
F  t-4 -p o  j f p o  A Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének ez idei 
L -I  L C o l l C o .  Nagy Bálja február 20-án, a Royal-szálloda összes 
termeiben lesz megtartva. Azon szaktársak, akik tévedésből meghívót nem 
kaptak, vagy hozzátartozóikat meghivatni óhajtják, jelentsék ezt be a vigalmi 
bizottság tagjainál, vagy az ügyvezetőnél — a szakegylet helyiségében.

A szakszervezeti választmány határozata 
folytán a szervezett munkások továbbra is fizetik a 
20 fil'ér önkéntes különjárulékot, a kizárt ács- és 
épitöm unkások, valamint a sztrájkoló kádárok részére.

Bojkottok.
Bojkott alatt áll a «Fogadó» cimü fércelmény, 

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

Zárlat.
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 !

A kecske és a káposzta.
(13.) Ezt a vén, elkoptatott közmondást vágta ki 

érvnek egy kávés ur a benyújtott követelések tárgya
lásánál valószínűleg, hogy meggyó'zze a kávéssegé
dek képviseló'it követeléseik túlzottságáról és hogy figyel
meztesse ó'ket, miszerint legbölcsebb, ha úgy alkusz
nak, hogy a kecske is jóllakjék és a káposzta is meg
maradjon. A kecske alatt a kávéssegédeket értette, kik 
megéhezvén enni kértek. A káposzta valószínűleg 
a «felhalmozott profitbankó», mely légmentesen el
zárva őriztetik a Wertheim-szekrényekben, nehogy az 
éhes kecskék valahogy hozzáférhessenek.

Nem terjeszkedünk ki ma még teljesen az ipar
társulattal folytatott és befejezett tárgyalásokra, nem 
azért, mert hála a kialakult szakszervezeti mozgalom
nak, annak lényege nem egyedül a kávésokon, hanem 
a szervezett kávéssegédeken is múlik — hogy igazi 
lényeg váljék belőle.

Ma mint csak érdekes jelenségét a kávésok gon
dolkodásának, megörökítjük a három ízben megtartott 
tárgyalásokon leszürődött beszédeket, illetve a kávé
soknak benyújtott követeléseink iránt tanúsított felfogá
sukat. Mert a kávésipartársulat választmányának fel
fogása a mi «szükségleteink ellen érdekes fokmérője 
annak, hogyan gondolkodik a mi szervezkedésünkről, 
helyzetünkről és a saját helyzetéről a kávéházak bol
dog tulajdonosainak a nagyobbik fele.

A munkaközvetítésnél például az urak úgy magya
rázták a kecske és káposzta elméletét a gyakorlatban: «Az 
ipartársulat tagjai a szakegyesület megkerülésével ügy
nöktől (Ez is magánut. A szerki) stb. felszolgálót, fize
tőt stb. nem alkalmazhatnak, de ha magánúton van 
egy «lieblingjük», azt alkalmazhatják, de a liebling 
köteles az egylet tagja lenni és — oh, a nagylelküek!

pincér lenni. Sőt az egyik ur azt mondotta: hol 
van az megírva, hogy pincért kell alkalmaznom ? Én 
azzal dolgoztatok, akivel akarok, az én portámon 
én vagyok az ur. Sztrájkot nem lehet csinálni 
stb. stb. A szabadnapot persze, hogy megadják, 
— de ebből a kisebb üzletek kikapcsolandók. Külön
ben a benyújtott feltételeknek nem volt pontja, amelyet 
néni kifogásoltak volna azzal az indokolással, hogy 
a házbér és áruanyag, a cuba-kávétól kezdve a szardí
nián és caviáron keresztül le egészen a mosogató 
rongyig és fürészporig, minden 10—15%-kal drágult, 
ők tehát a követelt heti 20 korona helyett 5 korona 
heti munkabért és 6 korona heti táppénzt, összesen 
11 koronát adnak. Végre kölcsönös kéz- és lábkapa- 
citálás után eljutott a kecske a heti 14 koronás munka
bér káposztához, melylyel szemben a létért való küz
delemben kifáradt munkáltató urak a heti 12 korona 
minimum vesszőparipáján nyargaltak, kijelentve, hogy 
a mi 14 koronás követelésünket nem terjeszthetik pár- 
tolólag a közgyűlés magas színe elé. Volt még szó a 
főpincérekről, kiket továbbra is «a patriarchalizmus 
harmincadjára» akartak bízni. Sőt a pincérek kövele- 
léseinek túlzását a generálisokkal és alispánokkal bizo
nyították, hogy lám, mennyit tanulnak ezek és még 
sincs oly magas évi jövedelmük, mint egy jól szituált 
pincérnek. Ugyebár, remek dolog!

A tanoncokró), a munkaidő szabályozásáról stb. 
nem is beszélünk; ma elég ennyi, hogy a szaktár
saink láthassák, mily fekete felhők tornyosulnak a 
Wesselényi-utcában, melyeknek «izgatása» meg fogja 
hozni részünkre a maga gyümölcsét. Mert caviár ide, 
fürészpor oda, kecske erre, káposzta arra, mi is tar
tunk közgyűlést. És ha a szervezett munka tudatára 
ébred, hogy a megdrágult áruanyag — « m unkaerő 
áru» — bőrét fenyegeti, végig fog gázolni a % *on 
ngy, mint a vizáradat a vakondtúráson. Mert a gaz
dag ember sem ehet több caviárt, mint a mennyi a 
gyomrába belefér!
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A huligánok.
Kalmár Fábián és Flór Győző', a nagyváradi 

pincéregyletből kirúgott kulisszatologató, Sarkadi
József és Matsád «et consortes» kitűzték a hazaffyas 
zászlót: most vagy soha !

Előre, hazaffyas pincérek, most nyílik meg a 
legújabb Paprikajancsi-komédia, melyben régi, kipró
bált csepürágók, mozgalmisták és mopeisták, szóval a 
régen ismert banda tagjai fogják ismert és ismeretlen 
maszlagolásaikat bemutatni. Kalmár Fábián ur, több- 
rendbeli el nem könyvelt útiköltségek és a kétszer 
visszafizetett szobafőpincéri óvadék tulajdonosa, nyu
galmazott jegyzőbojtár, mint elöcsahos, Szultán Flór
— a Győző, purgómalátasörgyár-igazgató, a «delirium-
tremens» örökös tulajdonosa — mint ,
Nemes fűzfánfiityörésző Matsád József vers- és érték- 
távolitnok, az elsőosztályu lágyfej tulajdonosa, mint
— szinlapkihordó és plakátragasztó.

Bum ! . . . Bum ! . . Bum ! . .
A vándor huligán-szinésztársulat kassz idarab- 

jának a cim e: «Országos Pincér-Szövetség, — Fel- 
melegitett МОРЕ.)».

íme, lássátok munkástestvéreim, hogyan eről
ködnek az egyesülési eszme ezen huligánjai, hogy 
újból közétek furakodjanak és megbontsák zárt sorai
tokat akkor, amidőn döntő ütközetre készültök.

Hát azt hiszi ezen enyveskezü, pénzéhes kon
zorcium, hogy mi még mindég a régi balekok 
vagyunk, akik, ha a hazaffyas maszlag-zászlót meg
látjuk, azonnal hasravágódunk és fizetjük ismét a 
butaság adóját? Azt hiszi Sarkadi, a József, hogy mi 
minden hígvelejű népbolonditónak felülünk? Nem 
úgy van az már, csepürágó urak! Rossz helyre téved
tetek, amikor huligánmódon, mint egy judáspénzért 
mindenre kapható fekete banda, bennünket szervez
kedésünk közben oldalról támadtok, mert meg találjuk 
kérdezni tőletek, vájjon bőrötöket is elhoztátok 
magatokkal ?

Nektek pedig, szaktársaim, azt tanácsolom, hogy 
ezen Flór-Kalmár Matsád Sarkadi-féle édesgeté
sekre, egyetértés-bontogatásra csak egy válaszotok

legyen : «minden szervezett pincér rúgja, köpje, mint 
a férges kutyát ezen élősdieket, hadd takarodjon 
vissza& a pokol mélységes fenekére e csepürágó huli
gánhad.

Budapest, 1907 január 25-én.
Salam ander.

VIDÉK.
Nagyvárad. Annak idején jelentettük, hogy a 

nagyváradi pincéregylet közgyűlésén mily hallatlan 
terrorizmussal törtek pincér-elvtársaink ellen a főnök 
urak és mindenkor hű csatlósaik, a főpincérek. Külö
nösen előljártak ebben Weisz Herman, a Csarnok- 
kávéház tulajdonosa és Klein Márton, a Royal- 
kávéház főpincére. Pincér-elvtársaink e miatt bojkot- 
tálták a Csarnok-kávéházat és Klein Márton ellen is 
bojkottra készültek. Most ez ügyben a következő két 
nyilatkozat közlésére hatalmaztattunk fel:

N yilatkozat.
Alulírott ezennel beismerem, hogy a nagyváradi 

pincérek szervezkedését elhamarkodottnak véltem, 
éppen ezért igyekeztem őket erről lebeszélni, úgy 
hittem, hogy ezzel éppen a pincéreknek teszek hasz
nos szolgálatot. Mivel azonban meggyőződtem róla, 
hogy a pincérek szervezkedése nem egyéb, mint jogo
sult küzdelem a pincérek nyomorúságos helyzetének 
megjavítására, kijelentem, hogy ez ellen a jövőben 
tenni semmit nem fogok, hanem tőlem telhetöleg 
magam is azon leszek, hogy a pincérek öntudatos 
szervezkedését előmozdítsam s céljaik elérésében őket 
támogassam.

Amidőn készséggel hozzájárulok ahhoz, hogy 
ezen nyilatkozatom a «Népszavá»-ban, a «Nagyváradi 
Munkás-Ujság»-ban és a Kávéssegédek Szaklapjáéban 
közöltessék, egyben kérem a nagyváradi öntudatos 
pincéreket, hogy a kávéházamra kimondott bojkottot 
megszüntetni szíveskedjenek.

Nagyvárad, 1907 január 15-én.
Tisztelettel

Weisz Herman, kávés.

Válasz Cellariusnak.
A következő levelet kaptuk, melyet ime átadunk — a rotációs 

masinériának.
Igen tisztelt szerkesztő u r!
Kérjük, szíveskedjék b. lapjában alábbi sorainknak helyt 

adni, melyben Cellariusnak, «Gyermekfelruházás egy szakegy- 
let»-ben cimti tárcájára óhajtunk válaszolni. Bár jogtüt láthatóan 
sohasem viselünk, de igenis hordjuk ott, ahol legtöbbje nem 
viseli, aki csak tüntetni óhajt s úgy tesz mint a pap, aki vizet 
prédikál és bort iszik. A plakátok előtt nem állunk meg soha, 
de a proletárgyermekeket sem nevezzük kölyöknek.

Tagjai vagyunk a tárcájában oly sokat emlegetett hölgy
bizottságnak, kik szocialista létünkre selyemblúzt mertünk ölteni, 
természetesen nem tudtuk azt, hogy csak az lehet szocialista, 
aki rongyokban jár. Lássa, ilyen ferde nézeten voltunk mi akkor, 
amikor a jótékony ág szent sugallatára sorsüldözött testvéreink 
gyermekeit mentünk felöltöztetni, ügyet sem vetve arra, hogy 
ruhánk, amelyet akkor viseltünk, selyemből vagy szövetből 
van-e. Oly szívesen mentünk oda, a legnagyobb készséggel 
segédkeztünk és szinte örültünk, hogy e csekélységgel — ami 
igazán szót sem érdemel — segítségükre lehettünk mi is némileg 
a sorsüldözötteknek és hozzájárulhattunk a nagy egyenlőtlen
ségek enyhítéséhez.

Biztosítjuk kedves elvtárs, hogy amikor a kis apróságokat 
öltöztettük, egyikünket sem fogott el valami nagy gyönyörűség, 
hanem igenis mindegyikünk, kik mindannyian anyák vagyunk, 
szívből takadó sóhíj kíséretében ugyanarra gondoltunk mind
annyian akkor: ki tudja, mit rejteget a jövő a mi számunkra. 
Maga kedves Cellarius elvtárs, lerántott bennünket a sárga 
földig, folyton selyemszoknyáinkat és blúzainkat hangoztatva, 
sőt még hangunk sem volt Ínyére, pedig egyikünknek sincsen

olyan rikácsoló hangja. Jóllehet, valamelyikünk azt merte tán 
mondani, amikor kikisértük a kicsinyeket és egyik a tolongás
ban kis tárcáját kinyitotta «vigyázz kicsikém, mert elveszted 
belőle a pénzt». Ebben mi semmi borzasztót nem láttunk, vala
mint azon sem botránkozhattunk meg, amikor a kicsikék önként 
kértek, engedjük, hogy versikéket mondhassanak. Miért ne 
szereztünk volna nekik örömet ? Mondtak verset, amilyet éppen 
tudtak, verseltek ártatlan tudatlanságukban még Jézuskáról is, 
a nemzeti zászlóról is, stb. Nem látta akkor a szükségét senki 
annak, hogy a kis barnafürtös leánykát elcsititsa, valamint jó 
maga Cellarius barátunk is meg volt akkor győződve arról, ha 
ott volt, hogy a verselést nem valamelyik elvtársunk készítette 
igy elő s azt hisszük Cellarius elvtársunk sem lett volna képes 
a kis jószágot ártatlan örömében megzavarni. De mondja csak, 
nem volt önnek akkor valami hibája? Vagy talán rosszul aludt 
és azért lágyult meg a szive annyira és azért irt rólunk oly 
keserűen ? De miért nem hozta be ön a szegény didergő néni
kéket a meleg szobába? Mi hívtuk néhányszor, de ők ragasz
kodtak ahoz, hogy kinnmaradnak. Tán volt a 3—4 asszonynak, 
aki kintmaradt, egyéb oka arra, hisz nagyobbrészt bent voltak, 
senki sem mondta, hogy nem szabad bejönni.

Ma nem azért bántotta Cellariust a mi selyemblúzunk, 
mert nem volt kellőleg kialudva, hanem azért, mert fekete volt 
a szemüvege és minden cselekedetünket oly sötét színben látta, 
ha esetleg csupán azért történt, hogy tárcáját anyag híján ami 
selyemblúzaink és szoknyáinkkal akarta hosszabbra nyújtani, 
úgy ajánljuk, ha a jövőben megint tárcát akar írni, forduljon 
bizalommal hozzánk, mi majd ellátjuk tárcával (nem lesz az 
majd tele csehekkel, sörös korsókkal, selyemszoknyákkal, stb.) 
s csinálhat majd belőle olyan tárcát, amely érdekes és egyszer- 
smint tanulságos is lesz. Elvtársi üdvözlettel

a hölgybizottság.
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N yilatkozat.
Alulírott ezennel beismerem, hogy a nagyváradi 

pincéregyletnek legutóbb tartott közgyűlésén vissza
éltem öntudatos kartársaim bizalmával. Kijelentem 
azonban, hogy ezen tettemet megbántam és kartár
saimtól ezennel nyilvánosan bocsánatot kérek Kije
lentem egyszersmind azt is, hogy a jövőben minden 
igyekezetemmel azon leszek, hogy méltó legyek kar- 
társaim, az összpincérség bizalmára.

Nagyvárad, 1907 január 17.
Klein M árton,a «Royal» főpincére.

Pincér-elvtársaink e két nyilatkozat vétele után 
a Csarnok-kávéházat a bojkott alól feloldták s Klein 
Mártonnal szemben a tervbe vett bojkottot nem 
mondták ki.

KAVÉSSEQÉDI

Szervező bizottsági szemle.
Molnár ur a cukrász. Ez a fentnevezett ur a 

többek között a nagyváradi pincéregyletnek is elnöke 
volt, jelenleg fényesen berendezett cukrászdája van 
a Bemer-téren. Ezt a fenti körülményt azért tartottuk 
szükségesnek ideiktatni, hogy ezt minden pincér
munkás jól jegyezze meg magának. Ez a cukrász- 
kapitalista, üzletében alkalmazott pincérmunkásának 
fizetést nem ad. De nehogy éhen haljon, ami bizony 
ebben az általános nagy drágaságban könnyen meg
történhetik, 10 forint kosztpénzt ad neki egy hónapra. 
Hát ehhez a tényhez úgy gondoljuk, hogy kommen
tárt sem kell fűzni, eléggé jellemzi a munkaadói ki
zsákmányolást és a profitéhséget. Csak tájékozásul 
ideiktatjuk még pincér elvtársainknak, hogy ilyen 
elnöke is lehetett a nagyváradi pincéregyletnek De 
meg kell említenünk még azt is, hogy ez az ur volt 
a legnagyobb zászlóvivője a kávéárak felemelésének 
és az ő kezdeményezésére emelték a többi kávésok 
is. No tessék. Megnyuzzák a közönséget és meg- 
nyuzzák a pincért is és azért ők derék, becsületes, jó 
hazafiak.

Bocsánatkérés. Alulírott beismerem, hogy mint 
sztrájktörő a Hanusz-kávéházban mélyen megsértettem
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öntudatos munkásiársaimat és eme ballépésemért szer
vezett kávéssegéd szaktársaimtól ünnepélyesen bocsána
tot kérek. Megígérem, hogy ily aljas munkára soha többé 
nem vállalkozom. De tekintettel, hogy a szervezkedés 
valódi célját eddig nem ismertem, ma azonban meg
győződtem arról, hogy az nemcsak egyeseknek, hanem 
mindnyájunknak hasznára válik, ismételten kérem 
szaktársaimat, mint öt gyermek atyja, nekem meg- 
bocsájtani szíveskedjenek. B är Frigyes.

Bocsánatkérés. Még tavaly augusztus 20-iki 
számunkban megírtuk, hogy Tihácsek Mariska kaszir- 
nőt a volt Folies Bergéres, jelenleg Leitner kávéház
ban dolgozó szaktársaink bojkottálták, amiért sértőleg 
nyilatkozott a szervezett kávéssegédekről. A kaszir- 
nőnek annak idején ki is kellett lépni állásából és 
most a Secessio-kávéház felirónői állását kellett volna 
elfoglalnia, ott dolgozó szaktársaink azonban kijelen
tették, amig a szervezett kávéssegédektől bocsánatot 
nem kér, nem engedik dolgozni. E szervezett erőnek 
engedve, az igavonásban velünk közös rabszolgasors
ban élő munkástársnőnk felkeresett bennünket s a 
következő nyilatkozatot adta le : Nyilatkozat. Beismerem, 
hogy a Folies Bergéres kávéházban tanúsított maga- 
viseletemmel nemcsak a kávéssegédek szervezetét 
sértettem, de saját érdekeim ellen is bűnt köveitem 
el, amiért a szervezett pincérektől bocsánatot kérek és 
Ígérem, hogy ezentúl öntudatos munkásnőhöz méltón 
fogok viselkedni. Budapest, 1907 január 26.

Tihácsek M ariska, felirónő.
A legújabb tulipán. December 20-iki számunk

ban e cim alatt közölt cikkére D. L. szaktársunknak, 
amelyben azt irta, hogy Steiner, a «Gentry»-kávéház 
volt kávésa 5000 koronát ajánlott fel a kávésipartár- 
sulati munkaközvetítő részére és a munkanélküli pin
céreket csavargóknak nevezi, a kávésipartársulat a 
következő nyilatkozatot küldte hozzánk: «Van szeren
csénk értesíteni, hogy Steiner József ur a munkaköz
vetítő létesítése ügyében 1906. évi december 3-án 
tartott közgyűlésünkön jelen sem volt és a munka- 
közvetítő létesítésére egyetlen egy fillért sem ajánlott 
fe l, sem nem adott és — minthogy ezidő szerint 
üzlete nincsen — jelen leg  társulatunknak nem is tagja.»

Válasz a hölgybizottságnak.
T. hölgyeim! Kiadóhivatali főnökünk, Kohn ur, pardon 

elvtárs, ki a nálunk uralkodó elvek szerint előbb olvasta a leve
liiket mint én, azt lenéző pillantással nyújtotta át nekem ezen 
szavakkal:

«Kedves Cellarius! íme látja: amit az ördög maga 
végbe nem vihet, asszonyokra bizza.» Én a levelet átvéve, 
megmagyaráztam az expeditornak, hogy én nem vagyok hive 
ezeknek a közmondásoknak: «hosszú haj, rövid ész, süveges 
asszony ebszokás, aki szoknyában jár, az nem ember, az asszony 
neve hallgass, elég ha az asszonynak annyi esze van, ha eső 
esik, csurgásba ne álljon, a házasság az paradicsom, az asszony 
benne a kígyó» stb. stb., mert én szociáldemokrata vónék, vagy 
mi a szösz.

Elolvastam hát a levélkét s igazán csodás ereje van az 
ólomkatonáknak. Írok egy tárcát s a szeg kibújik a zsákból. 
A hölgyek jelentkeznek, hogy ime mi voltunk, mi voltunk. 
Köszönöm. De eleve kiírom, a «lerántást» nem rossz kedvből 
írtam, csupán arra kérném b. elnézésüket, hogy ami karácsony
kor megtörténik, azt nem az ibolyavirágzás idejében irtani.

De térjünk a tárgyra. Aki jogliit nem hord és mégis 
szocialistának vallja magát : еппек a fontos kérdésnek eldon- 
tését legközelebb a pártkongresszus elé fogom terjesztem. 
Igazuk van, nem mindenki szocialista, ki jelvényt hord, amint
hogy nem mind arany ami fénylik, de az arany a - -  szemét
dombon is — arany. A felruházott gyermekek csak akkor vál
nak kölyökké, ha a humanizmus nevében azza csináljak őket. 
Nem hölgyeim ! Л szocializmusnak nem kell rongyokban járni, 
bár ma abban jár, de ha már nevelésünk révén öntudatlanul 
hódolunk a polgári szokásoknak és ♦sorsüldözött testvéreink 
gyermekeit» kikenceficéijük, akkor ne húzzunk biborpalastot, 
hanem jelenjünk meg mint szerény ibolya, akit «megszállt a 
jótékonyság szent sugallata».

Ki vonta kétségbe, hogy önök hölgyeim nem szívesen 
cselekedtek öntudatbnságot ? Senki! Nem is ezek a formák 
bántják a jövő társadalom híveit, hanem a rendszer, amely fel
ruházással, népkonyhával, ingyenkenyér és tejosztassal, alamizsná
val és még sok-sok humbuggal akarja elvitatni a «nagy társa
dalmi egyenlőtlenséget», elcsititani a háborgó népharagot, amely 
már döngeti a polgári Magyarország rothadt kapuit, hogy meg
váltsa a szenvedő emberiség nyomorát és lecsapolja azt a bűzös 
mocsarat, amelyben ma élünk és lélegzőnk, amelyben a gyer
mekfelruházás mocsárvirága nyílik. És mi szervezett, jogtüt 
hordó celláriusok naponta belemarkolunk ebbe a mocsárba és 
naponta egy marékkai onnan kimarkolva belevágjuk ennek a 
hazug társadalomnak az arcába, mondván : nesze, szagol
játok !

Önök csak eszközei voltak annak a komédiának és én ezt 
szivemből sajnálom. Micsoda proletárférjek azok, akik az 
anyákat kiszolgáltatják a polgári komédiáknak? Tunya férjek, 
mert inig önök a «kikezdett elveket» tisztázni akarják, ők nem 
érzik szánalmas szerepüket és higyjék el, eszük ágában sincs, 
szervezkedni a mai társadalom ellen! És ezért mint forradalmi 
ember üdvözlöm önöket, mert mi a nőkben tátjuk legnagyobb 
fegyverbarátainkat, aminthogy a nő a zsarnokság alapja. Jaj 
ennek a társadalomnak, ha a nők felvilágosodnak ! Az anyák 
nem nevelik gyermekeiket rabokká, hanem szabadongondolkodó 
emberekké. Nem a gyermekek verselése a Jezuskáról a baj, 
hanem az «Istenembernek» hamis világba való állítása. Án 
érdekes, hogy t. hölgyeim a lényeget ilyen személyeskedésekkel 
akarják a közvéleményből kikelebólintani: cellarius nem jól 
aludt ! Cellariusnak hibája van ; fekete színben látja a világot ; 
a selyemblúzok bántják; a nénikéket (Értsd a kinézett anyákat. 
Kohn, kiadóhivatali jőnők) hívtuk, de nem jöttek stb.

Miután én sohsem ruháztam fel gyermekeket s igy a 
ruhakérdéshez nem értek, tehát más irányban van önökhöz
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Természetesen most D. L. szaktársunknak jogában 
áil, sőt kötelessége, állításait beigazolni, amit ugyan a 
felajánlott 5000 koronát illetőleg részünkről eleve alap
talannak tartunk és ez Steiner urnái bizonyára csak 
amolyan «szójáték» volt, amelylyel egyes urak nagyon 
szeretnek dobálódzni és valószínű a munkanélküli 
pincérek «lecsavargózása» is egy mérges  ̂megrovási 
kaland következménye, ami nem a munkanélkülieknek, 
hanem a kávéssegédek szervezkedésének volt szánva.

Egy mintakávés. E címen a Népszavában 
már napok óta egy közlemény jelent meg, amelyben 
egyrészt Friedmann kávés, másrészt Lederer Hermann 
szaktársunk folytatnak toliharcot egymás ellen. Lederer, 
mint a Károly-kávéház fizetőpincére, szervezett kávés
segédhez méltóan, azon fáradozott, hogy az üzletben 
munkástársainak tisztességes munkabért biztosítson, 
ami sikerült is neki. Ezt a becsületes viszonyt iri
gyelte meg Friedmann Adolf, jelenleg facér kávés, aki 
a Thalia-kávéliáz tulajdonosának rokona és a Károly- 
kávéház tulajdonosát arra akarta rábírni, hogy alkal
mazottainak jelenlegi munkabérét szállítsa le, úgy 
érvelve, hogy olcsóbb munkásokat is kaphat 16 koro
nás éhbérekért, szükségtelen a felszolgálóknak 60 ko
ronát fizetni havonta. Szükségtelen nékiink Fried
mann Adolfnak válaszolni, eléggé megfelelt neki 
Lederer szaktársunk a Népszavában. Mi csak azt 
jelentjük ki, hogy ez az ügy részünkről megvizsgálva 
és bebizonyítva van és már nem magánügye Lede- 
rernek, mert Friedmann, jelenleg facér kávés ur, 
egyszerűen a szervezett kávéssegédek ellen uszította 
kávés kollégáját, ami ismét például szolgálhat szaktár
sainknak, mennyi uszitóval, ellenséggel vagyunk körül
véve, akik azt szeretnék, hogy a pincér tovább is 
rabszolga maradjon, aki hat fillér borravalóból ten
geti proletár életét. Jó lesz tehát nem uszítani, Fried
mann ur, mert nyáron, ha megnyílik a «Gellérthegyi 
kioszk» — még találkozhatunk.

A bizalmiférfiakhoz. Múlt számunkban már 
jeleztük, hogy a szervező bizottság statisztikai iveket 
bocsájtott ki a bizalmiférfiak között, hogy a bizottság 
a munkaviszonyok javulásáról vagy rosszabbodásáról, 
emelkedéséről vagy eséséről anyagot gyűjtsön, hogy

szavam, t. hölgyeim. Tanácsokkal el vagyok látva, de az igaz
ságot szeretem, igaz, hogy ezt nem mindenki szereti. Már pedig 
én az igazságot mondtam meg önöknek, kiknek csak hízelegni 
és hazudni szoktak, kiknek azt fuvolázzák örökké : milyen ártat
lanok, jók, csinosak — mint az angyalok. Pedig^a józaneszii 
embernek a hízelgés utálatos, még ha őszinte is. És higyjék el, 
nem az a jóbarát, ki az önök hibáit szépnek mondja, de az, aki 
szemben is őszinte. Nem az a jó szocialista elvtárs, ki jogtiit 
rém hord, de a mai társadalom hibáit legyezgeti, hanem az, 
aki e szokások híveivel és rabjaival szemben is őszinte, akár 
hord jogtüt, akár nem ! Szocialista! Ma mindenki szocialista, 
mert ez divat. A főnökök is azok, amint mondják. Bocsánat, 
az ökör is munkás, de nem ember. Sajnos, ma a legtöbb 
asszonyok azon vannak, hogy őket csak játéknak tekintsék és 
mig férjeik bár öntudatlanul, de mégis munkások, magukat ki- 
pucovált nagyságáknak tekintik és — szoknyájuk után érdek
lődnek.

Tehát ne csodálkozzanak őszinteségemen, t. hölgyeim, 
de én hiszem, önök többet nem fognak «gyermekeket felruházni 
a szakegyletben», hanem oda fogják dörögni férjeiknek: szer
vezkedjetek ti apák, hogy rongyban járó gyermekeiteket fel
ruházhassátok ! Én önökben bízom, az édes anyákban, mert az 
édes anyák nevelik gyermekeiket. Neveljék úgy őket, mint a 
jövő társadalom embereit s akkor nem lesz belőlük jármos 
jószág, hanem ember, ki azt fogja mondani: az alamizsna állat
nak való !

Ne idegenkedjenek az igazságtól, mert hogy is 
mondta Kelecsényi elvtársam ? «Az igazság nem úri dáma, ki 
biborban és selyemben pom pázik; hanem szerény réti virág, 
melyben nincs semmi cifraság, úgy áll a maga egyszerűségében, 
ahogyan megszületik. Cellarius.

a pincérséget érdeklő dolgok stutisztikuilcig  feldől- 
goztassanak. Jelentettük, hogy a bizalmiférfiak hanya
gok és nem felelnek meg kötelességeiknek, amennyi
ben nem jelennek meg az értekezleteken. Sajnos, a 
121 bizalmiférfi közül csak  57 hiányzott és nem vették 
át a statisztikai iveket. Azóta már egyesek átvették 
iveiket, kivéve a következő bizalmiférfiakat, kiket fel
hívunk, hogy jelentkezzenek a szervező bizottság tit
káránál és iveiket vegyék át: Grünwald Jenő, György- 
falvy Sándor, Tanczer János, Oláh Pál, Krammer 
Dezső, Polgár Sándor, Stern István, Fuchs Mór, Ros- 
ner Jenő, Fried Sándor, Berger Béla, Molnár Gyula, 
Klein József, Ender Imre, Ehrenreitter János, Gold
schein Zsiga, Chudy Ferenc, Kőim Jenő, Kohn Géza, 
Josich Márton, Langenbach György, Wetzler Simon, 
Incze József, Deutsch Mór, Hudi József, Kracker 
Péter, Papp Lajos, Dobronai Károly, Jähn Mihály, 
Árvái Berci, Alacs Ferenc, Mauthner Ignác, Bleier 
Rudolf, Grünfeld Mihály, Deutsch János, Pollák Sán
dor, Holczer Géza, Belovics Ferenc, Mihalik Ferenc, 
Nagy Gyula, Spitz József, Aschkenase Bernhard és 
Reichfeld Ferenc.

Ismét a bizalmiférfiakhoz. Ezelőtt két hónap
pal, mikor az ipartestületi munkaközvetítő felállítása 
vibrált a levegőben, a szervező bizottság egy szoli
daritási nyilatkozatot osztott szét a bizalmiférfiak 
között. Két hónap óta nem voltunk képesek a nyilat
kozatokat teljes számban megkapni. Felhívjuk tehát a 
következő üzletek bizalmiférfiait, hogy nyilatkozataikat 
haladéktalanul hozzák be a szervező bizottság titkárá
hoz : Adria, Angol, Badacsony, Berger (Szondy-utca), 
Baross, Casino (Margit-körut), Rados, Casino de Paris, 
Elevátor, Erzsébet (Silberschütz), Földesi, Ferencvárosi, 
Hunyady, Illits, Ipar, István király, Kisfaludy, Központi 
(Újpest), Központi szálloda, Kutschera, Központi Kő
bánya, Király, Labes, László, Lónyai, London, Moulin 
Rouge, Műcsarnok, Margitpark, Mandl, Magyar Szín
ház, Nizza, Nádor-szálloda, Nádor-kávéház, Opera, 
Parlament, Párisi nagy kávéhaz, Pikkoló, Royal-szálló 
(udvari), Rémi, Strasser, Splendid, Sport, Stancsu, Sza
badság, Várkert-kioszk, Velence, Weinstein, Washing
ton, Alkotmány, City, Fészek, Helvetia, Hébel, Modern, 
Seemann, Wertheimer-mulató, Casino (Kluger Ferenc), 
Riviéra és Medikus.

Zsaroló ügynökök.
Ezek a skorpiók, ezek a vérszopók, ezek a 

mindenki által lenézett senkik csak nem akarnak bele
törődni helyzetükbe, melyet ők maguk teremtettek 
azáltal, hogy bennünket, vérünket és véres verejtékkel 
szerzett filléreinket kizsarolták, ami által szükségessé 
tették, hogy védő sorompókat állítsunk fel.

Ezek a poloskák nem akarják belátni azt, hogy 
a pincérség felébredt tespedő álmából, melyben eddig 
minden cselekvése fogva volt, kiszabadult abból a 
kloakából, mely elhatározásában gátolta s mint egy 
áthághatatlan akadály meredt rá 'vigyorgó arccal: — 
a munkáltató által annyira siratott «ügynöki rendszer».

A közelmúltban elvtársaink már megmutatták 
egy i'y piócának, hogy büntetlenül nem marad gaz 
merényletük, melyet ellenünk — szervezett munkások 
ellen elkövetnek. De, úgy látszik, az a pár pofon 
még nem volt elég, amit kiosztottak, mert bujkálva 
bár, de mégis megpróbálkoznak aknamunkájukkal 
érvényesülni.

Mikor még nem volt a Kávéssegédek Szakegylete 
és а МОРЕ fonyadt virágai hervadoztak, akkor nyílt 
meg a «Mátyás király» kávéház, melynek fizetőpincéreit 
Stíléi Gyula, azaz Rubi közvetítette. Beszélt akkor 200



1907 KÁVÉSSEGÉDEK SZAKLAPJA 5. oldal

koronáról, hogy annyiba kerül az az állás és annyit 
kell érte fizetni. Szaktársaink adtak is neki 50—50 
koronát fá rad ság a  dijául (?) és egy idó're nyugodtan 
maradt is Rubi, de most, hogy elkövetkezett az év
forduló, jött ám ő kegyelme a félkegyelmű és még 
150 koronát követelt azon a címen, hogy G. szak
társunk még mindig jó színben és egészségben végzi 
mindennapi robotját, melyhez a testi erőt 6 imádkozza 
ki a — mindenhatótól, tehát fizessen, m e r t . .. !

G. szaktársunk persze hálásan megköszönte a 
szives tudakozódást és hasonló jókat kívánt Rubinak, 
melyet azonban a kis piszkos nem értékelt annyira, 
hogy tudomásul vette volna, hanem neki pénz kellett. 
És miután nem kapott, hát felment a munkáltató 
Christe kávés úrhoz elsírni baját és kérte, hogy dobja 
ki üzletéből G—t, mert nem akar véradót fizetni. 
Ámde Christe ur volt oly felvilágosodott ember, hogy 
mindezekre nem reagált és válaszában megmondotta, 
hogy a szóban forgó szaktárs, amig elvégzi köteles
ségeit — senki kedvéért fel nem áldozza és magán
ügyeihez semmi köze.

Így hát Rubi, a jámbor, kénytelen volt vereség
gel távozni és mi csak azért szegezzük le működését, 
hogy alkalomadtán, majd ha a leszámolás ideje el
következik, el ne feledjük érdemeit méltatni.

Egy másik példányt is bemutatunk a szaktársak
nak ebből az ingyenélő gaz népségből, hogy lássák 
a működésűket.

Polednik Gyuláról, arról a sánta piócáról van 
szó, aki «Boldog újévi» kártyáján lefényképezett áb- 
rázattal mutatkozik be mint pincérügynök. (?) Kérdem 
szaktársaimtól, vájjon ez az ember és úgy Rubi is 
nem-e zsarolást követ el, amikor szakmánkat használ
ják fel piszkos üzleteik lebonyolítására cégérül? 
Nem-e a mi nevünkkel takaródznak? Sőt a sánta 
Gyula kártyájának hátlapján megjegyzi: újévi j á 
rulékok általam lesznek beszedve.» Ily kártyákkal házalja 
végig az üzleteket és zsarol.

Az embernek szinte indulásba jön a tenyere, hogy 
az ilyen hitvány alakokat egy kis móresre tanítsa.

Különfélék.
Házasság. Böcskey László szaktársunk február hó 6-án 

tartotta egybekelési ünnepélyét az anyakönyvi hivatalban.
Eljegyzés. Polkák Irénke — idősb Weisz Gyula, jegyesek. 

Alsószalánk — Budapest. 1607 január hó.
Nyilatkozat. Az utóbbi időben állandóan — egyesek — 

azzal gyanúsítanak, hogy én az egyesület megkerülésével, ügy
nök által, tiltott utakon akartam magamnak egy «Arena-uti kávé- 
házban fizetőpincéri állást szerezni. Eme gyalázatos koholmány 
tisztázására szükségesnek tartom kijelenteni, hogy először a 
Francé» kávéházból azért léptem ki, mert régi elődöm oda 

visszament, másodszor egy Arena-uti kávéházba kaptam aján
latot az illető kávés felesége által egy rokonom utján, én 
azonban az üzletet nem fogadtam, el. Konstatálom azonban, ha 
elfogadtam volna, sem viselhetné magán az egyesület megkerü
lésének még a látszatát sem, mert ahhoz a munkáltatóknak joguk 
van, hogy egyleti tagokat tetszésük szerint alkalmazzanak. Ügy
nökről szó sem volt és aki ezt állította, előttem mindaddig nem 
tisztességes ember, mig alaptalan rágalmait be nem bizonyítja, aki 
valószínűleg önmaga szokta ügynökökkel az egyesületet kiját
szani.

Kérem az egyesület vezetőségét az ügy gyei foglalkozni 
és megakadályozni, hogy a jövőben ily alaptalan gyanúsítások 
előforduljanak. Fodor Mihály, föpincer.

A budapesti fehérnemiitisztitó munkások szövet
kezeti mosód áj a. Munkástársak ! Elvtársak ! Még élénk eme* 
ke/etünkben van a fehérneműtisztit(> munkások kizárása, amely
ből kifolyólag sok elvtársunk maradt munka és kereset nelkii . 
Egyik-másik elvtársunk rendszabályoztatott a munkáltatok által, 
ami arra késztetett bennünket, hogy a fehérnemiitisztitó munká
sok szövetkezeti mosodáját megalakítsuk. ,

Tervünk megvalósult, amennyiben a szövetkezeti mosoda 
ez év január hó 30-án VII., RottcnbillcMitca 30. szám alatt 
megnyílott.

Csekélyke áldozat az, amit az elvtársaktól kérünk, csekély 
áldozat, amit az elvtársak azzal hoznak, hogy fehérneműiket, 
úgymint gallért, kézelőt, stb. stb. a szövetkezeti mosodában tisz- 
tittatnak.

Hisz azzal, hogy idegen és a szervezetünknek, valamint 
a pártnak egyaránt lévő ellenséges indulatu munkáltatóknak jut
tatják a munkát, csak őket segítik, erősitik, mig ellenben ben
nünket gyengitenek.

A munkáltatók azt a csekélyke bérjavitást, amit erős küz
delem révén sikerült kicsikarnunk, már hetekkel ezelőttredukál
ták, de ők tovább szedik a magasabb munkaárakat; az elvtár
saknak pedig ha megkérdezik, hogy szervezett munkásokkal 
dolgoztatnak-e, azt hazudják, hogy igen, pedig valójában vérig 
szekirozzák, amiért a szakszervezetnek tagjai és ripacs módon nyi
latkoznak, amiért szociálisták.

Olcsó és ami a fő, lelkiismeretes, tiszta és jó munkáról az 
elvtársak biztosiiva lehetnek. Ha akármilyen csekély mennyiségű 
a tisztításra szánt fehérnemű, ne úgy gondolhozzanak, hogy 
emiatt nem érdemes hozzánk fáradni, hanem azt a csekélyke 
munkát is juttassák hozzánk, akár telefon vagy egy levelező-lap 
utján. Gondoskodunk arról, hogy egyik elvtársunk a munkát 
elhozza és elkészítés után a kívánt időre pontosan haza is 
szállítsa.

Arról mindenesetre biztosítjuk elvtársainkat és megren
delőinket, hogy a ruha nem lesz rongálva, mert klórmész nélkül, 
házilag fogjuk kezelni.

Ha elvtársaink ezt a csekélyke áldozatot meghozzák, úgy 
a szövetkezeti mosoda fennállása biztosítva van.

Elvtársi üdvözlettel a szövetkezet megbízásából: 
Fleischmann Andor. Weltner fenő.

Egészségügyi előadások munkások számára! A Buda 
pesti Kerületi Általános Munkás-Betegsegélyző Pénztár a téli 
hónapokra egészségügyi előadásokat szervezett tagjai számára, 
melyek tartására a pénztár orvosai szívesek voltak vállalkozni.

Az előadások célja a munkásokat és munkásnőket az 
egészségügy követelményei felől kioktatni, hogy egészségük 
megóvása és a betegségek megelőzése céljából követendő 
eljárás iránt kellőképpen tájékozva legyenek.

Minden munkásnak és munkásnőnek saját érdeke, hogy 
az előadásokat szorgalmasan látogassa.

Az előadások mindegyikén nők is részt vehetnek, de 
lesznek külön előadások nők számára is.

Néhány szakszervezet szives volt helyiségét a nagyfontos- 
ságu célra átengedni.

Az előadások mindig este 8 órakor kezdődnek és a követ
kező sorrendben tartatnak :

Február hó 7-én (csütörtökön) a lakatosok szakegyleté
ben, VII., Murányi-utca 34, földszint. Dr. Lévai József. Tárgy: 
Segélynyújtás sérüléseknél.

Február hó 8-án (pénteken) a bádogosok szakegyletében, 
VII., Dob-utca 82, I. em. Dr. Reitzer Mór. Tárgy: A tüdővész 
fejlődéséről és gyógyíthatóságáról. (I. rész.)

Február hó 9-én (szombaton) a szabók szakegyletében, 
VII., Dohány-utca 84, I. em. Kiss Adolf. Tárgy: Az alkoholiz
mus és annak veszélyei.

Február hó 11-én (hétfőn) a kárpitosok szakegyletében, 
VII., Dob-utca 20, I. em. Dr. Friedrich Vilmos. Tárgy: A gümő- 
kór kérdése Magyarországon.

Február hó 12-én (kedden) a szabókisiparosok szövet
ségében, VII., Akácfa-utca 54, I. em. Dr. Szőke Bertalan. Tárgy: 
A bél működése és szerepe az emberi háztartásban.

Február hó 14-én (csütörtökön) a cipőfelsőrészkészitők 
egyletében, VII , Dohány-utca 30 (Kazincy-utca sarkán). Dr. Brück 
Miksa. Tárgy: Balhit és gyermekápolás.

Február hó 15-én (pénteken) a nyomdászok szakegyleté
ben, VI., Hunyadi-tér 3, I. em. Dr. Heim Pál. Tárgy: A gyer
mek testi nevelése.

Február hó 16-án (szombaton) a szabók szakegyletében, 
VII., Dohány-utca 84, I. em. Dr. Weinberger Miksa. Tárgy: 
A meghűlés okai és azok elhárítása.

Február hó 19-én (kedden) a műszerészek szakegyletében, 
VII., Szövetség-utca 23, 1. em. Dr. Schein Mór. Tárgy: A ragá
lyos bőrbetegségek.

Február hó 21-én (csütörtökön) az asztalosok szakegyleté
ben, VIII., Luther-utca 1/c. Dr. Ferenczy Sándor. Tárgy: Az 
idegrendszer egészsége (II. rész).

Február hó 22-én (pénteken) a bádogosok szakegyletében, 
VII., Dob-utca 82, 1. em. Dr. Reitzer Mór. Tárgy: A tüdővész 
fejlődése és gyógyíthatósága. (II. rész.)

Február hó 23-án (szombaton) a szabok szakegyleteben, 
V1L, Dohány-utca 84, I. em. Dr. Paunz Márk. Tárgy: Az orr-, 
torok- és gégebetegségek okai és azok elhárítása.

Február hó 28-án (csütörtökön) a gépépítők szakegyleté- 
ben, V., Váci-ut 54. Dr. Weisz Manó. Tárgy: Sérülés, baleset 
és az üzemi balesetek lényege (tekintettel a baleseti törvény- 
javaslatra).
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Március hó 7-én (csütörtökön) a lakatosok szakegyk-te- 
ben, VII., Murányi-utca 34, földszint. Sarkadi Ignác. Tárgy: 
Az uj munkásbiztositási törvény gyakorlati és egészségügyi 
értékéről.

Március hó 8-án (pénteken) a nyomdászok szakegyleté
ben, VI., Hunyadi-tér 3, I. cm. Dr. Jurkiny Emil. Tárgy: 
A munkások halálozási viszonyairól.

Március 9-én (szombaton) a szabók szakegyleteben, VII., 
Dohány-utca 84, I. em. Dr. Török Lajos. Tárgy: Védekezés 
bőrbetegségek ellen.

Március hó 12-én (kedden) a szabókisiparosok szövet
ségében, VII., Akácfa-utca 54, 1. em. Dr. Temesváry Rezső. 
Tárgy : A gyermekágy. Csak nők számára.

Március hó 15-én (pénteken) a bádogosok szakegyletében, 
VII., Dob-utca 82, I. em. Dr. Reitzer Mór. Tárgy: A tüdővész 
fejlődése és gyógyíthatósága. (III. rész.)

Március hó 19-én (kedden) a műszerészek szakegyleté
ben, VII., Szövetség-utca 23, I. em. Dr. Friedrich Vilmos. 
Tárgy : Az ipari megbetegedések okai.

Március hó 21-én (csütörtökön) a gépépítők szakegyleté
ben, V., Váci-ut 54. Dr. Stiller Jenő. Tárgy: Az alkohol rom
boló befolyása az emberi szervezetre és kihatása a kereset
képtelenségre.

Újpest
Február hó 14-én (csütörtökön). Dr. Bräuner Fülöp. 

Tárgy : Az egészség megóvása.
Február hó 28-án (csütörtökön). Dr. Bród Miksa. Tárgy : 

A lakás közegészségi befolyása.
Március hó 7-én (csütörtökön), Dr. Deutsch Arthur. 

Tárgy : Védekezés a nemi betegségek ellen.
Március hó 21-én (csütörtökön). Dr. Reitzer Mór. Tárgv: 

A tüdővész fejlődése s az ellene való védekezés.
Újpesten az előadások az ottani szakszervezetek termében, 

Gyár-utca 41. sz. alatt tartatnak és mindig este 8 órakor kez
dődnek.

Kőbánya.
A Kőbányán lakó pénztári tagok számára a következő 

egészségügyi előadásokat szerveztük :
Február hó 14*én (csütörtökön). Dr. Komlósi Béla. 

Tárgy : A nemi betegségek megelőzése.
Február hó 28-án (csütörtökön). Dr. Schiller Károly. 

Tárgy : Segélynyújtás sérüléseknél.
Március hó 14-én (csütörtökön). Dr. Bräuner Fülöp. 

Tárgy : Védekezés a tüdővész ellen.
Március hó 21-én (csütörtökön). Dr. Bród Miksa. Tárgy : 

A lakás befolyása a közegészségre.
Kőbányán az előadások a szervezetek egyesült helyiségé

ben, X., Martinovits-tér 3. sz. alatt tartatnak és mindig este 
8 órakor kezdődnek.

Budapest, 1907. évi január hó 8-án.
A Budapesti Kerületi Általános 
M unkás - Betegsegély ző Pénztár 

igazgatósága.

HIVATALOS RÉSZ.
Nagyvárad. A pincéregyesület januárban tartott választ

mányi ülésén kimondotta, 1. hogy a választmányi tagok névsora 
az ülések megnyitása előtt mindig felolvasandó. 2. A választmány 
határozata nélkül pénz ki nem utalványozható; kivételt csak a 
gyors segélyezés kepez. 3. A közgyűlésnek ama határozata, hogy 
az elhelyezést házi-kezelésbe veszi az egyesület, egy bizottság 
kiküldetését teszi szükségessé. A bizottság elnökéül Friedmann 
Sándor, jegyzőül Hagel Gyula, tagokul Zsifkovits és Tóth v. t. 
szaktársak jelöltettek. 4. A választmány az évi jelentés azon 
szakaszát, amely a nagyvárad * pincérek jogos mozgalmát hamis 
színben tünteti föl, rosszakaratú rágalmazásnak minősíti s erről 
ai egyesület tagjait jegyzőkönyvi kivonatban értesíti. A jegyző- 
könyvi kivonat szerkesztésével a titkárt bízza meg. 5. A követ
kező választmányi ülés február havában lesz.

A választmány ülése január 22-én. Jelen nem voltak: 
Klauber, Vigh, Stern, Deutsch Béla, Grünwald Gusztáv, Neumann 
József, Lőwy Ferenc, Weisz József választmányi és Deutsch 
Sándor, Csillag Béla és Kopcsinovics Antal számvizsgáló bizott
sági tagok.. Neumann Károly és Lőwinger József kimentették 
magukat. Ügyvezető alelnök fölolvassa a kávésipartársulat átiratát 
a benyújtott feltételek tárgyalásának tárgyában. A választmány 
tudomásul veszi és átteszi a közgyűlés által megválasztott bizott
sághoz. Ügyvezető bejelenti Klauber József pénztárosnak írásban 
benyújtott lemondását. — A választmány a lemondást örömmel 
veszi tudomásul és a tisztujitó közgyűlésig ideiglenes pénztá
rosnak Taussig Samut választja. 'Ügyvezető kéri a választ
mány hozzájárulását, hogy Vass Samunak az elnökség a hat 
heti felmondási időn kívül még egy hónapi fizetést kiutalvá

nyozhasson. — Egyhangúlag elfogadtatott. — Ügyvezető beje
lenti, hogy a könyvek vezetésére Krausz Miksa könyvvezető 
lett alkalmazva havi 50 korona fizetéssel. Tudomásul szolgál.
— Ügyvezető felolvassa Ólmosi József kávés levelét, az egye
sület elnökének címezve, melyben arra kéri a választmányt, 
hogy neki még a M. O. P. E. idejéből fennmaradt 400 
korona követelése helyett annak a sajtópörnek a költségeit, 
melyet annak idején, mint a M. O. P. E. elnöke az igazgatóság 
megbízásából Boór Jenő ellen indított és amelyet elveszítve, 
ma bírósági végrehajtók zaklatásainak van kitéve, fizesse ki. — 
A választmány úgy határozott, hogy a 400 korona ügyében 
egyelőre állást nem foglal, a sajtópör ügyében pedig arra az 
álláspontra helyezkedik, hogy Boór Jenő nem a M. О. P. E.-et, 
hanem annak könnyelmű' és bűnös vezetőségét támadta, 
Ólmosi József pedig, mint főmagánvádló vesztette el a port, ez 
az ő magánügye. — Fodor Pál a könyvtár felállítását sürgeti.
— A választmány kimondja, hogy a szaklapban és külön leve
lező-lapokon felhivardók a régi kávéssegédek körének volt 
tagjai, hogy a megszűnt kávéssegédek körének Ólmosi József 
kávésnál elhelyezett könyvtárát követeljék. — Ügyvezető beje
lenti, hogy az egyesület egy nagyobbszabásu bált rendez, 
amelyhez bálanyákul három kávésnét a vigalmi bizottság felkért. 
Indítványozza, hogy minden választmányi tagnak anyagi felelő
séget kellene vállalni. — Boór Jenő kijelenti, hogy Ő semmiféle 
vigalmi bizottságban részt nem vesz, anyagi felelőséget nem 
vállal és semmi olyan bál sikerén nem dolgozik, amely a mun
káltatókkal közösen lesz megtartva. — A választmány kimondja, 
hogy a bál erkölcsi sikerén minden erejével dolgozni fog.

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének.

Nyilttér.
Vendéglő-megnyitás. Van szerencsém a n. é. 

közönség becses tudomására hozni, hogy Dohány
utca 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.

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.

Felelős szerkesztő: Boór Jenő.

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

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

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.
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Személyhitel!
Kezes és kezes nélkül katonatisztek-, papok-, lelkészek-, 

udvari-, állami-, megyei- és magántisztviselők, tani ók, ke
reskedők, iparosok, nyugdíjjogosult hölgyek, kereskedelmi 
alkalmazottak es magánosoknak '/.,—20 évig terjedő időre 
havi, Vi, j-t és egész évi tőkekamat törlesztéssel!

K ülönlegesség: Л páris-bécsiem/uéte élteimében tőkésí
tem a jövedelmet.

4 %! 4%! 4°/,! 4%!
Jelzáloghitel I

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.

Épitási hitel I
építésiéiben levő ingatlanokra 2 —3 részletben, oly arány- 
ban a mily arányban az építkezés előre haladt!

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

fenti műveleteket elsőrangu 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, V I . ,  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.

M odern kiszolgálás! Tisztaság!

Ezernél tö b b  kiváló orvos és tanár ajánlja! 
1904 St. LOUIS GRAND PRIX.

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukác sfiirdői 
K RISTÁ LY-Á SV Á N YV IZET ! =

-fo rrá s
szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavarok
nál és emésztési nehézségeknél. A  legtisztább es legegesz- 
sógesebb asztali és borviz. Hathatós szomjcsmapito. 
Vidékre és külföldre fuvardijmentes szállítás. Kcijen 
и jegyzést. Szénsav tel i tés-né I к ii 1 i töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyhesége folytán pótolja a francia byian es 
St. Galmier vizeket. Szt.-Lukácsfürtlö Kutvállalat Budán.

B E I T Z  J Á N O S
mtfesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, VII,, Akácfa-utca 52. szám (Oob-utca sarok).
Kávéházi eszközök 

raktára
és javító-műhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter- 

gáltatnak.
Használt golyók és 
dákók olcsón, állan
dóan raktáron vannak. 

Csorba golyók magas áron vétetnek meg és becseréltetnek.
Dákok gyorsan és pontosan készíttetnek.

TELEFON: 81-30. TELEFON: 81—30.

CD
«■— s

'5Г
;o
’5
CDQ.
C/3

Készít villamos világítási és 
e r ő á t v i t e l i  berendezéseket, 
telefon, villámháritó és villa
mos csengetyUk bevezetését.
Légszesz- és pétrőleum- 
csill  árok villanyvilágításra 

való átalakítása.
r(a  Ivlámpák és házak к л
Ш  k a r b a n t a r t á s a .  Ш

’7£* Raktáron vannak a villam- 
világitáshoz, telefonhálózat 
szereléshez szükséges összes 
alkatrészek, valamint min
dennemű dinamókefék, izzó

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

-------- Inspekció éjjeli 11 ó rá ig .-----------

(/)

Hirdetések
felvétetnek a kiadóhivatalban

Budapest, VI. kér., Felső erdősor 32. szám, földszint B.
m _____________________________ ■
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Étlapirók figyelmébe
Legmelegebben ajánlom a 

legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító 
Berkovits-féle

hektographlapokat
és minden színben lévő tin
tákat. A nélkülözhetetlen 
hektographlap mindkét ol
dalon többször használható és , , , . . .
ewv eredetiről 100—120 másolat nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé fektetjük és három-negy nap 
múlva ismét használható. , . . ..Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelzo- 
festékek minden nagyságban kaphatók

Berkovits Károly
sokszorositó-készülékek és hektograph raktárában

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

DIRDRL 5EC
francia módszer szerint

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

C O N S U M  :
PINCÉREK RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA

Budapest, Ilii., Kertész-utca 48. 
Kitűnő és szép szivarszipkák.
m  @  m  Kizárólag saját gyártmány ! ©  ©  ©

Kapható ezenkívül a legjobb minőségű svéd

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

Kizárólag saját gyártmányunk:

CONSUM-HÜVELY.
CYRANO-HÜVELY.

ANUBIS-H ÜVELY.
CONGÓ- H ÜVELY.

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

Szálloda bérbeadó.
A Po ln i tzk y -fé le  régi jónevit s z á l l o d a  

N a g y s z o m b a t b a n ,  26 kényelmesen búto
rozott vendégszobával, nagy étteremmel, kád
fürdők, kuglizó, szép kerttel, elkülönített paraszt
korcsmával, kitűnő jó pince és konyhával 
bérbeadó, esetleg eladó.

Bővebb felvilágosítást ad dr. Ivánka ügyvéd, 
Nagyszombatban.

= S Z E R V E Z E T T K Á V É S S E G É D E K =

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

flOPERA“ -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 !  =


