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Átalakulás.Megértük tehát végre azt is, amire az összes pin- cérség régen áhítozott, megértük tehát végre, hogy a régi, korhadt alapot, mely már alig tudja az épületet tartani, uj fundamentummal cseréltük ki, mely nem fog leroskadni a modern eszmék reá rakodó sokaságától.Uj idők uj embereket léptetnek a küzdőtérre. A konzervatív maradiság, melyet az ódonság pókhálója bevont, immár nem tehetett szolgálatot a magyar pin- cérségnek. Uj eszméknek kellett előtérbe lépniök, hogy kivívják azokat a harcokat, melyekkel az ősök megmérkőzni vagy nem tudtak, vagy nem akartak.Nem akar ez gáncs lenni az öregek e'leh. Hisz az utvezető nyomot ők alkották, melyen mi most haladunk, a göröngyöket ha el nem is simították, de legalább megtörték, s igy az eszme diadalra jutása az öregeknek is érdeme, nem csak azoké, akik most küzdöttek eszménk mellett és nem egyszer láthatatlanul.Ti régiek kezdettéiek meg annak a babérkoszorúnak a fonását, melylyel majd az újabb embereket a cél elérésekor a diadal napján meg fogják koszoruzni.Ti régiek is tápláltátok már — ha talán titokban — azon eszméket, melyeket diadalra fog juttatni az ifjúság, ti régiek is igyekeztetek javaitok előmozdítására lándzsát törni és ha az nem sikerült, az talán nem is rajtatok, hanem az idők járásán múlt.Az idők járása azonban megváltozott. Az ifjúság az ő lelkesedő hevével, kiállott a porondra, meglengeti a szabadság lobogóját, s a küzdők tábora, mindjobban szaporodva, biztos diadal elé megy.Küzdelmünkben részt vesz mindenki, akiben az öntudatosság egy szikrája van. Mert nekünk nem csak az eszmék diadaláért kell küzdenünk, hanem a velünk szemben álló ellenséggel és a mögöttünk álló ellenség alattomos hadával is harcot kell folytatnunk.Mi bízunk harcunk sikerében, mert a mi harcunk az igazak harca, s diadalunk az igaz eszmék diadala. Mi bízunk e diadalban. Egy jobb, egy szebb jövő reménye duzzasztja keblünket azokkal szemben is, kik

eddig tőlünk távol állva mosolygó arccal nézték a mi mozgalmunkat.Nem fognak már mosolyogni, mert meglátják, hogy a mi harcunk csak oda vezethet, ahol a pincérmunkás a saját gazdasági helyzetének javítását és boldogságát elfogja érni!Igenis elfogja érni. Elfogja érni az ellentábor minden letörési igyekezete dacára és dacára annak, hogy még most is akadnak egyes szaktársak, kik valamelyes érthetetlen indolenciával viseltetnek ezen mozgalom iránt,Elfogja érni, jóllehet, hogy vannak egyes szaktársak, kik úgyszólván csak kényszerűségből lesznek tagjai a szervezetnek, nevüket odaadják és mellüket verdesve hirdetik, hogy ők is ezen üdvös szervezetnek tagjai.Hanem ezután, mikor az megtörtént, akkor következik a kibúvás. Akkor már nem ismer szaktársat, nem ismer hivatalos közvetítőt, hanem igenis ismeri az eleven emberhús kereskedők vásárcsarnokait, ahol őt tévútra vezetik a saját zsebének és testi épségének a hátrányára'Szükséges-e az, hogy kartársainkat, akik öntudatosak, még bővebben felvilágosítsák. Nem hinnők! Ezek tudják, hogy mi a dolguk.Hanem szükséges azokat felvilágosítani, akik öntudatosnak csak vallják magukat, holott még az a sötét fátyol borítja szemeiket, amelyet a kapitalizmus borított reájuk csak azért, hogy egy ádáz ellenséggel többünk legyen, s ez az ellenség a saját joga ellen törő pincérj De mi le fogjuk még győzni ezeket is, mert van annyi lelki erőnk, hogy azt, mely a testi erőből hiányzik, azzal pótoljuk! A diadal nem maradhat el. Nem maradhat el, mert a küzdő teret már mi bírjuk és rajta leszünk, hogy magunknak meg is tarthassuk!Megtartjuk, hogy egy jobb jövőt alkothassunk magunknak és bevégezzük azt, amit elkezdtünk. Mi nem akarunk fél munkát végezni, hanem azt akarjuk, hogy azt a lobogót, amely alá eddig már 1500 tagtársunk sorakozott, diadalra vigyük. És diadalra is visszük! •___ Szép Lajos.
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Közgyűlésünk.Hetvenhetedik esztendei működéséről számolt be az elmúlt pénteken a budapesti pincéregylet vezetősége tagjainak. Jól elvégzett, sikeres munkálkodás képezte beszámolásának alapját, s hogy a tagok e működéssel mennyire meg voltak elégedve, legjobban az mutatja, hogy a szokatlanul nagy számban megjelent tagok szinte ki sem fogytak a vezetés iránt való bizalom megnyil- vánitás hangoztatásából. A vezetőség a bizalom meg- nyilvánitás eme spontán jeleit nem úgy fogadja, mint jól elvégzett munka méltó bérét, hanem mint a jövendő nehéz és még véghez viendő nagy munkákért előlegezett bizalmat, s igyekezni fog e bizalomnak meg is felelni. Ebben a munkájában bizonyosan segítségére lesznek a most megválasztott fiatal vezetőségi tagok is. Ha ez meg lesz, s mi tudjuk, hogy meg lesz, akkor a Budapesti Pincér Egylet tagjai bátran nézhetnek a jövőbe, védelmező váruk, a 73 éves egylet, mindig megvédelmezi őket minden külön befolyás elől.A gyűlés lefolyásáról az alábbi tudósítás szól:

Varga István elnök a közgyűlést éjjel 12 óra után megnyitván, üdvözli a megjelenteket, s konstatálja, hogy a közgyűlés, mely alapszabályszerlileg lett összehiva, határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőkul Kappl Sámuel és Horváth István urakat kéri fel, a jegyzőkönyv vezetésére Szép Lajost. Kéri az évi jelentés, zárszámadás, vagyon kimutatás és költség előirányzat felolvasását." Spesny Imre titkár felolvasván mindezeket, Varga István pár szóval előadja, hogy a vezetőség ebben az évben is mindent elkövetett, hogy a pincérség ügyeit előbbre vigye. Ha talán ez nem sikerült olymértékben, mint azt a vezetőség maga legjobban szerette volna, ezt ne tekintsék a jóindulat hiányának, hanem inkább tudják be azon körülménynek, hogy a régi begyökeresedett bajok orvoslása egyszerre lehetetlen. Kéri a közgyűlést, szóljon az évi jelentéshez és tegye meg észrevételeit.A közgyűlés az évi jelentést egyhangúlag elfogadja és Boór vándor indítványára a vezetőségnek köszönetét szavaz.
Pauly Antal alelnök megköszöni a közgyűlésnek a bizalom eme megnyilatkozását. Nagy ürömmel konstatálja, hogy azon 12 év alatt mely alatt ő az alelnöki tisztet viseli (Nagy éljenzés) ez a közgyűlés a leglátogatottabb. Ebből is látható, hogy a testületi szellem a magyar pincérségben kezd mindjobban megny.latkozni. Reméli, hogy ez összetartás állandó lesz, annál is inkább, mert az összetartás a siker biztos alapeszköze. (Zajos éljenzés.)
Varga István köszöni a bizalmat az összvezetőség nevében, mely állását nem csak kötelesség érzettel, de kötelességtudással is igyekezett betölteni.A vezetőség mandátuma lejárt. Önérzettel helyezik vissza megbízatásukat megbízóik kezébe, azon tudatban, hogy mindent megtetlek, amit módjukban volt megtenni a pincérség érdekében. (Nagy éljer.zés! Éljen Varga! Éljen Pauly!)Következik a választás. A szavazatszedő bizottság elnökéül Németh Károly küldetik ki, a bizottság tagjai 

Boór Jenő, Spesny Viktor, Szép Lajos, Kinzl Antal. A szavazás tartamára elnök az ülést felfüggeszti.
Németh Károly elfoglalván az elnöki széket, kéri a tagokat, hogy szavazataik leadásánál jól megfontoltsággal és érett meggondoltsággal cselekedjenek. A szavazást ezennel megnyitja.A szavazás kifogástalan rendben folyik s a következő eredménnyel zárul:

Elnök Varga István 154, alelnök Pauly Antal 154. pénztárnok Csernák István 144, titkár Boór Jenő 144 háznagy és könyvtárnok Szép Lajos 90 szavazattal.
Választmány: Bakos Gyula 147, Marx Ferenc 144, Varga Nándor 144, Dobler István 142. Honyek Lajos 141, Porjesz Sámuel 141. Heurigs Nándor 139, Palkovits János, 138, Wiesner Antal 138, Csizmadia János 137, Haraszta Mikiós 137, Pulyai Gábor 137, Hautzinger János 135, Horváth István 135, König Jakab 135, Leit- geb József 131, Erdelics Ferencz 127, Egyed Gyula 121, Pécs Lajos 121, Leidenberger József 103, Schwarz Viktor 94, Gutheil Aladár 90, Czifrák Antal 88, Beér László 88 szavazattal.
Pótválasztmány. Tóth Lenárdt 83, Csik Gyula 79 Kittner János 70, Horváth Lajos 60, Kováts József 58 Tóth Lajos 57, Wutti Ágoston 58, Kinzl Antal 53, ifj. Szabó János 33, Deutsch Gyula 31, Hill József 30, Gager János 23 szavazattal.
Számvizsgálók: Ladányi Kálmán 147, Kommer Béla 134, Németh Károly 147 szavazattal.
A Froliner-féle alapítvány kamataival kitüntetendő 

tagnak ajánlottak-, ifj. Kálmán István 79, Hautzinger János 29, Zimmerl Ferenc 22, Csernák József 21, Kinzl Antal 5, Szép Lajos 2, Patonay Géza 1, Varga István 1, Leidenberger J< zsef 1, Vince Mihály 1 szavazattal.
Szavazatot kapott m ég: Deim Ödön 135, de az alapszaoályok 40. §-ának 4. pontja értelmében nem választható. Galgóczy Miklós 131, az alapszabályok 28. §-ának 8. pontja értelmében nem választható. Klemens Frigyes 141, az alapszabályok 28. §-ának 8. pontja értelmében nem választható. Kopcsinovits Antal 129, a kávé6segédek határozata folytán két tisztséget nem vállalhat. Sehober István 118, az alapszabályok 28. §-a értelmében nem választható. Kövesy István 115, az alapszabályok 40. §-a 4. bekezdése szerint nem választható. Pumm János 92, az alapszabályok 40. §-a 4. bekezdése értelmében nem választható; a többire szám arányhoz mérten kevés szavazat adatott le.
Németh Károly kihirdetvén az eredményt, küldöttség megy az uj vezetőségért, kik helyeiket óriási éljenzés között elfoglalván.
Varga István nagyszabású és a figyelmet osztatlanul lekötő beszédet mond. Ez az uj választás úgymond, egy uj korszak előhírnöke. A mai nappal a pincérség élete fordulópontra jutott, s az uj vezetőség feladata leend, hogy a fordulópontnál az irányt úgy szabja meg, hogy az a pincérség javára történjék.Foglalkozik a szakszervezettel s örömmel látja, hogy egyre több a Ilivé annak a szervezetnek, mely hivatva van arra, hogy a magyar pincérség társadalmi boldogulását kikiizdje. De hangsúlyozza, hogy az igazi szervezett munkás nemcsak jogokat követel, de kötelességeket is ismer. Szervezett munkáshoz nem illik, hogy a kötelesség teljesítése alól kibújjék s szervezettséget igazságtalan fegyverül használja fel.Meg van róla győződve, hogy a Budapesti Pincér Egylet tagjai mindig a jog és kötelességtudat, az igazság és egyenesség utján haladnak, s az okból az elnökséget elfogadja. (Lelkes éljenzés, nagy taps.) Szívleljék meg azt, hogy semmi más nem győzedelmeskedhetik, csak egy: az igazság! Ez az igazság hozza magával, hogy a pincérség szervezettsége immár tettekkel tényező formában is megnyilvánul. Az az t llenáramlat, mely a mozgalommal szemben megnyilvánulni látszik, csak látszólagos. Bensejében mindenki érzi, hogy a szervezettség oly szükséges valami, mely elől kitérni immár nem lehet. De ez nem azt jelenti, hogy egyoldalulag



1907. április 1. SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYEkezeljük a kérdést. Az igazi szociálisa nemcsak a maga jogait követeli, de a másokét is megadja. Azzal a feltevéssel, hogy a békés egyetértéssel, az egyiivélaitással és a szervezkedésset megfogják oldani a függőben levő kérdéseket, köszönti a budapesti pincér-egylet tagjait. (Nagy éljenzés és taps.)
Pauly Antal alelnök szintén köszöni a megnyilvánult bizalmat. Varga beszéde után nem sok elmondani valója van. Kéri a tagokat az egyetértésre és összatartásra. (Nagy éljenzés)
Csernák István a pénztári tisztségre történt megválasztásáért mond köszönetét, majd Boór Jenő nagyszabású beszédben fejtegeti a szociálizmus elveit, annak nevelő és fejlesztő hatásait, amelyre pedig ez öntudatos munkásságnak nagy szüksége van. Reméli, hogy a most megnyilatkozott lelkesedés nem szalmaláng, hanem igazán érzett szent tűz, melynek melegénél a magyar pincérség eddig ridegen hagyott társadalmi helyzetét felmelegitheti. (Nagy éljenzés.)
Szép Lajos ugyancsak köszöni a megnyilvánult bizalmát és méltatja a szakszervezet érdemeit, mire
Vince Mihály versben köszönti az uj vezetőséget.Ezek után kimondja a közgyűlés, hogy a beteg- segélyzés ügyét kikapcsolja az egylet hatásköréből és belép a kerületi általános betegsegélyző pénztárba.Megválasztja továbbá egyhangúlag jogtanácsosul dr. Katona Lászlót, végül elhatározza, hogy az egylet hivatalos lapját megváltoztatja és ennek keresztülvitelével a választmányt bízza meg.
A  tagsági-dijak elengedéséit folyamodtak: Tobl Sándor, Szíttá Maria, Kainz József, Kiegei Dávid, Kraut Benjámin, Munter Mária, Moszer Károly, Wendelin Lajos, Frgál János, Simon Alajos, Stojka János, Miiekéi József, Spillauer János. A közgyűlés határozata folytán a fentiek, tagsági-jogaik épségben tartása mellett, a további tagdijak fizetése alul felmentetnek.A reggel 7 óráig tartó gyűlést ezután Varga István elnök nagy éljenzés közt berckesztette.
A vendéglős ip a rtá rsu la t közgyűlése.A vendéglős ipartársulat a napokban tartotta meg rendes évi közgyűlését. Az elmúlt év eseményeiről a vezetőség hosszabb jelentésben számol be, melyben a pincér mozgalomról meglehetősen szűkkeblűén nyilatkozik. Erre a dologra még alkalmilag visszatérünk. Egyelőre közöljük a jelentés kivonatát.A jelentés elsősorban az italmérési illetékről panaszkodik, amelynek folytonos emelése érzékenyen sérti a vendéglősök érdekeit, A boros pincék miatt is hajszát indított a pénzügyőrség ama vendéglősök ellen, akiknek a vámvonalon kívül is van boros pincéjük. Az ipartörvény revíziójánál, a jelentés szerint, alig vehető észre haladás. A pincérügy rendezése megint holt pontra jutott. Az ipartársulat a pincéregylet kiküldötteivel egyetértőleg megállapította ugyan mindazokat a föltételeket, amelyeknek alapján az egyezség megköthetőnek ígérkezett, a pincérség zöme azonban nem érte be ezzel s újabb : 'vetélést támaszt. (?) Az ipartársulat ennek következtében gra megkezdte a pincérekkel a tárgyalást, de ennek eredménye még ismeretlen.A pincér-tigy az év második felében teljesen le- •'nőtte minden gondunkat, mert a kezdetben nyugodt és '> iyes utón haladó pincér-mozgalom olyan mederbe kapott át és olyan irányzatot vett fel, amely irányzat veszedelemmel fenyegette iparunkat (?)

Annak bizonyságául, hegy mi minden lehetőt megtettünk a felmerült kivár.ságek békés és kielégítő ()) megoldására, történeti soirerdben felsoroljuk a tett intéz kedéseket.A budepesti pincér-egyesület által ipartársulathoz intézett memorandumot, mely a pincérek kívánságait foglalta magában, az ő óhajtásukhoz képest a magyar vendéglőst k országos szövetségének Miskolczon tartott közg) ülésében előterjesztettük.A közgyűlés arra utasította a központi igazgatóságot, hegy a memorandumot valamennyi vendéglős ipartársulatnak küldje meg és véleményadásra szólítsa fel őket.Minthogy a vidéki ipaMársulatoktól csak nagyon késedelmesen és szórványosan érkeztek jelentések, az ügy pedig égetővé vált, ennélfogva ipartársulatunk önállóan fogott a megoldáshoz. Bizottságot küldött ki a memorandum tanulmányozására, azzal a feladattal, hogy a budapesti pincér-egyesület kiküldötteivel együtt tanácskozva, békés megegyezésre alkalmas javaslatot dolgozzon ki.A bizottság azután több Ízben folytatott eredményes tanácskozás után megfelelt feladatának s a pincéregyesület kiküldötteivel egyetértőleg megállapította mindama feltételeket, melyeknek alapján az egyezség meg- 
köthetönek ígérkezett.A választmány ezek után f. év január hó 24-ére rendkívüli közgyűlést hivott össze s annak javaslatot tett a megegyezés módjára nézve. A közgyűlés a választmány javaslatait elfogadta, kimondván ezáltal, hogy a pincérek kívánságainak nagyrészét az ipartársulat összes tagjainak elfogadásra ajánlja, de egyúttal hangsúlyozta határozataiban, hogy megfelelő törvényes hatáskör hijján nem áll módjában az elfogadásra bárkit is kötelezni.Mindazonáltal azt hittük, a hangulat azt mutatta, hogy az egyensúly munkaadók és alkalmazottak érdeke között helyreállott.Sajnos! csalódásunk mihamar kiderült, mert rövid idő múltán a pincérek mozgalma már annyira elfajult (?) hogy az erőszakos követelés jellegét vette fel, s alig teljesíthető kiváltságokban nyilvánult (?) Ennek következtében, mielőtt végzetes lépések történnének, újból felvettük tehát a pincérekkel a tárgyalás fonalát, de annak kimenetele még ismeretlen. Mindenesetre kötelességünknek tartjuk arról, rövid időn belül egy rendkívüli közgyűlésnek számot adni.Gliick ezután örömmel jelenti, hogy a minap rendezett vendéglős-bál fenyes anyagi sikerrel járt, ami főképp Petánovits József rendező-bizottsági elnök buz- góságának köszönhető. A közgyűlés a jelentést egyhangúlag tudomásul vette, s csupán az elnök fűzte hozzá azon reménységét, hogy a pincérekkel újabban megindult tárgyalás eredményesen fog végződni. Sajnálattal jelentette tovább, hogy a társulatnak tiz éven át volt buzgó pénztárosa, Mehringer Rezső állásáról lemondott. Érdemeit jegyzőkönyvbe iktatták. Tudomásul vette a közgyűlés a bemutatott számadást is, melyekből kitűnt, hogy az ipartársulat vagyona 113.381 korona 96 fillér. A költségvetés megállapítása után megtörtént a választás. Elnöknek egyhangúlag újra Gundel Jánost választották meg; alelnöknek Maloschik Antalt; pénztárosnak.- Wilburger Károlyt. A választmány rendes tagjai lettek: Baar József, Bittner Alajos, Blaschka István, Csuti Gyula, Ehm János, Ebner Ferenc, Förster Konrád, Ftirst Tivadar, Gliick Frigyes, Hack István, Jajczai János, Kamarás Mihály, Kovács E. Mátyás, Krarner Miksa, id. Krist Ferenc, Mádai Lajos, Müller



SZÁLLODAI ÉS VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYE________  1907. április 1.Antal, Mayer József, Neisiedler Géza, Nősek Ignác> Palkovics Ede, Paládi László, Petanovits József, Pelz- mann Ferenc, Prindl Nándor, Putnoki István, Sclinell József, Stadler Károly, Steiner Pál és Szűcs Lajost. 
Póttagok: Doktor László, Döcker Ferenc, Lukács János, Hofbauer Lipót, Hruska János, Kass Béla, Kertész Ferenc, Kreisz István, Maloschik Ferenc, Scliermann Sándor, Seich Károly és Wilburger J. Antal. Számvizsgálók: Glück Frigyes Konuner Ferenc és Lippert Lajos. A közgyűlés után a Budapesti szállósok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatának temetkező-egyesíilete tartotta meg közgyűlését. A jelentést és a számadást a közgyűlés jóváhagyólag tudomásul vette s megújította a választmányt.

Jegyzőkönyv,felvétetett a Budapesti Pincér Egylet saját helyiségében Rá kóczy-ut 9. 1907. március hó 20-án tartott rendkívüli választ mányi üléséről.Megjelentek: Varga István elnök, Pauly Antal alelnök, Spesnyi Imre titkár, Csernák József pénztárnok. Beer László, Haraszta Miklós, Leitgeb József, Erdelics Ferenc, Szép Lajos, Wirth Ferenc, Krassy Bódog választmányi tagok.Elnök az ülést megnyitja, megállapítja a határozat- képességet és elrendeli a jegyzőkönyv felolvasását. Szép Lajos a jegyzőkönyvet felolvassa, amelyre megjegyzés nem lévén, azt Haraszta Miklós és Leitgeb József hitelesítik.Elnök előterjeszti ezután Honyék Lajos indítványát, melyet annak idején a közgyűlés elé terjeszt a választmány.Ezután felolvassa a kollektív szerződést, melyet a Budapesti Szállodások Vendéglősök és Korcsmárosok ipartársulata elé kíván terjeszteni.A közös megegyezés szövege e z :1. Az ipartársulat tagjai a pincéreket és a segéd- .személyzetet kizárólag a budapesti pincér-egylet munkaközvetítő osztályából szerzik be és üzleteikben pincéreknek csak a budapesti pincér-egylet tagjait alkalmazzák. Az ügynökök közvetítése minden körülmények között kizáratik.2. Az ipartársulat tagtai üzletükben a főpincéreknek, éthordóknak, szobapincéreknek és tanoncoknak, az idevonatkozó ipari és kereskedelmi törvényekben a munkásság részére biztosított vasárnapi munkaszünet helyett egy hétköznapra eső teljes 24 órai szabadnapot adnak, melynek megtartása kötelező.A szabadnapot élvező tanonc, ha lakása a munkáltató házában van, este 10 órakor otthon lenni köteles. A szabadságot élvező munkás helyettesítéséről a munkáltató köteles gondoskodni saját költségein.3. Az ipartársulat tagjai a főpincéreket a törékeny leltárért való felelősség alól felmentik, vagy a felelőségért megfelelő százalékot adnak.Az üzletekben a coupon vagy tantusz rendszer lép életbe; a további feltételek a főpincért illetőleg, szabad egyezkedés tárgyát képezik.4. A munkabér az éthordók és szobapincérek részére heti (12) tizenkét korona minimumban állapit- tatik meg a székesfőváros területén, az idény üzletekben pedig (15) tizenöt korona heti minimumban élelmezéssel és a már szerzett jogoknak épségben tartásával.A tanoncok munkabére a gyakorlatban amúgy is szokásos heti 4 korona minimum.

Az ipartársulat elismeri a szakipar békés fejlődésének érdekében a tanonc^skála szükségét és csak minden 5 asztal után szerződtet egy tanoncot, az alkalmazottak viszont a tanonctartást kötelezővé nem tehetik és az úgynevezett „gespann íendszer" ellen akadályokat nem gördíthetnek; — a munkabér minden hét szombatján fizetendő minden levonás nélkül, kivéve a kötelező betegpénztár járulékot.5. A kisegítőkre vonatkozólag a kisegítő dij hétköznap (4) négy korona, vasár- és ünnepnap (5) öt korona, rendkívüli esetekben u m. május 1-én, újévkor, szilveszter napján (5) öt koronában állapittatik meg.6. A tanoncokra vonatkozólag olyan tanoncoknak, akik szülei vagy hozzátartozói nem laknak a fővárosban, egészséges lakásukról a munkáltatók kötelesek gondoskodni. A szakipar érdekében elismertetik a tanoncok szerződésének kötelezettsége. A tanoncok 14 évesnél fiatalabbak és 16 évesnél idősebbek nem lehetnek; a szakiskola látogatása kötelező, a tanoncok szerződésének megkötését, úgymint a szerződésnek az „elöljáróság utján" való felbontását az ipartársulat a budapesti pincéregyletnek esetről-esetre tudomására adja.7. A szokásos (3) három napi felmondási idő továbbra is fennmarad, felmondani azonban mindkét részről csak minden hét szombatján lehet.8. Ha bármelyik részről szerződésszegés történne, mindkét részről egy (6) hat tagú békéltető bíróság az esetet megvizsgálja. Az elnök mindég a szerződésszegést elkövetett fél részéről választatik, kinek azonban szavazati joga nincs.A választott bíróság esetről-esetre választatik és panasz esetén az egyik testület (3) három nap alatt köteles azt a másik testületnek bejelenteni, a szerint, hogy a szerződés szegés melyik fél részéről történt; a békéltető bíróság (3) három nap alatt köteles a felmerült differenciákat lehetőleg békésen elsimítani.Az alkalmazottak egymásért garanciát vállalnak és biztosítják az ipartársulatot, hogy a budapesti pincéregylet tagjai magukat a békéltető bíróság határozatának feltétlen alávetik; ellenben, ha az érdekelt munkáltató a választott bíróság határozatát nem respektálná, az esetben az esetleges következményekért az alkalmazottak felelősséget nem vállalnak.9. E közös megállapodások betartását az alkalmazottak kötelezőnek ismerik azoknál a munkáltatóknál is, akik az ipartársulatnak nem tagjai.10. Az alkalmazottak tisztességes bánásmódban részesülnek és az ipartársulat tagjai üzletükben a szervezkedésnek szabad folyást engednek.Az alkalmazottak kötelesek a munkában tisztán és pontosan, a házirend szerint megjelenni, s tisztességesen viselkedni.E szerződés (2) két év időtartamra köttetik 1907..... ............ .................. hó .............. lép életben és egyik félrészéről sem módosítható. Úgy az ipartársulat, valamint a budapesti pincéregylet e szerződést kinyomatják és azt tagjaik között tudomásul vétel végett kiosztják.Kelt Budapesten, 1907............................... . hó...............
A Budapesti Szállodások Vendéglősök 

hartársulata.
Budapesti pincér-egylet és önképzőkör.

Függelék. A főpincérek óvadékja a legmagasabb napi bevétel kétszeresét meg nem haladhatja.A választmány ezt a közös megállapodást egyhangúlag tudomásul veszi.



1907. április J .  SZÁLLODAIDÉ^ VENDÉGLŐI SEGÉDEK SZAKKÖZLÖNYEElnök előadja, hogy J. J . szaktárs a közvetítő irodával szemben, prepotensul viselkedett, holott az illetőnek semmiféle jogai sincsenek, mivel nagy hátraléka miatt, nem tekinthetik tagnak.Tudomásul szolgál.Elnök felolvassa Teleszky Mihály levelét Temesvárról, melyben egy szaktárs leküldését kéri a szervezetnek a megalkotására. A választmány az ügyet átutalja a szabad szervezetnek.Elnök felolvassa Pulyai Gábor Oravicáról küldött következő levelét:
Tekintetes Elnökség!Az idei közgyűlésen, — mely, szerintem az uj eszméket van hivatva, gyakorlatilag ts elismertetni, egyszersmind a régi rögeszmét végleg eltemetni — Budapestről ezidőszerinti távollétem folytán a legnagyobb figyelemmel érdeklődtem, sőt azok irányításában az 1906-ik évben szerény tehetségem szerint — mint választmányi tag — tevékeny részt vettem, kétszeresen fáj tehát, hogy ezen a pincérekre (munkásokra) nézve igazán ünnepi aktusnál jelen nem lehetek.Vigasztal azonban az a tudat, hogy egyletünk ügye ezidőszerint elég ügyes és eszmékkel telt kezekben van letéve, akik kicsinyes szempontok által magukat félrevezetni flem hagyják. Hisz eléggé mutatják ezt az eddig elért eredmények.Hogy mindazáltal mégis szivszorongva várom a közgyűlésről szóló eredményt, oka ennek az, hogy még mindég kételyeim vannak arra nézve, hogy a diadal teljes lesz-e? Vájjon nem akadnak-e újból magukat nehezen elhatározni tudó farizeusok, kik azon ünnepélyes pillanatban megfeledkeznek pincéri (munkás) voltukról és az igaz ügy zászlóvivői ellen foglalnak állást.Mert ha soha, de az egyszer igazán kívánatos volna, hogy minden határozat egyhangú lelkesedéssel történjék, hogy ezáltal a még mindég felvilágosodatlan és ingadozó szaktársaink is gondolkozóba esnének és végre-valahára ők is újjá ébrednének! Mert kétségtelen, hogy ez utóbbiak száma még elég nagy a fővárosban, de még nagyobb a vidéken, ahol a „Fogadó*1 cimü fércelmény az ügynökök burkolt biztatására az úgynevezett Órsz. P. Egyesület részére csábítja szaktársaink egyrészét, hogy ezáltal ideig-óráig gátat vethessenek az egyedüli üdvös és gyors szervezkedésnek és ezáltal mintegy tápot nyújtva a már haldokló ügynöki rendszernek! Nagyon tanácsos volna, ha egy Felszólalásban a közgyűlésen ezen legújabb furfangról is em- ités történnék!Levelem zárta előtt örömmel említem, hogy nemsokára amúgy is Budapesten fogok újból letelepedni és akkor személyesen is beszámolok egyes, a vidéken tett tapasztalataimról stb.Azon óhajjal zárom soraimat, hogy a Budapesti Pincér-Egylet régi és uj tagjai vessenek félre minden kicsinyes szempontot és az igaz ügy érdekében egyesülve, egyhangúlag és együttesen vívják ki végre egyletünk újjászületését és evvel az egész pincérség élet- feltételének egyedül biztos alapját! Úgy legyen!Kelt Oravicán, 1907. március 15-én.Elvtársi üdvözlettel 

Pulyai Gábor föpincér.A Budapesti Pincér-Egylet választmányi tagja.

A válasz!mány egyhangúlag jegyzőkönyvileg köszönetét szavaz Pulyainak, hogy messze a távolban is szivén hordja az egyesület érdekeit.Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezérja.
Spesny Imre Varga Istvántitkár. _  elnök.Recsk, 1907. 1/15.

Köszönetnyilvánítás.
Mélyen tisztelt Elnök úriAz önök által küldött ruhákat megkaptam. Bocsánatot kérek, hogy még csak most köszönöm meg jóságukat.A gondviselés áldja meg érte mindazokat, kik hozzáadtak és akik indítványozták, hogy én is kapjak; bizony nagyon megörültem neki. Szegény férjem ha vissza láthat, milyen jól esik neki, hogy a jó emberek nem hagyják el az ő kis árváit.Ismételve nagyon szépen köszönöm a küldött ruhákat. A gondviselés áldja meg nemesszivüségükért.Maradok hálás tisztelettel 

Háry Lajosné.

KÜLÖNFÉLE KÖZLEMÉNYEK.Kávéházi segédek sztrájkja. Mint lapunk zártakor értesülünk a kávéházi segédek sztrájk előtt állanak, sőt egy-két helyütt a sztrájk meg is kezdődött. A sztrájk kitörésére tudvalevőleg az szolgáltatott okot, hogy a kávésok nem akarták teljesíteni a pincéreknek azt a követelését, hogy csak a pincérek állásközvetítő-egyesülete utján alkalmazzanak embereket. Ez a kívánság, pedig jogos. A pincérek eddigi szervezkedése, testületi érdekeik komoly és okos védelme teljesen hasztalanná válik, ha hivatásos helyszerzök bármikor szállíthatnak a kávésoknak tanulatlan, képzetlen, a testület érdekét megrontó embereket. A munkának és a munkásnak a joga az, amelyet ők most reklamálnak a maguk számára és a harcukat — ha a harc tovább fog tartani — szimpátiával fogja kisérni mindenki, aki ismeri nehéz munkájukat és aki méltányolja azt a fáradságot, gondot, emberismeretet és sok keserves erőfeszítést, amelyre munkájukban szükség van. Derék és hasznos munkások a pincérek és ha harcolni fognak a jogaikért, velük lesz egész ország szimpátiája.Menü-lap gyűjteményünk szépen szaporodik. Újabban Farkas Béla szaktársunk és a „mamuska** küldött nagyszámú menü-lapot. Fogadják köszönetünket mindketten.
N yilt-tér.*)

*) E rovatban közlőitekért nem vállal felelősséget a szerk.

T á tr a -L o m n ic , C s o r b a t ó , F e n y ő h á z a  
és B u z i á s  f ü r d ő k r e  éthordók elő jegyeztetnek. Azon 
egyesületi tagok, kik a megnevezett fürdőhelyek vala
melyikére reflektálnak, szíveskedjenek naponta délután 
2—4 óra között magukat az elhelyező irodában elő
jegyeztetni.

Tátra-Lomnicra, csak oly b a ju s z ta ia n  éthordók 
pályázhatnak, kik valamely fővárosi casinóban működnek, 
s valamely idegen nyelven, lehetőleg angolul vagy fran
ciául beszélnek.

Továbbá entreé-fözönök, tészta szakácsnők, kézi- és 
tésztás lányok, végül salátás és fuiö lányok színién fel
vétetnek.
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Littke
„Casinó"

A világhírű franciai  n  v i m í j m i  u ii  v i i v i u
y DELBEGK & Comp

rr

külön töltés.

Budapesti főraktár:

IV., Szép-ulca 3.
TELEFON 1 0 -8 5 .  SZ.

reimsi pezsgöborgyár és a 
müncheni Hofhrau

m agyarországi fö lerabata .Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és külföldi csemegék, magyar és francia pezsgőborok, rum és tea, liqueurök, sajt, vaj, kassai, prágai sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. raktára

s

* Brázay Kálmánnál
/  Múzeum-kőrút 23.

T r a n s y l v a n i a  Sec
L o ü ís  Francois ^ Con^p.
császári és kir. udvari szállítok. ~  Fülöp Szász Coburg Gothai Herceg Ö Fensége szállítói.

BUDAFOK.

y
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12 elsőrendű kitüi)t?tés.Főraktár:
BORHEÓyi FEREHCZ
Budapest, V. kér., Gizella-tér I. szám.Sürgönyeim:

FRANCOIS BUPAFOK.

<öl
i

N o r S  C o o c o ú r S .Vezérképviselöség :
BUPAésBLOCHMANN
Budapest, V., Akadémia-utca 16. szám.Telefon :

BUPAFO K 15. S Z Á M .
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BUDAPEST TELEFON. BECS || TELEFON.
ZORN MÓR
bütorszallifasi- és beraktározási vállalata

BUDAPEST,
Vili., Józse f-kö ru t  18. szá m .

Elvállal mindennemű 
költözködéseket, bú
torszállításokat úgy 

helyben, mint vidékre, 
vasúttal vagy hajón, 
csász. és kir. szaba

dalmazott butor- 
===== kocsikkal. =====

II
£

Minden 
kárért 
teljes 
felelős
séget vál
lalok.

Beraktározás száraz és tiszta raktárakba!). Csomag- és podgyász - szállítások elvállaltatnak.

F O G A KEgyesek és teljes fogsorok, teljesen szájpadlás és inylemez nélkül is. Arany koronák, arany- és kau- csuk hidak, melyeket nem kell és nem .is lehet a szájból kivenni; eltörhetctlen, a gyökerek eltávolítása fölösleges, rágásra azonnal használhatók, 10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek megvárhatják. Saját találmányi! szájpadlásnélküli míifogak kizárólag csakis műtermemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.B A R N A  I. fiogműterme
BúdapgSt, V II. ,  Kcrep«Si-út 18. sz.Egyesületi tagok 20 százalék engedményben részesülnek.

„Rasol“ Kés nélkül borotváimEgészséges! Kellemes! Olcsó!
1 kgr. elegendő 30-ezorl borotválkozásra. Ara helyben K. 2.40. Vidékre 

3 kor. előleges beküldésével bérmentve, utánvéttel 20 fillérrel drágább.Egyedüli készitő és szétküldő
M v e g y i p a r i  v á l l a l a t

Budapest, VI., Váci-körút 55. sz.Kapható Budapesten:
Török József gyógyszerész Király-utoa 12.

Neruda Nándor drogéria Kossuth Lajos-utoa 7.
Kerópesi-ut 39.
Király-utoa 31— 33.
Lipót-körut 27.
Ko onaheroeg-u. II.
Marokkói-utoa I.
Fürdő-u. lo.
Váoi-körut 42.

„ R A M 1
Kartsmaroff A. 
Fodor Márton 
Ács Mihály 
Molnár ós Móser 
Detsényl Frigyes 
Detsónyi Karoly 
Stern Zsigmond

és minden drogériában.

T. étlapiró és vendéglős uraknaklegmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok időt s munkát megtakarító „Berkovits“-féle 
Hektograph-lapokats minden szinben lévő téntákat. A nélkülözhetetlen Hektograph- lap mindkét oldalon többször használható és egy eredetiről 100— 120 másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hektograph-tekercsek és kimoshatatlan ruhajelzö-festékek minden nagyságban rendelhetőksokszorositó-készülékek, Hektograph-fierkovits Károly raktárában B u d a p e s t , V 11.. s íp -  u t c a  1!. s z  Árjegyzék bérmentve.

A legnagyobb kincs a jó egészség,
melynek fökelléke a tiszta  levegő!Hogy szobánkban állandóan

tiszta, üde levegő legyen,rendeljük meg
Beck Károly szab. ablak

i t  szellöztető-készülékét. =E találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű és minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és leglűgiénikusabb szellőztetőkészülék.Levélben! megkeresésre tovább felvilágosítással szolgál
Rar>l/ Hornit* szab. ablakszellőztetö-
PÜOK IVdlUly készülék készítő =

Budapest, VII!., József-utcza 14.A szellőztetökészülék kiválóságáról tanúságot tehet számtalan s előkelő intézet, hivatal stb. így a ni. kir. keresk. minisztérium, a pozsonyi áll. női tanitóképezde, a Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami intézet, iskolák, kórházak, a hová az ablakszellö/.tető bevezettetett és kitűnőnek találtatott.
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Olcsó törlesztéses “ * 8

PénzkölcsöntföldbirtokraHáiakraTelkek É̂ p í t k e z é s r eI. II. Ili. bekebelezésre.Személyhitelt mindenkinek kezessel és annélkül.
EE T i s z t v i s e l ő  k ö l c s ö n ö k e t  EE5—25 évi visszafizetésre, valamint
házak,  t e l k e k  adás v é t e l é tközvetítünk.
Budapesti Hitelforgalmi Intézet

Budapesten, V I I . ,  Rottenbiller-utca 1. szám.Fiók-iroda:
K I S P E S T E N ,  Hunyady-utca 19. szám.Értesítés válaszbélyeg ellenében.

B b -------------------------------------------

A KRISTÁLY forrás

TÖRLEYJÓZS. uT“PEZSGÖGYÁROSOKPincék:Budafok (Bpest mellett)Irodák :BUDAPEST, Vili.,Esterházy-utca 22

1907. április 1.

TELEFONMegrendelések számára 5 3 -1 4 .Üzletvezetöség : 54—93.
figyeljünk a T Ö R L E Y -  

pezsgö valódiságára!
Óvakodjunk az után

zatoktól! -mi

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillapitó. — Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra.Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a
Szt. Lukácsfürdő Kutvállalat Budán.

Leyynagyobb Budapest fö- ós szókvárosi
g y e r m e k -  é s  f i u - r u h a  r a k t á r a

ZicgUr A. és Rokoosteiiy S.
IV . V er. K ira ly -u tc a  3 . s z ín i .FÉRFIRUHAK mérték szerint a legolcsóbb ár mellett 12 óra alatt készíttetnek.

m i/rm  x cimtábla-festő B U D A P E S T ,  IV., Gróf Károlyi-utca 28. szám.
„Hungária zászlógyár” Telefon 83—01.

és diszitési vállalat Á rje g y z é k  In gyen  és b é rm e n tv e ,Nyilt-tér*)
Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja1904. St. Louis Grand Prix. Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt.-Lukácsfürdői HRISTAliY-rtSVrtnYVIZET!
fl K r i s t á  I v - f o r r á sszénsavval telitett ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. Hathatós szomjcsillapitó. — Vidékre éss.kiilföldre fuvardijmen- tes szállítás — Kérjen árjegyzést. — Szénsavtelités-nélkflli töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia és St.-Gal- leni vizeket

Szt. Lukácsfürdö Kutvállalat Budán.
*) E rovatban közlőitekért nem válla 

felelftagéget p Szerk.__________ ________

Ü lc k  L ip o t  Könyv n y o m d á ja  K u J a p c tite n .
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