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KAVÉSSE6ÉDEK SZAKLAPJA
Májusi cikket Írunk mi is, hogy legalább ezzel adjunk kifejezést együttérzésünknek proletártestvéreink 

világünnepén. Mig a munkások milliói e napon felszabadulva a munka járma alul, bátran tüntetnek eszméink 
mellett, addig mi csak szívben, érzésben lehetünk velük. Pedig a magyar társadalom és annak hitvány 
rabszolgatörvényei elég jogossá teszik azt, — hogy az egységes munkaszüneti törvény m egalkotásáért 

tüntessünk.
A munkások forradalmi ünnepnapja, mint a legnehezebb munkanapok egyike viradt reánk pincér

munkásokra. A pincérmunkás, mint ipartörvényeink keretén kiviil lökött pária, mint a magyar társadalom 
alkoholtól gó'zölgő és embervértó'l párolgó ünnepeinek áldozata, még messze van attól, hogy a világ mun
kásainak ünnepnapját általános munkabeszüntetéssel ünnepelje meg. De azért a munkában görnyedő' pincér
munkás is reménynyel, vigaszszal és lelkesedéssel telt szívvel tekinthet e nap elé, mert keltében a világ 
megváltását, ragyogásában egy boldogabb világ eló'hirnökét üdvözölheti.

Tüntetés az elherdált jogaink mellett és tüntetés eró'nk mellett.
M ájus elseje! Téged nem azért ünnepelünk meg, mintha a dogma ünnepe volnál. Te a ma ünnepe 

vagy! A forrongó és nyomorgó, az éhező és küzködő népé, a szenvedő és fáradó nép ünnepe!
A szabadságért mindenre kész, szerzett jogaiért a pokol minden sátánjával is szembeszálló nép érzel

meiből bugygyantál ki.
A szunnyadó, alvó nép eddig tespedt, áléit volt, mesterségesen eltompitották agyát, szivét; ki akarták 

ölni belőle az igazi szeretetet, a megkülönböztetett igazságérzetet.
De ez nem sikerült. A népben azért ott tobzódtak, ott vibráltak az igaz érzelmek, a nemesek, a tisz

ták ; gondolkodása, érzésvilága megujhodott, a rozsda lemállott róla és most tisztán áll, a sok reá tapadt dogma 
külső mázzát lerázva, pőrén áll és döngeti a jövő kapuját, mely mögött egy jobb világ van, hol szabadabb 
és megelégedettebb lesz.

S most, mikor ünnepelünk, százszorosán követeljünk, ezerszeresen kiáltsuk a fülükbe a hazatulajdo
nosoknak a proletárok követelését: A választói jog ot !Nép parlam entet

Magyarország munkásnépét az idén a nyolc órás munkaidő kérdése kevésbé izgatja.
Egyetlen egy nagy kérdés lebeg most szeme előtt: Az általános, egyenlő és titkos választói jog .
Az a jog, melynek segítségével gyorsabban, biztosabban vívhatja ki a nyolc órás munkanapot és 

mindazokat a követeléseket, amelyek a mai társadalmi rend keretében kivívhatok és melyek eszközül fognak 
szolgálni a mai kapitalista társadalom sírjának megásásához.

A magyarországi szervezett munkásság az idei május elsején kétszeres ünnepet ül: A munkásünnepen 
kívül megünnepelheti azt az örvendetes tényt, hogy szakszervezeteinek taglétszáma túlhaladta az egyszáz
ötvenezret.

A nemzeti demokrata kormány, a hatóságok és a munkáltatók irtó háborúja a munkásszervezetek 
ellen meghozta a maga természetes eredményét: a szervezett ipari munkásság száma 190ö-ban majdnem meg
kétszereződött.

Ily óriási haladást egyetlen ország sem tud felmutatni, de nincs ország, melyben a munkásság 
annyi provokációnak és annyi üldözésnek volna kitéve, mint a »szabadság szigetének« csúfolt Magyar- 
országban.

És épp ezért, döngessük ósdi és rothadt kapuit az agrárfeudális uralomnak. Hisz már is félnek. 
Hoznak derestörvényt, készül a sztrájktörvény, készül minden ami gálád, csak a választói jogról nem 
beszélnek, csak erről hallgatnak, csak erre nem akarják mozgatni fülük bojtját sem. Félnek tőle.

Érzik, hogy ez lesz a bukásuk és ők ezt nem akarják. Ők uralmukat fenn akarják tartani időtlen
időkig.

Ezért mondjuk, hogy az idei május elseje a magyarországi munkásokra nézve nem a megszokott ünnep, 
hanem a seregszámlálás nagy napja volt.
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A szakszervezeti választmány határozata 
folytán a szervezett munkások továbbra is fizetik a 
20 fillér önkéntes különjárulékot a kizárt ács- és 
épitörnunkásoky valamint a sztrájkoló kádárok részére\

Bojkottok.
Bojkott alatt áll a «Fogadó» ciinü 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.
Sátoraljaújhelyen a kávéssegédek bérharcban álla

nak, senki oda ne utazzon.

Z s a ro lá s  a k á v é h á z a k b a n .
Az a körülmény, hogy a kávéháztulajdonosok 

hazug kifogások eló'ráncigálásával minden elfogadható 
indok nélkül intéznek támadást a közönség zsebe ellen 
a kávéházi ital és étel árának felemelésével, újból 
harcra szólít bennünket és újból kénytelenek vagyunk 
felvenni a kíméletlen támadást e minden mértéken 
felüli kapzsi és telhetetlen testület ellen.

A mi bérmozgalmunkat, amely ugyan nem is 
volt bérmozgalom, mint inkább csak fizetésrendezés, 
a közönség és a sajtó élénk szimpátiával kisérte s 
velünk együtt örvendezett, midőn a sztrájk helyett a 
béke jött létre. E mozgalom azonban a mi őszinte 
sajnálatunkra nem maradt a kávéházat látogató közön
ségre nézve káros következmények nélkül, amennyi
ben a kávésok kávéházi áraikat 4—10 fillérrel felemel
ték. Maliciózusan azzal indokolják ezen áremelést, hogy 
erre a mi bérmozgalmunk késztette őket. Az avatatlan 
nagyközönség eme indokolást el is fogadja és velünk, 
kávéssegédekkel érezteti méltatlankodását, jóllehet hely
telenül.

Lássuk csak, hogy a hangoztatott bérmozgalom 
által felmerült költségtöbblet mennyire áll arányban a 
jelenlegi, az emelés által támadt jövedelemtöbblettel. 
Számításunkhoz vegyünk alapul egy körúti kávéházat, 
Ezen körúti kávéháznak van hat kávéssegédje és két 
kávéfó'zó'je. A kávéssegédeknek a bérmozgalom előtt 
havi 40 kor., a kávéfőzőknek pedig havi 90 kor. fize
tésük volt. A bérmozgalom után a kávéssegédek fize
tése heti 12 kor., vagyis havi 56 kor., a kávéfőzők 
fizetése heti 24 kor., vagyis havi 120 kor., tehát a bér
mozgalom következtében a kávéssegédek fizetése 
16 koronával, a kávéfőzőké pedig 30 koronával na
gyobbodott. Ezen kávéház tulajdonosának a bérmoz
galom után maximum 156 koronával van több 
kiadása.

Ezzel szemben bevétele az áremelés következté
ben a következőképpen alakul: Elad naponta 600 csésze 
kávét, ennél 600 szór 4 fillér, vagyis 24 kor. többlet 
van. Egyéb kávéházi italoknál, u. m. csokoládé, tea, 
bor, sör, likőr, továbbá buffet stb., szintén minimum 
16 koronával emelkedik. A napi bevételnél tehát átlag 
40 korona többlet van, vagyis ennyivel zsarolják meg 
naponta a vendégeket minden ok nélkül, a reális szá
mításnak még csak a látszatát sem birva. Mert csak 
nem reális számítás az, amikor havi 156 korona kiadási 
többlettel szemben egyszeire 1200 koronával szapo
rítja havonta jövedelmét.

2. oldal

E konkrét adatok fényesen bizonyítják a kávés 
urak ama légből kapott állításának alaptalanságát, mely 
szerint őket a mi bérmozgalmunk « » ezen
«nem szívesen» életbe léptetett árfelemelésre. Hogy a 
kávésok mit számítanak áruikért, ahoz utóvégre nem 
volna semmi közünk, de igenis az ellen tiltakoznunk 
kell és tiltakozni fogunk, hogy ezen önkényes túlkapás 
és abszurd zsarolás a mi bőrünkre menjen.

Nem szabad ezt még a közönségnek sem eltűrnie 
és gondunk lesz rá, hogy ne is tűrje el. Fel fogjuk 
világosítani a közönséget arról, hogy egy jó forgalmú 
kávéház tulajdonosa évi 20—24, sőt 30—40 ezer kor. 
tiszta jövedelmet vágott eddig is zsebre és most ez a 
mi bérmozgalmunk következtében maximum 2000 ko
ronával csökkenne. Ez azonban nekik nem elég, hanem 
felhasználva a mi jogos bérmozgalmunkat, jövedelmü
ket évi 6 10 ezer koronával megnagyobbítják.

A kávésok most még csak azt óhajtják, hogy a 
pénztárosnők, azután pedig az illemhelynénikék hoza
kodjanak elő sivár anyagi helyzetükkel, pár korona 
fizetésjavitást követelve, hogy újból alkalmuk legyen 
ennek révén a közönség zsebével operálni.

Tekintettel tehát árra, hogy mi nem fogadhatjuk 
el azt, miszerint nekünk, kávéssegédeknek a kávéház
tulajdonosok volnának kenyéradóink, hanem igenis a 
nagyközönség az, mely biztosítja a létfentartásunkat, 
kötelességünk tehát az áremelés ellen a nyilvánosság 
elé lépni és ellene tiltakozni. kávéssegéd.

V á la s z !
B ihar Jen ő  hírlapíró, a N em zeti vagy nem zetközi ? 
Társadalm i béke vagy osztá?» könyvére.

Sarkadi, Flór és Matsád, gründoló alakok, miután 
már szavahihetőségüket a felvilágosodott pincérek előtt 
elvesztették, önt ugrasztották bele, hogy egy maszla
gokkal és hazugságokkal megspékelt pamfletét bo
csásson ki a nagy közönség, illetve a pincérség elé, 
hogy azt megtéveszsze és a maguk gründulásához, 
amely tulajdonképpen a könnyenhivő pincérség kizse- 
belésére irányul, megnyerje. Bár sem a Sarkadi sze
mélye, aki vállalkozásaiban már minden volt (bádogos, 
falusi jegyző, ipartestületi jegyző, rendőrspicli, újra 
bádogos, pincéregyleti titkár, villanyszerelő, feltaláló) 
és most a lépcsőzet legutolsó fokához jutott el, sem 
a köréje csoportosuló, a legrutabb önérdeket hajhá- 
szók ragadozó csoportja nem érdemli meg, hogy 
velük foglalkozzam, kartársaim érdeke parancsolja, 
hogy most az egyszer kivételt tegyek, mert nem 
akarom, hogy közülünk bárki is felüljön eme a 
pincérek fillérein élősködők hazudozásainak és igy 
lépre csalhatok legyenek. Lássuk csak, mit mondat ez 
a három alak önnel, a beugrasztottal ?

Az ön által megszerkesztett és kibocsátott 
pamflet bevezetésében igy elmélkedik ön: A XX. 
század harcainak s mozgalmainak döntő fegyvere a 
szövetkezés stb. stb. ezután összehord hetet-havat. 
Hisz amit ön a bevezetésben nekünk pincéreknek ir, 
akikről ön is bizonyos intelligenciát tételez fel, azt a 
tót napszámosok is tudják, pedig azok közül egyik sem 
hírlapíró és még csak nem is tiszteletbeli főpincér. 
Lám, lám, hát csak ilyen kicsire becsüli a mi tudá
sunkat ? A bevezetésben végre, nagy vajúdás után 
eljut ama bizonyos fordulóhoz, amely alól, akárhogyan 
is akarja elrejteni, bizony, bizony kilátszik a lóláb, ez 
pedig igy hangzik: «Ez a testvéri együttérzés szövet
ségbe tömöri tette a pincér kart is. E törekvésben 
nincs különbség mindnyájunk között; de a szervez



kedésben, háuyb<ui, hcucrnodorbcin eltérnek utuink» 
Nahát ebben igaza van, tisztelt tiszteletbeli főpincér 
in. Ez az a bizonyos lóláb, amely a svindli szövetke
zetét elárulja.

Ön ítélkezést kért és én Ítéletet mondok, és 
pedik sokkal lelkiismeretesebben, mint amilyen célzat
tal ön pamfletját megírta.

A maszlagokkal telitett fejezetek közül elsősorban 
ezzel a tulipános lére feleresztett förmedvénynyel 
akarok foglalkozni. «Nemzeti vagy nemzetközi szer
vezet?» Itt egy pár odavetett hazaffyas frázissal akarja 
megtéveszteni a pincéreket és valósággal arra akarja 
rábírni őket, hogy önként nyújtsák Oda nyakukat a 
főnöki járomba, s barmok módjára tovább is tűrjék 
a főnökök kizsákmányoló profitdühét.

Mert Bihar kolléga egyenesen azt kívánja, hogy 
kizsákmányoló munkáltatóinkkal közös szervezetben 
működjünk, mi, a csontig lenyúzott, vérig kisarcolt 
smokingos, fehér plasztronos, fehér csokros proletárok.

A főnökökkel közös szervezetben éljenek a 
pincérek, mert a főnökök érdekeit Bihar kolléga 
azonosítja a mi érdekeinkkel.

Lássuk csak ezt a közös érdeket! A pincért 
munkáltatója ló 18 óra hosszat dolgoztatja üzletében. 
Aki ismeri ezeket a burzsoázia fényiizési hivalkodásá
nak emelt élvezeti csarnokokat, az tudni fogja azt is, 
hogy ez mit jelent. Az a sok füst, a fülledt levegő és 
a felszálló por -hamar fogékonynyá teszi a tulerőltetett 
fizikai munkást a proletár betegségre, a tüdővészre 
és amikor tüdejéből cseppenként szivárog ki a vér, 
már tudja azt is a pincér, hogy az ő érdeke a főnö
kével nem lehet közös, nem lehet egy, amint azt ön 
szeretne velünk elhitetni, tisztelt tiszteletbeli főpin
cér ur.

Azután következik újra egy hazugságokkal meg
spékelt fejezet, amelynek fejeimé igy hangzik: 

Társadalmilag együttesen vagy osztályokra szétta
golva». Ebben a fejezetben ön mint iró, önönmagá
val jut ellenkezésbe, mert olyan kérdést tágyal benne, 
amit maga sem ért.

Ön Írott betűinek halmazában eltévedt, lássa, ha 
maga az iskolában szorgalmas tanuló lett volna, akkor 
az a malőr nem eset volna meg, u. i. a Mithológiá- 
ban Írva vagyon, hogy Ariadne fonala nélkül a labi
rintusból még Herakles sem tudott kijutni, pedig az 
kiilömb legény volt mint ön, lássa ez a kérdés önnek 
nagyon magas volt és ama bizonyos fonált ennél a 
kérdésnél a tudás kellett volna hogy helyettesítse, ez 
önnél hiányzik. Amit ön ebben a kérdésben megirt, 
abból világosan kiolvashatja minden pincér, hogy 
önök szövetkeztek, de nem azért, hogy a pincérek 
javát előmozdítsák, hanem hogy busás jövedelemre 
tegyenek szert tőlünk és munkáltatóinktól. Ez nem 
fog megtörténni, legalább a mi részünkről nem, mi 
már felismertük helyzetünket és tudjuk jók hogy a mi 
helyünk is ott van, ahol a többi proletáré, ez a hely 
a szociáldemokraták tábora, ennek a vörös lobogója 
alatt fogjuk kiküzdeni mi is emberséges megélheté
sünket és jogainkat.

Bihar kolléga itt ebben a felsorolt fejezetekben 
kimerítette minden szociális tudását, bizony-bizony, 
ezzel kár volt a nyilvánosság elé lépni, azon egyszerű 
elvnél fogva, hogy a nevetségesség öl. De hát Bihar 
urnák, a tiszteletbeli főpincérnek, a tudása annyira 
nein terjed ki, hogy ezt is mérlegelni tudná, különben 
is mi szociáldemokraták, egy tulipános vidéki hírlap
írónál valami nagy értelmességet nem is tétele
zünk fel.

Tanulságképpen ideiktatom Bihar kollégának, 
h"gy a mi bajainkat, a mi szenvedésünket nem ért
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heti meg más, mint az, aki közülünk való, aki nem 
idegen hozzánk, aki velünk ujjong és ha bajunk van, 
akkor azt velünk együtt érzi.

Ezekután levonhatjuk a tanúságot. Minden 
pincérmunkás, aki igazán öntudatos, aki igazán érzi 
a maga és társai viszás helyzetének tarthatatlanságát 
s azon komoly munkával, komoly kötelességtudással 
segíteni akar, az a pincérmunkás szervezkedjék! 
Szervezkedjék az osztályharc alapján a többi kizsák
mányolt proletárral együtt.

T. Bihar kollega! Önben feltételezek annyi önér
zetet, hogy amidőn ítéletet kért s az Ítélet úgy hang
zik, amint azt itt papírra vetettem, akkor ön sem fog 
tovább felülni ennek a triumvirátusnak s nem marad
hat tovább közötük, hacsak nem akarja, hogy önt is 
azon a színvonalon állónak tartsam, mint Flór, Matsád 
és Sarkadi, bizonytalan foglalkozású urakat.

A mi ügyünkkel tart az igazság és az igazság 
erejével, a proletárság szolidaritásával felvesszük a 
harcot a poklok ellen is s akkor is győzni fogunk.

Minden pincérnek a szociáldemokraták táborá
ban van a helye, mert egyedül az a munkások pártja 
s egyedül csak ez vezet a célhoz, a dolgozó, verej- 
tékes munkásság boldogulásához.

Számoljunk le a hazugságokkal. Éljen a forra
dalmi szociáldemokrácia! Friedm ann Sándor.

3. oldal

A  d a lá rd a  b e m u ta tk o z á s a .
Április hó 18-án jól sikerült kedélyes estét rendezett a 

dalárda bemutatkozása alkalmával a vigalmi bizottság. Az ünnepi 
beszédet Farkas János elvtárs tartotta s a nagyszámban egybe
gyűltek élénk figyelme mellett a következőket mondotta :

Tisztelt ünneplő közönség! A mai nap kimagasló történeti 
napja egyesületünk életének. Rövid fennállása óta sok, nehéz 
és viharos napot éltünk át. Sok izgató kérdés kavarta fel a 
szenvedélyeket, úgy annyira, hogy megnyilatkozásától gyakran 
rengettek meg e falak. De amint minden vihar után ki szokott 
sütni a nap, úgy sütött ki a mi egünkön is a mai nap. És e 
verőfényben, amely most körülöttünk dereng, jól eső érzéssel 
és megnyugvással tekintünk vissza magunk mögé, látva, hogy 
terméseinkben a vihar kárt nem tett, minden vetésünk kikelt, 
minden várakozásunk, reményünk, mit hozzá fűztünk, teljesülni 
látszik.

Az elvetett magvak legszebb virága, t. ünneplő közönség, 
az egyesülelünk dalárdája, az a testület, amely a mai napon lép 
nyilvánosság elé és teszi le a vizsgát. Egy jó dalárda nem 
kicsinylendő dolog. Sok olyan tulajdonság fűződik hozzá, melyek 
nélkül egy egyesület fejlődése el sem képzelhető. Fejleszti az 
összetartozandóság érzetét, neveli az egyesület iránti szeretetet, 
tagjai elől járnak a harcban, az ajkaikról felcsattanó dalaikból 
lelkesedés, harci kedv, erő és kitartás fakad. Ott vannak ők 
mindenhol, ahol az egyesület, vagy az összproletárság érdekeiért 
kell sikraszállni. De ott vannak annál a békés munkánál 
is, ahol az egyesület körül vont kulturfalakhoz kell hordani 
a téglát.

Igazi szociáldemokrata nemcsak vár, követel, hanem nyújt 
is valamit az egyesületének. Az egyik anyagit, a másik szellemit, 
a harmadik lelkesedést, tüzet, a negyedik az agitáció szikráját 
viszi a proletárok templomának arra az oltárára, ahol a tudomány, 
a felvilágosultság lobogó lángját egy egész más világ, egy 
egész más élet eljöveteléért szítjuk és tápláljuk.

Tisztelt ünneplő közönség!
A magyar társadalomnak hálával kellene viseltetnie a 

szociáldemokraták iránt azért, hogy amit kormányai, fentartó 
oszlopai meg nem tettek, azt megteszik a szocialisták.

Szakegyesületeik nem a kártya és tivornyák bünbarlangjai, 
hanem valamenyi egy-egy iskola, ahol műveltséget felvilágosult- 
ságot terjesztenek, igazi kulturembereket nevelnek. És mégis,
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t. ünneplő közönség, mii tapasztalunk ? Azl, hogy hála és elis
merés helyett üldözésben van részünk, örökös félelemben kell 
élnünk. Amig egyik kezünkkel építünk, addig a másikkal harci 
fegyvert kell forgatnunk, hogy megvédjük müveinket a 
barbárok támadásai ellen, azon barbárok ellen, kik félnek a 
világosságtól, kik rettegnek a müveit felvilágosult munkástól, 
mert tudják, hogy abban az állati sorban, amelyet ők nyújtanak 
csak állatias érzésű, állatias gondolkodású ember élhet és 
maradhat. De azért hiába minden erőszak; a szociáldemokrácia 
hatalmas, világitő szövetneke mind messzebb és messzebb vetíti 
sugarait és e piroslóan izzó lángkéve fénye elől megrettenve 
bújnak vissza odúikba a fekete reakció fekete grófjai, fekete 
lovagjai, sötét éji baglyai. T. ünneplő közönség, szerénytelenség 
nélkül legyen mondva, mi is arra törekszünk, hogy ami szerve
zetünk is egyik ilyen sugara legyen annak a hatalmas fáklyának. 
Ha még hátra is vagyunk, az elmulasztottakat igyekezni fogunk 
pótolni. A kezdeményezés nagy akadályokkal teli idejében meg- 
kellett elégednünk azzal, hogy megteremtettük a kávéssegédek 
dalárdáját. Grünwald Gusztávnak, a dalárda elnökének az érdeme 
az, ki dacára a szakbeli nehézségnek, amelyekkel meg kellett 
küzdenie, csiiggedetlenül és fáradhatatlanul szervezte azt a derék 
csapatot, mely a mai nap fogja elnyerni azt az elismerést, amit 
méltán kiérdemelt.

E beszéd elhangzása után a dalárda elénekelte a 
Marseillaise-t, melyet a jelenlévő elvtársak állva hall
gattak meg.

Utána a dalárda Stark Henrik elvtárs saját szer
zeményét adta elő, nagy tetszést aratva kellemes meló
diáival.

F alatkai G yőző kupiéi jól hangzottak. A Munkás- 
himnuszt jobban tudták a dalárdisták mint a Marseil- 
laiset, azért meg is ujráztatták velük.

Nagy meglepetés következett most, midőn a 
függöny felgördült és Révész Katica, a gyermek- 
operette színtársulat tagja, kellemes hangú énekével 
és Fedák Sárit is megszégyenítő kecses mozdulataival 
adott elő egy szerelmes szerenádot.

Utána egy még kedvesebb kis színésznő mű
vészetében volt alkalma a jelenlevőknek gyönyörködni 
a kis fiarsányiBoriska liliputi primadonna énekében,
óriási nagy sikert aratva. Mi csak azt jegyezzük meg, 
hogy nagy reményekre jogosult mind a két kis mű
vésznő. Nagy sikert ért el O algóczi szaktárs is a tót 
lelkész utánzatával.

Szünet után Bohémek a műteremben» cimü 
cgyfelvonásu színdarabot adták elő, mely változatok
ban dús élvezetekben részesítette a közönséget. Ki 
kell emelnünk O algóczit a cigány szerepében, ki oly 
hűen adta elő szerepét, hogy a hallgatóságon is erőt 
vett a szilaj jó kedv. Nagy sikert ért el Orünwald 
Ödön mint festőművész jól sikerült karikatúráival, 
különösen nagy hatást ért el egy szervezetlen pincér» 
karikatúrájával. Meg kell említenünk F alatkait a 
«Nándié» cimü galíciai jargonban előadott kupléjában 
és Fischmann Gyulát, ki obóa-szólóban előadott 
magyar népdalaival szerzett igen kellemes estét. Végül 
a dalárda elénekelte a munkáshimnuszt, melyet köz
kívánatra megujráztak.

Nagy megkönnyebbüléssel sóhajtottak fel az 
egy begyült szép leányok és asszonyok, midőn vége 
lett ezen orfeumnak is beillő műsornak, melynek alig 
akart vége lenni, mert már égett talpuk alatt a parkett 
és ugyancsak kivették részüket a táncból, mely csak 
a késő reggeli órákban ért véget. Rodof.

Pincérek 1 Művelt munkás nem olvas más 
lapot, mint a „Népszavát“. Követeljétek mindenütt, 
ahol megfordultok! Agitáljatok az érdekében! Szerez
zetek uj olvasókat!

VIDÉK.
Gyűlési tudósítás. A kassai pincérek április 

2ö-án éjjel 1 órakor a Vigadó-vendéglőben jól sikerült 
nyilvános gyűlést tartottak.

A gyűlés napirendje: 1. A helyi pincér-egylet 
megalakítása. 2. Az üzleti bizalmiférfi-rendszer ktépi- 
tése. 3. Kérdések és indítványok.

Schlesinger elvtárs üdvözölte a megjelenteket. 
Ajánlatára elnöknek Mándoki, jegyzőnek Strutzenber- 
ger elvtársak választották meg. A napirend első és 
második pontját M olnár Miklós párttitkár ismertette 
a jelenlévők megújuló helyeslése mellett. M aró István, 
Schlesinger, Németh N. Vilmos és M ándoki pincér 
elvtársak hozzászólásai után elhatároztatott egyhangú
lag, hogy a helyi pincér-egylet megalakítását, valamint 
az üzleti bizalmiférfi-rendszer kiépítését teljes erővel 
megkezdik. Ezután megbizatott az újonnan megválasz
tott kilences-bizottság az alapszabályok elkészítésével 
és felterjesztésével.

A bizottságba a következők választattak b e : 
Mándoki elnök, Braun Márton alelnök, Strutzenberger 
pénztárnok, Schlesinger és Kovács elhelyezők, Zimmer 
Sándor, Magyar János, Fehér Frigyes és Marró István 
vezetőségi tagok.

Molnár párttitkár összefoglalva a tárgyalás ered
ményét, alaposan megismertette Flór és társai céljait. 
Nagy vonalokban ismertetvén az ezekkel szövetkezett 
főnökök alattomosságát, akik csak azért írtak hazafi- 
ságot zászlójukra, hogy ezzel eltakargassák piszkos, 
zsebelő politikájukat.

A gyűlés Mándoki elnök záró szavai után a leg
nagyobb rendben véget ért.

S Z E M L E .
Bizalmiférfi-értekezlet. Április hó 22-én tartott 

bizalmi-értekezlet határozatából kifolyólag az elnökség 
1907 május hó 1-től uj tagsági nyugtákat bocsájt ki. 
Ezen uj rendszer teszi szükségessé azt, hogy a bizalmi- 
férfiak az alábbi határozatot pontosan végrehajtsák:

Minden me bízottnak kötelessége az üzletben 
lévő szaktársak nevét, belépését, esetleg kilépését pon
tosan jegyzékben tartani.

Kötelessége továbbá az, hogy minden hó első 
hetében az arra eső tagdijat a többi szaktársaktól 
összeszedje és azt a pénzbeszedő szaktársnak átszol
gáltassa és az esetleges panaszokat is ő általa közve
títse a szervező bizottsághoz.

Ugyanezen eljárás tanúsítandó a pártadó befize
tésénél is.

Végül a bizalmiférfiaknak tesszük kötelességükké 
azt, arra ügyelni, hogy az üzletben lévő szaktársak 
pontosan befizessék járulékaikat. A megbízottnak ellen
őrzési jogában áll, hogy a legutóbbi tagsági nyugta 
felmutatását kérje, úgyszintén pártadókönyvecskéjét is. 
Fia valamely tag vonakodna eleget tenni, úgy a 
bizalmiférfiaknak szigorú kötelessége, azt bejelenteni 
a szervező bizottságnak. A szervező bizottság.

Értesítés. Értesítjük a fizetőpincér, valamint a 
bizalmiférfi szaktársakat, hogy május hó óta a liely- 
közvetités vasárnap egész nap szünetel. Figyelmeztet
jük tehát a szaktársakat, hogy mindennemű rendelést 
szombatig intézzenek el, mert esetleges panaszokért nem 
szavatolhatunk. Az elnökség.

Mentik a hazát. A kassai pincérmunkások alig 
két hete szervezkednek, máris a legféktelenebb üldöz
tetésben részesülnek úgy az egyes kávéház- és ven
déglő-tulajdonosok, valamint a rendőrség részéről. Ez



üldöztetés azonban teljesen hiába való. Pincér elv
társaink fittyet hánynak az ostoba gondolkodásnak és 
haladnak előre. Hogy a hazamentés teljes legyen az 
Országos Pincéregyesület, melynek célja a főnökök 
irányítása mellett gondolkozni nem tudó alkalmazottakat 
nevelni, Kassára küldte Flór urat, hogy az osztálytuda- 
tosan szervezkedő pincérmunkásokat a János-egyletbe 
terelje. Azonban kénytelen volt eredmény nélkül 
távozni.

Hogy ezen rugkapálódzások mennyire hiábavalók, 
az fényesen bizonyítja pincér elvtársaink csütörtök 
éjjel megtartott nyilvános gyűlése, melyen megalapozták 
szervezetüket. Megválasztottak egy kilenctagú bizott
ságot, melynek hivatása lesz az alapszabályokat ki
dolgozni és jóváhagyás végett felterjeszteni. Elhatároz
ták továbbá, hogy megalakítják az üzleti bizalmiférfi- 
rendszert. A gyűlés, melynek erkölcsi sikerét a fel
szólalók tárgyilagossága nagyban emelte, Mándoki zár
szavai után véget ért.

Kapacitálás a zsarolásra. Üzletről-iizletre 
járnak hetek óta a kávés-ipartársulat korifeusai, hogy 
kartársaikat az árak felemelésére kapacitálják. Ebből 
is látszik, hogy mennyire nem életbe vágó kérdés az 
áremelés, hanem csak egy pár kávéház «báró» magán
ügye, akiknek helyzete, üzleti viszonyai megenged
hetővé teszik az ilyen virementálást. Ők tudják nagyon 
jól, hogy a szegényebb kisebb kávésoknak esetleg 
végromlását idézhetik elő egy nagyobb megrázkód
tatás által. De éppen azért, mert ezt tudják, azért 
dolgozzák őket éjjel-nappal és a kartársi szolidaritás 
nevében viszik őket a romlásba. Néhány kávésnak 
azonban kinyílt a szeme. Észre vették, hogy mi készül 
az ő bőrük rovására, hogy Weingruberék, Harsányiék 
egy csomó konkurrenstől akarnak szabadulni. Azok 
közt, kik ezt észrevették, van a Badacsony-kávéház 
két tulajdonosa is : Krausz és Most urak. Egészséges, 
józan felfogásuk megmentette őket attól, hogy beugor- 
janak. Ellenben nyíltan megmonuták a kapacitáló kül
döttségnek, hogy ők nem emelni, hanem ellenkezőleg 
4 fillérrel le fogják szállítani a kávé árát.

Sok kávéháztulajdonosnak a figyelmébe ajánljuk 
ezt az eljárást, még pedig annak az iparnak meg
mentése érdekében, amely ipart néhány kávésdinasztia 
annyira le akar járatni, hogy azután nagy tőkéjükkel 
egészen ők uralják a piacot.

A párisi kávés-segédek bérharca. Napok 
óta sztrájkban  áll a kávés-segédek egy része. A moz
galmat titokban  készítették elő s bár az agitációs 
gyűléseken szó került róla, a harc teljes készületlenül 
találta mégis a munkáltatókat. Pontban 7 órakor a 
legelőkelőbb boulevard kávéházakban és egyéb nagy 
helyiségekben beszüntették a munkát. Sok üzletet 
egészen be kellett zárni, másokban csak ügy gyei- bajjal 
tudták a vendégeket kiszolgálni. Minden kávéház előtt 
rendőrök álltak a «dolgozni akarók» védelmére

1907 KÁVÉSSEQÉDEK SZAKLAPJA 5. oldal

numkájok azonban nem akadt. A sztrájkolókat ellen
ben brutálisan m egtám adta a rendőrség, mikor ezek 
egy gyűlésről hazafelé vonultak.

A sztrájkbizottság manifesztumban ismertette a 
mozgalom okát, valamint a sztrájkolok követeléseit is. 
Ezek a következők:

1. A törvényes szünetnap betartása.
2. A borravaló-perselyek megszüntetése.
3. A kártérítés megszüntetése.
4. Bajusz viselésre való jog .
A második és harmadik pont magyarázatául 

szolgáljanak alábbiak. A kávéssegédek kötelesek voltak 
a borravaló-pénzt, a pénztárnál egy ércperselybe tenni. 
A perselyt minden 14 napban vagy minden hónapban 
felnyitják. Tartalmából első' sorban a vállalkozó  vesz 
ki magának egy összeget az elhasznált vagy megron
g ált anyagért, valamint a kávéssegédek és a tanoncok 
béréül is, mely a kávéssegédeket illetőleg 100 120
fran kot tenne ki.

Ez azonban még nem minden. Tiz kávéssegéd 
mellett például az összeg egy tizenegyed részét a tu laj
donos kapja, négy-, esetleg öt tizenegyed részét pedig 
a vállalkozó (bérlő), úgy, hogy a borravaló hatvan  
százaléka a vállalkozóé m arad. Ezek szerint hát egy
általán nem a vállalkozó fizeti a munkásait, sőt ezek 
fizetik őt. Ezenkívül az újságokat, fo lyóiratokat, p ap i
rost, tintát is az alkalmazottak fizetik.

A «Humanité» kimutatta a ragyogó burzsoá- 
lukszus sötét árnyoldalát, mely a pincérek megélhe
tését biztosítja. Az elegáns «Café de la Paix»-ben pél
dául, a dúsgazdag polgárság találkozó helyén, az alkal
mazottak egyetlen ebédre egy — meglehetősen sovány — 
fog ást kapnak csak. Az ebédre egy 6 méter hosszú 
és 3 V2 méter széles üreg, melybe csak a pinceablakon  
keresztül jut levegő. Ébben a lyukban kell egy óra  
alatt 42 embernek megebédelnie. Ugyanitt vannak a 
ruhatári szekrények is; az alkalmazottaknak itt kell 
átöltözködűlök.A szemétgödör és a kiozett közvetlen 

szomszédságában van. Hát ilyen az előkelő «Café de 
la Paix». Alsóbbrendű helyiségekben még rosszabbak  
a viszonyok. Akárcsak nálunk Magyarországon ; a tőke 
csak nem tagadja meg magát, akár magyar, akár francia, 
mindig csak a munkásság vérén táplálkozik, hogy 
profitéhségét csillapíthassa.

Párisi szaktársaink elnyomatását jellemzően tükröz
ted elénk a követelésüknek első és negyedik pontja 
is, melyekben a törvényes szabadnap betartásáért, 
valamint az ember legelemibb jogáért a férfi büszke
ségéért «a bajuszviselésre való jog»-ért kell nekik 
harcolni. De mi reméljük, hogy igazságos küzdelmük 
sikerrel jár. Eme reményünknek a következő táv
irattal adtunk kifejezést:

«Együttérzésünk jeléül testvéri üzdvözletünket 
küldjük. Éljen a nemzetközi összetartás!

A m agyarországi szervezett kávéssegédek.»

Pincér urak! GYUFÁT é s  FOGVÁJÓT
legolcsóbban

Deutsch Márkus gyufanagykereskedőnél
Budapest, VII., Dob-utca 1. szám alatt vásárolhatnak.

Vidéki megrendeléseket fürdőhelyekre szerződtetett pincér uraknak bérmentve szállít. Legfinomabb 
„Nyul“ jegyű svéd gyújtó, szagtalan, Budapesten házhoz szállítva 90 fillér. Alapittatott 1880-ban. 
Telefon-'szám : 265. Fogvájókban naponkénti postai szétküldés. Telefon-szám:  265.



6. oldal K Á V ÉSSE G ÉD EK  SZAKLAPJA 1907

A kávéházi felirónők szabad szervezete egy 
lelkes felhívást bocsájtott ki, melyben az ügynöki 
kizsákmányolás ellen szólítja csatasorba a felirónőket. 
Mi örvendhetünk ezen legújabb mozgalomnak annyi
val is inkább, mert ebből csak azt látjuk, hogy min
den rétege e hitvány társadalomnak igyekezik a szer
vezkedés üdvös eszközével zsarnokaitól szabadulni. 
A kávéssegéd szaktársainknak erkölcsi kötelessége, ezen 
mozgalmat támogatni.

«A Magántisztviselő.» Ezen cim alatt látott 
napvilágot a magántisztviselő elvtársaink lapja, mely 
Dömötör Miklós szerkesztésében jelent meg. Első száma 
azt a reményt nyújtja, hogy nagy szolgálatot fog 
tenni a magántisztviselőknek a gazdasági szervezkedés 
terén. Felhívjuk a szaktársak figyelmét, hogy ezen uj 
harcost, mely eszménket szolgálja, lehetőleg terjeszszék.

Tüntetés a kávéházban. Kassáról írják ne
künk : Két pincér-elvtársat közvetített ide Kassára a 
budapesti kávéssegédek szabad szervezete. Ezek — 
felbuzdulva a fővárosban már elért eredményeken — 
szervezkedésre szólították fel szaktársaikat s ilyen cél
ból kétszer-háromszor — a szociáldem okrata párt 
tudta nélkül — értekezletet is tartottak.

A főkapitánynak ezt részletesen besúgták, mire 
ez a két elvtárs főnökét, a Schalkház-szálló tulajdono
sát április hó 16-án magához hivatta s utasította, 
hogy az illetőket azonnal bocsássa el. A tulajdonos a 
kívánságnak eleget is tett és elvtársainkat a 14 napi 
felmondási idő kifizetésével azonnal elbocsájtotta. 
Minthogy az eset nyilvánvalóvá tette, hogy ezzel a 
többi pincérek megfélemlítését célozta a hatóság, a szer
vezett ipari munkások magukévá tették az ügyet s 
este 8 órakor mintegy 400-an elmentek a Schalk- 
házba. Mintegy 50—60 munkás foglalt helyet a téli
kertben, ahol éppen a tiszti összejövetelre terítettek. 
A kapubejáratnál és a járdán a munkások sokasága  
nyüzsgött, legtöbben persze munkaruhában. Az ét
teremben, ahol több tábornok és a rendes törzsvendé
gek ültek, a munkások megjelenése nagy konsternációt 
keltett. Mivel tüntetéstől tartottak, gyorsan lehúzták 
az összes ablakok vasredőnyeit és rendőri segítséget 
is kértek. Meg is érkezett két polgári és nyolc köz- 
rendőr, de minthogy a munkások csendesen viselked
tek, nem léphettek fe l  ellenük. A munkások « 
tása» mintegy 2 óra hosszáig tartott.

Váczi rendőrkapitány az eseten még jobban fel
dühödve, f o l y t a t t a o k v e t e t l e n k e d é s é t .  Fehér Frigyes elv
társunkat, akit a Schalkházból való kilépése után 
azonnal más kávéház akceptált, állandóan detektivvel 
figyeltette. Magához hivatta és hosszú lére eresztett 
prédikációs fenyegetéssel arra akarta kényszeríteni, 
hogy a várost azonnal hagyja el.

A kitiltásról azonban Írásbeli végzést nem akar  
adni. Fehér elvtárs azonban, a szervezett munkások 
védelme alatt, egyelőre K assán m arad, nem akarván 
«csak úgy, ingyen» a kért szívességet a főkapitány
nak megtenni. Már csak azért sem, mert a kiutasí
tásra nincsen sem m ifele ok.

Ebből a híradásból ismét megalkothatjuk magunk
nak a magunk véleményét, melyet már annyiszor 
megirtunk, hogy a munkásság ellen az uralkodó ősz 
tályok minden elképzelhető eszközt felhasználnak, ha 
nekik kellemetlenekké válnak. De megsúgjuk Váczi 
rendőrkapitány urnák, hogy ne okvetlenkedjen, mert 
a munkásság ma már nem tűri, hogy minden ok nél
kül avatatlan emberek gatat emeljenek utunkba csak 
azért, mert szolgálatot akar tenni kitartóinak.

Éttermi szaktársak uj lapja. Meglepő kiállí
tással és imponáló nagyságban jelent meg éttermi

szaktársaink szaklapja. Annak a rohamos fejlődésnek 
és üdvös átalakulásnak fényes dokumentuma ez a 
lap, amelyen a budapesti pincér-egylet régi, ósdi for
májából kivetkőzve, keresztül ment. A szellem, mely 
végig vonul rajta, vezérlő szelleme lehet az ország 
összes, még maradi és a mai korszellemnek meg nem 
felelő egyesületeinek. Üdvözöljük a megizmosodott 
harcost és csak azt kívánjuk, hogy pályafutásában 
mint olyan planéta maradjon, amely mindvégig 
nem taszító, de vonzó erővel bir. Szerkesztői és 
munkástársai, úgyszintén a lapbizottság  (az utóbbi 
azonban egy kissé reakciós izü, B. Nem ? !) elég garancia 
erre, és ha eljövend az idő, erőben számban, harci 
szellemben még jobban is meg fog izmosodni.

Egy öntudatos szaktárs? A Hanusz-kávéház 
nappali felszolgálója annyira megfeledkezik emberi 
méltóságáról, hogy valóságos talpnyalást végez a gazda 
körül. Figyelmeztetjük Mittermajer szaktársat, hogy ha 
annyira kedves neki az a konc, mit a hízelgéseiért 
kap, ne a hetesmunkák elvégzését vállalja csak, 
hanem a takarítónő működését is.

Az a vád, mintha a Fregoli-kávéházban alkal
mazott Grün Samu szaktárs nem volna tag, nem felel 
meg a vallóságnak, mert nevezett szaktársunk már a 
múlt év májusa óta tagja szervezetünknek.

Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy szak- 
szervezetünkre tett kijelentésemet téves információk 
alapján tettem, miért is azt teljes egészében visszavonom 
és érte ezennel bocsánatot kérek munkástársaimtól.

Klement K ristóf.
Himen. Április hó 28-án tartotta esküvőjét 

Brück Pál szaktársunk Deutsch Riza kisasszonynyal 
Budapestről. — Weisz Gyula szaktársunk május 2-án tar
totta esküvőjét Weisz Irma kisasszonynyal.

Szimat . . .  Az idegenek névsorában szerényen 
húzódik meg egy név, F lór  Győző szerkesztő neve. 
Nincs benne semmi különös s hogy ezt a szerkesztő (?) 
urat mégis előráncigáljuk, annak az a magyarázata, 
hogy megtudtuk, mit akar ő kegyelme Kassán szer
keszteni. Mint az agár a szimat után, jött fel, hogy 
az öntudatosan szervezkedő pincérmunkások sorait 
megbontsa. A «hazafias» pincérszövetség maszlagjával 
házalt napokig, eredménytelenül. A kutya sem hede- 
ritett ő kelmére, bár nem egy kassai vendéglős sietett 
segítségére. Kiváncsiak vagyunk, hogy a «Fogadó» 
cimü sajttakarójában miként fog az eredményről» 
beszámolni.

Figyelem, kávéssegédek! Értesítjük a szak
társakat, hogy Török A. és Társa bankház egyesüle
tünk munkanélküli alapja javára adományozott. Fel
kérjük tehát a szaktársakat, hogy viszontszolgálat fejé
ben e bankház által kibocsátott és a napilapokhoz 
csatolt színes hirdetési m ellékletét (mely négy egymás
után következő vasárnap fog megjelenni) minden 
üzletben rám ázzák be.

A budapesti kávéssegédek szakegyesületének 
vezetősége.

HIVATALOS RÉSZ.
Jegyzőkönyv. Felvétetett 1907 április hó 15-én a székes

fővárosi vigadó kistermében tartott rendkívüli közgyűlésen.
Elnök Neumann Károly.
Jegyző Fodor Pál.
Napirend : A kávésipartársulattal kötött egyezség ismer

tetése.
Linók megnyitja a közgyűlést, miután az szabályszerűen 

tett osszehiva, kijelenti, hogy tekintet nélkül a megjelentekre, 
mindenkeppen határozatképes. Felteszi a kérdést, kivánja-e a



tífhh* tajJi^^není*ltív<ni^ö m̂Sô '<íí**̂ i' fel^ Vasas*'' *  köz- Tárgyaltaké Qéczi Kálmán felvételi kérelme, a választ-
йУг i n i ^ é - i t é  kívánja, míg ellenben Manisch Pál ken mány egyhangú határozata értelmében a felvétel meglagadtatik,
a ' Fln/ih 1рс7я rá я ьл,„и|'нлс1 . .  i ..... . mert az ügyrend értelmében csakis egyéves kívéházi bizonyit-

I nőm kivánia felni váltatni gy 1 es*> amely nagytöbbség- vány alapján lehet tagot felvenni, miután nevezett ezzél nem bir,
И . ч.  az elnökségnek nincs jogában őt a tagok sorába iktatni.

Neumann Izidor kijelenti hí gyezseg» pontjait. Napirenden levő bérlő-ügyet a rendes keddi választmányiNeumann Izidor kijelenti, hogy nem sok szólása van az ülés elé utalja
ismertetett egyezséghez, de hogy ezt még sem hagyhatja szó
nélkül, az annak tulajdonítandó, hogy az utóbbi napokban A x x
láthatatlan kezek aknamunkáját bemutathassa és azok az elége- I K ís te n  p i n c é r - a s z t a l t á r s a s ö g  e l s z á m o l á s a .
és^r^vegyé^ .'!* Iármaznak’ csak azért leszik> ЬоКУ őket 's Oyiijtőiveiket nem szolgáltatták be a következő üzletek :
eS Elnök Ritter Jánost meginti. 12, SZl Cll,b> 14> sz- Nádor, 15. sz. Országház, 18—IQ. sz. Citty,

Neumann Iz id o r . . .  míg ellenben azok, kik e helyzetet 21* sz* ^Por> 22—23. sz. Continental, 32—33. sz. Semann,
higgadtan tudják mérlegelni, azok feltudják fogni az egyezség 35—36. sz. Erzsébet-kioszk, 37—38. sz. Wagner, 40. sz. Vigadó,

i^oá , ^ l ba , b l eHy,eZ,Ségnek 1 P°n,iára'. mely 41-42. sz. Hits, 45. sr. Bristol, 50. sz. Modérn, 52. sz. Bel-leginkább fa munkáltatóinknak es felolvassa azt a evelet, mely „ i  . ... ’ . .  . . . . .  , 0
több kávés aláírással látott napvilágot, továbbá hangoztatja e ’ 54- Katona-etterem, 55-56 . sz. Magyar Vilag, 58. sz.
határidő szükségességét. Klotild, 67 68. sz. Calvin, 69 70. sz. Hunnia, 72. sz. Bengyel,

fclnök Ritter János ismét meginti. 73. sz. Nádor-szálló, 75. sz. Elevátor, 79. sz. Gebauer, 83. sz.
Neumann Izidor hosszasabban fejtegeti a négy év szűk- Medikus, 85. sz. Ernyei, 86-87 . sz. Bodó, 88 89. sz. Baross,

tisztában az* ̂ oszt á ly' h a re”УI a pf og a hn ai r óí,6 Г| g e n is' sz ifks é g ün le *v a n ??• SZ' üers,ner’ 117‘ sz' S,l'asser’ П9. sz. Covin, 120-122. sz.
ezen időre azért, hogy szervezkedhessünk. Holczer, 124- 125. sz. Reklám, 126 — 127. sz. France, 128. sz.

Elnök Ritter Jánost, ki folyton zavarja a közgyűlést, szigo- Helvétia, 130—131. sz. Japán, 140. sz. Badacsony, 147. sz. Árpád,
inán meginti. , • 148—149. sz. Rémi, 150—151. sz. Hazám, 153. sz. Újházi, 154. sz.« я м д а ж *  .... . “'O"1;»"- >«-’«•
semmi közösséget nem vállal és azt elitéli. 168—169. sz. Adria, 170—171. sz. Metropol, 172—173. sz.

Konstatálni óhajtotta volna a jegyzőkönyvből azt, hogy Munkácsi, 174. sz. Velence, Krausz Ferenc (Székesfehérvár) 2 drb,
a vezetőségeit kötött marsrutával küldte ki a legutóbbi köz- 182—183. sz. Mehádia, 184. sz. Herczl, 185. sz. Alhambra.

gy" ‘ "‘hibáztatja a bizottság eljárását azért, hogy az. az aláírás FHi Emke 3 20 25 60 1 0 . - .
előtt nem ismertette a tagokkal. Edison 69. , Stancsu 2.—, Vígszínház 10.60, Club 25 30,

Kifogásolja az 1. és 2. pontokat, valamint a fizetésrende- Upor 3. , Akadémia 17.42, Parlament 2.—, Boulevard 15.40,
zés sem elégíti ki őt.  ̂ Páris 2.—, Piccoló 1.20, 38. sz. 2.70, Vigadó 2.70, Hungária 11.90,
. . .  а У -  futván у&\ъ&го\ Hanischnak és bebizonyiija a múlt Petőfi 5.40, Korona 22.90, Modern 16.60, Elevátor 8.40, Szécsény
küzdelmeinek példáival azt, hogy igenis szükségünk van a jelen 0 Qn 0 .. ., . 1A ’ . 1Л * . . 0egyezségre. 2.80, 2. -, Valeria 10.—, Ernyei IO.—, Schering 3.40, Központi

Boor Jen ő  azt hide, hogy meggyőző érvekkel fogják be- száHÓ 7-80’ Kele,i 14 30> Ku,sera “ •90> Damjanich 5.20, Strasser
bizonyítani azt, hogy nem hívei a kollektiv szerződésnek és 5.—, Fantó 8.80, Szeczessió 10.—, Helvétia 13. , Japán 28.—,
ahelyett azt tapasztalja, hogy csak a személyi torzsalkodást Oktogon 16.—, 6. , Király 21.80, Royal 15.70, 8.30, Fészek 28.07,
bírják itt érvnek előtörni. Hosszabban válaszol Hanisch kifogá- Pannónia 30. , Lázár 30.30, Balaton 21.30, Elite 41.10, Orient 6.30,
Д Л ’Й Й Я Й Ь О Т У  ° “ T  Terézvárosi 2,.20, S o b e r s . * , z 4.,U,
letes, józan, igazi szervezett munkásokká neveljük tagjainkat és Budai Vigadó 22.80, 17.20 kor. 
azt mondja, hogy csak azok félnek az egyezségtől, kik nem Mérleg.
képesek megfelelni a pontozaloknak. Kiadás:

Deutsch Arthur magáévá teszi az egyezséget és ajánlja, 42 öltöny .........  ............... 730 kor. 80 fül.
hogy a közgyűlés szavazzon teljes bizalmat a vezetőségnek. 42 pár cipő..............- ........- — --- 231

Falkai Imre kijelenti, hogy ő is bizalmat szavaz a veze- 42 erszény 42 koronával -........... — 50 » 40 »
tőségnek és figyelmébe ajánlja Neumann Izidornak elődei visel- Gyermekek uzsonnája— ................  10 » 08 »
kedését és kéri, hogy igazi vezetőnk legyen. Munkanélküli segély — — — 300 » — »

Farkas Ján os  kijelenti, hogy nem hive a kollektiv szerző- Munkanélküliek vacsorája .....  44 » — »
déseknek, de miután annak jelenleg szükségét látja, kéri a köz- Meghívók, nyomtatványok — — 40 50 »
gyűlést, hogy a vezetőség jelentését vegye tudomásul. Hölgybizottság..................................- 24 » — »

Ritter Ján os  személyes kérdésben kér szót, de a nagy Rögtöni segélyek — - ............... 90 » — »
zajban nem lehet őt meghallani. Könyvek és levelek ......................  23 » 50 »

Neumann Izidor él a zárszó jogával és egy példát hoz Összesen..........................- — 1544 kor. 28 fill.
íel a műépítészről meg a suszterinasról. Bevétel *

Elnök felteszi a kérdést, hogy a közgyűlés tudomásul Takarékbetét és gyüjtőivekből 1449 » 81 »
veszi»e a jelentést. Deficit ..............   94 » 47 »

A közgyűlés két szó ellenében elfogadja a vezetőség ..
jelentését, mire a közgyűlés lelkes hangulatban véget ért. Összesen .........— — - 1544 kor. 28 till.

Jegyzőkönyv. Felvétetett az 1907. április 25-én tartott Л mutatkozó 94 korona 47 f.ll. deficitet a szakegyesület
rendkívüli választmányi ülésen. Jelen voltak: Neumann Károly, fedezte.
Weisz D. Dani, Wiener Sándor, Oriinwald Ödön,, Schwartz Szarnék István, Stem Ignác,
Béla, Weisz J., Neumann József, Fekete Lőrinc és Árvái Lipól. | jegyző. pénztáros. elnök.

Hirdetmény.
Kzennd közhírré tétetik, hogy miután a M a g y a r  Királyi P é n z ü g y m in is z té r iu m  ellenőrző közegein, Magy. Kir. 

Szab. Osztály sors, játék (X X . s o r s j á t é k )  I. osztályára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok a l'öárusitóknak árusítás végett 
kiadattak.

Az I. osztály húzása 1907 . m á ju s  hó 2 8 .  é s  2 5 - é n  tartatik meg. húzások a M a g y a r  k irá ly i  á l la m i
e l l e n ő r z ő  h a t ó s á g  és királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan történnek a hnzási teremben. Sorsjegyek a Magy. Kir. Szab.
Bsztálysorsjáték valamennyi árusítójánál kaphatók.

.  , . , . . .  . . , . Main/. K ir . Szab.
Budapest, u.07. év. ápr.ll. hó 2*án. O s z t á ly  ы о Ц á t  é k

L u k á c s .  H a z a y .

m l  KAVÉSSEGÉDEK SZAKLAPJA 7. oldal



8. oldal. K Á V ÉSSE Ü ÉD EK  SZAKLAPJA 1907

N y  i Itté r .

Pincér-cipők csak Serényi Zsigmondnál, VII. 
Erzsébet-körut 3ó kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak 
erre vonatkozó hirdetésünket.

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

Szaktársak! A < Krondorfi» féle savanyuviz 
hirdetésre felhívjuk figyelmeteket! Miután e kutvállalat 
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 kr. 
Ó-bor 40 kr. Vörös bor 50 kr.

Minden öntudatos kávéssegéd tagja a 
Budapesti Kávéssegédek Szakegyletének.

Felelős szerkesztő: Fodor Pál.

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

Hirdetések.

Lö w in g e r S. kávés.
Kitűnő kávéházi ételek és italok. 
Szaktársaknak 20u/o árengedmény. 
Valódi a me r i k a i  t e k e a s z t a l o k .

Lakatos Misa cigányzenekara naponta hangversenyez.
A figyelmes kiszolgálásról gondoskodik

Zukerm andl Miksa, ftfp incár.

Szervezett pincérek találkozó helye!

Budai pincérek találkozó helye!
Reggelig nyitva!

Casino-kávéház
II., Margit-körut 40. sz.
Kitűnő kávéházi ételek és italok.
Valódi amerikai tekeasztalok.
Jól szellőzött helyiség. Ш (s2)

171 E L S Ő R E N D Ű  Z E N E K A R  [71
I_ _ I Braun Ruben gordonkaművész vezetése alatt. | _  |

®  Figyelmes kiszolgálás, iát 

Számos látogatást kér Frisch  Rezső, kávés.
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B E I T Z  J Á N O S
m «esztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

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

Kávéházi eszközök 
raktára

és javító-műhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter

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

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

TELEFON: 81-30 . TELEFON: 81 30.

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavarok
nál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegész
ségesebb asztali és borviz. Hathatós szomjcslllapitó. —  
Vidékre és külföldre fuvardijmentes szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. Szénsavtelités-nélküli töltés is rendelhető, mely 
hasonló enyhesége folytán pótolja a francia Evian és 
St. Galmier vizeket. Szt.-Lukácsíiirdö Kutvállalat Budán.

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

udvari-, állami-, megyei- és magántisztviselők, tanítók, ke
reskedők, iparosok, nyugdíj jogosult hölgyek, kereskedelmi 
alkalmazottak és magánosoknak j .,— 20  évig terjedő időre 
havi, V4» V* és egész évi tőkekamat törlesztéssel!

Különlegesség: Л pár is-bécsi emjuéte értelmében tőkésí
tem a jövedelmet.

4%! 4%! 4%! 4%!
Jelzáloghitel I

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

Építési h ite l!
építésiéiben levő ingatlanokra 2 -3 részletben, oly arány
ban a mily arányban az építkezés előre haladt!

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

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

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

Telefon-lnterurban 46 31.

Pincérek figiielmébe!
P t t l P Á f 4 n i  r\ rÁ jr mindennemű tyukszemes és 
1 I l I t C I  " и р и К  fá j ós  l ábakat  meggyógyít

cipőim viselése.
P l n P A i 4 n i  r\Z\lr valódi finom chevreaux-bőr- 
I I I I p U K  bői, könnyű erős talppal ,  

párja 12 korona.
P S n p Á t 4 nir\ Z \ \ s közkedveltségnek örvende- 
I ш с с г - ч р и к  nek mindenhol.

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

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan eszközöltetnek.
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Étlapirók figyelmébe!
Legmelegebben ajánlom a 

legjobbnak elismert és sok 
időt s munkát megtakarító 
Berkovits-féle

és minden színben lévő tin
tákat. A nélkülözhetetlen 
hektographlap mindkét ol
dalon többször használható és
egy eredetiről 100—120 másolat nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé fektetjük és három-négy nap 
múlva ismét használható. . . . "

Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelzo- 
festékek minden nagyságban kaphatók

Berkovits Károly
sokszorositó-késziilékek 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!

S GYAKORLATI 
ZÓNOKLATTAN

MUNKÁSOK s z á m Ar a .

IRTA: VANCZAK JANOS.

Megrendel het ő a Vas és Fémmunkások Szaklapja 
kiadóhivatalában Budapest, VI., Felső erdősor 7. 
- ■■■■--—- 1 koronáért, esetleg levéljegyekben is. ■■■■ - 1

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.

Kávéház-megnyitás!
Van szerencsém az igen tiszt, szakisaimnak 

tudomására hozni, hogy Nagyváradon a

Bihar-kávéházat
folyó hó 10-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 20 éves múltamra, amely arra a reményre 
jogosít, hogy szives pártfogásukkal vállal
kozásomban támogatni fognak.

Szaktársak részére mérsékelt árak! 
Figyelmes kiszolgálás! 
Egész é jje l nyi tva!

Magamat szaktársaim jóindulatába ajánlva, 
maradok teljes tisztelettel

Schönfeld Jenő,
a Bihar-kávéház tulajdonosa.

0  Pincérek találkozó helye! У

Badacsony-kávéház
Erzsébet-körut 41.
Kitűnő kávéházi ételek és italok.
Valódi amerikai tekeasztalok, féb

Minden este

Farkas Laci és Török Pista
nagykőrösi c igányprím ás cim balomművész

teljes zenekarukkal h a n g v e r s e n y e z n e k .

Krausz Muki és Most Ferenc
kávésok.

У Családok találkozó helye! У


