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BUDAPESTI P IN C É R -E G Y L E T  
H I V A T A L O S  L A P JA .A M A G YA RO RSZÁG I SZÁ LLOD A I ÉS VENDÉGLŐI ALKALM AZOTTAK SZO C IÁ LIS t:9 DEREIT VÉDŐ  SZ A K L A P .

E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :Budapesten: E v é n  évre 10 )<. Vid éken: Egész, évre 8 I. Fél évre • S Fel évre IA sinbádazcrvezct tagjai n Inpot ingyen knpjfik. M e g je le n ik  m in d e n  h ó  5 -én  és 20 -án . Telefon-számi 59—32.Lapzárlat minden hő l-én és t5-én. S Z E R k  : / T Ő S É G  É S K IA D Ó H IV A T A L :VIII. kerület, Fecske-utca 45. szám, II- emelet,a ln v á  a kéziratok, li velők és pcirukiUdeményck küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak.
f e lh ív á s  a szervezett éltermi segédekhez!

Sznőtársak! fi főváros szervezett munkássága szerdán, május 1-én, a munka nemzetközi ünnepén 
„fiintető felvonulást" rendez, fi felvonulásban az éttermi segédek szabadszervezefe is jelzőtáblával 
részivesz. Gyülekezés szerdán délután fél 2 érakor a Szauer-féle vendéglőben, Szentkirályi-utca 4. sz. 
fi májusi jelvény kötelező.

Bojkott.Bojkott alatt éli: A «Fogadó czimii fér- celmény, amely a pincéreken élősködik. Szervezett pincér a Fogadót, nem olvassa!
Figyelmeztetés.A „Budapesti Pincér-Egylet" kürbelyiségei Vili., Rákóczi-ut 9 b alól, valamint az egyesület munkaközvetítő irodája IV., Molnár-utca 37 39 alól f o l y ó  é v i  m á j u s  h ó  l- jé v e l  V i l i . ,  S t ó h l y - z i t c a  7 .  s z .  a l á  (Rókus-kórház mellett) helyeztetnek át.Telefon 59 32 és 94 24.

A kollektív szerződés
lényege és értelme.(ő) Folyó hó 11-én, csütörtök éjjel 12 órakor és 18-án d. u. 4 órakor összejöttek a szervezett éttermi segédek és egy .vita- iilést. rendeztek a kollektív szerződés lényegéről. értelméről és fejlődéséről Sorvasztó, test és lélekrumbolő nehéz munka után jöttek össze, akkor, amikor még az állat ispihen. Összejöttek, hogy a tudomány fegyverével megállapítsák a pincérmozgalom indító rugóit, a kollektív szerződések kialakulását, mint a gazdasági fejlődés szükségszerű következményeit a munkásmozgalomban, hogy objektív bírálattal kihámozzák a kollektív szerződések előnyeit és hátrányait, úgy a munkásokra, mint a munkaadókra nézve, hogy megvilágítsák a kollektív szerződések gazdasági értelmét és lényegét s végül, hogy mindebből leszűrve a 

ir ih s  következményeket, rámutassanak arra a fényes igazságra, hogy a pincér mint 
munkás, a mai osztályokra szakgatott tár sadalomban mint a munkásosztály tagja áll a nemzetgazdaság (Volkswirtschaft) tör ténetében. Világos tehát, hogy a vita-illés előadója sem juthatott más konklúzióra, mint hogy a pincérek harca osztályharc. harca a pincérosztálynak a munkáltató osztály ellen, amennyiben az egész társadalom története nem más, mint osztály,harcok története. Hiszen már a kommunisták kiáltványában világosan meg van állapítva, hogy szabad és rabszolga, patrícius és plebejus,

nemes és jobbágy, céhmester és mesterlegény, kurtán : elnyomó és elnyomott, örökös ellentétben állottak, szakadatlanul majd lappangó, majd nyílt háborút viseltek, olyan háborút, amely mindenkoron vagy az egész társadalom forradalmi átalakulásával, vagy pedig a harcban álló osztályok együttes elpusztulásával végződött . És így a pincérek mint proletárok, mint az elnyomott nagy munkásosztálynak elnyomottjai állnak itt a mai osztályliarcban, amelynek gazdasági fejlődése Íme odanyomta kezükbe harci eszközül a kollektív szerződést. Ez természetes! Hisz itt nem annyira a főnökök és az éttermi segédek harcolnak egymással mint emberek, hanem két homlokegyenest ellenkező gazdasági érdek harcol egymásssa!: a főnökök gazdasági érdeke, mint a kapitalizmus tagjai és az éttermi segédek gazdasági érdekei, mint a proletariátus tagjai. A faj, nyelv és a valláskülönbség itt teljesen mellékes és aki mást állit, vagy olyan merész és azt hirdeti, hogy az éttermi segédek mozgalma nem osztályharc, vagy hogy ők nem tagjai a proletariátusnak, érdekeik tellát nem azonosak a többi szervezeti ínunkástestvéreik érdekeivel, az az ember a faj, nyelv és vallás- gyűlöletet hirdeti a pincérek között és vagy egy megkötni való őrült, akinek nem szabad szabadon járni, hanem tébolydába való, vagy pedig egy közveszélyes gonosztevő, akit fel kell húzni a legelső lámpavasra! . És dacára annak, hogy minden ép elméjű éttermi segéd tisztában van társadalmi helyzetével, mégis akadnak merész keresztényszociális himpellérek, akik holmi nemzeti szirénhangokat hallatnak és puffogó nemzeti frázisokkal és keresztény-szociális feszületekkel haudabandázva, azt szeretnék, hogy az éttermi segédek szervezett sorait megbontva, lehetetlenné tegyék a B. P. L.-nek a kollektív szerződés megkötését az ipar- társulattal.A sötétben bujkáló himpellérek aknamunkája nem fog sikerülni! A szervezett éttermi segédek ma már nagykorúak, akik nem ülnek fel megfizetett újságírók frázisainak és ideológia helyett a tudomány fegyverével keresik az igazságot, a való életet. És azoknak, akik elég elvetemültek azt állítani, hogy a pincér nem proletár, tehát nem munkás, vagy legalább is nem ipari munkás, az ipartörvények 88. §-ával

válaszolunk, amely azt mondja: «Az iparos és segéde közötti viszony szabad egyezkedés tárgyai. És ha vannak sötétfejü alakok, akiknek ez nem elég, azok olvassák el a kereskedelmi miniszternek 1888 bán 719. szám alatt kiadott következő rendeletét: ^Vendéglőkben, fogadókban, kávéházakban, vagy kávémérésekben alkalmazott pincérek stb. iparossegédeknek tekintendők, . A szervezett éttermi segédek tellát azt mondják, hogy ők ipari munkások, tagjai a szervezett ipari munkásságnak, akikkel 
közös a sorsuk, közös az ellenségük, közös a küzdelmük, akikkel együttéreznek és küzdenek. És hogy ma kollektív szerzó'déssel küzdenek, az természetes. Természetes azért, mert hiszen ha szét vannak forgácsolva, a szabad egyezkedés rájuk nézve tényleg nem eszabad:., mert a munkát olyan feltételek mellett kénytelenek elvállalni, ahogy az nekik kúrálva lesz. Márpedig, milyen hülye állítás az, hogy ők a főnökökkel együtt szervezkedjenek, amikor a munkát a fó'nök kínálja, ők pedig éppen azért szervezkednek, mert be akarnak folyni saját munkájuk feltételeinek a megállapításába, amelyekbe pedig, ha szét vannak forgácsolva, vagy gazdasági érdekben a főnökökkel puszipajtások - befolyniok lehetetlen.Ezért van szükségünk nekünk a szaktársi szeretetre, a szolidaritásra, az organizációra — valláskiilönbség nélkül. Ezért reformáltuk modernné a B. P. E.-t. Ma már az éttermi segéd nem magára hagyott munkás, hanem tagja egy modern szervezetnek, szeme egy nagy láncnak, egy darab kő egy nagy épületből ! Ami őt szakmailag érinti, a feltételek. amelyek alatt dolgozik, az már nem az ö magánügye, hanem ügye a szakmá nak, ügye a szakszervezetnek. Nem szabad lenni egy munkásnak sem, aki a kollektív szerződésben meghatározott munkabér-árszabálynál olcsóbban dolgozik. Nincs licitáció, nincs konkurencia! Az erő abban rejlik, hogy a munkafeltételek egységesek és szolidárisán megállapítottak. Tiszta sor tehát, hogy ez az egység, ez az erő táj mindazoknak, akik ellenségei az éttermi pincér- nnmkásság szervezkedésének, akiknek az érdekük, hogy egy sötét reakció keletkezzék, amelynek titokban fizetett újságírói és huligánjai bejárják az országot és butitó röpiratokkal igyekeznek rést ütni egységünkön.



19072. oldal SZ Á L L O D Á I ÉS ÉTTERMI S E G É D E K  SZA K LA P JADe kardinális tévedés a munkáltatók ama felfogása is, hogy ők a kollektív szerződés megkötésében csak objektumok , akik támadva lesznek és akiknek védekezni kell, akiknek testén keresztül a szálloda- és vendéglő-iparban kifejlődő gazdasági kapitali- zálödás végighúzódik. Ők azt mondják, hogy a szerződés csak a mi előnyünk, mert mi nem állunk a szabad egyezkedés piacán egyedül — hanem bent állunk egy szervezetben. Az urak elfelejtik, hogy a pincérproletárnak nincsen tőkéje, hanem csak munkaereje és már egyedül ezért nem beszélhetnek sszahari egyezkedésről*, egyforma faktorokról, egyenjogú szerződő felekről, hanem csak akkor, ha a munkások egy gazdasági szervezetben centializálódtak. Különben mi nem kívánjuk azt, hogy a főnök urak ne szervezkedjenek. Hát miért kívánják ők ezt tőlünk? Sőt tessék szervezkedni, hisz az uraknál könnyű lesz az, amennyiben pártjukon áll a magyar - nemzeti államhatalom* minden törvényével és közegeivel.Tagadhatatlan, hogy minden kollektív szerződésnek vannak előnyei és hátrányai, úgy a munkáltatók mint a munkások részére, hanem ezekre majd következő számunkban visszatérünk. Most csak álljon itt megdöm- heteden igazságként, hogy minden kollektív szerződés, melyet a munka a tőkével köt, mindenek felett az ország nemzetgazdasági érdeke! Kollektív szerződések nélkül az ország gazdaságai érdekei gyakran ki vannak léve a legveszedelmesebb gazdasági válságoknak. Es éppen azok, akik éjjel-nappal szüntelen azért sírnak, meri az éttermi segédek modern szociáldemokrata alapon szervezkednek és akik annyit bőgnek a haza nevében, szádjának magukba és ne felejtsék el, hogy mennyit ártanak a sztrájkok és a munkakizárások az ország, vagy hogy azőnyelvükön Írjunk: a «haza» érdekének. A kollektív szerződés lényege egy szükséges forma, amelynek keretében a gazdasági differenciák elsimulnak. A kollektív szerződés az tállam érdeke, amely az ipari szakmákban és üzemekben megszünteti a guerillaharcokat . . . Lényegének az az érlelnie, hogy a gazdasági disszonanciáknak egy átmeneti kiegyezését létrehozza, egy bizonyos fegyverszünetet jelent, amelynek tartama alatt az ■ ultima rációk* veszedelmének Damokles-kardja megszűnt fenyegetni az ország gazdasági éleiét.Ne mondja tehát senki, hogy a < Szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata* és a « Budapesti pincéregylet* között egy kollektív szerződés megkötése nem érdeke a magyar vendéglős iparnak. És ha érdeke, ez a budapesti szervezeti éttermi segédek érdeme lesz, akik a tudomány hatalmas fegyverével birtokukban tovább fognak haladni a szociáldemokrácia utján ; akik nem fognak megriadni holmi megfizetett keresztény szociális reakciótól, amely sokkal gyengébb, semhogy az igazság szekerét ki hirja zökkenteni rendes kerékvágásából.
A keresztény - szociálisok 

csúfos kudarca.A «Fogadó», ez a szajkószáju hazug lap, aki még legutóbbi lapjában is annyit összefirkált, hogy igy meg úgy, majd megmutatja ő a nemzetközi gyerekeknek», igy meg úgy, a Sas-körbe hirdetett gyűlést el kellett halasztani, <mert oly sokan jelentkeztek a vidékről, hogy a Sas-kör kicsinynek bizo- nyult», nohát ezek a senkik e hó 17-én megakar ták tartani az elhalasztott gyűlést- a Vigadó kistermében ha tudták volna. Csakhogy ott voltak ám a nemzetközi gyerekek is, a szervezett éttermi és kávéssegédek. És akik ott voltak, azoknak örökké feledhetetlen lesz az a csúfos kudarc, amely az «Országos Szent Pincér Szövetség* cégére mögé bujt keresztespókokat érte, akiken

bebizonyult a mi jövendölésünk: a «Zalán futása*.Az értekezletet valami Bihar Jenő győri keresztes hírlapíró, diszpincér*, Matsád |ános közveszélyes fűzfa poéta, Szultán Flór — a vGyőző , nyugalmazott sörgyáros és szakiróSarkadi József nagyváradi scholet- j őrszem és záptojás céltábla és Gyenes Manó, született pincér-ügyész és «jogtanácsos hívták egybe. Amint látni tehát, a svindliszövetség nagydobosai között mindenféle fajta ember található, csak pincér nem. A * nagygyűlés lefolyása a következőképp történt:Mái kora délután 2 órakor szaktársaink megtöltötték a Vigadó-utcát és fel-alá cirkáltak. Egyesek beakartak jutni agyülésterembe, de egy kétrozettás rendőrfoga!mazó, kinek nevét nem lehetett megtudni, vagy 20 darab Boda-kozákkal megtagadta a belépést azzal az indokolással, hogy még nincsenek itt az egybehívok. Végre 3 órakor megérkeztek a vezérek* és a fal mellett felsompolyogtak a gyiilésterembe. Erre vagy 400 éttermi és kávéssegéd elvtársunk felment és követelte a bebocsátást azzal az indokolással, hogy: «a mi bőrünkről vari szó — ott akarunk lenni a határozatnál*. De a rend éber őre, a kiküldött pártatlan fogalmazó ur, 20 darab kozákjával elállta a bejáratot és csak azokat en
gedte be a nyilvános gyűlésre, akiknek meg
hívójuk volt. Matsád a legszemtelenebb áhrázattal odaállt az ajtó elé és ő komman- dirozott a fogalmazónak, hogy kit szabad beereszteni. Erre kitört a vihar és ilyen szavak röpködtek a levegőben: gazemberek, népbutitók, keresztes pókok stb. De Sarkadi- Flórék ezzel mitsem törődve, mégis megakarták tartani a «diszgyülést» - pincéreknélkül. A gyűlésből kizárt 400 szaktársaink erre lementek az utcára és négyes sorokban felállva a főkapitányságra mentek, hogy a rendőrfogalmazó eljárását feljelentsek, azonban dacára minden rendőri terrorizmusnak igy is 40 szervezett éttermi és kávéssegéd bejutott a gyíilésterembe, ahol a népbutitók a nyilvános gyűlést elnök 
és jegyző nélkül akarlak megtartani. Erre Honyek Lajos szaktársunk figyelmeztette a rendőrfogalmazót a törvényre s ezek után a fogalmazó ur utasította Sarkadi, volt bádogosmestert és rendőrspiclit, hogy választasson a gyűlés vezetésére elnököt. A keresztespókok látva, hogy senki pártjukon nincsen, visszavonták a gyűlés bejelentését. Közben Bihar Jenő röpiratgyártó, egy győri csuhás lap tacskójaésGyenes Manó ügyész ur megugrottak, két jól irányított záptojás pedig Sarkadi titkár ur fejét találva, annak ábrázatán végigcsurogva, ráesett az alapszabályokra.. A 300 koronás havi honoráriumra spekuláló jövendőbeli titkár lupédig jajveszékelve ordított: «Fogalmazó ur, az istenre kérem, tartóztassa le, jaj. jaj, tönkre vagyok téve!» De a fogalmazó ui- sen kire a tojásbombák dobását rá nem bizonyíthatta, amelyek valószínű istentől eredve, felülről pottyantak a hitehagyott keresztényszociális homlokára, onnan pedig a ' Sárgákat szervezni akaró alapszabályokra, amelyek ezekután tényleg sárgák lettek. Érdekes, hogy a szerit szövetségiek 8, mondd nyolcán voltak és köztük négy nem is volt pincér. A négy félrevezetett győri pincér- szaktársainkat mi még eleve felvilágosítottuk a helyzetről, amire ők is megtagadták a szent szövetséggel való közösséget. Az egybehívok* ezután a rendőrök sorfala között megugrottak és egy az utcán várakozó csukott konflisba menekültek, ahova lelkes éljenzés helyett lócitromok* röpködtek utánuk és el vágtattak a Fogadó* szerkesztőségébe konyakozni. Ezekután a 400 kizárt szervezett éttermi és kávéssegéd a főkapitányságtól visszaérkezve, négyes sorok- | bán a Népszava* elé vonultak, hol a szer- 1 vezett munkásokat éltetve és munkásdalokat I énekelve, rendben szétoszlottak.íme, ez volt az ^Országos Szent Pincér- Szövetség alakuló közgyűlése.

Hódit a piros zászló.
(Saját tudósitónktól).Mi, kassai pincérek is megelégeltük főnökeink «atyai pártfogását>> és elhatároztuk, hogy mi is, mint öntudatos munkásokhoz illik, az osztályharc alapján szervezkedve fogunk küzdeni úgy az ügynökök, mint a főnökök kizsákmányolása ellen s jgy mi is biztosítani akarunk magunk számára egynapi pihenőt hetenként.E célból f. hó 10-én éjjel 1 órakor a Stern-féle vendéglő nagytermében gyűlést tartottunk. A gyűlés elnöke Németh Sándor, jegyzője F e h é r  Frigyes szaktársak voltak. A gyűlésen Pi ellsz, Martos és Molnár elvtársak beszéltek. Az előadók kifejtették, hogy mily' kegyetlenül lesznek a pincéi - munkások is kizsákmányolva a mai társadalomban a munkáltatók s a vámpír 

zubringerck által. Ha a pincérek meg akarnak szabadulni az ügynökök karmai közül és ha a szolgaság bilincseit le akarják rázni magukról. akkor csatlakozniok kell a szociáldemokrata munkások félelmetes táborához s igy az összmunkássággal karöltve fogják magukat a tőke járma alól felszabadítani.Molnár Miklós elvtárs felolvasta a nagyváradi pincérek szabad szervezetének szabályait, amit a gyűlés egyhangulag elfogadott. Ez után elnök felteszi a kérdést, hogy kivánják-e a gyűlésen megjelentek azt, hogy a kassai pincérek szabadszervezete meg- alakittassék. Mire a mintegy százan megjelent pincérek a szabadszervezetet megalakították.Fehér Frigyes szaktárs indítványára a Fogadó cimü férclapra és a «keresztes 
svindli szövetségre kimondták a legszigorúbb bojkottot. (A butaság vátnszedó'inek itt is befellegzett. Szerk.) Üdvözöljük kassai szaktársainkat a piros lobogó alatt. Csak kitartás a szervezkedés nemes munkájában. Az öntudatos szervezkedés munkájának meg lesz a gyümölcse.

A sárgák szervezése.A sárgák alatt a szervezett pincérmunkásság azokat gondolja, akik egy Országos Svindli Pincér-Szövetség megalakításához magukat eszközül eladták. Amikor az öntudatos éttermi segédek megindították osztályharcukat a szállodák és éttermek kapitalista cézárai elleti, eleve tisztában voltak azzal, hogy a pincérség között még lesz egy pár sárga, aki tulipános koponyával, megkótyagosodolt agy- velővel képtelen lesz megérteni az éttermi segédek és kávéssegédek szakszervezeteinek mély szociálpolitikai szükségeségét. A Dávid Pálok és társaik csakhamar meg is jelenlek a porondon és a szervezett pincérség csakhamar megismerte bennük: a sztrájktörő, a saját fejével gondolkodni nem tudó, a kerékkötő és bakafántoskodő munkást, a sárgák érdekes típusát*. Emberek, akik évről-évre görnyednek egy kizsákmányoló munkarendszer alatt, akik ezer és ezer munkástársukkal évről-évre szakadatlanul húzzák a tőke igáját reménytelenül, amikor nuinkástársaik szervező n ^ . ,  szakegyleteket alakítanak munka- feltételeik javításáért, évtizedes bűnök és mulasztások helyrehozásáért , akkor ezek a5j  e"lbe,rek lepnek munkástársaik sorából, odaadnak az éttermi segédek és kávéssegédek szervezetei elé és azt mondják: en nem vagyok munkás, én néni akarok szervezkedni, én nieg vagyok elégedve sorsommal, en nekem nincsenek materiális, szociálpolitikái érdekeim, melyek javításra és biztosításra szorulnának egy szervezett osztályh arcban.I iát nem érdekes emberek, nem érdeken iptisok ezek ? Hát nincs igazunk nekünk, mmkor azt mondjuk, hogy az Országos bvmdh I Incéi- Szövetség sohasem tudna megalakul"! ha n™ i volnának a pincérek mim Diivld Páiok, Feliig Gyulák, akik mini a * sárgák típusai eszközül odaadják



igo7 SZ Á LLO D Á I ÉS ÉTTERMI S E G É D E K  SZ A K LA P JA 3. oldalmagukat I Hát nincs igazunk, amikor azt mondjuk, hogy az az országos pincérszövetség, amelyet a Éogadó cimii fér- celmény legényei akarnak nyélbeütni, svindli! Meglehet, hogy a Dávid Palik ezt tyuk- eszükkel képtelenek megérteni, de mi, szervezett munkások tisztában vagyunk azzal, hogy az .Országos Pincér-Szövetség csak a pincérek becsapására és állat- sorban való tartására készül a Fogadó boszorkánykonyhájában, bizonyítja az, hogy ők nem is annyira a pincéreket, mint inkább a főnököket iparkodnak megnyerni. Hát nem svindli az, amikor a főnökökkel akarják a pincérszövetséget megcsinálni ? Mi köze a főnököknek a pincérekhez ? Semmi. De különben nagyon jól tudják ezt azok a megrögzött legények, akik nem is annyira pincérszövetséget, hanem a pincérek elbolonidlásával és felhasználásával, a pincérek neve alatt egy .sárga szövetséget , egy sztrájktörő intézményt akarnak a főnökök számára.Azonban nagyon tévednek mindazok, akik azt gondolják, hogy mi, szervezett éttermi segédek, komolyan vesszük a sárgák szervezésének lehetőségét. Az építőmesterek is azt gondolták, hogy ha kizárják kőműves munkástestvéreinket a munkából, tönkre teszik az épitőmunkások szervezeteit és majd lesznek sztrájktörők, akik a munkások között az egységet megbirják dönteni. De tévedlek, Az épitőmunkások nyolc hónapja vannak kizárva és még mindig állják a harcot a győzelemig. Állják pedig azért, mert a szervezett munkások hetenként 20 fillérrel támogatták kizárt munkástestvéreiket, harcukat nem hagyták elbukni és a munkások helyett a mesterek között bomlott meg az egység, akik már is keresik az utat, hogyan lehetne hamarosan kibékülni a szervezett épitőmunkásokkal. És állják azért, mert a sztrájktörők, akikre a mesterek számítottak, nem léteznek máshol, mint a munkáltatók fantáziájában. így fognak járni azok a főnökök is, akik azt gondolják, hogy az országos pincér szövetség felállításával, megfogják bontani a szervezett pincérmunkások egységét. Nem fogják megbontani, mert bennünket kizárni nem lehet s ha lehetne, itt is vannak szervezett munkástestvéreink, a szervezett munkások, akik ha kell, anyagilag is támogatni fogják ami osztályharcunkat. De nem tudják megbontani azért sem, mert éppúgy mint az építőmesterek sztrájktörői, a mi .sárgáink is csak a főnök urak fantáziájában élnek, a valóságban pedig a Dávid Pálokon és a Féltig Gyulákon kívül nincsenek sehol.És ezért minden épelméjű embernek és józan főnöknek bele kell látni a svindli- j szövetség veséjébe. Ez a társaság, amely ma még csak a Fogadó szerkesztőségében létezik, nem lehet komoly akadálya annak, hogy a pincérmunkásság lappangó társadalmi szükségleteit kielégítse és szervezkedjék. Olyan elgvült intézményekkel, mint a fogadd svindlije — ma már nem lehet operálni. Hisz még annyit sem képesek elérni, hogy részükre hangulatot keltsenek.A hazugságok egész tárházával beországol- ják a «nazat*..Fogadó* cimü fércelményükben összehordanak tücsköt, bogarat, nagyhangon beszélnek fiókokról, amikor még alapszabályuk sincs, a pincéreket akarják szervezni (már szervezve vannak. A szedő) és Győrött valami nem létező fiókról Írnak, akinek elnökéül valami Bihari Jenő nevű ujságirófiókát, a győri «Dunántúli Hírlap* keresztényszociális feszületnyalogató szerkesztőjét nevezték ki (?) s iratnak vele egy hülyeségtől csöpögő röpiratot; egy országos pincér-szövetséget akarnak és a főnökökhöz titkos* leveleket küldenek szét, amelyben felszólítják őket a csatlakozásra.Amikor tehát azt látjuk, hogy ellenségeink csak hazugságokkal képesek kenyerüket megkeresni és magukat fentartani, a legnagyobb nyugalommal napirendre térhetnének az országos svindli felett, mint olyan nem tisztességes és komoly dolog felett,

amely javarészt a nyilvánosság kizárásával történik. Hogy miért bujkálnak mint valami gonosztevők a sötétben és hogy miért félnek a nyilvánosságtól, bebizonyították a múlt héten, amikor a főpincéreket akarták egy gyűlésbe beugrasztani a Vigadó kistermében, hogy foglaljanak állást a kávéssegédek kollektív szerződése ellen. Természetes, hogy a szervezett pincérmunkások széjjeiugrasztották a sárgákat és a híres Sarkadi szervező bizottsági titkárt, nyugalmazott nagyváradi rendőrspiclit és a tulipános fejti egybehivókat, akik közül Dávid Pál és Fettig Gyula főpincér «urakon* kívül mind elpárologtak. Látnivaló tehát, hogy az a t. társaság, aki a pincéreket akarja szervezni, — fél a pincérektől.Piszkos aknamunkájuk tikos manipulációjáról ime itt közlünk egy dokumentumot, amelyet tucatszámra gyártva, széjjel küldenek a főnökökhöz, előre kikötve azonban azt, hogy azok őket (a becsületesek) senkinek el ne árulják. A levelet egy munkáltatótól kaptuk, akinek nevét természetes dolog, meg nem nevezhetjük. A levél Így szól:
Igen tisztelt Főnök ur!
Mellékeivé van szerencsénk szervezési munkála

tunk eredményeképp a létesítendő .Országos 
Pincér Szövetség- alapszabálytervezetét azon ké
réssel küldeni meg, miszerint azt átolvasni és 
amennyiben annak intenciói az ön meggyőződésével 
nem ellenkeznének és üzleti felfogásának megfelel
nek, az üresen hagyott középrészen (margón) meg
jegyzéseit meglenni és azokat nekünk a folyó év 
március 2-ig visszajuttatni kérjük.

Ne méltóztassék megütközni azon, hogy mun
kálatainkhoz ezúton kérjük ki szives véleményét, 
de mielőtt működésűnket teliesen a lelkiismeret 
feiszabadilásával megkezdenék, nem akarunk a 
személyes érintkezéssel önnek üzleti kellemetlen
séget szerezni, viszont a mi becsületszavunk adása 
melleti biztosítjuk, közremunkálását tőlünk senki 
meg nem tudja, hasonlóképp elvárjuk, hogy 
amennyiben, a mozgalommal nem rokonszenvezne, 
jelen leveliinket megsemmisíteni szíveskedjék.

Az esetben, ha t. Főnök ur a személyes érint
kezési is óhajtaná, úgy erre szervező bizottsági 
titkárunkat feljogosítván, méltóztassék fíl a hely és 
idő megjelölése mellett magához hivatni, hogy 
minden oldalról a kérdésben teljes lisztázás 
után reményelhessük, hogy becsületes munkatársa 
leend a pincérség nagyfontosságu kérdésének meg
oldásában.

Teljes tiszteletlel:
Országos Pincér Szövetség szervező bizottsága 

Sarkadi József, b. titkár.
tekintetes N. N. urnák

Helyben.Érdekes dokumentuma a sárgák szervezésének a feszületnyalogató Bihar Jenő (disz- főpincér) keresztényszociális tintakulinak, a győri nem létező fiók elnökének röpirata, amely csak ttgy csöpög a sok jezsuita- hazugságtól és rosszakaratú ferdítéstől. A röpiratról csak annyit jegyzőnk meg, hogy a kávésnénik, orsolyasziizek és a papszamarak között óriási konsternációt keltett itt Pesten. Többen kijelentették, hogy a röpiratot elkerülhetetlen szükséges célokra használták e> anélkül, hogy olvasták volna. Egyúttal konstatáljuk, hogy nem csalódtunk akkor, amikor azt mondtuk, hogy az Országos Sárga Svindli-Szövetség mögött nagyfejü kapitalista, pocakos pénzeszsákok fekszenek, akiknek érdeke a sárgák szervezése, mert különben a - Fogadó* széllel bélelt legényei nem bírnának röpiratokat ezerszámra gyártani.Azonban hogy ez mily keveset árt nekünk, bizonyítja krisztuscsókoló Bihar urnák szükebb hazájából hozzánk érkezett következő levele egy szaktársunknak:
Levél Győrből.

Örömmel adom szakszervezetünk tudomrtsrtra, 
hogy Győrött a sárgák szervezkedése bukófélben 
van. Igaz, hogy sok kényszeren mentünk keresztül, 
mert egy pár főnök és megvásárolt főpincér házról- 
házra jártak, hogy a sárgák szervezésére az embe
reket erőszakolják. Aki ennek alá nem vetette ma
gát, azonnali elbocsátással lett fenyegetve. Igaz, 
hogy én is aláírtam, de éppúgy mint más, én sem 
tudtam, hogy mit, csak annyit mondhatok, hogy 
semmiféle gyűlésen meg nem jelentem, hisz hogy 
is jelentem volna, amikor elvemmel homlokegye
nest ellenkezik minden ténykedésük?!

A vendéglősök, mint aféle nyárspolgárok, végre 
megunták azt, hogy bennünket szervezzenek és hatá
rozatiig kimondották, hogy semmivel sem törőd

nek, sőt amit a «Fogadó uszítására eddig aláírtak, 
azt is megsemmisítik, nein törődnek a pincérekkel 
és ha követeléseik olyanok lesznek, melyeket tel
jesíteni nem lehet —  talpra fognak állni és ők 
maguk fognak szervezkedni.

Így hát a dolgok természetes fejlődése folytán 
mihamar oda fogunk jutni, hogy úgy mi, mint fő
nökeink fognak ugyan szervezkedni, de nem együtt, 
nem közösen, hanem igen természetesen egymás 
ellen, egymással szemben. így hát Győrött a sár
gák szervezkedése rövid idő múlva < sárgaságban-* 
el fog pusztulni . . . Hisz már úgy is ideje, hogy a 
győri pincérség is a sötétségből öntudatra ébredjen.

Öntudatos szaktársaim nevében tehát örömmel 
üdvözlöm a szakszervezet fővárosi tagjait.

Győr, 1907. évi április hó 8-án.
Szaktársi üdvözlettel 

Gadl, T. L. szálló.Amint látjuk tehát, az egész «Országos Pincér-Szövetség* kérdése nem egyéb üres lármánál és egy pár éhenkórász veszélyeztetett exisztenciájának a megmentésénél. Azonban a szervezett pincérmunkásság sokkal érettebb, semhogy komolyan venné a jjorondon megjelent kóklerek ,komédiáját.
Egy röpirat.Nemzeti vagy nemzetközi. Társadalmi béke vagy osztályharc?* Eme hangzatos címek alatt jelent meg egy füzet'a «Győr- egyházmegyei könyvnyomda* révén, ami elég ok arra, hogy minden becsületes szervezett munkásban gyanút keltsen, így gyanút keltett bennem is és nem is csalódtam, mert belseje a legfurfangosabb keresztényszociális farizeuskodás képében Íródott, kivéve az előszót, amelyet mintha már olvastam volna valahol «Marx és Engels válogatott müveiben*, ezeknek a [vörös nemzetközi szociáldemokratáknak a munkájában.Milyen furcsa típusai az emberiségnek ezek a papi csuhák ráncaiba bujt keresztény- szociálisok. Az .Országos Pincér-Szövetség* még meg sem alakult, csak'egy-két beteg agyvelejű ember fantáziájában, de már is 

fiókot szült és amint a győri fiók (?) bizonyítja: az ilyen abnormális, természetellenes szüléseknek abnormális hajtásai szoktak lenni. És a fiók a meg nem született anyaegyesület utasítására egy füzetecskével árasztja el az országot, persze lehetőleg csak a vidéket, mert sejti, hogy ott még akad egynéhány józanul gondolkodni nem tudó, sötét elméjű pária és egy-két «győri, pécsi és zombori kócos kisvendég- lős, vagy mondjuk fogadós*, akik elnökségi viszketegségben szenvednek. És érdekes: amig a fiók utasításokat vesz a'nem létező központtól, ez a nem létező anyaegyesület itt a fővárosban’Fteljesen elvesztette talaját a főeszü vezetőkkel, a Flór és Sarkadi- kompániával együtt.Ilyenkor mit kell tenni ? Röpiratot kell kiadni. És kivel kell azt kiadatni ? A győri nem létező fiókkal, vagyis: az Ausztria- Bécscsel megbarátkozni nem tudó Bihar Jenő úrral, — a keresztes vitézzel. Bihar Jenő ur, a győri nem létező fiók elnöke. Mi, a magyarok erős istenétől elrugaszkodott és a világkultúrától elmaradt fővárosi hazátlan éttermi segédek, sosem ismertük Bihar Jenő urat, csak a 17-ikén clezene- bonázott* közgyűlésen (?) ismertük meg őt és mi mondhatjuk, hogy egy a nagy tudományokban megőszült férfiú helyett egy tacskót láttunk s csak annyit mondhatunk, hogy keveset ért a pincérmesterséghez, még ha Győrben elnök is. Ajánlom a győri pincéreknek, hogy a jövőben jobban válaszszák meg az elnöküket, különben igen furcsa színben fognak feltűnni az ország öntudatos pincérei előtt. (A győri kolbász jó hírnevét nem ütik meg.) Avagy talán a most Győrben felállítandó szakiskola tanfolyama hallgatók hiányában szenved ? Reméljük, hogy Bihar Jenő ur, a «disz- főpincér* is cl fog járni a szakiskolába és mi a szakiskola tanfolyamainak hallgatása után majd egészen más -véleményt* tételezünk fel Bihar Jenő űrről, mert a győri szakiskolától ini rettentő sokat várunk.



4. oldal SZ Á L L O D A I ÉS ÉTTERMI S E O E D E K  SZ A K LA P JA 1907Azonban citáljunk Bihar ur röpiratából : «A pincérkarnak nincs mit keresnie a külföldön, Bécsben, a németnél I Nem indokolja gazdasági érdek, tiltja a hazafias kötelesség!" Tyüh, azt a selyemgatyás, pipaszárlábu és palacsintaszáju menyországát annak a nyomorult Ausztriának, ha mi ezt tudtuk volna, soha, de sohasem lettünk volna cucliisták. Igaz is, mi a fényességes krucifixumot keres a «keilner» animetnél? Nyelvek ? ~  kell a fészkes fenének! Nem elég, ha a kellner magyarul nyelvel? Maradjon a talián a podagrás hazájában és ne bontsa meg Mária országának békességes nyugodalmát. Igaz, hogy Glück apánk, a szakiskolák örökös ünnepelt megnyitója, a múltkor gyönyörűen beszélt a «külföldről >, a nyelvismeretről, még Ausztria-Bécsró'l is és ami mind, mind egy jó pincérnek gazdasági érdekéhez tartozik’; de Glück apánknak valószinüleg sokat szabad össze vissza beszélni, ugy-e, Bihar uram?Hogy a magyar pincér először «kellner» volt a régi jó időkben, hogy minden kultúrát, ami drága hazánkban* ma él, a külföldről hurcoltuk be és a tatárfejü nimettől loptuk, hogy minden modern erkölcs, szokás, viselet, irodalom, művészet a nyugnti kulturállamoktól vétetett át a magyar keleti balkán államba, ez mind sifli, hogy magyarul beszéljek. Mert épp úgy, mint ahogy eredeti magyar patent a szegedi rózsapaprika, a tiszaujlaki bajuszpedrő, a tulipános magyar ipar önálló vám nélkül, (böhinischer griff), a győri magyar svéd gyufa, a Darányi Ignác és a győri kolbász, épp olyan eredeti patent Bihar ur röpirata nemzeti alapom*, amelyre bátran rányomhatják hazánk árva szüzei a tulipános bélyeget. Mi niég csak mindebbe bele tudnánk nyugodni, de hogy Bihar ur a pincérkar* nevében bőgi el sirámjait a haza megszentelt nevében, — ebbe, a kutya fáját annak a nimetnek, még mi, ostoba pincérek, sem tudunk belenyugodni, Mert Bihar ur, igaz, hogy a nem létező győri fiók elnöke és «diszpincér», de soha még generálsafttal le nem öntötte magát, lévén S nem pincér, hanem egy csuhás lapnak a tintakulija. A röpirat tehát ezért helytelen helyről repült ki a nyilvánosságra, mert, kérem, ez már igazán nem generálsaft, hogy mindenre alkalmazható legyen, legfelehb arra, hogy magúkat vele a sötétben, az országos szövetség háta mögött bujkáló munkáltató uraimék leöntsék. Ne bántsa önt, Bihar uram, a pincérek és főnökök között fennálló differenciák elsimítása. Majd mi elsimítjuk. Ha a főnököknek elég pénzük és kedvük van arra, hogy egypár embert kitartsanak, ám tegyék meg, de akkor védje csak ön a főnök urak érdekét és hagyja békében a pincérkait-, akinek nincsen szüksége «kitartottakra». Mert amint ön ártatlan füzetecskéjértek Marx-tól átvett előszavában nagy bölcsen Írja; *az egyedül álló embert elnyomja a tőke, a verseny. Tehát szövetkeznünk kell, mert kizsákmányolnak bennünket . Tehát ha kizsákmányolás van, nem lehet társadalmi béke. Ha pedig nincsen társadalmi béke, akkor társadalmi osztályok vannak, akiknek külön osztályéidekeik* vannak, amelyek szövetségekben jutnak kifejezésre. Ha tehát társadalmi béke volna, nem volna szükség • Szövetségekre és mert szövetségre szükségvan, nincsen béke, de van --osztály harc-. Tehát ne bolondozzék, Bihar uram. A pincérkar tudja, hogy mit akar s már hat hónappal ezelőtt u fővárosi pincérek be is nyújtották <cgy országos szövetségnek az alapszabályait*.És még egyet, Bihar ur: A szállodai és vendéglői ipar épp olyan nemzetközi tényező, mint az ön anyaszentegyháza , Mi az -idegen forgalmat* szolgáljuk. És ha a főváros szállodásainak és alkalmazottainak csupán Tulipánja fajmagyarjai után kellene élnie, úgy bizony a nagyhaseresztés helyett (elkopna az álluk. És hogy a főváros és az ország pincérei az anya nélkül szüli győri Hókra bízza ügyes-bajos dolgait, kötve

hiszem; s ha ön zászlót akar bontani, még ha kéket is, tessék a fővárosba jönni, hogy ellenőrizni lehessen, mert csak az oly mozgalomnak van létjogosultsága, amely az ország szivéből indul ki, ahol a többség van ; mert mi már okultunk, Bihar uram . . .  • Flór, Újkor, Szeged, Iparbank*... a többit már úgyis tudja minden öntudatos pincér...
L. K-

SZEMLE.Figyelmeztetés. A bizalmiférfiak érte
kezlete mint rendesen, minden hétfőn d. u. 
pontban 4 órakor, a szervező bizottság ülései 
minden szerdán d. u. 4 órakor, a szokott 
helyen lesznek megtartva. Kérünk pontos 
megjelenést.Plncérsztrójk Párlsban. Mint bennünket párisi tudósitónk értesít, szerdán, folyó hó 17-én az éttermi és kávéházi pincérek legnagyobb része sztrájkba lépett. A sztrájkra okot az szolgáltatott, hogy párisi szaktársaink a munkaidő rendezését és meghatározott bért követeltek. Misem természetesebb. hogy a modern Páris éttermi és kávéház urai szaktársaink jogos követeléseit megtagadták. Mire párisi szaktársaink sztrájkkal feleltek. Azon éttermeket és kávéházakat, melynek személyzete még nem csatlakozott a mozgalomhoz, a rendőrség őrzi. (Szóval «magyar* módra őrzik a magán- tulajdont.) Mit szólnak ehez a mi stisztelt* princieink, akik különös előszeretettel szeretnek velünk szemben a párisi pincérekre hivatkozni. Amint mi ismerjük a francia szaktársainknak erősen kifejlődött szolidaritási érzetét, meg vagyunk győződve, hogy a sztrájkból csak győztesen "kerülhetnek ki. Nekünk pedig szolgáljon buzdításul a francia pincérek reális- mozgalma, hogy mielőbb mi is ott tarthassunk, hogy rendezve legyen munkaidőnk és bérviszonyunk. Mert csakis a munkaidő rendezésével érhetjük el az óriási munkanélküliség fokozatos csökkentését. De hogy ezt elérhessük, ennek előfeltétele a célirányos osztálytudatos szervezkedés.A kávéssegédek árszabályegyezménye. Az osztálytudatos kávéssegédek e hó 15-én, este 9 órakor megtartott rendkívüli közgyűlése a Vigadó kis termében, a kávésoknak pedig 16-án megtartott rendkívüli közgyűlése foglalkoztak azzal az árszabályegyezménynyel, amely egyrészt szervezett kávéssegéd szaktársaink, másrészt a kávésok között köttetett. A kollektív szerződés végre megköttetett tehát a kávéssegédek szakegylete és a kávésipar- társulat között. Amit a kávésok sohasem álmodtak volna meg, a kávéssegédek egyöntetű radikális szervezkedése és szolidáris fellépése összeterelte őket az akolba, a békés álomszuszék nyárspolgárokat s megteremtette a kávésipartársulat egységét. A kávésoknak tehát most kötelessége volna, köszönetét szavazni a kávéssegédeknek; a kávésok nagyon hálátlanul viselkedtek, hogy ezt közgyűlésükön elmulasztották és csak i egyszerűen elfogadták az egyezményt.Kávéssegéd szaktársaink rendkívüli közgyűlésén Neumann szaktárs, mint előadó ismertette az egyezség erkölcsi és anyagi előnyeit a szakegyletre nézve. Farkas János felolvasta a szerződés pontjait, amelyhez Hanisch Pál beszélt, természetesen ellene, anélkül, hogy még csak dunsztja is lett volna arról, mi az a kollektív szerződés. Ellene akart még beszélni Ritter János kávéssegéd szaktársunk is, aki azonban a hebegésnél és a szánalmas bohóckodásnál tovább nem jutott. A helyzet csakhamar tisztázódott és a kép úgy alakult, hogy egyik részen a szervezett kávéssegédek álltak óriási többséggel a szerződés mellett, a másik oldalon az ellenzék két emberből, Hanisch Pál és Ritter János személyében. Fis az - ellenzék üres fecsegésnél és Ritter féle Jambó és Leider közbeszólásokon kiviil nem volt képes egyebet produkálni, amiért a közgyűlés Ritter és Hanisch kivételével azt egy-

i hangulag elfogadta. Beszélt mégVigh István, alapos bonckés alá véve a szerződés előnyeit és pozdorjává törve a két szál legényből álló • ellenzék* bakafántoskodását. Áz éttermi segédek részéről Boór Jenő szaktársunk beszélt, rámutatva a kollektív szerződések szükségszerűségére úgy a munkáltatók, mint a munkások számára. A közgyűlésen Neumann Károly kávéssegéd szaktársunk elnökölt.Értesítjük t. szaktársainkat, hogy a Szerkesztőség--be és lapbizottságba az alábbi szaktársak választattak be : Felelős szerkesztő Kozma Zsigmond, felelős kiadó Schönherr József, munkatárs Boór Jenő. Lapbizottság: Schönherr József, Varga István, Boór Jenő. Kozma Zsigmond, Ladányi Kálmán, Honyek Lajos.A bizaltniférfiakhoz! Mi, éttermi segédek, már sokkal érettebbek és osztálytuda- tosabbak vagyunk, semhogy ma még valami nagyon sokat kellene magyaráznunk egymásnak azt, milyen fontos szakszervezeti életünkre a bizalmiférfi-rendszer. Az éttermi segédek szervezésében a bizalmiférfiak képezik a szerves anyagot. Képviselők ők I Az üzletekben a tőke jármát huzó szaktársak képviselői I A bizalmiférfi-testület az éttermi segédek parlamentje, tanácskozási testületé és a bizalmiférfiak a képviselők e parlamentben, amely mindnyájunknak egész társadalmi és szociálpolitikai közéletére hozza szakszervezeti mozgalmunk lörvé nyeit. A bizalmiférfiak a szállodai és éttermi segédek felszabadító harcának ama törzskarát alkotják, amely nélkül mi sem háborút rendezni, sem fegyverszünetet kötni nem bírunk. És ezt mi mind azért Írjuk, mert a bizalmiférfiak egy része hanyag, nem jelenik meg sohasem az értekezleteken s ha megjelennek, ritkán van hozzájuk szerencsénk. Már pedig az a képviselő, aki sohasem jelenik meg a parlamentben, vagy csak úgy tessék-lássék módon, az nem lehet az ő népe hajának becsületes szószólója.Legutóbbi bizalmiférfi-értekezletünkön is a következő üzletek nem képviseltették magukat a bizalmiférfiuval: Angol királyné, Braun-élterem, Bernhardt-étterem, Budai pilseni, Fischer-étterem, Fővárosi borozó. Fővárosi Orfeum, Folies Caprice, Fészek- vendéglő, Hack-vendéglő, Janura-étterem, Katona-étterem, Klecker-étterem, Központi vásárcsarnok, Korona, Keleti pályaudvar, Lipótvárosi kaszinó, Mátyás-pince, Országos kaszinó, Orient, Pannonia-szálló, Petráko- vics, Saskör, Schuller-étterem, Schück-vcn- dégíő, Szikszay-étterem, Trenk-étterern, Tomacsek, Váradi-étterem, Virágbokor és Wurglits-étt erein.Figyelmeztetjük az itt felsorolt üzletekben robotoló szaktársakat, hogy kiküldött bizalmi- férfiaikat figyelmeztessék a mai válságos időkben fontos tisztségüknek pontos betöltésére. Ne essünk bele mi is abba a koalíciós betegségbe, melyben a dunaparti cirkusz nemzeti honatyái szenvednek, t. i. a • nemzeti henyélésbe .Baár ur otthon. Semmi esetre sem írunk újságot szaktársainknak, amikor ideszegezzük azt az általánosan ismert tényt, hogy Baár ur, a Pilseni söresamok domi- niumának boldog birtokosa goromba. Goromba azokkal az éttermi segédekkel, akik neki a mindennapi kenyeret és kalácsot megkeresik. Miért goromba Baár ur ? Miért éppen a Pilseniben és miért éppen must, az 1907. kalendárioini esztendő április havában ? Ne részletezzük tovább a kérdést, amennyiben azzal mindnyájan tisztában vagyunk, hogy a márciusi és áprilisi hónapok Krisztus születésétől kezdve egészen az uj testamentumon keresztül a mai XX. századig mindig bolond hónapok voltak. Elégedjünk meg azzal, hogy Baár ur otthon goromba. Otthon, ahol ő a ház- bérét fizeti, az adóját fizeti a saját portáján, a burzsoák Pilseni sörcsarnokában. És lia Baár ur a pincérét lemarházza, ahogy azt egyik szaktársunkkal régi szokás szerint ismét megtette és ha a pilseni sörre szomjas nyárspolgár burzsoá vendégek előtt



1907 SZ Á L L O D A I ES ÉTTERM I S E G É D E K  SZ A K L A P JA  5. oldalszamarazza le, ez. mind macától értetődő dolog, természetes dolog; Itisz Baár ur az nr, már pedig urnák goromba lenni nagy és nemes gondolat. Távol áll tőlünk azt állítani, liogy a pineér sohasem hibás, hanem, ita a pincér rossz munkás, annak nemcsak felmondani kell, hanem le is kell szamarazni a vendég elölt. Hisz azért van Baár ur otthon, azért beszélünk mi oly gyönyörűen a patriarchális jó viszonyról főnök és munkás között és azért pincér a pincér, azt a tulipános kutyafáját ennek a 
magyar nemzeti kultúrának!Van-e, ki e nevet nem ismeri? Kaszás szent Lajos úrról szól a dal, a Muhr-dinasztia ősi fészkének koronázatlan királyáról. Ő  a dicső, a nagy férfin, a fogadóbeli fiókák patrónusa, simára fésült fejét jelenleg azon töri: hogyan lehetne kiirtani a szervezett éttermi segédeket a föld színéről ? hs Lajos, ki még nem is olyan régen itt járt közöttünk, ma lenéz, sőt mi több, kinéz bennünket, ami ugyan egy cseppet sem árt nekünk a mi hazátlan, bitang felfogásunk szerint. Elvégre, aki szelet vet, vihait arat. Majd meglátjuk, ki húzza a rövidebbet. De nehogy Kaszás uram azt gondolja, hogy mi vörösek rossz emberek vagyunk, arra figyelmeztetjük őt, a feketét , vigyázzon egy kicsit magára és ne ugra-bugráijon és okvetetlenkedjen ány- nyit, hanem maradjon meg szép csendesen a bőrében. Ne hallgasson annyit a fogadó szent legényeire, mert megeshetik, liogy a szervezett pincérmunkásságnak kifogy a türelme és egy szép vasárnap fel fogja szentelni helyiségéi és tiszteletét fogja fenni szervezett munkástestvéreivel. Azért, Lajos, jó lesz nem üldözni a szervezett éttermi segédeket, nem megkerülni az egylet munkaközvetítését és nem fiatal feszület és talpnyaló gyerkőcöket és Löffler Mihályokat eszközül felhasználni arra, hogy a szervezett éttermi segédeket provokáljuk. Mert ahoz, hogy mi szervezkedünk, még Kaszás Lajosnak sitics ám semmi köze.A száguldó vonat A mai modern, ka- pitalisztikus társadalomban dúló tőke* és munka közti harcban nap-nap után halljuk és olvassuk a kizsákmányolok és azok ki- tartottjaitól, hogy a munkáltatók vagyonukat teszik rizikóra bizonyos vállalkozásoknál s a munkás szerintük semmi vagyoni felelősséget nem áldoz. Ezzel az elcsépelt teóriával szemben megállapíthatjuk, hogy a munkás, ha dolgozik, minden pillanatban ki van téve a vagyoni pusztulásnak, mert tulajdonképpeni vagyona két munkabíró karja és egészsége,Hát felelősséget vállal-e a munkáltató azért, ha a munkás az ő munkája végzése közben életveszélyesen megsérül, esetleg elhal, annak családja fentartásáért? Ha a munkás a munkáltatónak végzett munkája közben elpusztul, elpusztul vagyona s a legtöbb esetben családja nyomorba jut.Szeretnők tudni, mivel kárpótolja a Máv. a dorozsmai vasúti katasztrófa alkalmával nyomorékká lett Komtner József főpincért, Wiezner Ede szakácsot és Kuncze Nándor segédszakácsot, akik a tőke szolgálatában állva, életük kockáztatásával gyarapították a tö'ke vagyonát. Hol van a munkást biztosító állami intézmény, ahol a társadalmat fen- tartó munkást baleset, rokkantság és nyugdíjjal* biztosítaná? Sehol! Az az igen, készül már Kossuth ás Szterényi alamizsna- törvénye, ahol agyonbiztositják a töke áldozatait. De tekintsünk be a száguldó vona

tokon alkalmazott pincérrabszolgák helyzetébe. Ezek a szerencsétlen szaktársaink teljesen ki vannak szolgáltatva a száguldó 
vonat étkezd- és hálókocsi-társaság kizsákmányoló dühének ugyannyira, hogy 24 és 3ö órai súlyos, életveszélyes munkájukért a szégyenletes koldusfillérre vannak utalva. A gazdag társaság katonai szubordinációt gyakorol alkalmazottai felett. Tilos olt minden, ami a munkás javára szolgálna, de paragrafusokba foglalt szabályok védik a gazdag társaság érdekeit.

De a szervezett éttermi segédek az étkezőén hálókocsi-társaság kizsákmáriyolóinak azt izenik, hogy a száguldó vonat gyorsaságával fog rövid idő alatt hallani az étkezőkocsikon alkalmazott pincérekről, mert azok is a kizsákmányolás ellen szervezkedni fognak, ami majd lerombolja a munkások számára felállított iiltott §-okat.A szervezettség ereje. Előttünk nem ismeretlen a kávéfőző elvtársaink mozgalma. Mint tudjuk, 1905-ben a kávéfőzők és a kávésipartársulat között egy szerződés jött létre, amely szerződésből annak idején a fizetésrendezést a munkáltatók kiszorították s igy kávéfőző elvtársaink teljes szabadkezet nyertek a fizetésük rendezése körül.Az 190b.évben elvtársainkazegészvonalon tetemesen felemelték munkabéreiket, A munkáltatók erre mindent elkövettek, hogy a kávéfőzők szervezetét denunciálják a heliigy- minlszternél.A denimeiálás sikerrel járt, de csak részben. Mert igaz ugyan, hogy a szervezetet felfüggesztette a «Duci» gróf, de a felfüggesztett szervezet tagjait ez csak arra sarkalta, hogy szorosabban kitartsanak igazuk mellett és kitartásuknak az alábbi eredménye lelt:1. A kávéfőzők legkisebb heti fizetése huszonnégy (24) korona. Az egy éven alóli konyhalegény heti fizetése tizenhét (17) korona. Azok pedig, akik már egy évnél hosszabb idő óta vannak a kávésiparnál foglalkoztatva, heti tizennyolc (18) korona fizetést kapnak.2. Azokban az üzletekben, amelyekben a jelen egyezségben megállapított összegeknél magasabb munkabérek vannak érvényben, ezek a jelen egyezség tartama alatt le nem szállíthatók.3. A munkabér hetenként és utólagosan fizetendő és abból más, mint a beteg- segélyző pénztári járulék, le nem vonható.4. Azok a munkások, akik a munkaadónál természetbeni lakást élveznek, az I. pontban megállapított fizetéseknél hetenként kettő (2) koronával kevesebbet kapnak.5. A jelenleg érvényben levő havi fizetés és ételpénz átszámításánál a fizetés egész összege és a teljes ételpénz (a szabadnapra esedékes ételpénz levonása nélkül) veendő számításba.A fentiekből látható, hogy a fekete gróf felszabadító politikája csődöt mondott és kitűnik a fentiekből az is, hogy mennyire távol állanak a szakegyesiiletek a sztrájk és bojkottok rendezésétől. A szakegyesületek feladata a munkásnevelés. A munkás szervezettségének erejével pedig ki fogja küzdeni a jobb munkafeltételeket, akár tetszik Duci grófnak és uszitóinak, akár nem.A „Fogadó" keresztespókjal. Itt fekszik előttünk egy levelezőlap, amelyet egy vidéki félrevezetett ■ médium* irt a nem létező Tek. Országos Pincér-Szövetségnek. abból az alkalomból, liogy 17-én gyiilésezni akartak. A levelezőlapot a Vigadó első emeleti kistermébe címezte és mi a gyűlés után a záptojások között találtuk az utca sarában, vagyis az Országos Szent Pincér-Szövetség jelenlegi repülő irodájában. A kártya szövege a következő:Sátoralja Ujltely, 1907 Április 16-án. liléjén dinsztelt szövesség. sajnálattal üdvözlöm az öszes szövecség tagjait mert elfoglalcságom miat nem vehetek részt az alakuló közgyűlésen, hanem azt kívánom 
hogy az isten adja liogy siker koronázza fáradságunkat a szövecségiinket, de igen féltékeny vagyok már ónét kifolyólag is, hogy ha ez a szövecség megalakulna, nrej- nek meg is kellene történnie, hát már az 
központi ügyvezető előre kijelentette hogy 
havi 150 frt, az az évi 1800J'rt lesz a fizetése. Ez igen nagy seb a szövetségünkön, hogy ezt a sebet csak ngy lehet meggyógyítani hogy 
azt az illetőt már most kiseperni a szövetség 
alakuló tagjai közül is  és biztosítani 6 évre 
(Vácon) akár felel meg akár nem. Ez az 
illető sokkal veszedelmesebb mi ránk nézve 
mini a mi vérszopóink a lélekkufárok az

ügynökök akik a vérünket szívják a fő
nökökkel együtt. Bárgyú Jó zsef.

Oution kítvéhiíz.íme látjuk tehát, hogy még a Fogailóék által félrevezetett médiumok is tisztában vannak azzal, hogy a központ cgypár éhenkórász legénye csak üzletet csinál az egész svindlimozgalomból és busás fizetésű állásokat akar magának biztosítani a pincérek verejtékes filléreiből. Még a félrevezetett jámbor vidékiek is látják,"hogy ezek az emberek rosszabbak még a vérszopó ügynököknél is akikei el kell seperni! Még a becsapott vidékiek is világosan látják, hogy a főnökök sem különbek a kizsákmányolásban, ha érdekeik úgy kívánják.' Most már mindenki láthatja, hogy az Országos Svindli Pincér-Szövetség vigécei mily óriási becsapást akarnak rendszerré alkotni, beleveszik az alapszabályokba a főnöküket is, akiktől azonban még a saját hipnotizált embereik is irtóznak.A kártya Íróját különben nem csalta meg előéizete, amikor '<sajnálattal üdvözölte ezt a bandát. Bizony azok amúgy isten igazában le is lettek sajnálva a szervezett éttermi és kávéssegédek részéről és megugrottak az istenhez való minden fohász dacára, rendőri fedezettel mint a gonosztevők. így tehát az imádságnak és a Győrből lerándult Bihari Jenő csuhás huszárnak nem sikerült az alakuló közgyűlést sikerrel megkoronázni . Bizony ki is kell seperni ezeket a veszedelmes alakokat a pincérek sorából. Kiseperni ngy, ahogy mi tettük azt, fővárosi szervezett pincérmunkások. Cselekedjetek ti is igy vidéki szaktársak és akkor a mi győzelmünket minden imádság és papszamarak nélkül, siker fogja koronázni! Mert a pincérek szövetségét csak maguk a pincérek csinálhatják meg, nem pedig holmi 150 forintos éhenkórász Sarkadi pincérbolonditók.A Fogadóbeli baromfiak kiebruda- lá sa ! Folyó hó 8-án, hétfőn délután egy bizalmas értekezletet hivott össze a főpincérek cégére alatta «Vigadó- kistermében, a -Fogadó  maszlagjától néhány kikopott 
kontár fő-főpincér. Ezek a zöld alakok, akik már a szervezett éttermi segédek közt nem érvényesülhetnek, holmi huszonnyol- cas fogásokkal hívták össze az «ú'szm-» értekezletet, élükön Dávid Palival. Az összehívott értekezlet célja az volt, hogy a zöldhasi! palik és sárgahátu sarkadik elsírják krokodiluskönnyeiket a' kizsákmányold szállodások és vendéglősök érdekében és az esetleg megjelenő pincéreket bemaszlagolhassák a «sárgák» szent szövetségének hányást ingerlő italából.Dehát a végzet az végzet! Dávid Palik, Sarkadiak terveznek, a szervezett éttermi segédek végeznek.Az értekezlet délután 3 órára volt jelezve. Azonban a szervezett éttermi és ' kávéssegédek fél 3 órakor már nagy számban jelentek meg, úgy, hogy amire a «Fogadó»- beli néhány szent öszvér megérkezett, ámulva látták, hogy a termet az öntudatos pincérül uukások foglalták el. Ez óriási zavart idézett elő a sárgák* közölt, mire valami passzus félét kezdtek követelni igazolás véget. Mivel szamárpasszus csak a ' Fogadó - állatseregletbeiieknél lehet, erre valami Sarkadi József névre fülelő bádogossegéd nagyban verte korhadt mellét és kijelentette, hogy ezen a pincérértekezle- ten csak az ő engedőimével lehetnek jelen. Erre a megjelent szaktársaink üstökön ragadták az ilíuminált állapotban levő bádogost s rögvest feltaláltatták az ipsével a ^repülőgépet , amelyen a "hitsorsos» elrepült.E mulatságos eset után szaktársaink felszólították az értekezlet egybehivóit, adják elő a napirendet. Azonban a napirenddel eltűntek a szent szamarak is, egyedül Dávid Pali maradt ott, elmofyogta, hogy neki semmi köze a Fogadó -beli butitók szent szövetségéhez, mire Neumann Izidor elvtársunk alaposan megleckéztette a kétkulcsos atyafit.



19076. oldal S Z Á L L O D A I ÉS ÉTTERMI S E G É D E K  SZ A K LA P JAEzekután beláthatják a keresztesek-, hogy a szervezett éttermi- és kávéssegédeket nem lehet már félrevezetni -hazafias frázisokkal. Az összehívott, de meg nem tartott értekezletről a MarseiUaise hangjai mellett távoztak szaktársaink.Nyilatkozat. A Metropol-szállodáhan dolgoztam mint kisegítő. Egy illnminált állapotban levő vendég állítólag az egyik pincérnek (?) egy 10 koronás aranyat adott volna felváltás végett, aki azonban azt állítólag magának megtartotta. A vendég, aki ittas volt és a pénzét kereste, nem emlékezett vissza, hogy a pénzt kinek adta, sőt ami a legérdekesebb, még arra sem emlékezett, hogy aranyat vagy papírpénzt akart c felváltatni!? Eltekintve attól, hogy a vendég állításai minden pozitív adat fiiján vannak, ntár maga az, hogy ittas volt, elég indok arra, hogy neki ember ismerő - józan szakemberek fel ne üljenek.Tudvalévő dolog azonban, hogy ha a mi fővárosi éttermeinkben ilyen botrányos, az emberi méltóságot arcul csapó esetek történnek, mindig a pincér a meggyanúsított médium. De tudvalévő dolog az is, hogy azután maguk a pincérek azok, akik az emberi méltóságot pofon csapják és rendszerint mindég a kisegítő pincérre* kenik azt a piszkot, amellyel az egész pincérkar reputációját megsértették. így történt velem is. A gyanút rám kenték saját szak- 
társaim, ahelyeft hogy szervezett munkásokhoz méltóan, a pincérkart ért sértést önérzetesen visszautasították volna.Ne gondolja azonban senki, hogy nyilatkozatomat azért adtam le. hogy személyemet és becsületemet ért támadások alól magamat tisztázzam, mert hisz az egész csak közönséges, minden alap nélküli rágalom’ csupán. Nem is azért nyilatkozom, hogy metropolbeli szaktársaimat arra figyelmeztessem, hogy a jövőben, ha nincsenek pozitiv adatok birtokában, senkit ártatlanul meg ne gyanúsítsanak, hanem az esetet csak azért hozom nyilvánosságra, hogy az én szaktársaim meggyőződjenek arról, hogy milyen messze vagyunk mi még altól, hogy szervezett munkásoknak képzeljük és hirdessük magunkat, pláne, ha a Metropol szállodában dolgozunk Glatz Jenő.Bocsánatkérés. Alulírott beismerem, hogy hibát és szabálytalanságot követtem el, amikor február 17-én a Vigadóban megtartóit bál alkalmával mint kisegítő, ittas állapotban jelentem meg a munkában s ott magamat botrányos módon viseltem. Ígérem, hogy ilyen eset a jövőben többet előfordulni nem fog és szervezett munkás- társaimtól ezennel ünnepélyesen bocsánato! kérek.Budapest, 1907 április 12-én.

Schmideczky Sámuel. Előttünk, mint szervező bizottsági tagok rdőü: Porjesz Sámuel,
Honyek Lajos,
Pécs Lajos.Nyilatkozat. Alulírott becsületszavamra kijelentem, hogy a mai naptól kezdve a szeszes italok fogyasztásától magamat visszatartom és munkaközben, az üzletben soha többé szeszes italt nem iszom. Budapest, 1907 április 18-án.

Kónyi Lajos.Gyászjelentés. Mint utólag értesülünk. Horváth Károly szaktársunk, egyletünk buzgó tagjának hét éves Jenő fia, Nagy- korona-utca 24. szám alatti házban e hó 7-én rövid szenvedés után meghalt. Fogadja a szervezet tagjai nevében ez utón igaz részvétünket.
Szaktársak!
JAindenUtt, ahol megfordultok, 

agitáljatok a „Képszava" érde
kében !

A Frohner-féle alapítvány.
A 90-es évek elején meghalt Becsben Frohner 

János bécsi szállodás, és végrendeletileg 5000 fo
rintot hagyományozott a Budapesti Pincér-Egylet 
számára. Az örökhagyó eme jóindulata és hu
mánus intézkedése az eg\ lettel szemben onnan 
származik, hogy néhai Frohner János, mielőtt 
Becsbe költözött volna, budapesti szállodás volt 
s mint ilyen, az akkori kor szelleme szerint, 
szoros összeköttetésben állt az egylettel, az 
akkori természetszerű patriarchális viszony sze
rint tevékeny részt vett a ‘Budapesti Pincér-Egylet > 
életében és szimpátiával kisérte uz éttermi pincérek 
mozgalmát. Az idők békések voltak, osztályharcot 
nem ismertek, nem tigy mint ma, amikor a szállodai 
és vendéglői ipar kapitalizálódásával, az osztály
ellentétek eltolódásával az osztályérdekek kiéle
sedtek.

És azóta a B. P. E. a humánus örökhagyó kíván
ságának és tradícióinak eleget téve, évről-évre 
kiosztotta a 10.000 koronás alapítvány kamatait 
olyan szaktársaknak, akik erre a testamentum 
szerint érdemesek és jogosak voltak.

Március 22-én lezajlott idei rendes évi közgyű
lésünk is mint minden évben, szavazólapok utján 
jogával élve az alapítvány kamatainak élvezésére 
kijelölte azokat a szaktársakat, akiket az alapitó 
oklevél értelmébeu erre érdemesnek és jogosnak 
talált. Tudvalévő dolog azonban, hogy leginkább 
az utóbbi évek rohamos fejlődése uj generációt 
nevelt az éttermi segédek társadalmában, s ennek 
révén a B. P. E.-nek fiatalabb tagjai között szá
mosán vannak, akik az örökhagyó alapítványi 
oklevelét s az abban körülírt fontosabb pontokat 
nem ismerik. Ennek tulajdonítható az, hogy leg
utóbbi közgyűlésünkön olyan jelölések is történtek, 
melyek bár jóhiszemüek voltak, de jogtalanok és 
érvénytelenek, amennyiben nem feleljek meg az 
alapító oklevél szabályainak. A választmány, akihez 
a jelöltek felett való végérvényes döntés tartozik, 
legutóbbi ülésén e kérdést alapos megfontolás 
tárgyává tette és végérvényes döntését egy kizáró
lag ezzel a tárgvgyal foglalkozó rendkívüli választ
mányi ülésre halasztotta.

Nehogy a választmányi Ülés határozata egyes 
szaktársaknak, kik bár jóhiszeműen, de az oklevél 
szabályai szerint jogtalanul lettek az alapítvány 
kamatainak élvezésére jelölve, meglepetést sze
rezzen, szükségesnek tartjuk az alapitó oklevél 
fontosabb pontjait ismertetni:

Bécsben elhunyt néhai Frohner János 351/1891. 
ügyszám alatt alkotott végrendeletében, szó szerint 
a követezőképp intézkedik: -Ich vermache dér 
Budapestéi- Keílnergenossenschaft 5000 fi. d. ist 
fünftausend Gulden őst. Wáhrung mit dér Beslim- 
mung, dali die genannte Genossenschaft das l.egat 
als Frohner-Stiftung zu verwalten und dessen 
Zinsen jáhrlich jenem Kellner auszufolgen hat, dér 
durch die Genossenschaft als midiiéin, elirlicli 
und arbeitsam und hiemit zűr Belohnung am wiir- 
digsten empfohlen wurde.

A német szöveg helyes magyar fordítása a követ
kező :

A .Budapesti Pincér-Egyletnek 5000 frt azaz 
ötezer irtot hagyományozok azon rendeltetéssel, 
hogy a nevezett egylet a hagyományt mint Frohner- 
alapitvánvt kezelje és kamatait évenként azon pin
cérnek kiadja, aki az egylet által mint józan, 
becsületes és szorgalmas s ekként jutalmazásra 
legméltóbbnak találtatott.

Az oklevél azután Így folytatja:
Ezen végrendeleti intézkedéshez képest elhatá

roztuk, hogy :
A Budapesti Pincér-Egylet pénztárában Frohner- 

alapitványaként kezelt 10.000 korona névértékű és 
4%-kal kamatozó magy. korona járadékkötvény a 
jövőben is állandóan Frohner-alapitványként keze
lendő, a kötvények azonban egy budapesti nagyobb 
pénzintézetnél megőrzés végett letétbe helyezendők 
oly megállapodás melleti, hogy a tőkét a Budapesti 
Pincér-Egylet választmányi határozatával utasított 
mindenkori elnökének elismervénye ellenében, a 
szelvények pedig a Budapesti Pincér-Egylet min
denkori elnökének kezeihez és nyugtájára adhatja ki.

A végrendelet idézett részéből kitiiiiőleg néhai 
Frohner Jánosnak nyilván az volt a szándéka, hogy 
a Budapesti Pincér-Egylet a magit kebeléből egyes 
arra józanságukkal, becsületességükkel és szorgal
mukkal kitűnő és érdemesekké váll egyénekei meg
jutalmazzon s ezzel a többi tagtársakat józan, 
becsületes és szorgalmas életre buzdítsa; az volt 
a célja, hogy az egyetértést és egyesülést, az egy
letben való tömörülést az ott nyerhető jutalmazá
sokra kilátással is előmozdítsa. Ezekután indíttatva, 
elhatározzuk, hogy a Frohner-alapitvány kamatait 
csak a Budapesti Pincér-Egylet oly rendes tagja 
nyerheti el, ki arra az alanti módozatok betartásá
val megejtett választás eredményeképp józansága, 
becsületessége és szorgalma által legméltóbbnak 
Ítéltetett.

A Frohner-féle alapítvány kamataival jutalmazásra 
jelölés a B. P. E. minden év márciusában tartandó 
rendes évi közgyűlésen történik stb. . .

Az, aki a Frohner-alapitvány kamatai! már élvezte, 
öt év letelte előtt újból nem jelölhető, az ilyenre 
beadott szavazatok érvénytelenek.

A közgyűlésen legtöbb szavazatot nyert 10 tag 
közül a választmány április havában tartandó ülésén 
választja meg azt, aki az illető évben n Frohner- 
féle alapítvány kamatait megkapja. Ha azonban a 
közgyűlési szavazásnak az az eredménye, hogy 

éldául 4— 0 legtöbb szavazalot nyert egyén után 
— 7 vagy több egyenlő szavazatot nyert egyén

volna, akkor ezen választmányi ülés első sorban 
ezen egyenlő szavazatot nyert egyének közül a lég 
több szavazatot nyert tagok szamát sorsolás utján 
10 -re kiegészíti és csak ezután ejti meg a választ
mány a jutalmazandó megválasztását.

Az alapítványt minden peres és perenkivüli 
ügyekben a Budapesti Pincér-Egylet képviseli, 
aminthogy az alapító oklevélben szerzett jogokat 
gyakorolni és az abban megállapított kötelességeket 
teljesíteni késznek nyilatkozik.

Budapest, 1904 december hó 26-án.
Aláírások.

Az alapító oklevél eme kivonatát a szaktársak 
komoly figyelmébe ajánljuk, hogy a közgyűlés által 
ajánlt'és a választmány által jogosnak elismert 
szavazások közölt nézeteltérések ne támadhassanak.

H IVATALOS RÉSZ.
A Budapesti P incér-Egylet L X X IV .  rendes 

évi közgyűlése. Elnök: Varga István. Jegyző: 
Szép Lajos.

Napirend. I. Az évi jelentés és zárszámadás 
bemutatása. A felmentvény megadása.

2. Az uj tisztikar megválasztása és a Frohner- 
alapitvány kamataival kitüntetendő egyleti tag 
megjelölése.

3. A betegsegély kikapcsolásának tárgyalása.
4. Az alapszabályok módosításának tárgyalása.
5. Indítványok.
Elnök hosszabb megnyitó beszédben üdvözli a 

termei zsúfolásig megtöltő tagokat, konstatálja, 
hogy a közgyűlés alapszabályszerűen lett össze- 
hiva, konstatálja annak határozatképességét és azt 
megnyitja. Jegyzőkönyvi hitelesitőkül Kappel Sámuel 
és Horváth István szaktársnkat nevezi meg.

Spesny Imre titkár felolvassa a tagok között 
nyomtatásban kiosztott évi jelentést és zárszám
adást. A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a 
felmentvényt egyhangúlag megadja.

fíoőr Sándor indítványozza, hogy a közgyűlés a 
vezetőségnek jegyzőkönyvi köszönetét szavazzon.

A közgyűlés egyhangúlag elismerését nyilvánítja 
a leköszönő vezetőségnek az elmúlt évben tanúsí
tott önzetlen működéséért.

Elnök a vezetőség nevében megköszöni a bizal
mat, tudomásul veszi a felmentvény megadását és 
elrendeli az uj vezetőség megválasztását.

A verifikáló bizottságba 1. Németh Károly, 
2. Kiűzi Antal, 3. Schwartz Viktor, 4. Szép Lajos, 
5. öoór Jenőt jelöli ki.

A szavazatszedő bizottság elnöke, Németh Károly 
a szavazás befejezése után kihirdeti az eredményt: 

Elnök: Varga István 154 szavazattal.
Alelnök: Pauly Autal 154 szavazattal.
Pénztáros: Csernák István 144 szavazattal.
Titkár: Roór Jenő 144 szavazattal.
Háznagy és könyvtáros : Szép Lajos 90 szavazattal 
A választmány, pótválasztmány és számvizsgáló 

bizottság tagjaira beadott szavazólapok pecsét alá 
helyezése után a szavazatszedő bizottság elnöke 
kijelenti, hogy az uj vezetőség többi tagjairól szóló 
választási eredmény az uj választmány utján n 
szaklapban lesz kihirdetve, valamint a Frohner- 
alapitvány kamataival kitüntetendő tag neve is.

Varga István elnök az uj vezetőség nevében 
megköszöni a közgyűlés bizalmát és helyét el
foglalja.

A napirend 3-ik pontjáról mint előadó a beteg
segélynek az alapszabályokból való kikapcsolását 
azzal indokolja, hogy az egylet a betegség esetén 
való segélynyújtásban nem bir megfelelni a kivánal
maknak és az orvos, valamint a gyógyszerek 
költségei teljesen felemésztik az egylet bevételeit, 
mely kiadások végeredményben ha továbbra is 
fenmaradnának, az egylet pénztárát az anyagi 
romlásba döntenék. A kikapcsolás szükséges azért 
is, mert a betegpénztár alapszabályai szerint 35 
évnél idősebb egyének az egyletnek tagjai nem 
lehelnek, mely alap az egylétnek szakszervezetté 
való átalakulásával tarthatatlan és amúgy is az 
alapszabályok módosítását vonja maga után. Végül 
rámutat, hogy a betegsegéíyezés kikapcsolása 
azért is szükséges, mert mig egy magánjellegű 
betegpénzlár csak szegényes eszközökkel operálhat 
s mindig törekednie keíl a gyógyszerekkel való 
takarékoskodásra, a B. P. E. bétegsegélyzője nem 
voll elismert jellegű pénztár és a kerületi pénztár 
amúgy is kötelező volt, teljesen értéktelen és drága 
intézmény tehát, amelynek megszüntetése indokolt 
és szükséges, amikor azt látjuk, hogy a kötelező 
kerületi munkásbetegsegélyző pénztár 500— 6ÜÜ 
orvossal, szabad orvosválasztással, gyógyhelyekkel 
és a legmodernebb szervezettel rendelkezik. 
Indítványozza, hogy mondja ki a közgyűlés a 
betegsegély megszüntetését és amennyiben ezidő 
szerint az egyletnek beteg tagjai vannak, azok 

tekintettel az alapszabályok módosítására 
szerzett jogaik épségben tartásával betegsegély 
helyett rendkívüli segélyben részesüljenek.

A közgyűlés a betegsegélyezés megszüntetéséhez 
egyhangúlag hozzájárul, valamint ahoz is, hogy a 
kimondás ideje előtt megbetegedett tngok — hogy 
szerzett jogaik épségben tartassanak rendkívüli 
segélyben részesedjenek.

Boór Jenő jelentést tesz az alapszabályok módo
sításával megbízott bizottság működéséről és arra 
kéri a közgyűlést, hogy a módosítási tervezet fel
olvasásától tekintsen el, a tervezetet utalja az uj 
vezetőséghez, akinek feladata lesz azt jóváhagyás 
végett a belügyminiszterhez felterjeszteni.

Tudomásul szolgál.
Következik a napirend 5. pontja : Indítványok.
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Elnök bejelenti, hogy már az alapszabályok 

módosításának tervezete szerint a közgyűlés hatás
körébe tartozik a jogtanácsosnak megválasztása is. 
Indítványozza, hogy a közgyűlés eme jogával már 
az idei közgyűlésen’ éljen és jogtanácsosnak dr. Ka
tona Lászlót ajánlja. —  A közgyűlés egyhangúlag 
jogtanácsosul az 1907 1908. évre dr. Katona László 
ügyvédet választotta. Elnök bejelenti, hogy Lobi 
Sándor, Szíttá Mária, Kaincz József, Kiegei Dávid, 
Kraut Benjámin, Munter Mária, Moszer Károly, 
Wendeliti Lajos, Frgál János, Sinion Alajos, Siojkn 
János, Hiickel József és Spilleiner János tagsági 
dijaik elengedéséért folyamodtak. A közgyűlés 
nevezetteket tagsági jogaik épségben tartása mellett 
a további tagsági dijak fizetése alól felmenti.

Több tárgy hiányában elnök a közgyűlést bezárja.
A  választm ány alakuló ülése 1907 már

cius 28-án. Jelen voltak az összes választmányi, 
pótválasztmányi cs számvizsgáló bizottsági tagok.

Elnök Varga István üdvözli az aj választmányt, 
rámutat az uj vezetőség vállára nehezedő nehéz 
feladatokra, melyek megoldást követelnek, higgadt 
ságot és kitartást kér a választmány tagjaitól és az 
ülést megnyitja.

Titkár Boór Jenő felolvassa az újonnan meg
választott választmányi, pótválasztmányi és szám- 
vizsgáló bizottsági tagok névsorát:

A közgyűlés által megválasztott választmányi 
tagok: 1. Bakos Gyula 147, ... Marx Ferenc 14*4, 
3. Varga Nándor 144, 4. Dobler István 142, 5. Ho 
nyék Lajos 141, 6. Porjesz Sámuel 141, 7. Meurigs 
Nándor 139, 8. Palkovits János 138, 9. Wiesner 
Antal 138, 10. Csizmadia János 137, II. Haraszta 
Miklós 137, 12. Pulvai Oábor 137, 13. Hantczinger 
János 135, 14. Horváth István 135, 15. König Jakab 
135, 16. Leitgeb József 131, 17. Kopcsinovics Antal 
129, 18. Erdelics Ferenc 127, 19. Egger Gyula 121, 
20. Pécs Lajos 121, 21. Leidenberger József 103, 
22. Schwarcz Viktor 94, 23. Guttheil Aladár 90, 
24. Czifrák Antal 88 szavazattal.

Választmányi póttagok: 1. Polli Lé-nárd 83, 
2. Csik Gyula 79, 3. Kittner János 70, 4. Horváth 
Lajos 60, ,5. Kovács József 58, 6. Tóth Lajos 57, 
7. Wutti Ágoston 58, 8. Kinczl Antal 53, 9. ifjabb 
Szabó János 33, 10. Deutsch Gyula 31, 11. Hill 
József 30, 12. Gayei János 23 szavazattal.

Számvizsgálók: 1. Ladányi Kálmán 117, 2. Kom- 
mer Bcla 134, 3. Németh Károly 147 szavazattal.

Elnök a választmányt megalakuljak jelenti ki. 
Tudomásul vétetett. A Frohner-félé alapítvány 
tárgya következő ülésre halasztatoít. Tudomásul 
szolgál. Elnök indítványára a választmány egyhan
gúlag kimondja: diogy az a választmányi tag, aki 
négyszer egymásután indokolatlanul meg nem jele
nik a választmányi üléseken, a választmány sorá
ból töröltetik és helye a póttagokból lesz betöltve. 
Egyhangúlag tudomásul vétetett.

Titkár beszámol az ipái társulattal folytatott tár
gyalásokról és felolvassa a kollektív szerződés tér 
vezetének pontjait. A választmány a kollektív szer
ződés tárgyában folytatandó további tárgyalásokra 
egy bizottságot küld ki. A bizottság tagjai: Varga 
István, Ladányi Kálmán, Németh Károly, Pauly 
Antal cs Boór Jenő.

Titkár bejelenti az uj egyleti helyiség tárgyában 
folyamatban levő munkálatokat. A választmány meg
bízza az elnökséget, hogy az uj egyesületi helyiség 
kérdését lehetőleg alkalmas inödon'rendczze. Elnök 
bejelenti, hogy a munkaközvetítés könnyebb Irbo- 
nyolitása céljából az elnökség meg egy tisztviselőt 
tart szükségesnek. Az állás betöltésére Schönherr 
Józsefet ajánlja, amihez a választmány utólagos 
beleegyezését kéri. A választmány ezt tudomásul 
veszi és a titkár, valamint Kozma Zsigmond tiszt
viselő mellé Schönherr József lisztviselőt alkalmazza 
s mindhárom tisztviselő számára egységes havi 200 
korona fizetést állapított meg.

Több tárgy hiányában elnök az ülést bezárja.
A választmány ülése 1907 április 11-én. Jelen 

nem voltak: Németh Károly, Dobler István, Pal
kovits János, Wiesner Antal, Pulyai Gábor, Hant- 
czinger János, Horváth István, König Jakab, Erde
lics Ferenc. Egved Gyula, Leidenberger József és 
Czifrák Antal

Titkár felolvassa a január és február havi pénz
tári jelentést.

januári bevétel:Pénztári maradvány a múlt évről 269.571 agdijban befolyt 1489.-Beiratási díjban befolyt 92.Kártyajáték díjban befolyt 85.20Tekeasztal díjban befolyt 133.02Segélyalapra befolyt 2.79Fogyasztás (italok után) 429.65Magyar óvadék- cs leszámítoló hank-tói pénzfelvétel 420. -tartalékalapra befolyt — 60.20összesen 2<J85.4:J
Kiadás:Kártyalisztitásért fizetett Betegsegély és táppénz után Temetkezési költségekért Szakközlönyért - Általános költségekért Munkaközvetítési átalány Gyógyszerköltségekért - Snjtoköltségekért Italok beszerzéséért Helyeszközlő h H v i illetményekért üli előleg kölcsönért l izetésszámla személyzeti illet ményekértPénztári maradvány ____Összesen

18.88 korona 
456.
309.
236.
359.15
59.96
10.41
38.-
16.50

520.
84.99

552.80
205.74

^985.43 korona

Februári bevétel:
Pénztári maradvány a múlt hóról 205.74 korona 
Tagdíjban befolyt 2816.
Beiratási dij befolyt 208.Kártyajátékban b e fo ly t.......................-  121.20Tekcasztal-játékdijhan 193.68
Magyar óvadék- és leszámítoló banktól pénzfelvételeit -    1500.
Fogyasztás sz. italok után befolyt 73.65

Összesen 5112.27 korona
Kiadás:

Betegsegély cs táppénz után fizettetett 324. koronaKártyatisztitásért -.........  26.82
Gyógyszer-költségekéit 578.32
Szakközlönyért -     266.
Leltár-számla beruházásokért 9.20
Általános költségekért ------  293.79
Helyeszközlő ált. költségekért 60.32

liázbér negyedévi 234.25
> fizetés - - ............  520. - »

1 Iázbérs7áinla személyzeti havi
illetmények.............................. 175.5o

Fogyasztási számla italok beszerzéséért 51.
Rendkívüli segély fizettetett - 2.—
Pénztári maradvány 1357.07

Összesen ......  5112.27 korona
Lhiöh bejelenti Szép Lajos szaktársnak Írásban 

benyújtott lemondását. A választmány a lemondást 
tudomásul veszi és háznagynak Kinsl Antal szak
társat választotta, aki mellé segítségül mint könyv
tárnok Honyek Lajos szaktársat választatott meg, 
kinek feladatává teszi, hogy a könyvtár számára be
szerzendő könyvekről egy tervezetet dolgozzon ki 
és azt a legközelebbi választmányi ülésen terjessze 
elő. —  Elnök felolvassa a Frohner-féle alapítványi 
oklevelet és azt indítványozza, hogy a választmány 
e tárgyban egy rendkívüli ülést tartson, amely 
kizárólag csak azzal foglalkozzon, hogy az alapít
vány kamatai az idén kit illetnek meg. Tudomásul 
vétetett azzal a módosilással, hogy az alapítványi 
oklevélnek fontosabb pontjai a szaklapban nyil
vánosságra hozandók. —  Titkár bejelenti, hogy 
Schönherr József beteget jelentett. Tudomásul 
szolgál. Bejelenti, hogy a vezetőség csütörtök, 
április 11-én, éjjel 12 órakor vitaülést rendez az 
egylet helyiségében, a kollektív szerződés fejlődé
séről, céljáról és lényegéről s felhívja a választ
mány tagjait, hogy a vitaüléseken jelenjenek meg 
és a vita irányításában lehetőleg vegyenek részt. 
Tudomásul szolgál.

Titkár bejelenti, hogy április 1-től lü-ig összesen 
58 uj tag lépett be az egyesületbe. Felolvassa az 
újonnan belépettek névsorát:

Kováts Imre, Gollobits Károly, Bugyik Mihály, 
Hornisch János, Molnár József, Stökler József, 
Tobák Lajos, Bartalos Kálmán. Molnár Kálmán, 
Bencsics Ferenc, Heiler Péter, Kerekes Ferenc, 
Füzy Antal, Istenics Ferenc, Silberspitz Adolf, 
Feschner Adolf, Nagy József, Fábián Ede, Tóth 
János, Ketterer Péter, istenics Gusztáv, Antal 
György, Illés János, Straubert József, Csóka János, 
Dornics Kálmán, Krausz Mihály, Hupfer Rezső, 
Lázár Miksa, Suchy Károly, Winkle András, Peucz 
Mihály, Csizmazia Mályás, Malsovits Péter, 
Mészáros János, Neiherr József, Wadheser Ferenc, 
Szántó Géza, Szántó József, Dallos Karoly, Oriinne 
István, Csikvány Antal, Schrauf János, Hautzinget 
Mihály. Meixner Mátyás, Tóth Endre, Südi Nándor, 
Kurc/. József, Soproiiyi István, Kiss József, Dömény 
József, Erdmann T. Endre, Peczkay Lajos, Kubanck 
Lőrinc, Sagmeister István, Eiirst János, Gedeon 
Gyula, Krarner Ferenc. —  Tudomásul vétetett.

Honyek Lajos indítványozza, hogy a vezetőség a 
Munka Szemléjére, a Szocializmus folyóiratra, az 
Úttörőre, még egy Népszavára, az Uj Korszakul és 
a Budapesti Naplóra fizessen elő. Egyhangúlag el
fogadtatott. — Kopcsinovics Antal indítványozza, 
hogy a vezetőség a szakegylet számára meg két 
sakkot szerezzen be. Egyhangúlag elfogadtatott. —  
Elnökség indítványozza az iroda részére egy Író
gépnek és egy sokszorosító gépnek beszerzését. 
Egyhangúlag elfogadtatott és az elnökség annak 
beszerzésével megbizatott. Titkár indítványozza,
mondja ki a választmány, hogy gyűlések, ülések, 
előadások, felolvasások stb. alkalmával a dohányzás, 
a kártyajáték és alkohol italok fogyasztása az 
egyleti helyiségben tilos. A választmány ezt egy
hangúlag határozatban kimondja és megbízza a 
titkárságot, hogy e határozatot kinyomatva, az egylet 
helyiségeiben függessze ki. Pécs Lajos szaktárs 
indítványozza, hogy a Vadász- és Versenylap elő
fizetését a titkárság szüntesse be. Egyhangúlag el
fogadtatott. Több tárgy hiányában elnök a 
választmányi ülést bezárja.

Nyilttér.Az éttermi segédekhez I
Sokan vannak még az éttermi segédek közölt, 

akik teljesen ferdén fogják fel egy modem szak- 
egvlctnek a hivatását, akik a B. P. E.-ben sem látnak 
mást, mint egy közönséges ‘ügynöki irodát-, egy 
elhelyező cupringer-inlézményt. Már pedig a Buda
pesti’ Pincér-Egylet márciusi közgyűlése óla modern 
sznkegylet, amelynek a munkaközvetítésen kiviil a 
tagok gazdasági érdekeinek a javítása is programm- 
jáhn tartozik.

Ne gondolja azonban senki, hogy a vezetőség a 
nuinkuközveiitest nem tartja szintén az egylet egy 
fontos belügyének, sőt ellenkezőleg nálunk pincérek- j 
nél egy igen fontos kérdésnek, de amelylyel azon- |

bán a * munkanélküliséget* és az «elégedetlen- 
séget , a myomorU megszüntetni nem lehet. E 
kérdést különben jövő számunkban alapos vita 
tárgyává fogjuk tenni, most csak munkanélküli szak
társaink megnyugtatásként csupán annyit tartunk 
kötelességünknek bejelenteni, hogy a munkához- 
vetít ff osztály eddigi rendellenségei 'a jö v ő  hónapban 
meg fognak szűnni, amennyiben az aj egyleti helyi
ségbe való költözködés után az admihiszi rációhoz, 
a nyilvántartáshoz és a munka közvetítőshez szük
séges uj könyvek elkészülnek és ezzel a munkaköz
vetítés terén egy uj rendszer lep életbe. Természetes 
dolog, hogy ezután is azért csak egy üzletet csak 
egy munkanélküli szaktársnak adhatunk. De addig 
is, amig a szervezkedés terén előre nem haladtunk 
és minden éttermi segéd tagja a Budapesti Pincér- 
Egylet -nek, addig is saját jól felfogolt érdekükben 
arra figyelmeztetjük a munkanélküli szaktársakat, 
hogy az egylet munkaközvetítését meg ne kerüljék 
s semmi protekciót cs önajánlást maguk között 
meg ne honosítsanak, hanem tartózkodjanak a 
munkaközvetítő osztályban. Szaktársi üdvözlettel 

a titkárság.A műkedvelői előadás.
E hó 15-én, hétfőn lezajlott tánccal egybekötött 

miikedvelői előadásunk fényesen sikerült. A sze
replők mind egylöl-egyig' kitünően játszották 
szerepüket, akik közül azonban mint rendkívül 
sikerült számot ki kell emelnünk Hautzinger 
Micike monológját, amely mindenkinek igazi mű
élvezetet okozott. A tánc reggelig tartott cs szer
vezett munkásokról lévén szó, a jókedvet és rendet 
mi sem zavarta.

A mulatság alkalmával a következő felülfizetése k 
történtek, amelyeket ezúton köszönettel nyugtázunk: 

Hungária éttermi segédek közös gyűjtése 14.— , 
Melropole éttermi segédek gyűjtése 8.80, Varga 
István elnök 5.— , Kcnderesy György 5.— ,. Oelb- 
mann András főpincér 4.40, Kremer Emil 4.40, 
Nigrényi Béla és neje 3.20, Szabó Uusztáv 3.--, 
Mitrovatz Adolf föpincér 2.80, Tilich Anna 2.—, 
Pulay szaktárs (Oruvicn) 2. , Mike Pál főpincér 
2. . Kuluncsics József 2.—, Sieiner Lajos vendég]. 
1.40, Kremer Ferenc 1.40, Virágbokor éttermi 
segéd 1.40, Kirchlehner Dcnesné 1.40, Sovánku 
Nándor 1.40, Deák György 1.60, V. 1. 1.40, Koch 
Gusztáv 1.20, Szabó L. 1.— , N. N. 1.— , Odor 
Zsigmond 1.—, Mészáros József 1.— , Herczeg 
László I.— , Nagy Gytt'a 1.— , Markó Gyula 1. 
Seif Alajos főpincér i. — , Jotia Gyula 1.— , Elitner 
Ferenc 1.— , Hautzinger Mihály 1.--, Wagner János 
1.— , Althofer Ferenc 1.— , Benkovits Jenő 1.—, 
Nagy János 1. , Radó Gyula 1.— , Beér László 
1.— , Bencsits Pál 1.— , Porjesz Sámuel főpincér 

.80, jauernik Lipót — .80, Somogyi Károly — .80, 
Szente László — .80, Orosz Samu Hungária — .80, 
Rulf Rezső — .60, Pataky Aladár .60, K. J. és D.

.60, Gebei Ignác .60, Pető Gábor — .60, Lang- 
hans Ágoston -.60, Papp Nándor .40 Mathes 
József — .40, Szedmiesek Ferenc .40, Zimándy 
Benő — .40, Gottlieb Sándor — .40, Fasler H. — .40, 
Melczer Adolf — .40, Linksz Szeréna — .40, Steiner 
Jenőné —.40, Nagy Sándor .60, Grosz József 

-.60, Gergils főpincér — .40, Gager János -.40, 
Dukony Gyula .40, Berger István — .40, Bisucr 
Antal -.40, Patonay Géza főpincér — .40, Dreislernc 
— .40, Hofbaucr Károly -.60, Misák János - .40, 
dr. Zsíros Aladár -.40, X. Y. .40, Gráf Gizella 

40, Müller Dezső — .40, Mehrer Adolf .40, 
Krasy Bódog — .40, Frenreis — .40, Tetri József 
— .40, Tauber Bódog .40, Kirchenvegen H. — .40, 
Frauiel Károly .40, Rísz Gyula — .40, Kölbi 
Antal .40, Palkovits János -.40, Ladányi Kálmán 
—  .40, Korody Árpád - .40, Nagy István — .20, 
Palavesztro Nándor .40. Összesen 111 kor.

Felelős szerkesztő: Kozma Zsigm ond.
Kiadó: Schönherr József.

Munkatárs: Boór Jenő.
VI-. ÜOSSÁQ KÖNYVNYOMDA H. 1. 0UDAPE3T, VII., NYZi<-UTOZ« I.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja !1904. St. Lóul* Grand Prix.Külföldi utazáson kérjen inindemUt Szí. Lukácsfürdői K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !
A KRISTÁLY-FORRÁS fiitTEl',":vi/.c liusznos ital étvágymaroknál cs eméiztési nehézségüknél. Alegtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. I tatható . *zom| csillapító. Vidékre és külföldre fuvordijmantes szállítás. Kérjenárjegyzést. Szénsavtelilés-nélktili töltés is rendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia Evinn cs S t.-O alleni vizeket.

Szt. LukácsfUrdö Kutvállalat Budán.

A szaktársak figyelmébe ajánljuk
HERMANN GYULA
férfiszabómestert, V II. , Wesselényi-utca 47,
ki már 14 év óla csakis pincérek szabója és jó, 
Ízléses munkájával elismerésünket kiérdemelte. 
Jó szabás ! O lcsó  árak 1

K ész üzleti ruhák raktára.

élénk forgalmit helyen egy újonnan 
•-'fa,'*-! U C i l  (Spint házban május hó 1 éti egy 
megfelelően R A n F í l  A üzlet nyílik. A lu- 
bereudezett U V . "  I-A VJ1 híjdouos többféle 
vállalata miatt az üzletet önállóan nem kezdheti, 
igy azt albérletbe szándékozik adni. A pályázók 
bővebb információt a Budapesti Pincér-Egylet 

elhelyező osztályában kapnak.



SZ Á L L O D A I ÉS ÉTTERMI S E G É D E K  SZ A K L A P JA 10078. oldal

Littke
„Casinó“
pezsgő

külön töltés.

Budapesti főraktár:

ÍY., Szép-utca 3.Telefon-sz.: 10 85.
Vetuiéglos urak figyeimébe!legmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok időt s munkát mett- takaritó Berkovits» féle
Hektograpti-lapskats minden színben lévő tán iákat. A nélkülözhetetlen Hektngraph-dap mindkét oldalon többször használható cs ei;y eredetiről 100 120. másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4.  nap múlva isinél használható. Hektograph- tokeresek és klmoshatatlan ruh?Je!zö-f estékek minden nagyságban rendelhetők
Ber>knsfits K á r o lysokszorosító-készülékek, Hcktograph-raktárában
Budapest,  VII., Sip-utca 11. szám.Árjegyzék bem entve.

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaioknál és emésztési nshóznágekrél. A legtisztább és Icgepószségesabb asztali és borviz. Hathatós szomjesillapitó. Ó vszer fertőző betegségek ellen. - Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyák éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a
Szt. LukácsfUrtíö Kulválialat Budán.■ —  ------------------- ------------ ■

Pincérek figyelmébe'
i v f i n 'W  "'inilenncmii tyukszemcs r ' R n C - e r - C B j S l B K  tA fá j ó s  lá b a k a t  meggyógyít cipőim viselése.

P ■  a r t n r £ j L r  valódi finom chcvrcnnx- * 9 i r 5 . , e r - ^ í f í O » 5 ,  bőrből, k ö n n y ű , e rő s  t a l p p a l , párja 12 korona.
P incér-cipők 5S S S .Í.

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

Vidéki meyrenlBlések utánvétallBl nunlos,in oszküzbltetnck

O lc s ó ^ tö r le s z lé s e s
P É N Z K Ö L C S Ö N T
földbirtokra, házakra. telkekre, építkezésre I., Il
ii). bekebelezésre. Személyhitelt mindenkinek 
kezessel és anélkül. T isitv ise lS-ka icsS
nőket 5—25 évi visszafizetésre, valamint 
házak, telkek adás vételét közvetítünk.

BUDAPESTI HITELFORGALMI INTÉZET
Budapesten, VII. kar., Rottenbiller-utca I. szám. 
Rák-Iroda: Kispostán, Hunyadi-utca 19. sz. alatt.É r t e s ít é s  v íi ln s z b é ly e g  e l le n é b e n .
= A  világhírű francia —

ÖELBECK & Co.
reimsi pezsgőborgyár és a ^ m ü n c h e n i  HofbrSuE^Em a g y a r o r s z á g i  f ő l e r a k a t a .

Válogatott fűszeráruk, mindennemű 
bel- és külföldi csemegék, m agyar 
és francia pezsgeborok, rum és tea, 
likőrök, sajt. vaj, kassai és prágai 
sonka, felvágottak, gyüm ölcsök stb. 

-----  raktára

Brázay Kálmánnál
e e e  Muzeum-köriit 2 3 . =

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

G R O S S  S I M O N  5 " ;
Budapest, VI., Petőfi utca 3. sz.

Aki szervezett éttermi segéd, akinek a haja 
őszül, aki igazi, jó elvlárs, .aki nem támogat ki
zsákmányoló!, az G ro ss  Sim on elvtárs fodrász- 
termét látogatja. Rendes árszabály. Népszava. 
Mióta G ross Sim on a pincérek fodrásza, ösz- 
haju pincérek nincsenek. Fejmosás, saját gyárt
mányú hűsítő vizekkel. Nincs hajhullás, de van 
fejbőrápolás. Modern kiszolgálás. Tisztaság.

F O G A K . szájpadlás
és invlcmez nélkül is. Arany koronák, arany- 
és kaucsuk-hidak, melyeket nem kell és nem 
is lehet a szájból kivenni; eltörhetetlen, a
gyökerek eltávolítása felesleges, rágásra azonnal 
használhatók, 10 évi jótállással 24 óra alatt ké
szíttetnek. Vidékiek megvárhatják. Saját talál- 
niányu szájpadlásnélkiili iniifogak csakis mű
termemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.

BARNA 5. Budapest, VII., 
fogm üierm e Kerepcsi-ut 18.
Egyesületi tagok 20% engedményben részesülnek.

T E L E F O Nmegrendelések számára :
53 14.Üzletvezetőség :
54 -93.

TÖRLEY
JÓ ZS EF
é s  T á r s a
p e zs g a g y á ra so k .

Pincék:

BUDAFOK (Bpsst mallettjIrodák:
BUDAPEST, Dili.,

F.szterházy-utca 22.

Figye ljünk 3 TÜHLEV-iiezsgö 
v a ló d isá g á ra !  

Óvakodjunk n u lá n ra to k td l!A legnagyobb k incs a jó  egészség, melynek iSkelléke a  tiszta levegő!
tiszta,lide levegő legyen,

Beck Károly szabadalmazott 
ablakszellőztető készülékét.F. találmány kitünően bevált. Egyszeri) szerkezetű és minden ablakra alkalm azható. A legcélszerűbb és leghigiéniknsahb szellőztető készülék. - - Levélben! m egkeresésre további Felvilágosítással szolgál
&2ETP1!/ V  szabad, ablakszellöz-
D L l l l V  K K n U L l  tető készülők készítő

Budapest, Vili. kér., lőzsef-utca 14. sz.A szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot teltet számtalan s előkelő intézet, liivatnls tb. Így a m . kir. kereskedelmi minisztérium, a pozsonyi állami nfil ianl’tóképozde, n Pesti Naplőszerkesztősége és kindóhlvatala, továbbá számos állami intézel, iskolák, kórházak, ahová az ablakszellőztető bevezettetett és kitűnőnek találtatott.
B U D A P É S T -T F L E F O N . U É C S -T E L E F O N .Z O R N  M Ó R
bútorszállítás! ás berektározási vállalata

Budapest, V ili., József-körut 18. sz.

Elvállal mindennemű költözködéseket, 
bútorszállításokat úgy helyben, mint 
vidékre, vasúttal vagy hajón, csász. és 
királyi szabadalmazott butorkocsikkal. 
Minden kárért teljes felelősséget vállalok.

Beraktározás száraz és tiszta raktárakban. 

Csomag és podgyászszéllltásokat elvállalok.

Transulvania Sec12 elsőrendű kitüntetés.
—i-j—  Főraktár:

BORHEGYI 
FERENC “

Budapest, lí., G ize lla  tár 1. sz.

Sürgönyeim:
FRANCOIS BUDAFO K

0,
= = =  csász. t i  kir. udvari szállítók. = s  
Ftllöo szííz-coburo-pthai herceg Ü fensége szállítói

B U D A F O K

=  Hors concours, ==
=  VezérképvioelŐBÓB: =

BUDA ÉS == 
BL0CHMANN

B u l im u l ,  V., U m ld n i ia  utca IG.

m Telefon:
m m ™  b u u a f o k  is . s z á m .
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