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A  M A G Y A R O R SZ Á G I SZÁ LLOD A I ÉS VEN DÉGLŐ I ALKALM AZOTTAK SZO CIÁ LIS ÉRDEKEIT VÉDŐ S Z A K L A P .
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :Budapesten: Egész évre 10 K . Vid éken: Egész évre — 8 K.» Fél évre--- 5 • > Fel évre — — 4 >A szabadszervezet tagjai a lapot Ingyen kapják. M e g j e l e n i k  m i n d e n  h ó  5 - é n  é s  2 0 - á n . S Z F .R K E S Z T Ő S É O  É S K IA D Ó H IV A T A L :Telefon-szám i 59—32. Vili. kerület, Fecske-utca 45. szám, II. emelet,ahová a  kéziratok, levelek és pénzkíildemények küldendők.Lapzártat minden hó 1-én és 15-én. Kéziratok vissza nem adatnak.

Bojkott.Bojkott alatt áll: A ..Fogadó cimü fér- celmény, amely a pincéreken élősködik. Szervezett pincér a «Fogadót» nem olvassa!Z Á R L A T .A győri ás kassai pincérek mozgalom előtt állnak, senki Győrbe ás Kassára ne utazzon!
Értesítés.Értesítjük a Budapesti Pincér-Egylet tagjait, hogy a vezetőség az idén is egy tekepályát bérelt a tagok számára.Amennyiben a nyári hónapokban az egylet helyiségei nem nyújtanának elég szórakozást a tagoknak, ezzel szemben kárpótlásul a tekepálya o há 15-án Baross- utoa 45. szám alatt a „Rácsos kapu“ cimll vendéglőben megnyílt.Felhívjuk az egyletnek a fővárosban tartózkodótagjait, hogy a nyáron át rendezendő' dijtekézéseken teljes számban résztvegyenek.Szaktársi üdvözlettel

a vezetőség.

A szervezkedés ered
ménye..SVA.) Ki gondolt volna még egy év előtt arra, hogy 1007 május havában a B. P. E.-t cs a Budapesti szállodások, vendéglősök és korcsinárosok ipartársulata közt kollektív szerződés jöjjön létre, mely megszabja a munkáltatóknak azt, hogy mennyit fizessen munkabér fejében s heti szabadnapot adjon a pincérnek és csakis az egyesülettől szerezhetik be munkásszükségletüket. Bizony, erre egy év előtt nem igen mert volna gondolni senki! És ezt az eredményt, ami ma megvan, méltán kérdezhetnék a kishitílek, hogy mi és ki hozta létre ?Hát bizony, nem a t. munkáltatók jó akarata. Hanem létrehozta a pincérek ön tudatra ébredése, a céltudatos szociáldemokrata alapon való osztálytudatos szervezkedés. Nincs mit kendőznünk! Valljuk be nyíltan, hogy mi pincérek, dacára annak, hogy intelligens embereknek tartottak bennünket, mégis mi voltunk egyike azoknak, akik a modern szociális eszmékkel a legnehezebben barátkoztunk meg. Pláne távol tartottuk magunkat a világproletáriátust Felszabadító nagy és magasztos eszmétől. Es miért? Talán nekünk nem voltak szociális érdekeink? D l- igenis voltak. Csak az volt a baj, hogy mi uraknak képzeltük magunkat és elhitettük magunkkal, hogy érdekeink közösek a munkáltatóink érde

kével. S ezek a ferde felfogások évtizedeken át kiszolgáltattak bennünket a munkáltatóink önkényének és kizsákmányolási hajlamuknak.Vizsgáljuk meg egy kissé, hogy milyen is volt és még ma is az ország legnagyobb részében a pincérek helyzete, dacára annak, hogy - urak •> vagyunk.Nem-c dolgozunk még ma is 12—14 órát naponta? Volt-e a vasárnapi munka- szünetet pótló szabadnapunk? Nem-c 10 -15 forint havi fizetésünk volt, sőt még sok helyen kevesebb. S hány az olyan üzleteknek a száma, ahol a felszolgáláson és a szorosan vett munkánkon kivill szolgai munkát is végeztet a gőgös munkáltató a pincérrel. És a fentemlitctt fizetésünkből a bó végén különféle címeken annyit vont le a 
«humánus» és közős érdekeink örve alatt a munkáltató, hogy magunknak nem maradt semmi, hacsak a velünkyő viszonyban élő főnök gorombasága nem. Ezeket a sérelmeket betetézte még egy invázió, a pincérek véréből táplálkozol hada, a cuprin- gerek serege. És az itt felsorolt óriási bajokat mi évtizedekig tűrtök csupa urhat- námságból és a főnökökkel való «jó viszony > fentartása cinlén. Mig végre szakítottunk a régi tradíciókkal, t. i. hogy a mi érdekeink még sem lehetnek egygyek a munkáltatókéval ! A modern kor szelleme bennünket is megérintett. Megszólaltak a harsonák. A szociáldemokrata eszmék harsonái bennünket is felébresztettek lethargikus álmainkból. Szervezkedni kezdtünk, hogy véget vessünk a munkáltatók kapzsiságának és hogy megszabadítsuk magunkat a vérszopó ügynökök karmaitól. S Íme, rövid idő alatti szervezkedésünkkel oly eredményeket értünk cl, amelylyel egyelőre meg lehetünk elégedve. Az elért eredményeket lapunk más helyén olvashatjuk teljes egészében, itt csak arra mutatunk rá, hogy addig, amíg a pincérség a főnökök -atyai, pártfogására bízta helyzetének javítását, addig helyzetünk maradta régi, sőt rosszabbodott; de kijutott bőven az Ígérgetésekből, amit nagyon jól értettek a mi koalíciós munkáltatóink. Azonban az Ígéreteket mi is megelégeltük s a lettek mezejére lépve, kivetkőztünk az ál- liazafiságből s csatlakoztunk a nemzetköziek hatalmas táborához, hogy az elnyomott proletariátus felszabadító nagy munkájából mi is kivegyük részünket.Hiába ámítják magukat azok, akik a világgal szeretnék elhitetni azt, hogy a pincérek nem lehetnek szocialisták. Miért nem ? Talán a pincérmunkásban nincs meg az idealizmusnak az a foka, hogy lelkesedni s küzdeni tudjon egy szebb és igazságosabb jövőért?Sőt, meg van I Amit már az eddigi szervezkedésünkkel eléggé bebizonyítottunk. És itt nem állunk meg, bancm kettőzött energiával hozzá kell látnunk az egész or

szág pincérségének céltudatos szervezéséhez, amely már eddig is szép fejlődésben van.És hogy az egységes országos szervezkedés nem késhetik soká. bizonyíték erre az, hogy munkáltatóink hivatalos lapja, a 
Vendéglős- és Kávés-Ipar vezetőcikkében országos szervezkedésre szólítja fel a mi munkáltatóinkat. Ezzel szemben mi a teendőnk?Országos szervező bizottságot kell alakítanunk. Ennek a bizottságnak feladata az legyen, hogy készítsen egy tervezetei, amely tervezetben le kell fektetni az országos szervező bizottság munkaprogranimját és meg kell jelölni azt az irányt, amely irányban az ország pincéreinek gazdasági és társadalmi életét megjavíthatjuk. Szükséges. hogy az országos szervezkedést egy lap irányítsa, még pedig azért, mert szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak vagyunk, érdekeink azonosak, nincs szükség tehát két. esetleg három külön megjelenő orgánumra akkor, amikor szíikség- szerüleg be kell következni Magyarország pincérségének organizálása.■ Meri legyünk elkészülve, hogy Magyaréi - szag szálloda, vendéglő és kávés urai szervezkedni fognak ellenünk. Hogy az ő szervezkedésük bennünket készületlenül ne találjon, nekünk már most munkához kell látnunk. Mert az igazi munka még csak. most kezdődik. Nevelni kell az összpincér- séget az osztálytudatra s ez a munka az egységesen működő országos szervező bizott
ság  és az egyesitett országos szaklap feladata lesz. Mert nem elég ám, ha minden pincér tagja a szervezetének, hanem aki tag, az legyen osztálytudatos szociáldemokrata is. Mert csak azok a munkások tudják megvédeni érdekeiket, akik osztálytudatosságuk- nál fogva minden pillanatban készek jogaikért síkra szállni.És az sem szabad, hogy megnyugtasson bennünket, mert kollektív szerződést kötöttünk a munkáltatóinkkal. Bennünket csak az nyugtathat meg, ha jól vagyunk szervezve. Láthattuk, az építő iparosok is szerződésben voltak munkásaikkal és megszegték a szerződést, nem törődve becsületszavukkal, csak az lebegett szemük elölt, hogy letörjék munkásaikat. Hogy ez nem sikerült, annak köszönhető, mert az épitőmun- kás elvtársak öntudatos szociáldemokraták. Hogy a most megkötött szerződésünket a munkáltatók betartsák s annak idején jobbat köthessünk, ahoz az szükséges, hogy Magyarország pincérsége mintöntudatos szociáldemokraták egy csatasorban legyenek.

Szaktársak t
Jtiindeniitt, ahol megfordultok, 

agitáljatok a „Népszava" érde
kében I



2, oldal 1907SZ Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E G É D E K  SZ A K LA P JA
A kollektív szerződés
a Budapesti Pincéregyesület és a
Szállodások és Vendéglősök Ipar

társulata között.Az annyit hánytvetett kollektív szerződés végre a hefejezés stádiumába jutott. A szerződést tekintettel, hogy az ipartársulat közgyűlésének határozata nem kötelező tagjaira nézve, nem úgy mint egy ipar- testületnél, amely hatósági jelleggel felruházva elsőfokú iparhatóság, a Budapesti Pincéregylet kénytelen a szerződést külön-külön még minden egyes munkáltatóval is megkötni. A kollektív szerződést az ipartársulat a pincéregylettel megköti, ezt a közös megegyezést az ipartársulat a tagjainak egyenként megküldi, akik azután külön az egyesületnek Írásban tudomására adják, hogy magukat a közös megegyezésnek alávetik. A Budapesti Pincéregylet ezt tudomásul veszi, illetve a szerződésben megállapított munkafeltételeket csak azokra nézve tartja kötelezőnek, a békéért szavatosságot csak azoknál vállal, akik ezt az egyletnek külön bejelentik. A kollektív szerződés szövege a következő:
A tekintetes Budapesti Pincéregyletnek 

Budapesten.
Az alulírott ipartársulat tagjai a vállalataikban alkalmazott pincérek és tanoncok kereseti és munkaviszonyait — a t. Egyesület közreműködése mellett - alapos megfontolás tárgyává tették és egyfelől a pincérek és tanoncok keresetének javítására, másfelől a munkarend kiegészítéséül a következők állapíttatnak meg:1. Az ipartársulat ama tagjai, akik a jelen megállapodáshoz hozzájárulnak, kötelezik magukat arra, hogy a pincéreket első sorban a Budapesti Pincéregylet közvetítése alapján fogják alkalmazni. Ha pincért alkalmazni óhajtanak, ez iránt a Budapesti Pincéregylethez fognak fordulni és a Budapesti Pincéregylet köteles lesz az illető munkaadó által kívánt és az illető munkaadónak megfelelő pincért haladéktalanul közvetiteni. Természetes dolog, fenmarad a munkaadónak a joga ahoz, hogy az önök által közvetített pincérek közül azt alkalmazza s az önök által közvetített pincért akkor alkalmazza, ha és akit megfelelőnek talál.Ha önök a munkaadó kívánságának bejelentésétől számított 48 órán belül vagy egyáltalán nem közvetítenek, vagy nem a munkaadónak megfelelő pincért közvetítenek, akkor a munkaadó jogosítva lesz személyzetét bárhonnan beszerezni, de a 48 óra eltelte előtt a munkaadó nincsen jogosítva arra, hogy személyzetnek szerzése iránt máshoz forduljon.2. Annak meghatározása, hogy valamely üzletben valamely munka végzésére hány pincér vagy boriin alkalmaztassák, kizárólag az illető munkaadó joga.3. Természetes dolog, hogy bármely pincérnek alkalmazása vagy elbocsátása kizárólag a munkaadó szabad elhatározásától függ.Egyik pincér sincsen jogosítva arra, hogy bármely, az illető üzletben alkalmazott más pincért vagy bnrfiut zaklatással vagy fenyegetéssel a munkában akadályozzon vagy az üzlet elhagyására rábírni törekedjék.4. Azért, mert valamely pincér a Buda- pesli Pincéregyletnek tagja: azt elbocsátani, vagy eltávolítani nem lehet. Az alulírott ipartársulat azon tagjai, akik a jelen megállapodáshoz hozzájárulnak, a Budapesti Pincéregyletet — a náluk alkalmazok pincérek hivatott érdekképviseletének elismerik és a náluk alkalmazott pincéreknek a Budapesti Pincéregyletbe való belépése elé semmi néven nevezendő akadályt nem fognak gördíteni. A szervezkedésnek szabad teret engednek, de természetes dolog, hogy a szervezkedés sem a vendégek előtt nem történhetik, sem pedig az elvégzendő munka hátráltatásával nem járhat.

5. A főpincérek tekintetében a következők állapíttatnak meg:
a) A főpincérek a törékeny leltár alól felmentetnek, vagy a felelősségért a munkaadó és a főpincér közt megállapítandó %-ot kapnak.
b) A főpincérek óvadéka a legmagasabb napi bevétel kétszeresét meg nem haladhatja.
c) Hogy az üzletekben a felírás-, a coupon- vagy tantusz-rendszer alkalmaztassék e : a főpincér és munkaadó között szabad egyezkedés tárgyát képezi.
d) Mindazok a feltételek, amelyejc a jelen megállapodásban a főpincérekre nincsenek külön kiterjesztve: a főpincér és a munkaadó közti megegyezés tárgyát képezik.6. A munkaidő és a munkabeosztás, valamint az étkezési és pihenési szünetek tekintetében eddig szokásban volt eljárás ezentúl is változatlanul fenmarad.A pincérek és tanoncok a munkaidőt és a házirendet pontosan betartani és mindazt a munkát elvégezni tartoznak (Így például az étlapirást is), amelyet eddig végeztek. Az alkalmazottak kötelesek a munkához tisztán és pontosan, a házirend szerint, megjelenni s tisztességesen viselkedni. Természetes dolog, hogy viszont az alkalmazottak is tisztességes bánásmódban részesitendők.7. A munkaadók a városi üzletekben a főpincéreknek, ételhordóknak, szobapincéreknek s boriinknak a törvényekben részükre biztosított vasárnapi munkasziinet helyett egy egész hétköznapra eső teljes 24 órai szabad napot kötelesek adni. (Ez a szezon-üzletekre nem terjed ki.) Hogy a szabadnap a hétnek melyik napjára essek, azt a munkaadó az alkalmazáskor fogja megállapítani, még pedig akként, hogy a szabadnap áltat sem az üzlet érdeke ne veszélyeztessék, sem pedig elkerülhető helyettesítésre ne legyen szükség.A szabadnapot élvező munkás helyettesítéséről, ha ezt szükségesnek tartja, a munkaadó gondoskodik, még pedig saját költségén.8. A munkaadó köteles a tanoncnak hetenként félnapi szabadidőt adni, mely vagy a déli munka befejezésétől másnap reggelig, vagy az éjjeli üzlet befejezésétől esti fi óráig tart. A szabadidőt élvező tanonc az ily napon is köteles 10 órakor otthon lenni, ha lakása a munkaadó házában van.9. Alkalmazottak alkalmazása csak egy heti próbaidő eltelte után válik kötelező erejűvé, hacsak a munkaadó és a pincér az alkalmazáskor világosan meg nem állapodtak abban, hogy az alkalmazás azonnal kötelező erejűvé válik. Az egy heti próbaidőn belül a szolgálati viszony bármelyik fél részéről, felmondási idő betartása nélkül, bármikor felbontható. A személyzet ama tagjaira nézve, akik a jelen megállapodásnak a munkaadó részéről való aláírása idején már egy hétnél hosszabb ideje vannak az illető munkaadónál alkalmazásban. a próbaidő már elteltnek tekintendő.Az egy heti próbaidő elmúlta után a felmondási idő 3 napot tesz ki úgy a munkaadó, mint az alkalmazottak részéről. Felmondani mindkét részről csak minden napon déli 12 óráig lehet, de a felmondás végpontja vasárnapra nem eshetik.Ha a munkaadó él a felmondás jogával, az alkalmazottat azonnal elbocsáthatja, de ez esetben köteles neki kétszeresen megtéríteni a 10. pont szerinti heti munkabérnek 3 napra eső aránylagos részét. Ha a munkaadó nem rögtön a felmondáskor, de mégis a felmondási idő letelte előtt kívánja az alkalmazottat eltávolitani, ez esetben a 3 napra eső kétszeres munkabérnek még hátralevő s le nem szolgált részét tartozik megfizetni.Természetes dolog, hogy az ipartörvény 94. és 95. §-a változatlanul hatályban marad.10. Az ételhordók és szobapincérek munkabére akként állapittatik meg, hogy a

nagyobb városi üzletekben a heti bér1909 április 30-ig 10 kor., 1909 május 1-től1910 április 30-ig 12 kor. A kisebb városi üzletekben pedig a heti bér 1909 április 30-ig 8 kor., 1909 május 1-től 1910 április 30-ig 10 kor. Kisebb üzleteknek az tekintendő, ahol kettőnél több ételhordó nincs alkalmazva.A szezoniizletekhen a heti munkabér 2 koronával nagyobb, mint a városi üzletekben.A munkabérrel mindig élelmezés is jár.Amely üzletben a hetibér az itt megállapított összeget meghaladja, ott a hetibér nem szállítható le.lt. Úgy a városi üzletekben, mint a szezonüzletekben is a kisegítők, amennyiben nem állandóan, hanem csak egy vagy több napra vannak alkalmazva, napibert kapnak, melynek összege akként állaoitta- tik meg, hogya szabadnapos pincér helyett alkalmazott kisegítő napibére 3 korona, hétköznapon a rendes munkára alkalmazott kisegítő napibére 3 korona, a vasárnapra és ünnepnapra vagy rendkívüli üzletre (például bankettre) alkalmazott kisegítő napi- bére 4 korona, május 1-én és Szilveszternapján a napibér 5 korona.A kisegítő csak arra a munkára használható, amelyre alkalmaztatott. Ha ezenfelül más munkára, például bankett kiszolgálására is alkalmaztatik, úgy hogy éjjeli 12 órán túl a kivételes vendégeket is kiszolgálja, akkor az előző bekezdésben megállapított kisegítői dij újra fizetendő.12. Ha szezonüzlelekben a kisegítő rossz időjárás miatt délutáni 5 órán túl nem dol- gozhatik és délutáni 5 óra előtt elbocsátta- tik, akkor neki a 11. pontban megállapított napibéi helyett 2 korona kártérítés fizetendő.13. A boriin hetibére 4 korona.14. A tanoncok munkabére a próbaidő kitöltése után az első évben heti 3 korona, a második és harmadik évben pedig heti 4 korona.15. A munkaadó csak minden négy asztal után alkalmazhat egy tanoncot. Ennél több tanoncot alkalmazni nem fog, de viszont tanoncok alkalmazására nem kötelezhető. A pincérek az úgynevezett Gespann- rendszer ellen ellenvetést nem tehetnek és azt megakadályozni nem fogják.16. Olyan tanoncoknak, akiknek szülői vagy hozzátartozói nem laknak Budapesten, egészséges lakásról a munkaadó köteles gondoskodni.17. A munkabér minden alkalmazottnak minden hét szombatján fizetendő és abból csupán a kötelező betegpénztári vagy a törvény szerint kötelező balesetbiztosítási járulékot lehet levonni.18. A jelen megállapodásból eredő vitás kérdések elbírálása békéltető-bizottság utján történik. A munkaadó részéről esetleg elkövetett szerződésszegés haladéktalanul hejelentendő a Budapesti Pincéregyletnek, a munkás vagy munkások részéről elkövetett szerződésszegés pedig haladéktalanul bejelentendő az alulírott ipa: társulatnak. A bejelentés megtörténtét önök haladéktalanul közölni fogják az alulírott ipartársulattal, az alulírott ipartársulat pedig önökkel. Ennek megtörténte után haladéktalanul intézkedés teendő a békéltető-bizottság megalakítása iránt. A békéltető-bizottság két tagját a Budapesti Pincércgylet, két tagját pedig az alulírott ipartársulat fogja megnevezni. A bizottság elnöke váltakozva vagy a Budapesti Pincércgylet ügyésze, vagy az alulírott ipartársulat ügyésze lesz. Hogy az első tárgyalás alkalmával melyik ügyész elnököljön, az sorshúzás utján dón- fendő el.A békéltető-bizottság döntésének úgy a munkaadó, mint a munkások feltétlenül kötelesek magukat alávetni és az alulírott ipartársulat szavatosságot vállal azért, hogy a jelen megegyezéshez hozzájáruló és az ipartársulat kebelébe tartozó munkaadók a békéltető-bizottság határozatát feltétlenül cs minden irányban respektálni fogják,



1907 S Z Á LLO D Á I ÉS ÉTTERMI S E G É D E K  S Z A K L A P JA ___________ _____ ____________________ 3. oldalA fürdők kollektív szerződése.valamint szavatosságot vállal azért is, hogy azok a jelen megállapodás tartalmát mindenben pontosan betartani fogják.tg. E megállapodás az aláírás napján lép életbe és hatálya 1910 április 30-ig tart. 1910 április 30-ika előtt sem a munkaadók, sem a munkások nincsenek jogosítva azt módosítani, vagy annak bármily irányban való módosítását vagy kiegészítését kívánni.20. A Budapesti Pincéregylet a jelen megállapodás hatálya alatt tartozik kifogás nélkül tudomásul venni azt, ha az alulírott ipartársulat kebelébe tartozó munkaadók a jelen megállapodásnak magukat alávetik. Ezen alávetés által kollektív munkaszerződés keletkezik a munkaadók és a Budapesti Pincéregylet között. Az alávetés folytán az illető munkaadóra nézve a jelen megegyezés összes határozmányai kötelezőkké válnak s viszont a Budapesti Pincéregylet az illető munkaadóval szemben ugyanazon kötelezettségekkel tartozik, amelyeket a jelen nyilatkozat ellenlevelét képező nyilatkozatban az alulírott ipartársulattal szemben elvállalt.Budapesten, 1907 május hó 8-án.Kiváló tisztelettel
Poppel M iklós s. k., Qundel János  s. k.,

titkár. elnök.

M alosik Antal s. k„
alelnök.

A Budapesti Szállodások, Vendéglősük és 
Korcsmdrosok tek. Ipartársulatának

Budapesten.Tudomásul vettük mindazt, amit a tek. Ipartársulat kebelébe tartozó munkaadók a náluk alkalmazott pincérek, borfiuk és tanon- cok számára a jelen levelünkhöz másolatilag csatolt szives nyilatkozatukban megállapítottak.Egyben konstatáljuk, hogy a munkásságnak azon esetleges óhajai, amelyek az önök kijelentésében érintve nincsenek, teljesen tárgytalanok és a munkásoknak 1910 április 30-ig nem leend joguk arra, hogy az önök kijelentéséhez hozzájáruló munkaadókkal szemben bármi néven nevezendő, a másolatilag ide csatolt levélben meg nem állapított akár anyagi, akár erkölcsi igényekkel vagy követelésekkel lépjenek fel, vagy az önök levelében foglalt megállapodásnak módosítását vagy kiegészítését kívánják.A Budapesti Pincéregylet szavatosságot vállal azért, hogy a kebelébe tartozó munkások a megadott engedményeket magukra nézve kötelezőknek fogják tartani és munkájukat híven fogják teljesíteni. Szavatosságot vállal a Budapesti Pincéregylet azért, hogy mindaddig, amig az önök kijelentéséhez hozzájáruló munkaadók az önök kijelentésében foglaltakat pontosan betartják, a munkások a munkát abba nem hagyják semmiféle okból, politikai általános sztrájk esetét kivéve. Szavatosságot vállalunk azért, hogy az önök kijelentéséhez hozzájáruló munkaadóknál alkalmazott munkások 1910 április 30-ig szimpátia-sztrájkba sem lépnek és a munkát az esetben sem szüntetik be, ha bármely más budapesti szállodásnál, vendéglősnél vagy korcsmá- rosnál bármi néven nevezendő okból sztrájk vagy munkáskizárás következnék is be, vagy pedig akár az összes többi budapesti szállodásnál, vendéglősnél vagy korcsmá- rosnál általános sztrájk vagy általános munkáskizárás következnék is be. Egyáltalán szavatosságot vállalunk azért, hogy az önök kijelentéséhez hozzájáruló munkaadók munkásai semmi néven nevezendő okból nem fogják a munkát beszüntetni s minden egyes panaszukat vagy kérelmüket — munkabeszüntetés mellőzésével — a munkaadónak és az alulírott egyesületnek fogják bejelenteni oly célból, hogy az az önök kijelentésének 18. pontja értelmében cllntéztcssék.

Szavatosságot vállalunk azért, hogy a munkások a békéltető-bizottság döntésének magukat feltétlenül alávetik és a békéltetőbizottság határozatát feltétlenül és minden irányban respektálni fogják.Szavatosságot vállalunk azért is, hogy amennyiben a munkások az ezennel elvállalt kötelezettségeket nem tartanák be és sztrájkba lépnének, akkor mi őket szerződés- szegőknek fogjuk tekinteni, a szerződés- szegőket sem anyagi, sem erkölcsi támogatásban nem fogjuk részesíteni és a munkaadót semmiféle irányban nem fogjuk akadályozni abban, hogy a szerződésszegők helyett újabb munkásokat alkalmazzon, sőt az esetleg felmerülő nehézségek elhárításánál jóakarattal segédkezni fogunk.1910 április 30-ig tartozunk kifogás nélkül tudomásul venni azt, ha az önök kebelébe tartozó munkaadók az önök levelében foglalt megállapodásnak magukat alávetik. Ezen alávetés által kollektív munkaszerződés keletkezik az illető munkaadó között és közöttünk. Az alávetés folytán az illető munkaadóra nézve az önök nyilatkozatában foglalt megegyezésnek összes határozmányai kötelezőkké válnak s viszont mi az illető munkaadóval szemben ugyanazon kötelezettségekkel tartozunk, amelyeket jelen leveliinkben ezennel elvállaltunk.Kelt Budapesten, 1907 május hó 8-án.Kiváló tisztelettel
Boór Jenő  s, k„ Varga István s. k.,

titkár. elnök.

Schönherr Jó z se f s. k.
Kik ismerték el eddig a szerződést?

Anni iparlársulali tagok Írásbeli nyilatkozatait, 
akik eddig a szerződés határozmányainak már ma
gukat alávetették, az ipartársulat összegyűjtve, a 
következő átirat kíséretében nekünk bekiildötte :

A tek. Budapesti Pincéregyesületnek
Budapest.

Az ipartársulat és a t. egyesület között kelet
kezett szerződést mai napig 71 ipartársnlati tag 

fogadta el s az általuk aláirt nyilatkozatot •/• alatt 
mellékelve küldjük és pedig :

Schmiedt Konrád (VII., Aréna-ut 5), Schier Mihály 
(VII., Izabella-utca 3), Sommerer György (Fácán
vendéglő Budán), Spiegel Ignác (Erdélyi’ borozó), 
Pritidl Nándor Andrássy-ut és Teréz-körut sarok), 
Petánovils József (Metropol-szálló), Nemény Béla 
(Gambrinus étterem), Molnár Sándor (Orient-szálló), 
Mirtli András (Sip-utca és Dohány-utca sarok), Lip- 
pert Lajos (Teiéz-körut és Dohány-utca sarok), 
Lintebner Ödön (Ráday-utca 39), Leheti István 
(Károly-körut), Lamatsch Sándor (VII., Dob-utca 
70), Köller Elemér (Krisztina-körut 75), Kass Béla 
(Dreclislcr-étterem), Ulits József (Bristoli-szálloda), 
Hercz Rezső (Váci-körűt 4), Gráf János (Andrássy- 
ut), Glück Frigyes (Pannonia-szálloda), Fejér Gyula 
(Continental-szálló), Evva Lajos (a budapesti Vigadó 
bérlője), Ehm János (Rákoczi-ut) Ecker Sándor 
(Főherceg Sáudor-utca 44), Csikós Ferenc (VII., 
Bethlen-utca 5.), Burger János (Imperial-szálló), 
Burger (Hungária-száíló r.*t.), Bernnardt Ferenc 
Rákoczi-ut 55), Braun Jacques (Mária Valéria-utca 
(7.), Baár József (Pilseni, Thonet-udvar), Asbólh 
János (a Millenáris pálya vendéglőse), Kovács E. 
M. (Curia-u. és fővárosi pavillon), Lakatos Gyula 
(Wesselényi-utca 17), Metzger János (Dob utca 
112), Jujczay János (Csengery-utca 45), Károlyi 
Nándor Kisstácid-utca 1), Meditz János (Jégverem
utca 2), Hartay Oyörgy, Pálfy Lajos, Schiller Vince, 
Wey Antal és Willburger Antal. Csuti Gyula (V., 
Váci-ut 34), Fludorovits István (Saskör), Ebner 
Ferenc (VI., Aréna-ut 106), Hámor (Nemzeti Casino), 
Horváth József (Baross-u. 7), Buzik András (Nagy
diófa vendéglő Budán), Katona Géza (Váci-u. 38), 
Kerécz. Ferenc (Károly-körut), Kuffler Adolfné 
(Váci-körut 39), Mayer Ferenc (Arany János-u. 6), 
Mnyer Sándorné, Moser Frigyes (Akadémia-u. 9) 
Neusziedler Géza (Ferenciek hazára), Pelczmann 
Ferencné (Pannónia szálloda), Petrákovias József 
(Főváni-tér 1), Kuwald Uyula (Fegyvergyár), Stölczl 
Nándor (I. kér., Vár), Szabó Lajos (Hűvösvölgy), 
Schuinitzky W. (Thököly-u! 6), Várady József 
(Teréz-körut 28), itj. Gercnday Lászlóué (X., Kő
bánya, Szállásul 32— 34), Sturm József (Váci-körut), 
Willburger Károly, Sziliek Lajos, Rolhstock Károly, 
Ne in csák Mihály, Móricz József, Hoinor Qyula, 
Faix József és Blaschka Ferenc.

Felhívjuk a szaktársakat, hogy a fent leközölt 
üzletekben szigorúan őrködjenek a szerződés be
tartása felett, de természetes dolog, hogy viszont 
ők is mindenben megfeleljenek a szerződésben 
körül irt kötelességeknek.

A mi osztályludatos szervezkedésünk jogosult
ságát végre a fürdővendéglők munkáltatói is kez
dik elismerni. A múlt évek, de leginkább a tavalyi 
gyakori sztrájkok ugyldtszik megtanították a fürdő
bérlőket, hogy tanácsosabb lesz lehetővé tenni az 
éttermi segédek megélhetését, mint kitenni a 
• renomét* és az üdülő burzsoáziát a rettegett 
csúnya sztrájkoknak, amelyeknek vége úgyis mindig 
az alkalmazottak győzelme. Ha tehát már fizetni 
kell, adjuk meg békésen, legalább at  erkölcsi 
renomé megmarad —  gondolták a fürdők kivált
ságos munkáltatói és megkötötték —  a kollektív 
szerződést.

Eddig a következő fürdők kötöttek kollektív 
szerződést a budapesti pincéregyesülettel :

1. A magyarországi fürdővállalat r.-t. igazgató
sága Tátraloinnici fiirdőtelepein. A munkabér itt 
havi 30 korona és 30 korona saisonrcnumeráció, 
«revier»-rendszer —  borpincérekkel, élelem,' la
kás stb.

2. Ó-Tátrafiired heti 15 korona az ételhordóknak, 
heti 7 korona a borfiuknak, tisztességes bánásmód, 
lakás és rendes élelem.

3. Uj-Tátrafiired, havi 50 korona munkabér az 
ételhordóknak, havi 24 korona a borfiuknak, meg
felelő lakás és élelem.

4. Siófok, Váradi Oyula bérlő: heti 15 korona 
munkabérminimum a szobapincéreknek és étel
hordóknak, heti 7 korona a borfiuknak, lakás, éle
lem és tisztességes bánásmód.

Valamennyi szerződés szerint a munkáltatók elis
merik a bizaliniférfi-rendszert, a szervezkedésnek 
szabad teret engednek, az ügynöki munkaközvetí
tést jogosnak el nem ismerik, ellenben a budapesti 
pincércgyesületet ismerik el a náluk alkalmazott 
pincérek hivatott érdekképviseletének. A  bizalmi- 
férfiak az éttermi segédeit részéről a békéltető 
bizottság tagjai és a budapesti pincéregyesület 
szavatosságot vállalt, hogy a saison alatt munka- 
beszüntetés nem fog történni, ha szerződésszegés 
esetén a főnök magát a békéltető bizottság dönté
sének aláveti.

Ami a többi fürdőket illeti, akik még nem jelent
keztek, ügynököktől és mindenhonnan össze szedelt- 
vedett emberekkel dolgoztatnak —  még mindig 
nem akarják elismerni a pincérségszervezkedési jogát 
és éhbérek mellett dolgoztatnak. Hát csak várjanak 
és reméljenek. Mi sok szerencsét kívánunk ezeknek 
a rabszolgatelepeknek és csak arra figyelmeztethet
jük őket, hogy a szervezett pincérek keze minden
hova, a legelhagvatoitabb fürdőkig is elér és mi —  
megtesszük kötelességünket.

VIDÉK.
A győriek sem akarnak — rabok 

lenni. A győri éttermi és kávéházi segédek is megunták a főnökök szirénhangjait és rájöttek, hogy a pincéregyletben s a hason- szürő öszvérintézményekben széjjelterpeszkedő munkáltatók lágy fuvola hangja mögött rideg osztályérdek, önzés és «tó'ke- halmozási düh* rejlik. És oh egek és földek királya, győri szaktársainkat már a <fogadóval'! sem lehetett félrevezetni, sőt azt a férclapot, mint szükségpapirost, méltó helyére juttatták és kiléptek a keresztes pókok utolsó mentsvárából, a győri .fiókból*, amely különben csak a «Fogadó» papirosán létezik. Győri szaktársaink e hó 7-én tartották meg nyilvános gyűlésüket, melyen Angyal Armnnd ottani rendőrkapitány oktalan és ostoba erőszakoskodását ismét fitogtatta s a yülést nem akarta tudomásul venni, de esőbb, úgy látszik, jobbik eszéhez nyúlt s a gyűlést tudomásul vette, úgy gondolkodva, hogy úgyis hiába minden, mert a pincérek már csak azért is szervezkedni fognak. A főkapitány ur nem tevédett, amennyiben a gyűlésre kiküldött kozákjai hiába bakafántoskodtak, a győri pincérmunkások azért is megalakították a szabad
szervezetet. Budapestről Farkas János, a győri pártszervezet részéről Tatai Gyula elvtársak beszéltek.Mint utólag értesültünk, győri szaktársaink egy általános sztrájk előtt állanak, mert a .humánus főnök urak* a szervezkedés miatt le akarják őket váltani. Aczél Miksa közismert pincéi hajcsár, jelenleg a győri Kisfaludy-kávéház bérlője, itt is járt Pesten az ügynököknél, régi jó puszipajtásainál személyzetért. A denunciánsok toborzása természetesen nem sikerült és a kis uszító kénytelen volt hosszú orral visszavándorolni szükebb hazájába.Győri szaktársaink mozgalom előtt állanak, senki Győrbe ne utazzon!
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Székesfehérvárott Ismét mozog a

föld Régi, tespedő stagnáció után, székes- fehérvári szaktársaink végre ismét életjelt adtak magukról és megmozdultak. Megmozdította őket a munkáltatók lelketlen polgári önzése, buzgó elnyomatása. Forgáclt Dezső párttitkár elvtársunk önzetlen agitá- ciójának és a fehérvári szervezett munkásság testvéri támogatásának, nemkülönben ottani egy két szervezett szaktársainknak köszönhető, hogy a fehérvári «szabad- szervezet ismét megjelent a porondon, hogy tovább folytassa a pincérség gazdasági és politikai felszabadításáért folyó hatalmas harcot és győzelemre vigye a szociáldemokrata pincérek forradalmi vörös zászlóját.E célból május hó 6-án mint ottani levelezőnk Írja impozáns és fényes eredményű nyilvános gyűlést tartottak a Hun- gária-kávéházban. Napirenden: 1. Az üzleti blzalmiférfi-rendszer behozatala; 2. Egyéb indítványok voltak. A gyűlésen teljes számban megjelentek a szállodai és éttermi alkalmazottak, valamint a kávéssegédek is. Nagy örömmel üdvözölték az éttermi segédmunkásokat, akik ez alkalomból először jelentek meg a nyilvános gyűlésen. A jelenlévők egyhangú felkiáltással elnöknek Mantner Sándor, jegyzőnek Spilzer szaktársakat választották meg. Az első pontot talpraesett érvekkel Forgách párttitkár ismertette, rámutatva az osztályharc alapján való szervezkedés céljára és hasznára, meggyőző igazságokkal bizonyítva be a munkáltatók szolgálatában álló polgári Magyar- ország hatóságainak jogtiprásál, akik az egyesületek békés, kulturális haladását az osztálytörvények keretén belül és kívül* pribékek módjára megakadályozzák, a munkásságot üldözik és elnyomják. Rámutat arra a kényszerűségre, amely az elnyomatás révén a munkásságot a nyilt szervezkedésre kényszeríti, ahogy azt a székesfehérvári pincérmunkások is kénytelenek voltak megtenni, akiknek a kormányhatóság bölcs és gyors intézkedése miatt niég ma, nyolc havi várakozás után sincs országos szövetségi alapszabályuk jóváhagyva. De a pin- eérség nem várhat arra, amig az urak magukat kialuszszák, hanem megalakította a maga .országos szabadszervezetét*, amelynek egyik vidéki csoportja a fehérvári szabadszervezet is, amely immár elég erős arra, hogy nélkülözhetetlen alapját, az üzleti bizalmiférfi-rendszert életbe léptesse. Ezek után magyarázat tárgyává teszi a blzalmiférfi-rendszer célját és lényegét, mert annak kiépítését tartja a legnagyobb feladatnak,, Berger Nándor, Steiner Géza, Freund Ármin és Mantner Sándor szaktársaink felszólalása ulán a nyilvános gyűlés kimondotta a bizalmiféríi-rendszer kiépítését.Egyekben egy hetes bizottságot választottak a következő szaktársakból: Mautner Ernő elnök, Berger Nándor pénztáros, Freund Ármin és Mautner Sándor ellenőrök, Spitzer Vilmos jegyző. Szaklanácsi kiküldöttek Steiner Géza és Freund Ármin lettek.Előre I
Szociáldemokrácia Kassán — Rá

kóczi városában. Kassára, Rákóczi városába is eljutott az igazi népszabadságnak, a szociáldemokráciának szellője. Még pedig azokhoz jutott el, akikről sohasem gondolták volna a pocakos nyárspolgárok, hogy • cucilisták* lesznek — a pincéreldiez. Amint nékünk a kurucok városából kassai tudósítónk telefonálta, a pincérmunkások e hó 6-án, éjfél után t órakor, a Davidovics- vendéglőben hatalmas, nyilvános gyűlést tartottak. A szállodai és éttermi segédek impozáns számban jelentek meg a gyűlésen, nem kevésbé a kávéházi szaktársak is. Ezt a nagy érdeklődést csupán a fogadóbeli baromfiak múltkori ''működésének* köszönhetjük, amiért fogadják tőlünk ez utón hálás köszönelünket. Elnöknek egyhangúlag Mándoki Mihály szaktársunkat választották, mint előadó a központból

Neumann J. szaktársunk beszélt; bonckés alá véve a szent szövetség svindli akcióját és szépen átgondolt, mély hatású keretben domborította ki az osztályharc fényes és megdönthetetlen igazságait. Beszélt még Molnár Miklós párttitkár elvtársunk, ami után egyhangúlag elfogadták a "Kassa és Vidéke Pincér-Szakegylet* alapszabályait. Megalakították az üzleti bizalmiférfi-testüle- tet és határozati javaslatban kimondották, hogy az egyes üzletekben még mindig divatos frakkviselést megszüntetik. Az elnök lelkes zárszavai után a gyűlés véget ért.
A pécsi éttermi és kávéházi alkal

mazottak — mint a szervező bizottság jelenti pár nappal ezelőtt, helyzetük javítására bérmozgalmat indítottak, A munkáltatók erre — a sztrájkot kikerülendő — 
megadiák a kért 45 százolékos béremelést. Oambrenz, a Mátyás király vendéglő tulajdonosa az egyedüli, aki megtagadta a béremelést.Pécsi szaktársaink majd megteszik köte- telességüket.

A vidéki pincérszociallzimis.Mindenki emlékezhet még Gumiéi János urnák, a budapesti vendéglős ipartársulat ősz elnökének, a miskolci kongresszuson tett kijelentésére : A pincérek mozgalma egy tengeri kígyó és én óva inlem az ura- kal a/, ellentallás kiélesitésétó'l. > Az ősz elnök eme kijelentését abból az alkalomból tette, hogy a kongresszus a budapesti pincéregyesület által benyújtott memorandum felett döntött. És hogyan döntött ? A vendéglős bácsik régi indolenciája szerint úgy, hogy majd megkérdezzük előbb a vidéki ipartársulatokat és ha azok megengedik, ha azok is hozzájárulnak akkor mi is megadjuk a követeléseket*. Mindnyájan tudjuk, hogy az a memorandum egy semmit sem követelő, igazi ártatlan memorandum volt, amelyet ha el is fogadtak volna, sem adtak volna semmit. De mi azt is tudjuk, hogy a vendéglős bácsik nem azért tartanak kongresszust, hogy gazdasági osztályérdekeiket igazán megvédelmezzék, vagy hogy alkalmazottaik lappangó gazdasági követeléseit — polgári felfogás szerint -  kiegyenlítsék, hanem azért tartanak kongresszust, hogy egy pár vastag aranylánccá ur üntetszelgés- sel kivágjon egy üres frázisokkal spékelt szolnokiad stilgyakorlatot, olt elsírja a '-magyar vendéglősipar nyomorát* és a végén az egész kongresszus végighabzsoljon egy 8—10 fogásból álló bankettet pezsgővel, rizlingivel stb. — Böczögő János vagy Bokros János uraiméknál.A politikai éretlenség soha jobban meg nem nyilvánult, mint a miskolci kongresz- szuson. Mert taktikának nem lehet minősíteni azt a *fura» választ, amelyet a kongresszus az alkalmazottak memorandumára adott. A budapesti pincéregyesület arra kérte a budapesti vendéglős ipartársulatot, hogy a memorandumban körülírt feltételeket adja meg és a budapesti ipartársulat elviszi a budapesti pincérek memorandumát az "Országos vendéglős szövetség miskolci kongresszusára és a kongresszus azzal válaszol: «hogy majd előbb megkérdezi a vidéki iparlársidatokat és azok véleménye után határoz*. Fiát nem fura állásfoglalás ez ? Mi köze a butykóbogarasi ipartársulatnak vagy Juránovics, vagy Böczögő János uramnak ahoz, hogy a budapesti pincérek a fővárosban milyen feltételek mellett hajlandók dolgozni — hogy megélhessenek? A miskolci kongresszusnak van azonban egy érdekes tanulsága: tudniillik a főnök urak ha nem is értik, de érzik az országos szervezkedés szükségességét, amely szervezkedést a pincérek részéről nagy bölcsen tengeri kígyónak* neveztek.Már pedig a munkáltatók országos szervezése sem különb szervezkedés, mint a munkásoké és ha a munkáltatóknak szabad, nálunk sem lehet tengeri kígyó, hanem csak olyan szükségesség, mint a munkáltatóknál, a kettő között csupán az a különbség, hogy a mienket pincérszocializmusnak

lehet nevezni, amely a haladás szolgálatában áll, az urakét pedig a munkáltatók szocializmusának*, amely a jogtalanság, a reakció szolgálatába szegődött és csak akkor ad, ha tőle a munkások maguknak valamit kicsikarnak. A helyzet tehát kezd kristályosodni: a munkáltatók ráléptek az országos szervezkedés útjára és példát mutattak a pincéreknek. A pincérek tehát a munkáltatóktól tanulták az országos szervezkedést és már eddig meglehetős formát adtak "•országos szabadszervezet üknek*. A pincérszocializmus diadalmasan bejárta az országot és eddig: Nagyvárad, Arad, Székesfehérvár, Szeged, Kassa, Győr és Pées alakították meg a «szabadszervezetet*, mint a központ fiókjait. És hogy a pincérek nem várhatnak a legközelebbi miskolci kongresszusig, fényesen igazolja a pécsi szervező bizottságnak hozzánk leküldött következő tudósítása:Pécs, 1907 május 18.
Tisztelt szaktársak!Örömmel értesítem önöket, hogy szervezkedésünket a legnagyobb siker koronázta. Két napi tárgyalás után sikerült ügyünket a főnökök és a szervező bizottság együttes ülésein keresztülvinni. A szabadnapot egyelőre a nyári szezón- üzletekbeti felfüggesztettük, valamint a kiállítás területén is. Ellenben a kávé- házakban havi 36 korona táppénzt sikerült kivívnunk. Bár a tárgyalások eleinte igen ridegek voltak és az itteni munkáltatók nehezen tudnak beleszokni az uj szellembe, mindamellett a pécsi szervezet ma már oly erősen áll, hogy bátran dacolhat minden túlkapással. Követeléseinket kinyomatva szétküldöttiik a összes munkáltatóknak, akik ezt egytől-egyig, mind visszautasították. Mi a pünkösd előtti szombatig gondolkodási időt adtunk a főnököknek, kijelentve, ha követeléseinket nem teljesitik beszüntetjük a munkát. A munkáltatók a főkapitányhoz rohantak, aki azonban nem talált alkal

mat a brutális beavatkozásra. Péntek éjjel végre összeült a békéltető bizottság tárgyalásra, de a főnökök konzervatív magatartása miatt eredménytelenül végződött. Szombat délelőtt ismét összeültünk tárgyalni, ahol Schulcz rendőrkapitány-helyettes képviselte a hatóságot. Délig a főnökök erős ellenállást fejtettek ki (Tengeri kígyó. A szerk.), mi azonban nem engedtünk és kijelentettük, hogy sztrájkba lépünk. Ez hatott. A munkáltatók egymásra néztek és mindent megszavaztak, Egy üzlet van csupán, ahol a főnök ridegen elzárkózott minden követelés elől és itl szaktársaink sztrájkba léptek.A benyújtott és elfogadott követelések a következők :1. Heti 12—15 korona munkabér minden levonás nélkül. 36 korona táppénz oly üzletekben, hol élelmezés nincs.2. A munkaközvetítésre kizárólag a pécsi pincéregylet jogosult. Ha a Pécsi Pincér-Egyletnek nem állana megfelelő munkaerő rendelkezésére, a személyzet a Budapesti Pincér-Egyletből és a Kávéssegédek Szakegyletéből szerzendő be.3. A kisegitőli munkabére hétköznapon 4 korona, vasár- és ünnepnapon 5 korona. A szabadnapos pincér helyett 2 korona kisegitő-dij fizetendő a munkáltató részéről. Betegség esetén a kisegitő-dij a beteg fizetésénél magasabb nem lehet.4. Hetenkint 24 órai teljes szabadnap, kivétel nélkül minden városi üzletben, kivéve a nyári és kiáiiitási üzleteket. (A szabadnap október 1-ig az éttermekbe fel van függesztve.)5. A bizalmiférfi-rendszer elismerése.6. A főpincérek a törékeny leltárért nem felelősek.7. Ezen mozgalomból kifolyólag senki el nem bocsátható.A követelések tehát el vannak fogadva, az összes pécsi üzletekre kötelezők és 1907 október 1-ig érvényesek.
A szervezel bizottság.



1907 5. oldalSZ Á L L O D Á I ES ÉTTERMI SE G É D E K  SZ A K LA P JAMint utólag értesülünk pécsi szaktársaink már nagyban készülődnek a további akcióra és október 1-én, lia a mai szerződés lejár, a H. P. E. szerződését fogják alapul venni a további tárgyalásokhoz. De, amint értesülünk, a princik sem tétlenek és szintén «szervezkednek» a maguk módja szerint: brutálisan, nyersen, a rendőrség uszításával. Állítólag a szervező bizottság Írásba foglal! követelését átadták a rendőrpasának, aki megindította a vizsgálatot.Csak rajta! Folytassák csak tovább az urak a maguk szocializmusát, ez is csak a pincérszocializmust szolgálja. Elnyomatás, brutallzmus, üldözés, ezek a legjobb Izgatók. És igy majd csak valahogyan eljutunk a második miskolci kogresszusig. Önök ott, mi pincérek pedig majd máshol fogunk találkozni. Cellarius.

SZEMLE.j  Fablk Antal |Vettük a következő gyászjelentést:A Budapesti Pincér-Egylet mélyen szomorodott szívvel jelenti, miszerint felejthetlen tagja Tahik Antal, f. hó Ifi ári este 0 órakor, életének 33-ik évében, proletár-betegségben elhunyt. A megboldogult földi maradványai folyó hó 19-én, délután 3 órakor fognak a Szent István-kőrház halottas-házából örök nyugalomra tétetni. A gyászmise folyó hó 20-án reggel 7 órakor tartatik az erzsébetvárosi róni. kath. templomban. Emlékét őrizni fogjuk!Fábik Antal buzgó harcosa volt az éttermi segédek szabad szervezetének. Lankadatlan kitartással küzdött a pincér proletárok érdekében és tevékeny részt vett az egyesületi élet reorganizálásában. Kristály- tiszta elvhüségét mi sem bizonyítja fényesebben, mint az, hogy halálos ágyán is az utolsó pillanatig megőrizte lelkierejét és minden papi beavatkozást erélyesen visszautasított. Gyülölle a babonát és a vallási fanatizmust és amig élt, utolsó leheletéig, megmaradt igazi forradalmi szociáldemokratának.A szervezett éttermi segédek testületileg megjelentek a végtisztességen.Émlékét meg fogjuk őrizni I
Értesítés. A Frohner-féle alapítvány idei kamataival ifj. Kálmán István szaktár- sttnk lett kitüntetve. Kálmán István úgy a közgyűlésen, mint e tárgyban tartott választmányi ülésen a legtöbb szavazatot nyerte. Tevékeny részt vett az éttermi segédek mozgalmában és lankadatlan munkával járult hozzá a B. P. E. álreformálásához.
Felhívjuk a szaktársakat, hogy lakás- változásaikat minden egyes esetben haladéktalanul és pontosan jelentsék be lapunk kiadóhivatalának, ellenesetben néni vállalhatunk szavatosságot a lapok kézbesítéséért.
A blzalmlférfiakhoz I Minden üzlet hizalmiférfia tartsa szigorú kötelességének minden hétfőn d. ti. pontban 4 órakor, szokott helyen, a bizalmiférfi-értekezleteken megjelenni. Aki meg nem jelenik, annak nevét a szaklap utján hozzuk nyilvánosságra. Felhívjuk a szaktársakat, hogy a hanyag bizalmiférfiak helyett az üzletekben újakat válasszanak. Fegyelem és vasakaratu összetartás nélkül nincs — győzelem.

tFenyődi (Fuchs) János ügynöki fullajtár, üreibich közvetítésével a debreceni Bikaszálloda szobafőplncéri állását fogadta el. Az egyletnek valamikor -(darabont választmányi tagja volt*. A piócának 100 korona honoráriumot fizetett.Nyugodjék békében I

Mester András cuzpaistroger, Letli pincérkereskedő ügynöktől Szllácsra, Muszkához lett szállítva, mini ételhordó.Nevét soha el nem felejtjük!A «Fogadódban baj van?! A magyarországi nemszocialista pincéreknek és a hazafias főnököknek, azoktól járszalagon vezetett s a Sarkadi & Comp Flór — által bemaszlagolt pincéreknek Íródott ^Fogadói május í-iki szántában Boronkay Gyula aláírással egy rövidke cikk jelent meg, amely cikknek a tendenciája az lett volna, hogy a szocialista pincéreket aFogadóéba hozza, illetve a szociális mozgalomtól eltérítse. S mi történt ? A téritő maga tért meg, amit igazol az alábbi levele:
Igen tisztelt Szerkesztőség!

Kérném jelen sorokai b. lapjának folyó hó 15-iki 
számában leközölni: Igaz ugyan, hogy b. lapjának 
ez időszerint előfizetője nem vagyok, de mint 
többi elvtársaim, úgy én is a szervezet megala
kulása után lapjának pártolója leszek.

Az elvi ragaszkodás kényszerit arra, hogy mind
azon sértő szavaimat, miket a Fogadódban «A 
budapesti pincérekről > irt cikkemben használtam, 
ezennel ünnepélyesen visszavonjam.

Tisztelettel Egy megtérő elvtárs,
Boronkay Gyula, Szeged.Profétn-étterem.Mi örömmel üdvözöljük a megtérte! az öntudatos éttermi segédek táborában, de nem azért, mintha örülnénk a .Fogadóik > bukásának, mert hiszen a Fogadó cimii fércelménynek tulajdonképpen semmi köze a pincérekhez, hogy ez igy van, megerősíti a fenti és az alábbi nyilatkozat:

Szegeit, 1907 május 9.
Tekintetes cim !

Kérem címemre b. lapjukból egy mutatványszá
mot küldeni, hogy a lap irányát tanulmányozhas
sam s nzt azután megrendelhessem !

Azt a Tógádénak csúfolt Uj kort» pedig aján
lom a szerkesztőjének szilksigpapirosnak.

Kiss Sándor éthordó, Szegeden.Nem igen szeretjük a «Fogadó» nevét tollhegyre venni, mert senkisem vehet komolyan egy olyan *szaksajtót», amely arra spekulál, hogy az öntudatos pincérek mozgalmát eltérítheti helyes irányától, hogy visszavezethesse a pincéreket a főnökökkel fentartolt régi patriarchális viszonyokhoz s igy akarván néhány iiresfejii demagógnak ekszisztenciát biztosítani. Elmúltak már azok az idők, amikor a pincéreket tartalom- nélküli hazafias frázisokkal vezetni lehetett. A fejlődésben nincs megállás. A pincérek öntudatos szervezkedésének már is meg van a haszna, amit letagadni még a «/ü?- f̂lrfoVbeliek <Józa»ul» gondolkodó firkászai sem tudnak. Bizony a «Fogadóban* baj van. Jó lesz más szállást keresni.
A viperák karinai közt. Nyolc hóna- jios osztálytudatos szervezkedésünk alatt számtalan gyűlésen, értekezleteken, ugyszin- tén szaklapunkban számtalanszor rámutattunk arra a gazságra, amit az ügynökök véghez visznek elhelyezés címén a szervezetlen pincérekkel. De irtunk és beszéltünk már arról is számtalanszor, hogy az ügynökök gazságait, a pincérek általuk való kiszipolyázását csak ugy szüntethetjük meg, ha szociáldemokratlkus alapon szervezkedünk és kimondjuk, hogy öntudatos, becsületes pincér ügynökhöz nem megy.Ezt meg is teszik azok a szaktársak, akik öntudatosak s becsülettel kitartanak a szervezel mellett, hogy a pincérek gazdasági és társadalmi helyzetét előbbre vigyék.Azonban, hogy még mindig találkoznak soraink közt olyanok, akik elég balgák, hogy önként viszik bőrüket a vásárra — ám tegyék, nyuzassák magukat a cuprínge- 

rekkel. Nekünk az a felfogásunk, hogy azok a szaktársaink, akik józanul gondolkoztak, már rég ott hagyták az ügynököket és tagjai a B. P. E.-nek, ahol megfelelő üzletet szerezhetnek maguknak díjtalanul. Azok a pincérek, akiknek begyepesedett fejük nem tudja megérteni az igazságot és a szervezkedés szükségességét, csak forduljanak továbbra is sirdmhangu panaszaikkal a polgári lapokhoz, ahol egyes esetben ugyan leközlik az esetet, de azért a pincérügynö

kök vigan kopasztják a karmaik közé került indifferens, szervezetlen fő- és alpincéreket, akiknek talán sok az egyesületi járulék s lapilleték fizetése, akkor, amikor szervezkedésre szólítjuk őket. De a (jrrihichek »-nek 120 korona honoráriumot fizetni, az semmi.Különben itt adjuk egy nem szocialista pincér levelét, melyet «A Nap» cimü polgári lapnak küldött be, valószínűleg abból a célból, hogy a rendőrségnek legyen mit — nem tisztogatni. Egyébként a panaszos levél igy szól:
Tekintetes Szerkesztőség!

A helykereső pincérek és szállodások érdeké
ben kérem, méllózlassék alábbi panaszomnak helyet 
adni, amely élénken bevilágít a budapesti pincér- 
ügynökök söté! garázdálkodásaiba. Az a híres
incérhgynök, Oreibich M., aki Borz-u. 8. sz. saját
ázában lakik s aki vagyonát a szegény pincérek 

bőrén szerezte, tegnap engem is berendelt az iro
dájába, elmondta, hogy volna neki számomra egy 
puma szállodai főpiucéri állás, 500 korona óvadék
kal, Debrecenben. Nagyon megörültem az ajánlat
nak fi lefizettem a 120 korona honoráriumot, 
amelyet a helyszerzésért kiszabott. Erre még nekem 
rohant üreibich urnák a pincér-bojtárja, az is kö- 
velell tőlem 20 koronát s óriási lármát ütött, 
amiért nem akartam a pénzt rögtön átadni. Orei- 
bich ur azt mondotta, hogy 15-én kell belépnem, 
de még az éjjel felköltetetl az emberével, Matzner 
úrral, aki azt állította, hogy telefonértesítés jöll 
Debiecenből, hogy azonnal induljak s újabb 20 
koronái akart zsarolni, azzal a fenyegetéssé!, hogy 
egy másik főpincért küld helyettem. Kisüit, hogy 
hazudtak és be akarták csapni.

Nagyon aok embert rászednek az eféte ügynök
ségek, beugratnak facér szabókat és susztereket 
főpiacért állásokba, akiket a vendéglősök nem tud
nak használni és pár nap múlva elküldenek. Az 
ügynök urak azonban felszedték az illetőktől a 
busás honoráriumokat és a többivel nem törődnek. 
Jó lenne, lia a rendőrség egy kis tisztogatási vé
gezne a lelketlen pincér-ügynökök háza tájékán.

Kiváló tisztelettel
Meisner U. Alajos, 

IX . ,  Ü llB I-u t  57.A magunk részéről csak annyit jegyziink meg Meisner G. Alajosnak, hogy nem vagyunk kárörvendők, de azt a fő- és aipin- cért, aki nem akar szervezkedni, csak hadd csapják be továbbra is a lOreibichok*, talán igy ki fognak józanodni a Flór és Matscliád hazaffyas maszlagjától.A szervezkedés felé. Amit egy-kétbátor és modern gondolkodású főpincér szaktársunk éveken át fáradságos munkával nem bírt nyélbeütni, tudniillik a főpincérek szervezkedését, azt az éthordóknak forradalmi szervezkedése egy csapásra megteremtette. Az éttermi segédeknek munkabér-egyezménye kiforgatta rothadt sarkaiból azt a rendszert, amely évtizedeken keresztül bénitólag feküdt rá a főpincérek gazdasági helyzetére, megakadályozva minden haladást. Számtalanszor kísérelték meg a múltban egyes főpincér szaktársaink gazdasági helyzetük javítását, mindezideig azonban csak annyit lehetett elérni, amennyit az ipartársulattal megkötött kollektív szerződésünk jelenleg a főpincéreknek biztosit:1, A törékeny leltár alól való felmentést vagy a felelősségért megfelelő százalékot.2, Áz óvadék meghatározását, amely a legmagasabb napi bevétel kétszeresét meg nem haladhatja. A főpincéreket illető további feltételek a aszabad egyezkedés* tág fogalma alá lettek utasítva. Ámde ml, akik tisztában voltunk azzal, hogy itt nem egyes emberek magánjellegű érdekeiről, hanem az éttermi pincérségnek mint a munkásosztály tagjának 
gazdasági osztályérdekéröt van szó, mi tudtuk, hogy az ipartársulatnak idegessége nem fogja megakadályozhatni azt, hogy a főpincérek érdekei kikerüljenek a «szabad egyezkedés* tág fogalmit sírjából. így is történt. Áz ételhordók, kisegítők, borfiuk stb. munkabére a kollektív szerződésben emelkedett, mig ellenben a főpincérek anyagi jövedelme az ipartársulat bölcs akadékoskodása révén egy fikarcnyit sem javult. A dolgok tehát a természetes alakulások révén abba a furcsa helyzetbe kerültek, hogy amig a föpincérek nagyobbrészt az 
éthordókat, borfiukat és kisegítőket fizetik, azoknak bevételei az általános drágulás folytán csökkentek, ellenben kiadásaik az alkalmazottak árszabályegyeztnénye révén



6. oldal S Z Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E O É D E K  S Z A K LAPJA 1907emelkedtek. Mi sem természetesebb, hogy amit a főnök urak a szerződésben nem akartak megadni, még papiroson sem, — a gyakorlatban kénytelenek lesznek megadni és ({(pincéreikkel a «szabad egyezkedés terén, aszerint megegyezni, hogy azok a vállaikra rákot! súlyos terheket el is bírják viselni.Tiszta sor tehát, miért mentek a főnök urak olyan könnyedén bele a fizetésjavi- tásba, mert bármennyire titkolják is, a fizetés alól kibújtak és ezt a terhet szépen rárakták a fopincérek vállaira. Tisztelet a kivételnek, de itt a tények beszélnek: Máthé Lajos és Orosz Dezső, a hűvösvölgyi Szabóféle vendéglő főpineérei a munkáltatóval való megegyezés szerint 6%-ot és a kenyeret kapták, kötelesek voltak azonban a kisegítőket, a világításnak egy részét fizetni és a személyzetet kenyérrel ellátni. Ha most meggondoljuk, hogy vasárnap 20 kisegítőre van szükség és esténként egy .sprilzer. sincs kizárva, ami megfelelő blicceléssel jár s ha meggondoljuk, hogy a kisegítők munkabére vasárnap 4 korona, a Hűvös- völgybe útiköltséggel 5 ü korona, köny- nyen megérthető, hogy főpincér szaktársaink e terheket elviselni nem bírták. Ezért felszólították a munkáltatót arra a bizonyos .szabad egyezkedésre*, amely eredményre is vezetett, amennyiben ma bárcsak 2"/»-ot kapnak és a kenyeret, de sem a világítást, sem az alkalmazottakat nem fizetik.Főpincér szaktársaink, akik a közelmúltban tartott értekezletükön határozatilag kimondották, hogy szervezkedni fognak és megalakítják a főpincérek csoportját, a hűvösvölgyi esetről vegyenek példát maguknak és ne féljenek attól a mumustól, hogy ez a szervezkedés a föpincérrendszer fejébe kerül. A revierrendszernél is szükség van . előinunkásokra - és akkor, ha majd az az annyira rettegett «revierrendszer» be fog következni, a mi fó'pincér szaktársainkból számoló pincérek helyett .chef de service»-ek lesznek. Nem kell tehát félni a szervezkedéstől, hanem csak bátran előre a - szervezkedés felé. Őrszem.
A nemzetközi szolidaritás doku

mentálása. Most, hogy osztrák testvéreink kiküzdötték maguknak az általános, titkos választói jogot és az urnák eié vonulva, Ítéletet mondottak a bécsi véresszáju soviniszták fölött, ausztriai testvéreink eme fényes győzelmének alkalmából mi budapesti szervezett éttermi segédek a következő üdvözlő távirattal adtunk kifejezést nemzetközi együttérzésünknek:
Parteisekretariai dér Sozialdemokrutie

Wien.Empfangt die besten Glückwünsche zu eurem Siege.
Die freie Organisation dér Budapester
sozialdemokratischen Qastwirtegehilfen. A távirat szövege magyarra fordítva a következő:

Szociáldemokrata párt titkárságának
Wien.Fogadjátok igazi szerencsekivánatainkat győzelmetekhez.

A budapesti szociáldemokrata éttermi 
segédek szabad szervezete.

Az első fecske. A szerződésszegésnek első fecskéje a főnök urak részéről ime megérkezett, Kovács E. M. ur személyében. Kovács ur, aki nagyon nehezen tudja megérteni a kor szellemét és a szerződést valószínűleg úgy értelmezi, hogy a munkáltatónak nemcsak a profitot szabad zsebrevágni, hanem ezenfelül gorombáskodnia is szabad az alkalmazottakkal, kikel egy-egy elhasznált citromnál többre nem kell becsülni, jelen esetben ismét bebizonyította, hogy nem nagy hive a békének és a «fegyvei- szünetnek és ahelyett, hogy éthordóit tisztességes bánásmódban részesítené, főpincérét állandóan ellenük uszítja, aki azután a jó régi szokás szerint hatalmi dölyfében --marha, a kegyelmes istenit magának, stb. címekkel pertraktálja az alkalmazottakat.

Természetes dolog, hogy ezt a durva bánásmódot a szervezett éttermi segédek nem tűrik és hogy ottdolgozó szaktársainknak mennyire igazuk van, bizonyltja, hogy érdekükben még a szervezetlen, konyhaszemélyzet is szolidaritást vállalt. Es Kovács ur nem pocakjának, hanem csak a szervező bizottságnak köszönheti, hogy az alkalmazottak a munkát azonnal he nem szüntették, de köszönheti az éttermi segédek szervezettségének is, akik az ügyet bejelentették a B. P. E.-nek, ki viszont Kovács uram szerződésszegését az ipartársulat tudomására adta, aki haladéktalanul intézkedni tartozik egy békéltető bizottság összehívása tárgyában.Azonban Kovács uram, mint a szerződésszegés nagymestere, ezenkívül még több rossz fát is tett a tűzre, amennyiben házon kívüli bankettjeit, lakodalmait urasági inasokkal dolgoztatja végig és amig kisegítő pincéreinek nagy veszekedéssel és kínnal 3—4 koronát fizet, a lakájainak 10 korona dijat ad. Hát nem hallatlan eljárás ez az éttermi segédekkel szemben ? És Kovács urnák még van bátorsága azt állítani, hogy a «házonkivüli munka privát dolog*. Már most azt szeretnénk tudni, miért tanulták a pincérek a szakmájukat? Mi a sistergő istennyilának van akkor szükségünk a .képesitéskötéshez > ?Különben a békéltető bizottság tárgyalásánál majd találkozni fogunk és amelynek áldásos működését forrón óhajtjuk és kíván
csian várjuk. A főpincérrel szemben a szervező bizottság meg fogja tenni kötelességét.A békéltető bizottság döntését annak idején majd nyilvánosságra hozzuk és egyelőre a várakozás álláspontjára helyezkedünk.

A cseléd mint családtag. A .nemzeti kormánynak* vérengző középkori szelleme nem engedi meg a cselédkönyvvel ellátott munkásoknak az egyesülési jogot. Számtalan szakmák vannak, melyeknek alkalmazottai munkakönyv helyett cselédkönyvvel bírnak, akiknek aztán a magyar-féle tulipánnal fémjelzett szabadság szerint nem szabadna szervezkedni, illetve nem szabad egyesületet 
alakítani. így vannak példáid a cukoriparban dolgozó segédmunkások stb. és Így vannak a szálloda- és vendéglő-ipar konyhai Hómunkásai is, a cselédek is, akik a belügyminiszternek egy nemrég kiadott rendeleté szerint egyletet nem alakíthatnak, de a B. P. E.-nek sem lehetnek még kültagjai sem, ami annyit jelent, hogy az ingyenes munkaközvetítésre jogot nem formálhatnak, azt igénybe nem vehetik, hanem teljesen ki vatinak szolgáltatva az ügynöki piócáknak és a munkáltatók, a -gazdák- kizsákmányolásának.Ime, ez a magyar szabadság, ez a mi derestörvényünk, amelynek intencióit híven világítja meg az a panasz, amelylyel a múlt napokban egy szegény szakácsné asszony fordult hozzánk.

Macskássy Sándorrólvan szó, aki állati indulattal véresre verte szakácsnőjét — a családtagot. Hogy miképp képzelik a deres emberek a cseléd családtag voltát és a gazda testi fenyítékre való jussát - ime Bognár Sándorné esete, akit derék • családfője*, Macskássy Sándor, Űllői-uti vendéglős, akinél szerencsétlenségére szakácsnő, tehát családtag volt, úgy összevert 
egy bikacsökkel, hogy Fischer Mór gyakorló, orvos látlelete szerint a sebesülések gyó-" gyulása legalább 8 napig tartó. Az orvosi bizonylat szerint Bognárné jobb könyökén 3 centiméteres sebet vágott a vadállatias vérengző munkáltató és válla, háta tele 
van az ütések okozta hurkákkal. A karesiikló Ízülete megduzzadt a brutális veréstől és fájdalmas, korlátolt mozgékonysága. Bognárné feljelentést tett a dühöngő .családfő* és gazda ellen, aki mert Bognárné fel merte mondani a szolgálatot — bikacsökkel jó elagyabugyálta a nemzeti kormány jóvoltából kárhoztató cselédet mint * család *- tagot.

Pincérek!  Saját jól felfogott érdeketek és kölelességtek lankadatlan agitációval hozzálátni a konyhaszemélyzet szervezéséhez. Ki az ügynökök és kizsákmányolok karmaiból a mi testvéreinkkel és be velük a szabad 
szervezetbe. De csak gyorsan, gyorsan előre!

Különfélék.
Flórék masinája. Tegnap a hűvösvölgyi postás 

a sok levél közölt hozolt egy rózsaszínű tábláju 
papircsomagot s én a szép színe miatt magamhoz 
vettem s csak a szétnyílás után láttam a feliratról, 
hogy tulajdonképpen az O. P. Szövetség ♦ Fogadó
éi mii bibliáját tartom kezemben. Én is, mint sok 
kiváncsi ember, akaratom ellenére lapozgatni kezd
tem s találtam is oly dolgot, amely kényszeritctt 
arra, hogy az O. P. Szövetség tudatlan clőkolom- 
posait valamire figyelmeztessem, mert nagyon ellia- 
nyagolják az oly nagy keletnek örvendő, árjegyzék 
formájú nyomtatványukat. Pedig ez nagy kar volna 
az O. P. Szövetség tagjai boldogulására nézve.

De hogy ne legyek hosszadalmas és unalmas, azt 
kérdem Flór és Matsád uraktól, legyeuek szívesek 
megmondani, ugyan hová tették a fotografáló ma
sinát, mert a «Mi családunk * hü másolatait nein 
látom sehol az < árjegyzékben*.

De ha már ennek az oly jól jövedelmező masi
nának is már befellegzett, úgy t. Flór cs Matsád 
urak fogadjanak el tőlem egy jóakaratu tanácsot. 
Hozzák működésbe még egyszer azt a masinát, 
habár ugyan kevesebb hasznot fog hozni, mint a 
«Mi családunk* tündökölni akaró beltagjainál; de 
hisz önök nem reflektálnak a haszonra, csupán az 
ü. P. Szövetség boldogitására.

Vannak nekünk, t. Flór és Matsád uraim, önökre 
nézve igen veszélyes agitátoraink*, akik az O. P. 
Szövetség üres fejű vezetőségét a Sarkadi ur által 
összebádogoztatott programijával együtt a meg
semmisülés örvényébe kergetik. Tehát ezeket a mi 
'.agitátorainkat* ameddig még önök mozoghatnak, 
kezdjék lefotografálni, ha majdan (tán nem is oly 
sokára) eljön az idő, midőn ezek a «veszélyes agi
tátorok* teljesen felnyitják a még eddig önök által 
hipnotizált pincérek szemeit, hogy normálisan gon
dolkozni tudjanak s önök előtt pedig lezárják azt 
a sorompót, amely elválasztja az öntudatos pincér- 
munkások közelébe vivő utat; akkor azután össze- 
hédogozott programmjukra ülve az oly szép kitmi- 
lásuk elábrándozása felett, vegyék kezükbe az álta
lam tanácsolt fényképcsoporlot s az önmeghasonlás 
nehéz óráiban le fogják venni a fénykepcsoport 
előtt süvegeiket s nem akarva is a mostani pincér- 
ségre oly veszélyes agitátorok' helyett igenis a 
pincérség «igaz» és < érdeknélkiili» előharcosait fog
ják látni a képmásolatokban. S rájönnek annak az 
igaz közmondásnak a valóságára, hogy:

«Suszter; maradj a kaptafánál !■* 
Budapest-Hüvösvölgy, 1907. május 18.

Sághy József.
Étlapiró-tanfolyain magyar, német és francia 

nyelven (modern alapon). Kezdődik 1907. évi 
június hó 15-én. Minden héten négyszer, úgymint 
hétfőn, szerdán, csütörtökön és szombaton délután 
fél 5-től fél 7-ig. Tandíj : felnőtteknek havi 10 ko
rona, tanoncoknak havi 7 korona. Behatási dij 
3 korona. Beiratkozni lehet 1907 május hó 15-től 
kezdve délelőtt 9-től 11 óráig, délután 2-től 7-ig 
IX., Ferenc-körut 40, IV. em. 32 alatt. A  tanterem 
helye levéüleg lesz tudatva mindenkivel. Tisztelettel 

Kónyi Lajos, a tanfolyam vezetője. 
Nyilatkozat. Abból az alkalomból, hogy főpiacét* 

szaktársaim vállalatomban támogattak és számoló
céduláikat az én közvetítésem révén szerzik he, 
fogadják ezúton köszönetemet és egyúttal arra ké
rem főpincér szaktársaimat, hogy vállalatomban to
vábbra is támogatni szíveskedjenek.

Budapest, 1907 május 17.
Szaktársi üdvözlettel Sitiger Frigyes.
A  kávésipartársulati munkaközvetítő. A kávé

házi felirónők radikális szervezkedése az osztály- 
harc alapján megmozdította a kávésok zsugori po
cakszövetségét. A kávésok mint munkáltatók ter
mészetesen minden munkás-szervezkedésnek szüle
tett ellenségei és most, hogy a felirónők is meg
unták a gyámságot, amit mi, goromba hangú szer
vezett munkások, kizsákmányolásnak vagyunk bát
rak nevezni, — polgári észjárásukkal azt hiszik, 
hogy ha felállítják munkaközvetítőjüket a felirónők 
és a takarítónők számára, ezzel megakadályozhatják 
a kávéházi segédmunkásnfík szervezkedését, illetve 
tovább használhatják őket ütőkártyául a kávéssegé
dek ellen.

Hogy Némaiék észjárása mennyi politikai éret
lenséget produkál, elég annyit megjegyeznünk, hogy 
a kávésok, kik különben a munkásérdekekkel szem
ben megrögzött zsugoristák, azzal, hogy az ipartár
sulati munkaközvetítőt saját költségükön felállítot
ták, csak a kávéssegédek malmára hajtották a vizel, 
amennyiben a nekik nem tetsző kusziruőket és taka
rítónőket majd akkor fogják kidobni, amikor nekik 
tetszik, így spekulálva: «ott az én iparlársulatom, 
az én irodám, kapok annyit, amennyi tetszik.. Ez az 
emberrugdalódzás proletarizálni fogja a felirónőket 
és takarítónőket, akik ezáltal öntudatra fogunk éb
redni és igazi szociáldemokratákká válnak. Külön
ben is a munkaközvetítéssel nem érik el sötét cél
jukat, mert a munkaközvetítés nem a gazdasági
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helyzet javítását cílozza. Hogy kiívéssegéd szaktár
saink is b helyes taktikához folyamodtak, bizonyltja 
a .Kávéssegédek SzaklapjiH-nak következő kis köz
leménye :

•A kávéházi fclirőnők erélyes akciója, mely az 
ügynöki közvetítés ellen irányult, cselekvésre 
kényszeritette a különben szűkmarkú kávésipar- 
lársulalot.

Folyó hó 11-én megnyitotta a telirónők részére 
a liclyközvelitB irodát (Wesselényi-tt. 4. sz. alatt). 
A szaktársaknak szigorúan kell arra iigyciniök 
hogy esetleges feflrónő. változásnál kizárólag 
csakis ebből a díjtalan helyközvelitő-intczelből 
közvetített felirónokkel dolgozzanak és szigorú 
bojkottot kell alkalmazni az olyan kávésra aki 
lovábbra is az ügynökök kapzsi, lelketlen, kiszi
polyozó éhségüknek prédájául kivánja odadobni 
a védtelen proletárnő munkáslársainkat > 
Némaiék tehát nem fogják elérni céljukat. A fő 

az ügynökök tönkretétele. Es hogy Némaiék nekünk 
ebben segítenek, fogadják igazi üdvözletünket. De 
ml lesz, fia mégis meg kell fizetni a kaszirnöt és 
takarítónői? M i lesz, ha emelkedik a munkabérük ? 
Ha javul az irántuk lanusitotl bánásmód? Hanem 
lehet őkel mégsem a kávéssegedek ellen usziiani ?

Hja, persze ez mind egészen más kérdés, nnv-c 
Némái ur?

Mint utólagosan érlesültiink, a kávésipartársulal 
már becsukta a bollot, illetve a munkaközvetítőt. 
Hja persze, a profit és a zseb ,, .

C s a lá d a la p ítá s , fiaál József szuktársunk május 
hó 2S-án, délután 4 órakor tartja cgyhekclési ünne
pélyét Drinszky Mariskával Szegedén.

H IVA TA LO S RÉSZ.Meghívóa Budapesti Pincéregylet t. tagjaihoz.
Szaktársak! A  Budapesti Pincéregylet jövő hó

nap, azaz június hó 7-én, pénteken délután 
4Vjf órakor az egylet termében (Stáhly-ulca 7. szám 
alatt)

d ís z k ö z g y ű lé s t
tart, hogy a minden évben szokásos frohner-féle 
alapítvány kamatait a rendes évi közgyűlés állal 
legtöbb szavazatot nyert és a választmány által 
végérvényesen megszavazott tagjának, az örök
hagyó által kívánt méltó

ünnepi formábanátnyújtsa.
A diszgyüléseu az egylet minden tagjának nem 

csak joga, de kötelessége megjelenni.
Szaktársi üdvözlettel az elnökség,
A  v á la s z tm á n y  re n d k ív ü l i  ü lé s e  1907 május 

hó 14-én.
Elnök: Varga István.
Jegyző: Boór Jenő.
Napirend: Végérvényes döntés a Frohner-féle alapítvány idei kamatainak tárgyában.
Jelen nem voltak: Bakos Oyula, Marx Ferenc, 

Dobler István, Honyek Lajos, Harasztit Miklós, 
König Jakab, Lcitgeb József, Erdelics Ferenc, Egyed 
Gyula, Czifrák Antal és Ladányi Kálmán.

Varga István elnöki megnyitója után felolvas
ztott a március 28-án tartott választmányi ülés 
jegyzőkönyve, amelyben a Frohner-féle alapítvány 
kamatait élvező jelöltek névsora benfoglaltatik. — 
A választmány Kálmán István, Zimmerl Ferenc, 
Csernák József és Hautczinger János jelölteket 
jogosnak ismeri el a Frohner-féle alapítvány kama
tainak élvezésére. Elnök felolvassa az alapítványi 
oklevél fontosabb részeit. Figyelmezteti n választ
mányt, mielőtt a négy jelöltre szavazatát titkos 
választás utján leadná, uc tekintse az alapítvány 
kamatait úgy, mintha az segély volna, hanem ki

tüntetésnek, anielyiyel az örökhagyó célja szerint 
az érdemek lesznek megjutalmazva. Ajánlja egy 
szavazalszedő bizottság megválasztását, amelybe 
Boór Jenő, Németh Károly és Palkovics János szak
társakat nevezi meg. Tudomásul vétetett.

Elnök elrendeli a szavazást titkos választás 
alapján, amelynek megtörténte után kihirdeti az 
eredményt, amely szerint

ifj. Kálmán István ~  —  9 
Zimmerl Ferenc -- —  7 

szavazatot kapott. Ezek után a Frohner-féle alapít
vány idei kamatai a szigorúan betartott szabályok 
keretében ifj. Kálmán István szaktársnak lettek 
kitüntetésképpen megszavazva. —  Több tárgy nem 
lévén, elnök az ülést bezárja.

A  választmány re n d e s  ü lé s e  1907 május 17-én. 
Jelen nem voltak: Bakos Gyula, Marx Ferenc, 
Dobler Islván, Palkovics János, Wiesner Antal, 
Harasztit Miklós, Pulyai Oábor, Horváth István, 
König Jakab, Leitgeb József, Egyed Gyula, Leiden- 
berger József, Czifrák Aulai cs Németh Gábor.

Elnök : Varga István.
Jegyző: Boór Jenő.
Napirend: 1. Könyvtári jelentés. 2. Titkári jelentés.
Llnök megnyitó beszéde után Honyek Lajos 

könyvtárnok beszámol a könyvtár berendezése cél
jából eddig folytatott munkálatokról és kéri a vá
lasztmányt, hogy a beszerzendő könyvek tervezetét, 
valamint azok költségvetését a következő választ
mányi ülésen mutathassa be. Tudomásul vetetett.

Boór Jenő titkár bejelenti, hogy az ipartársulat a 
kollektív szerződést az ismertetett teivezet szerint 
elfogadta cs aláírta. Tudomásul szolgál és a választ
mány dr. László Jenő ügyvédnek a szerződés érde
kében tett munkálatokért és fáradozásaiért 300 kor* 
ti-zteletdijat utalványoz.

Titkár bejelenti az elnökségnek az irodák szá
mára megállapítandó hivatalos órák tárgyában 
elfoglalt javaslatát és kéri annak tudomásul vételét- 
A választmány tudomásul veszi, hogy május 1-től 
szeptember végéig a hivatalos órák délelőtt 8-tól 12-ig, délután 2-től f)-ig, a téli hónapokban délelőtt 
9-től 12-ig, délután 2-től ó-ig és vasár- és ünnep
napokon pedig általában délelőtt 9-től déli 12 óráig 
lesznek megállapítva.

Titkár bejelenti, hogy Szilla Ferencné, akit a köz
gyűlés a tagdijak fizetése alól felmentett, ingyen 
Fürdőjegyekért folyamodott, továbbá, hogy Pöschl 
Emil, volt pincér, jelenleg bolliszolga, Horn Joachim 
ki kereskedőseged, de munkakönyvével nem képes 
igazolni szakképzettségéi és Hersch Jakab pincér 
az egyletbe való felvételüket kérik. A választmány 
Szíttá Ferencné kérvényéi elutasítja azzal az indo
kolással, hogy a közgyűlés egyhangú határozata 
értelmében a betegsegélylyel járó kedvezményeket 
is megszüntette és fürdőjegyek a múltban is csak 
orvosi rendeletre utalványoztattak, amennyiben az 
egylet a privát betegsegélyt megszüntette, kérvé
nyező, bár a tagdíjak fizetése alól felmentetett, de 
az. egylet átalakulásával még esetleges orvosi ren
deletre sem jogosult arra, hogy ingyen fürdőjegye
ket követeljen.

Pöscltl Emilt, tekintettel, hogy bolliszolga, tehát 
a kereskedelmi segédmunkásokhoz tartozik, va!a~ 
mint Horn Joachimot, ki kereskedősegéd, az egylet 
tagjainak sorába fel nem veszi, Ellenben Hersch 
Jakabot bizonyítványainak alapos átvizsgálása után 
az egylet kötelékébe felveszi, mely döntésekről 
a nevezetteket értesileni elrendeli.

Titkár bejelenti, hogy a nyugdijegylef igazgató- 
I sága mcgkiildötte májusban tartott rendes havi íilé-

sének jegyzőkönyvi kivonatát, amelyben köszönetét 
mond a B. P. E.-nek abból kifolyólag, hogy az 
idei vendéglős- és pincérbál jövedelméből 712 kor. 
50 fillért küldött adomány címen a nyugdíjalap 
javára. —  Tudomásul vétetett.

Titkár bejelenti, hogy Fábik Antalné férje halála 
folytán anyagi segítségért folyamodik az egyesület
hez. —  A választmány úgy határoz, hogy részére 
a 100 korona temetkezési költséget kiutalványozza, 
egy rendkívüli segélynek nyújtását azonban magá
nak a jövőre nézve fentartja.

Titkár bejelenti, hogy április 11-től május 17-ig 
82 uj tag lépett be az egyesületbe. A  belépettek 
névsora a következő :

Nagy Albert, Szabó Lajos, Vrantil Oyula, Schöffer 
ling József, Schleisz Henrik, Baics Imre, Brucker 
Gyula, Patlermann Rezső, Ivicsics József, Albert 
Pál, Kretke Miksa, Nagelbach Rezső, Frey János, 
Takáts Antal, Rosenfeld Nándor, Kiss Pál, Zakocs 
Ádám, Steiner János, Reppcr József, Káger János, 
Tiefenthaler István, Mayfort János, Bádinger József, 
Hnisz János, Tauber Simon, Schöffer Nándor, Slósz 
István, Pusztáky János, Miiller Adolf, Csaposs 
József, Noficzer Aladár, Horváth József, Weissen- 
berger Oyula, Medved János, Mayer János, Szabó 
András, Bállá János, Harcsai Ferenc, Horváth 
Zsigmond, Halász János, Novák Imre, Iiencze 
Gábor, Simon János, Prcselmayer István, Vrabck 
Ede, Fiscbcr Endre, Varga Ferenc, Kilár János, 
Csöbör Antal, Fekete István, Kozma Zsigmond, 
Schmicrer István, Nagy Lajos, Vinczc Adalbert, 
Szabó Imre Lajos, Frcy Bertalan, Rosenbergcr 
Jakab, Koloszár Gusztáv, Krausz Vilmos, Rokiczky 
János, Várda Márton, Mirt Ferenc, Kunsági Ödön, 
Halper Pál, Melcsok István, Nagy Károly, Ribatils 
Géza, Payer Pál, Rozsányi Lajos, Raditsch István* 
Scháfcr Lajos, Roszmann Géza, Wagner Ferenc, 
Kaipl Lőrinc, Völgyi Kálmán, Eibenschütz István, 
Bartakovics István, Unger Imre, Pólyák Autal* 
Omischl Ignác, Tóth Endre és Schtnarkolcz Ottomár* 
—  Tudomásul vétetett.

Heurifrs Nándor jelenti, hogy a pénzbeszedő az 
Éhm-étteremben szerződtetett tanoncokat az egy
letbe tagokul felvette. Kifogásolja, hogy ta- 
noncok az egyletbe rendes tagokul felvétessenek 
és kéri a választmányt, hogy c kérdésben határo
zott álláspontra helyezkedjek. A választmány ki
mondja, hogy tanoncok az egyesületnek tagjai nem 
lehetnek, a borfiuk pedig egyáltalán az egylet helyi
ségében kártyát nem játszhatnak, dacára annak, 
hogy munkakönyvvel rendelkeznek és az ipartörvé
nyek szerint ipari munkásoknak tekintendők, illetve 
az egyletnek rendes tagjai lehetnek.

Több tárgy hiányában elnök az ülést bezárja.

Felelős szerkesztő: K o z m a  Z s ig m o n d .
Kiadó; S c h ö n h e rr  J ó z s e f.

Munkatárs: B o ó r  J en ő .
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A szaktársak figyelmébe ajánljuk
HERMANN G Y U LA
fé r fis z a b ó m e s te r t , V I I , W e s s e lé n y i-u tc a  4 7 ,
ki már 14 év óla csakis pincérek szabója és jó, 
Ízléses rnunkájávaj elismerésünket kiérdemelte. 
Jó  s z a b á s I O lc só  árak!

Kész üzleti ruhák ra kt ára .

P á r i s i  v i i á g k i á i í í t a s > Y « í ó !& :
A R A N Y

B t  LATI.fiY  A  K T H IJ
V E I É N C Z E  ijfjjM

Ezernél több kiváló orvos cs tanár ajánlja !1004. St. Louis Gránit Prix.Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt. Lnkácsfürdöi K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !
a  k r i s t á l y -f o r r á s  a t m * :vize hasznos ital Mvágyzovaroknál és emésztő*! nehézségeknél. AIcRtisztább és lAyeoöszséyetebb asztali és borviz. H atható' czoml- oslllapltó. -  Vidékre és küllőidre fiivardl|montes szállítás. Kérjen árjegyzési, Széneavlelllés-nélküll töltés is rendelhető, mely hasonló unyltosóqe folytán pótolja a francia Evian é* S t.-O a lle n í vizeltei.

Szt. LukácsfUrtíá Kutvállalat Budán.----------1
élénk forgalmú helyen egy újonnan 

U C E I  épült házban május hó 1 én egy 
megfelelően R t F l l F l í F  A  nyílik. A tu- 
berendezett ^ L e ’ *—  V J r \  lajdouos többféle 
vállalata miatt az üzletet önállóan nem kezelheti, 
Így azt albéiletbe szándékozik adni. A pályázók 
bővebb információt a Budapesti Pincér-Egylet 

elhelyező osztályában kapnak.
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Hol van a legjobb kávé? 

A „ M A M U rN ÍL
r  H a r i s - b a z á r  =

Étte rm i s e g é d e k  találkozó helye.

Littke
„Casinó“
pezsgő

külön töltés,

B udapesti fő r a k t á r :

IY., Szép-utca 3,
Tfilefon-sz,: 10 85,

Vendéglős urak  f i g y e l m é b e !legmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok időt s munkát ntcg- tnkaritó «BerkovitS’ -féle
Hektograpb-lapokats minden sziliben lévő 
té n tá k a t .A  nélkülözhetetlen H e k tog rap h-lap  mindkét oldalon többször használható és eg y eredetiről 100- 120 másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét hasznon, „tó , M e k tn p ra p h -  
te k e ro s e k  és kimoshatatlan r u h a je lz 0 > f n t * | i« k  minden nagyságban rendelhetők
B e r k o v i l s  K á r o l ysoksznrosi tó-készül ékek, llektograph-rak tárában
Budapest, VII., Sip-utca 11. szám.Árjegyzék bérmentve.

KRISTÁLY !-torrásszénsavval telített ásványvize hasznos ital é tv á g y z a v a ro k n á l és 
• m ó s z t tB l  n e h é z s é g e k n é l. A legtisztább és le g e g é s z s é g e s e b b  asztali és borvlz. — Hathatós s z o m jc s i l la p ltó .  Ó vszer fertőző betegségek ellen. Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést Is szállít a

S ít. LukácsfUrdő Kutvállalat Budán.

Pincérek figyelmébe!
PlIIcér-cipőle T,n.4e.nncií'!'. tyul<*«ine»gyógyít cipőim viselésecs f á j ó s  l á b a k a t  meg-P i n r Á n . r Í H ^ L  valódi finom chevreaux- r i n L e r  C i p O K  bőrből, k ö n n y ű , e r ő s  t a l p p a l ,  p á r |a  12 k o ro n a .

P in cé r-cip ő k  S S M & Í .ör"'"

Serény Zsigmond
Budapest, Ilii., Erzsébet-körut 36.ViOík! tngnnileKiit tiUniltillil pootiiin tmiilllllrsk.

O lcsó törlcsztéses
PÉNZKÖLCSÖNTföldbirtokra, házakra, telkekre, építkezésre I., II., 111. bekebelezésre. Személyliitelt mindenkinek kezessel és anélkül. — Tisztviselö-kölcsö- nöket 5—25 évi visszafizetésre, valamint házak, telkek adás vételét közvetítünk.
BUDAPESTI HITELFORGALMI INTÉZET
Budapesten, VII. kor., Rottenblller-utca 1. szám. 
Fiók-Iroda: Kispesten, Hunyadi-utca 19. sz. alatt.Értesítés vAlnszbélyeg ellenében.
^ A  világhírű francia =

DELBECK & Go.
reimsi pezsgőborgyár és a 
=  müncheni H o fb r a u ^
m a g yarországi  ffőlerakata.Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és külföldi csemegék, magyar és francia pezsgöborok, rum és tea, likőrök, sajt, vaj, kassai és prágai sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. i raktára ,i..—.. . . .
Brázay Kálmánnál
EE^Muzeum-körut 23.

Pincérek borbélya! Pincérek fodrászat
G R O S S  S IM O N  í“ ;
Budapest, VI., Petöfi-utca 3. sz.Aki szervezel! eltenni segéd, akinek a haja őszül, aki igazi, jó elvtárs, aki nem támogat ki- zsákmányoló^ az Gross Simon elvtárs fodrász- termét látogatja. Rendes árszabály. Népszava. Mióta Gross Simon a pincérek fodrásza, ősz- hajú pincérek nincsenek. Fejmosás, saját gyártmányú hüsitő vizekkel. Nincs Hajhullás, de van fejbőrápolás. Modern kiszolgálás. Tisztaság.
F O G A K .

Egyesek és teljes fogsorod, teljesen szájpadlás cs invlemez nélkül is. Arany koronák, arany- és káucsuk-hidak, melyeket nem kell cs nem is lehet a szájból kivenni; eltörhetetlcn, a gyökerek eltávolítása felesleges, rágásra azonnal használhatók, 10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek megvárhatják. Saját találmánya szájpadlásnélküli müfogak csakis műtermemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.
B A R N A  I. Budapest, VII., 
fo gm ü term e Kerepesi-ut 18.Egyesületi tagok 20% engedményben részesülnek.

T E L E F O N

TÖRLEYJÓZSEF
é s  T á r s a

Pincék ;

BUDAFOK (Bpesi mellett)

Irodák:

BUDAPEST, Vili.,
EszterhAzy-utco 22.

Figyeljünk a TÖRLEÍ-pazsgí 
va lód isá g á ra !Óvakodjunk az utáiuatoktül!

Tö r l e y  j ó z s . é s T V

QtzbmenM

A legnagyobb kincs a jó egészség, 
melynek főkelléke a tiszta levegői

tiszta,Üde levegő legyen,

Beck Károly szabadalmazott 
ablakszellőztető készülékét.II találm ány kitüncícn bevált. Egyszerű szerkezetű cs minden ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és leghigiénikusabb szellőztető készülék. Levélben! m egkeresésre További felvilágosítással szolgál
DUÓI/ l/Á D m  V  S2abad> ablakszellőz- Ö LO bV IVA llULT tété készülék készítő

Budapest, Vili. kér., József-utca 14. sz.A szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot tehet számtalan s előkelő Intézet, liivatals th. így  a m . í l r .  k e re s k e d e lm i 
m in is z té r iu m ,  a p o z s o n y i á l la m i n ó l ta n l tú k é p e z d e ,  n P e s t i  N a p lószerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami intézet, Iskolák, kórházak, ahová az ablakezellőztető bevezettetett és kitűnőnek találtatott.

B U D A P E S T -T E L E F O N . R É C S -T E L .E F O N .
Z O R N  M Ó R
bútorszállítás! és beraktórozósi válla lata  

B u d a p e s t ,  V i l i . ,  J ó z s e f - k ö r u t  18 . s z .Fivállal mindennemű költözködéseket, bútorszállításokat úgy helyben, mint vidékre, vasúttal vagy hajón, csász. és királyi szabadalmazott butorkocsikkal. Minden kárért teljesfelelősségetvállalok.
Beraktározás száraz és tiszta raktárakban. 

Csomag ós podgyészszállltásokat elvállalok.

Transulvania Sec12 elsőrendű kitüntetés.
BORHEGYI  
FERENC =Builapest, II., Gizella tir 1. sz.

Sürgönyeim :
FRANCOIS BU D AFO K

LouisFrantjois&C-
= —  csász. és klr. udvari szállítók. ===== Fíilöp szász-cobura-gothal herceg Ö fensége szállítói
BUDAFOK.

Q =  Hors concour8. =s
= =  VerArképvIseltílég : - ~

BUDA ÉS =  
BL0CHMANNBudapest. II., RkadSmia-utca 16.

Telelőn:
-  BU D AFO K  18. S Z Á M .
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