iniciativájából nem fogja holmi hazátlan bitan
gok lapját a kezébe venni.

A Pöck Károlyokhoz hasonlóan egy más helyiségben 
szenvedő szaktársunkkal is találkoztunk e hét folyamán; még 
ped g (ó, szégyen gyalázat) egy választmányi ülés alkalmával. 
Szégyeljétek magatokat, kedves tagtársaim, hogy ily embert, 
dehogy embert, félembert — választottatok a ti vezetőtök egyi
kének, aki nyilvánosan ad kifejezést megbotránkozásának azon, 
hogy az ő vallási meggyőződésének koronáját igyekszik az az 
elveinkért harcoló pártlap letörni, amely különben a vallást 
meggyőződésből mint népbutitó frázissá, vagy kolteménynyé 
degradál.

Tisztelt szent Morvát tagtársunk! Az ön vallási meg
győződését és annak templomban vagy otthon való gyakor
lását sem mi, sem pedig az ön által sohasem olvasott, csak 
másoktól halott pártlap korlátozni nem fog ák. Ön a saját fil
léreit bátran adhatja szent Péter sok százmillióval rendelkező 
lapjainak. A munkanélküli segélyezés céljából létesített pénztár 
helyett, amelyet szintén kifogásol, annyiban, hogy miért nem 
Írják ki a szaklapban, hogy kik részesülnek abban a munka
nélküli segélyben, amely összeghez ő maga egy fityinget sem 
adott. Hát maga nem fog abba a helyzetbe kerülni, nem is 
kívánom, hogy szintén részesüljön abból a megtakarított pénz 
bői, amelyet az összesség oly odaadással gyűjt a munkanélkü
liek részére.

Elismerem az ön szaktehetségét, de nem hiszem, hogy 
önnel élethossziglan szerződést körött volna a munkáltatója, 
vagy ha igen, hogy azt akkor be is tartsa ; mert éppen azok az 
indifferens tagok, akik imádkoznak, ahelyett, hogy a saját szer
vezetüket igyekeznének erősbbiteni, történik meg az, hogy egy 
szép napon a hangerli helyett a munkakönyvét kapja kezebe s 
akkor azután mehet az összes szentekhez megkérdezni, hogy 
miért lett munkanélküli és miért engedték — már mint a szen- 
tek — ennek az igazságtalan tettnek a lehetőségét. Akkor 
magát a szentek, amelyeknek egész életét szentelte, akiknek 
veres verejtékével összekuporgatott filléreit adományozta, cserbe 
hagyják, legfeljebb azt fogják mondani önnek, hogy csak bízzál 
bennünk, nem érdemes azért a rongyos földi életéit kínlódni, 
úgyis nemsokára meghalsz és azután kezdődik majd az igazi 
boldogság, mert ott már igazán nem fáj semmi, még a 
gyomor sem.
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Уе,1й‘ bekovetkezhetik az az eset, amikor ön is munka 
ne'kiil lesz és nagyon jól og esni, ha az üzletben levő ágok 
az о feleslegükből önnek is juttatnak majd valami'. Nem Ы 1 
azt al ami snának tekinteni hanem kölcsönös segély gyaná,
S e t "  " et" ’ h° lnaP ne,ked- MindnydjnnkaPérhe!Dd e ’ szervezett

Egyesitett szervezeti szabályzat.
A kávéssegédek, éttermi pincérek és kávéfőzők szabad- 

szervezetenek egyseges eljárásra alkotott szabályzata.
Szervezeti szabályzat.

. . f, A 1*z,.eßy1, a'Psz- k,iv'Ml j1 kávéssegédek és éttermi pincérek, 
kaye ozok es segédmunkások mozgalmának előbbrev telére á 
kovetke/o szabályzat szollal :

1. A szervc-zet meghatározása. Ezen szervezet áll: a) A 
három szabid szervezet sz-rvező bizottságából; b) a bizalmi- 
férfiakból ; c) a szaklapokból

J .  Az egyesitett szerve/ő bizottság. Ezen szervező bizo t- 
sag áll a szervezetek delegáltjaiból;a delegáltak száma minden
szerveze részé ol 5 (ot), akik között a szaklapok szerkesztői 
bentogialtatnak. те  у delegáltakat a szervező bizottságok 
kenelukbol knlon-ktbon választják. A delegáltak határozat- 
képesek, ha legkevesebb 11-en vannak

3. E bizottság feladatát képe/i a három szakma munkásait 
az egysegesites eszméjének megnyerni a ál al, houy egységesen 
kerületi értekezleteket tart, azon a szolidaritás slb. fontosságát 
ismerteti.

4. E bizottság jogai: e bizottságnak joga van a három 
szakma munkásainak kö ösen é'int tt helyzete felett tanácskozni 
és határozatot hozni; e delegált bizottság hozott határozatát az 
egyes szakmák szervező bizottságai meg nem dönthetik, csupán 
megMebbezhetik az összszerve. ő  bizottsághoz; az összszervező 
bizottság határozatképes, ha minden szabna részéről 9 szervező 
bizot sági la > jelen van ; fontosabb, a három szakmát, illetve 
munkása t érintő ügyekben a szerve, ö  bizottságok es a bizalmi- 
férfin k egyii t t eseti döntenek.

5. A delegált bizottság üléseit a szükséghez mérten tartja, 
előre meghatározott h lyen.

ö. Sztrájk és bojkott. Sz rajkót és bojkottot lehetőleg min
den e etben elő kell készíteni. Csakis szervezett munkások 
mehetnek sz rájkbi és mondha nak ki bojkottot; rnegkivántatik, 
hogy az illető munkások a szervezetekbe tanoz/anak ; szolidáris 
sztrájkok és bojkottok csak akkor és abban az esetben kezd
hetők meg, ha előzetesen a bizottságnak bejelentettek és az 
beleegyezését adta, esetleg a bizalmiférfiakkal egyetemben 
elhatározták.

Л kávéssegédek, éttermi pincérek és kávéfőzők 
összszervező bizolts á >a.

VIDÉK.
A vidéki szervezkedésről a következő két tudó

sítással számolhatunk he:
Arad. Az aradi kávéházi és éttermi alkalmazot

tak két-három szerencsétlen tökíilkó leszámításával 
mind szervezve vannak. Hiába valónak bizonyulta 

hatóság rug-kapálódzása, hiába való volt a «főnök 
urak minden erőlködése, az aradi kávéházi és éttermi 
alkalmazottak ma már az osztály harc terére léptek s 
a többi szociáldemokrata alapon szervezett szakmák 
testvéri támogatásával fogják igazságos ügyüket diadalra 
vinni. Az aradi kávéházi és éttermi alkalmazottak közül 
Bene Lajos Tódor és Szencz Gusztáv, kik legelőször 
ismerték fel a szervezkedésben rejlő erőt és leszá
molva egyéni érdekeikkel, valóban bámulatos módon 
munkálkodtak éjjel-nappal az összesség érdekében, a 
szervezet fölépítésében. Nem törődtek avval, hogy a
- főnök urak» milyen véleménnyel viseltetnek irányuk
ban s még az sem tántorította el őket, hogy mind
kettőjüket a «főnök urak» elbocsájtották. Az aiadi 
kávéházi és éttermi alkalmazottak tudni fogják, hogy 
mi a teendőjük. Hatalmas fellépésükkel az aradi pin
cér egyesületben válságot idéztek elő, minek követ
kezménye az lett, hogy az aradi pincéregylet meg
szüntette a hely közvetítést és ha az osztályhal c alap
ján szervezett kávéházi és éttermi alkalmazottak meg 
nem mentették volna az elpusztulástól, ma mai a 
néhai nevet viselhetné. Minthogy azonban az aia i

pincér egylet vezetősége az általunk kidolgozott fel
tételeket teljes egészében elfogadta s kimondotta; 
1. hogy a szociáldemokrata párthoz tartozónak vallja 
magát, 2. az egylet vezetőségében főnök» uraknak 
helge nincs, 3. a közvetítést eltörli, 4. a vezetőség 
lemond s helyébe az általunk választott vezetőség- 
keiül, 5. Klopfstein Ernő párttitkár felkéretik, hogy az 
egylet ügyeibe hatékonyan befolyjon. Az egyesületbe 
beléptek és annak vezetését a jövő héten megtartandó 
rendkívüli közgyűlésen átveszik. A régi pincéregylet 
meghalt. Halálát a korrupció és a lelketlen kizsákmá
nyolás okozta, mit saját tagjain, a «közvetítés» leple 
alatt űzött. Helyét felváltja az osztálytudatosan szerve
zett kávéházi és éttermi alkalmazottak egyesülete, 
mely a főnök urakkal szemben tagjainak érdekeit fogja 
megvédeni. Jobb munkaviszonyokat fogunk teremteni, 
hogy a munkanélküliek ne legyenek kénytelenek csa
ládjukkal együtt koplalni, hanem ahoz, amihez elvi- 
tázhatatlan joguk van a munkához és a tisztességes 
megélhetéshez; meg is legyen.

Művelni fogjuk tagjainkat, hogy a műveltség 
hiányában szenvedő «főnök urak üzleteiben a vendé
gek jól érezhessék magukat a művelt kávéházi és 
éttermi alkalmazottak között. Művelni fogjuk, hogy 
harcedzett katonái legyenek a szociáldemokrata párt
nak. íme igy lehet egy emberkereskedésből, a régi 
pincéregyletből egy modern kulturális intézményt 
létesíteni. így lehet egy embernyuzás förtelmes helyét 
a kávéházi és éttermi pincérek «otthonává» tenni. 
Szolgáljon példájául ez az egész ország kávéházi és 
éttermi alkalmazottainak, hogy végre elkövetkezhessen 
az az idő, hogy országos szövetséggé alakulva, érde
keinket kölcsönösen megvédhessük, ápolhassuk.

Végre kiszegezzük az aradi «Pannónia» kávéház 
tulajdonosának Szabó Kálmán <főnök» urnák viselt 
dolgát, ki kijelentette, hogy «mind kiveri a szervezett 
munkásokat, mert ő (Szabó Kálmán «főnök» ur) ilyen 
bandával nem dolgoztat.» Kíváncsian várjuk a hős 
legény ígéretének beváltását, mert t. i. alkalmazottai 
mind szervezettek, lehet, hogy Kálmánka orrára ezt 
nem kötik s nagyon helyesen teszik, ha igy teszik, 
mert az okosabbnak engedni kell. Mi csak arra figyel
meztetjük Szabó Kálmánkát, hogy kár olyan nagyon 
ugrálni, mert az aradi szervezett munkásság körmére 
talál kopintani, hogy «botig kántál tüle .

Arad. Az aradi kávéházi és éttermi alkalmazot
tak amióta az osztályharc terére léptek, minden napjuk 
e£>y-egy győzelmi ünnep volt. Ma nincs egyetlen 
egy kávéházi vagy éttermi alkalmazott, ne tartoznék 
az osztályharc alapján álló szervezethez. Hatalmas és 
céltudatos fellépésüknek elmaradhatatlan következ
ménye november hó 14 én, éjjel, a régi pincéregylet 
rendkívüli közgyűlésén elementáris erővel nyilatkozott 
meg. Egyhangúlag kimondották, hogy a régi pincér
egyletet a szociáldemokrata párt fenhatósága alá he
lyezik és az osztálytudatos munkásságot mindennemű 
harcukban kötelességszerüen támogatni fogják. Egy
ben pedig kimondotta a közgyűlés, hogy a 
kártyajátékot az egylet falai közül száműzi és 
helyette 500 korona értékben könyvtárt ren
dez be. A közvetítő ügynöki rendszer eltörölteti. 
Ügykezelőül Bene Lajos Tódor elvtársiunk lett meg
választva 120 korona fizetéssel. Sajnálatos az a ver
gődés, ami a kávéházi főnököknél ellenünk tapasz
talható. Napról-napra gyüléseznek és határoznak. 
Határoznak éppen olyanok, kiknek alkalmazottjuk 
sincsen és pedig arról, hogy az alkalmazottakat ki 
kell zárni, meg keli rendszabályozni. Majd meg azzal 
a határozatukkal akarnak hatást elérni, hogy elhíresz
telik, hogy az «uraságoktól kérik el az inasokat és a
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kisegítőket nem fogják alkalmazni.» De ezen híresz
telésük csak derültséget okozott a kávéházi es éttermi 
alkalmazottak között. Amikor már látták, hogy semmire 
sem mennek ezzel, akkor az utolsó eszközhöz folya
modtak és elhatározták, hogy az ügynöki rendszert 
már most a vendéglősök és kávéháztulajdonosok fog
ják életbeléptetni. Hozatnak waggonszámra pinceieket 
és az aradi pincéreket kiéheztetik. Ilyen hülyeségekkel 
foglalkoznak ahelyett, hogy belátnák  ̂a pincérek szer- 
vezkedésének szükségességét. A főnökök akciójara 
Aradot zár alá helyezzük és figyelmeztetjük a kávé
házi és éttermi alkalmazottakat, hogy Aradot kerüljek 
mindaddig, amig szaklapunk a zár alól való feloldást 
nem közli.

Nagyvárad. A «Nagyváradi Munkás Újság» hja: 
A nagyáradi kávésok piccoló-stiklijével kapcsolatban 
múlt számunkban megemlítettük, hogy ideje volna, ha 
a szalonruhás rabszolgák is belátnák helyzetük nyomo
rult voltát és joesti szaktársaik példájára, maguk vennék 
kezükbe a saját ügyüket.

Nagy elégtétellel konstatáljuk, hogy eme kíván
ságunk nem maradt eredmény nélkül. A nagyváradi 
pincérek felkeresték pártunk titkárságát és bejelentették, 
hogy szakszervezetet akarnak alakítani. Az ideiglenes 
szervező bizottság nyomban meg is alakult és a jövő 
hét folyamán már meg lesz az első nagy értekezlet, 
amelyen a nagyváradi pincérek kimondják a szak- 
szervezet megalakítását. *

A pincérek szervezkedésével kapcsolatban, két 
igen érdekes dologról kell e helyen megemlékeznünk. 
Az egyik a főnökök praktikáját jellemzi, a másik egy 
férfiúét, aki vízbe fuldoklóhoz hasonlóan kapkod 
fühöz-fához, hogy megmentse a pincéreket az ön
tudatos szervezkedéstől.

Régi kizsákmányolói fogás, hogy néhány koldus
fillér feláldozásával, melyet munkásaiknak nagylelkűen 
odavetnek, megakarják nyerni azok hűségét és elisme
rését. Különös okuk volt igy tenni Nagyvárad három 
legelőkelőbb kávéháza tulajdonosainak, mivel múlt 
számunkban kimutattuk, hogy a piccoló árának a fel
emelésével a pincéreket mennyire megkárosították.

így is tettek. A piccoló árának a felemelésével 
százasok erejéig károsították meg pincéreiket s ugyan
akkor felemelték azok fizetéseit havonta három írttal. 
Látva ezt Pásztor Ede ur, aki eddig mint a pincérek 
boldogítója volt ismeretes, elindult a többi főnökhöz 
is s hasonló humanizmusra kapacitálta azokat. Hogy 
kinek a megbízása folytán tette ezt, senki, még az 
érdekelt pincérek sem tudják. Az azonban bizonyos, 
hogy Pásztor ur későn ébredt fel. A pincérek meg
unták az eddigi állapotokat. Beteltek a Pásztor ur 
pincérboldogitó működésével. Szervezkedni akarnak 
és szervezkedni fognak nem a főnök urak és nem a 
Pásztor ur recipéje szerint, hanem az öntudatosan szer 
vezkedett munkások példájára: az osztályharc alapján.

Hogy igy lesz és nem másként, bizonyítja az 
alábbi felhívás, melyet egyik pincér elvtársunk tollából 
iktatunk ide:

Pincérek !Kartácsok !
Amerre csak néztek szerte e nagy világban, 

mindenütt azt látjátok, hogy két ellentétes érdekű 
társadalmi osztály harcol egymással: a dolgozók 
és a dolog nélkül élősködő kizsákmányolok osz
tálya. Előbbi a kenyérért, utóbbi a profitért.

Kartársak! Ebből a küzdelemből, nekünk pin
céreknek is ki kell venni a részünket, hacsak a 
gyávaság bélyegét nem akarjuk iánk süttetiii es 
ezzel a Kain-bélyeggel homlokunkon nem akarunk 
az utódok előtt tündökölni.

Szervezkedjünk most, amig nem késő s csat
lakozzunk mi is proletártestvéreink zárt soraihoz, 
akik lépésről-lépésre feltartózhatlanul haladnak 
előre, hogy a nagy Mámon képviselőjét, a kapi
talizmust legyűrjék.

Pincérek ! Munkástestvéreink ! A fentebb vá
zolt küzdelemből mi is csak úgy vehetjük ki a 
minket megillető részt, ha szervezkedünk, mert 
csak igy képezhetünk egy egészet. Ne tétovázzunk 
tehát, fel a munkára, szervezkedjünk és esküdjünk 
fel azon tábor alá, amely a felvilágosodottság fák
lyájának soha ki nem alvó tiizével a sötétség 
odúiba is bevilágít. Éljen a szakszervezet! Éljen a 
szociáldemokrácia! pincér.

TUDOMÁNY, IRODALOM.
A  Szocializmus

szociáldemokrata folyóirat, szerkeszti Garami Ernő.
A Szocializmus a nemzetközi szociáldemokrácia 

elveit, eszméit képviseli, ennek törekvéseiért küzd.
A Szocializmus 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 felmerülő 
jelentőségteljesebb napi eseményeket a tudományos 
szocializmus nézőpontjairól egységesen tárgyalni, a nem
zetközi szolidaritás érzetét fejleszteni és ébren tartani.

A Szocializmus 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  
törekvések szolgálatában.

A Szocializmus nem ridegen elzárkózott kép
viselője egy meghatározott irányzatnak, hanem a marxiz
must szolgálván, teret ad más, a szocializmus világ
felfogásának  közös alapján álló, minden tisztes külön
véleménynek is. Tehát vitázó területe a szocializmus 
elmélete és taktikája  között felmerülő külön álláspontok
nak és irányzatoknak.

Aki a szocializmus elméleti alapozását ismerni 
akarja, aki a szocializmus tudományos fegyverzetével 
felvértezetten 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 jelent 
meg, mutatványszám kívánatra ingyen. Megrendelhető 
lapunk szerkesztőségében.

Ne legyen kávéház, ahol a Szocializmus folyó
irata hiányozzon, ne legyen főpincér, aki erre elő ne 
fizessen!

Deutsch Alfréd Ü t  arany-, ezüst- és ékszer-raktárát.
R l i r l a n p c t  l í i r á l v  u t o a  Q V l  о  '  Törö,t aral,y> e z ü s t  é s  drágakövek a legmagasabb árban m e n v é l e t n e k .

■ * У szám . ja v í tá sok  eltngadtatnak. i— i Kérem elmemre ügye ln i !  »__ I Veszek zálogjegyeket.



Szervező bizottsági szemle. I alelnöknél9 hogy az rögtön intézkedve az ügyet a szakegyesület
Felh ívás! A cselédközvetitő iirrvnök’k .ъ-ь ügyészének, dr. László Jen ő  elvtársnak, bejelenthesse. Eme eljárást

< Pincérügynököknek nevezik, ha b.irminő visszaélést k" ^ ^ ^  kötelességévé tesszük minden szervezett kávéssegédnek, mert
el, felkérjük a szállodai, vendéglői és kávéházi a l k az ne,n szervezett munkás, aki, ha munkaadójával jogilag egy 
k а f 7 pl n d Ги* sé v n l 111 q 1 hC íl* ^todéktalanul jelentsék be. Elöljáró- *}&Уе hámad, nem szervezetéhez, hanem a rendőrséghez fut az

д ^ á _i x ‘ !Î en J°8veöelemben részesülnek. ő baját elsírni. A szálaknak nem a rendőrségen, hanem a szer-
A gyász (igények. Nincs lapszám, melyben nem kellene vezelben kell összefutni» 

megemlékeznünk olyan szaktársakról, kiknek a sze J  h ' vcze,oei1 Kel1 osszetutni.
Hekuba és munkástársaik kenyérküzdelmét annviba^ves/ll8 ^ Bodóban sötét van. A Bodó-kávéházban, ahol
mintha egy « evikkpartiról» lenne szó. Van közöttük mmrU./ nem ked bizalmiférfi (?), ugyancsak bitangjára van hagyva a
fele fajtából : itt van pl. Fuchs Hugó, ez a legény v'ihnnknr szervezkedés. Ezt leginkább abból látni, hogy az éjjeli fizető a
egv éjjeli brettli-orfeumnak volt a titkára (?) és env* pincér- sza^lapra, mely mindnyájunk érdekét védj, kijelentette, hogy ez
nyuzda óvadékbank jóvoltából Oberkellner lett a «Fodor- csak csirkefogóknak való olvasmány. És ez az «ur» magára
Mulatóban . Továbbá itt van a New-YorkTávéházból Reisz nczve nem tud oly kifejezést, amiért nem tart szabadnapot?
Gyuluska, aki nagyon amerikaiasan tartja a szabadnapot ami majd m‘ suSunk nekl alkalomadtán valamit.
htmvan CR'esd^rfer^V rnőr^ sz°kott megjelenni. Aztán Bocsánatkérés. Alulírott beismerem, hogy munkás-itt van K esaortei tinocske a (jebauer kávéh'bhói oh; , , , y J
jókedve van, a frakkot is felhúzza véletlent a kabát helved tarSa,m erdekei ellen tudatlansagomban vetettem es ezért úgy
mert amint mondóba : nem tudj i őket megkülönböztetni A hires munkástársaimtól, valamint a szakszervezettől bocsánatot kérek
Abbázia-kávéház Brüll Mártonkája pedig azt hiszi, hogy ő ley- és megfogadom, hogy jövőben hü tagja fogok lenni. 
al«?b е8У kis IH; Napóleon és az üzletben az ő csizmadia- Wallerstein Albert.
politikájává' terrorizmusával stb. egy második francia ellen- . , , , ,  ,
forradalmat fog rögtönözni a kávéssegedek s?ervezkedésével . A b u d a p e s t i  S U t o m u n k a s o k  S z e r v e z ő
szemben. Es végül leszögezzük még Rezső Jenő főpincér urat b i z o t t s á g a  kéri a szervezett munkásokat, hogy alant 
!?r “ f Ä Ä 1»  (^városKaki bizonyára, mer, Harkányi felsorolt pékműhelyekben ne vásároljanak, valamint
ur kavesipauáisulat t ale noke, veszi maganak azt a bátor- azokat a szatórshnltnkat Í4 koríiliék melvoknok imvansagot, hogy a szervezkedest bemocskondirozza. Ennek a kávé- dzOKat a SzatOCSDOItOKat IS KerutjeK, meiyeKneK Ugyan
háznak az őstüzilegényét is megemlítjük mint olyant, aki talp- ezek a sütödék szállítanak :
nyalásaival és szervezetlenségével inkább a gyászlegény címet Spindler Endre, VIII., Népszinház-utca .31. SZ.,
érdemli. Szidon Simon, VII., Almássy-tér 1 2 — 16. sz., Kohn

íme a szaktársak újból meggyőződhetnek arról, hogy /ил,- VII Almássv-tór 13 sz nzv Franki Áansfrmnéigazságunknak es jogaink érvényesülésének nem akarnak még- !/,?, ’ VII., Almassy tel I J .  SZ., OZV. rtank.1 Agostonne,
szűnni az árulói, akiket figyelmeztetünk, habár a szervező v l ! l'> Prater-utca 40. sz., Hirschhorn Jakab, VII.,
bizottság meghívójának.nem tettek eleget, — a szervezett kávés- Hársfa-utca 1 1 . sz., Steiner Ferencné, V, Váci-ut
segédek őket elfelejteni nem fogják! П 2. sz., Fischer Simon, Vili., Luther-utca 4 . sz.,

Mit akarnak a kávésok ? E kérdésre műit számunkban Kanka Antal, VI., Izabella-utca 79. sz., H eim Lajos,
már megfelelt ink, hogy bizony a főnök urak ipartársulata akkor, VI, Szondi-utca 96. sz., Spolárics G yörgy , VIII., Kál-
aitnkor pincerleány-rendszert akar, akar tudva, akar nem, csak - • , , ,  /  со
bordélyházakkal akarja szerencséltetni a főváros «magasabb vana-utca 11. SZ., (fiókjai: Vili., N epszm haz-utca 58.
erkölcsit társaságát. Vannak kávésok, kik beutazták a félvilágot sz., Vili., Práter-utca és Kisfaludi-utca sarok, VIII.,
s azt mondják, hogy mi ártatlanul vádoljuk az ipartársulatot, Madách-utca 24. sz., Vili., Lujza-utca 13. sz., Vili., Ba-
hogy a pincérnőkkel a munkabérek emelkedését akarják a roSS-Utca 129. SZ., IX., Üllői-ut 108b., VIII, Ö röm -
p m e o n megakadályozni, mert ok egesz ártatlanul lettek bele- , 1П n ? W i t « H p  VI Sznnrli-ntra 97  «r

sodorva a szabályrendelet módosításának kérvényezésébe. Hát völgy Utca lu. SZ., U ozsutoűe, VI., ozonűl Utca 2 / .  SZ.
mi ug\ is tudjuk, hogy az urak rokonságban állnak a főváros A szervező bizottság legközelebb közhírre teszi
tanácsával és egy es a uídotképeznek. De a kávésoknak ez a mindazon vendégló'k, kávéházak és szatócsüzletek 
része azt is mondja: abban igazunk van, hogy az a kávés, aki neveit, hol nevezett süteményei árusittatnak.
pincérnőket alkalmazna, egyszerűen lm idei у ha г ti 11 a j dón a: :i vá I- Bojkott alatt állanak a következő'üzletek, melyek
nek. Tehát akkor miért ártatlanok a kávésok? Hisz ok surgetik , ... , , , . . . , . . V A  .
a szabályrendelet megváltoztatását és nem mi; erről majd jövő ben sztiájktöiók dolgoztak. Balog László (szatócs),
számunkban meg beszélhetünk, most statisztikai kimutatásainkat Tisztviseló'telep, Soltész Mihály (élelmiszer üzlet), VI,
folytatjuk, miért ne tanuljanak az urak? Németország és Svájc Szabolcs-utca 30. sz. Béréi Gyula, VII, Dembinszky-
iitán íme egy kis hamisítatlan tulipános magyar statisztikával ujca 41 sz Sarlay József (élelmiszer-üzlet), VII,
r S S Ü !  S E K i S *  n jogiilan *  Klauzál-utca. Sztrájktörő volt Detttsch Lajos, Újpest,
szakos kiadások levonásával átlagos napi fizetése 40 fillér. U j - utca. 2. sz.
Mondjuk reális természetes utón atlag ,ö^ ŝ ed. Az Emke éjjeli fizetőpincéréhez. T. szaktárs ! A kelle-

részt családos kávéházi pincér átlagos évi keresete 1241 koronát. metlensegek elkerulese vegett tudomására adjuk, hogy a M. O.
iz ek k e l szemben már máma legkevesebb 8—10.000 olyan p. E. megszűnt. Ön tehát nem a M. О. P. E., hanem a szak-

nő van Budapesten, akik hol kaszirno, hol pincérleány név alatt egyletnek tagja, ennélfogva figyelmeztetjük, hogy önnek köte-
Ösbndában, a kávéházakban és a főváros éjjeli sd,P!'lcéj lezettségei vannak többi munkástársaival szemben, mert mi
V(') k^rol, а'Уь0ы1' l'.íí Ilon t amtes liík Й г и ha Ы "«rt j t I cisak 2 koronát igazán nem tehetünk róla, hogy ön nem egyedül született a
keresnek, akkor is évente közel 8 millió koronát vágnak zsebre, világra, illetve nem egyedül van az Emke-kávéházban. Figyel
nem mint bérmunkások, nem munkabér fejében, hanem testük meztetjük kötelességeire. A szakegyesület cime: VI, Szerecsen-
árubabocsájtása révén. utcza 43, I. emelet. A szervezd’ bizottság.

Ila tekintetbe vesszük hogy ĉ »ak 10.000 |3incerleanyt
számítunk s naponta csak 2 koronát testének odadobásáért, nem Graupe Konrád szaktársnak, Várkert-kioszk. Felszólit-
tévedhetünk a ka kulálásban, ha a 8 millió koronát meghátom- juk, hogy azon a szabadnapon, amelyet az on részere kivívtunk,
szorozzuk, tudva, hogy Ősbudában egy pinccrleány 20-30 koronát Szerecsen-u. 43 I. emelet, legközelebb saját jól felfogott erdeke-
is keresett egy vendégtől borravaló óimén. Es akkor azt a ben megjelenjek. A szervező bizottság.
mesés összeget kapjuk, hogy a kicsapongo A csuha mint cupringer.
vágyainak kielégítésére evenle több mint 24 millió kot • . , , ,
be epőjegy pincérleátiy-borravaló, szeszes italok es etelek költ- Azok közt a sok fergek közt, amelyek a pmcerseg testen
sége címen es ikkor felbirjuk fogni, hogy a prosldiicio egy évek óta tanyáznak, nem utolsó helyet foglalnak el azok az
hatalmas gazdasági életünk egész, területeit behálózó nagy- inciividiumok, kiket mi röviden a vérszopók vállfájához soro-
1,illái,,,,, ’ zunk. És mi úgy gondoljuk, hogy ezek ellen csakis zárt sorok-

... , „ . . . „ - И  K7 ||,„„ még egyszer figyelmez- ban szervezkedve tudnánk sikeresen védekezni, még pedig oly-
Figyelem, szaktarsak l.z utón ih-K J; « ,  mjnt képpen, hogy első sorban is a bizalmiférfi-intézményt rend-

tétjük a szakegyesület tagjait, hogy ug> Л1 11 )• ‘ p ’ szeresitve szilárd alapokra helyezzük az őrszemeket és aztán az 
•' rendőrségnél, szóval a hatóságoknál bármely ügyes-bajos do- .. ragacjoz4 vadakat elriaszszuk. Mert eltekintve, hogy a
,„k ,L.,,i 47'iTidí-inak először a rendőrséghez és az illető Saz Eger, a a és a többi zugügynök-
; k akad, m szaladjanak lösz > a szakegylel (ő| körit! vagyunk véve, egy uj példánynyal gazdagodott a mi
hatosághoz, es csak azután, ha ez* ." ,eK‘e!'e ' be az ^ m zeflyragadozó állatcsoportunk:
Ügyészéhez, hanem mindig először jelentsek a A.
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Ilyen né'jepygyelküldötte el Greibich iizér eĝ yik sz<ik-
társunkat Raps/kyhoz (Erzsébethid bvéh.v) a mait hó végén ; 
pers/e a mi szaktár.sunk tudta kötelességét és nem fogadta el 
az ilyen ronda köpönyegbe r jtőzködő iizér ajánla át. Az ügy
nökök gazsága most már annyira ’erjed, hogy az emberhus- 
kereskedest egy váci áldozópap csuhaj iba takarva végzik. S 
mik >r látják sikertelenségüket, most már nagyobb apparátussal, 
és szinte cis zc utálj áh, toborozzák a bojkottiördket, az áldoza
tokat a skorpió Hanusz részére. De ál.jón itt egy másik példa:

Tekintetes
Hanusz J. kávés urnák.

B. rendelése foly án mint 
Baumsarten Lajos pincért ajánlom.

Greibich Mihály у
XI/17. ügynöki iroda.

Tehát láthatjuk, ha nem szervezkedünk komolyabban és 
nem vigyázunk, ismét belejövünk az ügynökök karmai közé.

Ezéit tehát felszólítjuk a főváros összes pincéreit, hogy 
haladéktalanul hozzák tudomására a szervező bizottságnak az 
ily dolgokat, hogy aztán ennek a «skorpiónak» is elvehessük a 
kedvet a becsületes munkások törekvéseinek a letörésétől.

f .
Vértesi bácsi zsarolója of gentleman Fenyvesi a 

koronatanú. Érdekes zsarolási perben tárgyalt e hó 8-án az 
V. kér. büntető bíróság. Vértesi Ignác főpincér, jelenleg pénz
ügynök, azzal vádolta Rohonczi Ilonka dohánytőzsde mlajdonos- 
nőt, hogy őt az alabbi tényállásnál fogva megzsarolta. Vér
tesi Ignác a «Mentőn»-kávéházban volt alkalmazva, midőn fel
kereste Rohonczi Ilonkát azzal a kérésnél, hogy adjon neki 
kölcsön, illetőleg bizotninyba 140 koronát reggeltől estig, mit 
ő este köszönettel vissza fog adni. Ám Vértesi bácsi gavallér 
embér lévén és nem szereti gyönyörű ajak át «köszonomre» 
holmi csekélységért felnyitni, tehát jobbnak látta az összeget 
megtartani magának ; de elérte őt a nemezis és Rohonczi Ilonka 
oly vakmerő volt, ho^y ezen csekélységért pert indított Vértesi 
bácsi ell n. Hanem ő ravasz bácsika ám: a ból az öreg 
huszonnyolcasokból, és négyszobás lakását a kellemetlenségek 
elkerülése végett átitatta sógornője nevére. Ekkor Rohonczi 
Ilonka meg tovább ment vakmerőségével és abban a válságos 
órában, midőn megvált az Erzsébetvárosi bank m. sz.-nél viselt 
igazgatói áldásától, felkereste őt hivatalos helyiségében és vett 
m igáink annyi bátorságot, hogy még ott is merte a pénzét 
követelni, m re Fenyvesi ur, a derék gentleman, kellemes hely
zetén felbuzdulva, hogy védtelen nőve á 1 szemben, őt derékon 
kapta és a szó legszorosabb értelmében az udvarra cipelte, 
honnan rendőri aszisztencia mel ett eltávolította. Rohonczi Ilonka 
ezen ténykedését Vértesi bácsi természetesen zsarolásnak minő
sítette és ezen címen pert indított az ő jóltevője ellen. A bíró
ság azonban nem tette meg Vértesi bácsi azon sze»ény óhaját 
és az ő zsarolóját felmentette az ő «bűne» alól, mire Vértesi 
bácsi felehbezett.

íme a tiszta tényállás. Mi nem Írunk semmi kommentárt, 
csupán szégyeljiik magunkat, hogy ilyen gavallérok voltak a 
régi tulipános pincérek.

Rövid közlemények.
A szervezkedés eredm énye. A kávéssegédek 

és kávéfőzők közös szervezkedésének tagadhatatlan a 
műveltebb és felvilágosodottabb kávésoknál nem egy 
eredményét látjuk, amit frappáns módon bizonyít a 
«Magyar Szinház»-kávéház tulajdonosának eljárása, 
aki kávéssegédeinek minden felszólítás nélkül 60 ko
rona havi bért adott azzal a kijelentéssel, hogy csak 
szervezett munkással dolgoztat és a szakegylet szabá
lyait jogosnak minősítve, egyedül ismeri el kompe
tensnek munkásai védelmében.

Hirnen. Goldberger Ignác szaktársunk, szak
egyesületünk buzgó t-igja, eljegyezte Schneider 
Mariska kisasszonyt Budapestről. Schmied! Henrik, 
ugyancsak buzgó szaktársunk, e hó 18-án tartotta 
esküvőjét Spitzer Róza kisasszonynyal Győrött. 
Székesfehérvárott december 2 án köt házasságot 
Steiner Géza szaktársunk Novák Juliska kisasszonynyal. 
— Závetz József fizetőpincér szaktársunk eljegyezte 
Habebuch Irma kisasszonyt Budapestről. Müller 
Miksa elvtársunk f. hó 25-én tartja eljegyzését Fried
länder Regina kisasszonynyal.

Jelenet a „Wesselényi“-kávéházból. A 
«Népszaváéból vettük a következő sorokat: Minden 
kávéháznak megvan a maga rendőre, illetve minden 
rendőrnek a maga kávéháza. Éjjel akárhányszor lehet 
látni, ha az ember a kávéházak hátsó zugai táján 
járkál, hogy egy fehérkeztyüs rendőrtenyér nyúl be 
a konyhaajtó nyílásán s a szakács sietve nyom belé 
egy pohár csáját, egy teát, feketét, sört, sőt ha nagy 
mulatságok vannak «odabenn», finomabb szeszfélét 
is. Ezt a kitűnő rendszert a kávésok vezették be, 
azért, hogy ha pofozni kell valakit «odabenn» és 
«gyün a rendőr» kinyitott «nótesz»-ével, a végén 
mindig azt viszik a dutyiba, akit megpofoztak. Így 
vannak kávéházak, ahol mikor fizetsz s az ötösből 
pár koronával kevesebbet kapsz vissza, jobb ha be
fogod a szájad, mert megvernek s gyün a rendőr 
kinyitott «nótesz»-ével és bevisz a dutyiba. Egy Miko- 
vits Ferenc nevű ember is igy járt tegnap a Wesse
lényi kávéházban. Mikor kint volt az utcán, odament 
az arra járkáló rendőrhöz s elmondta, milyen rutul 
rászedték. A rendőr hümmögött, majd mellenkapta a 
lélegzete is elállt alakot s ráförmedt:

Most osztén előttem mars!
Mikovits hebegett, ötölt-hatolt, hogy igy-ugy, 

de a rendőr még a tetejébe össze is kötözte a kezét 
és igy rugdosta be a kapitányságra, ahol megint meg
verték és csak reggel eresztették szabadon.

így van, hogy némely kávéházban, ha az ember 
éjjel a konyha körül jár, sokszor észreveheti, hogy 
egy fehérkeztyüs rendőrtenyér nyúl be a konyhaajtó 
nyílásán s a szakács sietve nyom belé egy pohár 
csáját, miegymást . . .

F ig y elem ! A dalkör e héten okvetlenül meg
alakul. Akik belépni óhajtanak, jelentkezzenek az iro
dában, Saffáry József elvtársnál.

HIVATALOS RÉSZ.
Figyelmeztetési Figyelmeztetnek a munkanélküli tagok, 

hogy akik közeli soron vannak, naponta az egyesületi helyiség
ben tartózkodni kötelesek ; de általában mindenki, ki sorszáni- 
konyvecskével bir, hetenkint egyszer, hétjön, az ügyvezetőnél 
jelentkezni tartozik. ' Az elnökség.

A „Kisten“ munkanélküli segélyezése, A vá’asztmány 
október 30-án tartott ülése magáévá tette azon tervet, hogy a 
«Kisten» pincér-asztaltársasággal egyiitte>en kibocsájtott iveken, 
az üzletek állandó alkalmazottai között gyűjtés eszközöltessék.

A «Kisten» bevétele és a gyűjtött összeg bevétele jele 
részben a munkanélküliek segélyezésére fordittatik.

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

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

Boór fenő, jegyző.
A munkanélküliek segélyezése. A választmány október 

30-iki ülésén elhatározta, hogy a munkanélküli tagokat november 
1-tól bezárólag január 30-ig rendkívüli segélyben részesíti. Erre 
a célra 500 (ötszáz) koronát szavaz meg és minden üzletben levő 
tagra fejenkint 20 fillér heti illetéket vet ki és ezen rendkívüli 
adót, amely a segélyezés időtartamáig kötelező, a f ő  pincér-szak-



lfeínökhöLe beszolcáltatnietekben ÖSSZeSZednÍ és az Ü̂ vezetö Bernát 1 . - ,  Varsányi László - .2 0 ,  «Ámor-kávéház 1 0 .- ,  Kleinalelnoknoz beszolgáltatni. Béla 1 . - ,  Wallenstein Miska 2. - ,  Pick Gyula - .4 0 ,  Dorber
A gyűjtés céljaira a főpincérek egy 14 hétre szóló rubri- ?ííl,d.or ~ -40> Cseszki János 4 . - ,  Soka József - .4 0 ,  Márkusz

kált ivet kapnak, amelyet kezelni és a pénz átszoltrálHt-k-ín-íi Manó 5.—, Seres Pál 1.40, Gutmann Dezső —.80, Deák Géza
bemutatni tartoznak. atszolgálta asánál . - ,  Ködbaum Károly 1.20, Benzenleiter N. - .4 0 ,  Bajok Sándor

A mnnkorwSllr/iu oi • x , Az elnökség. 1 . - ,  Heiter Imre - .5 0 ,  Hajduska J. József 2 . - ,  Tauszig Sándor
fékeztek h r T S Í  ^  iP- ^  u'a a kove,kező adományok 2.—, Liebermann 1.—, Vig István 2.—, Lauber Józsi 2.—, Hahn
» t  n i  T h l  Л  lxS0 teleb?,n : Upor-kávéház személy- Gyula - .80 ,  Székelyi Lipót 3 . - ,  Keresztúri Dezső —.40, Gott-

5 д н 1 „ !1  káveház személyzete 3 korona. lieb Lajos —.80, Ladányi Dezső —.40, Perl Ernő 2.—, Schön-
mnn . . ^ 1 "  Г / ’ r KT Sr VICS An!a.1 szaktársunk körülbelül berger Géza 1. - ,  F. M. - .20 ,  Albecker Sándor, kávés 10.—,
10 0 ujságbelyeget adományozott a kiadóhivatal részére, amit Hajduska Rezső 2.—, Kammengieser Jakab 2.—, Spiegel Ferenc
ezúton nyugtázunk. - .40 , Kondor József 1. - ,  Érdes Lajos 1 . - ,  Knapp Nándor

A vigalmi bizottság köréből. A vigalmi bizottság nagy — Mihala István —.40, Bnedl Nándor —.40, Szabó Dénes
lelkesedéssel egyhangúlag dr. Mártonffy Miklós elvtársat válasz- 1-—> Krausz Márton - .40 ,  Trenk Emil 2.—, Deutsch Béla 1.40,
tolta meg tiszteletbeli elnökévé. Engler Károly 2.—, Krajcs Pál 1.40, Silberschütz Adolf 5.—,

A vigalmi bizottság a november 7-én tartott műkedvelői Blumberger Jakab 3.—, Ritter Gyula —.40, Spitzstein Béla —.60,
előadásról a következő jelentéssel számol be. Endregész Janos 2.40, Glaser János —.40, Glaser Károly —.40,

Felülfizettek: üyöngyösy István 1.— kor., Rosner lenő Fettig Gyula 2.—, Weisz Márton —.40, Machmachon Andrei
—.40, Ged.iy Kálmán —.20, Fekete Lőrinc 1.—, Lang Károly Fischer Jónás 1.40, idb. Weisz Gyula 1.—, Weinberger

.60, László Sándor —.60, Geislinger Endre .60, rostási Szabó József —.50, Fillam György —.20, Miletics Gyula 1.50, Róth
István 1.—, Turcsányi Sándor 1.40, Bolgár Mihály .50 Polgár Iguác 1.—, Szeredy János 1.—, Gárdos Sándor —.40, Sonnen-
Sándor —.40, Sager Mihály —.40, Román Géza —.40 Szémann scbe'n Ede —.40, Wellisch Jakab—.40, Farkas Jenő —.50, Papp
Károly .40, Jokess Ferenc .40, Weinberger József —.40 lstVl4n —.40, Berger A. kávéház személyzete 1.40, Nyitray József
Répási Endre .40, Reichfeld Győző - .40, Tobik József — 40* **40, Magyar Óvadék és Leszámítoló Bank 10.—, Francia kávé-
Rieschl József .40, Szlovák Zsiga .40, Menyhárt Mihály ház 1,80 kor-

.40, Freiner Jenő -.60, Magyaríts Ágoston - .6 0 ,  Herlinger „„„ , , „ Bevétel:
J. .60, Majerbek Gáspár .60, Baumann Lajos —.40 Stein 8°0. darab műsor a 60 fill. ............................... - 480 kor. — fill.
Sándor —.40, Geiger lozsef .40, Steier Lajos 1.—, Ein’íal Ede Felulfizetés................................................   290 « 60 «
1.—, Pollák Gyula 1. - ,  Gainfeld Sándor —.50, Ostopán Traján lombola................................    71 « 30 «
1 aoÜ’x'5?.la<iSek JÓZSm J - 5?’ Lan« Emil - ' 40’ Takáts lstván Összesen -  841 kor. 90 fill.1.40, Toih Lajos —.40, Farkas Mihály —.40, Lamberg György Kindn* •

= :« : 36 d'b- -  -  -  г  - -  -
Károly 2.—, Gerstl Zsigmond V. —.40, Gross Lajos 1.—, Neu- Összesen — 391 kor. 38 fill,
brun Ede 1.40, Pollák Lajos 1.40, Benovits N. —.40, Dubb Fölösleg: 450 kor. 52 fill.
Ferenc —.40, Ketzer N. —.40, Langer Hermann —.40, Unger- Kalmár Emil, Grünwald Ödön,
ек ei c o t  .* /̂ Adolf — .40, Spitzer József .40, v> ь. elnök. v. b. pénztáros.

Kollmann Menyhért .40, Nagy Gedeon —.40, Quarnero kávé- Mciiduska íózsef Griinwald Gusztávház személyzete 1. , Lukács Sándor 1.49, Kleiner József - .4 0 ,  n  aj aus na József, urunwaia uusztav,
Klein Antal .40, Stein Zsiga - .40, Gastl Géza - .4 0 ,  Német v’ b‘ ellenor‘ v‘ b> ellenon
Vince 1. , Vetzler Jenő —.40, Kassa Ignác —.40, Nagy Gyula
— .40, Frankl Hermann —.40, Kessey Fíóris —.40, Lakner István 1**171 P T I  H I D F l /
—.40, Csillag Géza —.40, Fodor-mulató 2.60, Klein Béla —.40, U Z - L L  1 I П 1 Г \ Е - 1 \ .
Moser Károly —.40, Alacs Fertnc —.40, Ulmann Mózes —.40, _  . . _  r A , ,
Sándor Mihály - .5 0 ,  Táti а-m ti la tó személyzete 160, Horánszky Trenk A. Emil «Opera» vendéglője az Andrassy-uton
Rezső .40, Rónai Jakab - .4 0 ,  Újvári József - .40 , Casino de í,z ‘Я Р е™* ,kátY®haz те.||еиП| ате1У eSesz eUel пУ|1та van, a
Paris személyzete 8.40, Klein Béla .40, Kohn Géza 1 . - ,  kávessegedek fotalálkozo helye.
Liebezeit A la jos—.40, Blau Fülöp 1.—, Leszkofszky Já n o s—.40, P i n c é r - c i p ő k  csak S erén y i VII.,
Fül öp György 2.—, dr. Blumgrud N. —.40, Kardos Zsigmond Erzsébet-körut 36, kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak
—• 4f ’ |[JreYSeÁ Miksa 2. , Heizfeld Gyula 1.4(), Salczer Zsiga erre vonatj<ozÓ hirdetésünket.
—.40, Brüll Marci .40, Bettellieim S. .40, Muschang Janos _____________ _____________________________________________
—.60, Bettelheim Fülöp .40, Stranszki Károly 2.40, Klein “  >
Ignác 1.—, Rosenkranz Lajos 2. , Szarnék István 1.40, Schökk í i y p n p f p l ^
Frigyes - .4 0 .  Fritz Gusztáv 1.40, Emreiter József .40, Balogh U Z U 1 C I C K .
Gábor .20, Sthál Gyula .20, Magyaríts Ilonkái. , Plauerka O. J . ,  Fészek. 1. Önt senki sem fenyegette. Ha önt
Jordán —.40, Benszai Gyula —.40, Halasi Gyula 4.40, Bosszay bojkott éri, nem nekünk, hanem csökönyös, maradi felfogásá-
Dénes 1.40, Szalaminka Jenő 1.20, loth József 1. -.Schlesinger nag köszönheti. Ön mindég csak annyit adjon, amennyit a szer-
Jozsef Vilmos —.40, Reichel József —.̂40, Nagy Karoly 1.40, Vezett kávéssegédek igényei megkövetelnek, akkor nincs mit
Kondor József - .40, Reisz Gyula 1.40, Edelmann Lmot —.40, tartania bojkottól, mely elvégre a munkaadók ellentállásának
Farkas Bertalan .40, Löwenthál Sándor -40, Schaffer Sándor szükségszerű következménye. 2. Hogy ön a pincéreit valamikor

.40, Faludi Ferenc .40, Anzenberger I ivadar .40, Schreier lecsirkefogózta, — ezt ők elfelejteni nem fogják soha! És jog-
Jenő 1.—, Ferdclyi Károly —.40, Csokebin Lajos 1. , N. N. mert ez  ̂ mjnt vezérember mondotta, nem pedig mint
20. , Schweitzer Józsi 1. , Polacsek Jakab .50, Reismann elzüllött csirkefogó. 3. Ön mindég beképzelt ember volt és
Izidor .50, Kovács Sándor 1.40, Juvchel Ferenc 1.40, Hubert sohasem tudott a hétköznapi dolgokon felülemelkedni. Marad-
Miksa — 40, I ilinger Ferenc .40, Breiner Linó —.40, I leiber- jon ön csak munkaadó — nem irigyeljük, ha pedig találko-
ger Hugó .40, Reichfeld Dezső .40, Fürst Jakab 2.—, Gross zunk, akkor sem kell öntől félnünk. — Gottlieb L. szaktárs.
Sándor .40, Straka Antal .40. Tóth Kálmán —.40. Horváth Nem közölhetjük, ami önök között és a buffet vendéglőse
József .30, Schwartz Béla -.80, Farkas Márton .80, Félsz között történt, mert ez teljesen az önök magánügye. Mi egy-
Adolf .40, Hitzinger József .40, Korody Árpád .40, Bauer szerű megoldást ajánlunk : ne menjenek korcsmába, ne igyák
Frigyes —.40, Schaffer Lajos .40, Freisz Gyu’a —.40, HaJmay je magukat s akkor nern fognak beugorni semmiféle pincérlány
József .40, Hirsch Mihály .40, Baumgarten Ferenc .40, «biiffés bolondságainak» és ami fő — majd nem lehet rágal-
Haisányi Testvérek 2. , Bcra Nándor 4.40, Deutsch Мог 4.40, mazíjst konstatálni. Ami a kiskorcsmárosokat illeti, azokat meg-
Nagel Mór .40, Rosenfeld Gáspár .40, Spitzer Lipot —.40, menteni nem lehet. Tönkre fognak menni, dacára a jelszavak-
Grünfeld Mihály .40, Markbreit Sándor -.40, Girát György na^ mert higyje el nekünk, ha megtudnának állni a saját lábu-
—.40, Schram János —.40, Závetz József —.40, Szathmari I ál ^()П> nem volna szükségük a pártolásra. — S. Géza, Székes-

.40, Pilegrát József 1. , Györgyfalvai , Sándor 1.—, Bella fehérvár. Egyelőre vidéki elhelyezéseket nem hozunk nyilvá-
Márton 1.—, Perlfein József 1. , Freund Ármin, Szekesfeheivár n0sságra. Tagsági száma 1241, hátralékban van 3 hónappal. A
1.—, Antóni Aurél .60. Weinbf rget* Gyula —.40, Dubrova szab-id sz. könyvecskéjéből megtudhatja, mennyi hátralékban
Károly .40, Ull ni an n József .40, Dezső László -  .40, Rosen- van Küldje be postautalványnyal és akkor a uyugtákat és
zweig József .40, Krausz Miksa .40, Manuska Janos —.40, bélyegeket postán elküldjük. Kérjük, agitáljon a szaktársak
Bebelits Simon .40, Bieber Sándor .40, Knapp Géza 1.4 , 1̂ 5^  iparkodjanak egy szabad szervezetet alakítani és a
Weinberger Béla .40, Kocsin Bél i .20, Steiner ucza .40, «fogadó» helyett szaklapunkat terjeszteni. — H. E., Debrecen.
Kohn Miska .40, Rosenbliith József —.40, Jáhn Mihály —.40, Levélben válasz a napokban megy.
Freidenfeld Vilmos .40, Paukert Péter .40, Gendarm Adam

.40, Rezső Jenő .40, Wéber Ágoston 2.—, Svartin Lipot 1.20, Felelős szerkesztő: Boór Jenő.
Fischer Sándor .40, Wassermann Mór, kávés 9.40, I lajdóczki
Ferencné .40, Pál Sándor 1. , Seiber Sándor .60, Reichfeld Világosság könyvnyomda r.-t. Budapest, VII., Nyár-utca 1. sz.
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Kávéházi konyhagépek és saphirzárék készítője

Katzky Lajos
épíilet-míílakatos

Budapest, VI., Gyár-utca 5. sz.
■ _______  ___________ Л

r  ; >
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 !

^ ;

A i  íf rJ Ki V fl-forrás
szénsavval telitett ásványvize hasznos 
ital étvágyzavaroknál és emésztési ne
hézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és, borviz. — Hathatós 
szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint 
egy melegített pohárral igyék éhgyo
morra. Kívánatra szénsavmentes töltést 
—--- —— is szállít a

Szt . - Lukácsfürdő Kutvállalat Budán,

S z e m ü v e g e k
__  _____________ és ---------- --------

( X )  orresiptetök
^  legfinomabb kristály üveggel

nikkelezett foglalattal ............... - ............ frt 50 kr.
valódi nikkelfoglalattal ......- .......... —  —  —  frt 80 kr.
finom doubléfoglalattal —  ......- ...... - .......  1 frt —  kr.

Orvosi előírás után is készítünk fentjelzett árakkal.

CzigEer és Sch lesinger
Budapest, VII. kerUlet, Kerepesi-ut 36/L, Klauzál-utca sarok.

— — —  inspekció éjjeli 11 óráig. -----------

Telefon 10 71. Telefon 10-71.

Elfer Dezső
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Pincérek Hguelmébe! |
p ;nÄ i ß f  s ä s
P i t l C é r - C i n o k  y?.1.0^' finom chevreaux-bőr- I 

párja 12 korona. ’’ к ° ППуЙ erős ta l '5'5al>

Pincér-cipők s,,""le-

Serény Zsigmondi
Budapest, VII., Erzsébet-körut 36. |

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek. |

— — — — huh iiiiiiiiM iiiim hmi шт ,tp iftiiagaagga

S S  Elefánt-csokoládé
kávéliázak 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. © ® ©

к______________J

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

Gross Simon
- fodrászterme ■■ — -

Budapest, VI., Petőfi-utca 3 .

A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, leg- 
régibb pincér-fodrász. !
R e n d e s  á r s z a b á l y !  N é p s z a v a !

' Akinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos
megjelenésre és a fejbőr ápolására, annak G r o s s  
S i m o n  fodrásztermét állandóan látogatni kell.

M o d e r n  k i s z o l g á l á s  ! T i s z t a s á g !  j

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

q_J-------------------- i_p
J  Steiner Jó zsef és Fia L

cukrászdája és sütödéje

Budapest, UH. kér., Király-utca 67. szám.
A budapesti elsőrangu kávéházak és éttermek sUteményszállitéja. 

STE I NER- fé l e

„Luxus-kétszersült“
Törvényileg védve.

Pótolja a fr is s  süteményt, i —  i E lsőrangú tápszer.
Minden egyes darab külön-külön egy 
pergament borítékba van csomagolva.

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

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

eh____I_________ rb

' i  LITTKE 18*
„Casino“ pezsgő
Budapesti főraktár: III., Szép-utca 3. szám.

■ _________  ___ A

BEITZ JÁNOS
mííesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, VII., Akácfa-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, 
meg és becseréltetnek.



IDIRDRL 5ECl
I fran cia módszer szerint

Я EBERHARDT ANTAL \
1 pezsgőgyárából Budafok. 1

: Budafok 30. sz. ^^J||

f= CONSUM
PINCÉREK RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA  j

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

Kapható ezenkívül a legjobb minőségű svéd

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

Kizárólag saját gyártmányunk:

CONSUM-HÜVELY.
C YRANO-H ÜVELY.

ANUBIS -HŰVÉ L Y.
C O N G O - H ÜVEL Y.

----- Pontos kiszolgálás I -----  Jutányos árak I -----  ^

f e >  ..................—

v  Gummi-óvszerek, v
P R F T T V  D f l I V  legvékonyabb és 
r n t l  1 I - r U L Y ,  legkellemesebb

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

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

4 korona.
Mintagyüjtemény, 24 darab, legfinomabb minő- 

I 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. !

I Minden megrendeléshez utasítás és árjegyzék, 
szétküldés titoktartással bérmentve.

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

Berkovits Károly
sokszorositó-készülékek és hektograph raktárában

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

— — ——

88 ELSŰ MAGYAR 8®

RÉSZVÉNY-SERFŐZDE
BUDAPEST-KŐBÁNYA.

H
 VÁROSI IRODA: ]  j

Vili. kerület, E sz te 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.

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

Hordósör-megrendelés B u d a p e s t r e  telefon 52 59.

г
„ v i d é k r e  „ 56 58.

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

=  SZER V EZETT  KÁVÉSSEGÉDEK =

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

, ,OPERA“ -féVe 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. Л meleg és hideg konyhám pedig 
a legkényesebb Ízléseket is kielégiti.

Tre nk A. Emil,  vendéglős.

=  T A L Á L K O Z Ó  H E L Y E !  -----
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