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KAVESSEGEDEK SZAKLAPJA
»Ertfifiltéfi Lapunk zártakor értesülünk, hogy az ipartársulat

------------------------------------" erkölcsi garanciák nélkül akarja az ő szájaize
szerinti fizetésrendezést ránk tukmálni.

Figyelmeztetjük a kávéssegédeket, hogy seftattil se fogadjanak el addig, 
mig nyilvános gyűlésünk nem határozott. A szervező bizottság.

Megkezdődött az embervadászat.
Amire mi gyűléseinken, értekezleteinken már számtalanszor rámutattunk, amit bizalmiférfi- 

értekezleteink mindég hangoztattak, ime, bekövetkezett: a munkáltatók, ezek a liberális, radikális 
és demonkrata nyárspolgár-uszitók megkezdték a tíizcsóvák hajigálását a munkások szervezeteire. 
Hajrá, már ég a tető ! Hajrá, gyújtsd, pusztítsd a munkások szervezeteit, hadd ömöljék pusztuló 
romokká lankadatlan szervezkedések kulturalkotása, hadd meneküljék ki egyedüli otthonából a 

hazátlan bitang» vad, hogy földönfutó sorsában szétverve, megkezdődhessen az embervadászat 
és könnyebben lehessen puskacsőre venni a sztrájkoló bandát — a kizsákmányolás puska
csövére!

És az embervadászok uszító csordájában ott vannak a mi mosolygós arcú, humanizmust 
bőgő, patriarchális potrohval rendelkező kávésaink is. Ott vannak a többi uszitók között: az 
építőiparosok, a vasgyárosok, a többi kapitalista uszitók csordájában és bár csak ma csöppentek 
oda, már is vezetnek.

De kezdjük élűiről!
Épitőmunkás elvtársaink kollektiv szerződést kötöttek az építőmesterekkel. A szerződés 

megkötése a minisztérium egyik kullancsának az elnöklése alatt történt. De mit törődtek az 
építőmesterek azzal, hogy a szerződést aláírták? Mit törődtek ők azzal, hogy a szerződést 
becsületes ember betartja? Semmit. Van ennek a bandának becsületszava? Az építő
mesterek nagy kapitálistái, mihelyt osztályérdekük parancsolta, a miniszteri kullancs elnöklésével 
kötött szerződést úgy felrúgták, mint a büdös kapcarongyot és még tavaly szeptemberben
kizárták munkásaikat a munkából. .

És most fordítsunk egyet a magyarországi munkásmozgalom tortenelmenek a lápján.
Kizárt kőműves és ács elvtársaink kitünően szervezett munkások, akik fejlett osztály- 

tudatuknál és erős párthiiségiiknél fogva nem törtek ki elkeseredett tettekben, hanem szervezett
ségük tudatában hidegvérrel tűrték a kapitalista betyárizmus ökölcsapásait és — vártak. A szer
vezett munkásság pedio megtette kötelességét. A szakszervezeti tanács határozata folytán minden 
szervezett munkás hetenként 20 fillér külön járulékot fizet önként a kizárt munkástársaiért és ebből a 
kötelességből mi is kivesszük a részünket. És bár szűkén, fázva, éhezve, de kizárt elvtársaink 
kiteleltek és ma már elérkeztünk a márciusi szellőkhöz.

Mm(íMvájan  ̂s m e r ui к kávéfőző elvtársaink ezelőtt két évvel lezajlott általános sztrájkját, 
melyet a kávésok tehetetlen kizsákmányolási őrülete okozott. Mindnyájan tudjuk, hogy a slafrokkos 
kávésok akkor tajtékzó dühvei kiabálták a gemltol és a Mindnyáján tudjuk, hogy a
kávéritterek, akkor a velük született szellem szerint elmentek a főrendőrhöz es uszítottak a 
szakegylet ellen. Mindnyájan tudjuk, hogy a kartyabarlangok urai akkor, mint a hatulgombolos 
uy ere kék felmásztak a belügyminiszterhez és a kávéfőzők szakegyletet bearultak, nyafogó hangon
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azt hazudták, hogy a sztrájkot a szakegylet intézi, aki nem engedi a dolgozni akarókat munkába 
és összetett kezekkel könyörögtek a főrendőrnek, oszlassa fel a kávéfőzők szakegyletét —- a 
nemzeti munka nevében. Végre elérkezett a tettek ideje. A nagy «nemzeti» kormány beleült a 
zabáló piros bársony fotelekbe és a fekete gróf megkezdte magyar szociálpolitikáját. Á kávéfőzők 
szakegyletét és a kőművesek szakosztályát felfüggesztette, utasítva a VII. kerületi alantos elöljáró
ságától vizsgálat megindítására, mert amint a vékony dongáju aspikgróf mondja: a nevezett 
szakegyletekben külön járulékokat, pártadókat szelídek, a szaklapokra és a Népszava politikai 
napilapra előfizetnek és — terrorizálnak, amennyiben megakadályozzák a munka szabadságát .

Most hajrá! A felfüggesztések megtörténtek, a vizsgálat folyik, a tüzcsóvák röpködnek 
és magasan lobog nem a felgyújtott munkás-szervezetek lángja, mert azok szilárdul állanak még 
alapszabály nélkül is, de magasan lobog a sok igazságtalanság miatt az elfojtott keserűség 
lángja, amely, ha kitör, elfogja pusztítani a magyar ázsia uszító kizsákmányolóinak bestiális 
rendszerét.

Értjük a mosolygós arcú farizeus kávésok ravasz és kétkulacsos politikáját. De minket az 
urak be nem csapnak! Mi tudjuk, hogy hazudnak akkor, amikor a sztrájkok intézését a szak
egyletekre kenik. Mi tudjuk, hogy hazudnak, amikor fekete magyar Trepovuknak hadonázó kézzel 
azt magyarázzák, hogy mi terrorizálunk. Mi tudjuk, hogy hazudnak akkor, amikor velünk szemben 
adják az «atyát», amig bent az üzletekben kirántják a falatot családos munkástestvéreink szájából. 
Mi tudjuk, hogy hazudnak mindég, mert egész szociálpolitikájuk hazugság, amiként hazugság 
ennek a kapitalista társadalomnak minden egyes «munkásjóléti intézménye , minden tette, egész élete, 
amely, amióta nemzeti még a lehelete is közveszélyes. Mi tudjuk, hogy a kizsákmányolok 
hájas szive durva s z í v , amely nemtelen indulatoktól beborítva nem ismer igazságérzetet, amely 
az elnyomott proletárság szabadságharcát jogosnak, igazságosnak és az egész emberiségre nézve 
üdvösnek elismerni képtelen. Mi tudjuk, hogy az «aranyborjú >, amelyet imád minden burzsoá, 
akár kicsi, akár nagy, hogy a profit, a pénz szaga elveszi neki amúgy is tyukeszét és az érték- 
többlet egy cafatos ezresbankójáért képes hazájának véreit ezerszámra kiuszitani kopóival a 
rákoskeresztúri temetőbe vagy a fiumei vándorló «Kárpátja» fedélközére. Mi tudjuk, hogy minden 
munkáltató lelke mélyén gubbasztva ül a végtelen önzés, amely a mi törekvéseinket, a mi 
kulturmunkánkat ostobán kiröhögi vagy durván felrugatja — ha lehet. Hogy ha pedig nagy 
kegyesen elismeri, azt csak úgy tessék-lássék elméletben teszi, de kézzel-lábbal rugkapálódzik, ha 
annak gyakorlati alkalmazása megérett.

. Nem is törődünk mi az önök filiszter világnézetével semmit t. kávés urak, sőt tessék 
tudomásul venni: még azzal sem törődünk, «hogy már a kávéssegédek szakegylete ellen is elmentek 
nyafogni a magyar Trepovhoz, a fekete grófhoz — hogy azt is oszlassa , mi is terrorizálunk . 
Nem törődünk azért, mert mi tudjuk, hogy önök hazudnak, ha ezt állítják, mert mi ismerjük az 
önök uszításának indító okát, tudjuk, mi az önök célja t. uszítok, de ismerjük a mi erőnket, 
ismerjük a mi igazságunkat, tudjuk a mi kötelességünket is!

Budapest kávéssegédei ! Munkáltatóink arcunkba vágták a keztyiit és Budapest többi 
munkáltatóival elmentek a fekete grófhoz uszítani és az ráeresztette éhes kopóit a mi szerve
zeteinkre. Itt nem a felfüggesztett kávéfőzők és kőművesekről, hanem a munkásság, a mi egyesülési 
jogunkról van szó.

Válaszoljatok az embervadászoknak : Budapest szervezett kávéssegédei mosolyogva nézik 
az uszítok embervadászatát és kijelentik, hogy mindenben azonosítják magukat a felfüggesztett 
szervezetek tagjaival s a kávéfőző elvtársaikkal megosztják otthonukat. Budapest szervezett 
kávéssegédei nem veszik fel az odadobott keztyiit akkor, amikor az az uszító és kizsákmányoló 
kávésoknak tetszene az ő érdekükben, hanem ökölbe szorított kézzel akkor fognak visszavágni, 
amikor annak a pillanata elérkezett az ő érdekükben és várják a jelszót. Budapest szervezett 
kávéssegédei most kétszeres agilációval tovább építik szabadszervezetüket, «amely az ő jogos 
sztrájkjaikat és bojkottjaikat intézi». Tessék feloszlatni.— Budapest kávéssegédeinek bizalmiférfiai 
most hatványozott erővel fogják ellenőrizni a kártyabarlangokat, amely földi pokolban keserű 
kenyerüket keresik —- mert belátták, hogy enélkül a magyar Ázsiában nem boldogulhat a becsü
letes munkásember és a mosolygó kávésarcokban bízni nem lehet. Budapest szervezett kávés
segédei, úgy mint a múltban, a jövőben továbbra is fizetik a pártadót, kizárt elvtársaik részére 
az önkéntes külön járulékot, továbbra is előfognak fizetni a szaklapjukra és a Népszavára , amely 
kitűnő fegyvernek bizonyult a nemzeti kormány és a kizsákmányoló munkáltatók kullan
csai ellen.

Ezt válaszoljuk mi önöknek, kávés urak, kik egészen belemelegedtek az embervadászat 
uszító sportjába. Menjenek fel fekete grófjukhoz és — meséljék el lieki.
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A szakszervezeti választm ány határozata 
folytán a szervezett munkások továbbra is fizetik a 
20 fillér önkéntes különjárulékot a kizárt ács- és 

épitőmunkások,valamint a sztrájkoló kádárok részére.

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

amely a pincéreken élősködik. Szervezett pincér a 
«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.

M e g in té s .
Folyó hó 19-én tartott választmányi ülésen 

tárgyalva lett Krizsán Ignác, Grüner Béla, 
Schwarcz Zsigmond és Emil tagok

ellen felmerült vád tárgya.
A vád az, hogy nevezettek viselkedésükkel 

állandóan veszélyeztetik az egyesület és tagok 
érdekeit. A legutóbbi tanácskozásaink alkalmával 
meggyőződött a vezetőség arról, hogy a neve
zettek nemcsak a tanácskozás rendjét nem 
tartják be, de még az elnöki jogokat sem tisztelik. 
Ezt pedig kötelessége a vezetőségnek, valamint 
az összes tagoknak védelmükbe venni. Leg
inkább ignorálta a tanácskozás rendjét és az 
elnök jogait Schwarcz Zsigmond tagtárs, aki 
még ezenkívül nem átallotta a közgyűlés által 
választott, a kávésokkal való tárgyalásra kikül
dött 12 tagú bizottságot is megrágalmazni, azt 
hangoztatva a közgyűlésen, hogy a bizottság 
már titokban megkötötte a szerződést. Többi 
társai bűnösek ezen vádban azért, mert visel
kedését helyeselték, vele azonosították magukat 
és a Schwarcz Zsigmondra vonatkozó elnöki 
intézkedés ellen tüntetőleg viselkedtek.

Bűnösök még Grüner Béla, Ignác
és BruckerEmil abban is, hogy az egyleti
helyiségben tartózkodva, munkanélküli szaktársak 
között folytonosan a vezetőség intézkedései 
ellen izgatnak.

A választmány előtt kizárási indítvány 
feküdt, melyet a nevezett tagok ellen alkalmazni 
kellett volna az alapszabályok 7. §-a alapján, 
mely a következőképp szól:

«Ha valamely tag az egyesület vagy a 
tagok érdekei ellen vét és ez szabályszerűen 

rábizonyul,az az egyesület tagjai sorából 
töröltetik.»

Már pedig vét az egyesület és a tagok 
érdekei ellen az a tag, ki összeférhetetlenségével 
a tagok és a vezetőség békés együttműködését 
megnehezíti vagy izgága viselkedésével állan
dóan zavart okoz.

Mindennek dacára, hogy a nevezett tagokra 
a felhozott vádak beigazolva vannak, a választ
mány ezúttal mégis eláll a kizárástól és csupán 
nyilvános megintést alkalmaz, azzal a hozzá
adással, hogy ha az illetők ezentúl is okot 
szolgáltatnának büntetés kirovására, abban az 
esetben minden mentség nélkül az alapszabályok 
7. §-át fogja alkalmazni.

Az elnökség.

A  s v in d li-s zö v é ts é g .
Nem hiába bojkottálta a fővárosi pincérség a 

«Fogadó» cimü fércelményt, melynek a bolond ver
seiről hires Flór Győző a szerkesztője; a fővárosi 
pincérség tudta, hogy szervezkedése szinte ámulatba 
fogja ejteni a szolgákhoz szokott főnök urakat, akik 
majd minden eszközt meg fognak ragadni, hogy a 
szervezkedést megakadályozzák és még attól sem 
fognak visszariadni, hogy egy Flór Győzővel szövet
kezzenek — ezzel az emberrel, aki pénzért mindenre 
kapható.

így is történt. A fővárosi pincérség jól számított 
és nem tévedett. Szervezkedése megijesztette a főnö
köket, akik csakhamar kifundálták, hogy az osztály
tudatos pincérség letörésére legalkalmasabb lesz egy 
Országos Pincér-Szövetség megalakításának az esz
méje, amelylyel a vidéki tudatlan pincérséget még 
félre lehet vezetni, amig nem — késő. A belügy
miniszter segítségükre lesz majd az alapszabályok jóvá
hagyásában, a jámbor vidék bemaszlagolását pedig 
elvégzi a gyakorlatban a «Fogadó». A terv remekül 
van kieszelve s hogy mi átláttunk a szitán és nem 
mondunk frázisokat, ime a következő «Nyilatkozat» 
bizonyítja:

Nyilatkozat.

Alulírott ezennel kijelenteni, hogy az Országos Pincér- 
Szövetségnek működése megkezdésétől főnök  pártoló tagja 
leszek és mint ilyen kötelezem magam annak megállapítandó 
tagsági diját az alapszabályok szerinti meghatározott időben 
pontosan megfizetni és az alapszabályokban lefektetett célok 
elérése érdekében tehetségemtől telhetőleg mindent elkövetni a 
Szövetség fennállása érdekében.

Kötelezőleg ezennel kijelentem, hogy üzletem személy
zetét a Szövetség által felállítandó országos díjmentes közvetítő 
irodától és kizárólag a Szövetség tagjai közül alkalmazom, 
amennyiben szükségletemet kielégíteni képes leend.



Kijelentem, hogy ezen nyilatkozatom egyedül a Szövetség 
biztosítására szolgái és a nagy nyilvánosságnak fel nem hasz
nálható.

Kelt, ..........  1 9 0 7 .............  hó.
....... ---...... ..............  név

....... .......................... - város
......... - ....... ........utca.házsz.

Jelenleg a «Fogadó» firkászai a hónuk alá csap
ták a viaszkosvászon-takarót, belegöngyölgettek egy 
csomó alapszabálytervezetet az Országos Pincér-Szö
vetségről és ezekkel a nyakatekert stílusban és szó- 
ficamodásokban megszerkesztett csodabogarakkal be
kutyagolják az egész vidéket és puhítják az «anyagot». 
Minden vidéki pincér markába belenyomnak egy ilyen 
csodabogár nyomtatványt, hadd olvasson a pincér, 
hisz úgy sem tudja megérteni. Ez az ő programmjuk; 
mesélnek valamit a pesti anarchista pincérek bicska
verekedéseiről és éhbiróságáról, rémes színekben festik 
a szocializmus veszedelmét a pincérekre nézve, kik 
urak; mondanak valamit a régi pincérvirtus-hazafiság- 
ról, rámutatnak a «régi gárda», a «mi családunk» 
honfiúi erényeire és igy tönkretéve a szocializmust — 
felszólítják őket a «Fogadó» előfizetésére és a Kossuth 
Lajos azt üzente és Isten áldd meg a magyarnak nedves 
szemekkel való eléneklése után megalakítják a «helybeni 
mozgalmi bizottságot».

A maszlagolás könnyen megy. A pincér tudatlan, 
a főnök a fenti nyilatkozattal már jó előre értesítve 
van és ráparancsol a félős vidéki szaktársra. Ha nem 
paríroz, ott van a vidéken a nagyságos szolgabiró 
vagy főkapitány ur, aki a délelőtti fölöstököm-gulyás- 
nál rápirongat a cucilista kellnyerre és megvonja tőle 
a borravalót. De nem mindenhol sikerül a «Fogadó» 
sarkantyus vitézeinek a butítás. Bár a vidéki pincérség 
szakszervezetileg még nagyobbrészt rendkívül éretlen 
és reakciós, de a nagyobb városokban már kiebrudalja 
a «Fogadó» vándorlegényeit. Belátja, hogy már maga 
az, miszerint egy-két alak bebarangolja az országot 
és minden meghívás, minden felszólítás nélkül árulja 
programmját, elveit, butitó nyomtatványait, mint az 
ószeres a ringyrongyát, már magában gyanús és nem 
lehet — kóser. Belátja, hogy a komédiának tréflinek 
kell lenni és valami pincérellenes alja van. Az ilyen 
vidékekről nem egy levelet kapunk, amelyben tudatják 
velünk szaktársaink, hogy a görbe lábú, orrú és szájú 
flórhuszárokat kiebrudalták, utazzunk le és világosítsuk 
fel a pincérséget, akik a fővárosiak után akarnak 
haladni. így akkor mi le is utazunk és megteszszük 
kötelességünket. És nagyon téved Flórék családja, ha 
azt hiszi, hogy mi erőszakkal akarunk a vidéken hódí
tani. Nem. Mi ügy fogjuk fel a pincérmozgalmat, 
hogy annak magától, a közből kell önként kisarjadzani. 
Amig a vidéken a modern gazdasági mozgalom meg 
nem érett, mi hiába deklamálnánk, csak reakcióval 
találkoznánk. A vidéki pincérszocializmust, hogy úgy 
fejezzük ki magunkat, a gazdasági fejlődés fogja meg
érlelni. A kapitalizmusnak a vidéki szállodákba való 
bevonulásával be fog vonulni a — szocializmus is.

4. oldal.

És ezért nekünk nincs szükségünk a házalásra. És a 
kapitalizmus jelei a vidéken már is mutatkoznak. 
Flóráknak nem mindenhol sikerül a maszlaghintés és 
ahol sikerült,az bennünket idegessé nem tesz. Vidéki elv
társaink, a párttitkárságok meg fogják tenni köteles
ségeiket, de meg fogjuk tenni mi is. Agitálni fogunk, 
agitálni és agitálni. A vidéki potrohos kizsákmányolok 
elég olajat öntenek a tűzre. De a mi malmunkra 
hajtja a vizet Flórnak butitó álhazafias népsége is, 
akik, ha a főnökök az aknamunka mögött a homály
ban meglapuló láthatatlan  pénzelő nagyságok segít
ségével fel is állítják a svindli-szövetséget, fékteten 
vak reakciójukkal csak a mi forradalmunkat szolgálják, 
mert a szétszórt sztrájkok és tüntetések nagy szociális 
forradalmai csak akkor törnek ki, ha a lappangó tár
sadalmi szükségletek kielégítését elavult intézmények 
gátolják.

Rajta hát! Csináljátok meg az Országos Svindli- 
Szövetség elavult intézményét és a pincérforradalom 
magas lángokban fog lobogni Magyarországon.

B . J .

VIDÉK.
N agyvárad. A nagyváradi uszitók is össze- 

röffentek, hogy a szokásos köpködések után — az ő 
természetükhöz hűen — rálépjenek a cselekvés terére 
és megakadályozzák a szociáldemokrata pincérek 
jogos szervezkedését. Nagyváradi szaktársaink, akik 
ugyancsak nem kértek többet a princiktől, mint a 
pestiek vagy az ország bármely más vidékének pincér
munkása, t. i. tisztességes bánásmódot, szabadnapot 
és az ügynöki-rendszer eltörlését, de a princik ezt a 
jogot sem akarják munkásaiknak megadni és akcióba 
léptek. Hogy milyen a nagyváradi kizsákmányolok 
akciója, eléggé mutatják az odavaló szervező bizott
ság tudósításai:

Február 20-án a nagyváradi pincér-egylet rend
kívüli közgyűlést tartott, amelyet a kifüstölt Pásztor 
Ede titkár és a kidobott Silbermann Ignác ügynök 
^gyügyü hívei rendeztek a főnök urak» unszolására. 
És hogy ostoba munkások még Nagyváradon is 
vannak, akik tyukeszükke! nem bírják felfogni az 
osztálytudatos szervezkedést — arról mi igazán nem 
tehetünk. Az uszitók a közgyűlést azért tartatták, hogy 
a kiugrasztott titkárt és ügynököt visszahelyezzék a 
pincér egylet bitang jószágába, ahol eddig zabáltak 
és — óh és — kitűnő «dienstleistungokat» csináltak 
a főnököknek. A cél az volt, hogy az öntudatos 
választmányt ki kell buktatni és mindenáron a lagy
matag, mjndenre kapható «FejbóMntó Bálintokat» be
ültetni. És ezt a jól kieszelt tervet a legnagyobb 
terrorizmussal hajtották végre, kitűnő raffinériával, 
amihez a minden lében kanál rendőrkapitány mint a 
kiküldött rend éber őre segédkezett. A bandérium 
meg is tette kötelességét és kártyához idomított kezük 
kitünően értett ahhoz, hogyan kell pincért pincér ellen 
kijátszani. Elvtársaink látva ezt a vad bandériumot, 
akivel ép elmével beszélni nem lehet, először a 
választmány öntudatos tag ja i lemondtak — és ki
vonultak a közgyűlési teremből. Ekkor a közgyűlést
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be kellett volna zárni, mivel napirenden más tárgy 
nem volt, de nem azért huligánok a huligánok, hogy 
tisztességesen cselekedjenek: a kauderwelsch» tovább 
gyülésezett és határoztak derüre-borura. A lemondott 
titkárt, Pásztor urat, visszahelyezték állásába, válasz
tottak elnököt és hogy a gyó'zelem teljes legyen, 
négy elvtársunkat azért, mert nem akartak a főnök 
urak előtt térdet-fejet hajtani — kizárták a pincér
egyletből. Azonban az együgyüek terveztek és a szer
vezett munkások végeztek. A szervezett pincérek 
ebbe a főnöki államcsínybe nem nyugodtak bele, 
hanem megtámadták a választást és február 27-ére 
egy újabb közgyűlést hívtak egybe. Ez a közgyűlés 
aztán annak rendje és módja szerint el is bánt a két 
főhajcsárral: Schwarcz Bélával és Weisz J. Dezső 
«urakkal», akik hatalmas mellveregetéssel kijelentették, 
hogy szánják és bánják bűneiket. A közgyűlés továbbá 
kimondotta, hogy a kizárt elvtársakat, u. m .: Fried
mann Sándort, Kováts Lajost, Szliva Jánost és Fejér 
Károlyt visszahelyezi régi jogaikba, mert a 20-iki 
csődületnek a kizáráshoz joga nem volt. Ezek után 
újból megkezdődött a választmány megválasztása. Ezt 
a választást a pincér-egylet öntudatos tagjai újból 
megtámadták, amiért egy pár főhajcsár a szavazó
listákon szabálytalanságokat követett el. Elvtársaink 
tehát egy újabb közgyűlést kértek, amelynek eredmé
nyéről majd annakidején be fogunk számolni, csak 
annyit jegyzűnk meg, hogy a nagyváradi szervezett 
pincérek mindaddig nem fognak nyugodni, amig 
teljes győzelmet nem arattak — ha addig élnek is. 
Nem félnek, mert velük az igazság és a nagyváradi 
szervezett munkásság, amely velük szolidaritást vállalt 
és tulajdonképp ennek a szolidaritásnak köszönhető, 
hogy a főnökök és hajcsárjaik uszító bandája jobbik 
eszét elővette és 4 elvtársaink kizárását visszavonatta, 
sőt tőlük bocsánatot kértek.

A nagyváradi szervezett munkások szolidaritásá
ról a következő tudósítást kaptuk :

Pincérek mozgalma.
A provokált magatartás, amit az Emke kávéház tulaj

donosa és főpineére a szervezett pincérekkel szemben tanúsí
tott, nem maradhatott sokáig megtorlatlanul. A visszafojtott 
gyűlölet és harag végre is utat tört magárak és a múlt vasár
napon történtek bebizonyították, hogy a pincérmunkássággal 
szolidáris proletárok ereje ellenállhatatlan.

Vasárnap délután, úgy egy óra körül, a lassanként kette
sével, hármasával jött ipari munkások foglalták el az Emke 
kávéház asztalait és már fél 2 órakor körülbelül 150 munkás 
szállotta meg a helyiséget. Mintha varázsütésre cserélték volna 
ki a kávéházat, a potroha nyárspolgárok, a zsentriskedő jogon- 
cok és mindigadós újságírók helyét komoly munkásemberek 
foglalták el, olyanok, akiknek szomorú arcáról meglátszott, nem 
léha szórakozások hajhászása vitte a cifra, tükrös helyiségbe. 
Más cél vezette a proletárokat. Talán leghelyesebben obstrukció 
névvel nevezhetnek azt a harcmodort, amelyet a munkások, 
amint a következmények mutatják, oly siíterrel használtak. 
Obstruáltak, azaz saját testükkel zárták el a kávéházat s meg
akadályozták, hogy bárki is a kávéházban helyet kapjon és igy 
busás haszontól ütötték el a főpincért és tulajdonost, akik 
kénytelenek voltak megelégedni a proletárok koídnsfilléreivel. 
Érdekes látvány volt, hogy a kávéház törzsvendégei milyen 
ijedt, kiöntött ürgearccal vonultak vissza és kerestek más kávé
házban üdülést. Akadt ugyan közöttük egy-két pökhendi fráter, 
aki egyik-másik munkást helyéről fel akarta állítani, holmi ősi 
jogot említve. így egy levegőember mindenáron szerepelni akart 
és hangos szóval tett különbséget vasárnapi és mindennapi vendég 
között, mire elvtársaink gyengéden tyúkszemére léptek. Erre az 
ifjú titán egy végsőt vakkantott, hogy ezután végleg eltávozzék. 
Hasonló sorsban részesült egy Markó nevű ifjú levente és 
büntetőjogász. Az Emke urai látták, hogy a munkásság obstruk- 
ciója komoly és végeredményében rettentő károkat okozhat a 
kávéháznak, hát Oerő Ármin rendőrkapitányhoz fordultak segít
ségért, aki ijesztgetésekkel, letartóztatásai akarta elvtársainkat 
leszerelni vagy valami ostobaságra, erőszakosságra beugratni, 
de kudarcot vallott »̂z öreg.

5. oldal

Erőszak, fenyegetés, mézédes beszéd nem használván, 
végre is eszükhöz kaptak a kávéház gazdája és a főpincér és 
teljesítették a szervezett pincérek két főkövetelését:

1. Az Emke kávéház tulajdonosa üzletében csak szerve
zett pincért alkalmaz.

2. Az Emke kávéház főpincére a szervezett pincérek 
elleti  ̂elkövetett botlásait belátva, azokért bocsánatot kér és a 
Pincér-egyletből az ő indítványára jogtalanul kizárt 4 tagot 
megköveti és visszavételüket indítványozza. Forduló pontot 
jelentett ez az Emke-ellenes tüntetés a pincérek mozgalmában. 
A proletárok bebizonyították a szervezett pincérekkel való szo
lidaritásukat és ebből a szolidaritásból erőt merítettek a küzdők 
és megriadtak a pincérség ellenségei.

De nagyváradi szervezett szaktársaink a pincér
egylet közgyülésezéseivel nem elégedtek meg, amely
nek történetírója majdan megírhatja, hogy: «az 1907-iki 
esztendő a közgyűlések éve volt», nem, elvtársaink 
egy uj szakegylet felállítását tervezik és e célból a 
nagyváradi öntudatos pincérek, akiknek kitartásáról és 
elvhüségéről példát vehetnek a vidéki városok 
pincérei, egy nyilvános gyűlést tartottak, amely a 
következőképp folyt le :

A nagyváradi pincérek nyilvános nagygyűlése.
A nagyváradi pincérek szabad szervezete folyó hó 4-én 

éjjel 2 órakor nyilvános nagygyűlést tartott, a következő napi
renddel : 1. A pincérek helyzete. 2. Szakegylet alakítása.

A gyűlésen mintegy 50—60 szaktárs jelent meg. A gyű
lést Szluha János szaktárs nyitotta meg. Üdvözli a megjelente
ket és átadja a szót Friedmann Sándor szaktársunknak. Friedmann 
szaktárs röviden vázolja a nagyváradi pincérség mozgalmának 
történetét ; ennek keretében vázolja, hogy mi volt az indító 
rugója a mozgalom kezdetének, nagyon helyesen jegyezvén 
meg, hogy a nagyváradiak a fővárosban élő proletártestvéreik 
nyomdokaiba léptek akkor, amikor az Ő jogos mozgalmukat 
megindították. Tették ezt azért, mivel belátták azt, hogy addig, 
amig a többi ipari és bérmunkások többé-kevésbé már kon- 
solidált, illetve rendezettebb viszonyok közé jutottak, addig a 
pincérmunkás még mindig prédája a féktelen kizsákmányolásnak, 
a profitdühnek s valósággal még rabszolgasorban él, 18—20 
órát kénytelen dolgozni és még azt az egy pihenő napot is 
megtagadják tőle, amit a körültekintő gazda még az igavonó 
barmától sem von meg, azért, nehogy idő előtt kidőljön; 
tehát a pincérek, hogy ezt a szégyenletes és még a barmokat 
is megszégyenítő állapotokat megszüntethessék, a szervezkedés 
helyes útjára léptek és pedig az osztályharc alapján. Minden 
úgy ment, mint a karikacsapás, mindaddig, amig az ügynök és 
a titkár szférájába nem ütközött a dolog, ekkor egy igazán 
szégyenletes és megbélyegző dolog történt, amit mi Öntudatos 
pincérek igazán szeretnénk meg nem történtnek tekinteni. Az 
ügynök, a titkár, a pincérségnek azt a részét, akik mindenre 
kaphatók, a főnökök pedig a mozgalomtól megijedtek, a főhaj
csárokat állították szembe velünk. Velünk, akik igazán önzetle
nül álltunk az összpincérség mozgalmának élére és sikerült 
nekik ügyünket egy bizonyos időre visszavetni, pedig a termé
szet szükségszerű folyamatát a maga fejlődésében megállítani 
nem lehet. Ez az örök igazság.

Beszéde végén Friedmann szaktársunk vázolja a jelen 
helyzetet, ugymondván, hogy mozgalmunk fordulóponthoz 
jutott, beláttuk, hogy a régi egyletből a konzervatív felfogást 
kiküszöbölni nem lehet, maradjon az tovább is az a hadas- 
tyán-egylet ami volt és mi alakítsuk mega nagyváradi pincérek 
szakegyletét.

Friedmann szaktárstól a szót Vántus Károly, a szociál
demokrata párt titkára veszi át. Vázolja a szakszervezetek fon
tosságát, rátér a párt programmjában foglalt azon misszióra, 
amely célul a társadalom átformálását tűzte ki s hosszú fejte- 

etés után párhuzamot von a pincér és a többi bérmunkás 
özött s amikor az összehasonlítás végén rámutat arra, hogy a 

pincérmunkásság milyen öngyilkos politikát űzött s milyen 
célokra engedte magát a legádázabb ellenségétől felhasználni, 
az öntudatos pincéiek megrontására, de ellenben most látja, 
hogy végre a pincéreknek az a része is, aki ilyen eszköznek 
hagyta magát felhasználni, végre öntudatra ébredt és belátja 
azt, hogy csak úgy érhetnek el sikereket, ha mindnyájan 
egyetértve, a proletariátussal karöltve haladnak együtt előre, 
akkor rövid időn belül megváltozik a kép és az a lealázó 
helyzet, amit a törvényhozás mostohasága miatt a társadalomban 
elfoglaltak, egy öntudatos pincérmunkásság fogja elfoglalni. 
Ajánlja Friedmann indítványát, mint egyedüli helyest és 
célravezetőt, elfogadásra.

Ezek után Schwartz Béla és Weisz J. Dezső szólaltak 
még fel. Igyekeznek elmagyarázni, hogy mennyire tévútra lettek
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vezetve, bocsánatot, elnézést kérnek s Ígérik, hogy ezután tán- 
torithatlan hívei lesznek a jogos mozgalomnak.

A szervező bizottság kiegészíti magát Klein Márton, 
Popovits Vladimir és Radler János szaktársakkal.

Weisz J. Dezső örömmel látta volna, ha őt is beválasz
tották volna a bizottságba.

Fejes Károly szaktárs Weisz J. Dezsőnek a kővetkező
képpen válaszol, ugymondván, hogy előbb bizonyítsa be, hogy 
a múlt tévedését belátja és a jövőben arra fog törekedni, hogy 
a múlt hibáit jóvá teendi, akkor ez a vezetőség szívesen áten
gedi helyét arra hivatottabb egyéneknek.

Friedmann indítványára kimondja a gyűlés, hogy szak
egyletet alakit, az alapszabályok kidolgozásával megbízza a 
vezetőséget, amit a legrövidebb idő alatt jóváhagyás végett 
felterjeszt a minisztériumhoz. Egyhangúlag elfogadtatott.

A gyűlési jegyzőkönyv igazolásával Klein Márton és 
Weisz J. Dezső szaktársak bízattak meg.

SZEMLE.

Weinberger Ignác Gyula.

Három hatalmas élővilág-koszom feküdt piros 
és lila szalagokkal a rákoskeresztúri temetőben, a 
frissen ásott sirlianton, amelyet a temetők szomorú 
földmunkása — a sirásó — messze hátul, egészen 
a temető kőfalánál ásott, ott, ahová a vallási babonákba 
és rituális őrjöngésekbe üzletből belebolondult burzsoá 
társadalom csuhásai parancsolták.

A sirhantban Weinberger Gyula szaktársunk 
feküdt a gyalulatlan, fekete deszkakoporsóban, ez a 
fiatal, életerős és vidám, buzgó tagja a kávéssegé
dek szakegyletének.

A halál az igazságok igazsága. És a burzsoázia, 
amely az igazságok ellensége, még a halálban is meg
kísérli, hogy az embereket természetellenes, igazság
talan válaszfalakkal megkülönböztesse, hogy az élők 
között annál könnyebben bírja ostoba babonáit ter
jeszteni. A burzsoá társadalmi szokások e vallási 
merénylete a családon Weinberger szaktársunknál is 
megnyilvánult, aki, mert öngyilkos lett, a rákosi temető 
árkába temettetett. — Amen.

De bennünket, szervezett kávéssegédeket a 
babona nem riasztott vissza a végtisztesség megadá
sától és uj világnézetünkkel és erkölcsi felfogásunk
kal megjelentünk szerencsétlen szaktársunk temetésén, 
aki a kapitalista társadalom nyárspolgári felfogásának 
lett az áldozata, aki az emberi konstrukció legmagasz- 
tosabb és legtermészetesebb érzésével szerette azt a 
«gazdag» leányt, akinek szülei jégkérget kapva a pénz
gyűjtőstül, kíméletlenül megakadályozták — két fiatal 
szívnek egybeolvadását, akik szétszakították a leg
természetesebb emberi érzést a pénz miatt és meg
akadályozták Weinberger Gyulát, hogy — szeressen. 
De lehet a természetet, az igazi szerelmet megtagadni ? 
És amig a kapitalistánál a pénz erősebb az embernél, 
a proletárnál az ember erősebb volt a pénznél, sőt 
ami ennél is több — az életnél is és mert Wein
berger Gyulának nem volt szabad gazdag leányt sze
retni, itt kellett hagyni ifjú életét, egy megtört özvegy 
anyát, nővért, bátyát, itt mindent, ami a proletárnak 
kedves. Egy röpke élet nemes lángját kioltva, elment 
oda, honnan nincsen többé visszatérés: -  a halál 
birodalmába.

Oh te átkozott «szent» magántulajdon, aki oka 
vagy az emberi társadalom minden bajának! Kik 
tudják ezt megérezni ? A proletárok hátramaradottjai! 
A kapitalista társadalom elválasztja az embereket a 
munkában és a családban egyaránt és irgalom nélkül 
szedi áldozatait a proletárok sorából. Weinberger 
Gyula szaktársunk is áldozata lett ennek az igazság

talan kapitalista társadalmi berendezésnek, mely ismét 
gyilkosságot követett el egy proletáron.

Weinberger Gyula buzgó tagja volt a szakegy
letnek és a szakmozgalomból hűen kivette részét, jó 
szaktárs és jó elvtárs volt. Lelkes hive volt mint 
Good templar a pincérek között az együgyüek guny- 
jával és sok fáradsággal járó antialkoholista Propa
gandának. És mi, akik egy részt követeltünk életéből, 
elmentünk a temetőbe és kivettük részünket a gyász- 
tiszteletből. A kávéssegédek szakegyletét súlyos vesz
teség érte és annak «öntudatos tagjai, kik itt marad
tak tovább küzdeni a kultúráért és az elnyomottak 
felszabadításáért tiszteletben fogják tartani emlékét.

Egyezség. A «Favorit»-kávéház kávéssegédei és 
kávéfőzője a következő feltételeket nyújtották át 
Schlesinger Simon kávésnak:

Alulírottak mint Schlesinger Simon urnák, a 
«Favorib-kávéház tulajdonosának alkalmazottai mun
kába lépésünk feltételéül a következőket kívánjuk :

1. A felirónő, Müller Antónia, azonnali elbo- 
csájtását.

2. Ezentúl tisztességes bánásmódban leszünk 
részesítve.

Ezen feltételeink elfogadása esetén azonnal 
munkába lépünk és az üzlet érdekének megfelelően 
fogjuk magunkat viselni.

Budapest, 1907 március 6-án.
(Aláirások.)

Elfogadom és ezen kivánalmaknak eleget teszek.
Schlesinger Simon, kávés.

Az Ulits-kávéháziak — nem pirulnak. Egy
mindnyájunkra nézve szégyenteljes jelentést kaptunk, 
amely igy szól: «Nemecsek András S39. számú tagja 
a kávéssegédek szakegyletének, három (3) hónap óta 
a tagdíjfizetést megtagadta. Nemecsek András a duna- 
parti Illits-kávéházban dolgozik .

Nem találunk a szótárban eléggé alkalmas szót, 
hogy ezt az elvtagadást kellően kvalifikálhatnók. Azt 
hisszük, részünkről a kommentár felesleges és minden 
szervezett kávéssegéd meg fogja alkotni a maga véle
ményét Nemecsek Andrásról, mindaddig, mig niun- 
kástársi kötelességének eleget nem tesz. Hogy ez 
haladéktalanul megtörténjék, elvárjuk az lllits-kávéház- 
ban dolgozó szaktársaktól, hogy tudni fogják köteles
ségeiket és meg fogják tenni Nemecsek Andrással 
szemben a szükséges lépéseket.

Uj szervező bizottság. A március 11-én tar
tott taggyűlés újból megválasztotta a 11 tagú szervező 
bizottságot, ahová ez alkalomból három uj szaklárs is 
beválasztatott. A kandidálás a bizalmi testület részéről 
történt. A szervező bizottság rendes ülései továbbra 
is hetenkint egyszer, minden csütörtökön történnek. 
A rendkívüli összejövetelekről meghívók lesznek ki
bocsátva vagy szóbelileg lesznek értesítve. A válasz
tás után Krausz Ferenc szaktársunk a bizottsági tag
ságról érthetetlen okokból lemondott, amiért a szabad- 
szervezeti szabályok szerint a negyedik bizottsági 
tagot a bizalmi testület jogosult megválasztani. Meg
említésre szorul még, hogy a bizalmiférfi-értekezleteK 
is újból a régi rendszer szerint, hetenkint minden 
hétfőn d. e. 10 órakor tartatnak meg a szokott helyen. 
Felhívjuk tehát úgy a bizottság, mint a bizalmi testület 
tagjait, tekintettel a zavaros időkre, soha egy ülésről 
el ne maradjanak.

Kikkel állunk szemben? A pincérek szervez 
kedése  ̂ a megbolondult alkoholisták, a kártyaasztalok 
hősei és a«Fogadó ingyenélő hazafiai szerint speciális 
kérdés, nem hasonlítható a szervezett munkások moz-



1907 K A V ÉSSE G ÉD EK  SZAKLAPJA ' 7. oldal

galmaihoz, szóval a pincér nem lehet szocialista, mert 
a pincér máskép eszik, máskép iszik, annak a lakás
uzsorát nem szabad érezni, az a lohnst nem azért 
eszi, mert a felesége nem járhat marhahúsért a vásár- 
csarnokba, szóval a pincér ur és nem napszámos 
munkás.

Ezekkel az ostoba állításokkal már e helyen szám
talanszor foglalkoztunk s le is szállítottuk őket méltó 
értékükre, most csak arra akarunk rámutatni, hogy 
valami speciális mégis van a mi szakmánkban és ez 
a speciális valami az a tó'ke, amelylyel mi pincérek 
szemben állunk, speciális az a munkakör, amelyben a 
pincérproletár dolgozni, élni, lélegzeni kénytelen, 
speciálisak a mi munkáltatóink, a mi kávéház-rittereink, 
a mi kávébáróink, akik ellenünk uszítanak, ellenünk 
köpködnek, bennünket kizsákmányolnak, akikkel mi 
szemben állunk hétköznap és vasárnap, éjjel és nap
pal, akik a mi szervezkedésünkért egymásra uszítják 
a munkában a pincért a pincér ellen, akik bizalmi- 
férfiainkat kiüldözik a kenyérbó'l, akik örökké azon 
törik üres, a kártyajátéktól megkopaszodott kobakjukat: 
hogyan csinálhatnak ellenséget a kávéfőzőből a pincér 
ellen és viszont, akikre ha ránéz a munkásember, már 
messziró'l kiolvashatja a szemeiből afeletti kárörömét, 
hogy a kávéfőzők szakegyletét felfüggesztették, akik 
mást sem tesznek örökös dologtalanságukban, mint 
hogy egymás kezébe adják a kilincset a főkapitánynál, 
a belügyminiszternél, az uszítok, a köpködők, a 
vérszopó kizsákmányoló kártyamatadórok, igen ők 
speciálisak !

Ha mi kávéssegédek bizalmiférfit állítunk az 
üzletbe, aki jogainkra felügyeljen, ha egy szaktársunk 
a szabadnapját követeli, ha egy elvtársunk tiltakozik 
a főnök ur goromba, kocsis modora ellen, akkor ide 
állnak az erénycsősz kávésok, a morálrabbik, a sza
vazó, adófizető polgárok és a sértett fél hangján 
panaszkodnak a mi terrorizmusunkról, anarchiánkról 
és erkölcsbirók fölényével osztogatják atyai tanácsai
kat ilyenformán: «az önök embereik tulkövetelők és 
a mi bevételünkre utaznak és gorombák a vendéggel, 
brutálisak a kenyéradójukkal. Maguk csak jogot köve
telnek, de kötelességet nem ismernek. Neveljék, tanít
sák embereiket tisztességes magaviseletre és szoktassák 
le őket a kártyajátékról. Ki ne hallotta volna már a 
kávés urakat igy óbégatni?

És ezrel szemben mit csinálnak a tanácsokat 
osztogató princik ? Kártyáznak ! Igen, neveletlen szak
társam, Budapest szegény kávésa, a te kedves princid 
kártyázik. Sőt mi több felhajtókat szerepeltet kávé
házában, ahol minden 50‘7,,-kal drágult, csak a te munka
béred és emberséged nem emelkedett y.,%*kal sem.

Aki ezt nem hiszi, az olvassa el ezt a kimutatást, 
amely szerint a rendőrség az utóbbi három nap alatt 
tiz olyan kávéházat leplezett le, ahol rendszeres nagy 
társaságok nagy összegekben tiltott szerencsejátékot 
űztek:

rád ragad az úri sipisták erkölcse, amelytől a szervez
kedés révén, szakegyleted segítségével meg akarsz 
szabadulni, ha szakegyleted munkaközvetítését köve
teled és elvárod annak vezetőségétől, hogy az csak 
szervezett, józan tagot közvetítsen, ha nem vagy haj
landó pipogya és könnyelmű, talpnyaló pincérrel dol
gozni, mert tudod, hogy az csak árulója szervezeted
nek, akkor előállnak a vén mócsingok, a Seemannok, 
Friedmannok, Hermannok és a többi mumusok és 
azt mondják, hogy szakegyleted terrorizál, nem engedi 
a «dolgozni akaró pincért dolgozni» és futnak a fél- 
kegyelmes belügyminiszterhez és Kossuth Franci faj
magyar hűséges munkatársához — uszítani.

Pfuj! Azt mondja a rendőrség jelentése, hogy a 
főváros számos kávéházában tiltott szerencsejáték folyik 
egészen nyíltan, nagy közönség részvételével. A fenti 
10 kávéházat napokig figyelték a spiclik. Egyik-másik 
barlangban felhajtok is szerepel, akik felhajtották a 
jámbor áldozatokat az asztalokhoz. Az erkölcsbiró 
munkáltató kávés urak nagy összegű kártyapénzben 
vették ki hasznukat a hazárdjátékból. A bankokat 
lefoglalták, a kávésokat és játékosokat feljegyezték és 
a járásbíróságnál folyik a vizsgálat.

Szervezett munkástársak! Mától kezdve ne legyen 
egy se köztetek, aki a következőkben még kételkedjék: 
«A kávésok azért uszítanak a szakegylet ellen, mert 
az csak szervezett, józan,, szakképzett és tisztességes 
kávéssegédeket közvetít. Ő nekik pedig nem diplomás 
pincérekre, hanem először olcsó munkaerőre, másod
szor kártya és perdita felhajtókra van szükségük, akik 
az ő kártyabarlangjaiknak megfelelnek, amelyekről azt 
hirdetik ezek a vérszopó kizsákmányolok, hogy az 
idegenforgalmat és a szükséglelet szolgálják. Ezért 
uszítanak a szakegylet ellen és hogy e ganéjlének 
szebb formája legyen, azt mondják, hogy mi terrori
zálunk és a prostituált polgári lapokban kikürtölik, 
hogy a dolgozni akarókat nem engedjük dolgozni.»

És ezek az emberek bejáratosak Andrássyhoz és 
Bodához, és ezek az emberek adnak még nekünk 
tanácsokat.

Pfuj! Ezeknek akarjátok ti magyarázni a munka 
jogát szocialista munkástársaim ? Ezeknek a hazafiak
nak magyarázzuk azt, hogy mi a kultúrát szolgáljuk, 
hogy velünk piszkos igazságtalanságot követnek el ?

Ezeknek ? Nem! Nekünk szervezett kávés
segédeknek, akik ilyenekkel állunk szemben, nem 
magyarázat kell — hanem a cselekvés terére kell 
lépni !

A hajsza. A felfüggesztett kávéfőzők, kőműve
sek és rézbutorosok szervezeteiben javában folyik a 
vizsgálat, amely persze nem képes semmit sem ki
deríteni, mert nem is deríthet. A kávésok, akik a 
kártyabarlangok «nemzeti munkájának» a vezetésén 
kívül oly ernyedetlen kitűnőséggel értenek az uszító 
nemzeti munkához is, csalódni fognak vérmes remé
nyeikben, amint keserűen fognak a kizárások betyárai, 
az építőmesterek is csalódni; már nincsen messze 
az az idő, amikor még összetett kezekkel fogják kérni 
a bőrkabátosok miniszterét, hogy állítsa vissza a tőke 
megbillent serpenyőjének az egyensúlyát és adja vissza 
a zaklatott munkásoknak egyletüket és a munka jogát. 
A kávésok, akik politikai érettségben még az elemi 
iskolás gyermekhez sem hasonlíthatók és e tekintet
ben teljesen analfabéták, bizonyára nem hitték volna, 
hogy a kávéfőzők mellé oly testvéri szolidaritással 
fog odaállani a pincérség és a többi szervezett mun
kásság. Ők bizonyára azt hitték, hogy a mi szervez 
kedésünk amolyan szalmaláng csak, mint amilyent a 
МОРЕ birt produkálni. Nem, uszító principálisok I 
Bár mi csak mosolyogni tudunk az önök rövid ítélő



8. oldal. K A V ÉSSE G ÉD EK  SZAKLAPJA 1907

képességén, sőt sajnáljuk önöket, de nem tehetünk 
abszolút semmit arról, hogy nem állunk egyedül, 
amint azt az Aréna előtti március 10-iki népgyüles 
mutatta, hol az összes szakmák képviselői kijelentették, 
hogy a felfüggesztett egyletek munkásaival, akikre 
önök és társaik ráuszították a belügyminisztert, szoli
daritást vállalnak és — ha szükség, tessék e kis 
szót jól megérteni: a «szükség» parancsolja, leg
végsőbb eszközöket fog ják  alkalmazni.

Ugyanilyen értelemben az összes szakmák külön- 
külön gyűléseket tartottak, ahol a szakmák képviselői 
egymásután biztosították a kávéfőzőket és kőműve
seket a legvégső eszköz támogatásáról és ugyanígy 
tettünk mi pincérek is, a legvégső eszközt helyezve 
kilátásba, ha — szükséges. Igen, még mi pin
cérek is !

s. k., elnök. Nem a főrendiház elnökéről, nem 
a képviselőházéról, sem a butykóbogarasi kaszinó, 
sem a feloszlatott állatkert, hanem a Budapesti kávés- 
ipartársulat egy «sárga» levelezőlapjáról van szó, 
amelyet Némái Antal s. k., elnök ur küldött szét tag
társaihoz. Ez a papirospuska igy szól:

Budapesti kávés-ipartársulat.

Értesítés.
A magyar királyi belügyminiszter ur a buda

pesti kávéfőzők szakegyesületének működését fe lfü g
gesztvén, a felfüggesztett egyesület kávéfőzőket és 
konyhalegényeket jelenleg nem közvetíthet.

Értesítjük ennélfogva ipartársulatunk tagjait,
hogykonyhaszemélyzetüket további intézkedésig a 

budapesti ipari és kereskedelmi munkaközvetítő inté
zetnél (V ili. kér., József-körut 36. szám, telefon 
52— 77. szám)szerezhetik be.

Némái Antal s. k.,
elnök.

Igazán sokat tanultak a kávés urak az alkalma
zottaik szervezkedése óta a többi kizsákmányoló mun
káltatóktól. Hol van itt a barátságos jó viszony az 
urak részéről, amelyet oly gyakran említenek ? Hol 
van itt, Némái ur, a humanizmus ? Ha önök mun
kásaik érdekeit igazán a szivükön hordanák, akkor a 
jogtalan és erőszakos felfüggesztés után már lett 
volna elég idejük munkásaikat megkérdezni: ti sze
gény üldözött munkásaink, mit fogtok most csinálni ? 
Ne féljetek, mi szabadgondolkodó, radikális polgárok 
vagyunk, akik elitéljük a fekete gróf reakciós politi
káját. Ne féljetek, nem kergetünk vissza benneteket 
az ügynökök avagy az állami sztrájktörő-szállító inté
zet karjaiba.

Azonban ellenkezőleg. Némái Antal s. k., aki, 
úgy látszik, benne van a Sarkadi-féle «sárga szer
vezkedésben», sárga — levelezőlap-puskákat durrogat 
és az állami munkaközvetítőbe küldi a gazdasági 
fejlődéstől meglepett társait. És ezért egész világosan 
látjuk a sárga levelezőlap-puska alól kilógni a lólába
kat : «Némái s. k. elnök ur és társai örülnek a fel
függesztésnek, mert hisz a feljelentést ők csinálták 
az ipartársulat.»

Mi tudtuk, hogy az urak rövidlátó politikusok, 
de annyira tájékozatlannak nem hittük volna önöket, 
t. urak, hogy azt merjék komolyan feltételezni, hogy 
az állami sztrájktörő-telepen önök csak egy élő fia 
kávéfőzőt is fognak találni — ha a szükség paran
csolja. Hát nem akarják önök megérteni a munka, 
tehát a munkaközvetítés jogát?

Majd mi kisegítjük önöket óriási zavarukból: 
«felfüggesztett kávéfőző elvtársaink pártoló tagjai a

kávéssegédek szakegyletének, mi tehát azt tanácsoljuk 
önöknek, ha kávéfőzőre és konyhalegényre van szük
ségük, forduljanak bizalommal a kávéssegédek szak
egyletéhez, ez közvetít önöknek szervezett, szakképzett 
— egész embereket .

Adomány. Maybaum Lipót szaktársunk révén 
Tolnai István gyógyszerész 2 koronát küldött az ellent- 
állási pénztár számára, melyet ezúton köszönettel 
nyugtázunk.

Eljegyzések. Friedbauer Mihály szaktársunk 
eljegyezte Kohn Paula kisasszonyt Pápáról.

Sipos Spitzer Aladár szaktársunk március 19-én 
tartotta eljegyzését Löwy Teréz kisasszonynyal.

HIVATALOS RÉSZ.
A választmány ülése február 12-én.
Jelen nem voltak: Vig István, Szalay Lajos, Deutsch 

Béla, Grünwald Gusztáv, Haiduska József, Bagó József, Szlovák 
Zsigmond, Löwy Ferenc, Keszey Flóris, Löwy Rudolf és 
Wiener Sándor választmányi tagok, Deutsch Sándor és Kopcsino- 
vits Antal számvizsgálók, Stern Ignác kimentette magát, Gárdos 
Sándor és Löwinger József beteget jelentettek.

Napirend előtt Fried Jenő, Fischgrund Simon és Varga 
Albert kérvényei lettek tárgyalva, melyekben az egyesületbe 
való felvételüket kérik. A választmány Fried Jenőt és Fischgrund 
Simont rendes tagokul felveszi, ellenben Varga Albert kérvényét 
visszautasítja.

Farkas János felolvassa a januári pénztári kimutatást: 
Bevétel.



2 ! Weisz D̂.SZDani 7 többel megvalósítani nem lehet, hogy miért nem lehet, arra
3 ! Friedmann Sándor я megadják a választ maguk a tagok, akik például a tagok egy
4 * Binder Albert ’ <V мА11 СГ ^ I!fS?í részének antialkoholista propogandáját kigunyolják, amit ma
5. Qriinfeld Mihálv 1n* и и^ аиПпх| 0r’ f?za* bizonyítottak be újra, hogy az antialkoholista tagok által

Neumann Izidorra 14  anisch Tál. kibocsátott szervező bizottsági listát összetépték. Amilyen kérdés
Manisch Pálr'i * j ’ az antialkoholizmus, épp olyan kérdés a munkaidő rövidítésének
Qriinfeld Mih'íit/rn о е8У osztály keretén belül való akciója. Ma még erre nem elég
Weisz D. Danira * ? ’ és S e í  dC maid d f ° g jönni az ÍdŐ’ a mikor
Miillei Miksám 1 szavazat esett. Ezért szükséges a szerződés megkötése, hogy a békés

Összesen szavaztak 23-an, egy nem szavazott. A választ- fejlődés és nevelés kulturmunkája megindulhasson, 
many tudomásul veszi, hogy Neumann Izidor abszolút szótöbb- Farkas János végszavában válaszol az összes felszólald-
seggel a munkakozvetitő-osztály segédügyvezetői állására meg- sokra és újból felolvassa a benyújtandó feltételeket pontonként, 
választatott. Kimondja, hogy 6 heti felmondási jogosultság csak amelyeket a közgyűlés egyenként mégegyszer letárgyalva, a
három hónapi próbaidő után jár. A választmány egyhangú el is- következőkép fogadott el:
mérését és köszönetét fejezi ki Fodor Pálnak, a segédügyvezetői 1. Az ipartársulati tagok üzletében alkalmazott kávés-
Más ideiglenes betöltésében tanúsított elvbuzgó és önzetlen segédek és fizetőpincérek közvetítésére nézve a budapesti kávés-
müködéséért. — Farkas János felolvassa a kávésipartársulat segédek szakegyesülete illetékes.
átiratát a kollektiv szerződés ügyében. A választmány az 2. Az ügynökök által való közvetítés feltétlenül kizáratik
átiratot kiadja az e célra megválasztott bizottságnak azzal a és kiköttetik, hogy az alkalmazottak közvetítési díjjal semmi
megjegyzéssel, hogy azt alaposan átvizsgálja és egy kész terve- körülmények között sem terhelhetők.
zettel menjen az e célra összehívandó közgyűléseié. A rend- 3. A felmondási idő az összes alkalmazottakra nézve az
kívüli közgyűlés napját március hó 11-ére határozza el. Farkas érvényben levő szokáshoz képest kölcsönösen három (3) napban 
beterjeszti Varga Albert kérvényét, melyben tagfelvételét kéri. állapittatik meg.

A tagfelvétel tudomásul vétetett. 4. A kávéssegédeknek (fizetőpincérnek) hetenként egy

“V " Ä  mUt8a ?ziS Ä
válasz a munkáltatóknak akik az egyezség megkötési éíiküMtlöü f o d ^ A  “ ""k *8" f 1dyettesitéeér61 a munkáltató gondos-
bizottság megállapodásait a Katona Géza éttermében TaHott ^  kötelező ' SZeZ0n-UZ,e,ekre nezve a szabadnaP meKadása
közgyűlésükön minden tisztességes formájából kiforgatták. De 5 Kiseorités esetén az alkalmazott kisegítő vasár- és .innen-
ezzel nem elégedtek meg a kávés urak, hanem telekürtölték a naDokr‘ egyaránt 3 ko ona m t  a nvári szezon üzletekben P3

cpítp pb't nlm í H a rr а с c 't \7 ? manőver azonban a kávés- nyári szezon-üzlet tulajdonosa azoknak a kisegítőknek, akiket
• I ác Q7prUA7 Aü  ̂ ssegbe, akik a provokációnak nem délután 5 óráig munkába nem bocsájt, hétköznap, vasár- és

n,tek ь , Ä kh0Z,me' f r  szervezettseguk ünnepnap egyaránt 2 koronát tartozik fizetni.ereiének tudatában az alábbiakban válaszoltak: * . , , , ..........  .
. кг»___ ix' I o. A munkaidőt nem lehet egyöntetűen megállapítani,

Elnök . Neumann Karoly. mert olyan változatos minden egyéb üzemnél, hogy külön
' c en0* , . . . .  , , . . . oldandó meg az illető üzemhez képest és egyáltalában ebben a
Hitelesítők: Sonnenschein 1* de es Drechsler Oszkár. kérdésben okvetlenül az szükséges, hogy a munkáltató a mun-
N apirend: A kávésipartársulat által ajánlott egyezség kással együtt, egymás érdekeinek figyelembe vételével állapodjék

feletti határozat. meg. Erre nézve mégis az eddigi érvényben volt szokások
Elnök a zsúfolásig megtöltött teremben a gyűlést meg- épségben tartása mellett, általánosságban a következő szabályzat 

nyitja, kijelenti, hogy szabályszerűen lett összehiva és tekintet irányadó : a nappali kávéssegéd (fizetőpincér) munkaideje reggel 
nélkül a tagok nagyságának számára, határozatképes. Tudó- 6-tól este 8-ig, a déltől zárásig dolgozók délután fél egytől éjjel 
másul vétetik. Utána Farkas János általánosan vázolja az erede- zárásig, úgy, hogy a felesleges személyzet felváltva, mindennap 
tileg benyújtott feltételeket, vázolja a bizottságnak az ipartár- más-más egyén, éjjel 12 óra után szabad legyen ; az éjjeli mun- 
sulattal lezajlott többszörös tárgyalásait és felolvassa a bizottság kások munkaideje este 7-től reggel 6-ig terjed. A nappali mun- 
végső álláspontját, amelyet pontokba foglalva a kávésipartár- kások ebédideje 2 órában állapittatik meg és pedig megfelelő 
sulatnak átnyújthasson, mint olyan végső feltételeket, amelynek felváltással; a déltől zárásig dolgozók vacsoraideje (1) egy 
alapján a kávéssegédek hajlandók a szerződés megkötésére. órában állapittatik meg.
ajánlja eme feltételeknek egyelőre általános tárgyalását és 7. A munkabér hetenként és utólagosan fizetendő és az
elfogadását. eddig egyes helyeken érvényben volt magasabb fizetések ezen

Sonnenschein Ede általánosságban hozzászól és mondja, szerződés időtartamáig történő leszállításának kizárásával a fel- 
hogy az ipartársulat felszólítására nekünk azt kellett volna vála- szolgáló kávéssegédek részére ezen szerződés érvényének első 
szólni, hogy nincsen szükségünk jelenleg még szerződésre. évében tizenkettő (12) második évében tizenhárom (13) és a 
I la majd lesznek követeléseink jönni fogunk. harmadik évében (14) koronában állapittatik meg hetenként. A

Schwacz Zsiga nem bízik a munkáltatókban és ajánlja az munkabérből más, mint a kötelező betegsegélyző-pénztári dij,
eredetileg benyújtott feltételek elfogadását. semmiféle címen le nem vonható.

Krausz Ferenc nem ajánlja a szerződésnek ilyen formában A felszolgáló kávéssegédek, illetve tekeőrök a pohár
való megkötését, mert ez nem vívmány, inkább húzzuk még mosást, illetőleg a tekeasztaltisztitást maguk kötelesek végezni,
egy évig a régi feltételek mellett az igát és nincs megelégedve ha azonban ezen munkájukat az illető üzletben alkalmazott más
a bizottsággal, aki régi álláspontjából sokat engedett. egyénnel végeztetik, az ezért járó dijat a sajátjukból tartoznak

Schwarcz Béla arra válaszol, hogy a bizottság nem ment megfizetni, 
kötött marsrutával az egyezkedési tárgyalásokba. A szükség- A fizetőpincérek javadalmazása, úgy, mint eddig is, szabad
hez képest engedni kellett. A kollektiv szerződés azért szűk- egyezkedés tárgyát képezi az eddigi szerzett jogok épségben- 
séges, hogy a békés szerződést biztosítsa. tartásával. A fizetőpincéreknek a pénztári könyvbe betekinteni

Weisz D, Dani dacára, hogy bennt volt a bizottságban, bármikor joguk van. 
a jelenlegi feltételek minden pontjával nem ért egyet és felhívja 8. A tanoncokra nézve az ipartörvény rendelkezése és a
a szaktársakat, hogy a részletes tárgyalásnál minden egyes pontot rokonszakmabeli vendéglósiparnal ez idő szerint érvényben levő
alapos megfontolás tárgyává vegyenek. szokás és gyakorlat irányadó s minden tekintetben a lehető

7uckermandl Miksa egyetért a bizottsággal, a feltételeket legméltányosabban alkalmazandó, azonban tanoncok tartása nem
mai formájában elfogadja, csak azt óhajtaná, hogy az eredeti kötelező. A szivar elárusitására csakis öregebb kávéssegédek
memorandumból a .békéltető bizottság vétessék át. alkalmazandók a tanoncok helyébe ott, ahol nem a fizetópincérek

Schlesinger Sándor a bizottság mellett beszél és azt indít- foglalkozását képezi a szivarelárusitás vagy ahol a törvény értel- 
váuyozza, hogy a felmondási időről szóló pontnál bevétessék, méhen a különlegességi áiuda a pénztárnál nincsen, 
hogy a felmondás csak a hét közepén történhet. , _  A kávessegedek szakegyesule te .felelőssege vállal az

Koréin Gusztáv a jelenlegi feltételek elfogadását ajánlja iránt, hogy a közvetítést reszrehajlatlanul, a munkáltatok es
a békés fejlődés érdekében munkások megelégedésére gyorsan es pontosan fogja teljesíteni,

Zimmermann Ignác polemizál Farkas Jánossal és Schwarcz mindenkor szakszerűen és tisztességtudó egyéneket fog köz
céléval és nem ért mindenben egyet az előadóval. Inditvá- vetíteni. . . . . . . . . .  .. . . . .
nyozza, hogy a 3 napi felmondás helyett legyen az szabad 10. Ha valamely ipartársulati tag ellen ezen szerződés
egyezkedés tárává rendelkezéseinek megszegése miatt panasz merül fel, abban az

' Neumann Izidor súlyos érvekkel bizonyítja a szakszeive- esetben a kávéssegédek megbízottai és az ipartársulat elnöksége 
zeti mozgalomra nézve a kollektiv szerződés előnyeit. Elfoga- tárgyai es dönt. . , . . .  .. . ... .
Uásra ajánlja a bizottság által benyújtott pontosatok elfogadását 1 . b t az egyezség (3) három evre köttetik, ezen idő alatt
-4 az opponáló szaktársaknak csak annyit mond, hogy jelenleg egyik részről sem módosítható es az aláírás napján lep .eleibe.
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Z áradék : A szakegyesület fentartja magának ezen szer
ződés hatályát azon kávésokra is, akik az ipartánsulatnak nem 
tagjai.

Ezekután elnök felhatalmazást kér, ha a bizottság által 
benyújtott feltételeket az ipartársulat elfogadja, a közgyűlés 
hatalmazza fel a választmányt, hogy a szerződést az itt fel
olvasott formában az ipartársulattal megköthesse. Felhatalmazást 
kér továbbá még, hogy ha az ipar'ársulat a benyújtott feltéte
leket elvetné, hogy akkor a bizottság a további tárgyalásokat 
az ipartársulattal megszakíthassa.

Egyhangúlag elfogadtatott.
Több tárgy hiányában a közgyűlés véget ért.
Kávéfőző- és pincérgyülés. A budapesti kávé

főzők, kávéházi és éttermi pincérek folyó hó 15-én 
két sikerült nyilvános gyűlést tartottak a Baranyi-féle 
vendéglőben, amelyen feltűnő nagy számmal jelentek 
meg. A gyűléseket Farkas János kávéssegéd elvtárs 
nyitotta meg, kinek ajánlatára elnöknek Kéföl Károly 
kávéfőző, jegyzőnek Honyek Lajos éttermisegéd elv
társ lett megválasztva. A napirend két pontját: 1. Hajsza 
a szervezetek ellen; 2. A munkások és a kormány; 
mindkét gyűlésen Schönherr József elvtárs ismertette, 
meggyőző érvekkel bizonyítva, hogy a kávéfőzők 
szakegylete mily kulturális feladatot teljesít; hol a 
tagok a szabad Magyarország iskolái helyett Írni és 
olvasni megtanultak. De a kávésok hazug denunciálása 
folytán a «fekete gróf» a két év előtti sztrájk miatt 
minden előzetes vizsgálat nélkül felfüggesztette azt. 
Ugyanez történt a kőmives- és rézbutor-munkásokkal, 
akiknek szakosztályait a fekete lelkű gróf a kizsák
mányolok uszítására szintén felfüggesztette. A szónok 
azután ismerteti a munkáltatók uszításait. Végül ismer
teti a «nemzeti: kormány munkásellenes politikáját és 
kijelenti, hogy a kávéfőzők — ha rövidesen vissza 
nem kapják otthonukat — meg fogják találni az 
eszközt, hogy az uszító kávéháztuiajdonosokat becsü
letre tanítsák. A kávéssegédek részéről Neumann 
Izidor beszélt, kijelentve, hogy a kávéfőző, kőmives 
és rézbutoros elvtársakkal szolidaritást vállalnak és ha 
kell, az általános sztrájktól sem fognak visszariadni. 
Rámutat a kávésok munkásellenes gondolkodására, 
akik bár mosolygós arccal szokják hangoztatni atyai» 
jóindulatukat alkalmazottaikkal szemben, a valóság 
azonban azt bizonyítja, hogy amint Tisza idejében, 
ma is gerinctelen lakájmódra járnak a belügyminiszter
hez árulkodni. És ezt tudva, a kávéssegédek ma meg
esküsznek, amint ezt Petőfi hivó szózatára a proletárok 
Ö0 évvel ezelőtt is ugyancsak a mai napon tették, 
hogyha kell, a hivő szóra ott fognak lenni a döntő 
ütközetnél. Ugyanily értelemben beszélt mindkét gyű
lésen az éttermi pincérek szabad szervezetének meg
bízásából Boór Jenő elvtárs, aki felolvassa a «Magyar 
Vendéglő és Kávésipar» cimü szaklapnak, a princik 
szócsövének vezércikkét, amelyben az már a kávé
főzők szervezetét romnak nevezi és úgy ir róla, mint 
egy meghalt tetemről. A nagy felháborodást keltő 
hangulatcikket méltó értékére szállítja le és bebizo
nyítja, hogy épp az uszítások tették erőssé az alkal
mazottak szervezetét. Továbbá kijelentette, hogy az 
éttermi pincérség szerencsés a «fekete grófot» köze
lebbről is ismerni, akit a kaszinókban az éttermi pin
cérek kiszolgálnak. Figyelmeztetik tehát Andrássy 
Ducit, ha'tovább folytatja a szervezett munkássággal 
mágnásvicceit, a déli felkelés után nem lesz dengunée , 
mert az étterm i pincérség, amely a kaszinóban is fiz e t  

pártadót és olvassa a N épszavát, együtt érez és küzd  
elvtársaival, még akkor is, ha a nemzeti kaszinó plüs- 
divánjaiból barikádokat kellene építenie a Kossuth 
Lajos-utcában és a felfüggesztett szakegyletek tagjainak 
a legmesszebbmenő szolidaritást biztosítják és ha kell, 
a megtorlás hathatós fegyveréhez : az általános sztrájk
hoz fognak nyúlni.

Ezután az élelmezési munkások országos szö
vetsége részéről Kardics Kálmán elvtárs hosszabb 
beszédben biztosította az élelmezési, de leginkább a 
sütőmunkások szolidaritását, ha a kávéfőzők szak
egyletét feloszlatnák.

Az ilyen értelemben megszerkesztett határozati 
javaslatot mindkét gyűlésen Schönherr elvtárs olvasta 
fel, amelyet egyhangúlag elfogadtak. Ezzel a gyűlések 
lelkes, harcrakész hangulatban véget értek.

Utólagos nyugtázás. Február 20-án tartott 
kávéssegédek bálján Beier Marcell 10- és dr. Ibolyás 
20- koronát fizettek felül, amit utólagos köszönettel 
nyugtázunk.

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének.

Nyilttér.

Pincér-cipők csak Serényi Zsigmondinál, VII., 
Erzsébet-körut 36 kaphatók. Ajáldjuk szaktársainknak 
erre vonatkozó hirdetésünket.

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

Szaktársak! A < Krondorfi» féle savanynviz 
hirdetésre felhívjuk figyelmeteket! Miután e kút vállalat 
a pincérekkel szemben legnagyobb előzékenységgel 
viseltetik, a pincérek vendégeiknek a «Krondorfit» 
legelső sorban ajánlják.

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 ki. 
Ó-bor 40 kr. Vörös bor 50 kr.

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

Felelős szerkesztő: Boór Jen ő .
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B E I T Z  J Á N O S
mííesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

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

raktára
és javitó-mííhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter- 

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

Csorba golyók magas áron vétetnek meg és bocseréltetnek.
Dákók gyorsan és pontosan készíttetnek.

TELEFON: 81-30 . TELEFON : 81 30.

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

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Sz t.-Lu kác s f ü rdö 
=  K R IST Á L Y -Á SV Á N Y V IZ E T ! =

KRISTÁLY
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. Szt.-Lukácsíürdö Kutváilalat Budán.

Személy Kitel!
Kezes és kezes nélkül katonatisztek-, papok-, lelkészek-, 

udvari-, állatni-, megyei- és magántisztviselők, tanítók, ke
reskedők, iparosok, nyugdíjjogosult hölgyek, kereskedelmi 
alkalmazottak és magánosoknak 7 , — 20  évig terjedő időre 
havi, 7 ,, 7 ü <-*s egész évi tőkekamat törlesztéssel!

Különlegesség: A /) ár is-becsi enquéte élteimében tőkési- 
tem a jövedelmet.

4%! 4%! 4%! 4°/0!
Jelzáloghitel!

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

Építési h itelt
építésiéiben levő ingatlanokra 2 3 részletben, oly arany
ban a mily arányban az építkezés előre haladt!

Bank- és magánadósságok konvertálása!
Előnyösen! Solid alapon és geszközlöm mindezen 

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

Kérjen prospektust. Válaszbélyeg melléklendő!
MELLER L. EGYED
Budapest, V., Koháry-utca 19. sz.

Telefon-lnterurban 46 31.

Pincérek Hgqelmébe! j
P i n P P f . p i n n l z  mindennemű tyukszeines és 
1 l i l t C l  L l j J U l V  fá j ós  lábakat  meggyógyít

cipőim viselése.

valódi finom chevreaux-bőr- 
1 11 l t d  " C l  |J VJ IV bői, könnyű erős talppal ,  

párja 12 korona.

lr  közkedveltségnek örvende- 
1  l I I C C r - C I J J U K  nek mindenhol.

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

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.

=  HIRDETÉSEK =
felvétetnek a kiadóhivatalban

Budapest, VI. kér., Felső erdősor 32. szám, földszint 8.

Inspekció éjjeli 11 óráig.

о
CD
CLСО
c

Inspekció éjjeli 11 óráig.

Készít villamos világítási és 
er őá t v i t e l i  berendezéseket, 
telefon, villámhárító és villa
mos csengetyük bevezetését.
Légszesz- és petróleum- 
csi l lárok villany világításra 

való átalakítása.
г .л  Ivlámpák és házak к л  
Ш  k a r bant a r t ása .  ЙЙ
Raktáron vannak a villain- 
viIágitáshoz, telefonhálózat 
szereléshezsziikséges összes 
alkatrészek, valamint min
dennemű dinamókefék, izzó- 

lámpák, ivlámpa, szénrudak és szerelési anyagok. 
C sillár gyári ra k tá r. M ito r  és ivlámpák nagy javitó-m ííhelye. 
Javítások elfogadtatnak és pontosan eszközöltetnek.
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Étlapirók figyelmébe!
L e g m e le g eb b e n  a já n lo m  a 

le g jo b b n a k  e lism eri és sok  
id ő t s m u n ká t m e g ta k a rító  
Berko víts-féle

hektographlapokat
és minden színben lévcMrn^ 
tá k a t .  A nélkiUöajHetetfen \ 
hektographlap mindkét ol
dalon többször használható és 
egy eredetiről 100—12(L 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. kér., Sip-utca 11. szám.

Árjegyzék bérmentve.

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

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

Л 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 kiszolgálás ! Tisztaság !

Szálloda bérbeadó.
A Polnitzky-félc régi jónevii szálloda 

Nagyszombatban, 26 kényelmesen buto- 
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
francia módszer szerint

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

Pincérek találkozó helye! 
Kávéház-megnyitás!

Van szerencsém az igen tiszt.szaktársaimnak 
tudomására hozni, hogy Nagyváradon a

Bihar-kávéházat
folyó hó 1 0 -én átvettem s azt a mai kor 
igényeinek megfelelően átalakítva folyó hó 
16-án megnyitottam.

Amidőn ezen körülményt szaktársaimnak 
tudomására hozom, utalok pályánkon eltöl
tött 2 0  éves múltamra, amely arra a reményre 
jogosít, hogy szives pártfogásukkal vállal
kozásomban támogatni fognak.

Szaktársak részére mérsékelt árak! 
Figyelmes kiszolgálás! 
Egész é jje l ny itva !

Magamat szaktársaim jóindulatába ajánlva, 
maradok teljes tisztelettel

Schönfeld Jenő,
a Bihar-kávéház tulajdonosa.

^ S Z E R V E Z E T T  К ÁV ÉS SEGÉDEK =:

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

,,OPERA“ -félc vendéglőben minden délelőtt

O P E R A  R E G G E L I
áll a nagyérdemű közönség szives rendelkezésére. 
Borjupörkölt 15 ki. 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, vüiiiIruIos.

=  T A L Á L K O Z Ó  H E L Y E !  =


