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KAUESSEGEDEK SZAKLAPJA
(PINCÉR-MUNKÁS)

Л BU D A PE ST I K Á V É SSEO ÉD E K  SZAK E G Y L E T  ÉNE К HIVATALOS KÖ ZLÖ N YE.

Szaktársak! Kávéssegédek! Február hó 25-én, hétfőn este 9 órakor taggyűlés lesz. A napirend 
főpontja: Egy uj szervező bizottság megválasztása. Oöntő csaták előtt állunk! Komoly 
szakszervezeti kérdések parancsolják, hogy mindnyájan eljöjjetek! Szavazzatok!

A szakszervezeti választm ány határozata 
folytán a szervezett munkások továbbra is fizetik a 
20 fillér önkéntes kiilönjárulékot kizárt ács- és 
épitömunkások, valamint a sztrájkoló kádárok részére.

Bojkottok.
Bojkott alatt áll a Fogadó» cimii fércelmény, 

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

Zárlat.
Az aradi szervezett pincérek Aradot zárlat alá 

helyezték. Senki Aradra ne utazzon !
Kávéssegédek!
A nagyváradi pincérek mozgalom előtt állanak. 

Senki Nagyváradra ne utazzon.

Pályázat.
A Kávéssegédek szakegyletének választmánya pá

lyázatot hirdet a munkaközvetítő osztály segédiigyvezetöi j 
állására 160 korona kezdőfizetéssel. A pályázótól meg- j. 
kívántatik, hogy a szakegyletnek tagja legyen, a magyar 
és német nyelvet szóban ás írásban bírja, agitációs 
képességgel rendelkezzék és hogy a szakszervezeti moz
galomban már régebb idő óta részt vett légyen.

Pályázni lehet február hó 25-ig, 
az állás elfoglalása m árcius hó l-én 
történik. A pályázatok zárt borítékban „Pályázat“ 
felírással a szakegylet elnökségéhez, VI., Szerecsen-utca 
43, I. emelet, küldendők. A választmány.

„Március emlékére“
О О  О lapunk jövő száma О  О  О

mint ünnepi szám 
fog megjelenni !

Kávéházi, szállodai és vendéglői 
alkalmazottak szövetsége.

Ez ma a szervezkedésnek a célja. Ez a pincérek 
mozgalmának igazi merituma. Azonban az ország 
gócpontjain székelő' ipartársulatok mozgalmunk jogo
sultságát nem akarják elismerni, de mi ezt nem is 
vehetjük rossz néven töltik. Kézzel-lábba! tiltakoznak 
szervezkedésünk ellen, minden eszköz jó nekik, 
amivel ellenünk törhetnek, szóval kapkodnak, mint a 
vizbefuló a szalmaszálhoz és ebben az idó'k jelét 
látom. A mi jogosult mozgalmunkat csak ideig-óráig 
lehet feltartóztatni, de azt többé elfojtani nem lehet. 
A természetes fejló'dést a maga szükségszerű folya
matában megállítani nem lehet.

A mi munkáltatóink, a kávésok, vendégló'sök és 
szállodások azt a hatalmat, amit féktelen kizsákmá
nyolásuk révén felettünk szereztek, nem akarják 
kezükbó'l kiadni, pedig kell, hogy kiadják. Be kell 
látniok, hogy az ő hatalmuk kutforrása a mi munka
erőnkben gyökeredzett, a mi munkánkból éltek. De 
végre öntudatra ébredtünk s tovább nem vagyunk 
hajlandók éhbérért dolgozni, már csak azért sem, 
nehogy az ő hatalmi gőgjüket még nagyobbra növel
jük. Mi vagyunk a társadalom hasznos tagjai s nem 
ők, mert mi munkát végzünk.

Mi, pincérek, belátjuk azt, hogy ennek a lehe
tetlen állapotnak a megteremtésében mi is hibásak 
vagyunk, hibásak vagyunk pedig azért, mert a saját 
sorsunk, a saját boldogulhatásunk iránt közönynyel 
viseltettünk. Mentségül csak az szolgálhat, hogy mun
káltatóink, hogy profitdühüket minél könnyebben ki
elégíthessék, ravasz róka módjára elhitették velünk azt 
a dajkamesét, hogy ők a mi jóakaróink, hogy ők a 
szivükön viselik a mi sorsunkat s nincs más törek
vésük, mint az, hogy maguk körül boldog és meg
elégedett személyzetet lássanak. Lám, lám, és emellett 
olyan szépen össze tudták egyeztetni azt, hogy mun
kásaikat 18—20 órán keresztül dolgoztassák s mind
ezek fejében elfelejtették, hogy ezért fizetés is járna, 
sőt atyai gondoskodásukban odáig is elmentek, hogy 
még azt az egy szabad napot is megtagadták tőlünk, 
amit mint isten rendelését hirdetnek a népbutifó 
csukások a hazugságok katedrájáról, a szószékről. És 
ezek a jó urak, ha már letarolták ifjúságunk munka
bírását, akkor eldobnak bennünket, mint a kifacsart



citromot. Nem, urak! Ez a kegyetlen és gonosz játék 
tovább igy nem mehet. A pincérmunkásság már ön
állóan tud gondolkozni, erre mutat az is, hogy mint
egy ösztönszerüen megérezte, hogy hol a helye. Ez 
a hely a szociáldemokraták tábora, ennek a tábornak 
a vörös lobogója alól árad a világosság minden egyes 
proletárra. Ott, ahol ezt a lobogót kibontják, megszűnik a 
sötétség hatalma. Mi is ezen lobogó alatt küzdünk 
jogaink kivívásáért, de sikerünk csak úgy lehet, ha 
radikálisan hozzáfogunk az ország összpincérségének 
szervezéséhez, s ha ez sikerül — és sikerülnie kell — 
akkor létre fog jönni a «Szállodai, Vendéglői és 
Kávéházi Alkalmazottak Országos Szövetsége» s nem 
lesznek többé indifferens elemek, akikkel a munkál
tatók, a profitéhes kizsákmányolok jogos küzdelmün
ket hátráltatják.

Nehéz időket élünk. Gondolja meg minden 
szaktársunk, hogy miről van szó. Tartsunk össze, hisz 
az érdek közös, a cél egy s ne legyen más törvé
nyünk, mint az, hogy «egy mindnyájunkért s mind
nyájan egyért».

Nagyvárad, 1907 február 12. S.
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Válasszatok!
A magyarországi egyesülési és gyülekezési tör

vény oly szűk korlátok közé szorítja a szakszervezetek 
jogait, melyek alapszabályaikban vannak lefektetve, 
hogy elmaradhatatlan, sőt mintegy kiegészítő részét 
képezik azoknak a szervező bizottságok.

Erről a bizottságról óhajtok jelenleg írni, mivel
hogy úgy tapasztaltam a mi rendkívüli közgyűlésünkön, 
hogy azok, akik ezt a feladatot magukra vállalták, 
nem tudnak megfelelni vagy nem akarnak, vagy önző 
céljaik rabul ejtik egyéniségüket és föléje helyezik a 
közérdeknek, melyet azután a kávéssegédek összessége 
érez meg.

Mert az sehogy sem lehet rendjén, hogy azok, 
kiknek kötelességük fejleszteni az összetartozandó- 
ságot, mely által helyzetünk javulását óhajtjuk elérni, 
szítják az elégületlenség hirtelen, lobbanékony lángját, 
— amint azt láttuk legutóbb is — és maguknak 
külön pártot alakítottak.

Ahelyett, hogy igyekeztek volna megfelelni 
kötelességüknek, úgy, mint az egy osztályharc alapján 
levő vezetőségnek kötelessége, hogy a választmány
nak kiegészítő részét képezze és a gazdasági szervez
kedést tartsa első kötelességének és mintegy hiányzó 
kereket pótolva az alkotásban, rugóját képezze szer
vezetünknek. Most, ha a mélyébe tekintünk a dolgok
nak, rá fogunk jönni arra, hogy ez nem maradhat 
igy, nem pedig azért, mert ha tovább is igy szabad
jára engedjük a szélsőségeket és meggondolatlan
ságokat, úgy nemcsak az egymás iránti tisztelet és 
szeretet vész el, de veszélyeztetve van egyesületünk 
létalapja is. De ennek nem szabad bekövetkezni.

A szervező bizottság beadta lemondását, hogy 
ítéljenek felette a tagok.

Ítéljenek és válasszanak!
Válasszanak azok között, kik a szakegyesületet 

önző céljaik kielégítésére óhajtják felhasználni, vagy 
válasszanak azok között, kik önzetlenül működnek az 
összesség érdekében.

Továbbá a szervező bizottság tanulságot vonhat 
le a legutóbbi eseményekből arra nézve, hogy az 
egyesület egységes továbbfejlesztésére milyen körül
mények vannak bénító hatással.

A szervező bizottságnak féltékenyen kellett volna 
őrködnie azon, hogy az egység jogosulatlan törek-
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vések révén meg ne bontassék. De a szervező 
bizottság a jogosulatlan igényeket támasztó tagok 
aspirációit nemhogy el nem fojtotta, de egyes szer
vező bizottsági tagok még támaszul is szolgáltak a 
jogtalan törekvéseknek.

A volt szervező bizottság munkaképtelensége, 
hivatása téves felfogásából eredt.

Nem mint a választmány kiegészítő része mű
ködött, hanem mint olyan faktor, amely mindenek 
felett állva, elevenek és holtak felett Ítélt.

Az agitáció, a szervezkedés lett volna a hivatása 
és ehelyett választott bíróság lett belőle, kik örökösen 
detektiveskedtek és kúriai bíráskodtak.

A szervezkedés, a bizalmiférfi-rendszer kiépítése, 
a bizalmiférfiak foglalkoztatása, tanítása, azoknak köte
lességükre való kioktatása helyett személyi kultuszt 
űztek, egyes emberek előre tolásával, mások lerántá
sával, képességeiknek becsmérlésével töltötték az időt.

A volt szervező bizottság néhány tagja, amig 
alapos leckét nem kapott, egész tevékenységét a csel
szövésben, a vezetőség permanenciában álló tagjai 
ellen vitt hajszában merítette ki.

Az az ambíció, hogy valaki vezető szerephez 
jusson az egyesület beléletében, de csak abban a ren
des mederben, melyet köztevékenységnek hívnak s 
ahol csak a kellő bizalom elnyerése árán lehet érvé
nyesülni.

De mit láttunk az utóbbi időben? Voltak tag
jaink, kik a szervezeti élet útjait még csak gyermek
cipőben járják. Minden tapasztalat, minden gyakorlati 
ismeret, minden elméleti tudás nélkül állanak itt és 
mégis oly állást ambicionáltak maguknak, amely állás 
betöltéséhez hosszú évek tapasztalatai, az elméleti és 
gyakorlati ismeretek egész tárháza szükségesek.

Egészségtelen viszonyok ezek és ha tovább is 
igy maradnak, akkor hiába fáradtunk, hiába hoztunk 
oly súlyos áldozatokat.

Az illetéktelen és nem hivatott kezek beavatko
zása az egyesület vezetésébe már egyszer megbosz- 
szulta magát az 1904-iki szakegyesületnél.

Ne feledjük el ezt és tanuljunk belőle ! Válasszatok!
Fodor P.

A rendkívüli közgyűlés.
Irtóztató lárma mellett folyt le a február hó 5-én tartott 

rendkívüli közgyűlés, melynek napirendje az ügyvezető alelnök 
lemondása volt.

A diplomatikus dugóhúzó politika azt tanácsolná nekünk, 
hogy mi, mint szaksajtó, megjegyzés nélkül térjünk e kinos ügy 
felett napirendre, de ezt nem tesszük, nem, azért, mert a mun
kásszaksajtó arra való, hogy az igazság tollával rámutasson a 
hibákra és szabad, demokratikus lefolyást engedjen a kontra- 
verziáknak. Aminthogy választmány és semmiféle hissebbscg 
rá nem ülhet a szaksajtó tollára, amely csak úgy felelhet meg 
nehéz feladatának, ha az igazi célt szolgálja : a szociáldemo- 
kratikus alapon álló szakszervezet szent érdekét».

És azok a szaktársak, kik a közgyűlésen megjelentek és 
akik nem kicsinyes személyi okokból bírálták az ügyvezető 
alelnök lemondását, kell, hogy nekünk adjanak igazat és elitél
jék azt a lelki eldurvulást, azt a túlzott lármahangulatot, mely 
ott sajnos megnyilvánult.

De ez csak az egyik szomorú tanulsága a lezajlott hosszú 
közgyűlésnek, amely este 8 órakor kezdődött és egy éjszakán 
át, másnap hajnali 4 óráig tartott, tehát teljes 8 óráig. Egyes 
felszólalásokat kivéve, a kritikusok nem tárgyi szempontból, 
hanem személyes vagy mondjuk mesterséges gyűlöletből fogták 
fel a napirendet, nem a lényeget boncolták, hanem élénk fan
táziájukban Farkas János privát, az ügyhöz nem tartozó egyéni 
hibáit akarták minden erővel, mint pozitív okot odaállítani, 
amihez valljuk be Farkas Jánoson kívül senkinek semmi 
köze sincs. Mert ha a lényeget mérlegelték volna, rájöttek 
volna, hogy Farkas János közéleti múltja nem hibákat, hanem 
fényes eredményeket bir felmutatni és a vádlók elfelejtették a 
hatósági üldözésnek és megrendszabályozásnak korszakát,
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amelyeket Farkas János bizonyára nem privát kedvtelései miatt 
volt kénytelen átszenvedni. Л vádak tehát nem az elvek harcá
nak mezején mozogtak, mert ha ott mozogtak volna, nem Farkas 
Jánost kellett volna megvádolni, hanem az uralkodó társadalom, 
a polgári Magyarország önző érdekeiknek élő kávéháztulajdo
nosait, akik egyedül és csakis egyedül okai a kávéssegédek 
minden nyomorának és szenvedésének, okai a munkanélküliség
nek, a munkanélküliek elzüllésének, okai minden bajnak és 
elégedetlenségnek. Nem a munkaközvetítés, hanem az osztály- 
uralom oka a kávéssegédek szomorú sorsának. De bezzeg a 
munkás csak akkor érzi szükségét a szocializmusnak, csak akkor 
érzi az elnyomatást, amikor mint munkanélküli ott lézeng kiszo
rítva a gyár vagy a kávéház kapuja előtt. És amint az egyik 
felszólaló találóan megjegyezte, hogy amig tagjainkat nem 
neveljük, amíg a munkásság be nem látja, hogy csak az osztály
harc alapján kell tömörülnie, hogy életét türhetőbbé tehesse, 
addig mindig meg fognak ismétlődni Budapesten, a kávéházak 
városában az indifferens elégedetlenségek tünetei. Ez a másik 
tanulság tehát, amit jegyezzenek meg maguknak a munkában 
levők. Szervezkedjenek tehát, hogy munkabéreiket emeljék és 
munkaidejüket megrövidítsék, a szabadnapot betartsák, mert csak 
igy szüntethetik meg a nyomorgó munkanélküliséget, az elége
detlenségek okát, amely a kapuk előtt veszélyezteti egzisz
tenciájukat.

Le a 16 —18-órai munkaidővel és éljen a 10 12-órai munka
idő! Ez legyen egyelőre a jelszó! Le a kizsákmányolással és éljen 
a munkamegosztás! Ott, hol öten dolgoztak eddig, dolgozzanak 
ezután nyolcán becsületes munkabérekért! Ez tehát a másik 
tanulság.

A harmadik az, hogy a vezetőség tegyen félre minden 
személyeskedést és összetartással, egyöntetű munkával magasan 
lobogtassa az öntudat vörös zászlóját, vezesse a szervezett ká
véssegédeket az osztályharc kitartást és fáradságot kívánó utján 
a gazdasági felszabaduláshoz !

A közgyűlés lefolyása a következő volt:
Neumann Károly elnök megnyitó beszédében kijelenti, 

hogy a rendkívüli közgyűlés, tekintet nélkül a jelenlevőkre, 
határozatképes, ami tudomásul vétetett. Nyugalomra inti a 
jelenlevő szaktársakat és figyelmezteti őket arra, hogy öntuda
tos munkásokhoz méltóan respektálják a szólásszabadságot.

Farkas János ügyvezető alelnök megindokolja a választ
mányhoz benyújtott lemondását. Az egyik vád egyéni hibái 
miatt lett ellene emelve. Kijelenti, hogy nincs ember egyéni 
hiba nélkül. Ez a része az ellene emelt vádaknak személyeske 
dés. Hisz a személye ellen kiadott röpirat sem tud ellene mást 
felhozni, mint személyeskedést. Ő is csak húsból és vérből van, 
mint minden ember, aki nem tökéletes. A második vád ellene 
az, hogy nem felelt meg a munkaközvetítés feladatának. Rámu
tat, hogy az egylet tagjai között ki nem elégíthető elemek van
nak és ezek a ki nem elégíthető aspirációkkal rendelkező tagjai 
az egyletnek ama rendbontók, akik a belső bajokat okozzák, 
akik mindig maguk körül forognak, mindent önmagukon ke
resztül látnak és ítélnek. Ezeket a jogosulatlan aspirációkat 
kielégíteni nem lehet és ez az egylet, amig ilyen egyénekkel 
rendelkezik, olyan, mint a beteg ember, aki kívülről egészsége
sen néz ki, de belülről beteges tűz égeti a szervezetét. Ennek 
a bizonyos frakciónak az izgága magaviseleté kényszeritette a 
vezetőséget, hogy a közgyűlést megtartsa, ez kényszeritette 
őt lemondásra és a tagok higgadt Ítéletére bízza a helyzet tisz-
t ázását

Fodor Pál visszatekint a szakegylet megalakulása előtti 
mozgalmakra. Egyes tagok ellenzéki magaviseletében csak sze
mélyeskedést Iát. A választmány az ügyvezető alelnökkel szoli
daritást vállal s ha a tagok bizalmát elvesztené, le fogja vonni 
a konzekvenciákat. Elitéli az ellenzéki hangulatkeltést, mert ma, 
amikor a kávés-ipartársulattal komoly tárgyalásokban állunk, 
összetartásra van szükségünk. ,

Qrünfeld Mihály az ügyvezető alelnök mellett beszel es 
végül azt indítványozza, hogy a közgyűlés szavazzon neki 
bizalmat.

Neumann Izidor leginkább azt kifogásolja, hogy Farkas 
az utóbbi időkben állandóan bankügyekkel foglalkozik és ezzel 
egész idejét elvonja az egylet működésétől. Ahelyett, hogy oda
törekedne és a munkaközvetítés körül felmerült hibákat igye
keznék orvosolni, egy bankalapítással foglalkozik, amelyet azért 
ellenez, mert azok, akik részvényeket jegyeznek nem a pincérek, 
hanem a bank érdekeit szolgáljak. Elitélendő, hogy egy tigy- 
vezető alelnöke egy szakegyletnek a Csajtayak és hasonszőrű 
urak szövetségében részt vegyen egy pénzvállalat alapításában, 
amely semmi hasznot sem hoz a pincérségre, hanem csak a 
Csajtayak érdekeit fogja szolgálni.

Füle József az elégedetlenség okát abban látja, hogy a 
vezetőség szótlanul nézte egyes vezető szaktársak tapintatlan 
működését. Azonban az ügyvezető alelnök személyét bizalma - 
lanság nem érheti és ennek ma már csak azért snics 
mert jelenleg a munkáltatókkal válságos és komoly tárgyalások
ban állunk.

Zuckermandl Miksa a belügyek vezetésében hanyagsággal 
vádolja a vezetőséget és ennek az ügyvezető alelnök gyengesége 
az oka. aki nem bir megfelelni kötelességének. Résztvett a 
régebbi mozgalmakban is, tehát ismeri Farkas Jánost, aki tele 
van egyéni hibákkal. Elitéli, hogy a választmány megváltoztatta 
nézetét ; ügyvezető alelnökét előbb felfüggesztette, a közgyűlés 
előtt pedig szolidaritást vállalt vele. Farkas az óvadékkölcsönök 
centralizációjában önzetlen munkát végez, amiért vád nem érheti, 
mert a bank szükséges, hanem nagy egyéni hibái miatt bizal
matlanságot szavaz neki.

Neumann Sándor és Farkas József ügyvezető alelnök iránt 
bizalommal viseltetnek, Felkai István viszont kijelenti, hogy 
bizalmát az egész vezetőségtől megvonja.

Utána Krausz Ferenc bővebben kifejti a mai válságos 
helyzetet és rámutat a munkáltatók önző magatartására. Mind
addig, amig a tagok nevelésére nem fektetünk több súlyt, a 
döntő cselekedeteknél mindig a személyeskedések fognak az 
előtérbe tolakodni. Veszélyesnek tartja a testvérharcot, amikor 
a szervezkedés eljutott az első fordulóponthoz, a szerződés- 
kötéshez. Kijelenti, hogy Farkas nélkül a józan kávéssegédek 
egy lépést sem mehetnek tovább.

Rothstein érvekkel bizonyítja, hogy a munkaközvetítés 
hibáiért nem lehet Farkast vádolni. A nagy munkanélküliségnek 
a főnökök önző osztályérdeke az oka. A maga részéről Farkas
nak bizalmat szavaz.

Müller Miksa kifejti, hogy a mai elégedetlenség már 
régebb idő óta lappang, s ennek a durva, basáskodó bánásmód 
az oka. Konkrét adatokkal bizonyítja, hogy egyesek a vezető
ségből a tagokkal basásk -dnak. A közgyűlés itélőszéke hivatott 
arra, hogy e sérelmek felett döntsön. Részéről nemcsak Farkas
nak, kit gyengeséggel vádol, hanem az egész vezetőségnek 
bizalmatlanságot szavaz.

Farkas János zárszavában kijelenti, hogy nem akar reflek
tálni minden vádra, beszéltek jó és rossz oldalairól, e kicsinyes 
dolgok felett napirendre tér, mert nem csak neki, hanem min
den embernek vannak egyéni hibái. Csak egy beszédre reflektál, 
amit Zuckermandl mondott: «Igaz, ő minden régebbi szak
egyletek alakításában résztvett. Tehát igaza van Zuckermandl- 
nak, mert Farkas János volt mindig az, aki az első követ letette, 
viszont Zuckermandl, aki a rombolásnál mindig az utolsó követ 
lerombolta.» Nyugodtan áll itt és nyugodtan bízza a szakegylet 
sorsát a józan tagok Ítéletére.

A felszólalók végkimerülése után elnök elrendeli a név
szerinti szavazást. Kijelenti, hogy mindenkinek neve felolvas- 
tatik és a kérdést a következőképp teszi fe l : «bizalmat szavaz-e 
a közgyűlés Farkas János ügyvezető alelnöknek: igen vagy 
nem?» A bizalmatszavazók igennel, a bizalmatlanságot szavazók 
nemmel felelnek.

Ezután a nevek felolvasása megkezdődött éjjel 1 órakor 
és mire az 1600 700-at végig olvasták, reggel fél ötre járt az idő. 
Ez volt az oka annak, hogy a közgyűlésre megjelent 600—800 
tagok, kik kezdetben egymás hátán zsúfolásig megtöltötték a ter
met, nem győzték kivárni, mig nevükre kerül a sor és ezért 
sokan még szavazás közben is eltávoztak. A szavazást a köz
gyűlés által megválasztott 6 tagú bizottság ellenőrizte. A szava
zás befejeztével elnök kihirdette az eredményt: igennel szavaz
tak összesen 127-en, nemmel 41-en. Ezek értelmében kijelenti, 
hogy a rendkívüli közgyűlés Farkas János ügyvezető alelnök
nek bizalmat szavazott.

Több tárgy hiányában elnök a közgyűlést bezárja.

Az « Országos Svindli-Szövetség».
Megérkezett a fekete reakció.

A pincérek «szabadságharcának» is megvan a 
maga fekete reakciója. A M. O. P. E. feloszlatása és 
a Kávéssegédek Szakegyletének megalakulása után 
csakhamar erős áramlat vonult végig vörös fonálként 
az egész pincértársadalmon, a szociáldemokrácia modern 
áramlata. A kapitalisztikus társadalom széjjelrombolta 
a főnök és pincér patriarkális rendszerét s a közép
kori kenyéradóból lelketlen pénzmoloch (kizsákmá
nyoló) lett és a szolgalelkü borravalóember, a frakkos 
pincér modern bérmunkássá változott. A küzdelem a 
létért az egy asztalnál étkező főnököt és pincért el
választotta egymástól és a rideg materialista világ gaz
dasági harcaiban az egyik mint a munkaerő-áru el
adója, a másik mint annak vevője állnak egymással 
szemben. Az osztályharc megindult és hatalmas höm
pölygő útjában bejárja a pincérrabok birodalmát, hogy
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világosságot, életet és népjogokat teremjen a cifra 
frakkok szolgaföldjén. A kávéssegédek után csakhamar 
az éttermi segédek szervezkedtek, a főváros után az 
aradi, nagyváradi, székesfehérvári és temesvári pin
cérek szervezkedtek. Igazán, mintha a világosság 
modern ideáljai mértföldes csizmákkal rohannának 
végig a pincérrabok szolgatársadalmában! Szaklapok 
alakultak, kik csakhamar erős fegyvernek bizonyultak 
és kiverték sötét odúiból a középkor fönökimádásának 
és ügynöki rendszerének jezsuita huligánjait. Hol 
volna az általános titkos választói jog, ha a szervezett 
munkásság kezében nem volna ott a Népszava poli
tikai napilap? Hol állnának a szervezett kávéssegédek 
és éttermi segédek, ha nem volna ott kezükben erős 
fegyverük, a «Kávéssegédek Szaklapja» és az «Éttermi 
segédek Szaklapja» ? És e kulturmunkának már meg 
is érkeztek a reakciós lovagjai, akik csak a piszokban 
élhetnek, csak a zavarosban halászhatnak.

Az «Újkor».
A kilencvenes években kezdődött Szegeden a 

M. O. P. E. eszméjének a megpenditése. A mozgalom 
rokonszenves volt és a pincérség akkor teljesen az 
ügynöki kufárok karmai között vergődve, mint a rab 
a szabadság után, úgy vágyott egy országos pincér
egylet után, amelytől megváltását várta. A mozgalmi 
bizottságok gombamódra elszaporodtak, melynek élén 
az «Újkor» szerkesztőségével, Flór Győző, Hegyháti 
Sándor és hasonszőrű közismert individiumok álltak. 
A pincérség teljesen tudatlanul kötélnek állt és elhitte, 
amit az «Újkor» hirdetett, hogy a pincérségnek nyo
morúságos helyzetét a főnökökkel közösen kell meg
szüntetnie. Pedig már az ügynöki rendszer maga is a 
főnökök érdeke., kiknek az olcsó és türelmes pincére
ket szállította. És mi pincérek rá is jöttünk, hogy az 

Újkor», amikor az ügynökök ellen ir, de a főnököket 
tömjénezi, humbugot cselekszik, a picéreket becsapja 
és őket csak azért masziagolja, hogy a legfurcsább 
nyelvezettel összefércelt lapjával rajtuk élősködjék. Mi 
pincérek egy darabig vígan is fizettük a butaság adó
ját, az < Újkor» megerősödve a fővárosba tette át 
főhadiszállását, de végre a pincérek lassú kijózanodá
sával páráját kilehelte.

A M. O. P. E. mozgalmát azonban már megállí
tani nem lehetett és még mindenki élénken emlékez
het annak fejnélküli megalakulására, hogyan tette tönkre 
a Szabáriai szakegyletet, hogyan rondított bele а В. P. 
Egyletbe, hogyan terjesztette pestises baciilusait a 
pincérek között, kiknek érdekeit naponta elárulta a 
főnököknek s közpénzüket elherdálta, ellóversenyezte. 
Л pincérségre a nyomor és szenvedésnek, a lelketlen 
kizsákmányolásnak egy uj korszaka következett. Igaz
ságos jogaik küzdelmét elöntötte a piszok, cégérük 
alatt zupringerek garázdálkodtak és e kloaka között 
a pincérmozgalmak történetének láthatárán egy uj alak 
jelent meg — Kalmár Fábián.

A vén bakancsos.
Kalmár Fábián «ur» működését, ki kineveztette 

magát a M. O. P. E. főfőfelügyelőjének, a szaktársak,
de leginkább a kávéssegédek szerencsések lehetnek 
ismerni. Ez a jegyzőbojtárból lett pincér-fiskális fur- 
fanggal a választmány fölé egy igazgatóságot ültetett, 
kiket többnyire lágyfejü emberekből állított össze s 
akik mindig megdöntötték a választmány modernebb 
határozatait. «Fővezér működéséről, amelyben kö
nyökig vájkált a tagsági dijakból befolyt közvagyon
ban elég, ha jellemzésül idézzük azt a sajtópört, melyet 
a M. О. P. E.-isták indítottak az öntudatos pincérek 
ellen, akik a M. О. P. E.-ből kiváltak és megírták az
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öszvérintézménynek sötét működését. A cikk inkrimi
nált részei a következők voltak :

Egy olyan munkásosztály felett, melyben közel tiz éve 
szervezkednek mái és amely szervezkedésnek — csak mondjuk 
a M. O. P. E. három évi működését — eredménye a hűtlen 
pénzkezelésben, a prostitúciónak a kultiválásában és a tagoknak 
a kártya általi kizsákmányolásában merül ki. ne lebegjen egy 
pillanatig sem tovább tisztességes szervezett munkások ki
tüntetése.

A M. O. P. E. ma, fájdalom, gazemberek, kicsapott scgrtl- 
jegyzó'k és tönkrement ekszisztenciák menhelye és sötét tanyája.

A M. O. P. E. akadályozza meg, hogy egy egységes 
pincérosztály kifejlődhessen. Ma csak kettő van: egyrészt ön
tudatos pincérek és másrészt tönkrement ekszisztenciák kizsák
mányoló vállalata, bejegyezve mint M. (). P. E.

E cikk bár Kalmár Fábián működésének idejéről 
szólt, ki a tárgyalás napjaiban már nem volt a 
M. O. P. E. főfőfelügyelője, mert a vádak súlyos nyo
mása miatt kénytelen volt Pestről távozni, a vezetőség 
mégis sajtópört indított a szerző ellen, akit azonban 

felmentettek.
A sok piszok felkavarása, nyilvánosságra hozatala 

rohamos léptekkel tisztázta a helyzetet és a pincérek 
szeméről kezdett lehullni a hályog s az Újkor» és a 
M. O. P. E. vén bakancsosának széllel bélelt frázisai
ról lehullott a lepel. A főnökimádás és az öntudatlan 
szervezkedés itt álltak teljes meztelenségükben és a 
pincérek belátták, hogy gazdasági helyzetük homlok- 
egyenest ellenkezik a főnökök érdekeivel. A M. O. P. E. 
megbukott és beolvadt az öntudatos pincérek tábo
rába s miután a mozgalmat mi kávéházi pincérek 
intéztük, a M. О. P. E.-isták még ingadozó hívei be
látták a káros testvérharcot és egyesültek. A Kávés*- 
segédek Szakegylete megalakult. Az osztályharc meg
indult.

Kávéssegédek! Éttermi segédek!
A pincérek kizsákmányolásának csak maguk a 

pincérek vethetnek véget! Ez a jelszó járta végig a 
pincérmunkásság értelmes táborát s mi beláttuk, hogy 
az osztályokra szaggatott társadalom rideg törvény
szerűséggel kiszabja helyünket a proletariátust! A 
kapitalizmus hozzánk is bevonult s vele bevonult a 
szocializmus is. Megértettük! Hatalmas öntudat, józan 
belátás vonult be ezzel a pincérek gondolatvilágába 
és a lágyfejü talpnyalók, a Flór Győzők hígvelejű gár
dájában néma csend uralkodott. A kávéssegédek egy 
erős szervezetté fejlődtek és rövid hét hónap alatt 
arra kényszeritették az ipartársulatot, hogy az kollektiv 
szerződésen törje a fejét. Az éttermi segédek erős 
szabadszervezetté formálódtak és öt hónap alatt ipar
társulatuknál egy memorandumot hajtottak át s hacsak 
részben is, de az kénytelen volt azt elfogadni. Tanul
tak, művelődtek, igazi nevelőintézetté csinálták szer
vezeteiket és a már erős kávéfőzők szolidaritásával 
kivívták a szabad napot, a munkaközvetítés jogának 
respektálását és tönkretették az ügynöki rendszer 
afrikai embervásárját. És ezt a «kulturmunkát» meg
irigyelték a magyar Ázsia ragyogó szállodáinak és 
kávéházainak polgári potrohos tulajdonosai. Féltek az 
öntudatos pincértől, nem tűrték a szabad embert és 
tetteikkel azt hirdették, hogy csak rabszolgák felett 
tudnak uralkodni, kiket fitymálni, rúgni lehet! Bosszú
tól lihegve keresték az eszközt, a hóhérokat és latro
kat, hogy a pincérek szervezkedését letörjék. És a 
pincérség közül kiküszöbölt sötét alakokkal, a Flórok 
lágyfejü talpnyaló gárdájával alkuba bocsájtkoztak. Az 
«eszközt» csakhamar megtalálták: Országos

Szövetséget kell alakítani, k, hazafias
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szellemben, hogy az elnyomott és kizsákmányolt pin- 
cérség «szabadságharcát letörjék s kimondták, hogy 
a vezetőségben csak a hülye pincérek és a főnök 
urak vehetnek részt, mert a sztrájktörők gyártásához 
más tisztességes ember nem ért. A szállodák és kávé
házak városában tehát ismét gyűjtőcsatornát kapott a 
pincérnyuzásnak és butításnak szennyáradata és a 
mocsárban, mely összegyiilemlett, vígan nyílt a pincér- 
butitásnak mocsárvirága. Megérkezett a fekete reakció 
és ma már lármásan visszhangzik Magyarország pin
cértársadalmában a huligán-csorda jelszava: « 
vágóhídra kell hurcolni a pi/» Feszítsd meg 
a pincérek szabadságharcát!

Az együgyüek lapja a Fogadó .
Az «Uj kor» tönkrement firkászai az utóbbi 

években ismét megjelentek a fővárosban és szellemi 
tetőként ráültek a pincérek gondolkodására. A butaság 
vámszedői terjesztették a «csudabogarakat» és a Fogadó 
ma már hangosan hirdeti, hogy csak ő képviseli a 
pincérséget, ő a pincérség közvéleménye. Mi öntudatos 
pincérek erőnk tudatában mosolyognánk az alkohol
rabok deliriumán, soha figyelembe nem vettük őket. 
sőt a szervezett pincérség kijelentette, hogy e kiváló 
sajtópoloskát szaklapnak el nem ismeri és bojkottálta.

Hogy a Fogadó az országos pincérsztrájktörő- 
szövetség svindlijét a zászlójára ragasztotta, érdemes 
lesz megvilágítani azt a bandát, ki e mögött a fekete 
nemzetköziség mögött áll.

Kikből áll a fekete reakció?
Amig mi a polgári Magyarország irtóztató lak

bér-, élelem- és szénuzsorája ellen hadakozunk igaz
ságosabb munkaviszonyokért, a világosság széjjel- 
rebbentette a baglyokat, kik irtóztató huhogással 
belekezdtek koncertjükbe. Egy szép napon megjelent 
a Fogadóban az országos pincérszövetség alapszabály
tervezete. A Fogadó vigécei végigházalták az üzletben 
dolgozó szalonszocialistákat (az öntudatos szaktársak 
nem álltak velük szóba) és elkezdték a kapacitálást. 
Mihamar megjelent a hivatalos meghívás:

T. kartárs « u n !
Alulírott szervező bizottság ezennel tisztelettel 

meghívja az 1907 február 12. napján, délután y25 
órakor tartandó « bizalmas jellegű  » és kéri, 
miszerint a szervező bizottság irodájában, Rökk 
Szilárd-utca 5, II., ajtó 7 megjelenni szíveskedjék.

Budapest, 1907 február 8.
Az országos pincér-szövetség 

szervező bizottsága.
Nézzük csak, kikből áll ez a szervező bizottság ? 

A Fogadó firkászaiból, Flór Győzőből, ki állandóan 
nemzetiszinü gatyában szaladgál és billiárdoz az 
Orientben, fűzfán fütyörésző Matsád János versfaragó
ból, aki, mióta rímeket farag a Fogadóba, a főváros 
kerületeiben állandó ebzárlat van, Kalmár Fábián, 
nyugalmazott útiköltség-kezelőből és tikettlovagból, 
Sarkadi Józsefből, ki bádogosmesterséget tanult, de 
rendőrspicli volt Nagyváradon, ott szintén tanult, de 
«bizonyos» szabálytalanságok miatt még n rendőrség 
kötelékéből is elbocsátva, a nagyváradi pincér-egylet 
titkárságán keresztül gázolva, szerencsésen elérkezett 
hozzánk, illetve a Fogadóhoz. Ez az ur, ha akarod, 
néppárti, ha tetszik, szocialista. Mint méltó statiszták 
ott szerepelnek: Untereiner Vince kézláb-embet, 
Géczy Kálmán keresztes vitéz, Fodor Károly volt 
csnhásjelölt, Gyulay Gaál Andor bocskoros nemes, 
Riegler Károly snrkantyns vitéz és Diósi Ágoston,

Dávid Pál és Takáts István s vagy még egy tucat 
főmufti.

E díszes társaság majd minden másnap «bizal
mas értekezletet» tart Sarkadi népdemagóg magán
lakásán a Rökk Szilárd-utcában, ott összecsőditik az 
analfabéta maszlagzabáló, vallásos pincéreket és a 
magyarok istenének nevében nagy fontoskodva 
tanácskoznak s zárt ajtók mögött napóleoni pózban 
megfenyegetik a szervezett pincéreket és kijelentik, 
hogy most elkövetkezik az égszakadás, földindulás 
rettegj Európa és hazaáruló cucilista pincérség. C é l: 
a Fogadónak az elvesztett előfizetéseket visszaszerezni 
és sztrájktörőket gyártani, mert a haza veszélyben van. 
A zárt ajtók mögött lezajló nyilvános gyűlésre csak 
meghívókkal, alattomban, félve lehet beosonni, hogy 
a « pincérek» észre ne vagyék és széjjel ne üssenek a
huligánbanda közt.

Kijózanodás. Tömeges nyilatkozatok.
A nemzetközi szocialisták által «félrevezetett» 

józan magyar munkások, kiket mi hazátlan izgatok 
terrorizálunk, csakhamar kezdtek kijózanodni. Részben 
a kávéssegédek szakegyletének, részben a B. P. E. a 
tagjai és habár megérdemelnék, hogy eltévelyedésükért 
a szervezett pincérség a legnagyobb szigorral járjon 
el velük, amiért csak egy pillanatig is hallgattak a 
pincérség árulóinak szavára, ez egyszer hajlandók 
vagyunk elfogadni mentségüket, hogy: «félre lettek 
vezetve». És ha gyorsan nem tisztázzák magavisele- 
tiiket, nem lett volna szervezett pincér és kávéfőző, 
ki megtűrte volna őket — a munkában. A lapunknak 
leadott nyilatkozatok a következők:

Alulírott ezennel kijelentem, hogy az alakuló 
országos szervező bizottsága engem megtévesztett, 
amikor értekezletre meghívott és nem adták tudomá
somra előre, hogy mit céloznak összejövetelükkel. 
Utólagosan szerzett információim alapján azonban 
kijelentem, hogy az uj mozgalommal egyet nem értek 
és vele semmi közösséget nem vállalok.

Takács István, 
fizető pincér, Keleti-kávéház.

Alulírott kijelentem, hogy Flór Győző, Kalmár 
Fábián, Sarkadi József, Matsád János és társai, mint 

I az alakuló pincér-szövetség szervező bizottsága engem 
I félre akartak vezetni, amikor egy titkos értekezletre 

meghívtak.
Becsületszavamra kijelentem, hogy az értekezleten 

meg nem jelentem, azzal soha egyet nem érthetek, 
mert én azt a pincérség közönséges becsapásának 
tekintem, amiért a főnökökkel közösen iparkodik 
megalakulni. Ez a pincérség félrevezetése, én pedig, 
mint a kávéssegédek szakegyletének tagja, az osztály
harcnak vagyok hive, fentiekkel tehát közösséget nem 
vállalok. Diósi Ágoston,

fizetőpincér a Magyar Világ-kávéházban.

Alulírott becsületszavamra kijelentem, hogy az 
alakuló orsz. pincér-szövetség mozgalmi bizottsága 
engem csúful rászedett, amikor véletlenül belevontak 
egy értekezletbe és engem ezáltal hívüknek tüntet
tek fel.

Pedig én, megismerve a háttérben mozgó 
kokat, azokat, akik eddig is csak félrevezették és be

csapták a pincérséget, és megismerve az alakuló szö
vetség igazi célját, hogy ismét csak a munkaadók 
jármába akarják hajtani a pincérséget, én velük maga
mat nem azonosítom, törekvésüket elitélem és én, 
mint a szakegyesület hü tagja, céljaik ellen minden
erőmmel küzdeni fogok. Dávid Pál,

fizető pincér a Bodó-kávéliázban.
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Hogy mennyire értékelik az újjászervezett banda 
főkolomposait, ezt a következő nyilatkozatok bizo
nyítják :

Alulírott kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy 
rokona nem vagyok, sem nem ismertem azt az urat (?), 
kit Fodor Károlynakneveznek és aki abban az érdek-
szövetségben részt vesz. Erre felhívom a szaktársak 
figyelmét, nehogy nevemmel visszaélést követhesse
nek el. Fodor

kávéssegéd.
Nyilatkozat.

Erkölcsi kötelességemnek tartom kijelenteni 
tévedések elkerülése végett, hogy ha barátaim, ismerő
seim némi kis tisztelettel vannak irántam, valahogy 
össze ne téveszszenek engem Kalm ár Fábiánnal, a 
Море, sírásójával.

Ezzel tartozom magamnak és az egész pincér
társadalomnak.

Kiváló tisztelettel Kalm ár Emil,
kávéssegéd.

Jellemző világot vet erre a reakciós gyászgyüle
kezetre, hogy azokat mint a nyilatkozatok bizonyítják, 
kiket ebbe a heccbe beugrattak s kik mitsem sejtve 
felültek a paprikajancsi komédiának, a titkos értekez
letek előtt mindig megeskették, hogy semmit elárulni 
nem fognak. Persze, kinek vaj van a fején, nem mer 
a napra menni; akik a pincérség érdekei ellen orgyil
kosságot akarnak elkövetni, félnek a pincérektől. És 
félhetnek is! Mert a pincérek ma már szervezett 
munkások, nem mint az «Uj kor« idejében, amikor 
jámbor alanyok gyanánt hűségesen fizették egy pár 
hazafias ingyenélőnek a butaság tulipános adóját. Ma 
már nincs mit félniök azoknak, kik együtt küzdenek 
a szervezett munkássággal. Meg fogunk birkózni a 
« sárgák» hadával, akikről pártlapunk, a «Népszava», 
február 16-iki számában « Sá •> cim 
alatt lerántotta a leplet és kellő világításba állította 
alapszabálytervezetüket, amelyről következő számunk
ban még Írni fogunk.

Kár ugyan a nyomdafestékért, de nem sajnáljuk. 
Tudja meg a szervezett pincérség, kik az ő ellenségei, 
akiktől óvakodnia kell.

Huligánok, ki a porondra!
Az osztályharc megindult és hatalmas hömpölygő 

útjában bejárja a pincérrabok birodalmát, hogy vilá
gosságot, életet és népjogokat teremjen a cifra frakkok 
szolgaföldjén.

A Fogadóbeli hóhérok kemény fába vágták a 
gyilkos fejszét és a fejsze — el fog törni!

Szervező bizottsági szemle.
A nagyváradi Emke kávéház triumvirátusa. Lapunk

nak már több számában megemlékeztünk arról, hogy pincér- 
elvtársaink a nagyváradi Emke kávéházban a szabadgondolkoüó 
kávés és a bócherból lett főhajcsár, Schwarcz Béla révén milyen 
terrorizmusnak vannak kitéve. Ez a kettős szám nem volt szeren
csés, nem volt elég erős arra, hogy az alkalmazottak gondol
kodásmódját is rabigába hajtsa. Gondoltak tehát nagyot és 
merészet és harmadiknak ehez a merész játékhoz bevették Steuer 
urat is, úgy gondolkodván, hogy az ostobának jár a szerencse 
(a nevezett harmadiknak egyéb érdeme és szaktudása nincs, mint 
az, hogy veje a kávésnak). Ámde a sors iróniája rácáfolt erre 
a játékosok által használt babonára. Az elmúlt hét folyamán 
három elvtársunkat, anélkül, hogy ezt tudomásukra hozták volna, 
leakarták váltani. Megbízták tehát Silbermann emberhús szállító 
urat, hogy hozasson Temesvárról fehér rabszolgákat, számszerűit 
hármat. A szállítmány pontosan meg is érkezett és rabszolgák
hoz illően fogadták is őket, t. i. kint a hideg folyosón. Ámde 
ez egyszer tévedett a szállító ur a szállítmányban. A szállítmány 
is szervezett pincérekből állott (mert Temesvár is szervezve

van) s megtudva azt, hogy milyen célból hozatták őket, úgy a 
faképnél hagyták az Emkét, mint szent Pál az oláhokat s vissza
utaztak Temesvárra. .. .

T. Stern ur! Mi készséggel elismerjük, hogy az on fóhaj- 
csárja, Schwarcz Béla nagy talentum volt bóchersága idején, 
elismerjük azt is, hogy gemorét nagyon jól tud, de viszont 
biztosíthatjuk arról is, hogy önnek nagyon rossz tanácsot ad, 
amikor ilyenekbe beleugrasztja.

Tudomására adjuk Stern Hermann urnák, hogy ezt a 
személyzettel való packácást sokáig nem fogjuk tűrni.

A nagyváradi pincérek szervezd bizottsága.
A Vigadó kávéház hajcsárja. Ki ne tudná, hogy Evva 

Lajos ur, a Népszínház trikó-művészetének volt valamikor az 
igazgatója, de csakhamar felcserélve a boltot, ma mint a Vigadó 
kávéház bérlője áll előtted. E magas állásba a fővárosi tanács 
panama-csatornáján keresztül jutott, a közgyűlés klikkéinek a 
támogatásából. Nekünk közönséges munkásoknak, mint nem 
fajmagyaroknak, ehez semmi közünk sem volna az urak szerint, 
de annál több közünk van Evva kávés ur üzletvezetőjéhez, ki 
Babocsai István névre szokta hegyezni füleit. A főhajcsár ur, 
ki tekintettel, hogy gazdája közel állt a < magyar színművészei
hez», egy sócher képes újságnak valami Szirmai szerkesztője 
és egy még sócherebb Juhász Ipszilon színész ur protekciója 
révén, kiknek 400 kor. províziót fizetett, jutott üzletvezetői 
állásához.

És az üzletvezető ur, hogy az üzletet vezesse — mert 
gazdája a kávésiparhoz épp annyit ért, mint a szinmüvészethez, 
vagyis semmit bizonyára ezért lett alkalmazva s nem azért, 
hogy a szervezett pincéreket üldözze. M. F. bizalmiférfiunkat 
is azért túrta ki az üzletből, mert az lelkiismeretesen ellenőrizte, 
hogy a pincérség jogait az üzletben mindenki betartsa. De 
Estván üzletvezető addig intrikált, mig szaktársunkat kitúrta. 
És Estván ezt a manővert azért csinálja, hogy ne legyen a házban 
senki, aki a pincérek szabadnapját ellenőrizze, hogy igy az üzlet 
a kisegít ó'től megszabaduljon, illetve a kiadástól, hogy a kávé- 
háznak minél több tiszta jövedelme legyen, mert Estván ur mint 

üzletvezető a tiszta jövedelem után 5%-ot kap.
Jellemző, hogy az üzletben a «szervezett kávéssegédek» 

még a fülük botját sem mozgatták e merényletre. Már pedig 
ha a kávéssegédek nem védik meg a bizalmiférfiakat, nem lesz 
senki, aki az üzletek féktelen kizsákmányolásának gátat emeljen. 
Nem válik sem Schmiederer Flórián, sem Bayr Ferenc, sem pedig 
a többi ott dolgozó szaktársak becsületére, hogy némán, hallga
tagon tűrik a Babocsai főhajcsárok garázdálkodásait, sőt elég 
szégyen, hogy az < öreg Czencz Károly főpincérük még ma sem 
tagja az egyletnek.

Ezeknek a gyáva, limonádé-izii dolgoknak már egyszer 
meg kell szűnni.

A kaszirnők birodalmából. A következő levelet kaptuk: 
T. szerkesztő elvtárs! A Csömöri-uti Lábesz, volt Kutschera 
kávéházban voltam alkalmazva, mint felszolgáló.* Mint lelkes 
tagja szervezetünknek, megköveteltem a tisztességes bánásmódot 
és hogy a szabadnapot szaktársaim velem együtt megkapják. 
Hegyesi Lajos nappali fizető és Flachs Ilona nappali és éjjeli 
likőr-tündér (kaszirnő) ezért legnagyobb ellenségeim lettek. 
Többször kijelentették, hogy szocialista pincért nem tűrnek 
maguk között, mert ők nem félnek a szakegylettől s ha ehez 
nem tartom magam, egyszerűen ki leszek dobva.

Kötelességemnek tartom még bejelenteni, hogy e gyönyörű 
párocska állandóan köpköd a szervezetre és a gazdával, aki a 
talpnyalást nagyon szereti, minden szervezett kávéssegédet üldöz
nek. Bizalmiférfi nincs, szabadnajíot senki sem tart.

Tisztelettel T. A.
Megjegyezzük, hogy a szervező bizottság Hegyesit 

háromszor meghívta, hogy e vádak alól magát alkalma legyen 
tisztázni, de ugylátszik, nagyon jó megy dolga, mert nem tartotta 
érdemesnek megjelenni. Az ostoba kisasszonyról nem beszélünk, 
de Hegyesit figyelmeztetjük, hogy lesz még máskép is. A pin
cérek ma már ellenségeket nem tűrnek meg maguk között, pláne 
olyan fajtát, mint H., ki aljas árulásaival rosszabb a testvér- 
gyilkosnál. A szervezett kávéssegédek Hegyesből ezt a bizo
nyítványt mindaddig fen tartják, mig magát nem tisztázza. Aki 
ellenünk, az a mi cégérünk alatt ne mocskolja be a pincérség 
reputációját.

II. Flachs Hona. A Báthory-kávéház puccos kaszirnője 
úgy beszélt a pincérekkel, mint a mesebeli nagysága a kocsisá
val. Nagy hegyesen ült mindig butitó snapszjai között a cifra 
kasszatrónon és amolyan úrasszonyoktól tanult, affektált lefityegő 
tekintettel, hol az egyiket, hol a másikat mérle végig és szerve
zetüket gúnyolva, végiglegeltette királyné tekintetét az ő nézete 
szerint nálánál alsóbbrangu pincéreken, úgy találomra kisze
melt magának egyet és ha nem parírozott, képes volt a vendégek 
előtt kikezdeni vele.

Ezt a buta pincérüldözési tébolyt végre ott dolgozó 
munkás ársaitik megunták s hogy • végét vessék, a következő



pontokba foglalt követeléseket nyújtották át főnöküknek, Bever 1  м г л г ч /
Marcel kávésnak: V l D t l x .

1. A felirónőnek, Vörösmarti Etelnek, miután bennünket

e! bоcsáh ás át követelj ü к " "  ' ° У‘1ЬЬ ""'ГЫ " em akarUnk> rÖgtÖ,,Í Terjed a  Világosság !
2. Tisztességes bánásmód. Temesvár. Temesvár pincérei is megunták végre
3. E kovetelese* miatt közülünk senki el nem bocsát- azt a rabszolga állapotot, melybe eddigi nemtörődésük

" "  a tjrn«u / , ,  (Aláírások.) folytán a tőke őket taszította. Ennek tulajdonítható,
, .. A J . 1S , 2U.r. SVU ■j.abozíis után a pontokat aláírta és hog-y a f hó fián éiiel 9 órakor mocrtartntt crvíilósíik VorosmartiEleit, kinek nevere a szaktársak figyelmét felhívjuk, .J an, ejjei 2 Ólakor megtartott gyulesuk-

elbocsátotta. J ’ nek a «Pannónia» szálló külön terme szűknek bizo-
Már igazán ideje volna, hogy az agitáció a kávéházak nyúlt. Hiába volt a temesvári helyi egylet orditozása, 

női alkalmazottai között is meginduljon és ily áldatlan testvér- a modern osztályharc szellemét a pincérség megértette 
harcoknak eleje vetessék, egyrészt a mi érdekünkben, de minden- Tudják már azt hogy kik a nincérség üovének me b 
eseire a kaszirnők érdekében is, kik tudatlanságukban igazán “ i „ , i !„ P .  V  P,ncereeg. ugyeneK meg
szánalmas rabszolgái a kávéházi tőkének. iontól. A nap felkel, a világosság terjed, a baglyok

Mi.it . . .  , huhogjanak tovább. A gyűlést Freund Gyula elvtárs
bizalmiférfíak közé Langenbach Oyör'gyTs P o ll is ln d o r 'T z a b  |?yitotta meg, ki tartalmas beszédjében rámutatott az
társaink neve is becsúszott. Ez tévedésből történi és kijelent- összetartás, és szervezkedés szükséges voltára. Utána
jük, hogy nevezett szaktársak a bizalmiférfi-testiilet értekezletein Kappner Ármin elvtárs hosszabb beszédben kifejtette
eddig még mindig megjelentek. . a pincérség helyzetét, kemény szavakkal ostorozta az

A nagyváradi szalonszocialisták. Nagyváradra kikül- ügynöki rendszer káros hatását és embertelen voltát,
dóit szaktársunk arról értesít bennünket, hogy az osztálytudatos Kifejti azután a szervezett pincérség főbb követeléseit,
1 5 m n  Ä Ä  I X Ä  * J Í S S  mi! *  lelenvoltak helyesleleg: vettek tudomásul Végű!
pióca, Silberniann Náci ügynök áll. Mint szárnysegédek Weisz a  tefne^ a n  kávéházi, szállodái es éttermi alkalm azót-
j. Dezső főpincér a Pannónia étteremből és Weiszmann Náci tak szabadszervezetének m egalakulását h a tá ro z a t i ig
dolgoznak az aknamunkán. Az első mint uszító főhajcsár, a kimondották.
Ä ? ik.at i w " ^ k I b Me" f kb íe'i -és,x azf .ii.gr ? k!íel ,k:r ltve Végül Freund elvtárs buzdító beszédet mondott,vezeti a lágyfejueket. Mint kiváló lágyfeiueket ki kell meg .. , , ,  . , , . ,  . , ... , , . ,
emelnünk Mendeiovits Márton éjjeli bagoly urat, alkohol melyben az összetartást es a kartarsi érzület apolasá-
akrobatát, aki állandó részegségében gyalázza a szervezetet s nak szükségességét hangsúlyozta, mire a gyűlés a leg-
ínikor a Csarnok -kávéház bojkott alatt állt, éjjel-nappal a nagyobb rendben véget ért.
kávéimban tanyázott Fischer Zsigmond ügynöki «ordonánccab, Temesvár pincéreire uj korszak fog virradni.
ak. tulipános nyavalyatörésben szenved, s mikor rájön a téboly, » szervezkedés hatalmas ereiével leküzdeniük mindenosszetepi a szervezeti könyvet es a szervezetet mocskos szájjal szeivezKeues naiaimas eicjevei leKUzaeneK mincien
piszkolja. akadalyt, amely a boldogulás es jólét útját állja.

É kiváló gárdának fővezére Silbermann, lefényképezett
pincérhus-szállitó. Mert kérem szépen, van marhahús, disznó- A nagyváradi szaktársak nagy Seprűje,
bus stb. Vannak mészárosok, akik borjúhúst, lóhust és még
tulipános kutyahust is mérnek, s Silbermann Ignác ur eddig Nagyvárad. A nagyváradi pincérek rövid idő
Nagyváradon pincérhust árult pincérügynöki rangja címén, mint a|att teljesen modern szervezetté reformálták át a pin-
a pincérégylet mészárosa. De az öntudatos pinceiek a «botot r ér-eovletot Az aaitárió nphéz mnnkáiát invarésztbezárták s amint a « Hivatalos részben olvashatjuk, Náci tatá- S, . agltaciO IK liez munkáját javaus/t
nak kitették a szűrét. Ez fáj a piócának s nem bírja megérteni Friedmann Sándor szaktarsunk vezette, lelkesen tamo- 
a kor szellemét. Fogia magát és maga köré gyűjtötte a jámbor gatva az öntudatos pincérek által. Az ügynöki ember- 
pincér-báránykákat, kikkel egy rendkívüli közgyűlést provokált vásár képezte az egylet legnagyobb bűnét, de amint
a választmány működésének felülbírálása napirenddel. Ez a nrszáo- nncrvnhh v á m é ib a n  я ninrór^óo- foli^mortokis ellenforradalom annyira belemelegedelt a huligán munkába, af, Ol szag nagyobb varosaiban a pincérség jellemei te

hogy nyíltan a főnökökkel paktál, akik aztán megtették azt a ellenségeit, erre a nagyváradi szaktarsaink is rájöttek 
szívességet, hogy a főkapitánynál keresztülviíték, lmgy a szer- és az ügynöki rendszert megszüntették. Tehát ismét 
vezet! pincérek nyilvános gyűlését betiltsa. A nagyváradi főkozák temettek. Ma itt, holnap ott döglik meg az undok fáj
téinál nálunk is ragyogtam, a magyar gyükkezési szabadságot { pincérek megszabadulnak az ügynöki piócáktól, 
es a nagyváradi kozákok es potrohos kizsakmányolók ne csodál- c  1 ,, & „ ,. . „ ,
kozzanak, ha ennyi olaj után a tűz majd magas lángokban fog célból a nagyvátadt jJtncétek szervező bizott-
összecsapni a pincérség osztálytudatos szeivezkedésének ellen- sága egy felhívást bocsájtott ki a pincéregylet tagjai 
ségei felett. között, melyben rámutat, hogy milyen régi baja a pin-

Itt közöljük Silberniann ügynök egy levelét, melyet egy cérségtiek, hogy a munkaközvetítés ügynökök kezében 
miskolci pmcernyuzonak irt. A level fenyesen bizonyítja azt az ° . .  . a j , . . . .  . £&X . , . - u u  i
alkut, melyet a jiincérek bőrén ezek a piócítk rendszeresen van, kik a pincéreket kifosztják. A felhívás a többek
elkövetnek: között igy folytatja: «Nem akarjuk a nagyváradi Ügy-

Tekintetes nőknek (Silbermann) bünlajstromát felsorolni, csak arra
üelbmann Adolf ügynök urnák télünk ki- h o SV ez az emberlutskereskedő amióta

Miskolc. jogos mozgalmunkat megindítottuk, folyton terrorizálja 
Szakácsnőm egyelőre nincs szükségem. Helyben az CS bojkottálja a pincéreket. Ezt tovább nem türjük !» 

Emke-kávéházbati, teliá1 a legelegánsabb üzletben, hol átlag Ezután a löpirat kifejti, hogy az Ügynöki retld-
400 korona najrlforgalom van, szükséges egy reggeli számoló szer jielyett az egylet az ingyenes munkaközvetítést
es két Zuträger. Az illetők jöhetnek azonnal. Megjegyzem azon- f • f л..,г |е т 1Л п a|.,ns7ahálvait a mult
ban, hogy csakis jó külsejű és modern fiatal emberek lesznek «gja felállítani s ily ei telemben. alapszabálya t a mint
elfogadva, kik már hasonló üzletekben huzamosabb ideig alkal- közgyíllés hatálozata folytán módosítja és a két OSZ-
mazva voltak. Nehogy valami «csoze 28-as emberekei küldjön, tályba sorolt tagsági dij helyett két korona egységes
mert olyan itt is van elég, szervezett munkás sem kell, az indu- tagdijat fog kimondani.
lítS‘ 'ек1^® 7п!ь?гЙ Й г‘,Пpiszkos önérdek, a l jÄ a m u n k a .  Egy másik nyűge a nagyváradi pincéregyletnek
munkáltatói osztályérdek, ezek a rugói a |jincérszervezke- Pásztor td e  titkár volt, akit a fonokok erőszakkal az
dések letörésének.' egylet nyakára ültettek. Ez ügyben a szervező bizott-

Л nagyváradi főnökök a fővárosi uszitókat utánozzák, szintén röpiratot adott ki, melyben rámutat, hogy
akiknek egyik kiváló tagja B. L. kávés ur már javaiban | ГДУ“ Pásztor ur, mint a főnök barátja, mily veszedelmes
fel — fent a kávésipartársulatnál. fizetett ellensege a pincei segnek s amíg a pincei seg

Az urak tévednek! A pincérek szervezkedését már meg- előtt farizeuskodik, addig a kizsákmányolok érdekeit
akadályozni nem lehet és mi meg fogunk küzdeni a piszkos szolgálja. A löpirat sorra veszi a titkár ur bűneit és
fegyvereket forgató uszitókkal és csatlósaikkal. rámutat, hogy megválasztását a szervezett pincérség

az elnöknek köszönheti, aki az egyforma szavazatot
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, — * oorr indítványára я következők jelöltettek .* Szliva János, Mágel Gyula,
kapott tikárra adta le szavazatai És a titkár ur masz- p0 ovitJ Elemér és Friedmann Sándor, kik mind a négyén a 
lagolása nem is volt hosszú életű. Csak két választ- szervező bizottság tagjai.
inánvi ülést ért el a harmadiknál már kifüstöltek. Friedmann Sándor v. tag jeleleuh, bogy az i gyenes el-
a £  a szervezett pincérek között tarthatatlan let, és M j g .  - j j ,  T »  Ä S
megérezte, hogy farizeusi fonókimadasai miatt pusz- ^  nem j ,^  össze, a második ülés összehívását nem tartotta
tulnia kell, hogy fel fogják függeszteni, mert a pin- szilksé,resnek, mivel az Ipartársulat közgyűlésén hozott azon
cérek ma mái nem tartanak ki egy fizetett ellenséget, határozatnak, hogy az elhelyező tárgyában átiratot intéz a pincér 
ki a fönökök embere Egér,,lat adlak tehál neki és ^ ^ X Ä Ä Ä Ä l ö l  
Pásztor Ede titkár ur kénytelen volt lemondani. ' Titkár jelenti, hogy az általa illetéktelenül beküldőt!

A nagyváradi pincérek megszabadultak egy kém- a|apszabálytervezet» visszaérkezett. Választmány ezt tudó
tól. Öntudatos szervezkedésük története fényes diadala másul veszi és Friedmann v. tag indítványára a választmány
a oincérek mozgalmának és ma már, mint szervezett úgy határozott, hogy folyó hó 14-en tartandó választmányia pincei ек mozgalma mis w  n ... , üfé"sen a szükséges módosítási eszközli, úgy, hogyjelfogadas es
munkások, ott tartanak, hogy taigyalasokban allai < felterjesztés végett a rendkívüli közgyűlés elébe terjeszthető
a nagyváradi ipartársulattal. legyen. Több tárgy nem lévén, a választmányi ülést az elnök

berekeszti.

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének. Vendéglő-megnyitás. Van Szerencsem a n. é.

1 közönség becses tudomására hozni, hogy Dohany-
utca 36. szám alatt vendéglőt nyitottam, hol kifogás- 

K ü l ö n f é l é k .  tálán házi étkezés, tisztán kezelt jó falusi borok kap-
*. hatók. A nagyérdemű közönség becses pártfogását

Aki a Bableves-csárdát meggyülölte. hgy erdekes, a maradtam kiváló tisztelettel Baum ann Lajos.
magyar iskolákat» jellemző kártyái kaptunk, melyet szoszerint . , VaHIrprti ni hm- TO kr Kókai bor 36 krlekö zö lve  nagybecsű figyelmébe aján lunk  sze le te lt  kuK uszm m isz -  Bot-atak. VadkCltl II] bot JU Ki. KOKat DÓI >0 Ki.

terünk,anemzet csalogányának :baritonhangufélkegyelmű Apponyi O-bor 40 kr. Vörös bor 50 kr.
Albert gróf és tekintetes Hajdú Sándor, Miksa-utcni Bableves- P in cér-cip ők  csak Serényi Zsigmondinál, VII.,
csárdás ura na : , Erzsébet-körut 36 kaphatók. Ajánljuk szaktársainkuak

tekintetes Л1. O. Pincér-egyesületi irodának , . , [ ,  .. . J J
‘ Budapest, Kerepesi-utca. erre vonatkozó hirdetésünket.
s.-A.-Ujheiy, 1907 január 29. ,  Trenk A. Emil .Opera' vendéglője az

méjen tisztelt uraim, nevegyék önök rósz néven hogy And.assy-utón az »Opera« kayeház mellet amely
figyelmeztetem az országos pi egyesületet mertha igazságosan Cg6SZ éj]0l nyitva van, a kávésSEgédtk fotalalkozo
akarnak egyesületünket szervezni, hát nem néznék tétlenül azo- helye, 
kát a gonosz merényleteket melyéket mivelünk és üzletünkéi 
végbe visznek azok az bitorlók amejek bűn barlangok bűn
tanyákat csinálnak ott fent is és a vidéken is. mint a Hajdú SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Sándor miksa-utca 8 számalat lévő éjeli bűn barlangja töb női , . . .
kiszolgálás regeiig külön szeparék azután ezrivel vannak az . Sz. Nemzeti kávéház. Kívánságát nem lehet telje-
ijen büntanyák az ország főfészkébe és tétlenül nézik sőt a siteni. A soros a sörtől megbolondul s ennek szavait a szer-
gonosztevők engedéjezik az ijkéjüzleteket.» vezet, mint olyan, nem veheti komolyan ; ne vegyenek tőle sóit,

Több hely a kártyán nem lévén, szeretett szaktársunk ez jobban fáj neki a legszigorúbb bojkottnál, 
nem bírta a nevét valószínűleg aláírni, de akik a magyar kul- .T®?1? sv^rl sz? r vezet. Agitációs ropiveket, ha elkészít I-
turát írásban élvezni akarják, azt szerkesztőségünkben bármikor nek, küldünk. Arra figyeljenek, hogy a < Fogado keieszteny- 
111 ekinthclik* szociális mciSzlBj ĵciiníiK senki tel ne üljön«

Mi utánajártunk a dolognak, hogy а МОРЕ e diszneveltjét E. S Nagyvárad. Dévára küldtünk lapokat. A mái* közölt
megismerjük és arról értesültünk, hogy tényleg Sátoraljaújhelyen «Fogdmeg» szélhámos szövetségről el ne felejtkezzene 
működik.» Megtudtuk azonban, hogy Flór Győző ur mielőtt R* S. Hazám. E célra a nuiukásszaksajto nem tarthat

a «Fogadó»-val a pincérséget megörvendeztette volna, ugyanott fenn rovatot ; különben fogadja üdvözletünket s kívánjuk, hogy 
«működött», egyszerre világos lett előttünk minden, pláne mikor ê^ve.? felesége meg igen sokszor hasonló egcszseges családi
kisült, hogy Sátoraljaújhelyen a «Fogadódnak számos előfize- örömöket szerezzen önnek — a haza javára,
tője «működik». Ha majd a jelenleg közszemlére kiállított kártyát
kiváncsi szaktársaink végigélvezték, tekintettel, hogy а МОРЕ Felelős szerkesztő: Boór Jenő.
megszűnt, utódjának, a Fogadó»-ék által «létesítendő hazafias 
országos Pincér-szövetségnek», ennek a felmelegitett mosléknak
fogjuk átszolgáltatni, akit jogosan és egyedül megillet. Világosság könyvnyomda r.-t. Budapest, VII., Nyár-Utca 1. sz.

Éljen az együgyiiek országos szövetsége !- --------------------------- -------------- --------------------------------------------------
Nyugtázás. Salzer Albert kávés ur 50 koronát adoma- ШЯШШШШШШШШШШШШШШШШЯШШШШШЯШШШШЯШШШШЯШЯШШШШ

nyozott a Kávéssegédek Szakegyletének munkanélküli segély
alapja javára, mit ezennel hivatalosan nyugtázunk. ТЛ* 9 1 1 9 1 é

Hirnen. Leittier Béla szaktársunk március hó 3-án lép г 1Г1СбГ6гС Г T Cf 1 J ß  I 1T1 ß  О б  T
házasságra Eizier Cilka kisasszonynyal. — Sókajózsef szaktársunk w  %/ ж A АО Ч  V i l A 1 V i # v  *
eljegyezte Polónyi Ella kisasszonyt Bakabányáról. -  - ■ ...... ' —---------- ------ ------  --------

mindennemű tyukszemes és

HIVATALOS RÉSZ. .“ [ f f  “|0*l<b,k"
P i t I P A f *  n\ r\ í\ \ r  valódi finom chevreaux-bőr- 

Nagyvárad. A Nagyváradi Pincéregylet f. hó 8-án tartotta 1 I I I L C I  ы$\} könnyű erős talppal,
választmányi ülését. Pásztor Ede titkár felolvassa a múlt választ- párja 12 korona.
mány jegyzőkönyvét. Napirend előtt Pásztor Ede titkár bejelenti P J  n tr\ ir\ lr  közkedveltségnek örvende-
lemonaását, amit a következőkkel okadatol meg: A Vendéglősök, A l l l v C I  nek mindenhol.
Kávésok és Szállodások Ipartársulata őt a titkári teendők ellá
fására meghívta s miután ő ebben összeférhetetlenséget lát, ш шшт ■ ____  ■
lemond. A választmány ezt tudomásul veszi és egyben intéz- w 6 P 6 H V  Ж  f t l í l l t l f l l l H
kedik, hogy a felmerült esetből kifolyólag folyó hó 22-én rend- * *
kívüli közgyűlés hivassék össze, melynek tárgyai: 1. Titkár- B u d a n e s t  V I I  E r z ^ é h e t - k ö r n t  1 6választás. 2. Alapszabálymódositás. D u u a p e s i ,  V l l . ,  c r z s e o e t  K o r u l  JO.

Titkár felolvassa az Ipartársulat átiratát, amelyben kéri a Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.
pincéregylet vezetőségét; hogy az ingyenes elhelyező felállítá
sának megvitatására négy tagot jelöljön. Friedmann szaktárs
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Személy hitel!
•f

Kezes és kezes nélkül katonatisztek-, papok-, lelkészek , 
udvari-, állami-, megyei- és magántisztviselők, tani'ók, ke
reskedők, iparosok, nyugdíjjogosult hölgyek, kereskedelmi 
alkalm azottak  és magánosoknak 20 évig terjedő időre 
havi, 7„ */a és egész évi tőkekamat törlesztéssel!

Különlegesség: A paris-bécsi enqucte értelmében tőkésí
tem a jövedelmet.

4%! 4%! 4%! 4%!
Jelzáloghitel I

300 koronától feljebb I., II. és ///. földek-, városi-
és vidéki házak, nyaralók, gyárak, fürdőépületek, malmok, 
ásványvíz és egyél) források és kőbányákra, a becsérték 
•y, részéig.

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

Bank- ás 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 lgá lás! Tisztaság!

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavarok
nál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. 
Vidékre és külföldre fuvardijmentes szállítás. Kérjen 
árjegyzést. Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyhesége folytán pótolja a francia Evian és 
St. Oalmier vizeket. S zt.-L iik ács íiird ó ' Kutvállalat Budán.

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

Budapest, I l i i ,  Akácfa-utca 52. szám (Dob-utca sarok).
Kávéházi eszközök 

raktára
és javitó-mühelye.
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.

<M
• " П

5̂T
ÜSъ
CD
CL
СО

Inspekció éjjeli 11 óráig.

Telefon 10 71. Telefon 10 71.

Elfer Dezső
h ató ság ilag  en ged élyezett  elektrotechnikai, 
villanyvilágitási vállalat és mechanikai mííintézete, 
a Conradty-féle ,,Korona“-jegyü i v l á mp a s z e n e k  és 
Körfing & Mathiesen r.-t. ivlámpáinak képviselete és 
------------ -----------  gyári r a k t á r a ------------------------

Inspekció éjjeli 11 óráig.

Készít villamos világitási és 
e r ő á t v i t e l i  berendezéseket, 
telefon, villámháritó és villa
mos csengetyük bevezetését.
Légszesz- és petróleum- 
cs i l lá ro k  villanyvilágításra 

való átalakítása.
r .j i  Ivlámpák és házak г .л  
Ш  k a r b a n t a r t á s a .  Ш

^  Raktáron vannak a villam- 
világitáshoz, telefonhálózat 

1 szereléshez szükséges összes 
alkatrészek, valamint min- 

• > ..dennemü dinamókefék, izzó
lámpák, ivlámpa, szénrtidak és szerelési anyagok. 
C sillá r gyári ra k tá r . M otor és ivlámpák пару javitó -m ühelye . 
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.

a>:

Hirdetések
felvétetnek a kiadóhivatalban

Budapest, VI. kér., Felső' erdősor 32. szám, földszint 8.
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Étlapirók figyelmébe!
Legmelegebben ajánlom a 

legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító 
Berkovits-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 másolat nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé fektetjük és három-négy nap 
múlva ismét használható.

Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelző- 
festékek minden nagyságban kaphatók

Berkovits Károly
sokszorositó-készülékek és hektograph raktárában

Budapest, VII. ken, Sip~ütca 11. szám.
------------ Árjegyzék *hermentve. =

Ж  ELSŐ MAGYAR Ш

RÉSZVÉNY-SERFŐZDE
BUDAPEST— KŐBÁNYA.

VÁROSI IRODA:
Vili. ker ül et ,  E s z t e r h á z y - u t c a  6. szám.  

FENNÁLL 1854 ÓTA.
Diszokmány 1885. *  *  ь 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.

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

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

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

Szálloda bérbeadó.
A Polnitzky-félc régi jónevü szálloda 

Nagyszombatban, 2b 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.

DIRDRL 5EC
fran cia  módszer szerint

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


