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KÁVÉSSEGÉDEK SZAKLAPJA
(PINCÉR-MUNKA^

A BU D A PESTJ K Á VÉSSEG ÉD EK SZA KEGYLETÉN EKN^tiifATALOS KÖ ZLÖ N YE.

A szakszervezeti választmány határozata értelmében 
minden szervezett munkás köteles a kizárt kőműves- 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 következők: 
Szentpétery Árpád, Dobos Miklós, Ledmiczky Lajos, kiket 
Éger és Greibich emberhuskereskedők szállítottak és 
két vidéki borfiu. Átadjuk őket a szervezett pincér- 
munkások megvetésének.

A szervezett éttermi segédek bojkott alá helyezték 
a Fogadó cimii fércelményt. Szervezett pincér a 

Fogadót», aki a pincérségen élősködik, nem olvassa.
Z á rla t.

A székesfőváros kávéházai zárlat alá vannak helyezve. 
Vidéki szaktársaknak a fővárosba jönni nem szabad.

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

Készül a sztrájktörvény!
Amit eddig csak jámbor óhajképen rebesgettek 

a munkáltatók, amit eddig minden alap híján, csak 
gyanuképen emlegettek a munkáslapok, azt most 

egyéni álláspontképen , de mégis teljes hivatalos 
miniszteri minőségben megerősített Polcnyi ur, a 

hazaffyas munkásbarát igazságügyminiszter, a köz
szabadságnak hűtlen sáfárja, a törvényeknek ügyvédi 
kiforgatója. «Szükség van, sürgős szükség van a sztrájk
törvényre. Szükséges, hogy gondoskodás történjek 
arra nézve, hogy Üzletszerű sztrájkesinálók ez ország- 
lián célt ne érjenek és a jogintézmények a személyes 
szabadság megtámadásával, a vagyonból való kitor- 
gatásnak eszközeivel ne veszélyeztessenek, tönkre ne 
tétessenek.»

így beszélt Polónyi a képviselőházban.
A kormány igazságügyminisztere a miniszteii 

székből sürgős szükségességnek jelentette kiasztiaj 
törvényt!

A kormány elnöke a kerekedett vita során az 
igazságügyminiszter bejelentését hivatalosan megerő
sítette.

A kereskedelmi államtitkár, Szterényi már hetek
kel ezelőtt célzott rá.

A munkáltatók megrendelt deputációi nap-nap 
után követelik.

Egyes megyei törvénytestületek átiratot intéznek 
a képviselőházhoz érdekében.

A képviselők túlnyomó többsége kitörő lelkese
déssel fogadja Polónyi félhivatalos fejtegetését ésWe- 
kerle hivatalos megerősítését.

Ne félj Hazám ! Magyarország múltja és jövője 
ne remegj létedért!

Meglesz a sztrájktörvény!
Megcsinálja Kossuth Ferenc, a szabadsághős 

Kossuth Lajos fia, Wekerle, a szabadelvű demokrata, 
Polónyi, a szabadságért hajdanában oroszlánként üvöltő 
népvezér és munkájukban fegyvertársukká, hűséges 
cimborájukká szegődött, az «igazi függetlenségi esz
méket» sutba vágó 48-as függetlenségi párt.

Milyen lesz a sztrájktörvény ?
Ez a kérdés merül fel legelőször minden mun

kás fejében. Ízelítőt Polónyi fejtegetéseiből menthe
tünk. Szerinte a beavatkozás legelőször a földmun
kásoknál szükséges, mert hiányos, rossz a 98-as rab
szolgatörvény. Kontár volt ahhoz Darányi; Polónyi 
nemcsak az aratósztrájkot akarja megakadályozni, ha
nem azokat a «mesterségesen szított» mozgalmakat 
is, melyek azt célozzák, hogy a munkások ne kössék 
az aratási szerződéseket télen, amikor meg vannak 
szorulva, amikor egy kis kölcsön fejében még a lelki 
üdvösségüket is eladnák, hanem kössék őket tavasz- 
szal vagy nyár elején, amikor a földbirtokosok szorulnak 
a munkával. Ilyenkor tehát jobb feltételeket lehetne a 
szerződésekbe foglalni. Polónyi ur okos ember! Jól 
tudja ezt. Épen azért akarja mágnásbarátai érdekében, 
minden áron, a személyes szabadság teljes megsem
misítése árán is megakadályozni.

A másik munkáscsoport, melyet különös figye
lemmel akar részesíteni Polónyi ur, a vasúti alkal
mazottak ezrekre rugó serege. Külföldi példák után 
súlyos börtön- vagy fegyházbüntetéssel akarja meg
akadályozni ezeknek a szegény páriáknak legkisebb 
mozgolódását. Ürügyül a villamos vasúti akalmazot- 
tak sztrájkját hozza fel. Hiába énekelték ezek a sztrájk
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kitörésekor a szózatot és az «isten áldd meg a ma
gyart», kíméletlenül ráolvassa szegény fejükre a ha- 
zafiatlanság vádját, mert Rákóczi kegyeletes ünnepét 
használták fel arra, hogy a munkát megtagadják. Itt 
azok az okok rejlenek, melyek a nemzeti érzület kiirtá
sát célozzák a munkások között. Ezt a magyar tör
vényhozás nem tűrheti!»

Ilyen bámulatos kedvességgel okolja meg Polónyi 
annak szükségességét, hogy rabszijra fűzze az összes 
vasúti munkásokat.

De nemcsak a földmivelő és vasúti munkásoknak 
munkaadóiról akar gondoskodni Polónyi ur, az 

igazságügyminiszter. Szivén hordja ő a többi munkál
tató sorsát is. Óh, mert az ő szive nagy, az esze pedig 
mérhetetlen ! Megállapította, hogy a magyar sztrájkok
nál a sztrájkolok legnagyobb része nem elégedetlen (!) 
a sorsával, hanem a szervezetben rejlő erő és terroriz
mus segélyével odakényszeritették, hogy ő is meg
tagadja a munkát. Polónyi szükségét érzi tehát annak, 
hogy a szervezetben rejlő erőt és terrorizmust meg
bénítsa. Hogyan, milyen eszközökkel, arról még nem 
nyilatkozott. Csak arra hivatkozott, hogy — «nem ő 
mondja» — de külföldön más államokban foglalkozni 
kezdenek azzal az eszmével, hogy a sztrájkot zsaro
lásnak minősítsék. Ő ezt nem mondja, isten mentsen! 
De azért mégis meggondolandónak tartja, hogy nem 
volna-e célszerű talán angol példa után haladni. Ang
liában ugyanis épen most készülnek kidobni azt a 
törvényt, mely eddig a sztrájkok okozta károkért a 
szakszervezeteket teszi felelőssé. Talán át lehetne venni 
ezt a törvényt az angoloktól. Hiszen azoknak úgy sincs 
már szükségük reá, okoskodik Polónyi ur. Akármilyen 
eredményre is fog jutni azonban ez a derék úriem
ber, annyi szent, hogy mindenáron gyöngíteni akarja 
a szervezeteket, le akarja rombolni a munkásság várait, 
elrabolni egyetlen boldogulásuk eszközét.

Ennyi sokkal azonban még nem elégszik meg 
az uj korszak szellemét hirdető nagy férfiú. Meg akarja 
menteni még a szegény háziurakat is a munkások 
zsaroló törekvéseitől. Eme nemes, népszerű szándékát 
a következő nagyszerű, inkább egyiigyü szavakkal 
jelentette be az igazságügy miniszter:

A sztrájktörvénynél foglalkozni kell azzal a para
doxonnal (lehetetlenséggel), hogy akkor, mikor a sztrájk 
valamely irányban megindul, teszem azt, mint most 
volt az építkezési sztrájk, az épitőmunkások sztrájkja, 
amely természetszerűleg az építkezésnek drágulását 
vonja maga után, ugyanakkor megindul egy kontra
sztrájk, mely a lakbér leszállítását követeli és fenye
geti azzal a másik sztrájkkal, hogyha pedig nem szállítják 
le a lakbért, akkor nem fizetünk házbért. Ilyen szociál- 
demokratikus programmal államot fentartani nem lehet.

Igen szép, lélekemelő intézkedések ezek, melye
ket kilátásba helyez Polónyi ur. Valamennyi a mun
kásság szabadságának, jobblétének biztosítását cé
lozza! Méltó hozzájuk az a «kérő szó», melyet Polónyi 
végül a munkássághoz intézett: Nyugodjanak meg 
ezen magyar nemzeti kormány intencióiban (szándé
kaiban)

Bravó, Polónyi ur! Nagymestere ajképmutatásnak!
"A magyar nemzeti kormány le akarja csukni 

a földmunkásokat, kik tavaszra halasztják a szer
ződéskötést; fegyházzal akarja sújtani azokat a vasúti 
munkásokat, azokat az ipari munkásokat, azokat a 
szállodai, vendéglői és kávéházi munkásokat akik szer
vezkedni merészelnek; tönkre akarja tenni a szerve
zeteket, amelyeknek művelődésüket és gazdasági 
helyzetük emelkedését köszönhetik a munkások; meg 
akarja akadályozni, hogy sztrájkkal több bért vívjanak 
ki, ugyanakkor megakarja azonban akadályozni azt is,
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hogy védekezhessenek a háziurak sztrájkja, a lakbér- 
emelés ellen.

Es ezekben nyugodjanak meg a munkások ? 
Nincs olyan munkás, aki ebbe belenyugodhatna. Nincs 
olyan ember, aki nyugodtan maradhatna, amikor feje 
felett gyújtják fel a tetőt.

Nem akad majd egy sem a tisztességes polgárok 
sorából, aki helyeselné a népet egyenesen éhenhalásra 
kergető intézkedéseket.

Fel fog lázadni minden munkás, fel fog hábo
rodni minden tisztességes ember és a sztrájktörvényt: 
az éhségtörvényt megalkotóival együtt fogja elseperni 
a népnek kitörő haragja.

Az uszítok és az árulók.
Nehéz időket él a budapesti kávéssegédek szak- 

szervezeti mozgalma. Hitvány árulók, nyomorult béren 
cek szolgálatába szegődtek egy pár üresfejü kócos 
kiskávés uszitónak, hogy elárulják a kávéssegédek már 
hatalommá vált szakszervezetét, hogy lerombolják, széj- 
jel-rebbentsék hat hónapnak fáradsággal fölépített egy
séges összetartását. Az árulók hitvány alakjai a kávés- 
segédek soraiból kerültek ki és az éjszaka sötét leplébe 
burkolódzva, a legnagyobb titkolódzással végzik bitang- 
aknamunkájukat egy-egy válveregetés, adósság kifize
tés és «üzleti állás» reményének fejében.

Az uszító kávésok élén Ólmosi József áll, ez a 
született kerékkötője a kávéházi pincérek emancipáció
jának. Ha van gyűlölet, ha van álszenteskedő frazeo
lógia, ha van ocsmány elvtelenség, az mind ebben az 
emberben talál örökké őrjöngő gócpontot, az' mind 
ebben az emberben megtestesülve — évtizedeken 
véges-végig gonosz szellemként ráfeküdt arra az uni
verzális testre, melyet szakszervezetnek mondunk, undok 
rabigába nyomva a burzsoá-társadalom pincér cselé
deit. Ökölbe szurul a kéz, amikor az öntudatos ember 
látni kénytelen, hogyan képes egy nagyszakálu senki 
beleavatkozni abba a becsületes alkotásba, amelyet a 
gazdasági élet törvényszerűsége formált alakká, hogyan 
képes hazugságaival gátat emelni a szervezkedés meg
élhetést javító folyamatának.

Amikor Olmosiból kávés lett, a főváros’öntudatos 
kávéssegédei megkönnyebbülten föllélegzettek és min
denki örült, hogy a «közélet» megszabadult egy gonosz 
szellemtől. De Ólmosi nem birt megférni a bőrében 
és a benne élő «Mefisztó» lélek, jezsuitizmus és osz- 
tálygyülölet párosulva a feltűnési viszketegséggel, 
«munkára» serkentette. Nem volt megelégedve a kávés- 
ipartársulat vezetőségével azért, mert az a kávéssegé
deknek a szabadnapot megadta és elismerte jogosult
ságát annak, hogy csak olyan kávéssegédet szabad az 
ipartársulat tagjainak a kávéházakban alkalmazni, aki 
az egyesülettől lett közvetítve és tagja a szakegyesület
nek. Leginkább az fájt néki, hogy a kávéssegédek a 
kávéfőzőkkel szolidaritást vállalva, az «osztályharc 
alapján szervezkednek és fúrta az oldalát, miképp 
lehetne ezt a természetes dolgot leronditani. Persze 
azzal nem törődött ez a senki, hogy a kávésipartársu- 
lat elnöksége azért egyezett meg ily értelemben a 
kávéssegédek elnökségével, mert belátta, hogy a pihenő 
heti szabadnap elemi emberi jog, amelyre minden 
munkásnak, aki « dolgozik»szüksége van, hogy más
részt a munkanélküliség enyhítésének szükségszerű 
követelése, hogy szervezett munkás becsületes elem, 
aki dolgozni akar, ha «becsületesen» megfizetik, hogy 
a tisztesség hozza magával, «hogy minden tisztességes 
munkás tagja szervezetének», hogy szakképzett, tanult 
pincér nem az állami munkaközvetítőkben és az ügy-
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nókóknel tartózkodik, hanem azt csupán a szakszerve
zetek nyújthatják. Persze ez a nagyszakálunak kobakjába 
nem fért be, hogy Némaiék, szóval az ipartársulat 
modern tagjai azért ismerték el jogosnak a szakegye- 
sület e követeléseit, mert belátta, hogy ez úgy a kávé- 
sok, mint a kávésipar egész komplekszumának hasz
nára válik.

Nem! A nagyszakálunak ősi szokásához híven 
intrikára volt szüksége, tehát az ipartársulaton 
szervezkedesre hívta fel a kishitű és tudatlan kávéso
kat és értekezletet értekezlet után tartva, azt mondta 
nekik: en tegnap még mint pincér tagja voltam a 
MOPE-nek. Mint volt igazgatósági tag, én is érde
kelve vagyok а МОРЕ adósságában. Mikor а МОРЕ 
jobblétre szenderült, a kávéssegédek mai szakegylete 
átvette annak adósságát, — melyet egy bank konvertált, 
hogy azt részletekben lefizeti. Ma még 15.000 forint 
van hátra. En összeköttetésben állok az én «régi kol
légáimmal», akik ma még pincérek, de tagjai a szak
egyletnek. Ezek az emberek amit bennt az egyletben 
hallanak, nékem besúgnak és igy mi mindent tudunk, 
amit a kávéssegédek és az «izgatok» közöttük ellenünk, 
kávésok ellen főznek. A kávéssegédek szolidaritást 
vállaltak a kávéfőzőkkel és ezt a veszedelmet nékünk 
meg kell akadályozni. A kávéfőzőktől félnünk kell 
tehát, meg kell akadályozni, hogy a kávéssegédek 
mozgalmait támogassák. Velük tehát meg kell egyez
nünk, úgyis hat évi szerződésünk van velük. De a 
kávéssegédek nullák, senkik, tőlük nem kell félnünk, 
csak egy-két izgató van köztük s ezeket kell «ártal
matlanná» tennünk és illetékes helyen meg is ígérték, 
ha szükséges, az izgatókat ki is fogják toloncolni. 
Tehát nékünk, kávésoknak 1. egy rendkívüli közgyű
lést kell összehívnunk, ott bizalmatlanságot szavazni 
Némaiéknak, őket kibuktatnunk, mert a felszolgáló sze
mélyzetnek megadták jogaikat és közülünk kell a vezető
séget választani. 2. Fel kell állítanunk a munkaközvetítést 
olyképp, hogy kifizetjük a szakegyletnek а 
tói átvett adósságát, a 15.000 forintot, mert az én 
régi kollégáim, akik ma még pincérek (?) és tagjai a 
szakegyletnek, de érdekelve vannak anyagilag az adós
ság törlesztésében, — kijelentették, hogy ők megakar
nak menekülei a szakegylet «terrorizmusától s ha a 
kávésipartársulat kifizeti az adósságot, bármely pilla
natban készek kiszolgáltatni a szakegyletet a főnökök
nek olyképp, hogy valami módon feloszlatják és egy 
иj kávéssegédek körét alakítanak, amelynek vezetésé
ben '/.,-részt főnökök és 7,,-részt főpincérek fognak 
ülni és fogják vezetni a «munkaközvetítést». 3. A kávé
sok megszabadulnak az «izgatóktól» és attól, hogy a 
kávéfőzők a pincéreket támogassák, megszabadulnak 
a felszolgáló személyzet szociális szervezkedésétől», 
a bizalmiférfiakat és a szakegylet «hu» tagjait ki fog
ják cserélni alázatos emberekkel, elfogják bocsájtani a 
munkából és ha ezért a kávéssegédek mégis valami 
generál-sztrájkot akarnának rendezni, a vidékről hoz
nak fel pincéreket, megmozgatják az összes ügynökö
ket és igy letörik és elfojtják a veszedelmes moz
galmat.
•■1 íme, ezeket tárgyalják az utóbbi időben az uszí
tok az ijjartársulaton kívül. Ki ne ismerne rá rögtön 
Ólmosi munkájára? Ki ne látná nagyszakállu arcképét 
rajta? Ki ne látná az uszitókat: Ólmosit, Máriuszt, 
Bauert, Seemannt stb. ? Ki ne látná itt a régi МОРЕ 
igazgatóságából a könnyelmű adósságcsinálókat, akik 
most meg akarnak szabadulni a fizetéstől: Ladányit, 
Szűcs és Balikát és sajnos, azokat az ostoba alakokat, 
akik még ma is jjincérek, Olmosinak a baiatai, de 
bent ülnek az egylet kebelében ?, Ki ne látná itt <i 
jezsuitizmus szőrös kezét ? .Sőt Ólmosi kijelentette,

hogy fent járt az illetékes hatóságnál, ahol kijelentet
ték, ha demonstráció történik, a szakegylet rovására 
Írják s rögtön feloszlatják.

Tehát ez az ember sajátj'alkalmazottait biztatja, 
hogy törjék be a kávéházának ablakait, ő azt se 
bánja.

Tetszik ezt érteni?
íme, ez ma a helyzet. Egy csapásra három legyet 

agyonütni, ezt akarja Ólmosi, az uszítok és az undok 
árulók átyamestere. Ma már csak azon marakodnak, 
kifizessék-e a MOPE-től átvett 15.000 forint adóssá
gunkat. Munkaközvetítőjük vezetőjéül Blau Nácit, ezt 
a közismert emberhuskereskedőt választották meg, aki 
kijelentette, bátran meri vállalni, a rendőrség majd 
megvédelmezi.

Azonban tévednek a magyar kávéházbirodalom 
uszitói és konclesői. Gazda nélkül csinálták szám
adásukat és azt a vegyeskereskedő boltot, amelyet 
kreatúráik «ipartársulati munkaközvetítő» cim alatt ki 
fognak nyitni, csúfos csőddel fogják ismét becsukni. 
Mert vegye tudomásul a nagyszakállu, nem pántliká
val van dolguk, hanem «emberanyaggal és munka
erővel». És dacára a felajánlott és biztosított tolonc- 
kocsinak, majd mi mégis gondoskodunk, hogy az az 
emberanyag «öntudatos» legyen. Mert ez az üzlet 
nem egy pár gaz árulón múlik, hanem a szervezett 
kávéssegédeken, akik majd be fogják bizonyítani, hogy 
nem nullák és nem senkik. A gazember árulók pedig 
jönnek még a környékhajlásba.

H ajrá!
December 3-án tartották az Olmosi-klikk által 

félrevezetett kávés bácsik folytatólagos rendkívüli köz
gyűlésüket Katona Géza éttermében. Kezdődött d. u. 
5 órakor s mikor e sorokat írjuk, éjjel 1 órakor még 
mindég együtt ülnek a szegény, elnyomott, jogtalan 
pocakos kávés bácsik — a pezsgős vacsoránál. A han
gulat meglehetős izgatott volt, izgatottá csinálták — a 
senkik, a szervezett kávéssegédek. A »Magyar Híradó» 
kőnyomatos által leadott pimasz kommüniké, amely a 
polgári lapokban kapitalista lére eresztve látott nap
világot, ordinári hazugság. Ezek a sajtórimák azt írták 
rólunk szervezett kávéssegédekről, hogy mi megszál
lóitok a tanácskozó terem melletti helyiséget, hogy a 
kávésokat terrorizáljuk; hogy a rendőrség a mi «ha
dunkat» szétkergette és mikor eltávolítottak bennün
ket, mi kövekkel bezúztuk az ablakokat, amelyekre le 
voltak huzva a — redőnyök.

Hazugság! Láthatjuk ismét, hogy a polgárisajtó 
a kapitalistákat szolgálja. Ezzel szemben az ,
hogy 150 munkanélküli igenis elment tüntetni — ön
tudatos munkásokhoz méltóan. Természetes, ablakzu- 
zás nem volt, Bodafi beleavatkozása nem volt, de a 
szervezett kávéssegédek egész énjüket átható érzel
meiknek utat engedve megjelentek a kizsákmányolok 
tanácskozásán, elénekelték a Marseilleset, megabcugol- 
ták Ólmosit és társát, a hazátlan Hanuszt, no meg a 
nyakkendőkirályból lett kávést, Fabrit és a többi uszi- 
tót, aztán fegyelmezetten szétoszlottak. A Marczelka, a 
Steier is köpködött, mutogatva gazdasági tudományát. 
Különben az uszítok közgyűlésének lefolyása a követ
kező volt:

A közgyűlést Némái Antal ipartársulati elnök 
nyitotta meg s utalt arra a régebbi határozatra, amely 
kimondta, hogy a kávésok és kávéssegédek közti vi
szony rendezésére rendkívüli közgyűlés hivandó össze. 
E határozat folytán mára hívta . össze a rendkívüli 
közgyűlést. Tudatta ezután, hogy 46 ipartársulati tag 
a következő indítványt adta b e :
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1. Tekintve, hogy a budapesti kávésipartársulat 
számos tagja a jelenlegi munkaközvetítéssel nincs meg
elégedve, indítványozzuk, mondja ki a mai rendkívüli 
közgyűlés, hogy a budapesti kávésipartársulat saját 
kebelében munkaközvetítő irodát létesít. A munkaköz- 
vetítő iroda szervezésére a közgyűlés küldjön ki egy 
bizottságot, s az ipartársulat bocsásson e célre a bi
zottság rendelkezésére 10,000 koronát.

Az indítványozók kívánják továbbá a felszolgáló 
személyzet munkaviszonyainak és fizetésének rende
zését, hogy a felszolgáló személyzet minimális heti 
fizetése 12 korona legyen, minden levonás nélkül. A 
hetenkénti szabadnap föltétlenül megadandó. A munka
adó és munkásai között támadó vitás kérdéseket egy 
vegyes bizottság döntené el, amelyben a munkások 
is megfelelő képviseletet nyernének.

Az ipartársulat választmánya ezt az indítványt 
nem ajánlja elfogadásra, hanem azt a nézetet vallja, 
hogy nincs elegendő ok arra, hogy az ipartársulat a 
kávéházi személyzettel szemben eddig elfoglalt állás
pontján változtasson. Ragaszkodjanak továbbra is a 
felszolgáló személyzettel kötött egyezséghez, elvárván,

. hogy a pincérek szakegylete is be fogja tartani a meg
állapodásokat. Hangsúlyozza a választmány, hogy a 
pincérek szakegyesülete egyebet, mint a mi a meg
egyezésben foglaltatik, követelni jogosítva nincs.

A választmány javaslatát Némái Antal elnök 
okolta meg annak hangsúlyozása mellett, hogy az 
ipartársulat törzsvagyonából — az alapszabályok 
rendelkezése szerint 10.000 koronát kihasítani nem 
szabad. A munkaközvetítő irodát csakis a tagok 
járulékaiból lehetne felállítani.

Ezután hosszas vitatkozás indult meg. Wasser
mann Mór kéri, hogy a választmány javaslatával 
szemben az előbbeni indítványt fogadja el a köz
gyűlés.

Bruck Károly szintén az első indítványt pár
tolja, mert a kávésoknak is haladniok kell a 
szociális irányzatokkal. Itt az ideje, hogy a kávés az 
ő segédeivel karöltve munkálkodjék, s hogy a főnökök 
teljes jóindulata az alkalmazottakhoz ez alkalommal is 
megnyilvánuljon, megpendíti az eszmét, hogy az ipar- 
társulat beteg vagy elaggott pincérek részére üdülő
házat létesítsen. Hatiusz Béla a pincérek egy részének 
túlkapásai és terrorizmusa ellen kel ki. Nagy részük 
dolgos, becsületes ember, néhány professzionátus 
izgató csinálja az egész pincérmozgalmat. A munka- 
közvetítő felállítását elodázhatatlannak tartja. Fábry 
Henrik kifejti, hogy a jelenlegi munkaközvetítő nem 
lelel meg az igényeknek. Radikális orvoslásra van 
szükség, s ez csak azon a módon érhető el, ha az 
ipartársulat saját kezébe veszi a munkaközvetítés 
dolgát. Hangsúlyozza, hogy a beadott indítvány a 
pincérek érdekében van, s csupán azzal óhajtja ki
egészíteni, hogy a munkaközvetítő felállítására kikiil- 
dendő bizottság lépjen érintkezésbe a munkások kül
dötteivel is. Steuer Marcell szintén a munkaközvetítő 
felállítását tartja az egyetlen kivezető útnak.
József azt hangoztatja, hogy a beadott indítvány 
alkalmas arra, hogy a kávésok és kávéssegédek között 
a békés egyetértés helyreálljon. Harsányi Adolf a be
adott indítványt nem tartja célhozvezetőnek. Az ő 
javaslata az, hogy az ország összes kávésai egyesül
jenek s álljanak egy kollektiv szerződés alapjára. 
Majd ha a kávésok kombattans serege áll szemközt 
a pinceiek szeivezetevel, akkor lehet a jelenlegi 
viszonyokon gyökeresen segíteni. Hosszasabban 
beszelt Berger Leó alelnök s a választmány javaslata 
["fJ!** érvelt, mert attól tart, hogy a munkaközvetítő 
felállításából kar háramlik az ipartársulatra. Szóltak

még: Wertheimer Lajos, Hurkai Mór, Erdős Ignác, 
Bodö Adolf és mások.

Utolsónak Ólmosy József szólalt fel ismét, s 
ielkes szavakkal arra hívta fel az ipartársulat tagjait, 
hogy ne terheljék az ipartársulat vagyonát, hanem 
adják össze a munkaközvetítés felállításához szükséges 
összeget a magukéból. És nyomban letett 100 koronát. 
A példa vonzott, s néhány perc múlva több ezer 
korona gyűlt össze az elnök asztalán. A munka
közvetítőt tehát rövidesen fe lá llítja  az ipartársulat.

Tehát hajrá! Csak uszítsanak a pereces Józsiból, 
börtönőrökből, rőflovagokból, svábhegyi svájci tehe
nészetből kikerült «Marcellekbő!. lett kávés urak , 
aki nem méltó apjához. Mi állunk elébe. A szervezett 
kávéssegédek és kávéfőzők szolidaritása áll. De sza
vunk is áll: «Némaiék becsületes törekvésünket meg
értették és nem is fognak tévedni bennünk; de 
Olmosyék uszító bandája ellen küzdeni fognak a 
szervezett «kávéházi alkalmazottak» utolsó csepp 
vérükig.

A fekete lista.
Hajrá, fogd m eg! Ez a vad bőgés tölti be a 

kávéházbirodalmat! A kávéházbárók kizsákmányoló 
bandája őrülten ordít rendőr után és munkásai szer
vezetének felrúgását követeli! Ólmosi, a kizsákmányo
lok nagyszakállu atyauristene, ez a született uszító 
annyira vitte már, hogy kollégáit egy rendkívüli köz
gyűlés megtartására beugrasztotta. A kizsákmányolok 
kupaktanácsa mikor e sorokat Írjuk a Katona
féle étteremben épp azon töri koponyáját, hogy lehetne 
alaposabban pofon rúgni a kávéssegédek szervezke
dését, miképp lehetne a kávéfőzőkkel való szolidaritá
sukat szétugrasztani. A közgyűlés ronda lefolyásáról 
más helyen kimerítően beszámolunk, itt csak azt a 
«fekete listát» ismertetjük, amelyet Ólmosi indítványára 
életbe akarnak léptetni. A «fekete lista ez volna : 
«Kizárni a szervezett kávéssegédeket, akik a szakegy
letnek tagjai és jogokat  követelnek, megmozdítani a 
vidék összes ügynöki bestiáit, akik felterelnék a vidék 
jámbor pincéreit, vagyis: akikkel kicserélnének ben
nünket fővárosi pincéreket. Mikor ez megvan, körle
velet intézni az összes fővárosi és vidéki kávésokhoz, 
az Olmosi-féle uj ipartársulati bélyegzővel ellátva és 
ebben a körlevélben ki volnának pellengérezve mind
azok a fővárosi pincérek, akik az állatsorból, a cseléd 
és szolgasorból — az embersorba kívánkoztak s az 
ország összes kávés kizsákmányolod felhívnák, hogy 
a fővárosból kizárt kávéssegédeket ne alkalmazzák.

És ezt ez a kapitalista banda az ipartársulati bé
lyegzővel akarja megcsinálni, vagyis: nekik szabad 
nyíltan uszítani, kizárni, üldözni, de nekünk kizsákmá
nyolt cselédeknek nem szabad szervezkedni s ha mégis 
mernénk, hát ki innen hazátlan bitang» Amerikába!

Lz a fekete lista! Ezt akarják Olmosiék a pin
cérek barátjai. És egy pár nyomorult gazember a 
kávéssegédek sorából — mint denunciáns. Hát fővá
rosi pincérek, még mindig nem akartok öntudatra 
ébredni ?! Van még valaki közietek, aki nem áll a 
vörös zászló alá?! Jöjjön a toionckocsi, jöjjön a rendőr, 

majd meg lássuk, ki lesz erősebb! Nékiink nincs 
mit veszítenünk . . .

Pincérek ! Művelt munkás nem olvas más 
lapot, mint a „Népszavát“. Követeljétek mindenütt, 
ahol megfordultok! Agitáljatok az érdekében! Szerez
zetek uj olvasókat!
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VIDÉK.
Nagyvárad. Már múlt számunkban is megem

lékeztünk anól a bátor harcról, amelyet nagyváradi 
szaktársaink indítottak a régi pincéregyleti klikk ön
tudatlan, tizenhárompróbás hazafiai ellen s amely ki 
fogja űzni azt a maradi szellemet, amely ott eddig 
uralkodott és az egyletben nem látott mást, mint egy 
elhelyező ügynöki intézményt, a főnökök gyámsága 
alatt es a pocakos kocsmárosok nagyobb örömére. 
Egyelőre csak mint szabad szervezet küzdenek, de a 
legközelebbi közgyűlésig előkészítve a nemes és 
magasztos harcot, be fognak vonulni a nagyváradi 
pincéregylet kínai falai közé, uj szellemet, friss és ifjú 
vérkeringést öntve a nagyváradi szakszervezeti moz
galomba.

A nagyváradi szaktársak, úgy a kávéháziak, mint 
az éttermiek, november 15-én tartott értekezleten szer
vező bizottságunk kiküldött tagjának előadása után 
a következő határozati javaslatot fogadták el egy
hangúlag:

Határozati javaslat.
A nagyváradi pincérek 1906 november 15-én 

tartott értekezlete kimondja:
1. Egyesülünk az osztályharc alapján álló nagy

váradi modern munkásszervezetekkel, külön szabad
szervezettel.

2. Elismerjük a szociáldemokrata pártot, mint 
fenhatóságot, mely hivatva van érdekeinket úgy gazda
ságilag, mint politikailag minden téren megvédel
mezni.

3. A mai naptól köteles minden pincér rendes 
tagnak úgy a fentemlitett pártba, mint a nagyváradi 
pincéregyletbe beiratkozni és csak úgy dolgozhat 
Nagyváradon, ha tagsági igazolványait felmutatja.

4. Tagjának úgy a szabad szervezet, mint az 
egylet csak azokat tekinti, akik tagdijaikat, nemkülön
ben pártadójukat pontosan fizetik és úgy a saját szak
lapjukat, mint a Népszavát járatják és olvassák, mert 
csakis itt vannak a munkások érdekei megvédelmezve.

. 5. Követeljük a hetenkénti teljes szabadnapot és
a fizetésrendezést.

6. Minden egyes pincérnek jogában áll a párt 
által nyújtott összes előnyöket élvezni.

7. A szabad szervezet tisztikara, mely hét tagból 
áll, úgymint elnök, nemkülönben a párttitkárból, mely
nek utasításait a szabad szervezetnek kötelessége 
magáévá tenni.

Ugyancsak november 22-én tartották meg nagy
váradi szaktársaink első taggyűlésüket, amelyen Fried
mann Sándor, a szabad szervezet elnöke elnökölt. 
Napirenden volt: 1. A  szervezet kiépítése. 2. A bizalmi- 
férfi-rendszer ismertetése és életbeléptetése. 3. A tagok 
kötelességei. 4. Indítványok.

Elnök megnyitójában jelenti, hogy a szervezke
dés ereje már abban is megnyilvánul, hogy a szer- 
vezkedők máris 50 százalékát teszik ki a nagyváradi 
pincéreknek. Kötelességévé teszi minden pincérnek 
az agitációt minél szélesebb körben, ismerteti a 
bizalmiférfi-rendszer szükségét, indítványozza annak 
életbeléptetését. Ezek után Vántus Károly elvtárs, a 
nagyváradi párt titkára vette át a szót.

Örömmel látja úgymond —, hogy végre a 
pincérek is megértik a kor szellemét. Nagyjában isméi - 
teti a pincérek helyzetét és csodálkozik, hogy az 
igazán jobb sorsra érdemes pincérség, akik előtt a 
tudás és intelligencia nem ismeretlen fogalom, ilyen 
sokára ébredt öntudatra. De most látja, mily készség
gel álltak az öntudatos munkások sorai köze s unit i,

hogy a szociáldemokrata pártnak erős oszlopai lesz
nek s ha majd elérkezik a döntő ütközet, meg fog
ják tudni állni helyüket. Biztosítja a pincéreket, hogy 
szervezett munkásság őrt áll felettük. Ezután még 
Zuckermann elvtárs beszélt, kitartásra szólítva fel a 
szaktársakat és aztán a gyűlést elnök lelkes hangu
latban bezárta.

Székesfehérvár. Múlt hó 28-án igen jól sike
rült értekezletet tartottak a székesfehérvári pincérmun
kások, amelyen részt vettek a város összes dolgozó pin
cérei. A napirend a székesfehérvári pincérek szervezeté
nek a megalakítása volt. Krausz elvtárs a budapesti pincér
szakszervezet kiküldöttje meggyőző szavakkal muta
tott rá, mennyire szükséges a pincérek szervezkedése. 
Rudas Sándor elvtárs, a helyi szaktanács, Kosa István 
elvtárs a pártszervezet nevében kitartásra buzdították 
a jelenlevőket s biztosították a székesfehérvári össz- 
szervezett munkások támogatá-át. Több hozzászólás 
után az értekezlet a következő határozati javaslatot 
fogadta el:

1. Kötelezzük magunkat a mai naptól fogva, hogy 
minden egyes pincérmunkás a szociáldemokrata pártba 
belép.

2. Elismerjük a fentnevezett pártot, mint fenha
tóságot, ennek elveit magunkévá tesszük és úgy erköl
csileg, mint anyagilag támogatjuk.

3. Megalapítjuk a szabadszervezetet és fogadal
mat teszünk, hogy azt soha és semmi körülmények 
között el nem áruljuk.

4. A mai naptól fogva Székesfehérváron csak 
olyan pincérmunkás dolgozhatik, aki a pártkönyvecs
kéjét fölmutatja.

5. Ezen pontok szigorú betartásának ellenőrzé
sére választatik egy 7 tagú szervező bizottság s ezen 
bizotttság a szakszervezetekkel együtt fog működni.

6. Ezen bizottság határozata minden szervezett 
pincérmunkásra kötelező, kötelességük a tagoknak a 
pontos betartásra ügyelni.

7. A mai naptól fogva kötelességévé tesszük a 
szervező bizottságnak, hogy a heti szabadnapot min
den eszközzel kivívja és fokról-fokra gondoskodjon a 
pincérek anyagi és erkölcsi érdekeit javítani— a viszo
nyokhoz képest.

A lelkes hangú értekezlet reggel 5 órakor ért 
véget.

Veszedelmes aknák.
A modern tengeri harcászatnál a legnagyobb 

sikert, az úgynevezett vizalatti robbanó aknák képezik, 
vagy legalább is arra vannak hivatva, hogy a győzel
met elősegítve, az ellenfélnek minél nagyobb vesze
delmet idézzen elő. Amit azt hiszem, a közelmúlt ke
leti katonai barbarizmusa is fényesen igazolt. De hogy 
az aknák veszedelmessége a modern szárazföldi mun
kásharci szervezetekben minő rombolást vihet vég
hez, arról a munkásságnak becsületes, önzetlen veze
tősége (Izgató Jakabok) nap-nap után egy kis éles 
megfigyeléssel teljesen meggyőződhetik. Itt vannak 
saját szakszervezetünknek egyes aknalerakói, akik azt 
gondolják és arra törekednek, hogy aknamunkájukkal 
о ztálytudatos szervezkedésünket megakasztani, esetleg 
késleltetni fogják és nem gondolják meg ezek az 
indifferens alakok, hogy milyen veszedelmes játékot 
űznek a közérdekű törekvéseinkkel és nem akarják 
észrevenni, hogy ami osztálytudatos szervezkedésünk 
egyik rákfenéje, hogy ilyen kisebbfajta személyek ellen 
irányuló aknamunkák, nemcsak hogy megnehezítik a 
szervezkedésünk nehéz munkáját, hanem egyenesen ve-



6. oldal KÁVÉSSEGÉDEK SZAKLAPJA 1906

szélyeztetik annak céltudatos kifejlődését bornirt gon- 
dolkozásu munkájukkal.

Ehhez még hozzájárul nem kisebb tényező — 
sajnos — mint a kártyajáték veszedelmes kultiválása.

Értve ezalatt nem az úgynevezett Comersz-játék 
üzését, mert hisZ az a legtöbb modern embernél kiegé
szítő része a mai társadalmi viszonyoknak. Hanem ériem 
a kártyajáték azon ocsmány válfaját, amely már csirájában 
hordja azt a bizonyos összetartozandóság és szaktársi 
jó viszony fentartásának a félre rugó tendenciáját.

Mert igenis, a végcél a játéknál az, hogy egy
mást alaposan kifosztogassák, ami már magába véve 
teljesen összeférhetetlen a magukat öntudasos szervezett 
munkásoknak nevezőknél, ha csak nem akarnak 
lovagok elnevezést kiérdemelni.

És még ezen nyomorult zsentryivadék maj- 
molás, minden egyénnek is oly nagyfokú hátrányára 
van, még egészség szempontjából is, hogy ezáltal 
elveszti a munkakedvét, az energiáját, szóval a leg
nagyobb romboló hatással van a munkálkodására is. 
Ami az öntudatos szervezkedést illeti, hát bátran állít
hatom, hogy e fajta dartli lovagok képtelenek a mai 
korszellemet és haladást s saját osztályhelyzetüket fel
ismerni és ezáltal természetes, hogy képtelenek is 
annak a nagy horderejét magukévá tenni Sőt, egye
nest elvonják magukat attól a szükséges ismeretektől, 
amelyeket a gyűlések szorgalmas látogatásával maguk
nak megalkotnának, azaz hogy felismernék osztály
helyzetük mai állapotát. Hisz nem egyes személyek 
vezetik, azaz idézik elő a mai tarthatatlan osztályérde
kek kiélesitett formáját, hanem az események és a fej
lődés szükségszerű törvényes következményei, s ezt 
az emberek csak irányíthatják, ele sohasem akadályoz
hatják.

Azért is a mai nehéz viszonyok között szüksé
ges, hogy minden öntudatos kávéssegéd ismerje fel 
az ő osztályhelyzetét és ezen kiáltó szavam szól egy
szersmind azoknak a kávéssegédeknek is, akik a 
kártyakultiváláson kívül nem veszik észre, hogy körü
löttük mozog az osztálytudatos szervezkedés és végre 
az egyesületet a mai modern formájában necsak elhe
lyező intézetnek tekintsék, hanem igenis, egy olyan 
szervezetnek, amely arra törekszik, hogy a korszel
lem felismerésével osztályharc alapján oldja meg azon 
szociális kérdéseket, amelyek a múlt kizsákmányoló 
rendszerét megdöntve egy szebb és boldogabb jövőt 
biztosítva a kávéssegédek összességének. (P.)

Szervező bizottsági szemle.
Szervező bizottság tagjaihoz. 1. Mindazok a 

szervező bizottsági tagok, akik szabadnapjukat tartják, 
a szevező bizottság határozata értelmében kötelesek 
d. u. 3 6-ig az egylet helyiségében tartózkodni.

2. Az a szervező bizottsági tag, aki kétszer indo
kolatlanul elmarad a szervező bizottsági ülésekről, egy
szerűen ki lesz törölve a szervező bizottságból.

A bizalmiférfi-testület legutóbbi értekezletén 
kimondotta a kávéfőzők kezdeményezésére — hogy 
csak azt a kávéfőzőt tartja szervezett munkásnak, ki a 
'Népszaváét előfizeti. Viszont a kávéfőzők ugyanezt 
határozták a kávéssegédekre vonatkozólag; erkölcsi 
kötelessége tehát minden bizalmiférfiunak a «Nép
szaváéra előfizetni.

A Székesfehérváriak talpnyalója. Steiner 
Gézáról, a székesfehérvári «Elite» kávéház krakéler- 
jéröl van szó, aki az ő undok talpnyalásaival, eme 
legutálatosabb mesterségek egyikével, állandó hányásra 
ingerli fehérvári szaktársainkat. Ha pl. Gézának nem

tetszik egy szaktársa az üzletben, vagy az nem udva
rol neki — addig nyalja a talpát gazdájának, amig a 
nemtetsző szaktársát kitúrta. Ez történt a napokban 
Klein Ármin szaktársunkkal is, akit Steiner Géza azért 
nyalt ki az üzletből, mert nem udvarolt neki. És mi 
kérdezzük Steiner «úrtól» talán ő a félemberekhez 
tartozik? Mi figyelmeztetjük Gézát, nyalni tovább nyal
hat, de az egyetértést és a békés munkát ne bontsa 
meg a «műhelyekben», mert a fehérvári szervező 
bizottság egy pár sikerült kézmozdulattal észre fogja 
téríteni.

Mit akar Grosz ur? A «Munkácsi» kávéháza 
Kerepesi-uton van — Grosz Sándor a kávés benne. 
Vendégei a munkásokból kerül ki — tehát a nép 
filléreiből él. Vizet árul 80% haszonnal, egész nap 
pipázik, szóval kutya baja sincs. Mit akar hát akkor 
Grosz ur a «Munkácsi» kávés a szervezett kávésse
gédektől, akik néki ezt a jó módot, ezt a henyélő 
semmittevést biztosítják ? Miért csirkefogózza le Grosz 
ur munkásait? Talán azért, mert szervezkednek? Mi 
figyelmeztetjük a «Munkácsy» kávéház tulajdonosát 
ne ugra-bugráljon, maradjon meg a bőrében, ne húz
zon újat a «szervezett munkássággal», ne köpködjön 
a szervezett kávéssegédekre, mert addig eszik ő ka
lácsot, amig velünk jó lábon áll; ha nem hagy ben
nünket békében — vége lesz egyszerre a rózsás 
életnek.

Bizalmiférfiak figyelmébe. A kávéssegédek 
szabad szervezetének bizalmiférfi értekezlete egyhan
gúlag elhatározta, hogy a bizalmiférfi értekezleteket 
továbbra is minden hétfőn d. e. 10 órakor tartja. Ki
mondja azonban, hogy minden bizalmiférfi a szabad
napját hétfőn köteles megtartani, hogy az értekezle
tek pontos megjelenésében akadályozva ne legyen.

Az aradi kávéházi és éttermi alkalmazottak
örömtelt szívvel jelentik, hogy 1900 november hó 
14-én éjjel 2 órakor az

ügynöki rendszer
hosszú, becstelen pályafutása után, melyben a ki
zsákmányolás undorító gazsága dühöngött és semmi
ben sem különbözött az afrikai embervásártól, mely 
hosszú éveken keresztül a kávéházi és éttermi 
alkalmazottak véréből táplálkozott, a mai napon a 
rothadás minden jelei között elhalálozott.

A milyen becstelen volt gaz élete, olyan volt 
csúfos halála. A szociáldemokrata alapon szervezett 
kávéházi és éttermi alkalmazottak a dögvészben 
elhalálozott ügynöki rendszer maradványaira, melyek 
e szerencsétlen ország más városaiban még virulnak 
és szopják a kávéházi és éttermi alkalmazottak 
vérét, — ez utón hívja fel az ország kávéházi és 
éttermi alkalmazottainak figyelmét, hogy vegyenek 
példát az aradi éttermi és kávéházi alkalmazottaktól 
és döglesszék meg a vérükön táplálkozó ügynöki 
rendszert.

Temetése a veszett kutyák bestiális üvöltése 
közben történik a sipisták könyhullatása közben.

A tnlvilágra a szervezett kávéházi és éttermi alkal
mazottak megvetése kisérje.

Arad, 1906 november hó 13.

Az aradi
szervezett kávéházi és éttermi 

alkalmazottak.

U. i. Adakozzon mindenki a megdöglött aradi 
ügynöki rendszer emlékének egy köpést.
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. n.  Tudomásul. A legutóbbi taggyűlésen tárgyalt 
100-as bizottság nem azonos azzal a bizottságival 
amdyik Ölmosi piszkos munkájának szolgálataiba’ 
szegődött. A 100-as bizottság ügye a szervező' bizott
ság előtt letaigyalva, annak eredménye a legközelebbi 
taggyűlésén kihirdetésre kerül. Egyben megemlítjük 
hogy az esti mint az éjjeli taggyűlés, a sorszám sze
rinti közvetítést megszüntette.

Rövid közlemények.
Vegyenek példát az urak. Mióta a «Picolo»

kávéhaz uj tulajdonosa átvette üzletét, a felszolgálók
nak 60 korona fix fizetést ad anélkül, hogy erre a 
kávéssegédek felszólították volna. Ritka dolog, amikor 
a materialista szükségletek békés utón valósulnak meg 
és mi is csupán mint kuriózumot iktatjuk ide bizo
nyítékul, hogy a munkásnép szükségleteinek meg kell 
valósulniók még harc árán is. Példát vehetnek 
róla a maradi kávésok, hogy a pincérségnek olyan 
bérmunkásokká kell váitozniok, hogy a igazán
mellékkereset legyen.

Hirnen. Reichmann József szaktársunk múlt hó 
25-én tartotta egybekelési ünnepélyét Neuwelt Cilka 
kisasszonnyal. Brück Pál szaktársunk eljegyezte magát 
Klein Juliska kisasszonnyal.

Betörés a bécsi Fejérvári palotába. Ily 
címen а «В. H.» egy hirecskét hozott, amelyben meg
írta, hogy a betörést bécsi pincérek követték el, akik 
között egy Fiedler Rezső nevű is volt. Fiedler szak
társunk, aki a «Margitpark kávéházban van munká
ban, annak kijelentésére kért fel bennünket, hogy ő 
nem azonos a Bécsben letartóztatott egyénnel. A 
helyreigazítás а «В. H. is megjelent.

A kávéssegédek betegpénztárának ügye 
múlt hó 19-én dűlt el a «New-York» kávéház külön 
termében, ahol Némái elnökölt. Az egyik szónok 
Kéföl Károly, a kávéssegédek körülbelül 30.000 ko
rona vagyonát, a tüdőbetegek szanatóriumának aján
lotta fel. Ebből a pénzből — a hivatalos indítvány 
értelmében egy kizárólag a budapesti kávéssegé
dek részére létesítendő nyugdijegyesiiletet akartak 
ugyan alapítani, de mert kitűnt, hogy ehhez ennyi 
pénz éppen annyi, mint semmi, Sztanoj Miklós, Ól
mosi József pedig régi közgyűlési jegyzőkönyvekre 
hivatkozással nyomban 10.000 koronát követeltek az 
orsz. nyugdijegyesiilet részére, Neumann Károly és 
Schwarcz Béla indítványára ettől a tervtől is csak
hamar eláliottak, mire valami meghatározhatlan han
gulat, keveréke a tájékozatlanságnak és határozatlan 
ságnak állott elő. A kávéfőzők elnöke ebben a han
gulatban újra felvette a küzdelmet, de mivel ekkorra 
már a s z í v  és lélek vette át az uralmát, a közgyűlés 
Vigli István indítványára egyhangú lelkesedéssel elha
tározta, hogy megmaradt vagyonukból az ipartár
sulat kezelésében egy, a munkaképtelenné vált 
kávéssegédek és kávéfőzők özvegyei és árvái segélye
zésére szolgáló alapot létesítenek, mely eszme még a 
kerületi munkásbetegsegélyző-egylet jelenlevő igaz
gatójának, Sarkadi Ignácnak tetszését is megnyerte. 
Ezen alap kezelő-bizottságába ott nyomban a munka
adók részéről Némái Antalt, I lolstein Zsigmondot, 
Qruber Károlyt, Harsányi Adolfot, Weingruber Igná
cot, az alkalmazottak részéről: Neumann Ka|0vt, 
Vigh Istvánt, Schwarz Bélát, Farkas Jánost, Kiausz 
Ferencet, Fodor Pált, Kéföl Károlyt, Zilaliy Imrét, 
Róth Mihályt, Posárnik Jánost, Vinczencz 
Kabát Jánost be is választották és igy ez 
lesz egyelőre legalább a kávéssegedek eddigi muitja-

Andrást es 
a bizottság

nak élő bizonyítéka, évtizedeken át gyűjtött vagyoná
nak hűséges őre.

A Munkácsi kávéház főpincére pofoz. E
címmel a Népszava egy múlt havi számában azt irta, 
hogy a Munkácsi kávéház főpincére megpofozott egy 
szervezett munkást. Sugár Sándor főpincér szerveze
tünknek hü tagja, tehát szintén szervezett munkás, 
felkért bennünket annak a közlésére, hogy az illető, 
akit ami szaktársunk felpofozott, a «szervezett mun
kás» cim köpenyegébe burkolva egy közönséges bli- 
termeister volt, aki a pofonokat annál is inkább megérde
melte, mert a mellére tűzött «jogtü» jelvényt meg
gyalázta, amennyiben vagy 10 üveg sörnek a torkán 
való leeregetése után megszökött. Mi szervezett kávés
segédek pedig azt hisszük, hogy az alkoholista szél
hámosok még nem szervezett munkások, akiket érde
mes volna a Népszavának megvédelmezni.

Uj harcos., A napokban jelent meg december 
5-ki kelettel az «Éttermi segédek szaklapja» címmel 
az éttermi szaktársak uj fegyvere. A taggyűlés, ame
lyet az éttermi segédek szabadszervezetének tagjai 
november 26-án tartottak, kimondotta, hogy а В. P. 
E. hivatalos lapjával nincs megelégedve és egy uj 
szaklapot ad ki. A lapot a szabadszervezet tagjai tart
ják fönn, amennyiben az ellentállási adón kiviil még 
külön 10 fillér lapilletéket fizetnek az ellentállási pénz
tárba. A lap existenciája igy biztosítva van. Most már 
csak а В. P. E. szervezett tagjaitól függ, hogy a hi
vatalos limonádé papirost kibuktassák és az uj szak 
lapot válasszák meg hivatalos lapnak. A szabadszer
vezetnek eddig 6 800 tagja van, mint olyan, aki
csatlakozott a szociáldemokrata párthoz. Az uj harcost 
üdvözöljük.

Hímen. 1906 november hó 25-én tartotta meg 
Fiirschfeld Simon, szakegyesületünk körhelyiségének 
bérlője egybekelési ünnepélyét Spiegel Róza k. a. 
Zalaegerszegből.

HIVATALOS RÉSZ.
Felülfizetések. Múlt számunkból térsziike miatt kimaradt 

a legutóbbi mulatsági felülfizetések következő kiegészítése: 
Míícsarnok-káváház: Papp Lajos 1.40, Andor Oéza .40, Mihola 
István 1.40, Peier Ferenc 1.40, Peternics Róbert .40, Bene Pál 

-.50, Margitpark-kávéház: Bruckner Károly 1.40, Haselbacher 
József 1.40, Fildler Rezső .40, Balázs József .40, Brátka 
István .40 és Földesi Károly személyzete 2. koronát, összesen 
12 korona 90 fillér.

Meghívó. A budapesti kávéssegédek vigalmi bizottsága 
és a «Kisten magyar pincér-asztaltársaság tisztelettel meghívja 
mindazokat a hölgyeket, szak- és elvtársakat, kik egy kedélyes 
és élvezetes estét akarnak eltölteni, december hó 12-én este 
8 órakor, Szerecsen-utca 43, I. em. alatt levő saját helyiségünkben 
a gyermekek felruházása és a munkanélküli alap javára tartandó

műkedvelő-előadással egybekötött táncestélyre.
Az estélyen zene, szavalat, kupiék és a «Valami hibája 

van cimü egyfelvonásos vígjáték lesz előadva. Lesz ezután még 
szegfű- és szépségverseny, utána tánc reggelig. A zenét egy 
elsőrendű zenekar szolgáltatja. Belépti dij nincs. Műsor ára 
60 fillér. Felülfizetések, tekintettel a jótékony célra, köszönettel 
fogadtatnak és a szaklap utján nyugtáztatnak.

A vigalmi bizottság»
Műsor a vigalmi bizottság tagjainál és este a pénztárnál 

kapható.
A kedélyes estély műsor a :

1. Citera szóló. Előadja Lieberzeit Alajos szaktárs.
2. Keresem az Istent. Szavalja Weinberger Ilonka elvtársnő.
3. A rikkancs kupié. Énekli Kohn Bözsike elvtársnő.
4. Kupiék. Énekli Káldor Aladár elvtárs.
5. Valami hibája van*» Vígjáték egy felvonásban. Irta 

üondinet. — Személyek:
De Lussan André, orvos Kalmár Emil szaktárs
Cecile, neje Vigh Istvánné
Balancourt, magánzó Káldor Aladár elvtárs
Nanette, szobaleány — - Kohn Bözsike elvtársnő

Színhely : Párls.
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Ü Z L E T I  H Í R E K .
Pincér-cipők csak Serényi Zsigmondnál, VII., 

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

Trenk A. Emil „Opera“ vendéglője az
Andrássy-uton az «Opera» kávéház mellett, amely 
egész éjjel nyitva van, a kávéssegédek főtalálkozó 
helye.

Nyilttér.
N y i l a t k o z a t .

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

Dr. Kuthy Dezső,
a vizgyógyászát egyet. in. tanára, a «Szegény - 
sorsú Tüdőbetegek Szanatórium-Egyesületé*-nek 

igazgatója, Budapest, (Budakesz).

Felelős szerkesztő: Boór Jenő.

Vilákögosság nyvnyomda r.-t. Budapest, VII., Nyár-utca 1. sz.

■  в
Kávéházi konyhagépek és saphirzárék készítője

Katzky Lajos
ápiilet-műlakatos

A szaktársak figyelm ébe!

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 !

Szemüvegek
es

orrcsiptetők
legfinomabb kr i s t á l y  ü v e g g e l

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

Orvosi előirás után is készitünk fentjelzett árakkal.

C zigler é s  S ch lesin g er i
Budapest, VII. kerület, Kerepesi-ut 36/L, Klauzál-utca sarok.

Elfer Dezső
h a t ó s á g i l a g  e n g e d é l y e z e t t  elektrotechnikai, 
villany világítási vállalat cs mechanikai müintézete, 
a Conradty-féle „Korona“~jegyü iv lám paszenek  és _  

eh Körting & Mathiesen r.-t. ivlámpáinak képviselete és s  
' c 5 -------------------- gyári r a k t á r a -------------------------- Jg

~ Budapest, VII., Dohány-utca 39. i
OJ
5 *
:o
ü
Cüo.«л

Készít villamos világítási és 
erőátvi tel i  berendezéseket, 
telefon, villámháritó és villa
mos csengetyük bevezetését.
Légszesz- és pe t r ó l e um-  
cs i l l a  го к villany világításra 

való átalakítása.
Га!  Ivlámpák és há/ak к л  
Ш  karbantartása.  Ш

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

lámpák, ivlámpa, szénrndak és szerelési anyagok.
Csi l lár  gyári raktár. Motor és iv lámpák nagy javitó-niííhelye. 
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.
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Pincérek figijelmébe!
P í  t i c é r - r i n n l í  mindennemű tyukszeines és 

. ... . I f á j ós  l ábakat  meggyógyít
cipóim viselese. }

P l  f l C ^ r - O Í  n o l í  va|ódi finom chevreaux-bői-
7 ,  , o T  ből> k ö n n Уö erős talppal ,párja 12 korona. 1

P í  П  C P r - C i n o k  közkedveltségnek örvende- 1 I I I C C I  U | J U K  nek mindenhol.

Fiumei 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.

BEITZ JANOS
müesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

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

Kávéházi eszközök 
raktára

és javitó-mííheiye.
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: 8 1 -3 0 .  TELEFO N : 81 30.

"■ I LITTKE П
„Casino“ pezsgő
Budapesti főraktár: Ili., Szép-utca 3. szám.
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Étlapirók figyelmébe!
Legmelegebben ajánlom a 

legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító 
Berkovits-féle
hektographlapokat
és minden színben lévő tin
tákat. A nélkülözhetetlen 
hektographlap mindkét ol
dalon többször használható és 
egy eredetiről 100-120 másolat nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé fektetjük és három-négy nap 
múlva ismét használható.

Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelzo- 
festékek minden nagyságban kaphatók

Berkovits Károly
sokszorositó-készülékek és hektograph raktárában

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

E LS Ő  M A G Y A R

RESZUENY-SERFOZDE
B U D A P ES T -K Ő B Á N Y A .

Ajánlja úgy hordókban mint palackokban:

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

világos és sötét, valamint bak söreit.

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

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

Budapest, UH., Kertész-utca 48.

ßuirnni - óvszerek.
P R F T T V  P i l l  V  legvékonyabb és

■ ■ ■ v L  I j legkellemesebb
gummi-óvszer, 12 darab 5 korona.

Neverlp, valódi (védjegygyei) 12 drb 6 korona.
Gumml-hólyag, kisebb 12 darab 2 korona, 

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

4 korona.
Mintagyüjtemény, 24 darab, legfinomabb minő

ségből 7 korona.
Halhólyag, nem ragasztva, 4, 6 és 8 korona.
Irlgátor, 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.


