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mínripn q7Pruо7оHZm n if 1 ü S l  ̂ Batárcizata értelmében megélhetése szinte lehetetlenné vált, felismerte, hogy
árcmnnkácnk гр*7ргрh t k<í ^ e® a j<öniUyes- és züllött helyzetét nem egyedül a munkaközvetítővel,
,. . . e enkln* 20 filler különjárulékot hanem ezzel kapcsolatosan a bér- és munkaidőviszo-

z ’ nyok szabályozásával változtathatja csak meg.
Marx azt mondja: hogy a munkaerő ugyanolyan 

В  0 1  I f  O k i t o k «  áru, mint a cukor vagy a só. Az egyiket a mérleggel,
*  " a másikat az órával mérik. A munkaerő tehát-oly áru,

Szaktársak I Szervezett kávéssegédnek az ügy- melyet tulajdonosa, a bérmunkás, a tőkésnek elad. 
nökök irodáiba járni nem szabad. Miért adja el ? Hogy élhessen.

Bojkott alatt áll a «Fogadó cimii fércelmény, És lám, ezt az árut szeretnék maguknak minél
amely a pincéreken élősködik. Szervezett pincér a olcsóbban biztosítani azok a kávésok, akik a munka- 

Fogadót» nem olvassa! közvetítő felállításáért rajongnak. A munkaerő áruját
Z á r l a t  akarják beraktározni. Egészen melléke , hogy ez ember-

‘ bőrbe van varrva. Még a «Pincér Munkás» egy szá-
A székesfőváros kávéházai zárlat alá vannak helyezve, mában megírtuk már annak idején, amikor az ipar

vidék! pincérek a fővárosba ne jöjjenek. társulat a munkaközvetítőért alapszabály-módosítását
Az aradi szervezett pincérek Aradot zárlat alá benyújtotta az «о» kormányának: az urak úgy tesznek,

helyezték. Senki Aradra ne utazzon ! mint az egyszeri kereskedő, ki üzletet nyit, megrakja
áruval, de vevő híján maga vásárol. Az ipartársulati 

Ä 7  \(Tü7 QÓ(r ii+ h an  \rnn munkaközvetitő’csak hasznavehetetlen, elzüllött kávés-
igctZ bd^ H indii Vdll . . . segédek és kávéfőzők és tönkrement főhercegek men-
(B.)Igen! Az igazság útban van, mondotta Zola helye lenne, raktára tehát — a romlott áruknak, 

és mondjuk mi is kinevetett fanatikusai az osztály- Marx ezt is mondja: Mi egy néger rabszolga?
harcnak. A földre szállt igazság hatalmas kőrútjában Egy ember a fekete fajból. Egy néger az egy néger, 
hozzánk is eljutott, hogy felrázza a szolgaság letar Csak bizonyos meghatározott viszonyok között válik 
giájából a kávéliázak kigunyolt, de nélkülözhetetlen rabszolgává.
forgalmi eszközét a pincért. És a pincérség. ez a Mi pedig ezeket mondjuk: mi egy pincér rab
számtalan élősdiek által megrágott hatalmas test, fel- szolga? Egy ember a proletariátusból. Egy pincér az 
ébredve még csak nyújtózkodik és már is recsegnek egy pincér. Csak bizonyos m eghatározóit viszonyok 
sarkaiban a középkorból megmaradt patriarchális rend- között válik rabszolgává. És ezért tisztelt uraim ne 
szernek rothad maradványai. A mai gazdasági álla kívánjanak lehetetlent, ne akarjanak önök eladók és 
pótból származó szükségesség, az osztályharc, meg- vevők is lenni mert ez természetellenes. Amilyen 
kezdte a maga hatalmas szétválasztó munkáját: a kidobott pénzpocsékolás a kapitalizmus karmai között 
tömegeknek a megélhetésért való küzdelmét. És amig terpeszkedő államnak — az állami munkaközvetítő, 
az egyik oldalon a felszabadult polgárság paragra- olyan ócskavas lenne az ipartársulati munkaközvetítő 
tusokkal kikövezett és felbarikádozott intézményeiben a kicsinyben, melynek csak a «szakszervezet» venné 
munkáltatók az ipartársuiati munkaközvetítő csimborasz- hasznát a fejlődés törvényének megfelelően, mint a 
szóján lovagolnak, addig másrészt a pincérség a fej- szocializálódó XX. század módéin alkotása. És a szak- 
lődés törvényének megfelelően, tudatában teljes jog- szervezetek pincérei a rabszolgaságot megunva 
talanságának és oizonytalanságának, tudatában annak, igazi bél munkások lesznek, nelkiilözhetetlen eszközei 
hogy a maga'számára nem használhat ki semmit a a «kávéháztőkének». A nyújtózkodás, melyet ez az 
mai államból csak munkaerejét, mosolyogva nézi annyiszor megrugdosott test véghez visz, az osztály- 
a polgári felfogás következetlenségét és erejének tuda- harc alapjan — a megelhetesert történik Majd ha az 
Iában osztálytudatos érettséggel készülődik az osztály- állam a munkaié lesz es nem a tökéé, beszelhetünk 
harcba a megélhetésért közös érdekről, deákkor majd mindenki dolgozni fog

A szervezett pincérség az. osztályharc igazságának a társadalmositott termelés alapján. De addig a munka 
felismerésével megszűnt olyan osz'ály lenni, ahol a határát mi vonjuk körül, mi határoljuk, a munka bír- 
hazafias frázisok termékeny talajra találhatnának. A tokosai. A bérviszonyok es munkaidoviszonyok meg- 
megélhetési viszonyok rosszabbodásával kinyílt a szeme hatarozasaval a munkaerőt, ami borunkét -  m. fogjuk 
a szolga pincérnek és a múltak munkáltatói gyámsága a piacra bocsajtanr Hogy aztan a verseny a vevők 
alatt álló munkaközvetítő és önkéjiző egyletek átala- kozott majd nagyobb lesz, mint az eladók kozott, erről 

aim muiiKdKozvL л i ilhosszu munkaidő mi igazan nem tehetünk uraim. Tessek foldhoz vágni
Ä  f  h,V l48t V%iák rnUIKöz az osztály-

in lyt áll S I I S Í  és halomra (lyártolt pincé, segr, kinek harcol, -  az igazságot, amely útban van .  amely itt

II. évfolyam. ,
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jár közöttünk a földön. Hisz fényes bizonyítéka ennek 
az a kollektiv szerződés, amelyet mindnyájan akarunk: 
a vevők és eladók alkuja a munkaerő arujanak a 
meghatározásáról.

Egytséges erővel a cél felé.
Az a hatalom, amely a világot megteremtette, 

csak kezdetleges munkát végzett, mert azok a jelen
ségek, amelyekkel oly bőven van alkalmunk találkozni, 
arra engednek következtetni, hogy a nagy «Universum» 
keletkezése óta ezideig egyebet sem végzett, mint a 
fejlődés processusát a tökéletesség felé, vagyis min
den ami létező a Zenit felé tör. Csodás korszakot 
élünk, a gondolkodva, szemlélő ember előtt nap-nap 
után újabb és újabb jelenségek tűnnek fel, forradalom 
van lent és fent, egy nagy Chaos az egész és ez igy 
volt mindig, csakhogy az emberek véges tudása nem 
volt képes felfogni ezeknek a jelenségeknek sympto- 
máit és egyszerűen napirendre tért felette, mindent 
úgy vett, ahogy volt, nem kereste az okozati össze- 
függést a bevégzett tény s annak indító rugója között, 
de ma, amidőn az emberiségnek egy csekély töre
déke analfabéta és óriási a száma azoknak, akik logi
kusan tudnak gondolkodni, nem igy van. A mai kor 
gyermeke minden egyes jelenségnél analizál, egész 
tudatát latba veti, hogy megkereshesse az okozati 
összefüggést mindenben, ami még ismeretlen előtte 
és igy kénytelen-kelletlen is rá kell jönni arra, hogy 
minden, ami létező, alá van vetve a természet örök 
törvényének, amely az anyagcserében nyilvánul; ez az 
ős erő az, amely folytonosságánál fogva mindent a 
tökéletesség felé visz. Ez a tétel áll nemcsak a föld 
geológiai átalakításaira, hanem magára a társadalomra 
nézve is.

Földünk fejlődését vulkánikus kitörései által sza
bályozza, mig ellenben a társadalom átalakulásánál a 
a benne felgyülemlett igazságtalanságok által szült 
elégedetlenségek okozzák a vulkánikus corrupciókhoz 
hasonló forrongásokat.

Ez a társadalmi berendezés, amelyben most 
élünk, hogy rossz alapon épült, azzal tisztában van 
mindenki (kivéve a most hatalmon levőket); ez az álla
pot rossz és tarthatatlan, a jövő társadalom kialakulá
sát csak a világot megváltó szociáldemokrácia van 
hivatva szanálni. Ennek az eszmének a világitó zász
laja alá sorakoztak a világ összes proletárai, hogy 
jogaikat kizsákmányolóiktól kicsikarják, a létszám még 
nem teljes, hiányzik közülök a kizsákmányoltak leg- 
kizsákmányoltabbja, a szmokingos, fehér nyakkendős, 
fényesre vasalt, plasztromos rabszolga: a pincér.

Nagy időket élünk, forradalom van lent és fent, 
ez a forradalom a munkásság forradalma, amely fel 
akarja magát szabadítani a tőke uralma alól, amely 
eddig büntetlenül zsákmányolta ki. Ez a küzdelem 
kétszeresen a mienk, hisz mi vagyunk azok, akiket 
lelketlen kávésaink, vendéglőseink, szállodásaink a 
legtovább tartottak mesterséges utón a vak sötétség
ben, hogy pénzes-zsákjaikat annál biztosabban teletöm
hessék, a mi véresen kiizzadt koldusfilléreinkből.

Pincérek! Munkástestvéreim! Ki hitte volna még 
csak egy rövid pár év előtt azt, hogy minket, akiket 
beleneveltek mesterséges butításokkal az úrhatnám- 
ságba, mimeltették velünk a gentry csemeték borniit 
butaságait, hogy korunk intő szavára letépjük sze
münkről a hályagot és tisztán fogunk látni. Most már 
látjuk, hogy miért történt ez az erőszakos butítás, de 
zsarnokaink, akiknek ezideig engedelmes rabszolgái 
voltunk, kell, hogy tapasztalják, hogy már gonosz

játékaiknak vége és hogy mi már beláttuk azt, hogy 
amikor velük karöltve haladtunk, az igazi dummei 
August szerepét jutatták nekünk; számon fogjuk 
kérni tőlük virágzó ifjúságunk munkabírását, egész
ségünket, életkedvünket, amit az ő lelketlen rend
szerességük nem engedett soha érvényesülni.1?A szám
adás a szervezett munkásság ellenőrzése mellett fog 
történni, kell, hogy megadják minden követelésünket, 
hisz mi arra már régen rászolgáltattunk. Mi nem va
gyunk boszuállók, mi nemes fegyverekkel küzdünk, 
mert tudjuk azt, hogy a boszu kétélű fegyvere csak 
azt sebzi meg, aki által használtatik ; mi a múltra, habár 
az mireánk fájdalmas emlékekkel van tele, a mindent 
megbocsájtó feledés fátyolát borítjuk és megtorlási 
jogunkkal nem élünk, hanem követeljük munkaadóink
tól, hogy követeléseinket, melyek a legelemibb jogát 
képezik a munkásoknak, adják meg és bánjanak 
velünk úgy, amint azt minden pincér megérdemli.

A cselekvés ideje elérkezett, legyen vége min
den olyan dolognak, amely károsan hatna egységes 
mozgalmunkra; az egyéni önérdekből mondjon le 
minden szaktárs, ne lásson másik munkástársában mást, 
mint testvérét, hisz az érdek közös, a cél egy. Tart
sunk ezekben a nehéz napokban össze, álljunk résen, 
csak igy törhetjük meg hatalmát közös ellenségeink
nek : a profitéhes ipartársulat tagjainak.

Fel tehát a nagy munkára! Ez lebegjen minden 
munkástestvérem előtt, hogy munkánk addig nincs 
befejezve, amig csak egy pincér is van, aki nem tagja 
szervezetünknek, amelyet a haladás, felvilágosodottság 
szellemében alakítottunk meg. S.

Nyílt levél'
Neumann Károly urnák!

Ezen lap hasábjain 1906 november 14-én egy 
nyílt levél jelent meg, amely többek között az én 
személyemmel is foglalkozik.

Ön kifogásolja azt, hogy én az alapítási terve
zetet mint pénzintézeti titkár irtani alá, jiedig Ön tudja, 
hogy azt a címet én jogosan használom és az vagyok, 
aminek én magamat aláírtam.

Lekicsinyli Ön az én szociális érzelmeimet és 
odaállít mint antiszocialistát és tanukra is hivatkozik.

Felesleges nálam tanukra hivatkozni, mert én 
ura vagyok saját tetteimnek és nem tagadom le azt, 
amit egyszer mondtam.

Hát igenis kikeltem azok ellen a szocialisták 
ellen, akik az Ön nagynevű szövetkezetétől felvették 
a kölcsönöket, de vissza nem fizették, hogy miért, azt 
majd megmondja Ön, a beavatott.

Igaz az is, hogy nem egyszer adtam kifejezést 
és bizonyosan nem hízelgő szavakkal azon 

nézetemnek, hogy a pincérség keservesen összekupor- 
gatott fillérei nem arra valók, hogy azokat egyes 
nagyhangú alakokért elfizessék. En nem abban találom 
a szocializmust, hogy kölcsönt vegyünk fel, talán már 
azzal a tudattal, hogy azt mások fizetik meg helyet
tünk, valamint abban sem, hogy 5"/0-nál nagyobb osz
talékot nem adunk, hanem abban, hogyha kölcsönt 
vesszünk fel, azt fizessük is vissza és ha már nem 
adunk 5%-nál nagyobb osztalékot, de ne is szedjünk 
20 25"/(l-ot, amint azt az Ön által feldicsért szövet
kezet próbálgatja.

Vájjon a Kerepesi-uti szocializmus tanai közé 
tartozik az is, hogy az Ön kilé|x*tt szaktársainak 
kamatok és késedelmi kamatok címen 20 25‘’/0-ot,
nem létező szövetkezeti veszteségekre pedig a köl
csönök után 4%-ot számítanak fel.



IIiszeiT' UidоtГ ' rnla(*'m,\i ,í f  czt.,9n szaktársainak? a pincérségnek osztálytudatos szervezkedését! Igen!
ezekről szaktársad fT i!  T Vllag£ sit(?tta fel . ° n A fejlődő alkoholtőke ügető versenye, a kávéházak 
mint ч KávéssecráHek c volna az Ön kötelessége, bordélykultusza megteremtette a maga magyar pincér- 

n olvan e m Ä  ^ 4 ^  Elnökének s munkását is. És a tőke’egyformán lelketlen, egyformán 
:  ‘ s °  iT e  t Ű  S  I arSai lisztelnek’ szeret- ny°m el és zsákmányol ki, a munka egyformán jog- 
•I saiát feiével o-ondnlWr íl- ’ a maga ufjan halad, tálán, egyformán szolga még ma, de szabad már holnap
és érdekelt a közéletben . IR‘'n Peclig nehány elfogult még a Kistennél is! Az elpolgáriasodott Kisten kezd 
bíznia magát * ' 20111 nem számító egyénre szocializálódni. A polgárság a humanizmus csengő

FíTv^L-ránt л«. • • ,, , jelszavába bujtatva, szép rongyokat teker a munka
. j , i к n‘ f( ;.zm en. hajnalom, hogy^személyes- gyermekeinek fázós testére. Az asztalról leesik egy 
•™ren intnff ,.7L  .4, nek4nk mindkettőnknek más morzsa! A Kisten a múltban polgári erények szerint
S' faláljo77nnlí X 1 ̂  en‘ En 'liszem’ hogy még ott felruházott —  morzsát dobva saját testvéreinek.
IS A viszontlátásra I иlgen ™a végig vonult asztala felett az emberiséget

' Bauer Zsig/nond. megváltó szociáldemokráciának az előszele, s lám ez
a kis szellő ketté hasította a múltat a jövőtől. És amig

[/• I a munkanélküli segély munka egy szebb jövőért, a
Ix lS lc n .  proletár gyermekek felruházása haldokló kisértete egy

д „,rAu „ ,„ „  - a  . . .  . , , múltnak, mely hagyományainak kedvéért gyermekein-
• xг«ь eo-és/' itíuá А' ЛП* Al!\Z, nai nemet, es pseh két azért statisztáltatják, hogy a jövő számára katoná-

1 Ä L Z  í j r ,  и1" kp'? el és ilt kát adjusztáljanak!a fővárosban letelepedve honpolgárá lett. Persze *
ez akkoi volt, amikoi f esten a körutak fakerítései A kedélyes-estély műsorát a vigalmi bizottság
|1(j r*6  ̂ ,lia| ai mai vany paloták, szürke berhazak emel- meglehetős finom ízléssel igyekezett előadni. Lieber- 

a. fja ,? a, ,kozo . PpdlS fényes szállodák és czejt szaktárs citera szólójával mindenki megvolt elé- 
káveházak alkohol-csarnokai. Ide kellettek a fejlettebb gedve. Kohn Bözsike, Káldor Aladár és Tressler József 
alkohol-tokevel buo nyugoti társadalom pincérei, akik kupiéi, továbbá Weinberger Rezsin előadása («Kere- 
bizony nemetek es csehek valának és akik bizony sem az istent») nagyon tetszettek. Végül Gondinet 
szukebb hazájuk ősi szokásait, a füstös «Rathhaus- egyfelvonásos vigjátéka került színre — valahára saját 
kellerek asztaltársasagainak sörös kancsó kultuszát színpadon. A vigalmi bizottság ugylátszik szakítani akar 
magukkal hozva, megalakították a «Kisten pincér az élet motívumaiból merített darabokkal, mert
asztal társaság »-ot. Hogy határtalan alkohol fogyasztá- most egyszerre átugrott egy közönséges «zsánerkéjj» 
suknak valami nemesebb mázt adjanak, karácsonyok előadásához. Az alig harminc percig tartó összefüggés
táján pályázatot hirdettek mindég proletár apák, prole- télén cselekmény itt-ott vidám és elmés párbeszédek- 
tár gyermekei között, kik esetleg felruházni engedik kei Cecile és Balancourt között észrevétlenül pörög 
magukat. A költségeket egy «kistni nagyságú perse- le a hallgató előtt, jellemvonások nélkül. Andi é orvos 
lyekbe gyűjtötték, egy meglehetősen pocakos főzőkanál szerepével Kalmár szaktárs, örökké lelógatva a fejét 
segítségével. Eme régi hagyománya a cseh szaktársaink- és szerepét nem tudva, dacára a szerdai napnak — 
nak tartotta e hó 12-én vigalmi bizottságunkkal közösen csiitürtököt mondott. És igy a darab hézagos, darabos 
szakegyesületünkben Kedélyes estélyét». A tiszta jőve- és konfliktus nélküli volt; Gondinet vígjátéknak csúfolt 
delem fele a munkanélküliek, felerészt pedig proletár rossz zsánerképét egyedül V. Szebenyi E. elvtársnőnk 
gyermekek felruházására lett fordítva, hozzácsatolva minden mozdulatot és hangot finom előkelőséggel 
ama összeget is, amelyet az asztaltársaság megszaporo- előadott játéka, mint André orvos ideges neje, Káldor 
dott fiókjaival együtt az év leforgása alatt gyűjtött. elvtárs sikerült nyárspolgár nagybácsi alakítása és

Itt álljunk meg egy kissé és konstatáljuk a kor Kohn Bözsike pompás szobacica alakja és csevegése 
szellemének a térfoglalását, amely lassan a régi hagyó- tette élvezetesé. Azonban bármiképp sikerült volna a 
inányok isteneit kezdi leszorítani helyeikről. Igen! darab — valami hibája mégis lett volna—.m égpedig 
Amikor a csehek által alakított, de modernné alakult az, hogy egy munkásegylet ne menjen soha polgári 
Kisten összegyűjtött filléreinek felét munkanélküli egylétek zsáner mókái után, hanem nyúljon bele a 
segélyre adja, határozottan a proletariátus lelkében élő modern darabok kulturmissziót terjesztő szinmüvésze- 
modern eszmék kristályosodását kell látnia minden tébe és emelje műkedvelő színpadát iskolává. Hadd 
kulturembernek, határozottan a régi hagyományok alko- tanuljanak a publikum közé vegyült nem-proletár 
nyát váltja itt fel a pincér proletariátus lelkében elnyo- elemek a munkásegyesületekben, 
inott uj és igazabb erkölcsök renaissanceja. A felülfizetéseket jövő számunkban közöljük.

A magyarázat egyszerű. Az alkoholtőke csarnokai- 
nak pincérproletárjait ma már a dunántulnak vasvár
megyéi öntik nagyobbrészt a kapitalizmus jármába s \/ ir\ nri/
ennek polipkarjai egyaránt szocializálja a pincéitaisada- V l D t i x .
lom |)i (»Imái iátusát akáicsak л/.\\u\\ i ”,ll”k ^̂  ján. Munkások ! Kovács és Novotny Vadászkürt-höz
A S l a k e S e  ek ebién nem S S  f é n y e z ik ,  címzett vendéglője Aradon b o jk o tté iv á  van. Kovács 
ur ' V ' ko te .V bóu,'.hi7 4k születtek de a főváros és Novotny urak, kik a munkásságtól eltek, a leg-

LÍitaHzá Ä v a !  megazoUdi a kc-nyér- és bázbér-

ose nem élezte az osztalytag ■ -I - (Д bojkott mindaddig tart, amig ezen kijelen- 
inunkásra nézve az clnyoma as s ‘mái;  .fnillgy tésükért a fent nevezett «főnök urak» nyilvánosan bo-
való billenősét, a \láfn tk sörös kancsónála csánatot nem kérnek. A szervezett munkásság.
istenigazában igenis tovább la m ■ , [ ib  |átnak Arad. Az igazi osztálytudatos szervezkedés,
karácsonynál és gyermekfehiihá c- < . .̂oletté, melyet aradi kávéházi és éttermi szaktársaink ezelőtt
ama törvényszerű kényszer !o у . , ( f(3Z(',k,inál niollő két hónappal megindítottak, páni félelmet okozott az
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ottani szálloda- és kávéháztulajdonosok között. FzeK 
a jó urak akár pesti kollégáik: «munkaközvetítővel, 
rendőrséggel, fekete-listával, kizárással és toloncko- 
csivab fenyegetnek és Arad városának valami Zunoi 
névre fűlt lő rendőrfogdmegie fel is ajánlotta vedo
arkangyalait, a Zuborfiakat a munkáltatók vedelméie.

Azonban hiába itt minden rugkapálódzás! A 
munkáltatók vegyék tudomásul, hogy Magyarország 
szervezett munkássága résen áll és nem engedi a 
pincérség küzdelmét egy-két borotvált képű vagy 
proféta-szakálu, üres fejű munkáltatótól felrúgni. Kü
lönben átadjunk a szót az aradi szervezett munkás
ságnak : , , ., .

Felhívás Arad város szervezett munkásaihoz! 
M unkások! Testvérek! Ezelőtt mintegy két hónappal 
ar aradi kávéházi és éttermi alkalmazottak belátva 
helyzetük nyomorúságos voltát és a közvetítési rend
szer korrumpáltságát, minden embert megillető joguk
kal élve, a szervezkedés eszközéhez nyúltak. Nyíltan 
bevallott céljuk az volt és ma is az, hogy az osztály
harc alapján szervezett munkásság példája után in
dulva, szociáldemokratikus alapon küzdjenek emberhez 
illő megélhetésért, boldogabb jövőért. — Megindult 
mozgalmukat egyedül a szervezett munkásság támo
gatta. A minden becstelenségen felül álló sajtó nyel
vét öltögette, éretlen tréfát iparkodott faragni a pin
cérek becsületes mozgalmából. De éretlenségeivel 
csak szánalmas mosolyt bírt kiváltani a gondolkodó 
emberekből.

A «sajtó» (?) egy kivételével elitélte a pincérek 
mozgalmát. A főnökök minden eszközt jónak láttak 
arra nézve, hogy a pincérek mozgalmát letörjék. A 
hatóság a legképtelenebb módon akarta megzavarni, 
megakadályozni azt, hogy a pincérek szociáldemokrata 
alapon szervezkedjenek. A sajtó állásfoglalását termé
szetesnek tartottuk, mert mi nem vagyunk előfizetői. 
A «főnök urak» ellenségeskedéseit megtudtuk magya
rázni, mert a pincérek szervezkedésével megszűntek 
azok az állapotok, amelyek a kávéházi és éttermi 
alkalmazottakat az állattal egy színvonalra sülyesztették. 
A hatóságról ne is beszéljünk, Zubor Andorka min
denáron avanzsálni akar s neki most érdemeket kell 
szerezni, hogy méltó is lehessen jövendőbeli állására, 
(és dolgozik is, tud hallgatni és semmire sem akar 
emlékezni, amikor beszélni, tenni és emlékezni kellene, 
tud kiabálni, fenyegetődzni akkor, amikor ennek kö
vetkezményeitől nem kell félni, azaz a főkapitányi 
állásra — mely üresedésbe jön — s amelyet betölteni 
állmainak álmát képezi — teljesen megérett.) Mélyen 
tisztelt sajtó! és hatóság! Az érdemszerzések zöld 
mezején most legelhettek. Figyeljetek ! A «főnök urak» 
kijelentették alkalmazottaik előtt, hogy ha pár nap 
alatt ki nem lépnek a szervezett, szociáldemokrata 
munkásmozgalomból, akkor az üzletből ki lesznek 
dobva.

Ha nem vetik alá magukat a kávéházi és éttermi 
alkalmazottak — a főnök urak által létesített közvetí
tési rendszernek, akkor kikoplaltatják őket és nem 
törődnek vele, ha éhen halnak is.

Pincérek! Munkástestvéreink! A sajtótól, a ható
ságtól ne várjunk semmit. A főnök urak nyíltan, lep
lezetlenül kijelentették, hogy a kávéházi és éttermi 
alkalmazottak szociáldemokratikus szervezkedései miatt 
teszik azt, amit a fennebb mondottunk.

Főnök urak! A szociáldemokrata alapon szer
vezett munkásság filléreiből önök közül sokan élnek! 
De a munkásság soha sem tiltakozott az ellen, hogy 
önök ne szervezkedjenek. Sőt bizonyos megelége
déssel vesz arról tudomást, ha akár a főnökök, akár 
a munkaadók szervezkednek. Mert a gazdasági harc

ban mind a két félnek jogában áll a szervezkedés 
erejével síkra szállni; mert az erők egyenlőtlenségében 
nekünk örömünk nem telik. De ha önök azt gondol
ják, hogy az önök szervezkedése feljogosítja önöket 
arra, hogy az emberi szabadság legelemibb jogát, az 
egyén gazdasági és politikai állásfoglalását a leg
piszkosabb terrorisztikus eszközökkel irányítják 
sőt mi több — parancsolják! (Es, hogy önök ezt 
hiszik is és tenni akarják is, azt bebizonyították.) ügy, 
önök nagyon sajnálatra méltók . . .

A szervezett munkásság felszólítja a főnök ura
kat, hogy nyilatkozzanak; nyilatkozzanak arról, hogy 
igaz-e az, amit mi állítunk ?

Nyilatkozzanak, de gyorsan; mert a szervezett 
munkásság már nagyon türelmetlen.

Arad, 1906 december hó 12-én.
Az összmunkásság.

A nagyváradi szaktársak döntő ütközetre készül
nek. Nem a munkáltatókkal, hanem egy olyan ellen 
séggel állnak itt szemben, aki rosszabb a testvér
gyilkosnál, a hazaárulónál, a fizetett kémnél. Arról 
van szó, hogy a nagyváradi pincéregylet bagolyfészkét 
megtisztítsák azoktól az éjjeli denevérektől, akik önző 
érdekeik, másrészt butaságuknál fogva ellenségei az 
osztálytudatos szervezkedésnek. Ezt a tisztítást az e 
hó 17-én tartandó rendes évi közgyűlésen akarják 
megvalósítani, melynek érdekében a következő fel
hívást adták ki :

Felhívás Nagyvárad pincér- és kávéfőző munká
saihoz !

Pincérek ! Kávéfőzők ! Munkástestvérek !
Csodás korszakot élünk. A világ öntudatos 

munkássága szervezkedett, hogy a tőke uralmát meg
törje.

Pincérek és kávéfőzők!
Mi is munkások vagyunk, még pedig azok közül, 

akik a legelnyomottabbak és legkizsákmányoltabbak, 
tehát kétszeres okunk van arra, hogy ebben a küzde
lemben részt vegyünk kizsákmányolóink, a kávésok, 
vendéglősök és szállodások ellen, akik bennünk ez 
ideig nem láttak mást. mint igavonó állatot, amelynek 
kötelessége az abrakért akkor és addig dolgozni, 
ameddig a gazdája akarja.

Mi tehát kötelességünknek tartjuk, hogy benne
teket felvilágosítsunk arról, hogy mi is emberek 
vagyunk és mint emberek akarunk is élni.

Munkástestvéreink!
A mi bajainknak a legfőbb kutforrása abban az 

intézményben gyökeredzik, amelynek az lett volna a 
hivatása, hogy a mi érdekeinket képviselje. A «Nagy
váradi Pincér-Egyletnek •> lett volna a kötelessége ez, 
de mit tapasztaltunk? Tapasztaltuk azt, hogy ott egy 
« klikk uralkodik, amely a főnökök egy mosolyáért, 
vállveregetéseért elárulta az összpincérség gazdasági 
érdekeit. Ez igy tovább nem mehet! Kötelessége 
minden munkástársunknak szervezkedni, mert csak 
úgy Űzhetjük ki az egylet kebeléből azt a maradi 
szellemet, amely csak két embernek az érdekét szol
gálja: az egyiknek szabadalmat ad, hogy az egylet 
köpönyegébe bújva emberhússal kereskedjen, a másik
nak tollat nyomva a kezébe, ránk szabadította, hogy 
könnyenhivő tagjainkat félrevezesse s aztán annál 
inkább kiaknázhassa.

Eddig és ne tovább!
Itt az ideje, hogy talpra álljunk és megmutassuk, 

hogy mi is öntudatra ébredtünk és már nem vagyunk 
azok a türelmes birkák, akiknek a gyapját ingyen 
lehet lenyirni. Pincérek! Kávéfőzők! Tekintettel arra, 
hogy a Nagyváradi Pincér-Egylet már f  27-én
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tartja közgyűlését, nagyon fontos, hogy minden pincér
es kávéfőző tagja legyen szervezetünknek, mert csakis
így lehetünk erősek es csakis igy vehetjük fel a 
harcot a « kukk» ellen.

M unkástársak !
Folyó hó  21-én, pénteken éjjel 2'/„ órakor nyil

vános népgyűlést tartunk a kőröspárti Szabó-féle 
vendéglőben, amely alkalomra a központ küldötte 
Budapestről is leérkezik.

Tekintettel az ügy fontosságára, reméljük, hogy 
egy sem fog közületek hiányozni.

Mindnyájan ott legyetek!
A szervező bizottság.

Szervező bizottsági szemle.
Figyelm eztetés. A Nagymező-utcában az Ámor 

kávéház mellett egy kávémérés-féle helyiség létezik, 
ahol valami Goldschmied Zsigmond nevű alak pincér 
név alatt operál. Ez az ember nemrég még mázoló
legény volt s onnan valószínűleg, mert nem értette 
a mesterségét, felcsapott pincérnek. A napokban meg
tudta, holy Ólmosi «Fészek» kávéházát bojkott alá 
helyezte a kávéssegédek szabad szervezete — oda
ment magát ajánlani. A pincérség eddig minden 
kicsapott mesterlegénynek és kétes exisztenciának 
menhelye volt, szaporítva ezzel a munkanélküliek 
seregét és lenyomva a munkabéreket. A szervezkedés 
legfontosabb feladata, hogy a munkanélküliséget csök
kentse és a munkásosztályt a salaktól megtisztítsa. 
Figyelmeztetjük tehát a rokonszakmákat, valamint a 
vidéki szervezeteket, hogy Goldschmied Zsigmondot 
maguk közé be ne fogadják s vele senki ne dolgozzon. 
Menjen vissza a kaptafájához!

P fu j! Ólmosi József munkásai régebb idő óta 
panaszkodtak már, hogy velük szemben brutálisan és 
szemtelenül viselkedik. Ólmosi urnák munkáltató volta 
teljesen elvette az eszét. Alkalmazottai előtt a szervezett 
kávéssegédeket állandóan a legdurvább jelzőkkel illette, 
sőt vendégeit is ráuszította pincéreire. Végre alkalma
zottai megunták a bánásmódod és december 9-én, 
vasárnap délben ott akarták hagyni az üzletet. A szer
vező bizottság három tagja mégis egy békés megoldás 
reményében felkereste. Azt a brutális magaviseletét, 
amit Ólmosi ur véghezvitt, nem Írjuk le, mert nem 
találunk kellő kifejezéseket a szótárban. Legyen elég 
annyi, ha kijelentjük, hogy kávéházának vendégtől 
telékét a kiküldött szervező bizottsági tagokra uszította, 
sőt rendőrt is hivatott elvtársaink megfélemlítéséie. 
Jelenleg nincs helyünk, hogy Ólmosi ur viselkedését 
lefessük, majd visszatérünk még rá. Itt csupán azt 
jegyezzük meg, hogy az osztálytudatos kávéssegédek 
a legnagyobb megvetéssel nézik a komédiát. A szei- 
vező bizottság tárgyalásairól a jövő számban fogunk 
majd kimerítő tudósítást hozni.

A skorpiók. Az a pár pofon, mely Oreibich 
ügynöknél alkalmazott Jankai becses ábrázatján elcsat
tant, nem tartja vissza ezeket a vérünkön tápin 
ragadozókat attól, hogy szervezkedésünk elé а a a 
lyokat ne gördítsenek. Dacára a pofonokna , Jan
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a napokban is egy oly csínyt követett el, melyért 
megérdemelte volna, hogy ott rögtön a helyszínén 
lepofozzák. A napokban Schuller éttermébe belépett 
W. szaktársunk; néhány nap múlva oda szemtelen- 
kedett Jankai és azon a címen, hogy ez «a Oreibich 
ur háza», honoráriumot követelt, számokban 20 koro
náig. Tehát ez az ügynök, dacára, hogy nem ő köz
vetített, 20 koronát kért W. szaktársunktól, amiért az 
dolgozik. Természetes, hogy ezt a zsarolást büntet
lenül végezheti, mert a szaktársak annyira indolensek, 
hogy mindezeket ölbe tett kezekkel nézik, ahelyett, 
hogy galléron ragadnák rögtön az ügynöki kizsák
mányolás vigéceit.

A másik sötét alak Flaschner zugügynök, ki 
összejátszva egy munkáltatóval, kitúrt egy családos 
szaktársat s helyette egy csavargót közvetített 200 
korona magasabb óvadékkal, amely után persze két 
kézzel kapott az Akáczfa utcai Polgári Kávéház tulaj
donosa, — szélnek eresztve a mi szaktársunkat télviz 
idején.

Végül a harmadik példány, akit külön gombos
tűre szúrunk, Blau Náci — ami barátunk (?) — kinek 
már nem nyílik tér a kizsákmányolásra, hát fölcsap 
sztrájktörőnek, amig az ipartársulati munkaközvetítőt 
a hozzá hasonló zsebelészek részére felállítják. 
Ez az alak akarta kiszorítani az öntudatos kávéssegé
deket a bojkottált Ólmosi kávéházból. Tehát mivel 
most nem zsákmányolhat rajtunk semmit, hát most 
élősködik rajtunk más formában és megakasztja szer
vezkedésünket. Mind a hármat följegyezzük a leszá
molás idejére. F.

Pincérek réme. Egy Fischer Ede cimü «Leim- 
kávézó ur» hosszabb idő óta rettegésben tartotta a 
Reklám-kávéház fizető-pincérét, mig végre emberére 
talált Grünfeld Mihály szaktársunk személyében. 
Ugyanis amikor ez az ur feleségestől együtt már 
1 frt 79 kr. értékű kávékat megzabált és adós maradt, 
három hét múlva azzal a kifogással tagadta meg a 
kifizetést, hogy ő már azt a Reklám-kávéház egy 
másik alkalmazottjának,' Bera Nándor szaktársnak 
kifizette, holott Grünfeld szaktársunk, kinél az adós
ságot csinálta, ezt Berának át sem adta, nem lévén ez 
náluk szokásban. Különben is Fischer vendég ur 
Berának amúgy is tartozott már 4 frt 20 kr.-ral, ez 
tehát az újabb adósságot át sem vette volna. Grün- 
feld látva, hogy ez a Reklám-vendég nem hajlandó 
fizetni — négyszem között valami pofon és kirúgás 
félét emlegetett. Erre kapta magát a «Pesti ur» és 
kimaradt, megtisztelve egy más kávéházat, illetve szak
társat s mikor Grünfeld ide is utána nézett és mert 
nem az egészsége után kérdezősködött, hanem elég 
vakmerőén a pénzét követelte, Fischer ur szaktársunkra 
ráfogta, hogy eljárása vele szemben felbérelt botrány- 
csinálás. Szaktársunk erre egy nyitott levelezőlapot irt 
a «vendég urnák», amelyen a legenyhébb kifejezések: 
bitang és csirkefogó voltak. Ez hatott. A becsületé
ben (?) megsértett Reklám-vendég szaktársunkat bepe
relte becsületsértésért.

A napokban volt ez ügyben a tárgyalás Wiener 
albiró hivatalában, ahol a vendég ur azt állította, hogy 
ő Grünfeldnek sohasem tartozott — de általában egy 
pincérnek sem. (?) A bírónak ama kérdésére, hogy erre 
meg mer-e esküdni, a «Pesti ur» azt válaszolta, hogy
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igen és csupán dr. László elvtárs határozott fellépé
sének köszönheti, ki tiltakozott a hamis eskü letéte
lére, hogy három évre le nem csukták. Ezek után 
Wiener albiró elrendelte a tanuk beidézését, a tárgya
lásra, emelyre azonban Fischer fráter Ede ur, a Reklám- 
kávéház volt törzsvendége nem merte becses pozitu- 
ráját feltolni és igy miután főmagánvádló csibész ur 
nem jelent meg, ennél fogva a — becsülete — sincs 
megreperálva.

Felhívjuk szaktársaink figyelmét erre a «Blitz- 
matadorra», ne hogy felüljenek és hitelezzenek neki.

Bocsánatkérés. T. szervező' bizottság! Köteles
ségemnek tartom, hogy ünnepélyesen bocsánatot 
kérjek Farkas János ügyvezető alelnök szaktársamtól, 
úgymint a szervező bizottságtól is. Kérem az esetet 
meg nem történtnek tekinteni s enyhítő körülménynek 
venni, hogy rendkívül fel voltam izgatva.

Szaktársi üdvözlettel Tellermann Jenő.
A Hanusz és a Fészek kávéházak bojkott

ügyeiben most folynak a tárgyalások. Az eredményről 
következő számunkban fogunk beszámolni.

Bojkottok. A «Fodor-mulató» tulajdonosa már 
több mint egy éve szervezetlen kávéfőzőt alkalmazott 
konyhájában. Szaktársaink ismételt felszólítására a kávé
főző nem volt hajlandó beiratkozni szervezetébe. Végre 
a bizalmiférfi felszólította a munkáltatót e mulasztás 
rendezésére, amelyre Fodor kávés ur azzal válaszolt 
— kinek nem tetszik, elmehet. A szervezett kávés
segédek megfogadva a jó tanácsot, bejelentették a 
szervező bizottságnak, hogy a «Fodor-mulatót» bojkott 
alá helyezik, mert nem hajlandók szervezetlen kávé
főzővel dolgozni — és valamennyien kiléptek. A mun
káltató látva az összetartás öntudatos megnyilvánulá
sát, felkereste a szervező bizottságot és a következő 
megegyezést kötötte:

Alulírott a mai napon a nálam alkalmazásban 
lévő munkásaimmal a következő megegyezésre jutot
tam és kötelezem magam annak pontos betartására:

1. A személyzetet vissza veszem.
2. A kávéfőzőt elbocsájtom és helyette a kávé

főzők szakegyletéből veszem a kávéfőzőt.
3. A szervezkedésnek üzletemben szabad folyást 

engedek, a bizalmiférfi-rendszer fentartásával.
4. Emberséges bánásmód és a szabadnap pontos

betartása. >
5. Ez ügyből kifolyólag három hónapon belül 

senki el nem bocsájtható.
Kelt Budapest, 1906 december 13-án.

Fodor Frigyes.
A bizalmiférfi a munkába állástól önként lemon

dott, a kávéfőző pedig 1907 január 5-ig tovább dol
gozik, de addig köteles beiratkozni a kávéfőzők 
szakegyletébe.

Jogot a népnek. Találóbb címet nem adhat
nánk azoknak a tárgyalásoknak, melyek a Budapesti 
Kávésipartársulat és a kávéssegédek egy-egy e célra 
választott bizottsága között megindultak, a közelmúlt 
napokban meg is kezdődtek és a napokban ismét 
folytatásukat tartják. Az ipartársulat közgyűlése, amely 
a munkaközvetítés felállítását elég meggondolatlanul 
kimondotta, úgy látszik rájött, hogy a munkások ér
dekéről a munkások megkérdezése nélkül alkudni 
egymás közt és határozni nem lehet, nem szabad, sőt 
ez olyan meggondolatlan baklövés volna, amely ma
holnap irtózatos módon megboszulná magát — a mun
káltatókon. Az a játék az emberekkel, amelyet egyes 
kávésok az alkalmazottakkal éveken keresztül elkövet
tek, nem egy anarchisztikus kitörést eredményezett,

tiszta sor tehát, hogy a kávéssegédek szakszervezete, 
amely az egyedüli kultúrintézmény, mint megannyi 
szervezett munkásegylet, amely szakképzett embereket, 
becsületet tudó, kötelességérzettel felruházott munká
sokat csak akkor nyújthat, ha az ipartársulattal egyen
rangú faktornak elismerve, kollektiv szerződésekkel, 
békés nyugalommal felelhet meg nevelő és megélhe
tést biztositó munkájának - -  a fejlődés szolgálatában. 
A főnökök által tárgyalásra kiküldött bizottság olyan 
álláspontra helyezkedett, hogy a munkaközvetítő fel
állítását fentartva magának, megkísérli, talán egyez
ségre képes mégis jutni a kávéssegédekkel. Igazán 
furcsa! Hisz mi sosem akartunk mást, csak egyezséget 
és jogaink egyenjogú elismerését! Vezető helyünkön 
különben kifejtjük az ipartársulati munkaközvetítésről 
fennálló megdönthetetlen álláspontunkat s kijelentjük, 
hogy ez nálunk elv, tehát mint szükséglet szent és 
sérthetetlen. Itt csak annyit jegyzünk meg, hogy mi 
nem bírunk eléggé csodálkozni a kávés urak politikai 
rövidlátásán, akik közgyűlést hívnak egybe és lármát 
csináltak azért, hogy végre mégis rájöjjenek, miszerint 
a szervezett kávéssegédek bőrével elsősorban a kávés
segédek rendelkeznek. Bárki volt tehát, aki az urakat 
a rendkívüli közgyűlés szerencsétlen ideájára vezette 
— nem jól tette, mert a jogtalanság béklyóiban nyögő 
munkásnép felkorbácsolt haragját nem uszítással, hanem 
csak «joggal» lehet lecsillapítani. December hó 18-án 
tartott rendkívüli közgyűlésünk tárgyalta azokat a pon
tokat, melyeket az e célra megválasztott bizottság a 
napokban át fog nyújtani az ipartársulatnak, az osz
tálytudatos kávéssegédek nevében. Felállított követe
léseinket jövő számunkban hozzuk, amikor már való
színűleg az ipartársulat válaszát is közölhetjük. Még 
csak azt jegyezzük meg, hogy e békés tárgyalások 
kezdeményezésében felvilágosodott modern emberek
hez méltóan, oroszlánrészük van Brück Károly «Víg
színház» és Gárdonyi József «Országház» kávéház
tulajdonos uraknak.

A főpincérek helyzete. A következő levél 
közlésére kértek fel bennünket:

«Humánus munkáltatóink azon a véleményen 
vannak, hogy nekik a nyuzás, dacára hogy mindig a 
«humanizmust» emlegetik, — szabadalom. Példa rá a 
főpincérek helyzete. így pld. a kávéházi összszemélyzet 
süteményét a főpincér adja, azonkívül köteles süte
ménynyel ellátni a főnök privát cselédségét is, holott 
az alkalmazottak nem a főpincérnek, hanem a főnök 
urnák és b. családjának dolgoznak. 2. Az esti lapok 
költségeit a főpincér fedezi, — hogy a kávés ur ven
dégei bármikor könyökig vájkálhassanak a minden 
rendű és rangú újságokban. 3. Minden szál gyufája 
a kávéháznak a főpincér táskájából lesz kifizetve, hogy 
ismét a kávés ur vendégei rágyújthassanak egy szivarra, 
amelyhez grátis követelhetnek bármikor egy világos 
és kemény papirszipkát — a főpincér zsebéből. Még 
csak azon csodálkozhatunk, hogy munkáltató uraink 
a humanizmus nevében nem kérnek külön részt a 
főpincér borravalójából, hisz ez cseppet sem kompro- 
mitálná az ő humánus kizsákmányolásukat. Fizetés 
helyett — mert ez nincs —, a főpincérek fenti munka
bért kajjják s ráadásul némelyik kávés arra is kény
szeríti őket, hogy vendégeinek hitelezzen a saját 
rizikójára, de a t. vendégtől a pénzét követelnie nem 
szabad, mert ez ártana az «üzlet» renoméjának s ve
szélyeztetné a viz mellett keresett 80"/w profitot.

Nézetem szerint ez zsarolás és ha a t. kormány
hatóság a sztrájkok helyett, amelyekhez semmi köze, 
ezeket a zsarolásokat igyekezne megakadályozni, nem 
volna ideje a sztrájktörvénynek paragrafusait ková-



1906
KAVÉSSEQÉDEK SZAKLAPJA. 7. oldal

C4°iu* aẐ !i.)10gy a rnun'<ásságot koldussá téve — Amerikába szállítsa.» rtUIC
Elvtársi üdvözlettel Z. y., kávéss éd.

,, , \  tuHPfn A következő sorok köz
lésére kertek fel bennünket: «Т. szaktársak' Köteles
ségemnek tartom önöknek tudomására adni hogy a 
< Gentry»-ka veil az volt tulajdonosa, Steiner kávés aki 
a pinceiek tamogatasabol s a pincérek pénzéből lett 
gazdag kapitalistává, csupa hálából a pincérek iránt 
5000, azaz ötezer koronát ajánlott fel a kávés-ipartár- 
sulatnak a felállítandó munkaközvetítő számára azon 
célból, hogy az ő jótevői a pincérség szervezkedésén 
egyet rúghasson. Ez az «ur» a munkanélküli szaktár
sakat csavargóknak titulálja, kötelességemnek tartottam 
tehát, ezt nyilvánosságra hozni és illik is, ho^y a szak
társak a fenti nevet jól az emlékezetükbe véssék mert 
jön még idő, amikor mi ezen úrral le fogunk számolni

Szaktársi üdvözlettel /у /

Különfélék.
A kavésipartarsulat rendkívüli közgyűlése.

A következő sorok közlésére kértek fel bennünket, 
melyeket dacára a helyesírási hibáknak szóról-szórá 
leközlünk:

Tisztölt szerkesztőség!
A kávéházasok gyülekezésin ahun mi oly lyó 

urikoszhó jutotunk az pincér urak szives indulatyából 
mi eztet köszöntve nyugtázzuk, mert igazán jó vót. 
lyó esik ám néha nekünk is a finom kocsmában a 
bor mög a sör. Mert a posztrul ha betapasztolunk a 
kávéházas konyhába, csáját dosztye porcióznak minden 
tapéntatos biztos urnák, de bort no mög vagy egy 
marék bőrcibart, azt mondok nem minden pörcönet- 
ben kaphat az fölvárosi röndér — az cokilusta ark
angyalát ennök a nemzöti velágnak. Hát mondok kap
uink rádást ist, aszondi valami furcsa kipü sovány ur 

hogy vigyázzunk rájuk hogy ene vigyék az pincér 
urak egy szakálast, mert aszondi rája haragszanak 
legjobat a cokilusta pincér urok. Mondok az furcsa 
képűnek kend nem vót röndér? De aszondi kolléga 
Vácon. Hát mondok csak ne fijenek majd röndöt 
teremtünk mi m. r. m. I. ö. m. a. f. a cokilustáit, mög- 
csinálhatnók máskor is a kirukkolást az urak — majd 
megszógájuk. tisztölett el

( Aláírás) magy. kir. röndér.
Mi ezt a levelet közreadva, ime nyugtázzuk azt 

a 78 frtot, melyet a kávés urak a rendkívüli gyüleke
zeten a felállított 20 dr. Bodafi-legények etetés-itatá
sáért kiszurkoltak.

Azonban arra kérjük a főnök urakat, ne próbálják 
ezt az összeget alkalomadtán rajtunk, pincér urakon 
behajtani, ez rossz vért szülne, esetleg azt eredmé
nyezné, hogy a főváros lófarkos védőangyalai állan
dóan az urak testőrségévé változna. Ez a testőrség 
pedig sokba kerülne; mi azonban, mint a karöltött 
haladás bolondjai, nem akarunk kiadásokat okozni a 
kávés uraknak, de az Andrisok barátságát sem (ont
hatjuk el s kénytelennek lennénk a jövőben is it álltuk 
s/ivességet tanúsítani, tekintettel rendőrbarátaink iiánt 
érzett jóindulatból.

A kicsapott pincérek tüntető bizottsága.

Pincérek! Müveit munkás nem olvas más 
lapot, mint a „Népszavát“. Követeljétek mindenütt, 
ahol megfordultok! Agitáljatok az érdekében! Szuez 
/etek uj olvasókat!

HIVATALOS RÉSZ.
A választmány 1906 október 30-án tartott rendkívüli 

ülése. Jelen nem voltak: Szalay Lajos, Stern Ignác, Deutsch 
Béla, Bagó József, Neumann J. József, Löwy Ferenc, Herczog 
Kálmán, Keszey Flóris, Gárdos Sándor, Löwy Rudolf, Pöck 
Károly, Hajduska József és Kopcsinovics Antal.

Farkas János a napirend első pontját kifejtve előadja, 
hogy a munkanélküli tagok segélyezésére a «Kisten» asztal- 
társaság utján befolyt pénzösszeg nem lenne elegendő, ennél
fogva a választmány határozatilag kimondja, hogy a munka- 
nélküli tagokat november 1-től lezárólag január hó 30-ig rend- 
kiviili segélyben részesíti. Erre a célra 500 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 főpincér szaktársak kötelesek az üzletekben össze
szedni és az ügyvezető alelnökhöz beszolgáltatni.

A gyűjtés céljaira a főpincér szaktársak egy 14 hétre 
szóló rubrikáit ivet kapnak, amelyet kezelni és a pénz átszol- 
gáltatásánál bemutatni tartoznak. — A választmány határozatilag 
magáévá teszi azon tervet, hogy a «Kisten» asztaltársasággal 
együttesen kibocsájtott iveken az üzletek állandó alkalmazottai 
között gyűjtés eszközöltessék. A «Kisten» bevétele és a gyűjtött 
összeg bevétele felerészben a munkanélküliek segélyezésére 
fordittatik.

A második pont keretében előadja az «Országos óvadék
bank részvénytársaság» alapítási tervezetét. Bő. érvekkel bizo
nyítja, hogy a főpincérek gazdasági szervezkedése az óvadék- 
kölcsönök centralizációját teszi szükségessé. Kéri, hogy e mun
kálatok végzéséhez a választmány adja beleegyezését mint ügy
vezető alelnöknek. Elnök jelenleg ellenzi az óvadékkölcsönök 
centralizációjának céljából ilyen értelemben az agitációt, kapcso
latban az egylet választmányával. Hive az eszmének, de ma 
még korainak tartja a választmány exponálásával, ám az alapítók 
mint magánemberek úgy is agitálhatnak. Indítványozza e tárgy 
levételét a napirendről. A választmány egyelőre úgy határozott, 
hogy Farkas János ügyvezető alelnöknek eddigi működését a 
bankügyben tudomásul veszi.

A választmány 1906 november 13-án tartott rendes 
ülése. Jelen nem voltak: Szalay Lajos, Deutsch Béla, Grünwald 
Ödön, Bagó József, Fodor Pál, , Riesz Gyula, Löwy Ferenc, 
Herczog Kálmán, Keszey Flóris, Árvái Lipót, Löwinger József, 
Pöck Károly választmányi és Deutsch Sándor számvizsgáló 
bizottsági tagok.

Vigh István napirend előtt kifogást emel, hogy az egylet 
helyiségében a legféktelenebb alkohol-kultusz folyjék. Ezt össze
férhetetlennek tartja elveinkkel. Többek hozzászólása után a 
választmány úgy határozott, hogy tekintettel kell lennie a bérlő
vel fennálló szerződési viszonyra. — Ügyvezető alelnök jelenti, 
hogy 100 tag egy rendkívüli közgyűlés összehívását kéri a sor
számszerinti munkaközvetítés^ megerősítésére és napibiztosok 
által való ellenőrzése tárgyában. A választmány szükségtelennek 
tartja a rendkívüli közgyűlést, mert hisz az okok, melyért meg 
tartandó lenne, a gyakorlatban úgyis fennállnak. —- Ügyvezető 
alelnök bejelenti, hogy november 1-től 7-ig 61-en 378 koronát, 
7-től 22-ig 69-en 411 koronát, összesen 130-an 789 koronát 
kaptak munkanélküli segélyben. Bejelenti, hogy Drucker 
bérlő átadja a körhelyiség bérletét Hirschfeld bérlőnek. A vá
lasztmány ez ügy megvizsgálására egy bizottságot küld ki.

A választmány 1906 november 27-én tartott rendes 
ülése. Kalmár szaktárs permanenciában tartásában a választmány 
kimondja, hogy őt a tagsági dijak beszedésére továbbra is meg
tartja. — Hajduska szaktárs a választmány felhatalmazását kéri 
a vigalmi bizottság számára, hogy a renitenskedő tagokkal a 
mulatságok alkalmával jogosan eljárhasson. A választmány e 
téren teljes szabad kezet ad a vigalmi bizottságnak.

Folytatólagos ülés november 28-án. A választmány szerző
dését Drucker bérlővel feloldja és annak megkötését az uj 
bérlővel a következő választmányi ülésre halasztja.

A választmány 1906 december 4-én tartott rendes ülése. 
Jelen nem voltak: Klauber, Szalay, Stern Ignác, Grünwald 
Ödön, Bagó, Szlovák, Neumann J. József, Riesz, Löwy Ferenc, 
Herczog Kálmán, Horváth, Wiener Sándor választmányi és 
Deutsch Sándor számvizsgáló bizottsági tagok. — Napirend 
előtt a választmány kimondja, hogy az egyesületi életből ki
folyólag megrendszabályozott tagok soron kívül helyezendők el.

gyvezető alelnök utasittatik, hogy az egyleti szolgát 
szigorúan figyelmeztesse, miszerint minden rábízott szervezeti 
ügyben köteles a legnagyobb lelkiismeretességgel eljárni. Be
jelenti az ipartársulati munkaközvetítő vörös posztó akcióját, 
mely lényegében merénylet. Vissza kell utasítani, hogy az ipar
társulat a mi bőrünkről — nélkülünk határozzon. Egy rendkívüli 
közgyűlés összehívását ajánlja. A választmány kijelenti, hogy 
az ipartársulattól semmiféle bérviszonyok meghatározását a 
szakegyesület nélkül el nem fogad s azt jogosnak és érvényes
nek el nem ismeri. Azonban az eddig is élvezett jogokat meg
védelmezi és szükségesnek tartja a munkáltatók ipartársulatával
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tárgyalásokba bocsáj tkozni. E célra egy bizottságot választ, 
amelynek tagjai: Neumann Károly, Farkas János, Boor Jenó, 
Vigh István, Schwarcz Béla, Gárdos Sándor, Fodor I al, Keszey 
Flóris, Fekete Lőrinc, Tauszig Sándor, Outtmann Dezső, Weisz 
D. Dani, Geldzähler Károly és Kopcsinovics Antal.

A választmány folytatólagos ülése 1Q06 december ll-en. 
Hajduska József felvilágosítást kér az elnökségtől: joga van-e 
a bérlőnek a mulatságok alkalmával tetszés szerinti arakat tel- 
állítani? Elnökség az ügyet a bérlővel elintézni igen. — Ügy
vezető alelnök indítványozza, hogy karácsony este rendezzen 
az egyesület a munkanélküli szaktársak részére Trenk A. tmil 
vendéglőjében egy társas vacsorát. Egyhangúlag elfogadtatott. 
Továbbá indítványozza, hogy az elnökség a választmány meg
bízásából értesítse az egyesület tagjait, hogy a korestelyek 
hetenkint háromszor: kedden, csütörtökön és vasárnap taitatnak 
s hívja fel a szaktársakat, a körestélyek látogatására. Egyhangú
lag elfogadtatott. Több tárgy hiányában elnök az ülést bezaija.

Felülfizetés. A november 7-én tartott műkedvelői előadás 
íelülfizetői közül szedési hiba miatt Mittermayer Mihály szak
társunk 1 kor. 40 fillérje kimaradt, mit ezennel hivatalosan
nyugtázzuk. , , , ,

A munkanélküli alapra Szabó Gyula szaktársunk két

. ■ т м и м  -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. - Lukácsf  iird ő Kutvállalat Budán.

Szemüvegek
c y t\  orrcsiptetők

^  legfinomabb kr i stály üvegge l

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!

Kávéházi konyhagépek és saphirzárék készítője

Katzky Lajos
épület-műlakatos

Budapest, VI., Gyár-utca 5. sz.
■  __________________________________ ■
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Pincérek figyelmébe!
Pincér-cipők нГ̂ ТЛ™1! Iyukszemes és. „. . 1 iá)os lábakat meggyógyítcipőim viselésé. J
P i n c é r - C Í n Ő k  y“! <5c!i ..finoin chevreaux-bőr- 

, . . I 6̂1, könnyű erős talppal,
parja 12 korona. 1 1 ’

P i n c é r - C i n o l í  közkedveltségnek örvende- ■ I l l e t i  V-l|JVIV пек mindenhol. i

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

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek. §

n j ---------------------------- ----------------------------- - i n

Síeiner József és fia
cukrászdája és sütödéje

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

STE INER- fé l e

„Luxus-kétszersült“
Törvényileg védve

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

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

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

eh_____________ rb

"h  LITTKE Sä
„Casino“ pezsgő
Budapesti főraktár: IV., Szép-utca 3. szám.

■____ —------- ж

• ... . ........~ -

Ü  Elefánt-csokoládé
kávéházak és étkezdék használatára kiváltképen 
a 31-es szánni a legalkalmasabb. Rendkívül 
jó ize és finom aromája által annyira kitűnik, 
hogy a legjelentékenyebb üzletekben és beteg- 
ápoldákban (szanatóriumokban)  egyaránt 
nagy előszeretettel használják. © @ © ©V.______________ 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 ross  
S im 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 !



egy eredetiről íuu—izu masuiai nyenieio. lchué«  man 
barna olajos-itatós közé fektetjük és három-négy nap 
múlva ismét használható.

Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelző- 
festékek minden nagyságban kaphatók

Berkovits Károly
sokszorositó-késziilékek és hektograph raktárában

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

SS ELSŐ MAGYAR 81

RÉSZVÉNY-SERFŰZOE
BUDAPEST— KŐBÁNYA.

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

FENNÁLL 1854 ÓTA. Г ^ 4"
Diszokmány 1885. *  *  *  Jury-tag 1890. I

Ajánlja úgy hordókban mint palackokban:

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

világos és sötét, valamint bak söreit.

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

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

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

=  S ZE R V E ZE TT  KÁVÉSSEGÉDEK =

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

, ,OPERA“ -féle  v e n d é g l ő b e n  minden délelőtt

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

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

T re n k  A. Emil,  v e n d é g l ő s .

=  T A L Á L K O Z Ó  H E L Y E !  =

[dÍrDHL 5EC
I  francia módszer szerint I

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

V = CONSUM = f
PINCÉREK R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A

Budapest, Ilii., Kertész-utca 48.
Kittinő és szép szivarszipkák.
@  m&§> Kizárólag saját gyártmány !

Kapható ezenkívül a legjobb minőségű svéd

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

Kizárólag saját gyártmányunk :

CONSUM-HÜVELY.
CYRANO-HÜVELY,

AN UB1S-H LIVELY.
CONGÓ- H Ü VE L Y .

{ *  ------ Pontos kiszolgálás l ------ Jutányos árak I ------ ^

f e j  t ű

Gummi-ó v sz e re k ."
P P C T T V  РП1 V legvékonyabb és 

■ ■ " ■ U L i I 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

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

szétküldés titoktartással bérmentve.

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

iá „u„I KAVÉSSEOÉDEK SZAKLAPJA l4C"’

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


