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A BU D A PESTI K Á V ÉSSEO ÉD EK  SZAK E G Y L E T É N E K  HIVATALOS KÖ ZLÖ N YE.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL :
VI., Felső erdősor 32, földsz. 8. Telefon : 27-79

Kéziratok és előfizetési dijak ide küldendők.

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.
Névtelen levelekre nem válaszolunk. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK:
Nem szakegyesületi tagoknak :

Egész évre------  8 kor. | Fél évre — — 4 kor.
Szakegyesületi tagoknak havonkint 40 fillér.

A szakszervezeti választmány határozata értelmében 
minden szervezett munkás köteles a kizárt kőműves- és 
ácsmunkások részére hetenkint 20 fillér különjárulékot 
fizetni.

Bojkottok.
Szaktársak I Szervezett kávéssegédnek az ügy

nökök irodáiba járni nem szabad.
Bojkott alatt áll a «Fogadó» cimi'r fércelmény, 

amely a pincéreken élösködik. Szervezett pincér a 
«Fogadót» nem olvassa!

Zárla i.
A székesfőváros kávéházai zárlat alá vannak helyezve. 

Vidéki pincérek a fővárosba ne jöjjenek.
Az aradi szervezett pincérek Aradot zárlat alá 

helyezték. Senki Aradra ne utazzon !

100b május 2ó-án а МОРЕ elhibázott intéz
ménye beadta a kulcsot és a király-utcai Hunyady- 
kávéház egyik sötét kis kamrájából kiköltözködött a 
szakegylet, bevonult a megszűnt МОРЕ helyiségeibe 
és kitűzte föléje a vörös lobogót. Ugyanaznap a 
Kávéssegédek Szakegylete megtartotta alakuló köz
gyűlését és e pillanattól kezdve a kávéházi pincérek 
között a szervezett munkásság forradalmi szelleme 
jár. Ez időtől kezdve tehát a mai napig álmatlan 
éjszakákról, viharos gyűlések szenvedélyes vitáiról és 
a lázas osztályharc nem egy ultima rációjáról, nem 
egy radikális sztrájkjáról kell beszámolnunk az uj év 
küszöbén. Az elmúlt röpke hét hónapnak fegyver- 
zörejtől hangos napjaira büszkén, minden lelkifurdalás 
nélkül pillanthatunk vissza.

A filozófiai elmélkedések helyett azonban egye
nesen rátérünk az elért eredmények kimutatható szá
raz tényeire, a mozgalom felemlitésre méltó mozza
nataira. Üzletsztrájkok három helyen voltak: Szabad
ság, Seemann és Budai Vigadó. A szaktársak itt leg 
inkább a szabadnapért és a tisztességes bánásmód 
biztosításáért szüntették be a munkát, tehát nagyobb
részt erkölcsi okok miatt és mindenütt győzelemre is 
vitték a kávéssegédek becsületét. Valljuk be, hogy 
egy félév alatt kevés sztrájkunk volt s ezt a munkál
tatók nekünk köszönhetik, kik a sztrájkokat vissza
tartottuk, pedig a kávésok kapzsisága és lelketlen, 
rossz bánásmódja a segédekkel szemben, az öntudatos 
vezetés nélkül, ismét anarchiába kergette volna a

kávéssegédeket, minek a levét az urak itták volna 
meg egyedül.

Bojkott szintén három üzletre lett kimondva: 
Hanusz, Fodor Mulató és Fészek. Az okok ugyan
azok voltak s a Fodor Mulatóval és a Fészekkel győ
zelemmel végződött, habár az utóbbinak a tulajdo
nosa, Ólmosi József, még a rendőrséget is alarmirozta 
és a legnagyobb erőlködéssel iparkodott sztrájktörőket 
toborozni, ámde eredménytelenül. A Hanusz kávéház 
bojkottja ügyében még folynak a tárgyalások. A győ
zelmeket leginkább kávéfőző elvtársaink szolidaritásá
nak köszönhetjük és az ebből kijegecesedett testvéri 
együttműködés a munkában, mint a harcban továbbra 
is biztosítani fogja részünkre a győzelmet, ami ter
mészetes is, hiszen egy «urat» szolgálva — közösek 
érdekeink.

Jellemző, hogy a kávéssegédek részéről csak egy 
sztrájktörő akadt, névleg Schneller Ferenc,, kinek azon
ban a szervezet megbocsájtott, mert beismerte hibá
ját és otthagyta a Fészek-kávéházat, ahol ugyancsak 
egy érdekes alakkal is találkozunk, Blau Ignác tönkre
ment ügynök személyében, mint sztrájktörővel. Ezek 
a sötét alakok leginkább az éttermi osztályból kerültek 
ki, névleg: Szentpétery Árpád, Dobos Miklós és 
Jedeii István s még egy pár gyászvitéz személyében, 
akik a Hanusz kávéházban végezték piszkos mester
ségüket. Átadjuk őket az öntudatos munkások meg
vetésének.

Az elmúlt évben mint harci szervezet is igye
keztünk megfelelni és lehetőleg pontosan fizettük a 
szakszervezeti választmány által kivetett pótadót a ki
zárt építő- és ácsmunkások részére. A kivívott ered
mények annál értékesebbek, ha meggondoljuk, hogy 
a szervezkedés első hónapjai ugyanakkor folytak le, 
amikor javában dühöngött a «tulipánsvindli», amikor 
az öntudatos munkásember uton-utfélen belebotlott 
egy tulipános frázisba. Nem egy tulipános pincért 
kellett kijózanítanunk, nem egy, a szervezett munkás
ságot gyalázó sarkantyus vitéz szaktársat kellett meg
tanítani az igazi hazafiságra. Azóta  ̂nagyot fordult a 
világ. A tulipános svindliről lepattant a nemzeti szinü 
máz és a kijózanodás idejében lankadatlan agitációnk 
révén, bár csak részben, az indifferens szaktársak 
kezdtek megszabadulni a polgári lapok befolyása alól, 
hogy helyette a «Népszavát» olvassák.

A nemtörődömjánosok, akik a régi rendszer 
alatt gombamódra elszaporodtak, lassankint kezdtek 
kipusztulni. Ma már alig bírnánk egy-két mutatvány- 
számmal kedveskedni s ezek koponyája is az ellen
állási alap. a pótadó stb. szükségét nem bírja meg
érteni.

Nagyobb agitációt kellett kifejtenünk a kávés- 
ipartársulat «ínyenc falatjánál», a pincérlány-kérdésnél 
és dacára a tiltó szabályrendeletnek, a Hanusz-kávé-
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ház bojkottjánál a munkáltató pincérlányokat alkal
mazott. Itt bebizonyult, hogy a munkáltatóknak min
dent szabad a magyar Ázsiában, még a hajuk szála 
sem görbül meg, sőt két rendó'r állandóan őrizte a 
szabályrendeletet felrugó kávéházat. A főkapitány csu
pán erélyes panaszunkra tette meg elmulasztott lépéseit 
és a VI. kerületi kapitányság utján eltávolította a pin
cérlányokat. Az ipartársulat azonban belekapaszkodott 
a kérdésbe azzal az ürügygyei, hogy mi «terrorizá
lunk» és kivetette hálóját az ősbudavári pezsgőpavil- 
lonok plüsfotelljeiben tanyázó félvilági kultúra után a 
humanizmus és a nőemancipáció nevében.

E merénylet szervezetünk ellen talpraállította a 
főváros összes pincéreit és még mindenki előtt emlé
kezetes lehet a Baranyai-féle vendéglőben éttermi és 
kávéfőző elvtársainkkal közösen tartott nyilvános gyű
lésünk, ahol közel 2000 ember vett részt. Itt be lett 
bizonyítva, hogy a kávéházi és vendéglői alkalmazot
tak lelkes összetartása elég éles fegyver, hogy rajta a 
munkáltatók minden alattomos cselszövése megtörjön. 
Bár teljes tudatában annak, hogy választói joggal 
nem bírva, a főváros bölcs tanácsától mi jót nem 
várhatunk, öntudatos elvtársaink mégis csapatostól 
mentek ki az utcára és 10.000 röpiratot osztottak ki 
a nagyközönség között, melyeket megkíildtiink az 
összes városi képviselőknek is. A röpiratokban fel
világosítottuk a bürokráciát a munkáltatók igazi céljá
ról, külföldi példával bizonyítva a pincérlány-rendszer 
megdöbbentő és szomorú következményeit, egyben 
meggyőztük ellenfeleinket, hogy a pincérlány-rend- 
szertől nem félünk.

Hogy gáncs ne érjen bennünket, meg kell emlé
keznünk régi barátainkról: az ügynökökről is. Az 
ügynöki pincérkereskedés bélpoklos rendszerén majd
nem semmitsem változtattunk. Ebben legbíinösebbek 
maguk a kávéssegédek. Nem elég, hogy az éttermi 
ügynökök egész birodalma okádja még ma az állat
sorban élő olcsó pincéranyagot, amiért sztrájkjaink és 
bojkottjaink örökös veszélyben forognak, még a kávé
házi ügynöki rendszer maradványai is kisértenek Szeidl 
Kajetán, Pápai, Flaschner, Schlesinger stb. zugügynö
kök személyében s elég szomorú, hogy náluk nem
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Gyermekfelruházás egy szakegyletben.
— A Kávéssegédek szaklapjának eredeti tárcája. —

Irta: Cellárius.

T. hölgyeim és uraim! Én jogtüt viselek látha
tóan, tüntetve kabátom jobboldali gomblyukában. Régi 
szokásomhoz hűen, minden falragaszt elolvasok — 
ha nem a koalíciótól ered, minden cégtáblát megné
zek — ha szép formás betűkkel ékeskedik. A minap 
t. hölgyeim és uraim, egy vörös plakátot olvastam, 
amilyent csak szocialisták ragasztanak, lopva, a rendőr
őrszem kijátszásával éjjel 2 órakor. E plakátot is csak 
szocialista ragaszthatta, hisz vörös volt, a Világosság 
könyvnyomdában nyomták és — a terézvárosi tem
plom falára volt ragasztva, a Király-utca sarkán a 
keresztre feszitett názáreti Jézus mellé. És t. selyem- 
bluzos hölgyeim, el ne ájuljanak, én ennek nagyon 
megörültem, szivem gyorsabban dobogott e forra
dalmi tény láttára és ne essenek kétségbe, hogy nem 
az ostoba kőkereszt elé térdeltem imádkozni, hanem 
a vörös falragaszt olvastam mély áhítattal, lelkembe 
szíva minden szavát, melyek körülbelül igy szóltak: 
«Kávéssegédek! Munkástársak! A túlzott fényűzésnek 
nyakig érő pocsolyájában — éhezve, éhbéren dol
gozva szolgáljátok ki a burzsoá társadalom kényel
mét, amig gyermekeitek rongyosan, fázva járnak az 
ingyentej kiosztáshoz. Pincérek, ti cselédei a polgári

egy kávéssegéd ajánlkozott a sztrájktörő piszkos mester
ségére és csak a mi éberségünkön múlt, hogy kudar
cot vallottak.

Eme jómadarak névsorát összegyűjtve, eltettük 
a leszámolás idejére.

Legsürgősebb feladatunk volt a bizalmiférfi- 
rendszer kiépítése, amely reális alapja minden szervez
kedésnek. Minden elsikkasztott szabadnap, minden 
megsértése a jogoknak, erre vezethető vissza. Igen 
fontos sikerek voltak a vidéki szervezetek megala
kítása. A fővárosi kávéssegédek radikális szervezkedé
sének hullámai eljutottak a vidékre is és 1906 október 
havában már Arad, utána csakhamar Nagyvárad és 
Székesfehérvár alakították meg a szabad szervezetet, 
melyek majdan mint csoportok erős végvárai lesznek 
az alakítandó országos szövetségnek, bármennyire 
denunciálnak a vidéki kávésok és uszítják szaktár
sainkra a vidéken a rendőrséget.

Végül meg kell még említenünk a munkáltatók 
által szervezetünk ellen intézett újabb merényletet, az 
«ipartársulati munkaközvetítő» címén. Itt a munkáltatók 
által az egyleti munkaközvetítés kijátszásának örökös 
kísérletei bebizonyították, hogy a főnökök — ha tehe
tik — áldozatot nem nézve, örömmel játszák ki az 
ingyenes egyleti közvetítést, melyet úgy kerülgetnek 
mindig, mint- a macska a forró kását. Tisztelet az ipar
társulat hivatalos elnökségének és egynéhány tagjának, 
de az ipartársulat nagyobbrészt ebben a kérdésben 
nem tudta megtartani már többször adott becsület
szavát. Azóta úgy látszik az urak rájöttek, hogy szak
képzett munkaerőt csak a szakegylet nyújthat, ám 
hogy ez a játék az emberekkel kezdi lejárni magát, 
ismét a mi bizalmi-rendszerünknek köszönhető, mely
nek érdekében történtek a kerületi értekezletek is, 
melyek ugyan nagyobbára nem váltak be, kivéve a 
Vili. kerületet és Budát, hol egyes buzgó szaktársak 
agitációja meghozta a gyümölcsöt s ahol mégis válasz
tották a kerületi vezetőséget.

Mindezt összefoglalva, az elmúlt esztendő hét 
hónapjának szüntelen agitációja hatalmas lökést adott 
a kávéssegédek gazdasági helyzetének s ha anyagiak
ban nem is, de erkölcsiekben erőssé tette a szerve-

társadalomnak! Gazdasági érdekeitek évtizedek óta 
pocakos gazdáitok harmincadján volt, szervezkedne
tek kell tehát és megfujni az osztályharc világot meg
váltó forradalmi harsonáját, stb. E pillanatban a «Vörös 
macská»-ból kijött az őrszem, rám nézett, rólam a 
plakátra és a másik pillanatban a szervezett kávés
segédek forradalmi vörös kiáltványa, a kozák kardjá
tól levakarva, rongyos cafrangokban himbálódzott a 
középkorból megmaradt babonavár falán — a teréz
városi templomon.

Tovább mentem. Agysejtjeim megteltek gondo
latokkal  ̂ és a pincéreknek az osztályharc szerinti szer
vezkedésében a szociáldemokráciának igazságát lát
tam, amint a felvilágosultság fáklyájával hatalmas lépé
sekkel befészkeli magát a proletariátus tudatlan réte
geibe és kiűzi onnan a templomok hazug papjainak 
babonakultuszát. Számítani kezdtem az eredménye
ket, melyeket a pincérek öntudatos szervezkedése hoz
hat a szervezett munkásságnak: «Egy pincér, aki a 
Pannónia szálloda dísztermében jogtüvel fogja kiszol
gálni a mágnásokat, aki a Jokey-klub és Park-klub 
lukullusi lakomáit ellenőrizni fogja és a félvilági kul
túra trikóművészetéről tudósítást fog leadni a «Nép
szaváénak. Egy szervezett pincér, aki a mérnökök 
kaszinójában megtűrt kéme lesz az építőmesterek ban
kettjének, amint a kizárt épitőmunkások kizsákmányo
lásáért «emelik a pezsgős poharukat». ,
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zetet, elég erőssé arra, hogy egy bérharcba is bele- 
mehessen. A szervezett kávéssegédek, kiknek a mindig 
rosszabbodo közállapotok folytán a megélhetése immár 
majdnem lehetetlenné vált, megértették a kor érc
harangjának a kongását és szervezkedtek. A fővárost 
zárlat alá helyezve, az őrszemeket kiállítva — várják 
a munkáltatók további támadásait. Követeléseinket 
benyújtottuk és az uj esztendő küszöbén egy kollektiv 
szerződés megkötését várjuk az ipartársulat oldaláról, 
mely kepes legyen a békét egy bizonyos időre bizto
sítani mindnyájunk számára — ha a munkáltatók úgy 
akarják. Ellenkező esetben legyen harc, mi állunk 
elebe! Munka es harc között nevelkedtünk, dolgozni 
és harcolni akarunk továbbra is, amig célunkat el 
nem értük: a pincérek gazdasági és politikai felszaba
dítását.

A kormányhatóság által a munkásszervezetek 
ellen indított brutális hajsza, mely a sztrájktörvényben 
csúcsosodik ki, bennünket az igazság útjáról el nem 
térit. Nem állunk egyedül, bent állunk a szervezett 
munkásság tűzvonalában 1 Az idők megtanítottak 
bennünket harcolni és egyik kezünkben a munka 
szerszáma, amelylyel a mindennapi kenyeret keressük 
meg, a másikban a kard, melylyel jogainkat vívjuk ki 
és védelmezzük meg; és igy harcra készen, az uj év 
küszöbén kijelentjük, hogy az újonnan megválasztandó 
szervező bizottság működését kifogjuk terjeszteni a 
«háziagitációra» is. Statisztikai iveket fogunk kibocsáj- 
tani a bizalmiférfiak között és a beszerzett statisztikai 
adatokkal és szaklapunkkal, amely összes agitácionális 
fegyvereink között a legjobban megfelelt hivatásának 
s nélkülözhetetlen becses szolgálatokat tett szervez
kedésünknek, az uj esztendőben fogjuk csak — remél
jük — az igazi eredményeket elérni, támogatva szak
társaink lelkesedésétől és összetartásától.

Ezzel a programmal tehát nyugodt lelkiismerettel 
adhatjuk át lejárt mandátumainkat szaktársaink kezébe 
és büszkén állíthatjuk: а МОРЕ romjain épült szak
egylet fölé kitűzött vörös lobogót gyalázat nem érte!

A szervező bizottság.

Arad.
Alig terjedt'el 2a hire, hogy Ja] fővárosi kávéházi pin

cérek az egyletesdi játékok ̂ helyett szociáldemokrata 
alapon szervezkednek, a vidéki pincérek közül az 
aradi szaktársak voltak az elsők, akik megértették a 
kor szellemét. Valjuk be nyíltan, hogy a vidéki pin- 
cérség szakszervezeti történetének eme korszakalkotó 
cselekedetét az aradi szervezett munkásságnak köszön
hetjük, illetve az aradi párttitkárságnak, aki dicséretre 
méltó éleslátással fedezte fel nagy horderejű fontos
ságát a pinczérek szervezésének a szociáldemokrata 
mozgalomra nézve — mindenféle tekintetben. Példát 
vehetnek róla ama vidéki városok párttitkárai, hol a 
pincérek még szervezetlenek és ahol sajnos — miként 
tudomásunkra adatott — egyelőre nem foglalkozhatnak 
a pincérség szervezésével, mert munkásotthonok 
hiányában nincsen hely a pincérek -befogadására. 
Tehát inkább az erkölcsileg demoralizált és anyagilag 
is nyomorgó pincérség hadd zülljék tovább a vidéki 
pincéregyletekben, egy két stréber főhajcsár, pocakos 
szállodás gyámsága alatt, a kapitalizmus karmaiban, 
egy két vidéki ujságirótitkár és emberhússal kereskedő 
czupringerre bizva a sorsát, amig majd egy szerencsés 
fordulat folytán eljön az idő, hogy velük is foglalkoz
zanak a karácsonyi megyei kongresszusok.

Pedig a pincérek vannak olyan nyomorgó proletárok 
mint az ipari munkásság, bár inproduktiv elemek, 
lennének olyan tényezők mint a földmunkásság — az 
általános titkos választási jog érdekében. És — szerény 
véleményünk szerint — a pártprogramm és a szak- 
szervezeti kongreszusok is mindég hoznak határozatokat, 
a még nem szervezett munkások szervezéséről. A 
vidéki titkárságok tehát bűnt követnek el, amikor a 
fővárosi pincérség szervezkedésének a hírére még 
ma sem vesznek tudomást rólunk, pedig az tiszta sor, 
hogy a fővárosi pincérség szervező bizottsága előbb 
nem tehet semmit, amig a vidéki párttitkárságok is
merve az ottani helyzetett, — a kezdeményező lépé
seket meg nem teszik.

Hogy itt nem egyedül a pincérekről van szó 
tudomására adjuk a szakszervezeti tanács választ-

Hisz ezek az emberek a szociáldemokráciának 
forradalmi szellemét szinte beleviszik a szervezett mun
kásság legelkeseredettebb ellenségei közé — gondol
tam és mosolyogtam egyúttal a plakátvakaró rendőr 
együgységén.

T. hölgyeim és uraim! Ugy-e, önök természe
tesnek találják, hogy ilyen gondolataim támadtak. Én 
már ilyen vagyok. Elolvasom az utca plakátait és 
cimtábláit. A napokban is egy ilyen táblát olvastam: 
«egy szakegylet táblája volt». Szép formás, vörös kezdő
betűkkel. Felmentem a szakegyletbe mint aféle 
kiváncsi ember.

Az első emelet szűk folyosóján vagy negyven 
kendőbe burkolt proletárasszony didergett. Egy be
esett arcú, sovány asszony kinyújtott nyakkal,  ̂ erősh- 
gette, hogy az ő ura «egyleti tag» — tehát az én 
fiamnak joga is van az apja nevében.

— Az is kegyelem — szólt a másik.
E pillanatban selyemszoknyák suhogása, «uri» 

asszonyok pajkos nevetése hallattszott. Néma csend. 
A proletár asszonyok sorfala között valóságos és 
címzetes urak asszonyai vonultak el: — a hölgy
bizottság volt.

A dolog világos lett előttem. Munkakép
telen munkásapák gyermekeit felruházza a munkás
társi szolidaritás, a proletárbecsület nevében zaj
talanul.

Igen, t. hölgyeim és uraim — titokban. Egy had
sereg kiváncsi szem lehúzta a proletárgyermekekről a 
rongyos nadrágocskákat, szoknyácskákat, mindenféle 
korú nénik piros, fehér selyemblúzokba és «nagysága» 
ruhákban felhúzták az uj ruhácskákat; aztán titokban, 
oh, csak a benfentesek látták! — ültek a «szegény» 
gyermekek a potya uzsonnához.

A gyermekek mohón ették a kalácsot és kitá
gult szempupillákkal bámultak egy nagy bácsira — 
aki lármásan, de titokban rendezkedett. Aztán elkezd
tek szavalni a proletárgyermekek: istenről, jézuská
ról, ki nem tesz különbséget a szegény és gazdag 
gyermek között, csak a jót keresi. Egy kis barnafürtü 
leányka valami nemzeti zászlót is emlegetett. És én 
megkövültén láttam a szervezett munkások egy várá
nak hitt falai közt, a templomok hazug papjai által a 
nép gyermekeinek leikébe nevelt babonának és faj
gyűlöletnek méregnyilait a levegőben imbolyogni.

Csalódva távoztam. Az ajtóban megütötte füle
met egy rikácsoló női hang: «vigyázzatok, a pénzt 
el ne veszítsétek!» — A gyermekek között kis pénz
tárcákat osztogattak, mindegyikben egy korona volt.

Ez már sértő volt. Persze a pénz — az átkozott 
pénz. E kölykek hadd tanulják meg, hogy a tőke az 
u r! Hadd érezzék, hogy apjuk egy hitvány (!) — aki 
nem bir jó nadrágocskát venni számukra. És utóvégre 
a «nagyságák» selyemszoknyája? — Gyorsam kigom-



Hiányának is: hogy a „kávéházi, szállodai és vendég
lői alkalmazottak országos szövetsége“ a megvalósulás 
felé közeledik és lesz olyan vára a szervezett munkás
ságnak, mint az épitőmunkások országos szözetsége. 
A kishitű filozopter elvtársaknak, kik̂  úgy érvelnek, 
hogy a magyarországi szállodák, vendéglők és kávé
házak 35-40.000 alkalmazottait sohasem lehet szervezni, 
— azt feleljük: „hogy ezt csak bízzák a pincérekre.“ 
De a szervezett munkásságtól elvárjuk azt a politikai 
érettséget, amellyel az aradiak rendelkeznek, akik az 
ottani pinczérség küzdelmét magukévá tették, s akik 
úgy érvelnek hogy egy jogtüvel szervírozó szervezett 
pinczér a Fehér Kereszt szállodában és a burzsoázia 
fényüzési helyein, bankettjein — mint muszájból meg
tűrt kém az uralkodó magyar középosztály kellő 
közepébe, családi szentségébe viszi bele az öntudatos 
munkásság forradalmi szellemét és mérhetetlen értékes 
szolgálatot tesz a szociáldemokráciának!

Arad után ma már Nagyvárad és Székesfehérvár is 
bírnak szabad szervezetekkel. És a vidéki ipartársu
latok ugylátszik felismerték, hogy a vidéki pincérek 
mozgolódásának az aradi szervezkedés adta meg a 
lökést, mert az aradi uszítok, az „ipartársulat“ minden 
áron meg is akarja azt akasztani. A pincérek, akik 
mindent elkövettek, hogy a főnökökkel közösen old
ják meg a felszínre dobott kérdéseket, hiába tették, 
mert a főnökök ridegen elzárkóztak a szükségletek elöl. 
Azt követelik, hogy a pincérek lépjenek ki a szer
vezetből — különben kidobják őket az üzletekből. A 
hatóság is legpiszkosabb módon állt az uszító gazdák 
oldalára. Klopfstein elvtársunk ellen port indítottak 
engedély nélküli gyűjtés miatt, mert a pincérektől 
pártadót felvett. Majd meg Zubor Andor, egy odavaló 
hülye rendőrkozák tisztviselő, az egyletben megakarta 
akadályozni a telefonhasználatot. Szóval terrorizáltak, 
ám hiába. Az aradiak végezték munkájukat és a szer
vezet rövid idő alatt 800 korona segélyt fizetett k i a  
munkanélkülieknek, ezzel sok családapát mentve meg 
a kétségbeeséstől. A hatóság most már Klopfstein 
elvtársunk előéletét kutatva, kiakarta utasítani Aradról. 
De ez nem sikerült. Majd ismét a hülye Zubor Andor 
verte a mellét, hogy 48 óra alatt az összes
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boltam kabátom jobboldali gomblyukjából a jogtíit — 
hogy el ne piruljon.

Egyszerre nagy zümmögés keletkezett: a nagy
teremben összevesztek a szervezett munkások a — 
kártyán és eme «polgári» hangulatban kiint a folyosón 
a proletárasszonyok dideregtek.

— Kik ezek az asszonyok itt künn a folyosón ? 
kérdeztem egy szervezett urat ?

A felruházott gyermekek szülei volt az 
álmos válasz.

Kezem ökölbe szorult és reményeim szertefosz
lottak.

Távoztam. Künn a folyosón a kendőbe bujt 
proletárasszonyok dideregtek. Többen a terem abla
kára nyomva sápadt arcukat, azon keresztül nézték 
becsületben szült gyermekeik uzsonnáját, melyet a 

nagyságák» hölgybizottsága • rendezett — titokban. 
Mások meg a vaskorlátra támaszkodtak s mintha 
sírtak volna.

Én pedig láthatatlan lélekként szerettem volna 
megjelenni ennek az ostoba társadalomnak remegő 
nyárspolgárai közt — megsúgni: mondjátok meg 
rendőreiteknek, hogy a vörös pincérplakátok nem 
veszélyesek.

Azaz inkáb csak vakarja le, mert nem érdemli 
meg, hogy a templom falát beszentségtelenitse!

nélküli pincéreket A radról eltoloncoltatja. És lám, a 
szervezett pincérek még ettől sem ijedtek meg, meg
marad hát a vidéki kozákoknak a meghájasodott here 
munkáltatók uszítására: „a segélyző és elhelyező egylet 
feloszlatása.“

A hatóság a múlt napokban tehát az egylet
helyiségében és további intézkedésig felfüggesztette.

Érdekes lesz bepillantanuk a „kávéházi és éttermi“ 
főnökök és hatóság között fenálló barátságos vi
szonyba : Nagy Lajos, a Központi kávéház tulajdonosát, 
többszöri feljelentés után a szállodájában folytatott 
erkölcstelen üzelmek miatt 300 korona pénzbüntetésre 
ítélte a hatóság. Precedens van rá, hogy hasonló 
üzelmek miatt egy más kávést a hatóság eltiltott a 
kávéháztartás jogától és több száz koronára és elzá
rásra ítélték. Nagy Lajos azonban a kártya mellett 
szerzett vagyonával és tekintélyével még ma is a 
törvény által tiltott hazárdjáték-tanyát tart fenn. A 
hatóság a „főnökök“ egyenes megrendelésére cselek
szik. Az ok, amelyet a hatóság fölhozott az egyesület 
felfüggesztésére az, hogy az egyesület egy 500  koro
nás könyvtárat akar berendezni, hogy tag ia it tanít
hassa, nevelhesse. Berzeviczy minisztersége alatt az 
egyesület engedélyt kapott egy pincér-iskola felállítá
sára és tagjainak kulturális művelésére, s dacára ezek
nek, a helyi hatóság a könyvtár beszerzését felo sz latás  
terhe mellett betiltotta.

A szaktársak küzdelm ét az aradi szervezett mun
kásság  m agáévá tette és ebből a harcból csak a szer
vezett pincérek kerülhetnek k i győztesen.
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Rendkívüli közgyűlés.
Múlt év december hó 18-án folyt le az a köz

gyűlés, mely mint a szociáldemokrata alapon szervez
kedő kávéssegédek válasza azoknak, kik a kávésipar- 
társulaton kívül lármát csapva a Katona-féle vendéglő
ben megtartott közgyűlésen nem kevésbé lármás hadi
táncukat járták a munkaközvetítő csimborasszója körül. 
A kávéssegédek közgyűlésén megnyilvánult lelkesedés, 
osztálytudat és érett forradalmi politikai szellem elég 
garancia, hogy az ipartársulati munkaközvetítő barátai 
még korántsem járhatják a győztes haditáncot.

Pont tiz órakor Neumann Károly elnök a gyűlést 
megnyitja, utána Boór Jenő jegyző felolvassa az ala
kuló közgyűlés jegyzőkönyvét, melyet Fekete Lőrinc 
és Kovács Sándor hitelesítettek. Utána Farkas János 
ügyvezető alelnök előadó kifejti, hogy az ipát társulati 
munkaközvetítő lényegében merénylet akar lenni az 
osztálytudatos szervezkedés ellen. Ezt az akciót egy
két fiatal kávés kezdeményezte, kiknek az fáj, hogy 
a munkáltatóknak ma a kávéssegédeket tisztességes 
bánásmódban kell részesíteni, hogy ma nem lehet 
velük oly brutálisan bánni, mint ahogy azt apáik tették, 
kiknek örökébe léptek.

Mi az ipartársulatot meggyőztük, hogy az egye
sületi életet meggyöngiteni lehet, de azt az öntudatos, 
szociális érzést, mely ma már a munkások lelkében 
mélyen gyökeredzik, kiirtani nem lehet és a munká
soknak egyesület nélkül is van elég módjuk helyzetük 
javítására szervezkedni. Beterjeszti a határozati javas
latot, melynek értelmében kimondja a közgyűlés, hogy 
«az ipartársulati munkaközvetítő iroda létesítése ese
tében továbbra is szigorúan ragaszkodik a szakegyleti 
munkaközvetítéshez és az ipartársulati irodát kávés
segéd igénybe nem veszi.»

Azon küzdelem, amelylyel ezen célzataiban eléggé 
világos és érthető akcióját a kávésok egy bizonyos 
töredékének visszaverni fogja, a törvényes keretet túl
lépni ugyan sohasem fogja, de küzdeni fog ellene a
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levő^ön\tfdatos^Vnmí^Hr'n^ ’ 'gazsa8anak tudatában bizottság megvizsgálja s annak határozata mondhatja 
L m e lv ffh iíS íd ta n  t u l S Sí eHemÍ föléW .  csak ki a szerződés felbontását, 
azon eseményeket amelvelc -^ege ni az eseményeket, 8. Tisztességes bánásmód és az üzletekben a
érdekeik irányításában L  >Уаф̂  l̂ ?,sz1. f°rmában, szervezkedés szabad folyásának a megengedése, 
segédeknek rendkívüli 1л , Kf.z,ne *̂ a kávés- 9. Ha bármelyik részről netalán szerződéssértés
eyv töredékének ielenlpai 3 !̂ avesjP a^ársulat történne, e célra egy békéltető bizottság választatik.
i^szakeo-vlet m u n k a k ö z v e t i t ő i * m&r azért is> mert E választott bíróság 13 tagból áll, amelybe 6 tagot az 
fel nem&merültek tehát L- ^ lg panaszok ipartársulat, 4 tagot a kávéssegédek és 3 tagot a

лkávé™segédekSMríezVt? melíá *3 ]° gtalanul ,enne kávéfőzők szakegyletei küldenek ki, kik adott esetben
A határozati iavadst megtarnadva. az ipartársulati titkár által összehiva, maguk közül egy

fe lo lvassa  az inarLici.i eg  ̂lanSu elfogadása után elnököt választanak, ki szavazategyenlőség esetén dönt. 
íontiait • áthoz benyújtandó feltételek E békéltető bizottság határozata mindkét félre nézve

1 д \a* ■ L- , . jogerővel bir. Ha az érdekelt felek dacára a választott 
«I ( J . , M ávesipartarsulat tagjai csak a bíróság határozatának a szerződésszegést továbbra 

s . aib-aim и kavessegedeket (fizető- is gyakorolnák, akkor úgy a munkáltatók ipartár-
I áf esat alkalmazhatnak üzleteikben. A közvetítésre sulata, valamint az érdekelt munkások szakegye-

közvetítése fe lté í& k iz á ra tik  A" “gy" 5kÖk sülete^a^ következményekért semmiféle felelősséget

. ...? ’H '̂JH^ltätoк magánúton, az egyesület meg- 10. Ezen szerződés egyelőre egy évre köttetik
keru seve vessegedet (fizetopincért) nem alkalmaz- és ha ezen idő leforgása után a felek érdekeinek meg
hatnak. , . felel, két évre meghosszabbittatik és ezen idő alatt

3. A kavéssegednek (fizetopincérnek) egy hétköz- egyik részről sem módosítható. Ezen szerződést köteles 
najjia eső teljes szabadnap adandó hetenkint, amely a kávésipartársulat valamint a kávéssegédek szak- 
kotelezo. A szabadnapos munkás helyettesítéséről egyesülete kinyomatni és tagjai közt kiosztani.
a munkáltató köteles gondoskodni, a saját költségén. E pontok felolvasása után Neumann Izidor hozzá-

4. A munkaidőre a következő szabályzat irány- szól az előadottakhoz és azt mondja, hogy abban nem
adó: a nappali kavessegéd  ̂ (fizetőpincér) munkaideje ért egyet az előadó szaktárssal, hogy a merénylet 
reggel 6-tól este 7 ig, a déltől zárásig dolgozók dél- nem egyes fiatal kávésok akciója lenne, hanem ez egy 
V.tán. ^ e j j e l  2-ig, amely tovább nem terjedhet; az rendszeres harc, amelynek hátamögött nagyobb kali- 
éjjeli munkások munkaideje este 7-től reggel 6 óráig berü emberek állnak. Ezt az állítását a kávésipartársulat 
terjed. A délután 1 órától zárásig dolgozók munka- rendkívüli közgyűlése stb. bizonyítja. Nincs ellene a 
ideje, ha éjjel 2 óránál tovább terjed, minden külön felállított pontozatoknak, de azt kívánná, hogy az a 
óráért 20 fillér fizetendő. A munkások kötelesek pontos bizottság, amely a munkáltatókkal tárgyalni fog, név
időben munkába lépni. A nappali munkások ebéd- szerint felolvastassék és semmit a közgyűlés bele- 
ideje 2 órában, inig a déltől zárásig dolgozók vacsora- egyezése nélkül ne cselekedjen és a közgyűlés bár
ideje egy órában állapittatik meg. mikor a szerződés megkötése előtt azon változtat-

5. Ä munkabér hetenként és utólagosan fizetendő, hasson. Kívánja még, hogy a szerződés két év idő-
l áppénz nincs. Ezért a munkabér általánosságban tartamra köttessék s az ő részéről hosszabb időbe 
heti 20 koronában lesz megállapítva, minden levonás nem menne bele. Weisz D. Dani véleménye szerint 
nélkül, kivéve a kötelező betegpénztárt. A fizető- a közgyűlés ne engedje meg, hogy a bizottság kötött 
pincérek munkabére szabad egyezkedés tárgyát képezi, marsrutával menjen bele a tárgyalásokba. Kívánja 
de kevesebb nem lehet, mint a felszolgálóké. Minden szigorú meghatározását, hogy a munkáltatók hány 
ujságvásárlási kötelezettség teljesen eltöröltetik. A tanoncot alkalmazhatnak, a felmondási időre nézve 
kenyérszükségletetet a fizetők szerzik be szabad pék- pedig azt, hogy a munkáltató csak a hét közepén mond- 
választással. A munkáltató a pékszázalékra igényt nem hasson fel, de a munkás hétfőnél előbb elbocsájtható 
tarthat. ne lehessen. Utánna Boór Jenő felolvassa a választmány

6. Vasár- és ünnepnapok és rendkívüli esetekre által megválasztott s a tárgyalásokkal megbízott bizott-
alkalmazott kisegítők munkabére 3 korona, mig a nyári ság névsorát, — kiknek megválasztását a közgyűlés
saison-üzletekben a kisegítők hétköznap 3, vasár- és egyhangúlag megerősíti. — Ezekután Neumann
ünnepnap 5 korona munkabért kapnak. Izidornak azzal válaszol, hogy ellentétbe kerül állitá-

7. A tanoncok 13 évesnél fiatalabbak és 16 éves- saival, mert amikor azt állítja, hogy az ipartársulat
nél idősebbek nem lehetnek. Legalább négy munkaközvetítő akciójának mélyebb gazdasági rugói 
kávéssegéddel dolgoztató munkáltató tarthat egy ta- vannak, vagyis hogy az , másik szavában
noncot. Tanoncfiuk csupán szivarárusitásra nem alkat- azt mondja, hogy az nem egyes fiatal kávésok akna- 
mazhatók, hanem egyéb, a szakmába vágó munkára munkája, hanem annak a hátamögött nagyobb kaliberű 
használandók fel. A szivarárusitásra már idősebb emberek esze rejlik s ezzel tulajdonkép elismeri 
kávéssegédek alkalmazandók. A tanone munkaideje Farkas előadó szaktárs által kifejtett hivatalos állás
reggel 6-tól este 8-ig terjed s munkabére heti 5 korona ponját a vezetőségnek, hogy a munkáltatók akciója 
minimum. A szakiskola látogatása kötelező, amelynek igenis osztályharc, amely azonban egyes főnökök által 
költségeit a munkáltató köteles a sajátjából fedezni, igenis irányítva lesz. Egészen mellékes, hogy kis vagy 
Olyan tanoncoknak kiknek szülei vagy hozzátartozói nagy kaliberű emberek-e az irányadók. Indítványozza, 
nem a fővárosban laknak, a munkáltató köteles hogy a szerződés egyelőre egy évre és ha az mindkét 
lakásról gondoskodni. A tanoncfiuk legalább 3 évre részről bevállt, két évi meghosszabbítással, tehát 
szerződtetnek mint az ipari szakmáknál általában, összesen három évre köttessék, — mit a közgyűlés 
A munkáltatók tanoncaikat minden esetben a szak- egyhangúlag elfogadott. Weisz D. Daninak a tanonc- 
egyevületnek kötelesek bejelenteni, illetve azok úgy skálára vonatkozólag azt feleli,-hogy a munkásság a 
be- mint kilépését tudomását a adni. Ha a munkáltató a tanoncskálával túllő acélon és ellentétbe kerül a 
tanone szerződését a kikötött idő előtt közbe jött okok szociáldemokrácia elveivel. A proletárgyermek elől 
miatt felbontani akarná az okokat a munkáltató és a mai mostoha társadalom az iskolákat elzárja; a 
segédek által választott 3—3 tagból álló vegyes munkásság a tanoncskálával ugyanazt cselekszi s Így
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a proletárgyermekek kivannak téve az elzüllés vesze
delmének. A szegény ember gyermeke elől a szervezett 
munkásságnak az ipari és kereskedelmi pályákat elzárni 
nem szabad, de leginkább a pincérségnek nem, akinek 
foglalkozása nincsen képesitéshez kötve, mert ezzel 
egy foglalkozásnélküli osztályt teremtünk, akik bár
mikor kész eszközei lesznek a tőkének a munkabérek 
lenyomására, a szervezett munkásságot tehát oldalról 
fogják megtámadni. Nem a tanoncskála felállítása, 
hanem a tanoncoknak mint ifjú munkásoknak a 
szervezése és kizsákmányoltatásuk megakadályozása a 
szervezett kávéssegédek kötelessége.

Farkas és Neumann Károly hozzászólása után a 
közgyűlés kimondja, hogy a követelésekbe beveendő: 
«legkevesebb négy^kávéssegéddel dolgoztató munkál
tató alkalmazhat egy tanoncot.»

Sonnenschein indítványozza, hogy a fizetőknek 
egy meghatározott fix fizetés legyen kimondva. Farkas 
felvilágosítása után a régi tervezet változatlanul fenn
marad. Kopcsinovics Antal a coupon- illetve a tantusz- 
rendszer befogadását ajánlja a feltételek közé. Egy
hangúlag elfogadtatott és a követelések közé felvé
tetett. Hajduska Rezső nézete szerint a munkabéreket 
üzletek szerint kellene osztályozni s azok kifizetését 
is: hol havi, hol pedig heti kifizetésekkel. A köz
gyűlés ezt elveti és a régi tervezetet változatlanul el
fogadja.

Schwarcz Béla indítványozza, hogy a fizetők a 
felszolgáló, valamint a konyhaszemélyzet részéről 
fogyasztott kenyeret fel ne számíthassák a munkál
tatónak, de ebből ki legyenek zárva a munkáltatók 
hozzátartozói és magán cselédszemélyzete. A felmondás 
egyezkedés tárgyát képezze. A közgyűlés ezt a be
nyújtandó követelésekbe egyhangúlag befogadni ki
mondja. Orünfeld Mihály szerint nem az a lényeges, 
hogy kik vannak benn a bizottságban, hanem az, 
hogy mi van benn a követelésekben. Mondja ki a 
közgyűlés, hogy a benyújtott követelésekből nem 
enged semmit. Indítványozza, hogy a szerződésbe 
vétessék bele az is, hogy «a munkabérek rendezése 
miatt a munkáltatók a kávé árát fel nem emelhetik.» 
Farkas szaktárs felvilágosítása után Orünfeld szaktárs 
első indítványa tárgytalannak lett kimondva, második 
indítványát pedig a közgyűlés elveti. Kalmár Emil a 
tanoncrendszer ellen beszél és annak teljes eltörlését 
kívánja. Indítványozza, hogy legalább addig, amig a 
szerződés tart, a munkáltatók tanoncokat ne alkalmaz
hassanak. A közgyűlés ezt elveti. Koréin Gusztáv 
általánosságban beszél a benyújtandó pontozatokhoz 
és óvatosságra inti a vezetőséget. Krausz Ferenc 
általánosan vázolja a mai helyzetet s kimutatja, hogy 
magában az, miszerint az ipartársulat belátja, hogy ma 
már csak egy becsületes szerződéssel boldogulhat, — 
már eredmény. A megválasztott bizottság személyei, 
azoknak közéleti múltja elég garancia, hogy a kávés
segédek érdekei elárulva nem lesznek. Zuckermandl 
szaktárs kijelenti, hogy a felállított pontokat elfogadja 
azzal a hozzáadással, hogy Weisz D. Dani indítványát 
a tanoncskálát illetőleg alapos megfontolás tárgyává 
kell tenni. A közgyűlés a kimondott határozatnál a 
tanoncokat illetőleg megmarad.

Végül Neumann Károly elnök zárszavában ki
fejti, hogy a mai rendkívüli közgyűlés határozata a 
tárgyalásoknak csak a kiindulási pontja. Arra, hogy a 
megválasztott bizottság a tárgyalásokból győztesként 
kerüljön ki, a kávéssegédek támogatására van szük
sége. Ama reményben, hogy az osztálytudatos kávés
segédek tudni fogják kötelességüket, erős összetartásra 
buzdítja őket és több tárgy hiányában a gyűlést be
zárja.

6. oldal
A közgyűlés által módosított feltételeket az e 

célra megválasztott bizottság már benyújtotta az ipar
társulatnak ; a tárgyalások a napokban megkezdődnek.

VIDÉK.
Nagyvárad. Múlt hó 27-én tartotta a nagy

váradi pincér-egylet rendes évi közgyűlését. Ezt meg
előzőleg öntudatos szaktársaink egy nyilvános gyűlést 
tartottak, hogy a tisztujitásra készüljenek. Es a nagy
váradi burzsoák, kiknek pelyhes szájú zsentri kölykei 
is elvárják, hogy a pincérek előttük földig hajoljanak, 
meglepetve láthatják a pincérek szociáldemokrata ala
pon való szervezkedését. Hiába fognak össze a főnök 
urak, szaktársainknak a megélhetéséért történő harcát 
— megállítani képtelenek. Konkrét követeléseket még 
nem állítottak fel, egyelőre ki akarják vonni a veze
tést, mely eddig avatatlan kezekbe volt letéve s leg
inkább egy ügynöktől függöttt a pincérek sorsa. A 
gyűlést a Szabó-féle vendéglőben tartották s nagy 
lelkesedéssel határozták el, a hivatalos k likk  j e 
löltjeivel szemben a sa ját jelö ltjeiket fo g já k  beválasz
tani a pincéregyletbe. A gyűlésen Friedmann szaktárs 
elnökölt, a központot Krausz szaktárs képviselte mint 
előadó s találó példákkal bizonyítva a szervezkedés 
fontosságát, erős összetartásra buzdította a szép szám
ban megjelenteket. Végül Vántus elvtárs beszélt az 
egybegyüFekhez és a gyűlés reggel 5 órakor ért véget,

A nagyváradi szaktársak múlt hó 27-én meg
tartott közgyűlésének lefolyásáról a következő tudósí
tást kaptuk :

A nagyváradi pincérek f. hó 27-én tartották tiszt
újító közgyűlésüket. Ezen a közgyűlésen mérték össze 
a szervezett pincérek erejüket a reakció gyászvitézei
vel, akik eddig a vezetőségben nem juttattak helyett 
a felvilágosodottság úttörőinek.

A gyűlés a legféktelenebb terrorizmussal vette 
kezdetét. A főnökök főhajcsárjai, a talpnyalók gárdája, 
hatalmukat éreztetni akarván, drákói rendeletekkel 
akarták visszatartani a szervezett pincéreket választási 
joguk gyakorlásától. E díszpéldányok közzíil különö
sen kiemeljük az Emke kávékáz főhajcsárját, Schwarcz 
Bélát.

Ez az alak, akit különösen figyelmébe ajánlunk a 
szervezett munkásságnak azt a merész kijelentést tette, 
hogy mind azokat, akik a közgyűlésre elmernek menni, 
rögtön kidobatja az üzletből. (Erre nézve bizonyíté
kaink vannak.) Ez a bornirt, buta alak, aki'gazdájánál 
talpnyalással hízelegte be magát, hatalmi gőgjében 
még arra is vetedemett, hogy a szervezett pincérek 
egyikét, amikor megjelent az Emke kávéházban, hogy 
pincértársait a szavazásra elvigye, lecsirkefogózta (az 
illető az eljárást ellene a büntető bíróságnál folya
matba tette), elfelejtve azt, hogy bóchersága idején a 
kosztnapokat pincérszaktársainál ette. Erről a díszpél
dányról ennyit. Most pedig itt adjuk a másik főhaj
csárt: Klein Mártont. Ez az alak, dacára annak, hogy 
már egynéhány éve a pincérek között kontárkodik, a 
szabóságnál szerzett természetéből nem tudott kivet
kőzni, t. i. ő minden dolgát úgy intézi, hogy a káp9szta 
is megmaradjon, de a kecske J s  jóllakjék. (Értve 
alatta az ő főhajcsári mivoltát.) Ő volt ugyanis az, aki 
Ephialtes módjára befurakodott pincér elvtársaink 
közzé és ugyancsak dicstelen előde példájára, rejtett 
utakon vezette a pocakos kávésok gárdáját a szavazó 
urnához. A szervezett munkások tudni fogják köte
lességüket ezzel az árulóval szemben.

A közgyűlésen egyébként pincérelvtársaink je 
löltjeiket a választmányban diadalhoz juttatták, csak
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az elnök kérdésében 38 szavazattal 43 ellenében buk
tak el, amíg a titkár kérdésében 4 0 -4 0  szavazatnál 
a? elnök szavazatával a mérleget a deresre húzott 
Pásztor Ede hírlapíró javára döntötte el — Az ui 
választmány bizonyára gondoskodni fog róla hogy a 
pinceregylet a jövőben a pincérek érdekeit meevé- 
delmezze. s

A nagyváradi pincéregylet közgyűlésére jövő 
szamunkban meg visszatérünk.

Szakegyesületi Szemle.
Értesítés. Január hó 14-től kezdve szak

egyleti helyiségünkben minden hétfőn este 
fél 9 órakor előadás lesz tartva: «A szocializmus 
története és tanításai.» Résztvehetnek a szak
társak hozzátartozói is.

Alattomos aknamunka. Egyesületünk titkos 
ellenségei a legfurfangosabb módokat eszelik ki, a 
a legpiszkosabb eszközöket megragadják, hogy szak
egyletünket gyanús hírbe keverjék. Bizonyítja ezt az 
a kártya, melyet Wiener szaktársunk adott leközlés 
végett s amely igy szól:

T. Hirschkovits Kálmán urnák, H.
Igen ajánlom b. figyelmébe azon körülményt, 

hogy az egyletben azt beszélték egyesek, hogy önt 
megfogják verni, mert azt gyanítják, hogy Wiener 
Sándort ön helyezte el.

Tiszelettel Egy jóakarója.
Nekünk semmi közünk Hirskovicshoz, amig nem 

sérti meg szervezetünket. Mi utána jártunk a dolog
nak, amely tulajdonkép azon fordul meg, hogy Wiener 
szaktársunk egy üzletből ki s egy másikba belépett, 
amit valószínűleg valaki rossz szemmel nézett. Pedig 
ehhez szó nem férhet, mert a munkáltató, ha egy üzletben 
lévőt felszólít, hogy régi üzletéből lépjen ki azért, 
hogy nála dolgozhasson s ezt az illető szaktárs meg
teszi, nem kifogásolhatja senki sem. Elvégre az egyiet 
nem gyámja a tagoknak s csak arra kell ügyelni, 
hogy ki ne játszák, ami itt nem is történt, mert az 
üzletváltozást az egylet közvetítette. Kinek állt hát ér
dekében megfenyegetni Hirschkovicsot, ki tulajdonkép 
ártatlan a dologban? Nem tudjuk, csak annyit bírtunk 
konstatálni, hogy a kártyát női kezek Írták és akár 
szaktárs, akár idegen volt, piszkos aknamunkánál nem 
egyéb, amely egy volt ügynökért csupa jóakaratból 
veszélyt képes hozni a szakegyesületre.

A tagsági dijak. Most, hogy beköszöntött az 
uj esztendő aktuálisnak tartjuk a következő kérdést 
intézni a boldog munkában lévő szaktársakhoz: 
«tudják-е, hogy mily fontos ügye a szakegyleti moz
galomnak a tagsági dijak pontos fizetése, vagyis: a 
pénzbeszedés ?»

Azok a szakegyletek, melyeknek munkában 
álló tagjai hanyagul fizetik a tagsági dijakat, avagy 
örökös unszolás után — rossz szervezetek, melyek 
pénz hijján képtelenek harcba szállni a polgári társa
dalom munkáltatóinak «Wertheim-szekrényeivel, mely- 
nek katonái tehát tehetetlen bábok és egyletükkel 
együtt elvesztették létjogosultságokat az öntudatos 
proletármozgalmak mezején. ,

E feleletet vésse tehát minden munkában allo 
szaktárs emlékezetébe és a tagsági dijakat beszedő 
szaktársunk ha majd megjelenik közöttük, mindég ti 
kes emberekre találjon, kik e kérdés nagy hóideieje 
felfogva, üzletek szerint készen várják az összeszedett 
tagsági dijakkal. Az elmúlt évben elég kivetni valót 
találtunk a szaktársak magaviseletében a tagsági 
dijak fizetését illetőleg.

Nem bocsájtkozunk bővebb fejtegetésekbe, bár 
elég okunk volna rá — és jogosan, csak azt jegyez
zük meg az uj év beköszöntével, hogy a pénzbesze
dés fontos kérdését, amelyről a múlt évben annyit 
tárgyaltunk, a munkában álló szaktársak támogatása 
nélkül nem bírjuk megoldani. A bizalmi-férfiak, kiknek 
a havi esedékes tagságidijak beszedése kötelességükké 
tétetett, ezt nem teljesítették egy-kettő kivételével, 
ami említésre sem érdemes. Újból felhívjuk tehát bi
zalmiférfi szaktársainkat eme fontos ügynek szigorú 
végrehajtására, valamint fizetőpincér szaktársainkat is, 
kik közösen a bizalmiférfiakkal könnyen megvalósít
hatják: az esedékes tagsági dijakat az üzletekben a 
szaktársaktól beszedni és annak idején átadni a pénz
beszedő szaktársnak; legcélszerűbb azonban a bizalmi
férfi által személyesen behozva, kiváltani a nyugtákat.

Ne felejtsék el a boldog munkában állók, hogy 
a kávéssegédek szakegylete munkanélküli segélyt 
nyújt tagjainak és hogy a munkanélküliek, kik állan
dóan ki vannak téve «Tulipániában» az elzüllés ve
szedelmének, könnyen lenyomhatják a munkabéreket 
és veszélyeztethetik a — boldog — munkában lévők 
ekszisztenciáját.

A frakk. Az 1906-bani szervezkedésnek leg
első mozgalma a gyűlölt frakknak a megszüntetése 
volt és bár sokan gúnyos mosolylyal nézték a kávés
segédeknek ezt a mozgalmát, mi kik keserves éveken 
át cipeltük ezt a kényelmetlen és megkülömböztető 
ruhadarabot, legjobban éreztük a frakkviselet eltör
lésének erkölcsi értékét s ezért büszkék is vagyunk 
kivívott eredményünkre. Az évzárlat alkalmából köte
lességünknek tartottuk, hogy erről megemlékezzünk, 
amely májusban tartott első nyilvános gyűlésünkön, 
mint Szalay Lajos szaktársunk indítványa kezdődött 
és mindinkább mint valami megindult hólavina fel- 
tartózhatatlanur haladt előre a megvalósulás felé Fodor 
Pál szaktársunk lelkes agitációja folytán.

A szervezett kávéssegédeken múlik, hogy az a 
gyűlölt ruhadarab ne tehessen többet csúffá bennün
ket a munkában s megszabadulása által elért előnyö
ket 1907-ben is megtarthassuk.

Megalakult a dalárda. Örömmel és bizonyos 
büszke-éggel jelenthetjük, hogy a kávéssegédek da
lárdája megalakult. Bár ma még a megalakulás első 
stádiumában van s a próbákkal elfoglalva még hiva
talosan be nem mutatkozott, annyit azonban már je
lenthetünk, hogy tagjai az ének és zene tekintetében 
tehetséges és ambiciózus szaktársakból állnak, akik ha 
kitartással és teljes odaadással fogják fel hivatásukat 
és szem előtt tartják, hogy a munkásszakszervezetek 
mindaddig nem teljesek, amig egy modernül szerve
zett dalárdával nem bírnak, akkor a kávéssegédek 
dalárdája nem egy kitüntetést hozhat a fővárosi kávés
segédekre és bátran kifogja állni a többi munkás
dalárdák — versenyét.

A dalárda karnagya Stark Henrik zene- és ének
tanár, az általános munkásdalárdák főkarmestere. 
Tagjai: elnök Grünwald Gusztáv, főpénztárnok Grün- 
wald Ödön, pénztárnok Eisler Jenő, titkár Takács 
István, jegyzők Csillag Géza és Iványi Gábor, ellen
őrök Vaszilkovics István és Rényi Rezső, ügyelő 
Weinberger Gyula, hangjegyrendező Fischmann 
Gyula. Választmányi tagok: Kohn Ernő, Galgóczy 
Miklós, Seemann Andor, Szentpétery Józset, Szénássy 
György és Kohn Miksa. Rendes tagok: Krausz Izsó, 
Méri Imre, Goldberger Ignác, Saffáry József, Gruics 
György, Krausz Géza, Németh József, Spitzer József, 
Szüdler Gábor, Klampár Imre, Klempa Géza, Krausz 
Sándor, Kóczán Sándor, Strasser József, Tudós 
Péter, Erdőnyi Sándor, Erdős Béla, Zimmermann
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Jenő, Hermann Gyula, Papp József, Wallenstein 
Miksa, Balogh Kálmán, Haár Sándor és Falatkay 
Győző.

Szervező bizottsági szemle.
Bojkottok. Múlt számunkban jelzett Hanusz és 

Olmosi-ügyben csak annyit Írhatunk, hogy a Hanusz 
kávéház bojkottját teljesen, hivatalos formában még 
nem oldhatjuk fel, amennyiben a munkáltató az ün
nepek utáni napokra ígérte a sztrájktörők elbocsájtását 
és a többi kérdések elsimítását.

A «Fészek« kávéház ügyében Ólmosi József 
munkáltató és a munkából kilépett személyzet között 
a következő megegyezés jött létre:

1. Az összes munkából kilépett személyzet 
visszavétetik. 2. A teljes szabadnap hetenkint kötelező.
3. Csak a szakegylet által közvetített tagok dolgoz
hatnak. 4. A munkások megbízottai ellen elkövetett 
sértésekért a munkáltató elégtételt szolgáltat és a 
rendőri feljelentést visszavonja. 6. Tisztességes bánás
mód.

Ólmosi ur rövid habozás után rászánta magát 
és a megegyezést aláírta, dacára azonban ennek, a 
rákövetkező napokban ugylátszik megbánta ezen 
tettét, mert a sztrájktörőket nem akarta elbocsátani, 
mig meg nem győződött, hogy azokkal, de leginkább 
Blau Náci sötét alakjával nem volt kávéssegéd, ki 
dolgozott volna. A körülmények által kényszerítve 
tehát beletörődött a változhatatlanba, a sztrájktörőket 
elbocsájtotta és részben visszafogadta a régi személy
zetet, mert egynéhányan egyáltalán vissza se kíván
koztak, akik helyett a szakegyesület más szaktársakat 
közvetített.

Eszerint a «Fészek» kávéház a bojkott alól fel 
van mentve. Figyelmeztetjük egyúttal az éttermi szak
társakat, hogy a soraik közül kikerült sztrájktörő 
betyárokat méltó fogadtatásban részesítsék.

Szégyeijék magukat. Ismételten panaszok 
érkeztek be hozzánk, hogy a «Cairó» kávéház főpin
cérei nem akarják megtartani a szabadnapot. Ez ügy
ben a szervező bizottság többszörösen felkereste a 
munkáltatót, megtudandó, mi okozza eme ázsiai álla
potokat? És a munkáltató legnagyobb szégyenünkre 
kijelentette, hogy részéről nem állja útját a szabadnap 
betartásának, de ha fizetőpincérei nem tartják be, ő 
erőszakkal nem kényszerítheti őket annak betartására. 
Mi eleinte kételkedtünk, hogy ma, amikor a kávéházi 
alkalmazottak szervezkedéséről a verebek is csiripel
nek, még mindig akadjanak sötét koponyák, kik az 
emberrel veleszületett jogot, a pihenőnapot képesek 
legyenek odaajándékozni a munkáltatónak. Mi csalód
tunk, mert a «Cairó» fizetői meglehetős díszpéldányai 
az állati sorsban élő szervezetlen munkásnak.

E célból átirtunk a «Grafikai munkások szak
egyletének», melynek helyiségei a «Cairó» hávéház 
alatt vannak, amelynek révén a »Cairó» kávéház tulaj
donosa meglehetős hasznot húz a grafikus elvtársak- 
tól. Átiratunkra a következő választ kaptuk:

T. Elvtársak! Árszabálybizottságunkhoz intézett 
azon kérésüknek, miszerint a «Cairó« kávéház fizető
pincéreit szólítsuk fel a szabadnapok pontos betartá
sára, — eleget tettünk. A fentnevezettek ezen felszó
lításunkra határozott ígéretet tettek, hogy a jövőre 
nézve ezen szabadnapokat megkövetelik a szerk.) 
és betartják.

Elvtársi üdvözlettel István
biz. jegyző.

A «Cairó» fizetői szégyelhetik magukat, hogy 
legelemibb kötelességükre is idegen elvtársaknak 
kell őket figyelmeztetni, s akkor is azt mondják : hogy 
ezután a szabadnapot megkövetelik a főnöktől. Tehát 
vagy a főnök hazudott nekünk, vagy ők szégyelték 
bevallani gyávaságukat és éhes eljárásukat, s ők 
hazudtak. Mi csak arra figyelmeztetjük őket, hogy jó 
lesz megfelelni kötelességeiknek, különben grafikus 
elvtársaink utján radikálisabb eszközökkel fogjuk őket 
erre kényszeríteni.

Még a félvilági kultúra is? A chantankávé- 
házak nemzeti szokása szerint az artistanők az előadás 
után a márványasztalok közé keverednek, illetve az 
azok körül ülő vendégek közé — balekot fogni. A 
kávéház-iparnak eme nemzeti munkája múlt hó 27-én 
a Fodor-mulatóban is megtörtént, ahol az előadás 
után egy Mollányi Bella nevű artistanő a színpadról 
leereszkedve, egy ismerős vendég mellé telepedett, 
kivel magának valami italfélét rendelt. Fizetőpincér 
szaktársunk, ki valószínűleg szintén ismerte a — vendé
get, megtagadta a kiszolgálást, mert bizonyára nem 
volt hajlandó Bella kedvéért a losungra ráfizetni. Erre 
az artistanő (oh Bella, Bella) rettentő dühbe gurulva, 
elkezdte a pincérséget ócsárolni, «piszkos nép» stb.- 
nek nevezve minket.

Ott dolgozó szaktársaink a pincérségen esett 
sértésekért maguknak elégtételt szerezve, kérdőre von
ták a mosdatlan szájú dámát és ha el nem kotródik, 
kávéfőző elvtársunkkal egyetemben, amúgy istenigazá
ban elverik rajta és díszes társaságán a port, amelybe 
egy «polgári» népbutitó lapnak valami belmunka- 
társa is tartozott. Égyben kijelentették, hogy ha Bella 
nagysám még egyszer felmer lépni a színpadon, be
szüntetik a munkát és felhívják az összes chantan- 
kávéházak szaktársait, hogy a bojkotthoz csatlakozzanak 
és Mollányi «úrnőt» ne hagyják játszani mindaddig, 
amig kanászkodásaiért a. szervezett kávéssegédektől 
bocsánatot nem kér. Ez hatott. A napokban felkere
sed bennünket Bella nagysám s a következő nyilat
kozatot adta át közlés végett:

Alulírott múlt hó 27-én, a Fodor-mulatóban 
a pincérek ellen elkövetett sértő kifejezéseimért 
a szervezett kávéssegédektől ünnepélyesen bocsá
natot kérek s ezt úgy a «Népszavában», mint a 
«Kávéssegédek Szaklapjában» közzéteszem.

Neszrnélyi M ollányi B ella. 
Erre mi csak annyit jegyzünk meg: vegye tudo

másul Bella, a szervezett kávéssegédek nem csak a 
félvilági kultúrától, de az egész világ uralkodó prostituált 
kultúrájától sem hagyják magukat bepiszkolni.

Mit akar Kanczler ur? November 28-án az 
Ámor-kávéház kávéssegédei bizonyos differenciák 
miatt, melyek közöttük és a munkáltatók között fel
merültek, sztrájkba léptek. A differneciákat Kanczler 
urnák egy rokona okozta. Bár a szervező bizottság 
nem helyeselte a sztrájkot, mivel azt a szaktársak 
szabályellenesen csinálták, mégis közbelépett és a 
következő megállapodást kötötte:

1. Kanczler és Strasser urak elállnak attól, hogy 
még egy embert alkalmaznak üzletükben január 15-ig, 
kivéve kisegítőt, vagyis: állandóan csak hat emberi 
alkalmaznak.

2. Ha a fizető szabadnapot 1 art, Biermann Hugó 
számol egyetemleges felelőséggel.

3. Az alkalmazottak tartoznak lelkiismeretesen az 
üzleti forgalmat elvégezni.

4. Ezen ügyből kifolyólag három hónapig senki 
el nem bocsájtható.

Bár az alkalmazottak két órai sztrájk után vissza 
mentek dolgozni s kötelességüknek megfeleltek,
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dacára az aláirt megegyezésnek, Kanczler ur örökösen 
bakafántoskodik. Az azóta kilépett Biermann szaktárs 
helyett szaktársaink egymásközt megegyeztek a fizető
pincér helyettesítésében. Béke még sincs, mert Kancz
ler urnák valószínűleg az fáj, hogy munkásai öntuda
tos emberek lettek, kik saját fejükkel gondolkodnak, 
rendezett munkaviszonyok között akarnak dolgozni és 
szervezkednek. Mi figyelmeztetjük Kanczler urat, 
hagyjon fel az «izgatással», ne keressen örökösen a 
kákán csomót és szokjon le arról, hogy magának 
örökké egy pár « Lieblinget» tartson rezervában, akik
kel mindig cserélgetni akarná pincérmunkásait. Elvégre 
Kanczler urnák — szerény felfogásunk szerint — 
nem utcai leányokkal, hanem szervezett munkásokkal 
van dolga!

«Gegen Dummheit ist kein Kräutl ge
wachsen« mondja egy régi jó német közmondás, mely
nek igazságáról a napokban meggyőződhettünk. Az 
«Edison-szinház kávéháziról van szó, kinek tulajdonosa 
a tegnap még pincér volt, kit Polnauer Sándornak hív
nak, — igaz, hogy neve egy sztrájktörés alkalmával 
lett közismert. Azaz inkább főpincéréről van szó, 
Fischer Jónásról, ki vízözön korabeli nevéhez méltón 
állandóan megcsaholja a szervezett kávéssegédeket, 
kiknek az a szerencse jutott osztályrészül, hogy 
Polnauer üzletében a Darvinizmus theoriáját bizonyító 
fizetőpincérjével dolgozzanak. Ez a butaságban szen
vedő karikatúra ahelyett, hogy nyomorult, rabszolga 
sorsára gondolva, feljárna a szervezett kávéssegédek 
gyűléseire és azon volna, hogy páriaéletét emberhez 
méltóvá tegye, a szervezett kávéssegédeket «szarvazott 
stb. munkásoknak» nevezi és fáradsággal felépített 
szervezetüket bután kiröhögve, gúny tárgyává teszi. 
Mi nem érezzük sértve magunkat, ha ilyen ostoba 
báb, akit csak szánni tudunk s kinek számára a 
német közmondás szerint tényleg nem született 
orvosság.

«Jónás» természetrajzához méltón felénk köpköd, 
azonban Polnauer urat figyelmeztetjük, tanítsa becsü
letre piszkolódó szolgáját és iparkodjon tultenni rajta, 
mert az Edison-szinház kávéházba szervezett munká
sok is járnak és mi majd fogunk rá módot találni, 
hogy magunknak elégtételt szerezzünk.

Felhívás a budapesti összes szakszervezetekhez! 
Elvtársak! A szoba- és ablaktisztító munkások szak- 
szervezete megalakult, de fejlődését megakadályoz
zák a közöttünk lévő paraziták, kik annyira gyávák, 
hogy nyilvános szakgyülésünkön leadott szavazatukat, 
hogy a szociáldemokrata párthoz csatlakoznak, most 
a gyűlés után gyáva módra, ebből gúnyt űzve 
megtagadják.

Elvtársak ! Felkérünk benneteket, Budapest összes 
szervezett munkásságát, — tegyétek ügyünket maga
tokévá. Ahol csak egy ablak- vagy szobatisztitó mun
kást találtok, dolgozzon bár magánlakásban, épületen, 
kávéházakban  és vendéklőkben, bárhol, követeljé
tek tőle a pártkönyvecskét, melynek «a szoba- 
és ablaktisztítók szervező bizotsága» pecsétjével 
kell ellátva lenni. Figyelmeztessétek, szorítsátok a 
szervezkedésre az indifferens munkásokat.

Elvtársi üdvözlettel 
a szoba- és ablaktisztítók 

szervező bizottsága.
H elyreigazítás. Múlt számunkban «Skorpiók» 

cim alatt ugyan e helyen leadott cikkünkre vonatkozó
lag a tudósítás leadója tudomásunkra adja, hogy 
Flaschner zugügynöknek piszkos 1113”j|̂ u5,1е1,?1’ 1
összejátszva a munkáltatóval, kitúrt 3*^s3^° 
családos szaktársat, hogy helyette egy 200 koronával

magasabb óvadéku fizetőt csempészhessen be, nem 
az akácfa-utcai «Polgári», hanem az «Öszterreicher» 
kávéházban történt.

Kávéssegédek — vigyázzatok. Dávid Pál a 
Bodó-kávéház főpincére, Koloszár András kávéssegéd 
és Raska József fizető az Orient kávéházból, dacára, 
hogy a szervezett kávéssegédek a «Fogadó» cimü 
fércelményt bojkottálták, mégis hódolva a régi tuli
pános szokásoknak, leadták újévi üdvözletüket a 
«Fogadó»-nak.

Reméljük a szaktársak nem felejtették el, hogy 
tagjai a szervezetnek, tehát a legnagyobb szégyen egy 
szervezett munkásnak, ha a butaság vámszedőinek 
felül és vámot fizet.

A szervező bizottság utána járt a dolognak és 
a fenti szaktársak egyike kijelentette, hogy az újévi 
hirdetés tudtán kívül került bele a bojkottált sajttaka
róba. És ez megnyugtat bennünket, hogy a «Fogadó» 
ma már csak a papiroson tudja végigkomédiázni 
kisded játékait. Mindamellett a szervezett kávéssegé
deket figyelmeztetjük — vigyázzanak, s ne kompro
mittálják neveiket még akkor sem, ha az Orientben 
vannak üzletben.

Különfélék.
Egészség-Naptár. A dr. Marton Sándor szerkesztésében 

megjelenő Egészség-Naptár 1907-re szóló kötete most hagyta 
el a sajtót és ezúttal is éppen olyan ízléses köntösben mutat
kozik be, mint az előző években. A terjedelmes, de azért 
könnyen kezelhető naptárnak a rendes naptári részen kívül igen 
tartalmas szövegrésze is van. Ebből kiemeljük a következő, 
felette tanulságos cikkeket: Dr. Marton Sándor: Hogyan óvjuk 
meg egészségünket, munkaképességünket ? Dr. Berend Miklós : 
A csecsemő megóvása egészségi zavaroktól. Dr. Grósz Gyula : 
Hogyan őrizzük meg gyermekeinknek egészségét? Dr. Leszner 
Dezső: Egészségi szabályok a tanuló ifjúságnak. Dr. Feleki 
Sándor: Hogyan védekezzünk a fertőző bajok ellen? llosvay 
Lajos: Mérgek a háztartásban. Dr. Breitenfeld Ferenc: A nő 
hivatásos foglalkozásával járó betegségek. Ezenkívül írtak: 
dr. Ranschburg Pál a gyengeelméjű és gyengetehetségii gyer
mekekről, dr. Fejér Gyula az újszülöttek szemgyuladásáról, 
dr. Waldmann Fiilöp a nyaralásról, dr. Weiner Emil a szép
ségről, egészségről, dr. Surányi Miklós a hizlaló és soványitó 
kúráról, Tausz Ferenc a gümőkór ellen védekezésről, dr. Áldor 
Lajos a gyomorbetegek táplálkozásáról, dr. László Gyula a 
gümőkor alakjairól, Vas Bernát ugyané kérdés más részéről, 
dr. Hollós István az alkoholizmusról, dr. Némái József a porbe- 
légzés ártalmairól, dr. Aczél Károly az első segélynyújtásról, 
dr. Weinberger Miksa a népfürdőkről, dr. Járkány Emil Magyar- 
ország közegészségügyéről. Találunk ezenkívül érdekes cikkeket 
a munkás-egészségügyről, a bányász-betegségekről, a kereske
delmi alkalmazottak egészségügyi viszonyairól, továbbá cikkeket 
egészségügyi intézményekről. A naptár cikkei népszerűén, min
denki által könnyen érthető stílusban vannak megírva; legtöbbjük 
pedig számot vet a szegény ember viszonyaival is. A naptár 
ára egy korona. Kapható a «Népszava» könyvkereskedésében.

Eljegyzés. Múlt év december havában tartotta Kalmár 
Emil szaktársunk eljegyzését Kohn Böske elvtársnőnkkel, kit 
mindnyájan ismerhetünk műkedvelői színpadunkról tehetséges és 
temperamentumos játékáról. Kalmár szaktársunknak, szerveze
tünk buzgó tagjának őszintén gratulálunk.

Gyászjelentés. Koltay József fővárosi vendéglős évek 
óta magában hordva a tüdővész csiráit, hosszú szenvedés után 
múlt hó 23-án meghalt. Temetése december 24-én volt. Koltay 
pincér volt és mint a megszűnt M. O. P. E. egyik igazgatósági 
tagja, mindig ellensége volt a pincérség szociáldemokrata szer
vezkedésének. Később önállósította magát és mint vendéglős 
visszavonultan várta az elmaradhatatlan halált. A pincérek közül 
régi hivei megjelentek temetésén és kikisérték utolsó útjára.
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Tolvajjá tette a tőkegyűjtés mániája. A kapitalista 
termelési rendszer, a szabadjára eresztett fényüzési mánia a leg
féktelenebb versenyt szülte az ipar és kereskedelem kiegészítő 
részét képező — kávéháztőkével. A felszabadult és lassankint 
megvagyonosodott polgárság féktelen pazarlásainak, bűnös 
kártyajátékainak és alkohol orgiáinak egy ilyen tanyájáról van 
szó, melyet, dacára, hogy az idegenforgalomhoz legkevesebb 
köze van — kávéháznak neveznek. A tulajdonos, kit talán egy 
örökség, főnyeremény, valami «előkelő» összeköttetésnek jót
állása, hitele vagy egy sikerült polgári házasság, talán épp a 
proletársorsból emelt kávéháztulajdonossá, burzsoává, adófizető 
polgárrá, belesodorva a szabadverseny őrült forgatagába, talán 
éppen hogy a hazug vallásra épített «családi szentségnek» meg
szerezze a mai «jó társaság» által megkívánt fényüzési költsé
geket, tolvajjá tett a tökeimádás gloriózus korszaka.

Amint nagyváradi tudósítónk jelenti: a nagyváradi rendőr
séghez szenzációs feljelentés érkezett Schiller József, a Pannonia- 
kávéház bérlője ellen, akit nem egyébbel, mint lopással vádol 
a tulajdon főpincérje. Az eset a maga részleteivel együtt már 
ma nyilvánosságra jutott s uton-utfélen a legnagyobb meg
döbbenéssel beszélnek róla. A feljelentést Rábai Béla a Pannonia- 
kávéház főpincére, nevében dr. Demetrovics Elek ügyvéd adta 
be a rendőrséghez, lopás vádját emelve Schiller József kávés 
ellen, aki a panasz szerint kiszámíthatatlan összeg erejéig káro
sította meg a főpincért. A feljelentés elmondja, hogy a kávés 
rendszeresen dézsmálta a főpincérnek a kávéházi kassza állványán 
tartott pénzét, ami az utcán át való eladásból folyt be, továbbá 
eltüntette a pénztár polcára helyezett cukros tálcácskákat, amik 
egy-egy kávé értékét képviselik s hogy az eladási árban átadott 
borok, pezsgők és egyéb palackozott kávéházi italok kezelésénél 
is érzékenyen megrövidítette a főpincért. Amint a feljelentés 
megtörtént, Eleméry rendőrkapitány Zilahi rendőrbiztosnak 
megbízást adott, hogy kisérje figyelemmel a Pannonia-kávé- 
házban történő dolgokat. A rendőrbiztos utánajárt a dolognak, 
vizsgálódott a tükrös ragyogó kávéházban s tapasztalatairól 
jelentést tett a rendőrkapitánynak, ki megkezdte a kihallgatáso
kat. Tanúvallomásokat tettek a kávéház személyzete, a pincérek 
számban vagy hatan, a kaszirnő s mind terhelőén vallottak 
főnökük ellen. Mindegyik megerősítette a főpincér vádjait, amely 
szerint a «munkáltató» 1904 december hónapja óta lopja állandóan 
a főpincérjét. A kávést a napokban hallgatja ki a rendőrség. 
Nagyváradon nagy feltűnést keltett az eset, annál inkább, mert 
köztudomású, hogy Schiller 80.000 korona nyereséggel zárta a 
tavalyi üzleti évét. A főpincér a károsodást 6000—8000 koro
nára teszi.

A főpincérjét állandóan meglopkodó kávés, ki 80.000 
korona nyereséget vág egy év alatt zsebre, de pincérmunkásai
nak egy jobb falat kenyérért, munkabérért megindult szervez
kedését a rendőrség a munkáltatók uszítására elnyomja és üldözi*

Hát nem kell eme társadalmi rendszer gyökeres kipusz- 
titásáért minden becsületes embernek küzdeni?

Az uszítok munkában.
Két harcban álló társadalmi osztályt állítunk egy

mással szembe: az egyik az dolgozik és annak hom
lokára a nyomorúság szánt mély barázdákat; a másik 
a henyélők, a mások munkájából spekulálók és élve
zetekben habzsolok tábora. Ezé minden — a pénz, a 
hatalom, no meg a dicsőség is (! ?), a másiknak a 
munkaerő a tőkéje és ez is martaléka a kizsákmányo
lásnak, a polgári lelketlenségnek. A pincérség a dol
gozók közé, a munkások közé tartozik és hogy felis
merte helyzetének tarthatatlanságát, harcba száll — 
a henyélők táborával — fegyverkezik, erőt gyűjtve 
várja — a vörös májust

Ökölbe szorított kezek, éhségtől kiaszott arcok 
maguktól beszélnek. Az élet szörnyű bizonytalanság
gal nehezedik a pincérségre s bár dolgozni akar, mert

élni kell — és nem lehet! A másik oldalon a szállo
dák és vendéglők gondtalan urai a fény, pompa, bő
ség és a féktelen élvezetek habzsolása tobzódik — s 
ezt mi, dolgozók biztosítjuk nekik. Mindenünket oda
adva, semmit sem kapunk vissza s ők jezsuita ábrá- 
zattal azt hazudják, hogy jóakaróink, szeretnek ben
nünket, hogy nem kívánják pusztulásunk, korai sírba 
szállásunk.

Végre ma már behatolt a pincérség közé a szo
ciáldemokrácia forradalmi kultúrája, lehullott szemünk
ről az évtizedes butításnak minden fátyola, mert ami
kor mi egy emberséges létet, egy falatka kenyérrel 
nagyobbat kérünk, akkor egyszerre megszűnik — ott, 
a henyélők, a másik tábornak jóakarata és az ő vegyes 
kereskedésükben, hol azelőtt a nagyságos elnökök 
semmi áron sem fogtak volna kezet a zsidó teréz
városi vendéglőssel — egyszerre lebomlanak a feleke
zeti válaszfalak és a közös gazdasági érdekek kép
viselői : a gundelok és neigerek egymással paroláznak 
a közös ellenség letiprására — az osztálytudatos pin
cérség jogainak letörésére s nem nézik m eg: nein-e 
szenes a keze ennek vagy amannak a kartársuknak ? 
Megszűnik közöttük a vallás, pedig a gundelok — 
úgy maguk között — ugyancsak befogják az orrukat 
a galiciai hitsorsosuak láttára. Sőt gundelék megtették 
neigeréknek azt a szívességet is, hogy a nagyobb 
bajt (?) kikerüljék és elmentek mint valami gerinctelen 
kilincselő lakájok Boda főkapitányhoz védelmet kérni 
tőle, mert a «dolgos és alázatos pincérek» néhány 
«izgató» szavára hallgatva, kezdik követelni jogaikat 
és ahol nem kapják meg, ott még sztrájkba is lépnek. 
Érdekes, hogy Bodának, ki azt találta kérdezni tőlük: 
hogy milyen okon tesznek igy a pincérek ? — azt 
felelték rezgő lábakkal és szakállakkal: «a pincérek köve
telik az ügynöki rendszer kipusztitását szőröstől-bőrös- 
től, minden héten egy munkaszüneti napot és (oh de 
renghettek itt a szakállak) a szervezkedés szabad folyá
sának az elismerését.

— S többet nem? — kérdi Boda.
— De igen — volt a szerény válasz — a munka

bérek teljes kifizetését kérik.
Hogyan, hát ezt is kell kérni ? Ugyebár, igy 

gondolkodhatott Boda ur, ha igy gondolkodott, mert 
ezek után minden józan ember csak azt mondhatja : 
lám, hát kibújt a szeg a zsákból, itt a bibi, ezek az 
urak a 15—20 korona havi éhbérből levonnak 5—8 
koronát. És ehhez lelketlenség kell! Azért még a főkapi
tány sem felelhetett egyebet, minthogy megmondta a 
jóllakott küldöttségnek, hogy ha a pincérek csak azt 
akarják, ehhez joguk van, sőt még többhöz is. Tessék 
a pincéreknek megadni a követelt és eddig elsikkasz- 
tott jogaikat s akkor nem fognak sztrájkolni.

Oundei bácsiék erre kijelentették, hogy a pin
cérek mindig akkor állnak elő követeléseikkel, amikor 
a legtöbb dolog van, kiválasztják a legjobb alkalmat 
s ha nem kapják meg követeléseiket, egyszerűen akkor 
hagyják abba a munkát, amikor a levesnótát húzzák. 
Ezzel a kihallgatás véget ért.

Mindenki előtt ismeretes, hogy a rendőrfőkapi
tány felkéretett bennünket kihallgatásra s bár nem let
tünk volna kötelesek elmenni hozzá s csak szívesség
ből tettük, de megtettük épp azért, hogy meggyőződ
jünk Gundelék intrikáiról. Égészen mellékes, hogy mi 
mit válaszoltunk a főkapitány kérdéseire, most csak 
azt konstatáljuk, hogy eddigi taktikánkból abszolút 
nem engedünk semmit. Igazainkat követelni fogjuk 
ezentúl is s ahol megtagadják, sztrájkolni fogunk 
ezentúl is, ki fogjuk választani a legalkalmasabb időt 
ezentúl is, mert hisz elég gazság az, ha a szabadnap 
kivívásáért a XX. században sztrájkba kell lépnie a
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munkásságnak. Boda nézetéből csak annyit említünk 
hogy ő kijelentette, hogy nem fogja útját állni az 
agitacionak, amit — megjegyzünk — nem is tehetne 
meg. Akadékoskodhatna, gáncsoskodhatna, de az agi- 
tációt máskép nem szüntethetné meg, hacsak az összes 
éttermi segédeket el nem toloncolná Szibériába hol 
valószínűleg becsületesebb viszonyok lehetnek, mint 
itt nálunk — mert ott remélhetőleg nincsenek Gun- 
delok.

Különben ez a manőver elég példa nekünk, pin
céreknek s ebből láthatjuk, hogy ott a másik tábor 
összefog még a galíciai bevándorolttal is, kit máskor 
büdös zsidónak nevez; összefognak ha érdekük úgy 
kívánja. Ebből láthatjuk, hogy mi egyformán kizsák
mányolt páriái vagyunk az osztályuralomnak, kell, 
hogy egyformán, mint a jövő igazságának katonái 
szervezkedjünk a nyomorúságos munkabérek meg
szüntetésére és becsületünk kivivására.

Elég volt a türelemből, nekünk harc kell — mert 
türelmünk elfogyott! Adjátok hát meg jogainkat — 
különben pusztuljatok lelketlen kizsákmányolok!

éttermi

11. oldal

Élénken szedi versbe a város éjjeli életét, ahol 
az emberek sietnek élni, hol a küzdelem kiöl minden 
érzést.belőlük — akik talán rokonok is volnának:

Feje lehajtva, szeme lehunyva,
Körötte jég, fölötte hó ;
Valaki megfagyott az éjjel,
Valami elhagyott anyó . . . .

Egy utcalány jön arra; később 
Egy pincér, meg egy szürke pék,
Találgatják félhangos szóval,
Hogy megfagyott vagy él-e még?

És elmegy a pék és elmegy a pincér,
Gondolják, részeg volt talán ;
A leány meredt szemekkel nézi 
S reszketve súgja: — az anyám!

Az értékes könyvet, melynek fedélrajzát Bokor 
Mihály készítette, r melegen ajánljuk szaktársainknak 
beszerzés végett. Ára 2 korona s kapható a Népszava 
könyvkereskedésben. Cellárius.

TUDOMÁNY, IRODALOM.
A Város. Bálint Aladár novellái és Madarász 

Emil versei e cim alatt múlt hónapban hagyták el a 
sajtót. Mindketten elvtársak és Bálint Aladár a Nép
szava könyvkereskedésében, Madarász Emil pedig a 
szerkesztőségben dolgozik. Mindketten bátor, elszánt 
harcosai a szociáldemokráciának. Bálint elvtárs novellái 
igy összegyűjtve mintha egész másképp hangzanának 
s igy hatalmasabbak, többet mondanak, mint amikor 
elvétve a Népszava tárcáiként megjelentek. Ismeri az 
embereket. A jógyomru, nagyképüsködő urakat, kiknek 
gyomruk az istenük, a páriasorsban élő tintakulit, 
aki visszautasítja az egyszerű munkások szolidaritását 
— mert mint mondja urak vagyunk! És a szerző 
igy fejezi b e : Kacagjatok napsugarak, kacagjatok az 
éjszaka komolyságain. — De nemcsak az embereket 
ismeri: az okokat is, melyek őket cédává, butává, 
aljassá, állattá s nemessé gyúrják. Keresetlen sza
vakban is lehet mély érzelmeket tolmácsolni — azt 
bizonyítják Bálint Aladár novellái.

A könyvnek méltó részét képezik Madarász Emil 
versei. Erősen forradalmi motívumok, az élet mélysé
geiből merített témák könnyedén rímelve belopódznak 
az olvasó leikébe, csak azért, hogy ott forradalmi 
hangulatot keltsenek. Mint a patak csobogása, mely 
élénken kattogva kavicsos medrében rímeket dalol 
hullámaival, amig az erőszakos gát — haragos med
réből kilépett folyamot teremt a csendes patakból — 
és a rímek erősek, dühösek, vádolok lesznek:

Felhők, felhők, néma felhők,
Szint’ a rónát szántja szárnyuk 
Lenn a tarlón szótlan néz a 
Szolga rájuk.

Valahonnan mese csendül,
Vérvirágos a nótája,
Valamerre kaszát penget 
Temesvári Dózsa Györgynek 
Szolga — unokája.

Madarász Emil ismeri a «Várost», melynek 
minden utcasarkán házat építenek és —

Száz ablaka büszkén néz az égnek 
A város lármája felett;
S laknak majd benne részeg férjek,
Terhes anyák és piszkos gyerekek . . .

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

HIVATALOS RÉSZ.
A budapesti kávéssegédek múlt hó 12-én tartott 

mulatságán felülfizettek a következők: Trenk Emil 10.—, 
Kaszás Lajos vendéglős 4.—, Szép Lajos —.40, Kirisits Jánosné 
1.40, Kirisits János 1.40, Maurer Károly —.40, Baumgarten 
Ferenc —.40, Micherstatter Antal —.40, Vigh István —.40, 
Fiedler Rezső 1.—, Rozenkrancz Lajos 1.—, Klein Adolf —.80, 
Brüll Marci —.40, Blázy Vilmos 1.—, Szüdler Gáborné —.40, 
Schenk Vilmos és b. neje 2.—, Freund Adolf 1.—, Sanczer 
Adolf —.60, Berger Géza —.60, Spigl Mór —.40, Ámor-kávé- 
ház 4.—, Szalaminka Jenő —.80, Schwarcz Márton 1.40, Hecht 
Jenő —.40, Stránczky Károly 3.40, Fraunholcz József —.40, 
Kállay Ernő —.80, Szlovák Zsiga —.80, Deics Béla 1.40, 
Neumann Károly 2.—, Flegár János 1.—, Györgyfalvy Sándor 1.—, 
Beinfeld Zsigmond 1.40, «Helvétia» éjjeli személyzete 4.40, 
Cseszkó János 2.—, Klein József —.40, Hár Gyula 1.20, Vadas 
Rezső —.40, Szántován Péter 1.—, Rozner Jenő —.40, Lőwi 
Guszti 1.—, Gelb Gyula 1.—, Klein József 1.—, Spiegel József 
1.—, Báller Jenő 1.—, Mozer Géza —.60, Neubrunn Sándor 
1.—, Réthi Sándor —.40, Lövi Adolf 1.40, N. N. —.40, Meny
hárt Mihály —.40, Glazer Károly —.40, Szemere József 1.20, 
Takács István 1.—, Gutmann Dezső —.80, Klein Árpád —.40, 
Gábor János 1.—, Fodor Károly 2.—, Grünfeld Adolf —.40, 
Szelei Imre —.40, Balázs József —.40, Hazám kávéház 3.40, 
Háfner Antal 2.—, Eeit Jenő —.20, Riz Gyula 1.—, Vida Béla 
1.—, Farkas Pali zenekarvezető 3.40, Weinberger József 1.—, 
Ofnef Vilmos —.40, Rényi Rezső —.40, Blau Simon 1.—. 
Schwarz Simon 1.—, Stelik Bódog —.40, Gáger József —.40, 
Mihola István —.40, Kovács N. 1.—, Hubert M. —.60, Fuchs N.
-.60, Jakobovics 1.—, Goda N. —.60. Mautner Z. 5.—, Fischoff 

Emil 2.—, Kovács N. operatag 1.—, Greiner N. újságíró 1.—, 
Helfy Béla 1.—, Gábor N. újságíró —.50, Goldschmied N. 
—.50, Ungár N. —.60, N. N. —.40, N. N. - .2 0 ,  N. N. —.20, 
N. N. - .2 0 ,  N. N. - .2 0 ,  N. N. - .2 0 ,  N. N. - .2 0 ,  N. N. —.40, 
Püchler káv. személyzete 3.—, Kállai Miklós —.40, Meresek 
Antal —.60, Bolgár Mihály 1.—, Rostásy Szt. István 1.—, Kohn 
Miska —.40, Bene Pál —.50, Mittermayer N. 1.—, В. M. —.40, 
Girstl Vilmos —.40, Neumann Zsigmond —.60, N. N. Upor 
kávéház —.40, Schlesinger Gyula —.40. Szabó Gyula 2.—, 
Valter Imre 2.—, Ungár Benő 1.—, Sárhegyi János 2.—. 
Schwarcz Béla 1.20, Farkas Márton —.60, Diósy Ágoston 4.—, 
Reklám kávéház —.60, Krizsán József —.40, Borger Géza —.40, 
Schmidt János —.20, Szatmári Pál —.40, Néme* Károly —.30,
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Gál Ambrus — .40, Spiegel Adolf vendéglős 1.40, Steiniez Manó 
vendéglős 1.40, Harsányi testvérek kávésok 2.40, Borizek teke- 
asztalbehuzó 2.—, Feiner Jenő 1.—, Flieszer Sándor -.80, 
Zimmermann Ignác —.60, Kremser Miksa —.60, Gelb Zsigmond 
-.40, Schulmeister Gábor —.80, Érlés Lajos —.40, Farkas 

Bartalos —.40, Kondor Józsi —.40, Schlesinger Vilmos - .40, 
Löwenthal Sándor —.40, Köphardt Pál - .4 0 ,  Reicherl József 
—.40, Faludy Ferenc —.40, Nagy Károly —.40, N. N. P. 1.40, 
Klein testvérek kávésok 1.40, Schwarcz Ignác —.40, Witrael 
Leó —.80, Geislinger Endre —.60, Lang Károly —.60, László 
Sándor —.60, Barton Kálmán —.60, Lukács Sándor —.40, 
Mitlermayer Károly —.40, Neumann József —.40, Engler Károly 
1.40, Klein Béla —.60, K. J. —.40, Knapp Nándor 1.—, Koll- 
mann Ármin .40.

Nyilttér.
Szakegyletünk összes tagjainak boldog újévet 

kiván a vezetőség nevében :
Neumann Károly,

elnök.

Összes ismerőseimnek, jó barátaimnak ezúton 
kívánok boldog újévet.

F arkas Ján os,
ügyvezető alelnök.

Ismerőseimnek és elvtársaimnak ezúton kívánok 
boldog újévet.

Boór
a szaklap fel. szerkesztője.

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.

Vendéglő-megnyitás. Van szerencsém a n. é. 
közönség becses tudomására hozni, hogy Dohány- 
utcza 36. szám alatt vendéglőt nyitottam, hol kifogás
talan házi étkezés, tisztán kezelt jó falusi borok kap
hatók. A nagyérdemű közönség becses pártfogását 
kérve, maradtam kiváló tisztelettel Baumann Lajos. 
Bor-árak: Vadkerti uj bor 30 kr. Kókai bor 35 kr. 
Ó-bor 40 kr. Vörös bor 50 kr.

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 vizgyógyászat egyet. m. tanára, a «Szegény- 
sorsu Tüdőbetegek Szanatórium-Egyesületé- -пек 

igazgatója, Budapest (Budakesz).

Felelős szerkesztő: Boór Jenő.

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

kívánja, hogy családja egészséges legyen, akkor vigyázzon az ivóvíz használatára! Egészségtelen ivóvíz 
ártalmasabb, mint romlott étel. Kérdezze meg orvosát, hogy melyik asztali viz a legmegbízhatóbb és 
legegészségesebb? Azt hiszszük,hogy minden orvos csak aKRISTÁLY-FORRÁS ÁSVÁNYVIZETfogja aján
lani, meiy természetes hydrokarbonátos forrás-ásványviz és szénsavval van telítve. A KRISTÁLY-foirás 
szénsavtelités nélküli állapotban is lesz szállítva, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia «Évian 
és «St. Galmier»-forrásokat. Evian-Cachat-forrás tartalmaz 1000 gr. vízben 0*3172 gr. szilárd alkatrészt 
0*2732 gr. szénsavat, összesen 0*5904 gr. — St. üaltnier forrás tartalmaz 1000 gr. vízben 0*2404 gr. szi- 
lárd alkatrészt, 0 3319 gr. szénsavat, összesen 0-5723 gr. -  SZT.-LUKÁCSFÜRDŐ1 KRISTÁLYFORKÁS 
tartalmaz 1000 gr. vízben 0 5208 gr. szilárd alkatrészt, 0*4024 gr. szénsavat, összesen 0*9832 gr.
A KRISTÁLY-forrás tehát több szilárd alkatrészt és több természetes szénsavat tartalmaz, mint e két 
világhírű és a francia kormány által közérdekű jelleggel felruházott gyógyvíz.

i valahol 3(ristáty-Jorrás ás
ványvizet kér és mást hoznak

helyette, utasítsa erélyesen vissza!
fiz  olyan helyről maradjon el végkép, 

mert nem a fogyasztó érdekében kí
nálják a selejtesebb árut. <$> <$> «$>

Szt.-Lukácsfürdő Kutvállalat Budapest-Budán.
_________________________1904 St. Louis, 1905 Wien, 1906 Bucarest legmagasabb kitüntetések.

Deutsch Alfréd s:„ arany-, ezüst- és ékszer-raktárát.
R l l d a n p c t  Klrálv l l t r a  ОЛ  A 7 A m  röröt‘ arany, ezüst és drágakövek a legmagasabb árban megvétetnek. 
D U U d p c a l ,  M l d i y - U l U d  0 4 .  S Z d U l .  Javítások elfogaittatnak. 1=3 Кбгвт elmemre ügyelniI 1=3 Veszek zálaolegyeket.
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SZOCIALIZMUS
ö t ö d i k  száma megjelent, 
a következő tartalommal:

Nagyhatalom vagyunk.
Irta  G.

Szocializmus és ipar.
Irta  Diner-Dénes József.

Proletár gyermeknevelés.
Irta  Tóásó Pál.

Készülődés a sztrájktör
vényre.
Irta  B resztóczy  Ernő. 

Munkásbiztositás Magyar- 
országon.
Irta  Kiss Adolf.

Fö4egyzések.

Előfizetési á r :
E g y  évre 7.20 К
Félévre  3.6О „
Negyedévre 1.8О ,,

E g y es  szám ára 30  fillér.

M eg re n d e lh e tő

a Népszava könyvkereskedésben
Budapest, VII., Nyár-utca I.



I-------------Inspekció éjjeli 11 óráig. ----- 1

Telefon 1 0 -71 . Telefon 10-71 .

Elfer Dezső
h atóságilag  engedélyezett  elektrotechnikai, 
villany világítási vállalat és mechanikai műintézete,
a Conradty-féle „Korona“-jesyü iv lám pa sz ene k  ás __

d )  Körting & Mathiesen r.-t. ivlámpáinak képviselete ás з  
"c5   gyári r a k t á r a ------------------------

Z Budapest, Ilii., Dohány-utca 39. |
«  c$ Készit villamos világítási és
.2 ^ e r ő á t v i t e l i  berendezéseket, »22
Ig j1 telefon, villámhárító és villa- ‘cd'

г 1 Ш ]  m0S csen9etyük bevezetését. =
lrnuji l i Légszesz- és petroleum-

j *  cs i l lá ro k  villanyvilágításra
S  való átalakítása.
í£  r( j i  Ivlámpák és házak к я  ~

—  Шk a r ba nt a r tá sa .  I S  <P
Raktáron vannak a villám- 
világításhoz, telefonhálózat 
szereléshez szükséges összes 
alkatrészek, valamint min- 
dennemii dinamókefék, izzó

lámpák, ivlámpa, szénrudak és szerelési anyagok.
C sillár gyári ra k tá r. Mótor és ivlámpák nagy javító-m űhelye. 
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.

I---------—  Inspekció éjjeli 11 óráig. ________I

А И A  i j  И  V f l -fnrrás
szénsavval telített 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

—- js szállít а Г—■

Szt. - Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

Szemüvegek
___ ^  ---------------------- és ---------------------

q q  orrcsiptetök
^  legfinomabb kristály üveggel

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

Orvosi előírás után is készítünk fentjelzett árakkal.

Czigler és Schlesinger
Budapest, VII. kerUlet, Kerepesl-ut 36/L, Klauzál-utca sarok.

=:S Z E R V E Z E T T  KÁVÉSSEGÉDEK =

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

,,OPERA“ -féle vendéglőben minden délelőtt

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

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

Trenk A. Emil, vendéglős.

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

‘ Hirdetések*
felvétetnek a kiadóhivatalban

Budapest, III. kér., Felső erdősor 32. szám, földszint B. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ■
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Pincérek Figyelmébe!
mindennetnü tyukszemes és 

1 H I ' - ' C I  U J J U K  f áj 0s iá b a k a t meggyógyit 
cipőim viselese.

P Í f l P P f * - P i r > o l r  va*ódi finom chevreaux-bőr-
7 ,  V oT P O K  ből> к0ппУ« erős talppal, párja 12 korona. 1 1

P i n c p r - p i f i o l í  közkedveltségnek örvende- ■ I l l e t i  L l j J U l V  nek mindenhol.

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

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.

Kezes és kezes-nélkül katonatisztek-, papok-, lelkészek-, 
udvari-, állami-, megyei- és magántisztviselők, tanítók, ke
reskedők, iparosok, nyugdíjjogosult hölgyek, kereskedelmi 
alkalmazottak és magánosoknak 'A—20 évig terjedő időre 
havi, Vi, V» és egész évi tőkekamat törlesztéssel!

Különlegesség: A párís-bécsi enquéte értelmében tőkésí
tem a jövedelmet.

47,1 47,1 47.! 47.!
Jelzáloghitel!

300 koronától feljebb I., II. és ///. helyre földek-, városi- 
és vidéki házak, nyaralók, gyárak , fürdőépületek, malmok, 
ásványvíz és egyéb források és kőbányákra} a becsérték 
Y, részéig.

Építési hitelt
építésiéiben levő ingatlanokra 2 —3 részletben, oly arány
ban a mily arányban az építkezés előre haladt!

Bank- és magánadósságok konvertálása!
Előnyösen! Solid alapon és gyorsan eszközlöm mindezen 

fenti műveleteket elsőrangú bel-és külföldi intézetek által.
Elsőrendű ajánlatok!

Kérjen prospektust. Válaszbélyeg melléklendő!

MELLER L. EGYED
Budapest, V., Koháry-utca 19. sz. 

Telefon-lnterurban 46—31.

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

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

A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, leg
régibb pincér-fodrász.

Rendes árszabály ! Népszava!

Akinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos 
megjelenésre és a fejbőr ápolására, annak Gross 
Simon fodrásztermét állandóan látogatni kell.

Modern k iszo lgálás! Tisztaság!

1907 К A VÉSS EGED EK SZAKLAPJA 15. oldal

n j  ; -------------------------------- l _ p

Síeiner József és Fia
cukrászdája és sütödéje

Budapest, Ilii. kér., Király-utca 67. szám.
A budapesti elsőrangú kávéházak és éttermek süteményszállitója. 

S T E IN E R -fé le

„Luxus-kétszersült“
Törvényileg védve.

Pótolja a friss süteményt, i —  i Elsőrangú tápszer.
Minden egyes darab külön-külön egy 
pergament borítékba van csomagolva.

Egy doboz (3b darab) ára 1 korona 20 fillér.
5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) 
postán utánvéttel és bórmentve lesznek elküldve.

Bevezetés e lsőrangú s zan a tó riu m o kb a n  és 
—I ------------- gyógyhelyek kávéházaiban. -------------  i—

n - i ______ r b

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

____________ __________ ______ 1
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Étlapirók figyelmébe!
Legmelegebben ajánlom a 

legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító 
Berkovite-féle

hektographlapokat
és minden színben lévő t in 
tá k a t .  A nélkülözhetetlen 
hektographlap mindkét ol
dalon többször használható és 
egy eredetiről 100—120 máso’at nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé fekteijük 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., Sip-utca 11. szám.
— — Árj egyzék bérmentve. ■, -

№ ELSŐ MAGYAR Я

RÉSZVÉNY-SERFŐZDE
BUDAPEST-KŐBÁNYA.

VÁROSI IRODA : |
0Г " Vili. ker i l l e t ,  E s z t e r h á z y - u t c a  6. szám.
* S  FENNÁLL 1854 ÓTA.

Dlszukmány 1885. *  *  *  Jury-tag 1890.

Ajánlja úgy hordókban mint palackokban:
ászok, király, márciusi világos, márciusi sötét (bajor 
módon), udvari (pilseni módon), kétszeres márciusi 

világos és sötét, valamint bak söreit.

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

Hordósör-megrendelós Budapestre telefon 52 59.
„ vidékre „ 56 58.

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

DIRDRL $EC
fran cia  módszer szerint

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

A  s za k tá rs a k  f ig y e lm é b e !

ajánljuk

HERMANN GYULA
férfiszabóm estert

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

kiérdemelte.
Jó szabás! Olcsó árak !

j

: CONSUM  =
PINCÉREK RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA

Budapest, Ilii., Kertész-utca 48. 
Kitűnő és szép szivarszipkák.

Kizárólag saját gyártmány ! ©  £9 ®
Kapható ezenkívül a legjobb minőségű svéd

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

Kizárólag saját gyártmányunk :

CONSUM-HÜVELY.
CYRANO-HÜVELY,

ANUBIS-HÜVELY.
C O N G Ó - H Ü V E L Y .

Pontos kiszolgálás 1 -------  Jutányos árak I

Gummi-óvszerek.
D RPTTV  Dfll V legvékonyabb és r n t l  I Y- rULT,  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-amerlkán (rövid) 12 darab 3 korona és 

4 korona.
MintagyUjtemóny, 24 darab, legfinomabb minő

ségből 7 korona.
Halhólyag, nem ragasztva, 4, 6 és 8 korona. 
Irigátor, kék zománc, felszerelve 3 és 4 korona. 
Dlana-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.


