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Kéziratok vissza nem adatnak. 
Névtelen levelekre nem válaszolunk.

(PINCÉR-MUNKÁS)
A KÁVÉSSEGÉDEK KÖZLÖNYE.

ELŐFIZETÉSI ÁRAK: 
Szakegyesületi tagoknak havonkint 40 fillér.

Nem szakegyesületi tagoknak :
Egész évre — 8 kor. | Fél évre-------4 kor.

Megjelenik minden hó 5-án és 20-án.

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

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

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

Zárlat.
Az aradi szervezett pincérek Aradot zárlat alá 

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

Senki Nagyváradra ne utazzon.

T a n u ls á g u n k .
A magyarországi pincéreknek a múltban lezaj

lott és a jelenben is folyamatban levő' mozgalmai 
világosan előírják további teendőinket. A leghatáro
zottabban jelölik meg azt a fegyvert, amelylyel élnünk 
kell a jövőben.

A maradi szellemben felépült és sok helyütt a 
vidéken még ma is ily szellemben működő ál-pincér- 
testületek létjoga lejárt. A kapitalista munkaadókat 
magában foglaló és ezek vezetése, irányítása alatt álló 
pincéregyesületek a kapitalisták érdekeit szolgálják és 
hivatásuk a kapitalisták érdekeinek megvédése. Ezen 
egyesületek nem felvilágosult, osztályhelyzetükkel tisz
tában levő munkástagokat, hanem arisztokratákat 
nevelnek.

Alapelveikben a munkás és munkaadó érdekeit 
közöseknek mondják. Ezek az egyesületek jók voltak; 
hivatásuknak — csekély munkakörüket tekintve — 
megfeleltek keletkezésük idejében. Megfeleltek annál 
is inkább, mert évtizedekkel ezelőtt, az akkori fejletlen 
szállodai, vendéglői, kávéházi iparban még nemcsak 
hogy nem zsákmányolták ki annyira alkalmazottaikat, 
de oly kereseti viszonyokat is nyújtottak, hogy a gaz
dasági helyzet javítása, béremelés stb. az akkori alkal
mazottaknak eszébe sem jutott.

Azonban a rohamosan fejlődő szállodai, ven
déglői és kávéházi ipar csakhamar eljutott arra a 
magaslatra, ahol a főnök már megszűnt patriarkális 
kenyéradó lenni, hanem lett belőle éppoly s z í v  és 
lélek nélküli moloch, mint amilyennek a centralizált 
tőkét a mai kapitalista társadalmi rendszer keretében 
ismerjük.

Csakhamar a pincér-munkásosztály zöme is áldo
zatul esett a felszívó erőnek, de egyben tudatára is

ébredt a veszélynek^ amely fenyegeti. Védekezésül 
tehát már most akizslíkmányolással egyöntetűen ope
ráló tőke ellenében az egyöntetű öntudatos szervez
kedést igyekezett megteremteni.

Csakhamar belátták az emberek, hogy a kapita
lista munkaadóktól, akikkel eddig karöltve haladtak, 
hiába várnák helyzetük javítását. Megszülettek tehát 
a fővárosi szakszervezetek.

Nagy bűnt követnénk el azonban, ha reá nem 
mutatnánk a mai fejlődés feltűnő hibáira. És bűnt 
követ el minden osztálytudattal biró szakszervezeti 
tag, aki akár elfogultságból, akár tudatlanságból, vagy, 
ami még rosszabb, osztályérdekből, ezen hibát látva, 
azon minden rendelkezésére álló eszközzel változtatni 
ne igyekezne. Ezen hiba: a szakmánként részekre 
tagolt szervezettség.

A munkaadók egyöntetűen zsákmányolják ki az 
alkalmazottakat, tehát nekünk is egyöntetűen kellene 
ez ellen védekezni. A különböző szakmák szerint, 
mint: éttermi segédek, kávéssegédek, kávéfőzők, 
konyhai és egyéb segédszemélyzet szervezeteit egy 
szervezetbe kell összehozni.

Hogy milyen hátrányai vannak a jelenlegi szét
tagoltságnak, mutatják a kötött és még kötendő kol
lektiv szerződések.

A legerősebb védpaizsot állítjuk mi magunk 
munkaadóink elé, ha megmaradunk a szervezettség 
régi, elavult formája mellett. A tőke és munka közt 
elkeseredett küzdelemnek kell folynia.

Azonban az egymástól független, széttagolt szak
mánkénti szervezettség az egységes nagytőkével meg 
nem küzdhet, egységes bérharcot nem indíthat, mert 
hiszen éppen a különböző módon, különböző időben 
és különböző időtartamra kötött szerződések aka
dályozzák ezt meg. Beláthatja a küzdelem nehézségét 
mindenki, aki fel tudja fogni azt az anomáliát, ami 
abban található fel, hogy a különben elvi szolidari
tásban levő szakmák a harcban egymást nem támo
gathatják, mert mig az egyik harcol, addig a másik, 

munkaszerződésénél fogva — dolgozni kény
telen.

A munkaszerződések különben is a tőke alap
tételét képezik és a kapitalista-rendszer fentartását 
szolgálják. Szerződést kötni tehát jóformán csak a 
munkaadók érdeke és még inkább érdekük, hogy 
ezen szerződéseket szakmák szerint külön - külön 
kössék meg.

Az ő érdekeik, hogy az egy iparban működő 
szakma munkásai ne vehessenek fel egységes harcot 
és el is érik ezt, amikor a szerződések kelte és le
járata nem egy időben állapittatik meg.

Összegezzük tehát az elmondottakat. Ha már a 
kollektiv szerződések szükségességét taktikai okokból 
el is fogadjuk, nem vallhatjuk azonban semmi szin 
alatt sem helyesnek a külön-külön kötött egyezsé
geket, hanem minden erőnket arra kell fordítanunk,
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hogy egy egységes szervezetbe központosítsuk amaz 
erőt, amelyet kifelé a tőkével szemben akarunk alkal
mazni.

Erre való a szövetség. A csoportok, autonó
miájukat fentartva, a belső fejlődés és terjeszkedés 
munkájában egymást úgysem gátolhatják. A szövetség 
azonban sem formájában, sem szellemében nem lehet 
más, mint amilyenek a jelenlegi szakszervezeteink. 
Osztálytudat, osztályharc a szociáldemokrácia zászlója 
alatt!

A  h ü ly e s é g  v á m s z e d ő je .
«Nemzeti vagy nemzetközi.»

Ismét felbukkant egy tolakodó semmi a pincé
rek mozgalmában. A hülyeség adóját ismét fizettetni 
akarják velünk pincérekkel azok, akik vezérszerepet 
akarnak játszani, szervezni akarnak, egy országos 
szövetség élére akarnak állni, esetleg százezer ember 
sorsát akarják irányítani és a saját eszüktől nem telik 
annyi, hogy ők maguk képesek volnának megmagya
rázni a pincéreknek céljaikat, azt, hogy mit akarnak, 
hogyan és miként óhajtanak segíteni azokon, akiket 
mindenáron vezetni szeretnének.

De mert eh ez ők hülyék, hát a pincéreknek 
nyakára hoznak egy tacskó firkászt, akinek annyi 
köze van a pincérséghez, hogy talán néhány pincér
nél sikerült adós maradnia. De azért Flórék, Matsádék 
elég jogcímnek találják ezt arra, hogy az ő hülyesé
güknek takarója legyen és néhány jámbor «János» 
által kineveztetik « tiszteletbeli » és egy
nem létező egyesület « fiókjának» nevezett spriccerező- 
társaság elnökévé.

Flórék hülyeségének ezen világítótornyától aztán 
most megtudjuk, hogy mi kell a pincéreknek : társa
dalm i béke vagy osztályharc. A hülyeség fáklyáján, 
röpiratának első lapján, a következő plagizált beveze
tést olvassuk:

A XX. század harcainak s mozgalmainak mér
kőző ereje, döntő fegyvere: a szövetkezés. Államok 
szerződnek egymással s a viharzó világfolyamat le
gázolja az egyedül álló embert. Az önmagára utalt 
munkás ki van szolgáltatva a tőkésnek, mert a mun
kát keresők nagy száma úgyis egészségtelen versenyt 
támaszt. De nemcsak a gazdasági érdek, hanem a 
társadalmi érvényesülés is összetartást követel, mert 
csak a szervezett erőnek van akarata, cselekvése s 
igy tekintélye. A szövetkezésnek e korszellemünkbe 
irt törvénye alól nem vonhatja ki magát a pincérkar 
sem. Az egymagában gyönge, hatalmas lesz az ösz- 
szesség erejében; az egyén jogai fölött őrködik az 
egész tábor; s az összetartás mig egyrészt biztosítja 
a munkában levőnek helyét s keresetét, másrészt nem 
felejti el betegségében s munkanélküliségében sem a 
kartársat. Ez a testvéri együttérzés szövetségbe tömö
ritette a pincérkart is. E törekvésben nincs különbség 
mindnyájunk között; de a szervezkedésben, irányban 
és harcmodorban eltérnek utaink. Vizsgáljuk meg a 
közös ügy iránt táplált szeretettel az ellentétes néze
teket és célokat s ítélkezzék véleményünk fölött kinek- 
kinek a lelkiismerete.

Ebből a szociáldemokrata szervezkedést, tehát 
osztályharcot bizonyító sorokból a maga módja sze
rint azt akarja bebizonyítani, hogy nem osztályharc, 
hanem társadalmi béke kell. Hát nem látja B ihar 
Jenő «kollega» ur az idézett sorokban ezeket a sza
vakat: «Az önm agára utalt munkás k i van szolgál
tatva a tőkésnek.» Nos, t. kollega u r! Ha ki vagyunk 
szolgáltatva a tőkének és az a legnagyobb mértékben

ki is használ beniinket, hogyan legyen akkor társa
dalmi béke? És ha társadalmi béke kell vagy muszáj 
lenni, akkor meg minek a szövetség, ak i az egyén 
jogai felett őrködjék ? Am azt mondja, hogy ítélkez
zen mindenki a saját lelkiismerete szerint.

A pincérek lelkiismerete csak egyet mondhat: 
Flóréknak és kreatúráiknak nem szövetség kell, sem 
nem béke, sem nem harc, hanem konc. Még pedig 
nagyméretű konc, mert egy kalap alatt akarják ki 
használni a munkaadókat és az alkalmazottakat. Az 
összetartás mit jelent? A testvéri együttérzést. De e 
testvéri együttérzésbe miért kell beletartózni a munka
adónak is, azt Bihar Jenő azért tartja szükségesnek, 
hogy főn ök és alkalm azott közösen m unkálkodjanak. 
De nii a fészkesfenén lehet közösen munkálkodni ? 
Csak a közös érdekeken. És mi lehet az alkalmazott 
és munkaadó együttes közös érdeke ? Hát legfeljebb 
jó nagyokat inni és hazafias frázisokat bömbölni, 
hogy a nemzeti alap és a társadalmi béke fel ne fordul
jon. Flórék bölcsesség tarisznyája a magyar társadalom
tól várja: megélhetésünk jav ítását. De hol az a magyar 
társadalom? Ki az a magyar társadalom? És mik 
vagyunk mi a magyar társadalomban ? Bihar értelme
zése szerint a magyar társadalom a mi gazdánk és 
mi vagyunk a kutyája. Nekünk kötelességünk a tár
sadalmat szolgálni, békéjét őrizni és mindezért meg 
kell elégedni a csonttal, amit elejbénk dobnak.

Mindebből pedig arra következtet és arra utal, 
hogy a szakszervezkedés nem szükséges és nem 
célravezető; ellenséges formák nem kellenek, fenye
gető tárgyalásoknak helye nincs. Ha kapsz valamit, 
érd be vele, ha pedig nem, hát lapulj kutya, mert a 
társadalm i béke, meg B ihar Flór, S arkadi
& Comp. érdeke ezt úgy kívánja.

V is s z a p illa n tá s o k  . . .
Arról a bizottságról, mely a kávésipartársulat részéről lett 

kiküldve, a figyelmes szemlélő érdekes megfigyeléseket tehetett, 
amelyet az utókor részére nem lesz értéktelen feljegyezni, 
nehogy oly kellemellen meglepetésben legyen részünk, mint 
volt annak a bizottságnak, amelynek volt alkalma az alábbi 
megfigyeléseket tenni. Vegyük csak sorba őket és tüzzük gom
bostűre. Weingruber, az örökös és mindenki által «Béke
galambnak» csúfolt munkáltató, aki bár részt szokott venni 
egyes békéltetéseknél és fel is emeli jóságos szavát ott, ahol 
neki a zsebébe nyúlnia nem kell, amit bebizonyított a kávés
segédek barátja akkor, amikor az anyagiakról lévén szó, mindig 
«haza» beszélve, a kiskávésokat vette védelmébe, a saját zsebe 
érdekét tartva szem előtt. Harsányi, aki a szocializmus tanait 
elméletben gyönyörűen kezeli, azaz elméletben mindent meg
adva, a gyakorlatban igaz vérbeli szocialista módon igyekezett 
saját gazdasági helyzetét javítani.

Upor, kit fiatal kora dacára a kávéssegédek rosszakaratú 
nesztorának mondhatunk, csak az újságokból ismerve, meg
figyelve, konstatálhatjuk, hogy mindig csak hátulról támad, 
egyetlen szavát sem hallottuk együttes tárgyalásunkkor, de annál 
inkább amikor mi félrevonulva, a kávésok külön tárgyaltak. 
Ajánljuk neki, mint fiatal hősnek a bátor szembeszállást, mert 
a hátulról való támadás az ipartársulat által készített indítványok 
védelme mellett egy cseppet sem férfias és félő, hogy megfuta- 
modást fog előidézni.

A kávéssegédek réme az elnöklő Berger Leó, akit mi 
eddig mint a munkások ellenségét ismertünk, nagy önmegtaga
dással, de tapintatos és ügyünk igazságos voltát felismerve, 
mint a béke közvetítője, mindig a középutat keresve igyekezett 
a két faktort egymáshoz közelebb hozni és az ügyet békésen 
befejezni. Mindnyájan tudjuk azt, mint a közérdek mun
kásai és ápolói, hogy elismerésékre nem számíthatunk, de azt 
is tudjuk, hogy a legjobb tudásunkkal és meggyőződésünkkel 
végeztünk egy oly munkát, melylyel előbbrevittük munkástársaink 
gazdasági helyzetét, azért, hogy legyen alkalma az igen tisztelt 
ipartársulatnak még jobban siránkozó hangon összeállítani az 
évi jelentését a jövőben, mint tette azt az idén, például : munka- 
bérek tekintetében iparunk messze felette áll az osztrák főváros 
kávésiparának, arról teljesen hiteles adatok állanak rendelkezé
sünkre és arról mint közismert tényről, bővebben nem is kell 
megemlékeznünk.»

1907
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Ezzel a humbuggal szemben meg kell állapítanunk azt, 
hogy a jelentésnek ez a része nem más, mint tudatlanság, mert 
köztudomású tény az, hogy sehol oly gyalázatos alacsony munka
béreket nem fizetnek a kávés urak, mint nálunk Magyarországon és 
tudjuk azt is, hogy például Bécsben a legkisebb kávécsarnokban 
is főbb fizetése van a munkásnak, mint amit most mi elértünk, 
minimális 1 2  koronát. Megemlíti még b) alatt a kávésiparról 
szóló szabályrendeletet is, melyben bevallja, hogy : elnökünk 
több ízben személyesen is eljárt az ügy sürgetése érdekében*, 
tudniillik akkor, amikor bcrmozgalmunk volt.

A «Munkáskérdések» alatt tárgyalja az elmúlt év moz
galmait és felemlíti, hogy «az elmúlt évben voltak szórványos 
mozgalmak a konyhaszemélyzet körében, amelyeket az egyezség 
érvényére való tekintettel nem ismerhetünk el jogosaknak. És 
nem mulaszthatjuk el nyomatékosan hangsúlyozni, hogy az 
érvényben lévő egyezség megszegése esetén a magunk részéről 
is kényszerítve leszünk tagjaink érdekeit erélyesen megvédel
mezni Mintha azt eddig nem tették volna, mintha nem ipar
kodnának mindig a munkásokat és azok érdekeit leszorítani a 
legalacsonyabbra.

De azért ájtatos szemforgatások között vallja b e : Hogyha 
egyáltalán lehetséges a munkaadó és munkás érdekeinek azo
nosságát elképzelni, úgy ez a mi iparunkban a pincérekre vonat
kozólag, a legteljesebb mértékben fennáll.»

És a gyakorlati életben látjuk azt, hogy a munkáltatóink 
csak úgy cseppegnek a jólét élvezetétől, mig mi munkások nyo
morult éhbérért húzzuk az igát a kölcsönös érdekeink szemelőtt 
tartásával és addig feleségeinknek, gyermekeinknek a nélkülözé
seknek minden skáláját végig kell élvezni azért, mert «mennél 
eredményesebb a vállalat, annál eredményesebb a munkás mun
kája is és viszont». A munka eredményesebb tehát, de az érte 
járó munkabér csak marad a régi csekély és ebből az ipartár
sulat azt következteti, hogy : a pincér nem bérmunkás, tehát 
bérmozgalmakat sem indíthat. Ha mégis előfordulnak ily esetek, 
azoknak okait más körülményekben kellett keresnünk és volt 
módunkban megtalálnunk».

De hogy hol és miben találták meg, azt nagybölcsen 
elhallgatják a jó urak, de ami a polgári filiszterek gondolko
dását jellemzi, a nagy tudákosság épp oly bölcsen jelenti ki 
Némái Antal ur, hogy : «egy pár jól fizetett izgató zsákmányol 
ki benneteket, egészségteket, munkaerőtöket, teljes fizikumotokat .

VIDÉK.
A kassai pincérek gyűlése, Ünnepjük, nagy 

iinnepjük volt a kassai kávéházi és éttermi pincérek
nek folyó hó 11-én. Összegyűltek, hogy megbeszél
jék helyzetüket és megkeressék a kulcsát, melylyel 
nyomorúságos helyzetükön segíteni tudnak. Akik meg
jelentek a gyűlésen, örvendtek az örvendezőkkel, hogy 
oly lelkesedés vett erőt a pincérmunkásokon. Szinte 
élvezetet nyújtott, hogy a vérig lealázott, megvetett 
szakma milyen gyorsan tudta megérteni, felismerni 
osztályhelyzetét és megtalálni az utat, melyen halad
niuk kell.

A gyűlést, melyen kevés kivétellel az összes pin
cérek jelen voltak, Molnár elvtárs nyitotta meg. A napi
rendet Preusz, Martos és Molnár elvtársak a meg
jelentek zugó helyeslése mellett fejtegették. A szóno
kok kifejtették, mi az oka annak, hogy a pincérek tel
jesen ki vannak szolgáltatva a munkáltatók önkényé
nek. Főnök és sok esetben a vendég szeszélyétől 
függ léte. Megmagyarázták, hogy ‘ csakis osztálytuda- 
tos szervezkedéssel lehet ezen az állapoton segíteni. 
Miként a többi proletárok, a pincérmunkások is 
ha eredményeket akarnak elérni a pincérmunkások 
szabadszervezetébe kell, hogy tömörüljenek. A szó
nokok felemlítették a pincérmunkások vérszopóit, p ara
zitáit, akik az egész országban mint zubringerek mű
ködnek és akik nagyban hozzájárulnak, hogy olyan 
állapotok vannak, mint az ügynöki rendszer, mely az 
cmberszállitást eszközli és e cimen kizsákmányolják a 
szerződtetteket. Mikor a szónokok ezen elszomorító 
esetet felemlitették, rámutattak arra, hogy a szervez
kedés hatalmával már több városban ezen emberszál- 
htó intézménynek a nyakát kitekerték, az egész gyű
lés spontán megnyilatkozott és követelte, hogy helyben

is mielőbb legyen vége a paraziták, a vérszopók ural
mának.

A nyilvános szakgyülés aztán egyhangúlag ki
mondta, hogy a helyi pincér-szabadszervezetet meg
alakítja és működési programmul a következő hatá
rozati javaslatot fogadta e l :

H atározati javaslat.
A kassai pincérmunkások 1907. évi április hó 

11-én tartott nyilvános gyűlése kimondja:
1. Egyesülünk az osztályharc alapján álló kassai 

modern munkásszervezetekkel, külön szabadszerve
zettel.

2. Elismerjük a szociáldemokrata pártot mint 
fenhatóságot, mely hivatva van érdekeinket úgy gaz
daságilag, mint politikailag minden téren megvédel
mezni.

3. A mai naptól minden pincér-köteles rendes tagnak 
úgy a fentemlitett pártba, mint a kassai pincérszerve
zetbe beiratkozni és csak úgy dolgozhat Kassán, ha 
tagsági igazolványait felmutatja.

4. Tagjának a szabadszervezet csak azokat tekinti, 
akik tagdijaikat, nemkülönben pártadójukat fizetik és 
úgy a saját szaklapjukat, mint a Népszavát járatják és 
olvassák, mert csakis itt vannak a munkások érdekei 
megvédelmezve.

5. Követeljük a hetenkénti teljes szabadnapot és 
a fizetésrendezést.

6. Minden egyes pincérnek jogában áll a párt 
által nyújtott előnyöket élvezni.

7. A szabadszervezet tisztikara, mely 7 tagból 
áll, nemkülönben a -párttitkárból, melynek utasításait a 
szabadszervezetnek kötelessége magáévá tenni.

A határozati javaslat ugyancsak egyhangúlag lett 
elfogadva. A tisztikar megválasztása, miután az idő 
nagyon előrehaladt, egy külön e célra összehívandó 
értekezlethez lett utasítva.

Dacára Flór, Sarkadi és a diszpincér Bihar eről
ködésének, rohamosan halad előre a vidék szervez
kedése. Mindinkább felismerik szaktársaink osztály
helyzetüket és öntudatos munkásokhoz méltóan szer
vezkednek, hogy maguknak emberi jogokat biztosít
hassanak.

Bármennyire is ontják magukból ezek a strébe
rek magasztosnak keresztelt maszlagjokat, ma már 
nem lehet a pincéreket az orruknál fogva vezetni, a 
példák eléggé bizonyítanak és mégsem tudnak a bő
rükben nyugton maradni a «Fogadó»-beli kozákok. 
De jönni fog egy szebb idő és le fognak számolni a 
szervezett pincérek nevük bitorlóival.

Előre!
A nagyváradi pincérek nyilvános gyűlése.

Nagyváradi szaktársaink március hó 21-én, a «Fekete 
bárány» vendéglőben nyilvános gyűlést tartottak a 
következő napirenddel:

1. A pincérek helyzete.
2. Munkarend megállapítása.
A gyűlésen számban kevesen, de a mozgalom

nak igazán lelkes hívei vettek részt.
A gyűlést Fejér Károly szaktársunk nyitotta meg, 

üdvözli a megjelenteket és sajnálattal konstatálja, hogy 
a szaktársak számban oly kevesen jelentek meg, ez 
arra mutat, hogy még mindig nem tudják magukat a 
múlt bűnei alól felszabadítani, de az itt megjelenteket 
ez nem tántoríthatja el és mindegyike azon lesz, 
hogy ha innen eltávoznak, meggyőzzék azokat 
is, akik még ezideig nincsenek áthatva eszméinknek 
üdvös reformjától, amelynek végcélja a társadalom át
alakulása, illetve az emberiség fetszabaditása. Ezután 
átadja a szót Friedmann szaktársnak.



4. oldal.

Friedmann szaktárs vázolja a jelenlegi helyzetet, 
kritika tárgyává teszi a fekete gróf ténykedéseit, köte
lességévé teszi a megjelenteknek az agititációt, úgy 
mondván, hogy mi, akik itt kevesen vagyunk, hiába 
akarunk a pincérség érdekében cselekedni, ha a pin- 
cérség összességével együtt nem cselekedhetünk, tart
sunk össze e nehéz napokban, hisz mi mint a szabad
szervezet a gondolatközösség révén egyesültünk, ben
nünket a miniszterkozák hettman ténykedései sem 
oszlathatnak fel, bennünket a hatalom mostoháknak 
tekintett s mi úgy is cselekszünk, magunk gondos
kodunk magunkról s gyűlöljük mostohánkat, a fekete 
grófot s minden erőnkből azon leszünk, hogy azt az 
atyai szerepet, amivel a világnak a szemébe port akar 
hinteni, lehetetlenné tegyük. Ajánlja, hogy állítsunk fel 
az üzletekben munkarendet s azt úgy a fó'nökökkel, 
mint a pincérekkel tartassuk be.

Friedmann szaktárstól Vántus Károly, a szociál
demokrata párt titkára veszi át a szót, mindenben 
egyetért az előtte felszólalókkal s ő, mint a párt tit
kára úgy a maga részéről, mint pártja nevében szoli
daritást vállal az öntudatos pincér elvtársakkal, újólag 
reámutatott arra, hogy mennyire szükséges a pincé
reknek szervezkedni, csak igy szabadulhatnak fel az 
alól az elnyomatás alól, amelybe a törvényhozás mos- 
tohasága miatt kerültek, de nem ajánlja, hogy Fried
mann indítványa elfogadtassák, ez korai, hisz a munka
rend elfogadtatása egy kollektív-szerződés s a szabad
szervezet mint szerződő fél nem állhat oda. Igen, ez 
megvalósítható, de csak úgy, hogy az üzletben levők 
maguk állapítsák meg a munkarendet és a szabad
szervezet őket ebben a legmesszebbmenő támogatás
ban részesíti. Elfogadtatott. A gyűlés Friedmann indít
ványára addig is, amig az ingyenes elhelyező felállí
tása életbe lép, az egymásnak munkába való állítását 
elfogadta. Schwarcz Béla, az «Emke» kávéház volt 
főpincére abból az alkalomból, hogy a «Royal» - kávé
házba ügynök nélkül helyeztetett el, 100 koronát ado
mányozott a felállítandó ingyenes elhelyező iroda 
alapjára. Több tárgy nem lévén, a gyűlést Fejér 
Károly berekeszti. S.

SZEM LE.
Óvás a főpincér-szaktársakoz!

Felhívjuk a főpincér-szaktársak figyelm ét a «M a
gyar óvadék és leszám ítoló » m. sz. ( szabad  
lábon) fon dorlatára és üzelmeir

Em lített szövetkezet föpin külön
fé le  ígérgetések és csalogatások á lta l kelepcébe csalja, 
hogy azután a legarcátlanabbul kiuzsorázza. Óva 
intjük szaktársain kat ezen szövetkezettől és legközelebb 
kellő világításban fog iu k bemutatni, bőséges adatok 
kíséretében, ezt a nyuzdát.

Még egy megegyezés. Hosszas küzdelmek 
árán végre a kávéfőző elvtársaink és az ipartársulat 
között is létrejött a megegyezés, mely 1911 decem
ber hó 15-ig marad érvényben. Főbb pontjai a 
következők :

a) kávéfőzőknek heti huszonnégy (24) korona.
b) konyhalegényeknek, és pedig azoknak, akik 

még nem szolgáltak egy évig a kávésiparban, heti 
tizenhét (17) korona. Azoknak pedig, akik már egy 
évnél hosszabb idő óta szolgálnak a kávésiparban, 
heti tizennyolc (18) korona.

2. Azokban az üzletekben, amelyekben a jelen 
egyezségben megállapított összegeknél magasabb 
munkabérek vannak érvényben, ezek a jelen egyezség 
tartama alatt le nem szállíthatók.

3. A munkabér hetenkint és utólagosan fizetendő 
és abból más, mint a betegsegélyző pénztári járulék 
le nem voható.

4. Azok a munkások, akik a munkaadónál ter
mészetbeni lakást élveznek, az 1. pontban megálla
pított fizetéseknél hetenkint kettő (2) koronával keve
sebbet kapnak.

5. A jelenleg érvényben lévő havifizetés és étel
pénz átszámításánál a fizetés egész összege és a teljes 
ételpénz (a szabadnapra esedékes ételpénz levonása 
nélkül) veendő számításba.

Amint ebből a kivonatból is látható, nem volt 
érdemes az igen lisztéit Némái urnák a denunciáns 
szerepre vállalkozni és követelni a szakszervezetnek 
feloszlatását a fekete gróf szívességéből, mert dacára 
annak, hogy a kávéfőző elvtársak szakszervezete ellen 
még a mai napig is folyik a vizsgálat és fel van füg
gesztve működése, a kávéfőző elvtársakat nem lehe
tett felfüggeszteni és azok tovább harcoltak méltányos 
és jogos követelésükért, amely harc végre is meghozta 
a hadakozó feleknek a jól kiérdemelt fegyverszünetet. 
Most még csak az van hátra, hogy az egyesület ellen 
beadott besugásukat visszaszivják, ha becsületes békét 
akarnak, mert azt megsúgjuk az elnök s. k. urnák, 
hogy addig békéről ne beszéljünk, amig ezt rendbe 
nem hozzuk.

Lánczos Mari utódja. A Corvin-kávéházban 
volt alkalmazva Ludwig Zsófi (Dóra) felirónő, aki 
összetévesztette hivatását és ahelyett, hogy a cukrokra 
vigyázott volna, a pincérekre vigyázott és a gazda körül 
végzett nyalászati produkciókat denunciáns módra. Ezt 
nem hagyták megtorlatlanul a szaktársak. Eleinte szép 
szavakkal igyekeztek meggyőzni helytelen cselekedeté
ről, hogy mint munkás ne helyezkedjen szembe aljas, 
a főnöknek imponáló szerepével a munkássággal. De 
mivel nem akart a tisztességes útra lépni, szaktársai 
megtagadták vele az együttműködést, mire neki 
kiadták a marsrutát. A hasonszőrűeknek szolgáljon 
például ez az eset.

Egy eltévedt számlát hoztak be a napokban 
hozzánk, amely egy társaskocsi használatáért 16 koro
nát szaldirozott. Persze nagyot néztünk Pataki László 
fuvaros követelésén, mert mi nem szoktunk külön 
társaskocsin járni. Végre is kitudódott a rejtély. Egy 
jónevü társaság rejtélye. Uugyanis a Sebők, Fejner-féle 
triumvirátust hordozta ez a kocsi akkor, amikor ezek 
a mákvirágok elárulva munkástársaikat, irhájukat féltve, 
rendőri fedezet mellett kocsiztak.

Egy tanácsot adunk Wassermann urnák! Ne 
üvegkocsin vitesse ezeket az urakat és ne provokálja 
a járókelőket azzal, hogy mutogatják magukat. Van 
még zöld kocsi, az is megfelel számukra.

Gantz József szaktársunk egy nyilatkozatot kül
dött be a szervező bizottsághoz, melyben beismeri 
súlyos vétkét és elnézést kér munkástársaitól. Mi 
ennek szívesen teszünk eleget, annál is inkább, mivel 
már másnap csatlakozott a harcban álló munkástársai
hoz és azok magukhoz fogadták. De nem hallgat
hatjuk el sorainak azon részét, melyben azt hangoz
tatja, hogy «nem lehetett tisztában saját álláspontjával» 
— hát erre vonatkozólag meg kell jegyeznünk azt, 
hogy ott, ahol úgy a kávéssegédek, mint a kávéfőzők, 
tisztában voltak kötelességükkel és fel tudták fogni 
annak horderejét, hogy árulóivá válnak akkor, amikor 
a szolidaritás ellen vétenek, éppen úgy elvártuk volna 
öntől is, mint nagykorú embertől, azt, hogy előbb 
is tudatára ébredhetett volna kötelességének munkás
társaival szemben.

A Langer-kávéházban valami Rosenbaum 
József, állítólagos pincér, még nem tudja azt, hogy
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minden tisztességes kávéssegéd tagja az egyesületnek. 
Úgy látszik, hogy ezideig aludt ez az ur ? Vagy talán 
a butaság álmát aludta? Felhívjuk az elvtársak figyel
mét erre az alakra, hogy ha lehet, győzzék meg a 
szervezkedés szükségességéről.

Felhívás. Kávéssegédek! Szaktársak! 1907. évi 
március hó 18-án a «Budapesti pincéregylet és önképző
körben» «Egyetértés» néven egy sportklub alakult, 
melynek rövid fennállása dacára máris közel 70 szer
vezett éttermi segéd tagja van.

A klub felöleli és kultiválja majdnem az összes 
sportfajokat, úgymint: kerékpár, futás, ugrás, suly- 
dobás, football stb., sőt footballcsapataink már annyira 
haladtak, hogy minden héten háromszor erős gyakor
latot tartanak, hogy annak idején sikerrel állhassák 
meg helyüket. Hogy nemes célt szolgáló klubunk 
minél hatalmasabb, minél erősebb legyen, kívánatos 
volna, ha a kávéssegéd elvtársak is minél számosab
ban iratkoznának be, hogy magukat a sport nemes 
élvezetében gyakorolhassák.

Rajta tehát, szaktársak! Aki nem akarja eszét, 
egészségét a butitó kártyába, lóversenybe beleölni, 
hanem ehelyett erőt, friss életkedvet akar szerezni, az 
minél előbb lépjen be tagnak, mert int a babér, a 
pálya nyitva á ll! Tag lehet minden éttermi vagy kávé
házi szervezett munkás, ha életének tizenhetedik évét 
betöltötte.

Beiratkozni lehet minden csütörtök d. u. 5—6-ig 
a Szerb-kávéház különhelyiségében, (Hajós- és Sütő
utca sarkán), más napokon pedig vasárnap kivételével 
d. u. 5—6-ig a B. P. E. körhelyiségében, Rákóczi-ut 
9/b., I. em., ifj. Khogler Győző titkárnál.

Beiratási dij 2 kor. Havi tagdíj 1 kor.
A keresztes pókok kudarca. E hó 17-én, a 

Vigadó kistermébe nehány keresztnyalogató országos 
pincérértekezletet hivott össze, amelyen egy Országos 
Pincér-Szövetség megalakítását akarták elhatározni — 
pincérek nélkül. Az értekezletet valami Bihari Jenő, 
győri keresztes hírlapíró, «diszpincér» és hasonszőrű 
társai hívták egybe. Az értekezletre csak meghívókkal 
lehetett bejutni. A szervezett pincérek értesültek a 
sztrájktörőket szállító egyesület megalakulási szándé
káról s hogy meggyőződjenek, kikből áll ez a munkás
ellenes szövetség, vagy négyszázan megjelentek a 
gyűlés színhelyén, az ő érdekeikről lévén esetleg szó, 
ott akartak lenni az értekezleten. De a rend éber őre, 
a kiküldött rendőrfogalmazó, csak azokat engedte be 
a nyilvános gyűlésre, akiknek meghivójuk volt. A meg
jelent 400 elvtárs közül vagy 40 igy is bejutott. A 
nyilvános gyűlést — elnök és jeg y ző nélkül akarták  
m egtartani. Erre Honyek elvtárs figyelmeztette a 
rendőrfogalmazót a törvényre. Ezek után a fogalmazó 
ur utasította Sarkadi nevű volt bádogosmestert és 
rendőrspiclit, hogy választasson a gyűlés vezetésére 
elnököt. Mire ők, Bihari Jenő keresztespókkal együtt 
visszavonták a gyűlés bejelentését. Közben Sarkadi ur 
egy jó l  irányított záptojást kapott a  fejére. Érdekes, 
hogy a szent szövetségiek 8, mond nyolcán voltak és 
köztük négy nem is volt pincér. A négy elbolonditott 
győri pincért elvtársaink fölvilágosították a helyzetről, 
amire ők is megtagadták a szent szövetséggel való 
közösséget. A feloszlatott gyűlés után elvtársaink a 
Népszava szerkesztősége elé vonultak, hol munkásdalok 
éneklése után rendben szétoszlottak.

Ezek után nem tudjuk, hogy folytatni fogják-e 
még dicső munkájukat, vagy nem. Hogy fel nem 
hagynak vele, az sejthető abból, hogy már nagyon 
érdekelve vannak és szeretnénk az alapszabályok 37-ik 
§-át életbe léptetni, amely szerint a (főnökök), mint 
pártoló tagok egyenkint 200, azaz kettőszáz koronákat
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szurkolnának le. Hát azok a kétszáz koronák bizony 
nagyon jól esnének a szegény Rittereknek.

Reichel József szaktársunknak 40 éves pincéri 
működésének jubileuma alkalmából igen szép ünnepel- 
tetésben volt része. Nemcsak szaktársai tiszteletét és 
szeretetét biztosította magának hosszú, nehéz mun
kálkodása alatt, hanem a Newyork kávéház törzsven
dégeinek tiszteletét és becsületét is vivta ki magának, 
amelyet úgy fejezték ki vele, hogy átnyújtottak egy 
szép arany óraláncot kis csüngővei, amelyen a következő 
felírás olvasható: «Józsi bácsinak, a Newyork kávéház 
törzsvendégei.» Reichel szaktársunk ezúton fejezi ki 
köszönetét mindazoknak, kik őt jubileuma alkalmával 
üdvözölték.

Nyilatkozat. Meggondolatlan, sértő nyilatko
zatomat, melyet szervezetünk ellen tettem, teljes 
egészében visszavonom és érte ezennel bocsánatot 
kérek úgy a szervezettől, valamint a szervezett munkás
társaimtól. Budapest, 1907. évi április hó 11.

N euhold Dezső.
Nyugtázás. Schlesinger Gyula szaktárs a 

Badacsony kávéházból 7 korona 50 fillért az ellent- 
állási alap javára hozzánk beküldött, melyet ezúton 
nyugtázunk.

Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik oly hu
mánusak voltak velem szemben, hogy betegségemben 
támogattak, ezúton fogadják hálámat.

Teichter Oyörgy.
Felhivás a dalkar összes tagjaihoz. Azok 

a daltársak, kik 3 órán át indokolatlanul meg nem 
jelennek és ezáltal a dalkar fejlődését akadályozzák, 
a dalkar szabályai értelmében töröltetnek.

Orünwald G usztáv,
a dalkar elnöke.

Tudnivalók. A budapesti kávessegédek szak
egyesületének dalkara képviselve van az Általános 
munkásdalárdában. Munkásünnepélyek alkalmával a 
szakszervezet a dalkarral vonul ,ki.

A bizalmiférfiak április 8-án tartott értekezlete ki
mondta, hogy azon bizalmiférfi, ki indokolatlanul elmarad 
a rendes hétfői értekezletekről, minden esetben 30 fillér 
büntetésben részesül, melyet a következő hétfőn 
tartozik az ellentállási pénztárba befizetni. Egyben fel
kérjük a t. tagokat, hogy minden üzlet képviseltesse 
magát az értekezleteken és megbízottaikat haladék 
nélkül jelentsék be a szervező bizottságnak.

Hirnen. E hó 11 -én tartotta eljegyzését Takács
1. István szaktársunk Fischmann Eugenia kisasszonynyal 
Budapestről.

Felhivás! A szervett fényképész-munkások 
szövetkezeti alapon fényképészeti műhelyt létesítettek 
a VII. kerület, Ovoda-utca 9. számú házban. A mun
káltatók visszautasították a nekik benyújtott árszabályt, 
pedig csak egyes, jobb viszonyok között levő műterem 
munkásának sorsán akartak egyelőre könnyíteni. A 
szövetkezeti mühelylyel a fényképész-munkások erős 
fegyvert nyertek követeléseik kivívásához, azért tartsa 
minden elvtárs kötelességének, őket támogatni.

A szervező bizottság.
Egy polgári hírlapíró hepciáskodása. A fenti 

címen senkisem fog megütközni ha a polgári sajtó és 
a pincérek közötti intimitást ismeri ugyanis mindenki, 
aki a nagyváradi fényes kávéházak és éttermekben 
otthonos, jól tudja azt, hogy a szerkesztőkké fel- 
csepereoett polgári hírlapírók, a felsorolt helyiségek 
rabszolgái között az adósi viszonyból kifolyólag 
bizonyos intimitás fejlődik ki, de csak mindég a 
pincérek hátrányára.

Az elmúlt napokban a sajtóhiénák közül egy Szirmai 
névre hallgató firkász a Pannónia étteremben almára
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éhezett. Ha az az alma a tudás fáján termett gyümölcs 
lett volna, úgy W. 1. D. szaktársunknak semmi kifogása 
sem lett volna az ellen, hogy azt a nevezett firkász 
elfogyaszsza, de miután az a bizonyos alma szak
társunknak 40 fillérjébe kerül és Szirmai hírlapíró 
urnák amúgy sem használt volna, tiltakozott annak 
elfogyasztása ellen. Erre a már említett ur éktelen 
dühbe jutott és goromba volt szaktársunkkal, jól 
tudván azt, hogy a megkötözött oroszlánt a szamár 
is megrughatja anélkül, hogy ezért bántódása eshetne.

Tudomására adjuk a nevezett urnák, hogy eddig 
pincér szaktársaink között a jelszó az volt, hogy: Edus, 
kuss, de könnyen megtörténhetik az, hogy ezután ez 
fogja járni: Szirmai, kuss!

Pincérek szervező bizottsága.
Figyelmeztetés. A Weingruber-pavillonban több 

nyáron át már dolgozott valami Windt Gusztáv 
nevezetű cukrász, ki nem átailotta a legutóbbi bér
mozgalmunk idejében Jánosokat toborozni sztrájk
törésre. Szerencsére nem volt reájuk szükség, de 
felhívjuk a szervezett kávéssegédeket és kávéfőzőket, 
figyeljenek erre az urra egy kissé és vegyék el a 
kedvét az ily gyalázatos árulástól.

Bocsánatkérés. Beismerem, hogy Stern Ignác 
szaktársamat megsértettem és ezért tőle nyilvánosan 
bocsánatot kérek.

Budapest, 1097. évi április hó 18.
József,

Hébel kávéház.
Helyreigazítás. Lapank március 20-ki számában 

M egint és» cim alatt több szaktárs neve szerepel, 
mint olyanoké, akik mindig rendetlenséget csinálnak 
és tanácskozásainkat zavarják. Nevezettek az elnök
ség előtt tisztázták magukat a vád alól és igy a meg- 
intés tárgytalanná vált.

HIVATALOS RÉSZ.

Fekete Lőrincet illető két vád egyike elesik, mert ebben 
a tekintetben eleget tett a választmány előtt azzal, hogy vállalja 
a szolidaritást a vezetőséggel a kötött szerződésért.

A másik vád, hogy Neumann Izidor elvtársat személyében 
sértette meg, bebizonyítható nem volt ; azért a választott bíró
ság ezt a vádat is elejtette. Kötelességévé teszi azonban, hogy 
Fekete Lőrinc mint szervező bizottsági tag a szervező bizottság 
előtt is tegyen eleget éppoly irányban, mint tette azt a választ
mány előtt.

Farkas János,
v. b. elnök.

Herschkovits Árpád, v. b. Fodor P ál, v. b.
Sonnenschein Ede, v. b. Kalm ár Emil,v. b.

Évi közgyűlés. A Fővárosi Kölcsönös Segélyegylet 
1907 április hó 4-én tartotta rendes évi közgyűlését 70—75 tag 
jelenlétében. Elnök Láng  Emil üdvözli a megjelenteket és kon
statálja a közgyűlés határozatképességét.

Bauer Zsigmond felolvassa az évi jelentést. A közgyűlés 
a jelentést tudomásul veszi. Krausz Ferenc köszönetét mond a 
választmánynak és indítványozza a felmentvény megadását, 
melyet a közgyűlés egyhangúlag megadott.

Jelentés tétetik a Budapesti általános hitelszövetkezet 
és a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank m. sz. csatla
kozásáról, és ezekután a közgyűlés mondja ki a fúziót. A köz
gyűlés a fúziót kimondja, és a jegyzőkönyv hitelesittetik.

Ezek után megválasztják korelnöknek Neumann Károlyt, 
ki kéri, hogy három tagot válasszanak a szavazatszedő bizott
ságba. Farkas János, Krausz Ferenc és Schwarcz Béla válasz
tattak meg. Korelnök 10 percre felfüggeszti az ülést és elren
deli a szavazást. Szünet után kihirdeti a szavazás eredményét 
és jelenti, hogy leadatott 51 szavazólap és a választmány teljes 
egészében megválasztatott. Korelnök felhatalmazza a választ
mányt, hogy a csoport tagjai részére igényelt hitelt, az egyetem
leges készfizető kezességet megajánlhassa és a megválasztottakat 
óvatosságra inti. Weisz Dávid a tagok felvételénél kívánja a 
nagyobb óvatosságot. — Neumann Károly köszönetét szavaztat 
az igazgatóságnak és azon óhajának ad kifejezést, hogy az 
intézet ügyeit tovább is Bauer Zsigmond vezesse. Neumann 
Károly megköszöni a bizalmat és az ülést bezárja.

Bauer Zsigmond. Neumann Károly.
Neumann Károly. Gárdos Sándor.

*
Április 1 1 -én tartotta első ülését az újonnan megválasz

tott tisztikar, mikor is megválasztották elnöknek Neumann 
Károlyt, alelnöknek Láng Emilt és Schwarcz Bélát.

Jegyzőkönyv, felvétetett 1907 április 9-én tartott választ
mányi ülésen. Jelen nem voltak: Szalay Lajos, Vigh István, 
Stern Ignác, Deutsch Béla, Recsei János, Hajduska József, 
Riesz Gyula, Gárdos Sándor.

Elnök Neumann Károly, jegyző Fodor Pál.
Farkas János szóvá, teszi két választmányi tag, úgymint 

Fekete Lőrinc és Szalay Lajos magatartását az egyezménynyel 
szemben. Elnök megrovásban részesíti őket.

Fekete L. kimagyarázza viselkedését, amely félreértésnek 
tulajdonítandó. A választmány tudomásul vette.

Farkas J. indítványozza egy rendkívüli közgyűlés egybe- 
hivását <az ipartársulattal kötött egyezség ismertetése» napi
renddel. A választmány elhatározza, hogy április 15-én a Vigadó 
I. emeleti termében tartja meg a közgyűlést.

Farkas J. beterjeszti a márciusi zárszámadást. Tudomásul 
vétetett.

Weisz D. Dani ellenőr kifogást emel a pénzbeszedő 
munkája iránt, de leginkább azért, hogy a vigalmi bizottságban 
foglalatoskodik.

Miután a dalárda veszi át a vigalmi bizottság munkáját, 
megszűnik magától e tisztség; jelenleg nem foglalkozik a 
választmány a kérdéssel.

Hirn Samu a tagok sorába felvétetett.
Neumann Izidor két havi felmentést kér az ügyvezetői 

állásától azért, hogy az egyezségnek az egész vonalon érvényt 
szerezzünk. A választmány hozzájárul.

Farkas J. bejelenti, hogy egy telefon-mellékállomás ren- 
deztetett be. Tudomásul szolgál.

Etőterjesztés tétetett Turkovics Nándor kizáratására, miután 
több panasz érkezett be reá vonatkozólag. A választmány egy
hangúlag hozzájárul a kizáratáshoz.

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Rendkívüli közgyűlés. Folyó hó 15-én tartott rend

kívüli közgyűlés jegyzőkönyvét térszüke miatt, lapunk legköze
lebbi számában hozzuk.

Választott bírósági határozat. Jegyzőkönyv, felvétetett 
1907 április hó 13-án. Fekete Lőrinc és Neumann Izidor elv
társak között felmerült szervezeti ügyben a választott bíróság 
a következő határozatot hozta:
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B E I T Z  J Á N O S
mtíesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, Ilii., Akácfa-utca 52. szám (Dob-utca sarok).

Kávéházi eszközök 
raktára

és javító-műhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter- 

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

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

TELEFON: 81-30 . TELEFON : 81—30.

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

Külföldi utazásun kérjen mindenütt Szt . -Lukác s fürdö 
=  KR I S T ÁL Y - ÁS VÁNY VI Z E T  ! =

A KRISTÁLY l-fo rrá s
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. Qalmier vizeket. Szt.-Lukácsíö rdó ' K u tv á lla la t Budán.

Személyliftéi!
Kezes és kezes nélkül katonatisztek-, papok-, lelkészek , 

udvari-, állatni-, megyei- és magántisztviselők, tanítók, ke
reskedők, iparosok, nyugdíjjogosult hölgyek, kereskedelmi 
alkalm azottak és magánosoknak 7 4 — 2 0  évig terjedő időre 
havi, V4, Vs és egész évi tőkekamat törlesztéssel!

Különlegesség: A p áris^ bécsi enquéte élteimében tőkésí
tem a jövedelmet.

4%! 4°/0! 4%! 4%!
Jelzáloghitel I

300 koronától feljebb 1., II. és ///. helyre földek-, városi- 
és vidéki házak, nyaralók, gváraky fürdőépületek, malmok, 
ásványvíz és egyéb források és kőbányákra, a becsérték 
7 , részéig.

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

Bank- és magánadósságok konvertálása!
Előnyösen! Solid alapon és 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.
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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 más< 
barna olajos-itatós közé fektetjük és (járom-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.

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! T isztaság!

Szálloda bérbeadó.
A Polnitzky-féle régi jónevü szálloda 

Nagyszombatban, 26 kényelmesen búto
rozott vendégszobával, nagy étteremmel, kád
fürdők, kuglizó, szép kerttel, elkülönített paraszt
korcsmával, kitűnő jó pince és konyhával 
bérbeadó, esetleg eladó.

Bővebb felvilágosítást ad dr. Ivánka ügyvéd. 
Nagyszombatban.

ÉRTESÍTÉS.
Tisztelettel értesítem az elv- 
éwS szaktársaimat, hogy az 
Erzsébet-körut 41. sz. alatti

Badacsony-kávéház
t á r s t u l a j d o n o s a  l e t t em.
Hosszú évek során kifejtett 
szorgalmam elég biztosíték 
arra nézve, hogy szaktársaim 
és barátaim támogatására 
továbbra is számíthassak.

M o st F e re n c ,
a Badacsony-kávéház tá rs tu la jdo n osa .


