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A M A G Y A R O R SZ Á G I SZÁ LLO D A I ÉS VENDÉGLŐI ALKALM AZOTTAK SZ O C IÁ L IS  ÉRDEKEIT VÉDŐ  SZA K LA P .E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :Budapesten: Egész évre 10 K.» Fél évre — 5 » | » Fi?l é v re -------A sznbndszervezet tagjai n lapot Ingyen kapják. M e g je le n ik  m in d e n  h ó  5 -é n  és 2 0 -án .Telefon-szám : 59- 32.Lapzáriat minden hó 1-én és 15-én. S Z E R K E S Z T Ő S É O  É S K IA D Ó H IV A T A L :Vili. kerület, Fecske-utca 45. szám, II. emelet,ahová a kéziratok, levelek és pénzídildeniények küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak.
Bojkott.Bojkott alatt áll: A .Fogadó* czimii féi- celmény, amely a pincéreken élősködik. Szervezeti pincér a .Fogadót* nem olvassa!

Figyelmeztetés.A „Budapesti Pincér-Egylet" korhelyiségei Vili., Rákóczl-ut 9 b áléi, valamint az egyesü
let munkaközvetítő irodája IV., Molnár-utca 37—39 alál folyó évi május hó 
l-töl k ezd ve  Vili., Stáhly-utca
7. sz .  alatt  létezik.Telefon 59 -32 és 94 24.
A párisi pincérek sztrájkja.

(B). A párisi pincérek megcsinálták a maguk általános sztrájkjukat és a szervezett munkásuk vagy mondjuk: a józan emberek pedig megalkották erről a sztrájkról a maguk ítéletét. A mi Ítéletünk rövid : öntudatlanabb, szervezetlenebb sztrájkot aligha csináltak, a munkásság harci fegyverével könnyelműbb módon aligha packáztak még, mint ahogy azt a párisi pincérek tették a napokban. És hiába rugkapálódznnk a pincérmozgalmak felületes kártyavető időjósai, azok a «gargori»-ok, akik a párisi pincérmunkásságot az általános ultima rációba 
beleengedték, nem a tett emberei, hanem az öntudatlanság, a könnyelműség figurái voltak. De bármit firkáljanak össze a mi .faj- magyar* polgári szakíróink is, hogy Magyarország kulturállam, amelynek pincérsége bár forró véralkotásu, de higgadt itélőképes- ségü, a tények irgalmatlan iróniája játszi könnyedséggel cáfol rá erre az önáinitásra és azt bizonyítja, hogy Magyarország bizony még ma is inkább keleti Balkán, mint nyugati kulturállam. Mert dacára, hogy a gőz, villany és a drót mér régen lerombolták az országok határait és közelebb hozták egymáshoz a nemzeteket, már maga az a körülmény, hogy a párisi pincér-sztrájkot (külföldről bevándorolt) osztrák és magyar pincérek is segítettek letörni, fényesen igazolja, hogy a pincérmozgalmaknak nemcsak Parisban, de általában Európában annyi köze van a nemzetköziséghez, mint Magyar- országnak a — kultúrához. Pedig a nemzetköziség maga a kultura, a haladás! És amikor a külföld, tán mégis némi jogossággal, nyers tatárcsordának bélyegzi a magyar inváziót, mi is, ha igazságos objektivitással a pincér-kérdés fenekére tekintünk, némi joggal állítjuk, hogy a pincérség között még igen keveset beszélhetünk nemzetközi szolidaritásról, teliát kultúráról. És ezt, valljuk be keleti halkán őszinteséggel, mi magyar pincérek Inkább forró

véralkotásunknak, mint higgadt Ítélőképességünknek köszönhetjük.Mert álljunk meg egy pillanatra. Miért nem tudta Magyarországon a nemzetközi tőke a budapesti épitőmunkások kizárását letörni ? Mert Európa kőmivesei és ácsai nemzetközi szociáldemokraták! És miért tudta a franciaországi szállodások és vendéglősök nemzetközi tőkéje a párisi álta
lános pincér-sztrájkot letörni? Nem csak azért, mert az ölökké vándorlásra kénysze- ritett szervezetlen pincér-proletárok idegen inváziója úgy és akkor nyomja le a munkabéreket. ahogy és amikor az a párisi pocakosoknak tetszik, hanem azért is, mert a párisi borotvált «gargon»-ok nem nemzetközi szociáldemokraták és ha szocialisták is, elő szervezetei'', ncsu-érnek egy fabatkát sem.Alig egy éve, hogy a magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak között megszólaltak a harsonák, a nemzetközi szociáldemokrácia harsonái. És Magyar- ország pincérmunkássága, úttörő élharcosként a kávéssegédekkel, megértette a korszellemét és csatlakozott a szervezett munkásság történelmi küzdelméhez. Ahoz a szervezett munkássághoz csatlakozott, amely szigorúan marxista alapon áll és amelynek el kell Ítélnie nem csupán a párisi pincérek sztrájkját, hanem az összes hasonszőrű francia szindikátusok minden mozgalmát. Francia szaktársaink könnyelmű sztrájkjának 
biztos elbukása elég ok arra, hogy az a nemzetközi tőkeliataiom, amelylyel mi Európában szemben állunk— bizonyos tekintetben — vérszemet kapjon. Ám senki ne gondolja, hogy mi ellenségei vagyunk az általános sztrájk fegyverének, de osztályharc nélkül a sztrájk — könyelmüség. Mi szocialisták vagyunk, a franciák pedig szin- dikalisták! És amilyen bizonytalanság és örökös ide-oda ingadozás jellemzi a francia népet a politikában, ugyanolyan túlhajtott harcmodor vezeti a munkásmozgalomban. Ugyanott, ahol az egyik pillanatban barri- kádokat képesek építeni, a másik pillanatban ugyanolyan hévvel gúnyolják ki azt, amit még tegnap istenítettek. Éz a taktika jellemzi a francia szakszervezeteket, akik frakciókra, áramlatokra szétforgácsolva, nem egy szervezett egészet, nem egy egységes nagyot képeznek, hanem elkezdve az orthodox marxismustól egész fel a legszélsőbb anarchoszocializmusig egy nagy összevisszaságot alkotnak, amely cliaosban a tőkegazdálkodás egymásra torlódó gazdasági válságaiban, mint eső után a vargánya, úgy nőnek ki a munkásosztály termékeny tulajából a iszindikalista  szevezetek bolondgombái.A párisi pincérszervezetekben a kispolgári radikalizmus szelleme uralkodik. E cikk szűk keretének nem lehet célja, hogy széles határvonalak közölt magyarázatát adja:

mit akar a marxizmus és mit nem akar a szindikalizmus, meg hogy a kettő között mi a különbség. Mi csupán azt állapítjuk meg, hogy a francia szindikalizmusnak sikerült a párisi pincérséget karmai közé kaparintani, rájuk befolyást gyakorolni és őket minden nevelés, minden szervezett osztályharc nélkül egy kétes kimenetelű általános sztrájkba beengedni. Arról a nem tagadható tényről van tehát szó, hogy a párisi pincérek, mint a munkások Franciaországban rendesen, beleestek abba a végletbe, hogy szindikalisták lettek. Szindikalisták, akik elítélik a munkásság politikai emancipációjára való törekvését, akik hívei az antiparlamen- tarizmusnak, sőt ellenségei minden államformának. Akiknél a törvényekbe vetett Ilit megingott, akik azt hiszik, hogy a munkás- osztály nyomorát nem munkásvédtörvé- nyekkel is, hanem csak szindikalista szellemű szervezetek általános sztrájkjaival lehet megszüntetni. Akik nagy hévvel barrikádokat építenek és mindent egyszerre akarnak markolni, a nagy markolásban azután rendesen semmit sem fognak, azaz igen: egy általános bukást!Arról van tellát szó, hogy a párisi pincérek a munkaidő megrövidítéséért és aminek ezzel párhuzamosan kell haladni, a munkabérek emeléséért küzdöttek. Aki ismeri a franciaországi viszonyokat tudja, hogy borravaló-perselyek csak a Caffée Restaurantokban vannak, a tisztán éttermi üzemekben a revier-rendszer szerint a pincéi' a .servier pénzt* a számlához számítja. A párisi pincérsztrájkot tehát, nem amint a Népszava tévesen irta, kávéssegédek, hanem a .szállodai és éttermi alkalmazottak* csinálták, amennyiben Párisban nem pesti minta szerint kávéliázak, hanem szakácsokkal, meleg konyhával berendezett .Caffée Restaurantok* vannak. És amilyen törvényszerű igazság, hogy ott, ahol a szállodai, éttermi és kávéházi ipar olyan intellektuel nagyiparrá, olyan nagytőkévé fejlődött, mint Párisban, ott az egy testből álló éttermisegédet és kávéssegédet széjjelhasitaniésróluk kiilön- kiilön beszélni nem lehet s nem szabad, olyan törvényszerű igazság az is, hogy nemcsak a munkásságnál általában, hanem a borravaló
rendszeres pincérmunkásnál a «munkaidő 
megrövidítését mindég csak a parlamentáriz- 
mussal, a törvényhozás beavatkozásával 
lehet maradandóan és eredményesen elérni». A pincéreknek igazi bérmunkássá való emelése, a munkaidő nagy, általános rendezése nem lehet csak egyedül a kapitalistákkal való privátmegegyezés tárgya.Ei'ős gazdasági szakszervezetek, amelyek egy nagy, tömör munkáspártban centralizá- lódnak: ez az a nagy és hatalmas feszítő erő, amely az államgépezetet mozgásra kényszeríti és amely nyomást gyakorol a törvényhozásra. Az állami beavatkozás nélkül sem a magyar, sem a francia pincérek



2. öleiül 1907SZ Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E O É D E K  SZ A K LA P JAlealázó rabszolgahelyzete az emberi társadalomban sohasem fog megszűnni!A francia pincéreknek a következőket kellett volna megírnunk: .Szaktársak, szervezkedjetek szociáldemokrata alapon! Nem klubbokat, marxista szakszervezeteket csináljatok! És ha majd az «idegen» sem dolgozhat piros könyv* nélkül, akkor állítsátok kizsákmányolóitokat a világtörténelem vádlottak padjára!*Mi, magyarországi pincérrabszolgák, pedig jöjjünk ki simpla szobánkból és nézzünk át az országok határán, tekintsünk az európai pincérmozgalom élére és neveljük tagjainkba a nemzetköziség magasztos érzetét, — mert nem csak Párisban, hanem Budapesten is lehet még általános pincérsztrájk.
A „nemzeti kormány44 

bünlajstroma.Emlékezzenek csak vissza a fényes szállodák és éttermek alkalmazottjai; nem is olyan régen még milyen sokan voltak közöttünk, akik brünni posztóból készül kabátjuk gomblyukjában ökölnagyságn tulipánt viseltek, «Magyarországot* és hasonszőrű polgári lapokat olvastak, szidták a szocialistákat és a szocializmusról úgy beszéltek, mint valami külföldről behurcolt idegen betegségről. Azóta nagyot fordult a világ és mi mind, amilyen sokan voltunk, az öntudatlanságból kezdtünk kiemelkedni. A házbéruzsora, élelemuzsora, a rossz munkaviszonyok és a polgári Magyarország hasonszőrű kizsákmányolásai kezdtek kiábrándítani bennünket és a szállodai és éttermi alkalmazottakat a rossz gazdasági viszonyok rákényszeritették az osztályliarcra, behajtották a szociáldemokrata pártba. Ma már a szervezett munkások táborában egy kő vagyunk egy hatalmas alkotásbó! és polgári újság helyett a <Népszava» adja szellemi táplálékunkat. A tulipánok lekerültek a gomblyukakból és helyette az elnyomott munkásnép jelvénye került, Petőfi híres mondásával: «Jogot a népnek 1* Kinek köszönhetjük mi ezt ? Annak a nemzeti kormánynak, akit még nem is olyan régen istenitettünk, de akit ma, a kijózanodás processzusa után tiszta perspektíván keresztül nézünk és Ítélünk meg. A szocializmusban ma már nem látunk idegenből behurcolt betegséget, hanem a kizsákmányolt és szenvedő emberiség felszabadító szabadság- harcát, a mai beteg és rothadó társadalmi szervezetnek egy törvényszerű tisztitó tüzet, amelynek a liberalizmus csődje után diadal-
Szállodai és Éttermi Segédek Szaklapja tárcája.

Délután.
Irta: Madarász Emil,

Hogy kicipellék a fakoporsót,
Csöndes lett mind a négy emelet 
S körülfogták a fekete kocsit cselédek, gyerekek.
A koporsó mellett rongyos ruhában 
Egy terhes asszony sirdogált 
S ama csipkés hölgyek is letették a kártyát 
S nézték a ceremóniát.

Náthásán, lustán énekelt el 
A nyurga pap pár diák igét:
Circum dederunt —  miegymás s dörzsölte kezét; 
Fejet lehajtva, de unalommal 
Figyelték énekes szavát,
Csak a zsidó nézte egykedvűen a boltajtóban odaát.

És elment a pap és a koporsó is 
És csak a sok gyerek maradt ott,
Ama csipkés hölgyek megint ^osztottak*
S a vice megint káromkodott.

Hat óra felé jött egy verklis,
Valami öreg, vak vitéz 
S az ütött-vert, ócska ládatokban 
Felsírt keserves vontatottan,
A Marseillaise.

masai: be kell járnia az egész világot, az egész világ minden országát és át kell alakítania mindenhol a társadalmat ott, ahol a kapitalizmus termelésre és üzleti viszonyra felépített állam proletárokat és szenvedő embereket szült a világra.Kinek köszönhetjük az éttermi segédek között a szellemnek ily magasztos felszabadulását? A koalíciónak! A .demokrata* kormánynak! Annak a kormánynak, amelynek bünlajstromáról a .Szakszervezett Értesítő utolsó száma a következő tanulságos kimutatást közli:Március 4. A szegedi nyomdászok szak- egylete ellen a munkáltatók uszítására vizsgálatot indít. Röpiratokat koboztat.Március ö. A budapesti kőművesek szakosztályát és a kávéfőzők szakegyletét felfüggeszti.Március 8, A vas- és rézbutormunkások szakegyletét felfüggeszti.Március 11. Békéscsabán felfüggeszti az Achim-féle földmunkás-szakegyletet.Március 12. Tcmes-, Torontál- és Pestmegyében feloszlatja a Földmunkások Szövetségének körülbelül 40 csoportját.Március 13. Az ácsok országos szak- egyesületének nagyváradi csoportját a budapesti építőmesterek uszítására felfüggeszti.Március IS. Vizsgálatot indít a budapesti gázgyári munkások szakosztálya ellen.Március 20. Jóváhagyja az Építőiparosok Országos Szövetségének alapszabályait. Eszerint a munkáltatók szövetségének alap- szabályszerű joga van ezentúl: a munkásokat kizárni, fekete listát vezetni, egymást sztrájk, bojkott, valamint kizárás esetén a szövetség utján segíteni, a belépni vonakodó vagy az engedelmességet megtagadó munkáltatókat megrendszabályozni.Március 22. A munkáltatók uszítására vizsgálatot indít valamennyi egyesület és szövetségi csoport ellen.Március 24. A , debreceni szobafestők szakcsoportját minden vizsgálat nélkül egy munkáltató feljelentésére feloszlatja. Óriási katonai készenlétet rukkoltat ki és mindenáron provokálni akarja a munkásokat, hogy aztán vérbe fojthassa a debreceni mozgalmat.Vizsgálatot indít a dunacsépi földmunkások csoportja ellen.Március 25. A sztrájkban álló mohácsi molnárok szakcsoportját feloszlatja.A nagykanizsai épitőmunkások szakcsoportját a munkáltatók kívánságára feloszlatja.Március 26. Eddig a napig Temesvár- megyében legújabban betiltotta a Föld-
A nyolcórás munkanap.

— Elmondta : Scidel Róbert (Zürich, Svájc). —Munkások és munkásnők!Zürich városának szervezkedett, küzdő munkásnépe nevében szívből üdvözlöm önöket. A szabadság, egyenlőség, testvériség örökké ifjú szelleme hassa át önöket és szavaim ihlessék meg sziveiket.Szabad országnak fiai és leányai! Miért gyűltünk ide össze?Száz esztendővel ezelőtt bizonyára nem gyülekezhettünk volna itt, mert Zürich városának nagyságos urai és hatóságai azt meg nem engedik. Akkor ez a föld, amelyen most állunk, nem szabad föld, hanem úri birtok volt. A városok nemessége uralkodott, a nép pedig szolga volt. Sok ezer jobbágy élt a Svájcban. Szabad szót sem kimondani, sem pedig leírni nem volt szabad. Ekkor azonban 1789-ben kitört a francia forradalom, amely egyszeriben véget vetett a papság és a nemesség uralmának.Ennek a nagy, áldásthozó forradalomnak a százados évfordulóját a közel múltban ünnepelte meg Franciaország és vele a világ minden szabadon gondolkodója. Soha nem látott kiállítás voL Páris városában, amelyen a világ minden munkásságának gyümölcse össze volt hordva. A kiállítással

munkások Országos Szövetségének ujaradi, zárdaszentgyörgyi, gattajai, nagyszemlaki, románsztamorai, szkulyai, lippai, kisbecs- kereki, dettai, birdai, iklodani és török- szákosi helyicsoportját.Kiskunfélegyházán az épitőmunkások helyicsoportjat vizsgálat nélkül a munkál tató szövetség kérelmére felfüggeszti.A «nemzeti demokrata* kormány tehát, ha összegezzük a számadást, nem egész négy hét alatt 13 egylet ellen vizsgálatot indított. 5 egyletet felfüggesztett és 55 egyletet feloszlatott. Ugyanakkor engedelmet adott a munkáltatók szövetségének mind azon «bünök* elkövetésére, amelyekért életre-halálra üldözi a munkásszervezeteket.íme tehát, ennyi kulturmunkát végzett rövid 4 hét alatt a koalíció. És az uszítok meg lehetnek elégedve kedves kormányukkal, derék munkát végzett. De meg lehetünk elégedve mi is : múlt év szeptember havában még csak 2 300-an voltunk, 1907 január havában már 1400-au. A Petőfi - szobornál még csak 100-an vonultunk ki jelzőtáblánkkal az utcára, május elsején, dacára hogy mindenki dolgozott, már 200 250 főből álló csoport képviselte jelzőtáblával a szervezett szállodai és éttermi alkalmazottakat.Az uszítok tehát meg lehetnek elégedve, de azért korai még dicsérni a napot, mert a nap még nem nyugodott le teljesen.
A vendéglős-ipartársulat 

közgyűlése.A budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulata április 27-én, délután rendkívüli közgyűlést tartott, amelyen a Budapesti pincéregylettel kötendő kollektív szerződést vitatták meg és akceptálták. A közgyűlést Gundel János elnök nyitotta meg, aki ismertette a pincérkérdés fázisait s kijelentette, hogy a tárgyalás alá kerülő egyezségnél előnyösebbet nem sikerült elérni. Kéri a közgyűlés tagjait, fogadják el az egyezményt, arnelylyel hosszu időre vége szakad az erőszakoskodásnak és terrorizmusnak.Ezután Poppel Miklós titkár előterjesztette a 20 pontból álló egyezségi javaslatot.Jelenti, hogy a budapesti pincéregylet ezeket a pontozatokat már tárgyalta és elfogadhatóknak jelezte, kijelentvén, hogy az esetben, ha az ipartársulat is elfogadja, szavatosságot vállal, hogy mindaddig, amig a munkaadók be fogják tartani az egyez-kapcsolatban a nemzetközi tanácskozásoknak egész sorát tartották meg. Tanácskoztak a gyárosok, a kereskedők, a mezőgazdák, az orvosok, a tanítók és az emberbarátok. A munkások is, akiknek munkája teremt mindent, ami értékes, ugyancsak nemzetközi tanácskozásra gyűltek egybe június 14-től 21. napjáig és azon kiválóan a munkásvédtörvenyíiozás kérdését tárgyalták.Húsz művelt nemzet proletariátusának négyszáz képviselője volt ott együtt, hogy elhatározza:«1890 május 1 -én minden országok munkásai egységesen és egyöntetűen megnyilatkoznak és az uralkodó hatalmakat mindenütt felszólítják, hogy a munkanap törvényes tartamát nyolc órára csökkentsék.»A megnyilatkozás formáját az egyes országok munkásainak tetszésére bízták. Azért választották 1800 május 1 -ét a megnyilatkozás idejéül, mert «a munka szövetsége* Amerikában előző kongresszusán már előbb ebben a határidőben állapodott meg. A nemzetközi munkáskongresszusnak ez a határozata izgalomba hozta az egész világot és ennek a határozatnak a megvalósítása kedvéért jöttünk mi itt össze.Polgárok ! Polgárnők !Ebből a határozatból kitűnik, hogy szó sincsen: 1. tílaumontag -nak dorbézolás-



1 w07 3. oldalSZ Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E G É D E K  SZAKL APJAményt, a pincérek a munkál semmiféle okból abba nem fogják hagyni, politikai általános sztrájk esetét kivéve.Az egyezmény hosszabb, beható vitát idézett fel, amelyben az elnökön kiviil lésztvettek: dr. Pap Dávid, Oliick Frigyes, 
Petanovits József, dr. Solti Ödön, Macskdssy Lajos, Lukács János és mások. A közgyűlés végre az egyezményt egész terjedelmében magáévá tette, azonban feltétlenül kívánatosnak jelezte annak felvételét a szerződésbe, hogy a pincérek nem kötelesek igénybe venni 
a szabadnapot.A szervező bizottság cs a bizalmi testület erre a kívánságra már megadta a választ a munkáltató uraknak. A szervezett éttermi pincérmunkások kijelentették, amint a Népszavában meg is jelent, hogy a szerződést nem hajlandók ilyen értelemben megkötni. A szabadnap megtartása igen is kötelező amit az egyesületnek a tárgyalásokra kiküldött bizottsága be is jelentett az ipartársulat jogi megbízottjának, Dr. Papp Dávid ügyvédnek. Az ipartársulat erre ama kívánságának adott kifejezést, hogy az egyesület legalább a főpincéreket kapcsolja ki a szabadnap kötelező megtartásából. Igazán érthetetlen az ipartársulat konzervatív magatartása, amikor a múltban örökké mindig azt hangoztatták, hogy ők humánus, patriarchális gondolkodású főnökök, mi azonban mégis megtettük az ipartársulatnak a kívánságát és egy értekezletre hívtuk meg a főpincéreket. A főpincéreknek a Lamatsch- féle vendéglőben megtartott értekezlete a következő határozati javaslatban adott kifejezést gondolkodásának, az éttermi segédekkel való szolidaritásának és a kollektív szerződés, illetve a szabad nap ügyében a következő álláspontra helyezkedett:Kimondja az éttermi főpincérek május 2-án tartolt értekezlete, hogy legalább minden két hétben egy értekezletet tart, amelyet szükségesnek tart azért, hogy gazdasági érdekei fölött behatóan tanácskozzék. Kimondja a főpincérek értekezlete, hogy az éttermi pincérek csoportját a Budapesti Pincéregylet keretén beiül megalakítja, de ezen kiviil kötelességének tartja természetesen azt is, hogy a szállodai és éttermi segédek szabadszervezetébe beiratkozzék, és hogy a szabadnap betartását kötelezőnek ismeri el, illetve azt betartja, kivéve a saisón üzleteket.E határozati javaslat bejelentése után az. ipartársulat a kollektív szerződésnek eredeti szövegben való elfogadásába belenyugodott. A közgyűlés egy-két jelentéktelen incidenst leszámítva elég simán és tárgyilagosan, úgy este hat óra tájban véget ért.sál, kártyázással és verekedéssel tarkított rendezéséről; 2. általános munkabeszüntetésről cs 3. lustálkodásról.A világ valamennyi szervezkedett munkása gyűlöli a sivár < Blaumontag--olást és a rendezetlen munkaidőt, amely a Blau- monlag.-oknak első következménye.A szervezkedett proletariátus éppen a munkaidőt akarja szabályozni. Ahol a munkásmozgalom megindult, ott eltűnt a - Blaumontag* és vele együtt eltűnt a 14—18 órás munkanap is. A szervezkedett munkások táborából úgyszólván kihaltak a Miau > csinálok. Sőt maguk a munkásmozgalom ellenségei kénytelenek voltak elismerni, hogy éppen a szociáldemokraták a legmegbízhatóbb és a legügyesebb munkásuk. Büszkeséggel kérkedhetünk vele, hogy a szociáldemokrata munkásmozgalom erkölcsösebbé tette a tömegeket, sőt a <- magasabb osztályokat- is megjavilotta. Mint olyan gyakran, úgy ezúttal is megrágalmazták a munkásnépet, amikor ráfogták, hogy a májusi ünnepléssel éppen csak egy Blan- monlag»-ot akar magának teremteni.Mi meg akarjuk szüntetni a blatt Mott- lag-ot. Csakhogy azzal együtt ki akarjuk küszöbölni a káros éjjeli munkát, a szentségieden vasárnapi munkát, az egészségtelen női munkát és a gyilkos gycrinek-

V ID É K .Szeged. Szegedi szaktársaink április hó 22-én fényesen sikerült nyilvános gyűlést tartottak a Kossuth-kávéházban. A gyűlés elnöke Fiedler Gyula, jegyzője ifj. Bokor Ferenc szaktársak voltak. A szociáldemokrata pártot hivatalból Groszmann Jenő párttitkár és Baticz Gyula elvtársak képviselték.Napirend: I. A pincérek gazdasági helyzete, 2. a szervezkedés haszna és célja és3. a szabad szervezet megalakítása volt.A napirend 1-ső pontját Dávid Sándor, Groszmann Jenő és Baticz Gyula elvtársak adták elő. A második pontot ugyancsak Baticz Gyula elvtárs adta elő, óriási tetszést aratva. Az elhangzott beszédek után elnök elrendelte a szervező bizottság megválasztását, melynek megtörténte után jegyző a következő határozati javaslatot olvasta fel:1. Egyesülünk az osztályharc alapján álló szegedi modern munkásszervezetekkel, kii lön szabad szervezettel.2. Elismerjük a szociáldemokrata pártot mint fenhatóságot, mely hivatva van érdekeinket úgy gazdaságilag, mint politikailag minden téren megvédelmezni.3. A mai naptól kezdve köteles minden pincér rendes tagnak úgy a fentemlitett pártba, mint a szabad szervezetbe beiratkozni és csak úgy dolgozhat Szegeden, ha tagsági igazolványát felmutatja.4. A szabad szervezet tagjának csak azok tekintendők, kik tagdíjaikat, nemkülönben pártadójukat fizetik és úgy saját szaklapjukat mint a Népszavát járatják és olvassák, mert csakis itt vannak a munkások érdekei megvédelmezve.5. Minden pincérnek jogában áll a párt által nyújtott előnyöket élvezni.6. A szervező bizottság 0 tagból áll, úgymint elnök, alelnök, jegyző, pénztárnok, ellenőr és három bizottsági tagból, nemkülönben a párt titkárából, akiknek utasításait a szabad szervezetnek kötelessége magáévá tenni.E határozati javaslatot a gyűlés egyhangúlag elfogadta és elnök a jelenlevők óriási lelkesedése között a szabad szervezetet megalakuljak jelentette ki.Szeged. Szegedi elvtársaink április hó 29-én, éjfél után 2 órakor, a «Flétválasztó» cimü szálloda tánctermében ugyancsak egy fényesen sikerült nyilvános gyűlést tartottak, amelyen a szegedi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottaknak összes tagjai, főpincérek, éttermi segédek, kávéssegédek, csaposok stb. számban vagy 150-en megmunkál. S végül végkép gyökerestől ki akarjuk irtani azoknak az örökös blau Montag-olást, akik soha semmi hasznos munkát nem vé- geznek.Le a milliomosok blau Mnniagjával! Le a munkanélküli keresettel!*Munkások és nrunkásnők IA rágalom és az ostobaság azt is állították, hogy a párisi kongresszuson az általános világsztrájk megkezdésénk határidejét május elsejére tűzték ki.Ez is hazugság!Mi szociáldemokraták nagyon jól tudjuk azt, hogy világsztrák még lehetetlenség, mert a munkásság nagy része még nincsen szervezve. Tudjuk jól, hogy egy világsztrájk ma még keresztülvihetetlen volna, mert a szervezkedett munkásság kis lömege annak mondható az összes munkássághoz képest. anyagilag erre még nem elég erős, de egy általános sztrájk esztelenség is volna, amikor célunkat szervezkedéssel és öntudatos küzdelemmel könnyebben érhetjük el.A munkásság szenvedéseire az egyedüli gyógyitó-ir nem az általános sztrájk, hanem az általános szervezkedés.Abban a pillanatban, ammelyben az ösz-

jelentek. A pártot hivatalból Groszmann Jenő elvtárs párttitkár képviselte, a szervező bizottság meghívására pedig a központból Boór Jenő szaktársunk jelent meg, mint előadó.Az egybehivók nevében a gyűlést ifj. Bokor Ferenc szaktársunk nyitotta meg; elnök lett Dávid Sándor, jegyző Bokor Ferenc. Elnöknek lelkes megnyitó beszéde után Boór Jenő szaktársunk, mint előadó, megkezdte a napirend: 1. a pincérek gazdasági helyzete és 2. a szaksajtó fejtegetését.Meggyőző érvekkel rámutat azokra az óriási hibákra, amelyek a pincérmozgalmakat a múltban vezették. Bő keretben fejtegette a szállodai, éltermi és kávéházi alkalmazottak gazdasági helyzetét, rámutatott az osztályharc szükségességére, a nemzeti kormány munkásellenes politikájára és a munkáltatók uszítására. Beszélt a tilalmi törvényekről és a szabad szervezetről, amelyet az alkalmazottaknak országos szervezetté kell kiépiteniök. Beszélt a bizalmiférfi-rend- szerró'l cs az ügynökök munkaközvetítéséről, akik a hatóságok támogatásával a magyar Kánaánnak hiresztelt Ázsiában emberkereskedésüket szabadon űzik az «adófizető polgár* címe alatt. Rámutatott, hogy a fővárosi cupringerek leveleket írnak a vidéki ügynököknek és a fővárosba csőditik a szervezetlen pincéreket, akiket aztán eszközül használnak fel a fővárosi munkáltatók a szervezkedés gúzsba kötésére. Radikális, forradalmi szociáldemokrata szervezkedésre hívja fel a szegedi pincérmunkás- ságot és élénk, talpraesett példákkal bizonyltja, hogyan játszák ki a főnökök és maguk a hatóságok az ipartörvényeket, amelyek csak akkor lesznek betartva, ha maguk a munkások azt betartják.Azután rátér a szaksajtóra, mint feltétlen nélkiilözhetlen agitációs fegyverre a modern pirtcérmozgalomban és arra a fontos szerepre, melyet az mint összekötő kapocs képez. Kifejti, hogy a szegedi pincéregylet, amely túlélte magát mint betegsegélyző veterán-egylet, miért nem állhatja ma már meg a helyét és kifejti, hogy mennyi nyomornak és betegségnek éppen az a kutforrása, hogy a főnök urak a «humanizmus» csengő jelszava alatt gyámságot gyakorolnak a pincérségen. Végül lerántja a leplet a - Fogadó* cimü fércelményről, amelyet a fővárosi pincérmunkásság bojkottált s amely bojkottra felhívja a szegedi pincéreket a csatlakozásra. Teljes értékére szállítja le a «Fogadó»-félc szent szövetséget, amely bár csalétek formájában gyönyörűen csengő cimmel lettszes nemzetek munkásai egy nemzetközi szövetségben egyesülni fognak, minden sztrájk fölösleges lesz.Egyedül a szervezkedett munkásság az a hatalom, mely a tőkének törvényeket szabhat és a mai társadalmat vérontás nélkül alakíthatja át a szocializmus képére.Munkások, egyedül a szervezkedés képezi lőfegyvereteket, tehát minden erőtökkel szervezkednetek kell.Polgárok I Polgárnők!Egy általános immkásünnepnap eszméje nem csupán kongresszusi határozatból eredt, hanem az összproletárságnak elemi erővel kitört óhaja volt. Ez az eszme pedig jogos, üdvös, nagy eszme. Mert jogos az a kívánság, hogy az egész, világ munkásainak egy napon legyen ünnepe, amely napon érzésben felemelkednek és felszabadításukon tanácskoznak. És ezt az egy közös ünnepnapot rossz néven veszik a munkásoktól, holott vannak emberek, akik hónapokon keresztül ünnepelnek és társadalmilag hasznos munkát soha nem végeznak. Csak a munkásnak, aki egész nap nehéz munkát végez, ne legyen arra joga, hogy egy tetszése választotta napon ünnepelhessen?! Aki dolgozik, az ünnepelhet is, csak a he- nyélőnek nincs helye a vigadozók közt.



4. oldal 1U07SZ Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E Ü E D E K  SZ A K LA P JAkihirdetve a szélrózsa minden irányában, ám a valóságban amolyan színpadi hermelin csak, mely királyi palástot ábrázol ugyan, de egy éhenkórász ösztövér lábszárait rongyos bugyogóban takarja.A nagy hatást keltő beszédet a jelenlevők meg-megnjuló lelkesedéssel fogadták, amely után egy nj 9 tagú szervező bizottságot választottak. Végül a gyűlés a következő határozati javaslatot fogadta el:
Határozati javaslat.A szegedi pincérek 1907 április 29-én, hétfőn, éjjel 2 órakor a * Hétválasztó, cimü szálloda tánctermében megtartott nyilvános gyűlése megbotránkozással veszi tudomásul, hogy Magyarországban a munkások egyesülési joga játékszere a kormány és egyéb hatóságok szeszélyének és az egyesületek békés fejlődését a munkáltatók uszítására a kormányok alantas hatóságaikkal állandóan megnehezítik.

Egyebekben kimondják a szegedi ön
tudatos pincérek, hogy a szabad szerve
zetben továbbra is tömörülnek, a bizahni- férfi-rendszert kiépítik és ezt a szabad szervezetet fentartják, amig a budapesti szervezett pincérek által benyújtott országos alapszabályt a belügyminiszter jóvá nem hagyja. A szervezkedési ügyek vezetésére a megválasztott szervező bizottságot megbízzák az agitációval és a további mozgalmak irányításával.A nyilvános gyűlés kimondja továbbá, hogy tekintettel arra, hogy a Budapesten megjelenő <-Szállodai és Éttermi Segédek Szaklapja* és a «Kávéssegédek Szaklapja* a magyarországi pincérek szociális érdekeit védi, ezeket, mint a központtal való összekötő kapcsot és mint hivatalos lapokat elismerik, ezzel szemben a «Fo- gadó* cimü férclapra és az -Országos Pincér Szövetség* cimü szent szövetségre a legszigorúbb bojkottot kimondják.Kelt Szegeden, 1907 április 29-én.SZEM LE.Szabadalmazott emberhuskereske- dés a — függönyön. A Rókus-kórház mellett van az «Apollo» cimü mozgófényképes szinház. Ennek a színháznak van egy kordinája, csupán azért, mert hiszen minden jóravaló színháznak szokott egy kordinája lenni. Ezen a függönyön van egy reklám, amennyiben minden jóravaló színházi függönyön reklámok vannak. Ez a hirdetés eredeti magyar hirdetés, amennyiben minden jóravaló hirdetés eredeti, ha magyar és minden magyar hirdetés jóra- valo, ha — eredeti. Ez az eredeti magyar nemzeti hirdetés a következő :

P ollik  Jó z se f
Budapest, VII., Károly-körul t). szám. (Gróf 

Hadik-palota.)
—  Telcfonszám 11 — 11. —

Szálloda, vendéglő és kávéházi személyzet elhe
lyező, valamint üzletek adás-vevés közvelilésének 
ügynöksége.

Pincérleányok keresletnek, naponta felvétetnek 
és elhelyeztetnek. 'K e zd ő  lányok* is felvétetnek 
és rögtön elhelyeztetnek.Íme tehát drága nnagyar hazánk* anyái I Mit haboztok, mit tétováztok még? Menjetek el a Károly-körutra Pollák tatához és vigyétek el hozzá a kisdedeket, akarjuk mondani kis és nagy leányaitokat és ne búsuljatok egy minutáig sem tovább. Megszűnt a nyomor! Nincs nélkülözés! Nem baj, ha kezdők is, vagy ha még egyáltalán — nem kezdték el. Pollák tata majd megtanítja őket. Vagy ha ő nem tudná . . . majd megtanítják őket ott, ahová Pollák tata közvetíteni fogja — a vendégek, a főnök U1-, avagy annak ifj. fia stb. Mert hisz, oh anyák, Andrássy gróf ur megmondta: — ők családtagnak tekintendők . . .  Jelentkezzetek tehát, oh anyák és hozzátok magatokkal a portékái, a friss, fiatal kezdő árut, mert a régi már elromlott. A keres

kedés ime tehát megindult, még pedig az einberlniskereskcdés. Hogy az emberhúst különben pincérlánynak nevezik, hogy a pincérek szervezésének a letörése céljából lesz hirdetve az Apollo-szinház függönyén és hogy ez «eredeti magyar hirdetés*, ez magyar kuruc felfogás szerint tehát nem lehet más, mint: * magyar nemzeti kereskedelem*.Ezért tehát, óh Ferenc testvér, Kossuth apánknak volt hontalan fia, mi csak azt szeretnénk megtudni: ha a magyar vendéglős-ipar magyar ipar, nem mondanád meg nekünk « nemzet árvája*, hogy az Apollo-szinház függönyén hirdetett pin- cérleány-kereskedelem a magyar vendéglős- iparnak melyik ^nemzeti munkájához* tartozik ? A pincérlátiyos vendéglősiparban mi a nemzeti munka, melyet meg kell vé
delmezni ?  lia Franci testvér nem tudja, kérdezze meg Szterényit, a hü munkatársat. Mert mi, Kossuth ur, nem akarunk ám az istenért se hazaárulók lenni. És ha a pincérek kenyérharcát leánykereskedelemmel kell és lehet csak ma már letörni, ha a cselédlányokból, a családtagokból — pincérlányokat kell csinálni és ha ez a pincérlánycsinálás ipar, még pedig tulipános szabályrendelettel megbélyegzett«állásközvetítő ipar*, amely húskereskedésért Pollák tata és hasonszőrű társai 4000 koronás óvadékokat fizetnek megfelelő adóval, ha ez a sok miskulancia tehát mind- mind snemzeli munka*, no akkor mi sem állhat annak útjában, hogy minden pincér- munkás igazat adjon Kossuth Ferencnek és együtt kiáltson fel a szülőkkel: «Éljen a nemzeti kormány! Éljen a nemzeti munka védelme! Éljen a magyar vendéglősipar, melyet a Pollákok pincérlányaival akarnak nagygyá és hatalmassá fejleszteni. Éljen Kossuth Ferenc, a nemzet árvája, Andrássy Gyula, a nemzeti belügyminiszter és a hamisitailan magyar titkos prostitúciói*Azonban mi lesz a főváros vendéglősiparával és az idegenforgalommal ? Pszt! . . .  A pincérmunkásság szervezkedik nemzetközi szociáldemokrata alapon, a ((hazafias* szállodások és vendéglősök által elárult és megbecstelenitett magyar vendéglös- ipar érdekében . . .A szervezettség hatalma. Fényes tanú- jelét adták a szervezettség erejének a mi nyomdász munkástársaink. A nyomdászok épp úgy, mint mi pincérek, számos olyan vállalattal állnak szemben, amelyekben a tőke akadályokat gördít az alkalmazottak szervezkedése ellen. Ahogyan minálunk a Nemzeti kaszinó* és a hasonló kaliberű üzletekben megnehezítik az éttermi segédeknek a nyílt szervezkedést, a pártadó és ellentállási pénztár fizetését s szinte her- mctice, légmentesen elzárják az öntudatot és a világosságot, épp igy teszik és tettek ezt a múltban a nyomdászokkal is, ahol abban a nyomdában, amelyben az «Egyetértés > cimü 48 as vad, reakciós politikai napilapot nyomják, természetes dolog megtiltották és lehetőleg megnehezítették a személyzetnek a szociáldemokrata alapon való öntudatos szervezkedést. A nyomdászok szervező bizottsága mindent megtett, hogy az «Egyet- értés* személyzetét felvilágosítsa és a helyes ntra térítse, de egyrészt a vállalat, másrészt pedig maguk a munkásoknak egy-két tulipános alakja és denunciálásn a szervezkedést megakadályozta. De a tőke sohasem tagadja meg magát és a munkások, akik azt hitték, hogyha nem szervezkednek, hát a nyomda-vállalat örök időkre állást fog nekik biztosítani, idővel csalódva rájöttek, hogy nemcsak mint szervezetlen munkásoknak semmi tekintélyük nem volt, de ha a «profit» úgy kívánta, az állásból is kidobták őket, mint a kifacsart citromot. Ez tehát kijózanította őket és rájöttek, hogy szervezettség nélkül nincs becsület, nincs hatalom, beiratkoztak (ehál a szervezetbe és úgy a «Népszavá«-ba, valamint a nyomdászok hivatalos lapjába a «Typographiá»-ba a következő (Nyilatkozatot* adták le:

Nyilatkozat. Alulírottak, kik az •.Egyetértés- személyzetét képezzük, kijelentjük, hogy a multban a nyomdászszervezettel szemben elkövetett összes mulasztásainkat és bűneinket megbántuk, azokat őszintén sajnáljuk s a leghatározottabban fogadalmat teszünk arra nézve, hogy azokat jóváteendő, a jövőben minden tekintetben és minden téren a szervezettel szemben tartozó kötc lezeltségeknek eleget fogunk fenni, hogy ezáltal a szervezethez való tariozandóságra magunkat érdemessé tegyük,Jelen nyilatkozatunk itgy a «Typographia» szaklapban, valamint a Népszava és «Egyetértés* napilapokban közzéteendő.Ezen nyilatkozat az 1907. évi április hó 15-én tartott személyzeti értekezlet határozatából kifolyólag íratott.Budapest, 1907. évi április hó 15-én.Következik az «Egyetértés személyzet* 32 alkalmazottjának az aláírása.Megjegyezzük még, hogy a nyomdászok szervező bizottsága nálunk, valamint a kávéssegédek szervező bizottságánál is járt s arra kértek bennünket, lfogy ngy a kávéházakban mint a vendéglőkben az «Egyetértés»-t lehetőleg bojkottáljuk és ne rámázzuk be. Részünkről mindent megteltünk, ami nem sok haszonnal járt, mert az Egyetértés a mai dicsőséges «nemzeti kormány* félhivatalosa lévén, nincsen rászorulva a vendéglőkre és kávéházakra s nem előfizetőkből él, hanem a < pausálékból*. Különben a (őke kizsákmányolása megtelte helyettünk az agitációt. Ránk nézve csak az a tanulság: «ne bizzunk a tőke szirénhangjában és legyünk meggyőződve, ha érdeke úgy kívánja, a leglalpnyaióbb munkást is eltiporja*. Szervezetlen éttermi segédek, vegyetek példát magatoknak a fenti esetről!Boda — a ml barátunk. Május 2-án végre kiköltözködtünk abból a kutyaszorító utcából, amelyet Molnár-utcának hívnak és amelyet bátran a pincérkereskedő ügynökök zsibárus-utcájának is elnevezhetünk, ahol az olcsó pincért árulják, vagy legalább is összefogdosni iparkodnak az ('állásközvetítő iparos* urak. És legyünk őszinték: mi szervezett éttermi segédek nem szívesen jártunk a Molnár-utcába, nem szívesen azért, mert minden öntudatos pincér gyűlöli az ügynöki embervásárt és természetszerűleg gyűlöl mindenkit, aki bármilyen formában hozzájárul a cupringer-intézmény fentartá- sához. Az öntudatos éttermi segédeknek mindég kin volt végignézni azt a lelketlen vásárt, melyet a Molnár-utcák ügynökei meglehetős talentummal űznek — a rendőrség becses aszisztálása mellett. A magyar polgári társadalomnak a magántulajdon szentsége feletti ideges féltékenysége és védelme sehol sem olyan kirívó, olyan haladásellenes és ázsiai, mint az olcsó munkáéi őszállitás privilégiumában: az ügynöki rendszernél. A polgári társadalom rendőri intézményéről az éttermi segédek mozgalmában ugyancsak fényesen bebizonyult, hogy az osztályuralom nem egyébre szervezte és tartja ki, minthogy a munkások társadalmi mozgalmait brutálisan elnyomja, megakadályozza és ha másképp nem, a tőkéi ngy szolgálja, hogy az olcsó pincérpáriák szállítására berendezett (ügynöki rendszert* védelmezze. Boda Dezső főkapitány, akiről sok nyárspolgárias észjárású pincér ngy ábrándozik, mint a pincérek született barátjáról, aki a pincéi mozgalommal szimpatizál, bizony a valóságban másképp cselekedett. Sok nyárspolgárgondolko- dásu szaktársunk ha ráér egyszer, kapja magát csak és sétifikáljon el az ügynöki zsibárus-. akarjuk mondani a Molnár utcába s győződjön meg személyesen, hogy szimpatizál olt a rendőrség a pincérmozgalommal ? I Minden cupringerei mellett egy «rendőr- őrszobát* fog találni a közismert vörös lámpással - csupa szimpátiából. És például a legsötétebb József- és Ferencvárosban és a kültelkeken, ahol a Jasszok garázdálkodásai miatt a munkáscsaládok élete már este 7 óratáji sincs biztonságban, egy Andrist sem látni, ellenben a Molnár-utcá-



1907 5. ulilalSZ Á L L O D Á I ES ÉTTERM I S E G É D E K  SZ A K LA P JAbán, fiz ügynökök vásárcsarnokai közölt, ahová nem a legszívesebben és nem privát mulatságból, hanem taktikai okokból helyezték el az éttermi segédek a B. P. E. munkaközvetítését, oh, ott minden második házban a Boda-kozákoknak egy «őrszobája» van. És hogy Bodáék rendorlegényel nem azért vannak a Molnár-utcában, hogy a szervezett éttermi segédeknek evikipuszikat osztogassanak, hanem azért, hogy a vendéglős és kávésipari tőkének az érdekében a haldokló ügynöki rendszer életét minél tovább kihúzzák, kézen fekvő dolog. És ha ezt minden szaktárs Így fogja fel, nem láthat majd Bodáékban pincérmunkás barátot, forradalmibb álláspontra helyezkedik s nem fog úgy cselekedni, mint nem is olyan régen kávéssegéd szaktársaink, akik rendőreket a - nagy bálra* lisztelctjegygyel hívlak meg, tekintettel hogy a polgári rendőrség intézménye iránt szimpátiával viseltetnek.A szervezett éttermi segédek nem egy esetben, ha a kötelesség úgy parancsolta, be-bekukkantottak a cupiingerekhez és kihúzták az ott lézengő sztrájktörő anyagot. Természetes, hogy ilyenkor Bodáék, a mi barátaink, mindig nekünk adtak igazat, vagyis nem egy szaktársunkat kisértek be a szokott szalonintelligenciájukkal, sőt jelenleg is vagy négy szaktársunk ellen folyik a vizsgálat a megsértett «szent magántulajdon* nevében. Sőt az utóbbi időkben a Molnár- utca ostromállapothoz hasonlított és a rendői kozákok mint a kakas a szemétdombon fel és alásétálva azt sem voltak hajlandók eltűrni, ha két munkanélküli éttermi segéd megállt az utca közepén és beszélgetett, hanem ősi szokás szerint .oszlattak*. S ezért talán nem is annyira mi, mint inkább maguk a rendőrlegények és barátaik, az ügynökök örülnek legjobban annak, hogy a mi munkaközvetítőnk a kutyaszoritó utcából kiköltözködölt. Pedig korai az öröm. Mert ha mi eddig taktikából szívtuk a Molnár-utca rossz levegőjét, most, hogy kiköltözködtünk, nagyobb alkalmunk van ellenőrizni az ügynöki spclunkákat egy e célra alakított bizottsággal. Mert mi szervezett munkások vagyunk, akikben forradalmi vér kering és akik egy pillanatig sem ülünk fel annak a- dajkamesének, hogy Bodáék a pincérmozgalomnak barátai lehetnének.A vastagbőrüek. Kikel értenénk mi vastagbörüek alatt? Senki mást, mint a Fogadóékat*, a pincérek szervezkedésének megzáptojásozott sárga reakcióját. Egy szuszra annyi impertineuciával hazudni és egy szuszra annyi perfidiával ferdíteni csak azok tudnak, akik teljes életükön át a hazugság kenyerét ették és abból maguknak egy jó jövedelmező forrást kovácsoltak.A «Fogadó» papirosnak lényleg hazugság a kenyere és most, hogy a kenyér- kereseti forrás veszélyben van, vagyis a magyarországi éttermi pincérség szervezkedése révén és szakiskolájának a .Szállo- dai- és Éttermisegédek Szaklapjáénak felvilágosító kulturmunkája révén épeszű pincér az országban ostoba hazugságaiknak és frázisaiknak fel nem ül, most, hogy kifogytak már mindenféle mocskolódásból, most azzal akarják megtéveszteni és félrevezetni a még szervezetlen jóhiszemű vidéki pincérséget, hogy hiszen szükséges a szervezkedés, de nem szociálisla szervezetben, mert a szociállsta szervezetek a munkásukat és igya pincéreket is a magas tagdíjakkal — csak kizsarolják. Ezt Írják ők, a butaság vámszedői, a pincérek filléreiből kitartott - vándorlegények. Azok írják ezt, akikről még az általuk félrevezetett pincérség is úgy ir, hogy söpredék, akiket el kell söpörni, mert havi 150 forintos titkári állásokra vássák rossz fogaikat. Ok írnak Így, természetes, akiknek hazugság a kenyerük, akik fotográfiákkal, analfabéta albumukkal és több eféle vásári kalendáriumos Bolond Istókoskodással éveken át megfertőzték a pincérség közvéleményét tiiDerkulus szellemi bacllusokkal,

akiknek «szaklapnak» csúfolt sajttakarójuk egy-két megrögzött legény nmagántulaj- dona«, amelynek hazugságaiból él a pincérek nevével.Pedig Fogadóéknak annyi közük van a pincérekhez, mint a publicistikához, vagyis — semmi. Igen, nálunk szociálista pincéreknél még a szaksajtó sem magántulajdon, hanem épp úgy, mint egy szociálista munkásszervezetnek minden egyes intézménye — közvagyon, köztulajdona a szervezet minden egyes tagjának, amely nem anyagi haszonra dolgozik és amelynek jövedelme a közös kasszáé. Hisz tudjuk mi, hogy Sarkadiék miért óbégatnak s az mindég jobb, ha a pincérség ellenségei sírnak, mert akkor mi biztosak lehetünk abban, hogy helyes utón járunk. Hát bizony a szociálista munkásKzervezeteket a tagok tartják fenn a tagdíjakból nem úgy, mint a keresztes pókok sajttakaróját a — főnökök pénzéből. De ezért a tagdíjért a munkás- szervezetek egész tekintélyes ellenszolgáltatást is adnak a tagoknak, amit bizonyítanak a szakegyesületek számadásai. A szakegyesületek tehát a tagdijak ellenében bőven megfelelő ellenszolgáltatást is adnak, olyant, amilyen ellenszolgáltatás mellett zsarolásnak nevezni a tagdiiszedést, legalább is .csuhába bujt Fogadó-féle keresztény szociális-ortodox arcbőr kell*.A (Fogadó* agóniája. Mi, mint a szervezett éttermisegedek szaksajtója, igazán csak ma utólagosan sajnáljuk azt a sok nyomdafestéket, amelyet a Fogadó cimü semmire senr használható ujságpapiros garázdálkodásainak a leleplezésére elköltöttünk. Bár egyrészt a cél az volt, hogy lerántsuk a leplet róla és «szakiróit» valódi világításukban állítsuk be, de főképp arra is kelleit törekednünk, mint a szervezett éttermisegédek harci fegyvere, hogy a szabadszervezetnek a Fogadóra kimondott bojkottját minden rendelkezésünkre álló eszközzel elősegítsük és szüntelen agitáció- val, felvilágosítással odatörekedjünk, hogy a pincérség köztudatába szilárd meggyőződéssé neveljük azt, hogy amig a szak- szervezeti mozgalomról véleményét a Fogadóféle (-szellemi táplálékokból* alkotja, addig a gazdasági kérdésekről objektív és helyes Ítéletet magának sohasem alkothat.Ha a célt igy mérlegeljük, nem kellene sajnálnunk a nyomdafestéket, azonban a dolgok mélyére tekintve, a magyarországi pincéreknek az osztályharc alapján való szervezkedése sokkal nagyobb esemény, sokkal méltóságosabb tényező és hatalmasabb történelmi hivatás a magyarországi munkásmozgalom történetében, semhogy egy olyan csipri-csupri senkivel és sajtó- kukaccal, mint a Fogadó, csupán azért foglalkoztunk volna, mert talán valami nagy fontosságú domináló tényezőnek néznénk a pincérmozgalomban. Dehogy! Ezt ne higyje senki. Ha nyomdafestéket pazaroltunk rá, csak azért tettük, hogy a kimondod bojkottot eredményre segítsük. Meri amint mindnyájan tudjuk, a bojkott csak akkor bojkott és úgy ér valamit, ha az olyan szervezett munkások által lesz fegyverül használva, akik eléggé erősek is arra, hogy e fegyverrel az ellenségnek a nyakát szegjék.Mi lehat megtettük kötelességünket és ma már büszkén állíthatjuk: «a szervezett éttermisegédek bojkottjának* már mutatkoznak az eredményei, amennyiben a Fogadó — agonizál, magyarul mondva haldoklik. Bár az agónia természetszerűleg önként is bekövetkezett volna, ám tekintettel, hogy nri azt siettetni tudlak, nem kell sajnálnunk a nyomdafestéket. Fs bár mit mondjon a szemtelen hízelgés, bizony a Fogadó agonizál, haldoklik.A vidéken egymásután alakulnak meg a mi szabad szervezeteink és vidéki szaktársaink szellemileg felszabadulva érvényt szereznek a (bojkottnak*, egymásután küldik vissza a rájuk erőszakolt Fogadó lappéldányába leleplezett (szakíróknak*. Itt csak mint érdekes tünetet leszögezzük a Fogadó

szerkesztősége vándorlegényeinek jelleméi, akik, mint a fuldokló a szalmaszálba, a leg- ocsmányabb ármánytól és aknamunkától sem riadnak vissza, csak hogy senkinek sem használó sajtpapirosukat továbbra is fentarthassák.Természetes dolog, hogy a munkaközvetítés vérkeringése az ország szivéből, a fővárosból fut szét a vidékre. És ha a fővárosi pincérség szervezkedik, előbb-ntóbb a vidéknek is öntudatra kell ébredni, mert mig egyrészt a kizsákmányolás kényszeríti a szervezkedésre, másrészt a fővárosból a vidékre közvetített szervezett pincérek mindegyike egy-egy élő agitátor, aki bár csendes, de annál eredményesebb munkát végez, hisz íme, a Fogadók jönnek vissza vidékről is!A Fogadó (.szerkesztősége* persze ebbe a lénybe nehezen tud belesznkni és nem akarja a dolgot elhinni. Mit kell hát ilyenkor tenni? Írni a jó vidéki előfizetőknek és a szervezett szaktársak ellen intrikálni s őket kitúrni a kenyérből.írni Kassára, Pécsre, Győrbe slb. — a kedves X. Y. bátyámnak. Hogy igy meg úgy bátyám, a múlt napokban a Fagadó  lapokat visszakaptuk bizonyára valamelyik félrevezetett gyerek — küldte vissza, Írja meg „bátyám, hogy felhatalmazta-e, hogy az Öli lapját is visszaküldje ? A drasztikus feliratú cimszalagokat mellékelem — a küldött levelezőlappal is — szíveskedjék megtudni, hogy ki irta, ki tette? Hátha illetőt is sikerül — bár sajnos tudatlansága miatt — 3 napi elzárásra ítéltetni stb.. .Hát igen, a Fagadó ilyen formájú leveleket küldözget széjjel az országba és csupa sárga bosszúból, hogy már senkinek sem kell, vidéki szervezett szaktársainkat túrja ki állásukból. Ugyebár, jellemző ? Hiába! Maguk vidéki szaktársaink naponta értesítenek bennünket az ilyfajta manőverekről, sőt érdekes pikantériája a Fogadó vándorlegényeinek jelleméről a .Kassai Munkás* következő híradása:
Szimat . . .  Az idegenek névsorában szerényen 

húzódik meg egy név, Flór Győző szeikesztő neve. 
Nincs benne semmi különös, s hogy ezt a szer
kesztő (?) urat mégis előráncigáljuk, annak az a 
magyarázta, hogy megtudtuk, mit akar ő kegyelme 
Kassán szerkeszteni. Mint az agár a szimat után 
jött fel, hogy az öntudatosan szervezkedő pincér- 
munkások sorait megbontsa. A  ^hazafias* pincér
szövetség maszlagjával házalt napokig, eredmény
telenül. A  kutya se hederitett ő kelmére, bár nem 
egy kassai vendéglős sieielt segítségére. Kiváncsiak 
vagyunk, hogy «Fogadó» cimü sujttakarójában mi
ként fog az «eredményről» beszámolni.

(i Kassai Munkás»)
Ezekután megnyugvással konstatálhatjuk : «a szer

vezett éttermi segédek bojkottjának meg van az 
eredményc> : a «Fogadó > agonizál. Ha ezekután 
még egy darabig fenn is tartja magát, már igazán 
csak a jámbor vidéki, analfabéta kis kóczos főnö
kök pénzéből leheti. De azok meg is érdemlik bün
tetésül a --Fogadó* előfizetését és —  olvasását.

M agyar pincértanonc nevelés. Számtalanszor 
vagyunk szerencsések, a munkáltató főnökök részé
ről azt a vádat hallani, hogy ami radikális hangunk 
képmutatás és csupán azért történik, mert egy-ket 
«izgatónak» a kenyere ezt megkívánja. Számtalan
szor halljuk az ipartársulat berkeiből felénk sut
togni, hogy a mi kritikánk nyers, hangunk goromba 
és pl. a tanonckizsákmányolásról, vagy a borfiuk 
rabszolgaságáról eddig irt és mondott súlyos igaz
ságaink hasból állított, alaptalan koholmányok stb.

Hogy a mi fégyes éttermeinkben a borfiukat ho
gyan zsákmányolják ki, hogy a mi főnökeink az ipar
törvényeket hogyan játszák ki, erre majd következő 
számunkban meg visszatérünk. De hogy a «magyar 
pinczértanonc-nevelés» itt Budapesten milyen azsiai 
s hogy mi nem hasból irnnk valamit, ha írunk, áll
jon itt bizonyítékul egy ifjú munkástestvérünknek, 
egy fiatal borfiu rabszolgának, egy sápadt gyermek
proletárnak nagy intelligenciára valló, de megdöb
bentően mély gondolkodású cs súlyos vádakkal teli 
levele, amely Pozsonyból lett hozzánk bekiildvc és 
amelyet minden kommentár nélkül, szószelint köz
lünk. Vonja le ki-ki magának belőle a kontrover- 
ziákat. A  levél szövege következő :

Pozsony, ápr. hó 29.
Tekintetes Szerkesztőség!

Legutóbbi számban, az Éttermi Segédek szaklap
jában egv czikket olvastam Baár vendéglős űrről, 
nlelybcn felemlítik, hogy «Baár ur goromba-, igen 
tévednek Önök, hogy ha azt gondolják, talán ez 
nz egész hibája, dehogy, Önök még nagyon keve
set tudnak és nagvon rosszul vannak informálva az 
összes viszonyok felől.



1907SZ Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E G É D E K  SZ A K LA P JA
Nein tagadom, sőt még erősítem a tényleges 

gorombaságát Baár urnák, de gorombasága mellett 
van még brutális bánásmódja személyzetével, külö
nösen figyelmébe ajánlom Önöknek a Baár urnái 
szerződésileg felvett fiukat, ezeken a kezdő pincére
ken nyargal ő egész nap, legcsekélyebb hibáért üti, 
veri, pofozza teljes erejével, hogy némelyiknek még 
orrán-száján ömlik a vér, ki vannak téve a gazdájuk 
jó vagy rossz kedvének, gazdájuk nemhogy védel
mezne, de még maga uszítja vendégeiket, hogy nem 
heti sajnálni a kutyát, tessék megmondani minden 
csekély hibát, majd ~ megtanítom. így beszél a Baár 
ur és ezeken a rabszolgákon nem segíthet senki 
sem! Itt van az Önök szervezetük, nézzenek a 
dolog után, hisz ezek is pincérek, ezek is szaktár
saink, tehát joguk van elnöknek őket megvédeni.

Én tudom a viszonyokat a Baár urnái, mert szer
ződésem volt, de nem bírtam kínzásait cs mert 
egy derék éthordó, névszerint Fehér Sándor párto
mat fogta, felmondás nélkül kidobta az üzletből és 
még annak megélhetésében is gátat vetett.

Nem tudom, melyik boriin fogja magát lábbal 
tiporni hagyni, mint ezt Baár ur öcscse, Baar Ferenc 
tette egy Ízben velem és nemcsak mivelünk ily bru
tális, de még cselédjeit is úgy megpofozta Baár ur, 
ha felmondtak a terhes munka miatt, hogy vér jött 
fülén, orrán, száján és történik ez a XX. század
ban, Magyarország fővárosában Baár urnái, nem 
tudom, hogy most is úgy mén-e a dolog, de mikor 
én ott voltam, még zöldséget is tisztittatott velünk, 
mert nem volt cselédje, ki csinálná, eléggé sajná
lom, hogy nem volt még tavaly szervezet, hogy 
akkor tehettem volna taplót a Baár ur orra alá, de 
remélem, hogy lesz Önöknek gondjuk rá, hogy Baár 
urat megleczkéztetik.

Még említést akarok tenni Baár nr vendégszobá
jában puffaszkodó és fészkelő vén, fogatlan kaszir- 
nőjéről, kinek szintén igen járt a mamlasz szája cs 
szeret az urnák hízelgésből olyan dolgokat be
súgni, amilyeneket még az ördög maga sem merne 
hazudni.

Legközelebb Pesten leszek cs bátor leszek több 
borfiuval egy kérést tenni, egyúttal csak figyel
mükbe ajánlom a Bár urnái lévő szerződtetett bor
fiukat.

Mély tisztelettel és üdvözlettel :
Selmáibaner Sándor, boriin.

Kizsákmányolás az Orient-szállodában. Mái
számtalan esetben figyelmeztettük az Orient-szálloda 
kávéházába járó szaktársainkat, hogy Molnár ur, a 
szálloda benője nem hogy csupán megrögzött ellen
sége az alkalmazottak szervezkedésének, amelyet 
bár nem nyíltan, hanem alattomban üldöz, de az 
éttermi alkalmazottakkal a legvadabb kizsákmányo
lást végzi, illő dolog volna tehát, Hogy a Molnár 
ur kávéházába vendégként járó szaktársaink, kik 
nagyobbára vidéki főpincérekből állnak, ha már 
nem is elvi szempontból, de legalább szaktársi ér
zésből, vagy egyszerű természetes emberszeretetből 
eleget tennének a mi felhívásunknak és vagy figyel
meztetnék Molnár urat a tiszteségre, vagy ha a jó 
szóra nem hallgat, hát pénzüket 11c vintick oda és 
bojkottálnák. Mert hogy Molnár ur megérdemli az 
önérzetes pincérek bojkottját, bizonyítja be a követ
kező levél:

Igen lisztéit Elvlársak !
Értesítem, hogy én az Orient-szálloda éttermében 

voltam mint csapos alkalmazva, de nemcsak, hogy 
chbérérl kellett dolgoznom, hanem a <koszt» élvez
hetetlen faggyus ételekből áll. Nehéz munkámért 
15 forint éhberl fizetett. (?) De még a főpiucérnek 
sem adnak rendes kosztot és annak is a rossz kere
set mellett 20 forintos éhbérrcl kell kijönni. Az 
éthordó pedig hazajár enni a feleségéhez, mert 
nem kap mást, mint savanyú liiilöl és büdös gulyást, 
a borfia pedig mindenféle szedett-vedett aprólékot 
és «§zaftot» kap enni. Ha azután valaki közülök 
panaszra megy, a kávés ur goromba és azt mondja : 
ha nem tetszik hát egyen sz . .. —  stb.

Tisztelettel N. N. csapos.
Molnár ur tehát igy bánik az ő személyzetével, 

az a Molnár beszél ilyen finoman, aki még nem 
reg maga is socher pincér volt. De persze ma, mások 
munkáján könnyű adni a ^főnököt . Mi nem is 
csodálkozunk annyira a dolgon, hisz Flórék stamm- 
vendégek az Orientbcn. De azt az egyet figyel
meztetésül felemlíthetjük, ha a viszonyok az«Orient - 
ben nem fognak megváltozni, Molnár ur, ami az 
éttermei illeti — alkalmazottak nélkül fog maradni.

Zsarolás a sasoknál a pincérek nevében.
A híres Sas-kör éttermeiről beszélünk, ahol a mun
káltató a következő mondatot Írja az «ctlapok'. 
fejére : - A pincérek munkabércmelése folytán kény
telen voltam az árakat emelné-. Mi a főjiök urnák 
c mondat helyeit a következő felírást ajánljuk: 

Marhaságom miatt kénytelen voltam az árakat 
emelni .

Megérkezett hát az első fecske ? Az éttermi segé
dek szervezkedése tehát jogcím ezentúl a priuciknél, 
hogy a vendégek kopasztását szahadon végezhessék? 
Az urak tévednek ! Bár ahoz semmi közünk, hogy 
milyen árban vesztegetik az ételeket, azonban a mi 
nevünkben, a mi bőrünkre kenve, ez mégis perfidia 
cs mi nem fogjuk tűrni. Meri ahoz mégis csak 
durvaság kell, hogy az étlapra Írja rá egy főnök 
pincéreinek bérjavitását cs c címen az árakat 
emelje. Legyen bál akár reklám, akár nem, ennél 
nagyobb Ízetlenséget egy adófizető polgár nem 
csinálhat. Fájjon bárhogyan a Sas-kör bérlőjének a 
kollektív szerződés megkötése, arról mi nem tehe
tünk. Aki nem bírja tisztességesen fizetni mun
kásait, zárja be az üzletét. És ha azt hiszi, hogy

pincérnek jobb lenni, mint gazdának, hát vegye a 
munkakönyvét, ha van, jöjjön el hozzánk, iratkoz- 
zek he az egyletbe cs menjen el dolgozni —  ha 
Ind. Mi majd adunk neki egy Sas-kor féle jo .üzle
tet. De ezt a pcrfldiiit nem tilr|uk! A Sas-körben 
három éttermi segéd szaktál sunk dolgozik és a 
szervező bizottság majd meg fogja lenni a kellő 
lépéseket, ha az alánról az a diffamálo kipellengc- 
rezés le nem kerül. És mint már eléggé koztudo- 
másít, az ilyen intézkedéseknek nem mi isszuk meg 
a levél, hanem a főnök urak. Mert azt tessék tudomásul venni, hogy a mi önérzetünk nem bitang 
jószág!

Néhány szó a kollektív szerződésről. Hogy 
a kollektív szerződési szükségesnek tartjuk, azt be
bizonyítottuk a legutóbb tartott lí. P. E. közgyű
lésén. Én a magam részéről elismerem azt, Hogy 
ez időszerűit jobb feltételeket nem biztosíthattunk 
magunknak, nem pedig azért, mert rövid 7— 8 
hónapos szervezkedésünk meg nem tudott bele- 
hatolni az összes, fővárosban dolgozó szaklársaink 
szivébe. De nem mulaszthatom el megcnilitoni 
azt, amit a kollektív szerződés vitaeslclyén és a 
közgyűlésen tapasztaltam. Tudniillik a tárgyalás 
alkalmával kitűnt az, hogy bizony még mi nem 
igen vagyunk önállóak egy ilyen mélyreható, érde
keinket felölelő dologban • objektív* reszt venni.

Kitűnt ez abból az egy tényből, hogy a felszó
lalók nagyon is elkalandoztak a tulajdonképpeni 
tárgytól. És én ennek magyarázatát abban látom, 
hogy az cn kedves szaktárcáim inkább törődnek a 
sport s egyéb dolgokkal, mint saját gazdasági 
érdekeiket érintő ügyekkel. Már pedig a tagok 
indolenciája hátrányos az egyesület vezetésére is, 
amennyiben ilyen fontos dolgok létrehozásánál 
rendszerint utólag történnek kifogások azok részé
ről, akik azt elfogadták s helyeselték. Fz okból 
tartom én fontosnak a kollektív szerződést, meil 
ha béke, illetve fegyverszünet lesz köztünk cs a 
munkáltatók között, a biztosított időt fel kell hasz
nálni a (aguk nevelésére, még pedig olyan irányú 
nevelést óhajtanék a vezetőség részéről, hogy a 
szerződés lejárta előtt minden egyes tagja a B. I\ 
F.-nek öntudatos, meggyőződött szociáldemokrata 
legyen.

Akkor fogunk majd tudni mélyreható kérdések 
felett tárgyilagosan vitatkozni és dönteni, mert már 
a saját lábunkon járunk. Remélem, a jelenlegi ve
zetőség fogja tudni kötelességét és az őszi idők 
beálltával meg fogja kezdeni a sorozatos előadá
sokat, hogy a kártyát a tudományos vitatkozás 
váltja fel. Mert meg vagyok győződve, hogy a 
jövőben a mi munkáltatóink is szervezkedni fog
nak. Mái pedig a mi szervezetünknek öntudato- 
sabbnak kell lenni az övéknél, mert ők gazdasá
gilag és jogilag is erősebbek nálunk. De hogy a 
harcokban mi legyünk hatalmasabbak, az csak 
rajtunk függ. Ktemencz E.Levél Páriából.

Igen tisztelt szaktársak J
Budapestről történi elutazástjmkor megígértem, 

hogy értesiiést küldök az itteni viszonyokról, érde
kelni fogja önöket annál is inkább, mert a magyar 
lapok is közöltek tudósításokat az úgynevezett párisi 
pincér-sztrájkról.

Páris pincérei úgyszólván szervezetlenek, még 
pedig azért, mert a kötelező borravaló felig-meddig 
tisztességes megélhetést biztosit nekik. Ennek a 
tulajdonképpeni magyarázata pedig az, hogy az 
itteni pincéreké! csak éttermekben cs szállodákban 
töltött hosszas szolgálat cs gyakorlat után alkalmaz
zák a kávéházakban, mert a kávéházakban éppen 
úgy megvan a meleg konyha, tubledo stb. felszol
gálás, mint az éttermekben s ha a pincérek néni 
tanullak volna éttermekben, úgy nem is lennének 
képesek a kávéházakban dolgozni. Itt még meg
jegyzem, hogy a kávéházakban alkalmazott pincérek 
felerészben idősebb emberek. Ezek alkalmazására 
kötelezi a kávésokat a részükre készült szabály- 
rendelet.

A mozgalom azok táborából indult ki, kik az 
úgynevezett café restaurantok alkalmazottai voltak, 
ezek alakították meg szervezetüket (szindikátus) és 
megállapították követeléseikéi, mit a vendéglősök 
cs kávésok elé terjesztettek. Ezek a követeléseket 
rövidesen visszautasították s a pincérek beszüntet, 
lék a munkát. A vendéglősök nem ijedtek meg, 
hanem rögtön sztrájktörőket szereztek és sajnos, 
hogy itt oly sok a külföldi pincér cs sok nagyon 
rossz helyzetben van, igy akadt ezek között sztrájk
törő meglehetős nagyszámban. De mikor ezek dől 
gozni akartak, a szakácsok, sosierek, mészárosok, 
sütő-szakácsok is beszüntették a munkát; a mun
kásság megtámadta a sztrájktörőket s azok lassan 
egyenként megszöktek. A konyhaszemélyzet a pin
cérekhez csatlakozott. Ezek nyilvános gyűlést tar. 
toltak, de a rendőrség megtámadta és szélkergeltc 
őket.

A vendéglősök is tartottak gyűlést cs küldöttsé
get menesztetlek a miniszterelnökhöz, aki szintén 
azt tanácsolta nekik, hogy a pincérek szindikátusát

ismerjék el és azzal kössenek hékcl. Tegnap vagy 
tegnapelőtt már ülésezlek is a két szindikátus kikül
döttei, de a megállapodásukat még néni ismerem. 
Gyűléseken én is voltam, de még nem értem jól a 
beszédeket, mert nem bírom jól a francia nyelvel. 
Ha az eredményt megtudom, úgy azonnal megírom. 
Ha pedig talán jobb érlesitcst kapnak, úgy közöl
jék azt.

Az én lapomat küldjék Cnffe de’ la Tcrasse, 
Boulevard, Bonne-Novelle címre. Megjegyzem, e 
hó végen Londonba utazom, ottani címemet azon
nal megírom.

Páris, 1907 május 1.
Szaktársi üdvözlettel Mayer Ede.

A szervező bizottság 
köréből.A szegedi princik a kutyaszövetségben.Csak a múlt héten alakították meg szegedi szaktársaink a pincérek szabad szervezetét, hogy ezáltal elérjék mindazt, amire mint öntudatos munkásnak szüksége van, a jobb munkafeltételekre és tisztességes bánásmódra. De éppen ez az, amit a szegedi vendéglősök s t. urak megadni nem szeretnének az ő alkalmazottaiknak. És őkigyelmék összedugták b. fejüket és a «kutya-szövetség»-tői tanulva, elkezdték a vasúti vendéglőst uszítani, bocsássa cl Dávid Sándor főpincérét, mert az izgatta fel a szegedi pincéreket a «jó» gazdák ellen. És mit tett a vasúti vendéglő tulajdonosa? Felmondott az összes pincéreinek, csak azért, mert szervezkedni mertek. Erre szaklársaink Dávid Sándor szaktárs által tudtára adták a munkáltatónak, hogy ők nem fogják bevárni a 14 napi felmondási időt, hanem rögtön kilépnek, mert nem fogják tűrni, hogy egy gazda az ő szervezkedési jogukat korlátozza. S nyomatékosan azt is tudtul adták a t. főnök untak, hogy bizony az ő jogtalan elbocsátásukba a szegedi összpincérség is bele fog szólani és könnyen megeshetik, hogy nem lesz, aki az utazókat kiszolgálja. A kellő kioktatás után a t. főnök elővette a jobbik eszét és megadta munkásainak követeléseit s a felmondást visszavonta.Üdvözöljük szegedi szaktársaink erélyes fellépését. Csak kitartás a további küzdelemben.Negyvennyolc órai munka egyhuzamban.Hol ? Talán Szibéria ólómbányáiban ? Nem, hanem a mi tulipános hazánk kellő közepében, Magyarország szivének egyik városligeti, a főúri társaság részére fényesen berendezett mulatóhelyén, a Gerbcaud- fcle pavillon kazamatájában, a milliomos munkáltató javára s a főú ri léha társaság ínyenc gyomrának a kielégítésére negyven- nyolc órát kellett egy cukrász-clvtársnak dolgozni.És mi lett a hosszú munkaidő jutalma? Elbocsátás és az üzletvezető, Gregor ur. részéről nem intelligens emberhez illő durvaság. Ok? Mert Stcrbinszky cukrász- elvtársunk kifejezést mert adni szociális érzelmeinek még a milliomos Gerbeaud- pavillonban is.Mivel a pavillonban szervezett éttermi segédek dolgoznak, Stcrbinszky elvtársunk nyomban felkereste az éttermi segédek szervező bizottságát, hogy ott bejelentse a rajta esett sérelmet s orvoslást keressen. A szervező bizottság három tagja még aznap (vasárnap) kiment a Oerbeaud-pavil- lonba, hogy elégtételt szerezzen megsértett elvtárstmknak. A kiküldött bizottság az olt dolgozó szaktársakkal rögtön összeült tanácskozni. A tanácskozásban résztvett Oregor ur, ki bocsánatot kért Stcrbinszky elvtárstól, azt hozván fel mentségül a sértés elkövetésénél, hogy nagyon indulatos volt, mert elvtársunk nem felelt meg munkájának. (?) Mi jól ismerjük már ezt az elcsépelt kifogást. Ha a munkás igazát



7. oldalLLQDA1 ÉS ÉTTERMI SEGÉDEK SZAKLAPJAigo7 szkeresi, akkor lázit és nem felel meg. Mi azt izenjük Gregor szaktárs «urnak» és milliomos gazdájának, jó lesz idejében alábbhagyni a szocialista üldözéssel, mert ha még egy ilyen eset elő találna fordulni, nem állunk jót érte, hogy a szocialisták nem-e fogják egy szép napon megtisztelni a Gerbeaud ur pavillonját látogatásukkal. Az ott dolgozó szaktársainktól pedig elvárjuk, hogy csakis szervezett cukrászt tűrnek meg maguk közt.Tüntetés Kassán.
A Budapesti Pincéregylel munkaközvetítő irodája 

a Schalkház-szálló távirati megrendelésére Mátyás 
Ede és Fehér Frigyes szaktársakat küldte ki éthor
dóknak, kik néhány napi ottlétük után, kötelessé
gükhöz híven, mozgalmat indítottak a kassai szak- 
társak körében, nyilvános gyűlést hívtak egybe s 
megalakították a kassai szaktársak szervezetét.

Kassa város főbasája nagyon megijedhetett, mert 
egyéb dolog híján rábírta Schalkházné őnagyságál, 
hogy a pesti Jakahokat azonnal bocsássa el az üz
letből, mit a pincérek zsírján élősködő hölgyecske 
meg is telt és Stael Üynláné budapesti emberkeres
kedő közreműködésével sikerült két hig agyvelejű 
denuneiánst Kassára szállitlatni.Az egyszer még sike
rült, de mi megjósoljuk, hogy őnagysága még igen 
alázatos levélben fog tőlünk éthordókat kérni, de 
kérdés, hogy fog-e. kapni.

S/.aktársaink tizennégy napi felmondási időre járó 
fizetésüket megkapták és kiléptek. Másnapra Mátyás 
és Fehér szaktársainkat Váczi rendőrkapitány meg
idézte és felszólította őket, hogy azonnal hagyják 
el a várost, mit szaktársaink csak úgy voltak haj
landók megtenni, ha ellenük kitiltó végzést hoz, de 
ezt már mégsem volt bátorsága meglenni. Aznap 
délután szaktársaink kávéházbau tartózkodtak, ott 
hallották meg a deuunciáns főkapitány intézkedésé
nek visszhangját, a feleletet, amit Kassa város szer
vezett munkássága adott.

Este 8 órakor a Schalkház-szálló télikertjét, mely
ben tiszti estélyre volt terítve, munkások munka
ruhában foglalták le, itt hallgatták azt a jó cigány
zenét, mit egyébként Kassa város munkásai kiszi
polyozóinak élvezetére tartanak. Váczi ur kozákjait 
ide is elküldte, de mivel elvtársaink a beavatko
zásra okol nem szolgáltattak, tehetetlenül vissza
vonultak az utcára s az ott várakozó 3 4 száz 
elvtársitok megelégedetten szemlélte az összetartás
ban rejlő hatalmat, Váczi ur tehetlenscgét s a kas
sai szervezelt munkásság rohamos fejlődését.Cupringeráj az Orient-szállodálian.

Szép, verőfényes nap lévén vasárnap s már kora 
reggel csak úgy nyüzsgőit a járó-kelők sokasága 
a Kákóczi-ulon. Én magam is elvegyülve a járó
kelők sokasága közt, igyekeztem, a sok oldalba 
lökéstől űzetve, hogy eljussak mielőbb oda, ahova 
indultam. Szokásomhoz híven, figyeltem a járó
kelők okos és oktalan beszélgetéseit. Sokan azt 
mondhatják, biz ez nem férfias dolog. Igaz, de 
minden embernek van hibája. S igy az emberek 
diskusziőjuk megfigyelése közben eljutottam az 
Orient-szálloda kávéházig, ahol feltűnően sok férfit 
veítem észre a járó-kelők között olyant, akinek 
nem csupán az volt a célja, hogy a szép májusi 
nap reggelén élvezze a napsugarak jóllevő hatá
sát, hanem valami más cél vezette őket az Orient 
körüli forgásra.

Jobban szeniiigyre vettem most már a csoportba 
verődő embertársaimat s láttam, hogy egyik-másik
nak mélyre vágott mellénye van s beszélgetésükből 
megértettem, hogy pincérek. Hirlelenében, mint a 
szervezett pincérekhez tartozó, az a gondolat ciká
zott át agyamon, hogy bizonyosan a szent szövet
ségesek <talmud» csuhása, a hitsorsosók, akarnak 
alakulni országosan ? De csalódtam. Jobban meg
figyelve, most már a csoportokban állókat s közti- 
lök —  mivel már tudtam, hogy pincérek —  egyiket 
megszólítottam, mondaná meg, mit várnak az 
Orient-szállodánál.

A megszólitott egy vidéki kávcssegcd volt és 
elmondta, hogy ő és rajta kiviil vagy 30- 40 pin
cér van iderendelve 8—9 órára, akiket valami 
Slrausz és Wéber nevű pincérek, Pécsről megjelen
nek és akceptálni fogják a Pollák cupringer és egy 
Májás névre fülelő kerítő állal idereudelt pincé
reket.

Eközben az ott levők közül többen körcm cso- 
porto-utvi, megmagyaráztam a jobbadán szerve
zetlen embereknek, hogy ilyen utón nem szabad 
munkát vállalniok, mert tulajdonképpen maguknak 
ártanak az ilyen piszkos utón jutott nuinkába- 
jufással, mert sem becsületes munkabér! nem kap
nak és meg kell majd az ügynököt is fizetni, sőt 
nagyon könnyen megeshetik, hogy a szervezett 
pécsi pincérek és munkások részéről kellő fogad 
tatásban részesülhetnek, ami emlékezetes lehet az 
ilyen szervezetkerülő, fejbólintó jánosoknak. Jel
lemző, hogy ezek a szerencsétlen, félrevezetett 
szaktársainkat mennyire felültették, mert a hajcsá
rok nem érkeztek meg. Lehet, hogy megszimatol' 
ták a különben otllévő szervezelt éttermi segéde
ket, akik már várták a pincérlmsra vadászó ma
darakat.

Azonban a fentiekből egy tényt tartozunk meg
állapítani és pedig azt, hogy meg nagy munka vár 
az osztálytudatosan szervezett pincérekre cs ez az, 
hogy kíméletlen harcot kell indítani azok ellen, 
akik felkeresik az ügynöki irudákat, de azok ellen 
is, akik ajánlott utón, protezsálással akarnak érvé
nyesülni, az összpincérség rovására. Az öntudatos 
szervezett éttermi segédeknek az legyen a köte
lességük és jelszavuk: Csakis szervezett és az 
egyesület által közvetített szaktárssal dolgozunk. 
Akkor megszűnik az ügynöki sarc és el fog tűnni 
a protekciós ajánlás is. (Suhogó.)Figyelmeztetés.

Figyelmeztetjük a szaktársakat, hogy csak olyan 
szaktársat válasszanak bizaliniférfiunak, aki az azzal 
járó feladatoknak meg is felel. Mert az mégis csak 
abszurd dolog, hogy nyolcvan bizalmiférfi közül 
fele sem jelenik meg az üléseken. Vannak űztelek, 
ahonnan egyáltalán nem jelennek meg a bejelentett 
bizalmiférfiak. És ez azok hibája, akik megválaszt
ják az ilyen bizalmiférfiakat. A szak társak erkölcsi 
kötelessége a biznlmiférfiakat arra bírni, hogy azok 
az üléseken pontosan jelenjenek meg. Be kell szá
moltatni az üléseken hozott határozatokról. Hiszen 
a bizalmiférfi képezi az összekötő kapcsot a szer
vezet és a szaktársak között, a bizalmiférfi fontos 
tényező a munkásmozgalomban, mert ő általa jut 
kifejezésre megbízói akarata. Tehát kérjük a t. szak- 
társakat, hogy azok helyett a bizalmiférfiak helyett, 
akik hanyagságból nem jelennek meg az üléseken, 
haladéktalanul másokat válasszanak. Mindazok a 
bizalmiférfiak, akik ezek után kimentés nélkül elma
radnak az ülésekről, a szaklapban uévszerint fognak 
felszólittatni.

HIVATALOS RÉSZ.
FeUilfizetések. Az április hó 15-én megtartott

műkedvelői előadásunk alkalmából történt felülfize- 
tések kimutatásaiból térszüke miatt a következő 
feliilfizetések kimaradtak, melyeket ezennel köszö
nettel nyugtázunk:

Dobler István 4.— , Németh Károly 4. , Németh 
István 1.— , Pucher Alajos 1. Wutti Ágoston 1.— , 
Szahó Imre 1.— , Schramf János — .40, Schenk 
Nándor — .40, Sugár József*— .40, Metnyásky István 
— .40, Killát Ferenc — .40, Kutchera József — .40, 
Fel kér N. .40 kor.

A rendkívüli közgyűlés. Április hó 24-én, éjjel 
12 órakor, a B. P. E. régi helyiségében rendkívüli 
közgyűlési tartott, amelynek napirendje a kollektív 
szerződés megkötése az ipartársulattal volt.

Varga István elnök a közgyűlést megnyitja, konsta
tálja, hogy az szabályszerűen lett összehiva és hogy 
az határozatképes. Boór Jenő, mint előadó, behatóan 
ismerteti a napirendet és rámutat a szerződés meg
kötésének feltétlen szükségességére. Felolvassa a 
kolletiv szerződés szövegét, amelyet lapunk jövő 
számában teljes szövegében ismertetünk.

A szerződés megkötése ellen csupán Klemencz 
Frigyes szaktársunk beszélt és azzal érvelt, hogy a 
10 korona heti munkabérminimum kevés és a múlt 
hóban megtartott nyilvános gyűlés álláspontjának a 
kijátszása, ahol 12 korona muiikabérmininium lett 
követelésként felállítva.

Boór Jenő szaktárs felvilágosítása lilán a köz
gyűlés a vezetőség álláspontjára helyezkedett és 
Varga István elnök hozzászólása után a szerződést 
eredeti szövegében elfogadta.

Beszéltek még Qalgdczy Miklós, Csényi József 
és mások, akiknek lelkesítő és tárgyilagos felszóla
lásaik után a közgyűlés a kollektív szerződést eredeti 
szövegezésében egyhangúlag elfogadta.

Több tárgy hiányában elnök a közgyűlést reggel 
5 órakor bezárta.

Szerkesztői üzenetek.J .  M. Szentes. Rendkívül kellemesen érintett 
bennünket, hogy ön Szentesen is elvtárs maradt és 
figyelemmel kiséri a mozgalmat. A dolog úgy áll, 
hogy a szerződés megkötése már cousumatuin est, 
vagyis befejeztetett, még pedig 3 évi fegyverszü
nettel, ami semmi esetre sem lehet ránk nézve hát
rányos, amint ön nagyon jól tudja. A munkabér- 
minimum heti 10 korona, ahol pedig már több van, 
ott a magasabb bér marad. Különben lapunk jövő szá
mában már olvashatja. Ne féltékenykedjen tehát'és 
ne feltételezzen rólunk olyasfélét, hogy mi a g . . . k 
szép szavainak képesek volnánk felülni. Különben 
üdvözöljük.

Felelős szerkesztő: Koznia Zsiginond.
Kiadó: Schönherr József.

Munkatárs: Boó r Jenő.
VIL ‘G033AQ KÖNYVMVOMOA fl. T. BUDAPEST, VII., NYAíl-UTCZA I.

A szaktársak figyelmébe ajánljuk
H E R M A N N  G Y U L A
férfiszabómestert, V I I , W esselényi-utca 47,
ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és jó, 
ízléses munkájával elismerésünket kiérdemelte. 
Jó szabás! O lc só  árak!

Kész üzleti ruhák raktára.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja !1904. St. Louis Qrand Prlx.Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt. Lnkácsfiirdoi K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !
A KRISTÁLY-FORRÁSvize hasznos ital étvigyzavaroknal és emésztési nehézségeknél. Alegtisztább és legegészségesebb asztali és borvlz. 1 láthatói szornj- cslllagltó. Vidékre és külföldre fuvardijmentes s/.állltfis. Kérjen árjegyzést. Szénsavlelilés-nélkflll töltés is rendelhető, inelv liasonlú enyhesége folytán pótolja a franci u Evinn és St.-H aliéul vizeket.

Szt. LukácsfUrdö Kutvállalat Budán.i-------------- — ............ .... ......................1
F o f í ^ r K p r i  é,^nk helyen e^y újonnan

U d l  ő.pült házban május ho 1-én egy 
megfelelően R O n F O  A üzlet nyílik. A tu- 
berendezett lajdonos többféle
vállatatu miatt az üzletet önállóan nem kezel heti, 
igy azt albérletbe szándékozik adni. A  pályázók 
bővebb információt a ^Budapesti Pincér-Egylet' 

elhelyező osztályában kapnak.[ T
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Hol van a legjobb kávé? 

A „MAMUS“-NÁL
=  Haris-bazár =

É tte rm i s e g é d e k  találkozó helye.■  ■ ■ ■ ■ ■  ■
Littke

„Casinó“
pezsgő

külön töltés.

Budapesti főraktár:

IY., Szép-utca 3.
Telefon-sz.: 10Vendéglős urak figyelmébe!legmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok időt s munkát m egtakarító *Berkovits»-féle

Hektoyraph-lapokats minden színben lévő léniákat. A nélkülözhetetlen Heklograph-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. Hcktograph- tekercsek és kiinoshatutlnn ruha|elző-lestékek minden nagyságban rendelhetők
B e rko v its  K á ro lysokszorositó-készülékek, Hektograph-raktárábnu
Budapest, VII., Sip-utca 11. szám.Árjegyzék bérinentve.

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

Pincérek figyelmébe!
P i n r p i s . r i n r í k  mindennemű tyukszemesrmcer-CipuK é8 {ájos ubakat meg-gyógyit cipőim viselése.P i n r ó h i r í n n l r  valódi finom chevrenux- rm ce r CigiOH bőrből, k ö n n y ű , e r ő s  t a l p p a l ,  párja 12 korona.P í l t r p r a r í n n k  közkedveltségnek ürven- r m t e r - b i p o i l  denek mindenhol.
Serény Zsigmond

Budapest, Ilii., Erzsébet-kőrut 36.
Vidéki iMgrandelístk utánvitsllel pontotan eszközöltetnek.

O lc s ó  tö rle s z té sé é

PÉNZKÖLCSÖNT
földbirtokra, házakra, telkekre, építkezésre 1., II., 
Hl. bekebelezésre. Személyhitelt mindenkinek 
kezessel és anélkül. ~  Y is z tv is e lö -k ő lc s ő  
n ö k e t 5 25 évi visszafizetésre, valamint 
h á z a k , te lk e k  a d á s -v é te lé t közvetítünk.

BUDAPESTI HITELFORGALMI INTÉZET
Budapesten, VII. kér., Rottenbiller-utca 1. szám. 
Fiók-Iroda: Kispesten, Hunyadi-utca 19. sz. alatt.Értesítés válaszbélyeg ellenében.

világhírű francia =

DELBECK & Co.
reimsi pezsgöborgyár és a 
=  müncheni Hofbrau =
m a g ya rország i  fő lerakata

V á lo g a to tt  fű s z e rá ru k , m in d e n n e m ű  
b e l-  és k ü lfö ld i cse m eg ék , m a g y a r  
és F ran c ia  p e z s g ő b o ro k , ru m  és te a , 
l ik ő rö k , s a jt , v a j, kassa i és p rá g a i 
s o n k a , fe lv á g o tta k , g y ü m ö lc s ö k  stb .

■ ra k tá ra  .... ■■ . ■...

Brázay Kálmánnál
=  Muzeum-körut 2 3 . ^

P in c é re k  b o r b é ly a i  P in c é re k  fo d rá s z a !

GROSS SIMON í " ;
Budapest, VI., Pelőfi-utca 3. sz.

Aki szervezett éttermi segéd, akinek n haja 
őszül, aki igazi, jó elvtárs, aki nem támogat ki- 
zsákmányolót, az G ro s s  S im o n  elvtárs fodrász
termét látogatja. R e n d e s  á rs z a b á ly . N é p s z a v a . 
Mióta G ro s s  S im o n  a  p in c é re k  fo d rá s z a , ősz- 
haju pincérek n in c s e n e k . Fejmosás, saját gyárt
mányú hűsítő vizekkel. Nincs hajhullás, de van 
fejbőrápolns. M o d e rn  k is z o lg á lá s . T is z ta s á g .

F O G A K .  3 $ e
szájpad lás

és inylemez nélkül is. A ra n y  k o ro n á k , a ra n y -  
és k au c s u k -h id a k , melyeket nem k e ll és nem 
is le h e t a szájból k iv e n n i;  e ltö rh e te tle n , a
gyökerek eltávolítása felesleges, rágásra azonnal 
használhatók, 10 évi jótállással 24 óra alatt ké
szíttetnek. Vidékiek megvárhatják. Saját talál- 
mányu szájpadlásnélküli müfogak csa k is  mii
termemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.

BARNA I. Budapest, VII., 
fo gm üterm e Kerepesi-ut 18.
Egyesületi tagok 20% engedményben részesülnek.

T E L E F O N

TÖRLEY
JÓZSEF
é s  T á r s a
p e z s g ö y y á ro s a k .

Pincék:

BUDAFOK (Bpestmsliidt)

Irodák:

BUDAPEST, Bili.,
Eszterházy-utca 22.

Figye ljünk a TÖRLEF-uezsyB  
v a ló d is á g á ra !

Úvakodjunk az u tá n ia t o k u l!A legnagyobb kincs a jó  egészség, melynek iőkelléke a tiszta levegő!
1,^";^"™tiszta,üde levegő legyen,[Sj,

Beck Károly szabadalmazott 
ablakszellőztető készülékét.E  találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű és minden ablakra al kai mázlin tó. A legcélszerűbb és legliigiénikiisabb szellőztető készülék. — Levélben! m egkeresésre további fe lvilágosítással szolgál
n r n i /  ■ / A  n n i  \I szabad, ablakszellőz-
DLUI\ EVAnULI tető készülék készítő 

Budapest, Vili. kér., József-utca 14. sz.A  szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot tehet számtalan s előkelő intézet, hivatal* tb. Ig y a  m. klr. koreskedelmi minisztérium, a pozsonyi állami női tanltókápeidr, a Pesti Naplószerkesztősége és kiadóitivatnlu, továbbá számos állatni intézet, iskolák, kórháznk, ahová az nblakszellöztelő bevezettetett és kitűnőnek találtatott.
B U D A P E S T -T E L E F O N . B E C S - T E L E IO N .Z O R N  M Ó R
bukorszállitási és beraktározási vállalata 

B u d a p e s t, V I I I . ,  J ó z s e f-k ö ru t  18. sz.
Elvállal mindennemű költözködésekéi, 
bntorszálliiásokat ngy helyben, mint 
vidékre, vasúttal vagy hajón, csász. és 
királyi szabadalmazott bútorkocsikkal. 
Minden kárért teljes felelősséget vállalok.

Beraktározás száraz ás tiszta raktárakban. 
Csomag és podgyászszállitásokat elvállalok.

Transíjlvania Sec12 elsőrendű kitüntetés.
= = == =  Főraktár: =

BORHEGYI  
FERENC ^

Budapest, I , E lz e lla - tó r  I. u.

Sürgönyeim:F R A N C O I S  B U D A F O K

LoiiisFrancois&C-
•- - - - - - -  csász. fis klr. udvari szállilák. = =
Fillip szász-coburg-gothal herceg íj fensége szállltál

BUDAFOK.

=  Hors concours. =
=  Vezérképvlselőség: =

BUDA ÉS =  
BL0CHMANN

Budapest, V., Akaüőm ia utca IS,

Telefon:B U D A F O K  15. S Z Á M .
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