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E L Ő F IZ E T É S I  ÁRA:
Egé97. évre 12 korona, fél évre 6 korona

Közgyűlési meghívó.
A Budapesti K ávéssegédek Szakegylete 

1912 április hó 11-én (csütörtök) délelőtt 
10 órakor rendkívüli tisztújító

k ö z g y ű lé s t
tart, amelyre a jogaikat élvező tagok meg
hivatnak.

N ap iren d :
1. T isztikar választása.
2. Esetleges indítványok.
Közgyűlésre szóló igazolványok és sza

vazólap április 1 -tol kezdve a titkárnál 
átvehetők.

Aki tagdijaival (4 hó) el van maradva, 
cselekvő jogaival nem élhet.

Szavazás a közgyűlés megkezdésétől 24 
órán át gyakorolható.

Fontos, hogy a tisztikar választásánál 
minden tag éljen jogával!

Oy'Ikos verseny.
(E—y.) Budapesten a kávésiparban «gyil- 

kos verseny» folyik Harsányi egyik leg
utóbbi napon tett nyilatkozata szerint.

El kell ismernünk, hogy Harsányi ur 
igazat mondott.

Mert tényleg «gyilkos verseny» folyik a 
kávésiparban.

Sőt annyira gyilkos a verseny a kávés
iparban, hogy ez évben már a 17. le
gyilkolt áldozatát temettük el a kávés
iparnak.

A tizenhét á ldozat közül egyik sem volt 
kávés.

Kávéssegédek, kávéfőzők és konyhalegé
nyek, mind a gyilkos verseny szerencsét
len áldozatai.

Sokan közülök nagy családot, neveletlen 
gyermekeket, tehetetlen, nyomorban ma
radt özvegyet hagytak hátra.

Vannak a gyilkos verseny áldozatai kö
zöd 21—24 éves fiatalemberek is.

. És most úgy vagyunk, mint Pókainé : 
nem tudjuk, kiket sajnáljunk jobban.

Azokat-e, akiket 21—24 éves korukban 
gyilkolt meg a verseny, mielőtt megismer
hették volna az élet igazi örömeit, igazi 
szenvedéseit, vagy pedig azokat-e, akik 
családot alapítottak, gyermekeiket félig fel
nevelték s végül 2—3 évi betegeskedés 
után, nyomorral küzködve, ők is áldoza
tául estek a gyilkos versenynek.

Mert az egyik 21 éves áldozata a «gyil- 
kos verseny»-nek azért átkozódott haldok
lásakor, hogy: «megöltek, m ielőtt éltem 
volna» ;  az pedig, akinek feleségét és ne
veletlen gyermekeit nyomorban kellett itt
hagyni a »gyilkos verseny* miatt, az meg 
azért átkozódott, hogy: átmért nem öltek 
megy m ielőtt éltem*.

Volt olyan is közöttük, aki 34 évet élt, 
nőtlen maradt, egész életében szorgalma
san, állandóan dolgozott, fukarkodott, taka
rékoskodott, hogy öreg napjaira legyen 
neki gondnélküli élete.

Csakhogy a »gyilkos verseny* 34 éves 
korában megölte.

Ez meg azért átkozódott, h ogy: *nem is 
éltem, dolgoztam, gyűjtöttem , most meg
halok*.

M ily tragédiák ezek . . .

Megjelenik minden hó I-én és 15-én

D ekát aki nem érzi, az nem é r t i . . .
A gyilkos verseny «hajtói», a kávésok, 

nem érzik, nem értik meg ezeknek a tra
gédiáknak a borzalmasságát. De mi, a 
kávéházi rabszolgák érezzük, értjük e tra
gédiáknak a borzalmasságát.

Tudjuk, hogy mireánk is a fenti szerepek 
egyike vár.

Épp ezért mérsékelni akarjuk a gyilkos 
verseny-iramot.

Nem akarjuk egyiket sem a fenti szere
pek közül lejátszani az élet színpadán.

Uj szerepet csinálunk magunknak!
Az eddigi szerepünk igy szólt: naponta 

14— 18 órai robot, némi kétes élvezet, a 
fáradtság miatt sohasem elég alvás, korai 
tüdővészes halál.

Ez csúnya szerep, nem embernek való.
Nézzük és utánozzuk azt a szerepet, 

amelyet a  jó l  szervezett, öntudatos m unká
sok já tszan ak  le az  élet színpadán.

Nyolc órás munkaidő, teljes, biztos heti 
szabadnap, munkájukért megbecsülik, kul
turális és testi élvezetek örömeiből az em
bert megillető rész, ép test, ép lélek, hosz- 
szabb élet, szép élet végén könnyebb halál.

Mi, kávéházi rabszolgák is megkaphatjuk 
ezt a szerepet, csak legyünk sokan, akik 
akarjuk.

Csak tudjunk összetartok lenni.
Nem keíl a megszerzéséhez más, csak 

összetartás.
Es vájjon nem-e kell nekünk a vész 

idején összeverődött emberek módjára a 
közös ellenség, a gyilkos versenyt rende
zők ellen összetartani ?

Amikor mindennap másik munkástársun
kat látjuk elhalni a gyilkos versenyben, 
kérdjük, nem-e kell nekünk akkor össze
tartani ?

Nem-e szükséges az összetartás, amikor 
azt látjuk, hogy napról-napra gyilkosabb 
lesz a verseny és hogy mindig több és 
több áldozatot követel sorainkból a gyilkos 
verseny.

Hát hiszen tudjuk mi már sokan, hogy 
szükséges az összetartás, de viszont többen 
nem tudják, hogy mily varázserőt jelent a 
megvalósult sz ó : összetartás.

De látva azt az őrülten gyilkos versen
gést, amit kávésaink a mi életünk árán 
a fényűzésben, a vagyonhalmozás terén 
elkövetnek, hozzá fogunk látni a nagy 
munkához, felvilágosítani, meggyőzni min
den kávéházi munkást arról, hogy mit je
lent az összetartás.

Útjába fogunk állarti a mi életünk árán 
«gyilkos versenyzőknek*, kiragadjuk szak
társainkat a gyilkos versenyből és beállít
juk őket a nemes cél felé törekvők közé. 
Azok közé, akik az emberi életet minden
kinek egyformán széppé, jóvá akarják az 
összetartás erejével tenni.

Ebben érdemes versenyezni.

SZEMLE
A kávésipartórsulat körlevele

a kávéházi munkások munkabéreinek rendezése 
ügyében. Ipartársulatunk választmánya a folyó évi 
január hó 8. napján tartott ülésében hozott határo
zatával azt javasolja az ipartársulat közgyűlésének, 
hogy a kávéházakban alkalkalmazott munkások 
munkabérei a folyó évi április hó 1-től kezdődő 
batálylyal a következőképpen rendezze :

I. A kávéssegédek hetibére 15 korona.
II. A kávéfőzők hetibére 26 korona.
III. A konyhalegények hetibére 80 korona.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
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IV. A felirónők hetibére 20 korona.
V. A kisegítő kávéssegédek napibérei : hétköz

nap 3 korona, vasárnap 4 korona, nyári üzletekben 
hétköznap 4 korona, nyári üzletekben vasárnap 
5 korona, Szilveszter estéjén 6 korona.

VI. A kisegítő kávéfőzők napibére 4 korona.
VII. A kisegítő konyhalegények napibére 3*50 

korona.
Vili. A kisegítő felirónők napibére 4 korona.
Minthogy a folyó évi rendes közgyűlést — közbe

jött akadályok miatt -  április hó 1. előtt egybe
hívni nem lehetett, a közgyűlés jóváhagyásának 
reményében ezen az utón kérjük fel a t. tagtársa
kat, hogy az ismertetett bérrendszert a folyó évi 
április hó l-ével kezdődő hét végén életbelép
tetni és alkalmazottaikat aszerint fizetni szívesked
jenek.

Tájékozásul megjegyezzük, hogy ez a rendezés 
a már szerzett jogokat nem érinti, vagyis azoknak 
a munkásoknak, akik eddigelé magasabb béreket 
kaptak, továbbra is ezeket a béreket kell fizetni.

Minthogy továbbá a felirónők eddigelé a legtöbb 
üzletben havi fizetést húztak, az uj bérrendszer 
ellenben hetibért állapit meg részükre, az ő munka
bérük átszámításánál az eddigi havifizetést kell 
alapul venni és ha az ily módon kikerülő hetibér 
a fentebb említett 20 koronánál nagyobb, ezt a 
nagyobb összeget kell a felirónőknek fizetni.

Ismételten kérjük a t. tagokat, hogy addig is, amig 
a legközelebbi hetekben tartandó közgyűlés e 
tekintetben kötelezően határozni fog, az uj bér
rendszert, amelynek megalkotását társulatunk a 
maga elhatározásából, minden külső behatástól 
menten tartotta szükségesnek, a fentebb említett 
napon életbeléptetni szíveskedjenek.

A netán szükségesnek mutatkozó felvilágosítások
kal a társulati iroda készséggel szolgál.

Budapest, 1912 március 25.
Harsányi s. k.

elnök.

Ez a szemfényvesztés, amit az ipartársu
lat választmánya a kávésipar munkásainak 
bérjavitó igényeivel üz, nézetünk szerint 
senkit sem fog eltántorítani azon követelé- 

. sektől, amelyeket a kávéssegédek szervezete 
jól megfontoltan, az igényekhez mérten 
felállított.

Tudjuk, hogy ezen határozatnak kimon
dottan csak az a célja, hogy a felállított 
követelések élét vegye azzal, hogy az ipar
társulat is tisztában van, miszerint a kávés
segédek bérjavitást célzó,mozgalma indo
kolt és elodázhatatlan. És hajlandó is a 
bérjavitásra, azonban csak 1 koronára tak
sálja a bérkövetelés jogosultságát. És ha a 
kávésipar vezetőségében meg volna a 
szükséges őszinteség, akkor nyíltan kimon
daná, hogy csak azért határozta el az 
1 koronás javítást, hogy ezzel megmentsen 
5 koronát.

Minket kávéssegédeket ezen határozat 
egy cseppet sem feszélyez. Mi továbbra is 
megmaradunk eredeti követeléseink mellett, 
mert határozott meggyőződéseinkből követ
kezik az a tény, hogy a kereseti viszonyok 
hanyatlása révén beállt csökkenést egy-két 
koronával nem lehet szanálni.

A »nesze semmi, fogd meg jól* politi
kával nem lehet a munkásságot követelé
seitől eltántorítani. Mert nézzünk a dolgok 
mélyébe, hogy is néz ki az a határozat. 
A kávésipartársulat választmánya hozott 
egy határozatot, hogy április 1-től a kávés
segédek fizetését 14 koronáról 15 koronára 
emelte. És mi következik ebből ? Az, hogy 
a kávéssegédek fizetése továbbra is 14 
korona lesz. Azonban ezt nem csak mi tud
juk, hanem azok is, akik ezen határozatot 
meghozták. Van tehát egy határozat, ame
lyen mosolyognak a kávésok, mint afféle 
jól sikerült májusi tréfának. És majd akad
nak olyanok is, akik egy pillanatra komoly
nak veszik és kijelentik, hogy fütyülnek a
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határozatra. Hogy ez igy lesz, erről min
den kávéssegéd meggyőződhetik.

Mi, akik az ipartársulat és tagjai közt 
fennálló viszonyt ismerjük, ezt egész ter
mészetesnek látjuk igy, mert tudjuk, hogy 
a vezetőség szavának nincs erkölcsi súlya 
a tagok előtt és kikérik maguknak az 
üzleti ügyeikbe való beavatkozást,

Azonban ezen háborgó kávésokat majd 
meggyőzik arról, hogy hisz ez csak egy 
kis áprilisi tréfa volt és hogy eszük ágában 
sincs a béremelés.

M i kávéssegédek tiltakozunk az ilyen 
áprilisi tréfák ellen és sziklaszilárdan m eg
maradunk követeléseink mellett. Az 1 koro
nát nem kértük, ha kapjuk, joggal fogadjuk 
el, de azzal az eltökélt szándékkal, hogy 
igényeinket a többi koronára is fentartjuk. 
Erre a célra összpontosítjuk minden erőn
ket és törekvésünket. Ez a határozat csak 
arra volt jó, hogy dokumentálja a kávés
ipar vezetőségének gyengeségét és az 
ügyek iránt tanúsított felületességet; arra 
azonban feltétlen alkalmas, hogy a kávés
ipar munkásai belássák, hogy csak egyedül 
az összpontosított, erős szervezet képes hatal
mának latbavetésével kedvezőbb munka- 
és bérfeltételeket kicsikarni.

HIVATALOS RÉSZ.
Felkérjük tagjainkat , hogy esetleges lakás- 

változásaikat haladéktalanul —  akár szó
belileg vagy telefon utján, vagy pedig  le
velezőlapon — jelentsék be , mert különben 
nem garantálhatunk a szaklap  pontos kéz
hezvételéért.

Dugókat a következőktől kaptunk: 
Somogyi Miklós 21 darab, Blau Emil 50 
darab, Zimmermann Ignác 8 darab, Barton 
Kálmán 60 darab. Folly József 13 darab, 
Weinberger Ernő 6 darab, Fischman Irén 
k. a. 17 darab, Kreutzer Menyhért 20 darab, 
Lichtenstern Vilmos 16 darab, Klenner 
József 30 darab, Tauszig Adolf 17 darab.

Aschenbrenner Kálmán 2 darab 
könyvet ajándékozott a könyvtár javára, 
amelyet ez utón köszön a vezetőség.

A hátralékos tagok ez utón is fel- 
szólittatnak tagdijaik rendezésére. Alapsza
bályaink rendelkezése értelmében 4 havi 
hátralék maga után vonja a törlést. Azo
kat is felszólítjuk, akiknek hátralékuk munka- 
nélküliség folytán áll fenn, hogy munka
könyvükkel a titkárnál jelentkezzenek, iga
zolás végett.

A kávéssegédek elnöksége a tiszt
újító közgyűlést április hó 11-éré hívta 
egybe. A március hó 28-ára egybehívott 
közgyűlés az alapszabályok rendelkezése 
értelmében — amennyiben a tagok egy- 
harmada nem volt képviselve — megtart
ható nem volt. A tagok ez utón is felszó- 
littatnak, hogy a közgyűlésen okvetlen je 
lenjenek meg.

SZERVEZETI ÜGYEK.
Kárttevő tagok.

Ha bárki is a legutóbbi gyűléseinken 
történt dolgokról véleményt alkotott magá
nak a kávéssegédek jövő mozgalmára vo
natkozólag, az feltétlenül téves véleményt 
alkotott magának. Mert a legutóbbi gyű
léseinken történt tumultusokból és sok üres 
beszédből el lehet mondani, hogy mindenki 
azt a véleményt szűrte le magának, hogy 
a kávéssegédek nem remélhetnek eredmé
nyeket jövő mozgalmuktól, mert gyűléseiken 
személyeskednek, veszekednek, mindent 
csinálnak, csak a jövőjükkel nem foglal
kozhatnak. Mert a sok üres fecsegés, tar
talmatlan bömbölés, ízetlen személyeskedő 
felszólalások kimentik az okosabb dolgokra 
szánt időt, úgy hogy a mozgalomról nem 
is eshet szó a gyűléseken. Aminek az 
eredménye már abban is mutatkozott, hogy

fyülésről-gyülésre kevesebben jelentek meg. 
őt nagyon sokan végleg lemondtak arról, 

hogy valaha is lehetséges volna a kávés

segédekkel csinálni mozgalmat. Pedig le
het. Csalódnak azok, akik azt hiszik, hogy 
tényleg minden kávéssegéd személyeskedő, 
bömbölő, veszekedő, fecsegőtermészetü. 
Sőt ellenkezőleg.

Azok például, akik az első gyűléseken 
megjelentek és pár kárttevő tag házsártos, 
éretlen viselkedése miatt elmaradtak, azok 
feltétlenül utálják a nagyszájú, nagyhangú, 
üresfejü embereket és csak azért maradtak 
el a további gyűlésekről, mert komoly 
akaratukkal, jóizlésükkel, intelligens gon
dolkozásukkal nem fér össze, hogy egy 
pár nagyhangú, nagyszájú, üresfejü ember 
bömbölését, kiáltozását végigszenvedjék.

Ezek a komoly, intelligens elemek csak 
azt várják, hogy mikor jön egy erélyes 
vezetőség, amely befogja a nagyszájuakat 
és akkor újra ott lesznek azokon a gyűlé
seken, amelyeken «végre* beszélhetünk 
majd arról is, hogy mit akarunk és hogyan 
véljük azt elérhetni.

Nos, máris van olyan vezetőségünk, 
amely legelső, legsürgősebb feladatául azt 
tűzte ki magának, hogy szembeszáll azok
kal, akik egypáran egymás iránti gyűlöle
tüktől elvakitva, már régóta a közügyeknek 
szánt drága időt használják fel arra, hogy 
egymás személyének kellemetlenkedjenek, 
egyikük a másikuk fejéhez nyílt ülésen 
vaskos gorombaságokat, sőt tárgyakat is 
vagdalnak, nem törődve azzal sem, hogy 
ezen viselkedésükkel a közmunkáíkodást 
gátolják, a köz tekintélyét csorbítják, szó
val akadályaivá válnak a haladásnak.

A jelenlegi lapbizottság legutóbbi ülésén 
foglalkozott egy pár kárttevő tag viselkedé
sével és arra a meggyőződésre jutott, 
hogy bűnös mulasztást követne el, ha nem 
lépne fel a legnagyobb szigorral azokkal 
szemben, akik éretlenségük vagy heves 
temperamentumukból kifolyólag a közügyek 
tárgyalására szánt, amúgy is rövidre szabott 
időt botrányok okozásával elrabolják.

Elhatározta a lapbizottság, hogy a jövő
ben a legnagyobb szigorral fog eljárni 
azokkal szemben, akik a gyűlések szín
vonalát éretlen vagy házsártos viselkedé
sükkel Iesülyesztik. Megjegyzendő, hogy 
ezen örvendetes elhatározása a lapbizottság
nak a tagok óriási többségének óhajával 
találkozik és csak egy pár «kárttevő» tagra 
fog kellemetlen következményekkel járni, 
hacsak idejében nem térnek a jobbik 
eszükhöz.

Felemlítjük egyúttal azt is, hogy a tagok 
körében erős mozgalom indult meg az 
irányban, hogy a legközelebbi közgyűlésen 
kibuktatják a vezetőségből mindazokat, aki
ket személyeskedő, veszekedő természetű, 
sokat beszélő, keveset mondó, egyszóval 
«kárttevő tagnak* ismertek fel. Akik részt 
vesznek ezen mozgalomban, azok egyúttal 
hü és erélyes segítőtársai lesznek a vezető
ségnek a fegyelem helyreállításában, amely 
az első feltétele a haladásnak. Amint lát
ható, jó útra tért az ügy, remélhető, hogy 
nem soká késnek már a sikerek sem.

Végül még a lapbizottság határozatából 
kifolyólag foglalkoznunk kell a legutóbbi 
taggyűlésen történt incidenssel, amely Mül- 
ler Miksa és Zuckermandel Mihály között 
folyt le, amely incidens alkalmából utóbbi 
tettlegességre ragadtatta el magát. A lap
bizottság ez esetben komolyan meginti 
Zuckermandelt, azon reményben, hogy a 
jövőben nem fog alkalmat adni a bizott
ságnak, hogy ilyen ügyével foglalkozzék, 
mert újabb esetben a legszigorúbban fog 
vele szemben eljárni.

k/Wéssegédek rovrtr
....... —  —

A k ávéssegédek  b álja , amelyet már
cius 20-án tartottak meg a Saphir-féle 
táncteremben, minden várakozást felül
múlt. A kávéssegédek ezúttal is dokumen
tálták, hogy él bennük az összetartozandó- 
ság érzete és tudatában vannak azon fon
tos körülménynek, hogy nemcsak jogokat, 
de kötelességeket is kell ismernünk. Az
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ily kötelességnek mutatkozott a bál párto
lása, amelynek tiszta jövedelme a munka- 
nélküliek alapját gyarapítja. Elismerés illeti 
tehát a vigalmi bizottságot sikerrel végzett 
munkálkodásáért, valamint a rendezőséget 
a bálnak példás lefolyásáért. A hangulat 
mindvégig lelkes volt. A tánc reggelig tar
tott. A bálon a következő hölgyek vettek 
részt: Haar Oyuláné, Farkas Aladárné, 
Hanisch Pálné, Lamersdorf Samuné, Gratt 
Sándorné, Biermann Adolfné, Leiter 
Adolfné, Perl Lizike k. a., Fuchs Lipótné, 
Elczer Emmuska Ic. a., Neumann Bernátné. 
Geyer Fülöpné, Geyer Ciliké k. a., Perl 
Józsefné, Klein Leóné, Klein Albertné, 
Biermann Hugóné, özvegy Gerő J.-né, 
Gerő Ilonka k. a., Szalay Mariska k. a., 
Lederer Janka és Erzsiké k. a., Schwartz 
Giziké k. a., Krausz Sándorné, Deutsch 
Mórné, Hodossy Ciliké k. a., Weisz Etus 
k. a., Freund Edéné, Freund Etelka k. a., 
Weisz Ilona k. a., Morgenstern Etel k. a,, 
özvegy Weisz Mórné, Falatkay Győzőné, 
Fischer Józsefné, Fischer Bertuska és Sá
rika k. a., Schwarcz Aranka és Erzsiké k. a., 
Schnell Jolánka k. a., Schwarcz Árminné, 
Löfler józsefné, Löfler Bertuska k. a., Hell 
Ignácné, Albert Sárika k. a., Hirschler 
Janka, Erzsiké és Milike k. a., Spitzer Her
min k. a., özvegy Fetter Mayerné, Fetter 
Rozsika k. a., Albert Sarolta és Elza k. a., 
Albert Simonná, Grosz Józsefné, özvegy 
Freytag Zoltánné, Freytag Lujza urhölgy, 
Kemény Gáborné, Kemény Irmuska és 
Margitka k. a., Horváth Gézáné, Horváth 
Juliska k. a., Németh Gyuláné, Németh 
Ágnes k. a., Balassa Ernőné, Balassa Jusz
tin és Margitka k. a., Kertész Jenőné, Ker
tész Olga k. a., Nagy Gyuláné, Nagy Ma
riska k. a., özvegy Hirschfeld Ottóné, 
Hirschfeld Eszter k. a., Paizs Józsefné, 
Paizs Emerika k. a., Adler Jozefin és Olga 
k. a., Kiss Gyuláné, Kiss Annuska k. a., 
Bárdos Béláné, Bárdos Irmuska és Elza k. a., 
Hirsch Józsa k. a., Elczer Annuska k. a.

F e lü (fiz e ttek  a k ö v e tk e z ő k : S zak
cég ek : Törley J. és Társa pezsgőgyár a tánc
rendeket és 30‘—, Luis Francois pezsgő
gyár 25’—, Krondorfi kutválialat 1 0 —, 
Dr. Widder — *50, Kovács Lipót 5*—, Magyar 
ásványvizforgalmi rt. 10 —, Ifj. Löwy Adolf 
20*—, Seifert Henrik tekeasztalgyár 10*—, 
Rodosi Testvérek 5*—, Sanitas fagylaltgyár 
5*—, Hüttl Tivadar porcellángyár 15*—, 
The Perolini Fabrikat 5 —, Deutsch Mór 
trafikos P —, Geyer Fülöp trafikos 5*—, 
Általános berendezési vállalat 5-— , Czillich 
Péter fodrász 3 ’— korona.

K ávéháztu lajdonosok: Surányi Sándor, 
Simplon-kávéház 20*—, a régi jó kis Pollák 
Sándor, Árpád-kávéház 50-—, Weiszfeld 
József, Kazinczy-kávéház 10*—, Grosz Zsig- 
mond, San Remo-kávéház 10*— , Gruber 
Károly, Muzeum-kávéház 5*—, Márk Károly, 
Szerb-kávéház 5*— , Almássy Károly, Fészeic- 
kávéház 5*—, Berger Szilárd Lajos, Berger- 
kávéház (józsef-tér) 6*—, Englánder Zsig- 
mond borozó-tulajdonos 5*—, Rákossy 
Gyula, Turf-kávéház 10-—, Weisz Gergely, 
körhelyiség bérlője 10*—, Stern Ignác, Sal- 
vator-kávéház 5*— , Krausz Géza, Amor- 
kávéház 10*—, Friss J. Casino-kávés 3*— 
korona.

Kávéssegédek'. Stranszky Károly 5*—, 
Zuckermandl Miksa 4*—, Láng Mihály 3 —, 
Kondor József 3*—, Biermann Hugó 2*— , 
Klein Samu 2-—, Muncy Sándor 2 ’—, Haáz 
Gyula 2*—, Csernáth László 2•—, Földy 
Imre 2*—, Győrfy József 2 —-, N. N. K. E. 
2.—, Braun Vilmos 2*—, Wetzler Jenő 2*—, 
Heidt Gyula 1*50, Fischer József 3*—, 
Kizdián Elzuska 2 ‘—, Konkoly István 2 ’—, 
Szencz Gusztáv 2*—, Adler József 2 —, 
Papp Tivadar 2*—, Reiter Rezső 2*— ,Schenck 
Mihály 1*— , Wetzler Simon 2*—, Gratt 
Sándor 2*—, Hollánder N. 1*—, Wiesenberg 
Ernő —*50, Lauter Adolfné — -50, Darabos 
János —*50, Léderer Samu P — , Mitrucz 
Gábor P— , Benjamin Miksa —‘50, Einőder 
György — *50, N. N. —*50, Benjámin Farkas 
—•50, Ivanits József — •50, N. N.f Westend 
—*50, N. N., Westend — *50, Fiatalasszony 
—•20, Schlesinger Árpád — *30 korona.
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Szives felüliizetőknek ezúton mond köszö
netét a Kávéssegédek szakegylete elnök
sége és vigalmi bizottsága. Végleges el
számolást a legközelebbi lapszámunkban 
közöljük.

A ngolnyelv-kurzus. Bisenz angol nyelv
tanár kizárólagosan a pincérek részére 
kedvező díjazás ellenében 3 havi kurzust 
nyit az angol nyelv elsajátítására. Kötelezi 
magát arra. hogy annak, aki 3 hónap alatt 
nem bírja elsajátítani az angol nyelvet, 
hajlandó a díjazást elengedni. Érdeklődni 
és jelentkezni lehet Royal-szálloda, Bizenc 
tanár címén.

A v ilág  k ez d ete  és vége. Irta Szabó 
László. Ára 20 fillér.

Az olvasóink előtt jól ismert és mind- 
nagyobb népszerűségnek örvéndő «Éb
resztőd füzetekből most jelent meg a tizedik.

Amint a cime is elárulja, a legérde
kesebb kérdések egyikével foglalkozik, 
hogy miként keletkezett a világ, a föld s 
mi lehet a valószínű vége. Először elmondja 
röviden a világ keletkezésének jól ismert 
történetét a bibliából, azután elmondja, mit 
tanit ma erről a természettudomány. Nem 
Ítél; az olvasóra bízza, hogy melyiket akarja: 
a naiv bibliai mesét-e, amit gyermekkorá
ban gondolt ki az emberiség, vagy pedig 
a tudománynak nagy fáradtsággal kikutatott 
igazságait.

Ezért mondja: «Hogy úgy történt-e ez, 
ahogy elbeszéltem, ki tudná megmondani? 
Mai tudásunk szerint úgy! Válaszd ki a két 
nézet közül a neked tetszőt s hidd azt. Az 
egyház — vagy a tudomány tanítását. Vála
szod azután megmutatja, kinőttél-e őseid 
sorából, felhágtál-e a legmagasabb polcra?!*

A nyelve egyszerű, a nagy német mese
mondó-természettudóst, Bölschét utánozza. 
Az olvasók nagy haszonnal fogják forgatni 
ezt a kis füzetet. Kapható a Népszava- 
könyvkereskedésben, VIII., Conti-utca 4.

Az Uj Színpad. A modern szervezett 
munkásság régi vágya valósult meg az 
Épitőmunkások országos szövetségének 
Aréna-uti palotájában. Megnyílt az Uj Szín
p ad ', amely az irodalomban és művészetben 
ugyanazokat a modern kulturtörekvéseket 
fogja szolgálni, amelyekért a felvilágosodott 
munkásság is küzd.

Az Uj Színpadot a szervezett munkásság 
a maga színházának tekintheti és ehez ké
pest támogathatja. A támogatás a szakegye
sületektől semmiféle anyagi áldozatot nem 
igényel. A szakegyesületek azzal támogat
ják az Uj Színdadot, hogy agitálnak mel
lette és felhívják az intelligens munkássá
got, hogy az üzleti alapon működő szín
házak és orfeumok helyett a tisztán irodalmi 
és művészi célokért alakult modern, pro
gresszív Uj Színpadot látogassa. Az épitő
munkások otthonában létesült állandó szín
ház irodalmi műsora kettős célt szolgál. 
Egyrészt azt, hogy a munkássággal meg
ismertesse a világirodalom modern, értékes 
termékeit, azt a kulturirodalmat, amelynek 
tendenciája egy emberiség boldogulásáért 
küzdő tábor céljaival összevág, másrészt 
azt, hogy a magyar irodalomban kikeresse 
azokat a színpadi termékeket, amelyek egy 
színvonalon állanak a nyugateurópai kul
tura eredményeivel. Ezenkívül külön emlí
tést érdemel az Uj Színpad  irodalmi és 
társadalmi jelentőségű hivatása: a tehetsé

ges, fiatal magyar irók támogatása. A saját
ságos magyar társadalmi viszonyok között 
ezer és ezer tehetség pusztul el, az élet 
nyomorúságai megölik azokat a talentumo
kat, akik mögött nem áll a pénz, a befo
lyásos család és a támogató protekció hát
védje. Az Uj Színpad  ezen a ponton a 
legszebb hivatást fogja teljesíteni. Szóhoz 
juttat mindenkit, akár neves ember, akár 
nem, ha tehetséges, értékes munkával je
lentkezik.

Ezt az irodalmi programmot egészíti ki 
az uj színház színpadi művészeti pro- 
grammja. Az uj színház a színpadi rende
zés legújabb eredményeit fogja bemutatni.

Hogy a színház eredménynyel terjeszt
hesse a felvilágosodást, a kultúrát, meg 
kellett oldania azt a kérdést, hogy a lég- j 
jobb és legmagasabb színvonalú színházat ! 
a munkásság a legolcsóbb belépődíjért ! 
látogathassa. Az Uj Színpad  vezetősége a 
színház jegyeit a rendes áraknál ötven sz á 
zalékkal olcsóbban bocsátja a szakegyes il
letek rendelkezésére. Ezeket az olcsó jegye
ket kizárólag szakegyesületi tagok, szerve
zett munkások kaphatják. Az Uj Színpad  
rendes helyárai: öt, négy, három és két 
korona. A munkásság tehát az öt koronás 
helyet 2 korona 50  fillérért, a négy koro
nás helyet 2 koronáért, a három koronás 
helyet 1 korona 50  fillérért, a két koronás 
helyet 1 koronáért kapja, vagyis minden 
helyárnak a felét fizeti. Az Uj Színpad  ve
zetősége : igazgatók rdos Artur és Ré
vész Béla elvtárs. Titkár Pók Ödön elvtárs.

M unkáshangverseny a N ép o p erá
ban. A Magyarországi Munkásdalegyletek 
Szövetsége ez évi április hó  7-én (husvét 
vasárnapján) a Népoperában több fővárosi 
művész és egy száztagú énekesekből álló 
monstre-énekkar közreműködésével hang
versenyt rendez. Az énekkarokat Müller Ká
roly zenetanár vezényli. Jegyek 1 koro
náért, 60 fillérért és 50 fillérért előre váltha
tók a Népopera pénztáránál, a Népszava 
könyvkereskedésében (VIII., Conti-utca 4. 
szám) és Bermel József szövetségi pénz
tárosnál (VI1., Dohány-utca 63. sz. fodrász
üzlet).

Szerkesztői üzenetek.
D. J., Budapest. Beküldött cikke, habár sok jó 

indulatot árul el és intenciója nem képezheti kritika 
tárgyát, azonban összeállítása nem üti meg azt a 
mértéket, amelyet szaklapunk iránya megkövetel. 
Ez azonban nem zárja ki azt, hogy ne próbálkoz
zék egy jobb cikk összeállításával, mert hiszen a 
gyakorlat mestert miivel és ön még e téren sok el
fogadhatót produkálhat.

K. J., Nagyvárad. Egyelőre nem tehetünk az 
ügyben semmit, mert a dolgok még nem fejlődtek 
odáig. Az eszme elfogadható, bár a jelenben még 
nagyon sok tárgyi akadályai vannak.

H. Gy., Szerencs. Levelét nem kaptuk meg és 
ezért nem küldhettük szaklapját. — Szavazólapját 
nem érvényesíthettük, mert alapszabályaink értelmé
ben a szavazás csak személyesen gyakorolható.

M. S., Székesfehérvár. A Népszavának küldött 
levelét szerkesztőségünkhöz küldte a Népszava, 
tekintve, hogy a közleményt ő nem használhatja. 
Különben is a közlemény oly mindennapi, hogy mi 
sem foglalkozhatunk tárgyával. Az állapotok tény
leg olyanok, ahogy ön azt leírta, azonban az okok 
nem a munkáltatókban, hanem a munkásokban rej
lenek. Tessék szervezkedni. Ez az orvosszer.

Felelős szerkesztő: Hanisch Pál,
Kiadja: a lapbizottság.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, V III., Conti-utca 4

fizet azonnal a C1CERONE- 
H S S  3 t ú l i  S. B O Y  vállalat minden e g y e s  

h í v á s  után a szálloda, kávéház és étterem személy
zetéből annak, ki a vendég megbízásából a Cicerone- 
Roy vállalattól telefonon egy Boyt rendel 1 v  A Boy a 
20 fillért jelentkezésnél azonnal átadja, minek meg

történte a szelvényen igazolandó! 
Tisztelettel az igazgatóság.

Szaktársak!
p ezsg őh öz m indenkor KRO N D O RFl 
SAV ANYU VIZET s z o l g á l j u n k  fe l.  
T artozunk ezzel a vállalatn ak , m ert a 
KRO N D O RFl is tá m o g a t bennünket.

Pezsgőt és bort nem feketít. Megrendelhető  
a Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli 
Részvénytársaságnál Budapest, V. kerület, 

Szabadság-tér 10. v  Telefon 162--84 .

deli ii
VI. kerület, Nagymező-utca 9. szám
:: alatt létező Jaszim o v  M iklós-féle ::

BORBÉLY- ÉS FODRÁSZÜZLETET
átvettem és azt újonnan átalakítva, a mo
dern kor igényeinek megfelelően higié
nikusan berendeztem és főtörekvésem 
leend, hogy pontos és előzékeny kiszol
gálás által mélyen tisztelt vendégeimet 
minden tekintetben kielégítsem. Kérve a 
t. c. közönség becses pártfogását és számos 
látogatást, maradok FEILES KÁROLY
kiváló tisztelettel :: borbély és fodrász

C. F. M A Y E R H O F E R
Budapest, VI, Teréz-körut 28. Telefon 138— 41.

Kávéházi konylierendező
kávészürö és habverögépek, darálók, pör
kölök, fagylaltgépek és tartányok, jégszek- 
szekrények és gépkellékek, valamint vBrSs- 

_  . . rézedények és takaréktiizhelyek állandó
Budapest. nagy raktára. _0nozások ás edényjavitások. W ie n

M agyar Ásványvíz Forgalm i és Kiviteli Rész
vénytársaság Budapest, V, Szabadság-tér 10 

Telefon 1 6 2 - 8 4 .
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A vendéglők és kávéházak legitünőbb konyháiban  is m a a

valódi FRANCK kávépótiékot J
ládikákban, a legkiválóbb kávét megjavító szernek ismerik el.

Egész kis adag elegendő belőle, hogy a babkávé izét jelentékenyen fokozza és 
a főzetnek igen szép arany-barna szint adjon.

H A G G EN N 9A CH ER
kőbányai és budafoki sörgyárak r.-t.

K Ő B Á N Y A ,
Halom-utca 27. (Telefon-szám: 52-66.) 

B U D A F O K .  (Telefon -szám: 1.) B
-------------------- Városi iroda: --------------------

B u d a p e s t ,  V . ,  K á d á r - u t c a  5.
(Telefon-szám: 14-60.)

■ ------- ----------------- ------------------■
H P  A  le g jo b b  * H i

P IN C ÉR -C IP Ő K

Serén? is is m o iÉ á l.
Pincércipő-speciaiista.

Sudnpusf, Vli, Erzsúbet-hiirul 44.
Mindennemű cipők.

Amerihai c ig ik iln le ge ssé p k .
Vidéki megrendelések utánvéttel azonnal esz

közöltetnek.

■ ......................................... .... ■

S Z E N T - M A R G I T S Z I G E T I

Ü D I T Ő V I Z
kellemes izii és egészséges, szén
savval telitett á s v á n y v í z ,  ü gy  
m agában, mint borral keverve  
k e d v e l t  e l s ő r e n d ű  ü d í t ő  és  

szom jat  csillapító ital.

A fővárosi közmunkák tanácsa tulajdona.
A Szent-Margitsziget Gyógyfürdő 

Felügyelőségének kezelésében 
Budapest.

Telefon-szám: 3 6 —52.

Telefon utján adott rendelések egész 
nap és éjjel is felvétetnek.

e ^ " T s d ú
GYÓ®YI?désÖOÍTÖ ÍTAL. .

KJ VÁLÓ HVÖVMAJTé« 
M U TK EZELÖ SÉG : £ P Í R

Magyar Ásványvíz Forgalmi és Kiviteli Rész
vénytársaság Budapest, V, Szabadság-tér 10. 

Telefon 162 84.

ffipinEéreh É d É z ö v e M e
Budapest VI J a É B É /b y -É ö  13.
© T e l e f o n  2 4 —9 4 .  ©

A magyar pincérség első és egyetlen  
ön álló  pénzintézete, független minden 
más pénzintézettől, ó v a d é k o t  azonnal
folyósit. Nincs heti üzletrész. Leszáino- j 
lás azonnal. Beiratáshoz 30 K. szükséges. 
Ügyvezető-igazgató: Fen yv es  Henrik.

1 FUCH S j. G ÉZA
szaktárs vendéglőjét

Nagymező-utca 3. sz.
(volt K ém ényseprő)
a szaktársak figyelmébe 
ajánljuk. Kitűnő magyar 
konya. A legjobb italok.

Cs. és kir. udvari kamarai szállító

OREHER UNTUL SERFŐZDE R.-T.
Budapest-Kőbányán.

Ajánlja kiUnő minőségű ászok-, király-, márciusi, 
kiviteli márciusi, korona- (á la pilseni), maláta- 
----------bajor-, dupla márciusi ós baksöró________
KUlönlegesség: dupla maláta kösör kőkorsókban.

Nagyobb sörmennyiséget saját jégkocsijaiban szállít.

A l i i *  Berendezési R é s z n y lín íg
B u d a p e s t ,  V I I ,  G iz e S la - u t  2 6 .

B il iá rd ,  fa b ú to r -  és 
hűtőkészülékek gyára. 
Berendezünk saját vagy 
a megadott tervek sze
rint kávéház, vendéglő, 
cukrászda, iroda és min
denféle üzleteket. © ©

----------------- T e l e f o n :  6 5 - 7 5 .  :--------- ----
SÜRGÖNYCIM: „ B E R E N D E Z Ő K  B U D A P E S T «
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