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E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :Budapesten: Egész évre 10 K . I V id éken: Egész évre - -  8 K. > Fel évre — 5 » | » Fel évre — — 4 >A szabadszervezet tagjai a la p o t  In g y e n  kapják. M e g je le n ik  m in d e n  hó 5 -é n  és 2 0 *án . Telefon-szám « 59—32.Lapzárlat minden hó 1-én és 15-én. S Z E R K E S Z T Ő S É G  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 pénzküldemények küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak.
Szaktársak! Általános panasz, hogy a postahivatal a szaklapot hanyagul, vagy egy

általán nem kézbesíti. A panaszt igazolja, hogy a szaklapok minden megjelenéskor tömegesen 
visszaérkeznek, de ezt sem a posta, sem kiadóhivatalunk, hanem maguk a szaktársak 
okozzák, akik soha lakásváltozásukat be nem jelentik. Felhívjuk a Budapesti Pincér-Egylet 
összes tagjait, hogy pontos lakáscímüket haladéktalanul jelentsék be a szervező bizottságnak.

Értesítés! A Budapesti Pincér-Egylet tagjai a titkárságnál átvehetik uj tagsági 
igazolványaikat. Jelentkezni csak személyesen, vagy a bizalmiférfi utján lehet.

Országos szabadszervezetek.
(Seb.) Az izzó parázsból kipattant szikrák lángnyelvek alakjában, mint egy vörös sáv, körülveszik a modern szociális munkásmozgalmat és egy varázsütésre talpra állította az országban szunnyadozó pincérek tízezreit. A modern munkásmozgalom, amely megismertette a leigázott munkással a szervezkedésben rejlő erőt, bennünket, pincéreket sem hagyott érintetlenül.A társadalmi egyenlőtlenség, a technika fejlődésével mindinkább kiélesedö osztályellentétek, az uralkodó osztályok munkás- ellenes politikája, a munkáltatók féktelen kizsákmányolási dühe, az élelmiszer- és lakásuzsorások kegyeden fosztogatási hajlama a fővárosi szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottakat is gondolkodóba ejtette.Megmozdultak az alvó oroszlánok, a szállodák, vendéglők és kávéházak alkalmazottai. A vérig kiszipolyozott kávéfőzők kezdték a mozgalmat, ezt követte a kávéssegédeké, melynek nyomában az éttermi segédek öntudatra ébredése következett. A három szervezet tagjainak osztálytudatra ébredése rövid szervezkedés után széttépte azokat a bilincseket, amelylyel munkáltatóink évtizedekig féken tartva, kedvük szerint szipolyozhattak bennünket. Az osztálytudatos szervezkedés által egész emberekké váltunk, olyanokká, akik felismerik értéküket a társadalomban. Tisztában vagyunk azzal, hogy a társadalmat, amelyben a felsőbb tízezrek megfosztanak bennünket jogainktól, a tisztességes megélhetéstől, mi, a munkások milliói, tartjuk fenn.De azt is tudjuk, hogy a jelenlegi rossz társadalmi rendszert megváltoztatni csak úgy leliet, ha a szociáldemokrata eszme harcosai számának szaporodásával minél nagyobb tért foglalva, az igazságtalan társadalom romjain fokozatosan előkészíti a jövő társadalmát, amely nemcsak a felsőbb tízezreké, hanem mindenkié kell, hogy legyen, Ez a társadalmi egyenlőtlenség teremtette meg a világ proletárjainak öntudatra

ébredését, melynek nyomán megszülettek a munkásszervezetek.A munkásszervezetekben lett emberré az elhagyatott munkás, itt egyesült sok ezer társával, hogy közös erővel javítson tűrhetetlen helyzetén.De felismerték a munkásszervezetekben rejlő erőt a felsőbb tízezrek is. akik most hatalmi gőgjük tudatában, feudális kenyér- adójuk parancsára, tiizzel-vassal nekiesnek a munkások szervezeteinek. Ez a vad dülivel megindult munkásüldözés a munkásokat is kivételes eszközökhöz való folyamodásra késztette, hogy annál hatalmasabbakká tegyék szabadszervezeteiket.Mi, szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak, akik még csak rövid idő óta küzdünk a szociáldemokrata munkások táborában, a jövő társadalom előkészítő nemes munkájában, de már is óriási eredményeket értünk el rövid szervezkedésünk óta.A mi osztálytudatos szervezkedésünkkel elért eredmények híre lapunk utján futótűzként terjedt el az ország pincérsége közölt, ami lángra lobbantotta vidéki szaktársainkat is, kik most szintén hozzáfogtak a szervezkedés nehéz, de nemes munkájához. S bizony rövid idő alatt vagy 12 városban alakult meg a pincérek szabadszervezete.Az a mozgalom, amely a fővárosból indult hódító útjára, immár egységes irányítást követel. Igen, egységes irányítást. Ha azt akarjuk, hogy az országszerte rohamosan megindult szervezkedés ne legyen szalmaláng hanem továbbfejlődjön, akkor a szétszórt erőket központosítani kell. Erre nézve a fővárosban levő három testvérszervezet a kezdeményező lépést már megtette, sőt már meg is állapodtak abban, hogy a szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak országos szabadszervezetét megalakítják, melyhez való csatlakozásra ezennel felszólítjuk a vidéki meglevő és alakulandó szervezeteket is.Lapunk legközelebbi száma már mint a Magyarországi Szállodai, Vendéglői és Kávéházi Alkalmazottak lapja fog megje

lenni, havonta háromszor. Lapunk, mely eddig is harci kürtje, szószólója, védelmezője és iránytűje volt mozgalmunknak, ezentúl havonta háromszor sújt le kérlelhetetlen igaz szavával ellenfeleinkre. Lapunk, mely az összes szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak tulajdona lesz, mindenkor az igazság fegyverével fog küzdeni érdekeink megvédéséért és jogaink kiküzdéséért. De lapunk és az országos szabadszervezet, hogy megfelelhessen nehéz feladatának, ehez az összes szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak támogatása szükséges. Azért már most felhívjuk a vidéki szervezetek figyelmét arra, hogy addig is, amig az országos szabadszervezeti szabályzatot kézhez nem kapják és lapot óhajta nak, minden tagjuk után heti 10 fillért tartoznak fizetni, addig, mig az ősszel egybehívandó országos értekezlet másként határoz.Meg kellett hoznunk ezt a határozatot, mert igy a vidékre küldött lapok óriási költségei teljesen kimerítették agitációs kasszánkat.De ami reánk nézve fontos, ez az, hogy igazi céltudatos, maradandó munkát csak úgy alkothatunk, ha egységes irányban, országosan leszünk szervezve, szétforgácsolt erőnket egyesitjük, egy a célunk, egyek az ellenfeleink, akiket csak egységes szervezkedésünk megerősödött hatalmával tudjuk arra kényszeríteni, hogy jogainkat elismerjék.Szaktársak 1 Ti szállodák, vendéglők és kávéházak rabszolgái, ti, akik a fényesen kivilágított s mások számára kényelemmel berendezett helyeken koldusfillérért fáradságos munkát végeztek, ébredjetek!Az a kipattant szikra, a szocializmus, amelynek éltető ereje megérintett titeket, kell, hogy kibontandó zászlónk alá tömörítse Magyarország szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak tízezreit. S igy, ha majd együtt leszünk, indulhatunk a nagy, igazi küzdelembe, a szégyenletes koldusfillér és a testünkből táplálkozók temetésére.
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A Budapesti Pincéregylet 

köréből.
Éttermi segédek, figyeljetek!A Budapesti Pincéregylet alapszabályainak 3. §. d) pontja értelmében a többek között az egylet céljai közé «a díjtalan munkaközvetítés fentartása* is tartozik.Mindenki előtt világos tény tehát, hogy a munkaközvetítés az egylet beliigye. A Budapesti Pincéregylet idei közgyűlése óta három hónap múlt el, ez idő alatt minden éttermi segédnek elég ideje volt — az egyletbe beiratkozni. Tudomására hozzuk ezúton tehát a szaktársaknak, a Budapesti Pincéregylet választmányának következő három határozatát: I.• A választmány szigorúan utasítja a munkaközvetítő osztály ügyvezetőjét, hogy július 1-től kezdve csakis a Budapesti Pincéregylet tagjai számára szabad munkát közvetíteni. Aki nem tagja a Budapesti Pincéregylefhek, aki nem bírja magát akár a régi tagsági könyvvel, akár az ideiglenes iagdij nyugtával igazolni — az egyleti munkaközvetítést igénybe nem veheti s azt elhelyezni nem szabad. Az ügyvezető szigorúan utasittatik, hogy a szaktársaktól az igazolványt követelje.*II.• A választmány utasítja a háznagyot, valamint annak helyettesét, a körfelügyelőt, hogy ezentúl állandóan és szigorúak ellenőrizzék, hogy a körhelyiséget csak a Budapesti Pincéregylet tagjai látogassák. Mindenkitől követelni kell a tagsági igazolványt; igazolvány nélkül senkinek, semmi körülmények között a Budapesti Pincéregylet körhelyiségébe belépni nem szabad. E határozatnak szigorít végre nem hajtásáért vagy elhanyagolásáért a háznagy, valamint annak helyettese, a körfeliigyelő, felelősségre vonandók.®Ili.• A fenti két határozatnak kiegészítéséül a választmány tudomására adja a szaktársaknak, hogy ama tagok ellen, akik a választmány fenti két határozatát nem tisztelnék és nem respektálnák, vagy azt be nem tartanák, a választmány az alap-

Mi történt a hetekben.A jó öreg Bokros Károly tatánk a Vendéglősök Lapjában > két vezércikket ereszt meg, mintegy kipróbálja agysejteinek rugékonyságát, Írván először a következőket, a f. hó 5-én megjelent (Vendéglősök Lapjába*:(Először Írom a nagyságos munkásainkat s csak másodsorban a szegény munkaadó vendéglősöket.® Tudniillik a jó öreg Bokros bátyánk azon kesereg, hogy hova tűntek azok a boldog jó idők, amikor a «pincéri kar > finom modorú engedelmességet tanúsítottak a főnökökkel szemben. Hova jut szakiparunk és a főnöki (tekintély* ? így sóhajt fel a jó öreg, ha pincéreink tovább is Így folytatják szervezkedésüket, nem marad más hátra, mint helyet cserélünk. Legyenek pincéreink a főnökök és mi majd leszünk főpincérek.De hát miért éppen főpincérek, kedves Bokros bátyánk? Miért nem éthordók akarnak önök lenni? Mi azt hisszük az éthordói foglalkozás szakiparunk terén van olyan tisztességes, mint a főpincétl!Higyje el kedves Bokros tatánk, ha önnek és kartársainak olyan bokros kedvük vau a főpincéri pályához, mi nem fogunk tiltakozni, hogy önök ezt ne tegyék. Azonban tiltakozunk az ellen, mint ha mi azért szervezkednénk, hogy önök legyenek a munkások. Oh nem, mi csak rendezettebb

szabályok 13. §-a értelmében fog eljárni mint olyanok ellen, akik az egyletben megállapított rend és az alapszabályok ellen vétettek és őket — kizárja.Tudomására adja egyebekben a választmány a szaktársaknak, hogy e határozatokat a R. P. E.-nek az ipartársulattal megkötött kollektív szerződése, valamint az egylet falai közt az utóbbi hónapokban divattá vált botrányos magaviseleté egyes szaktársaknak parancsolta. Tudomására adja a szaktársaknak még azt is, hogy a B. P. E. taggyűlésein és egyéb összejövetelein csak az egylet tagjai vehetnek részt. Ezt a belépésnél Igazolni kell és ez ezentúl szigorúan ellenőrizve lesz. Mindenki hordja tehát magánál tagsági igazolványát!Végül értesíti a választmány a szaktársakat, hogy július 15-től kezdve csak azok az egyleti tagok lesznek elhelyezve, akik bezárólag március hónapig tagdijhátra- lékban nincsenek. A választmány.

A tagdíjhátralékos tagokhoz.Értesítjük a Budapesti Pincér Egylet tag- dijhátralékban levő tagjait, hogy alapszabályaink 18. §-a értelmében tagdljhdtralékaikat 
haladéktalanul rendezzék, mert ellenkező 
esetben a következő számban először névleg 
foglak őket megnevezni, kimutatva hány 
hónappal vannak hátralékban, azután pedig 
az alapszabályok szerint fogunk velük el

járni. Eme eljárást az egylet létérdeke parancsolja nekünk kötelességből. A B. P. E. összes hátralékai 10.000 koronát tesznek ki.
Az elnökség.

Kizárás.A Budapesti Pincéregylet választmánya június hó 14-én tartott rendes ülés
Löwy Miksa 1317. szánni és 

Offenbacher József 595. száimi tagokat a Budapesti Pincéregylet tagjainak sorából kizárta, A kizárásra az adott okot, hogy nevezettek még két társukkal, névleg
Wagner Márton és 

Torma Gyulávalmegjelentek Törley József pezsgőgyárosnál és tőle aljas módon 80 koronát kizsaroltak és a pénzt aztán egymás között megosztották. Sulyosbitja ez esetet az a körülmény, hogy ezek az alakok az össz- pincérség nevében jelentek meg Törley-viszonyokat akarunk a szakiparunkban alkalmazott munkások számára. S ebbe, kedves Bokros Károly uram, tessék belenyugodni. *A f. hó 20. szánni (Vendéglősök Lapjá - bán ismét találkozunk Bokros Károly úrral. Ez alkalommal a Türley-bojkottról emlékezik nteg s nem mint az országos szállodások, vendéglősök, kávésok, pincérek és kávéházi segédek nyugdíjintézetének elnöke, hogy elítélje néhány félrevezetett pincér (vagy mi) kvalifikálliatatlan demonstrációját. Azt mondja továbbá urambátyánk, hogy azok, akik a Törley-kert rácsába munkáért és borravalóért belekapaszkodtak, nem lehettek szakemberek. Hát itt, jó öregünk tévedni méltőztatott. Mert bizony azok tanul! pincérek voltak, akik azért jártak kint Törleynél, hogy figyelmeztessék őt arra, hogy 25 éves jubéliuma alkalmával illő, hogy a meghívottakat azok a pincérek szolgálják ki, akiknek nem kis részük van _Törley ur millióinak összegyűjtésében. És ön, kedves Bokros bátyánk, ideállltja (persze mint követendő példát), hogy Törley ur több adományt telt a pincérek részére, egy estélyt adott pl. a vendéglősök nemzetközi gyűlésére összesereglett bácsiknak, amely kongresszusból kifolyó estén Mitrovácz és társai a felszolgálásért kapott 400 koronát az Erzsébet-királyné emlékének szánt szobrára adományozták. Hát t, Bokros uram,

nél, tehát az összpincérség nevében revolvereztek. Súlyosbítja az esetet végül még az is, hogy Löwy Miksa és társai Törleynek valami uton-módon megkapa- ritott névjegyét hazug hírek terjesztésére használták fel, amennyiben üzletről-iizletre járva a mitsem sejtő és hiszékeny szaktársaknak Törley névjegyét mutogatva azt hazudták, hogy arra Törley hizonyilás- képpen azt Irta, hogy Boór Jenő szak- társunknak, mint a Budapesti Pincéregylet titkárának 8000 koronát adott, hogy a bojkottot leszerelje. Tették ezt azért, hogy egyrészt Boór Jenő szaktársunkat lehetetlenné tegyék, másrészt, hogy a Budapesti Pincéregyletet bajba keverjék és a szervezkedést megakadályozzák.Boór Jenő szaktársunk úgy a rendőrségnél zsarolásért, mint a bíróságnál rágalmazásért megtette a négy közveszélyes alak ellen a feljelentést és a vizsgálat folyamatban van. Wagner Márton és Torma Gyula, amennyiben nem egyleti tagok, nem voltak kizárhatók, de választmányi határozat értelmében természetes, a Budapesti Pincéregylet tagjainak sorába fel nem vehetők.A kizárás az alapszabályok 13. íj-nak értelmében történt, amely a következőképp szól:
Az egyletből való kizárás:A vezetőség kizárhatja azt a tagot, kiről bebizonyittatik, hogy az egyletet vagy annak tagjait munka és kereseti viszonyaiban súlyosabb mérvben megkárosította, ki erkölcstelen ipart űz, vagy ilyent családjával űzet, vagy ilyenben résztvesz, ki az egyletben megállapított rend vagy az alapszabályok ellen vét, 

vagy megbecstelenitő cselekményt 
követeti el.A kizárást az ország összes vidéki rokon egyleteinek és szervezeteinek megküldöttük.

A választmány.
Bejelentések. Az eddig bejelentett munkáltatókon kívül a következő főnökök vetették magukat alá a kollektív szerződés határozmányainak és küldték be utólag nyilatkozataikat:Sziklay Sándorné (József főherceg szálloda), ifj. Schuller Ferenc (Terézvárosi kaszinó), Steiner Lajos (VI., Teréz-körut 3), Majer Vencel (VI., Zárda u. 9), Miiller Antal (Országos kaszinó), Klos Hermaun vendéglős és Bauer János (I., Alkotás-u. 39).azok a boldog idők már elmúllak. Nekünk nincs szobrokra pénzünk! Amit önök engednek keresni munkabér fejében,'az kell nekünk kenyérre. És ha ön olyan jólelkii úri ember, figyelmébe ajánljuk a miskolci pincérek kiszabadítását az ügynökök karmai közül. No meg a főnökeik «atyai» pártfogását sem ártana kissé szóvá tenni.*
Kisvárosi rendőr- idill-. Zavaros Aladár (kissé gyaníts név) fehérvári rendőrkapitány egyéb foglalkozás hiányában borozó sétákat rendez. Teszi ezt azért, hogy hazát mentsen és szocialistákat oszlasson, mint ahogy ő mondja.Történt, hogy a múlt héten fehérvári szaktársaink szokott vendéglőjükben összejöttek barátságos beszélgetés céljából. Borozgatásuk küzbeit egyszerre csak betoppan Zavaros Aladár rendőrkapitány s a törvény nevében lefoglalja a pénztári könyvel, leloszlatja a gyűlést és felszólítja elvtársahikat a távozásra. Elvtársaink a Zavaros fejű rendőrkapitány felszólításának csak annyiban teltek eleget, hogy tovább folytatták beszélgetésüket,A bonmentő rendőrkapitány kis -idillijével csak azt érte cl, hogy fehérvári szak- társaink ezután titokba járnak hetenként egyszer beszélgetni, de annál erősebben fognak szervezkedni. Hogy hol ? Találja ki Zavaros Aladár rendőrkapitány.

Suhogd.
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Szerződésszegések. Újabb szerződésszegést követtek el Ismét nem a pincérek, akikről Bokros Károly a komikumig tud vezércikkezni a heveny alkoliolmérgezésbcn szenvedő ^Vendéglősök Lapjában», — hanem a munkáltató urak.Három szerződésszegés történt. Az egyiket Neiger Jakab, a Teréz-körut 4. sz. alatt uralkodó kóser demokrata vendéglő tulajdonosa követte el, aki «kéz alatt» alkalmazott egy éthordót, megkerülve az egylet munkaközvetítését. A másikat Buzik András, budai vendéglős követte el, aki a szokás hatalmától hajtva, épp úgy mint Neiger, kéz alatt, vagy ami még elitclendőbb, «ügy- nöktó'b vette főpincérét, Beisinger Bélát és annak öccsét üzletébe. A harmadik és legérdekesebb szerződésszegést Miiller Antal, az Országos kaszinó bérlője követte el, aki a Törley-féle pezsgőgyár 25 éves jubileumán az ünnepélyt rendezte s inasokkal szolgáltatott ki.A mi kollektív szerződésünk világosan kimondja, bogy az ipartársulat tagjai vállalataikban csak a B. P. E. tagjait és elsősorban csak az egylet közvetítése alapján alkalmazhatják. A Törley-íinnepély Müller Antal urnák tehát egy vállalata volt. Miért alkalmazott akkor lakájokat ? Ennek a szerződésszegésnek az eldöntését, valamint a másik kettőt is, majd elintézzük az ipar- társulatnál, ahol az ügyeket már bejelentettük.Érdekes, hogy Müller Antal hogyan akart kibújni a szerződésszegés vádja alól. Mi a szerződést az ipartársulattal még május 8-án kötöttük meg. Müller Antalt az ipartársulat erről rögtön értesítette, amennyiben minden ipartársulati tagnak, neki is megküldte a tudomásul vételhez szükséges nyilatkozatokat. Ám Müller ur tudta, hogy Promon- toron vállalata lesz Törleynél, de nehogy szerződésszegéssel vádolhassák, a nyilatkozatot nem irta alá s igy a B. P. E. nem kövelelhette tőle, hogy a jubileumi ünnepélyen elvégzendő munkára az egylet tagjait alkalmazza. Hogy miért tette ezt Müller ur, majd meg fogja mondani a békéltető bizottságnak.Szóval Miiller ur úgy tett, mintha a szerződéskötésről semmit sem tudna, arról dunsztja sem volna, s az rá nézve még nem 

lenne kötelező. Most utólag aztán beküldte nyilatkozatát, és alávetette magát a szerződés határozmányainak. Persze most már nincs Törleynél jubileum. Ne gondolja Müller ur, de ne gondolja senki, hogy mi azért kötöttünk szerződést az ipartársulattal, 
hogy egy csomó nyomtatott papirossal több legyen nekünk. Nekünk erre szükség volt, t. Müller ur. Nekünk ezt a gazdasági szükségletek parancsolták I Lehet, hogy ez Rukros Károly és társainak magas megérteni, azonban ml erről nem tehetünk. Iratkozzanak be szakiskolájukba, igaz ugyan, hogy onnan sem kerülnének ki okosabban, mert hisz ott úgy a nagyokat, mint a kicsinyeket nem az életre, hanem a más- vlágra — nevelik.

VIDÉK.Szeged. Amióta a pincétszocializmus megindult hóditó útjára, bámulatos átalakulások történnek úgy a fő-, mint a vidéki városokban élő pincérek társadalmi, gazdasági, valamint egyesületi életében. A modern, osztálytudatos szervezkedés behatol a régi, ósdi pincéregyletek falai közé és lerombolja azokat a «patriarchális» viszonyokat, amelyet oly féltékenyen őriztek évtizedeken át munkáltatóink. A modern szociális eszme friss véri és igazságot visz be az elavult falak közé s elsöpri uljából a főnökök •klikkjét», hogy helyt adjon a reális életnek.A szegedi pincéregylet is 18 évi fennállása alalt, melynek elnökei főnökök voltak, a pincérek érdekében csak annyit tett, hogy ügynöke révén jól megsarcolta munkát kereső tagjait s a klikknek nem tetsző

szaktársainkat lehetetlenné tette. Mig végre azon mozgalomból, melyet lapunk utján országszerte megindítottunk, szegedi szak- társaink is megkezdték a szabaaszervezet alapján a szervezkedést.Mintegy kéthónapi szervezkedés után múlt hóban a szegedi szállodások ipartársulatához benyújtották követeléseiket. A követelések benyújtása után érdekes levélváltás folyt az ipartársulat és a szabad- szervezet közt. A két okmányt érdekességénél fogva itt adjuk:
A  sze g ed i szervezett in/tnkAs/tiiicérek 

tck. vezetőségének
Sze ged en .A szegedi szállodások, kávésok, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatához benyújtott írásos kérelmüket megkaptuk s miután az arra adandó válasz határidejéül e hónap 24. napjának délelőtti 

10 órája van kitűzve, mely idő rövid arra, hogy az elnökség az ipartársulat érdekelt tagjaival a kérelmet közölvén, annak pontjait velük letárgyalhassuk, kérjük ezen határidőt e hó 28-ig, tehát kedd délután 4 óráig meghosszabbítani.Egyben tisztelettel kérjük, hogy a szervező bizottság bizalmiférfiait e hó 27-én délután 3 órakor tartandó közös tárgyalásra a vendéglősök ipartársulata helyiségében (Szekfii-utca 10. szám) beküldeni szíveskedjék.Szegeden, 1907. május 22.Kiváló tisztelettel
I f j .  C sc r z y  M ih á ly , Ju r á n o v ic s  Ferenc,titkár. elnök.Erre a következőkkel feleltek szak- társaink :

A Vendéglősök Ipartársulatának
Szeged.Alulírottak tudomására hozzuk a tck. Társulatnak, hogy kérésüknek ily formá- bani elintézéséhez hozzá nem járulhatunk, annál is inkább, mert a szegedi pincérmunkások szervező bizottsága határozatának értelmében a köztünk felmerült ügyet e hó 24-éig éjjel 12 óráig legkésőbb letárgyaltnak kell tekintenünk, miért is kérjük a t. társulatot, ezen határozatunkat tudomásul venni szíveskedjenek.Szeged, 1907. május 23.A szervező bizottság nevében: 

Goláberger Miksa, elnök.
Bándy Lajos, t. elnök.Mire ii második levél igy szól:

Szegedi szállodások, kávésok, vendéglősük és korcsmá- 
rosok ipartársulata elnökségétől,

_ _1907.
A  sze g e d i szervezeti m u u ká sp in cé rck  

tekintetes E ln ök ség én ek
S ze g ed en .Azon szives kérésünkre, hogy a szervezel memorandumára adandó válaszunk határidejét e hó 24-ike délelőtt 10 órájáról 2i-ika délután 4 óráig meghosszabbítani szíveskedjék, a mai napon adóit válaszl nem tartjuk ugyan indokoltnak, már csak azért sem, mert áliratunkban nyomatékosan kifejezőik azt, hogy legjobb akaratunk és igyekezetünk dacára is alig vagyunk képesek az idő rövidsége miatt a mindkét részről fontos ügyel a maga érdeme szerint letárgyaltatni, mégis, tekintettel arra, hogy a pincérkar és a munkaadók közölt fennálló legjobb viszonyt felületesen eltépni nem akarjuk, sőt inkább az a szándékunk, hogy együttesen megvitassunk minden pontul és lehetőleg mindkét fél érdekeit méltányosan kielégíthessük: ismételten tisztelettel felkérjük a tck. Vezetőségei, holnap, pénteken délután y,4 órakor ipnrlársutatunk helyiségében (Szekfü-utca 10) tartandó közös tárgyalásra bizalmiférfiait kiküldeni szíveskedjék.Szeged, ly07. május 23.Tiszteletiéi

I f i .  C sc rzy  M ih á ly , P r iv A r y  P á l,titkár. alclnök.Végre ninit ltó 24-én az alábbi kollektív szerződés köttetett meg:1. A hetenkénti 24 óra szabad nap, mit a törvény minden munkásnak biztosit. Ezen időben a kisegítő fizetését a főnök tartozik fizetni.2. A mindennemű levonások teljes törlése.3. A fizetésrendezés, mely, a következő pontokkal lett elfogadva; Éthordó, szoba- 
pincér vagy kávéházi felszolgáló heti 10—10 korona, ami minden hét utólján, szombaton fizettetik ki, Fő- vagy fizetőpincér

százalékmcgállapitás avagy közös megbeszélés tárgya, mely Írásban foglaltatik es a két fél, a főnök és a munkás közölt két példányban kézhez adatik. Az óvadék az átlagos bevétel kétszeresénél nagyobb nem lehet. Leltárt a főpincér csakis olyat tartozik átvenni, ami nem törékeny és amelyet zár alá vehet. A főpincér felmondása 8 —14 nap; ha a munkáltató őt üzletéből azonnal elbocsájtaná, úgy a munkástörvények 07. §-a marad érvényben; ugyanez alkalmazandó pincéreknél is, vagyis 8 14 nap leszelfogadva.4. A kisegítőkre vonatkozólag kollektív megállapodás a következő határozati javaslattal lett elfogadva:Nyári üzletekben a kisegítés szombat, 
vasárnap és ünnepnapokon 4, azaz négy korona, más napokon 3, azaz három korona, kávéházakban, éttermekben, szállodákban, hol a pincér belső szolgálatot végez, 3, azaz három korona kisegitési dij fizetendő.Azon esetben, ha bármi okból a pincér nem dolgozhatna, de a kisegítésre meg- liiva lett, ttgy tartozik a munkáltató a kisegítésének 50%-át megfizetni.5. A büntetések eltörlése. Házi fegyelem, mely a munkás önérzetét sérti, nem alkalmazható.6. A bizalmiférfiak elismerése. A bizalmiférfi kötelessége mindkét részről a munkarend betartását fentartani, másrészről a felmerült ügyeket a szervező bizottság elé terjeszteni, hová joga van a munkáltatónak is megbízottját elküldeni avagy személyesen eljárni, hol a felmerült ügyek együttesen elintézés alá vétettek.7. Szegeden és altuz tartozó vidéken csakis az általunk felállított közvetítő iroda közvetíthet személyzetet hivatalosan.8. A pincértanoncoknak hetenként 12 óra szabadidő adassék és pedig ki éjjeli szolgálatot végez, az reggeltől estig pihenhessen, azon tanonc, ki nappali szolgálatot végez, annak délutántól reggelig szabad ideje legyen. A főnök köteles tanoncának tiszta, egészséges lakásról gondoskodni, hol lakás a házban nincsen, ott a főnök tartozik a tanonc lakásáról gondoskodni s annak esetleg lakbérét fedezni. Továbbá tartozik a főnök ellenőrizni, hogy a tanonc rendes életet folytat-e, szóval életmódját ellenőrizni, illetőleg ellenőriztetni. A tanonc fizetése első évben havi 8 korona, a második évben havi 16 korona és a harmadik évben havi 20 korona, kosztpénzen és lakáson kivül.9. A mozgalomból kifolyólag hat hóig senki el nem bocsátható.Meg kell még említenünk azt, hogy folyó hó 17-éii a szegedi pincéregylet rendkívüli közgyűlést tartolt s a két munkaadó elnök helyébe két szaktársat választottak meg, valamint Qoldberger szaktársunk lett az ügyvivő-titkár. Az egyesület alapszabálya is módosíttatott.E fényes eredmény kivívása alkalmából üdvözöljük szegedi szaktársainkat. Csak előre 1A kassai pincérek, mint lapunk legutóbbi számában megírtuk, e hó 8-ára kértek választ a főnökeikhez benyújtott követelésekre, egyszersmint jelezték azt, ha a benyújtott követeléseket meg nem kapnák, kilencedikén kimondják a sztrájkot. Azonban sztrájkra nem kerülvén a sor, mert kassai szaktársainknak igazán bámulatra- méltó szervezettsége arra késztette az ottani vendéglősöket és kávésokat, hogy a bc- nyujtott követelések felett 8-án megkezdték a tárgyalást, melyet Váczy és Cselényi urak vezettek. Az elért eredményt itt közöljük :1. Úgy az éttermi, mint a kávéssegédeknek hetenként egy teljes szabadnap kötelező, amely mindig olyan napra osztandó be, mikor ezt az üzleti forgalom legjobban megengedi. A szabadnap mindig a munka esteli befejezésekor veszi kezdetét és tart a legközelebbi esteli munkanap befejeztéig. (A szabadnap ekként az üzlet viszonyaihoz



19074. oldal S Z Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E G É D E K  S ZA K LA P JAmérten megfelel napi 22—32 órai szabadidőnek.) A szabadnapos pincér helyettesítéséről, ha erre szüksége van, a munkaadó tartozik gondoskodni, ilyen esetben a kisegítő díjazása napi 2 kor. és koszt.2. A munkabér hetenként, vagy négy- hetenként utólagosan fizetendő, amely úgy az éttermi, mint a kávéssegédeknek lakás nélkül minimum 11 korona, lakással 0 korona. Ahol az alkalmazott megfelelő ellátásban nem részesül, hetenként 8 korona kosztpénzt kap. Borfiuk (tanoncok) havi fizetése ellátás nélkül 20 korona, ellátással 16 korona.3. Kisegítő pincérek díjazása a városban hétköznap úgy, mint vasárnap, napi 4 korona, a város közelében levő kiránduló helyeken hétköznap 4, vasár- és ünnepnapokon 5 korona. Ha a tulajdonos ellátást nem tud adni, tartozik naponként 1 korona 40 fillért fizetni. A kirándulóhelyek tulajdonosai rossz idő esetén, ha a munkás az előmunkálatokat megkezdi, 2 koronát tartoznak fizetni, azoknak pedig, akik kimentek ugyan, de munkájukat nem kezdték meg, az útiköltség fizettetik meg.4. A íizetőpincérek javadalmazása, ugy mint eddig is, szabad egyezkedés tárgyát képezi, az eddig szerzett jogok épségben tartása mellett. Kávéházban a fizető- és főpincér bármikor betekintlietaz üzleti könyvbe, az éttermekben pedig, ha a fizető- és főpincér szükségesnek tartja, ellenőrzés céljából bármikor bevezetheti a kupon-rendszert.5. A munkabérből a betegsegélyző járulék minden héten levonandó. Az alkalmazott az okozott károkat tartozik megtéríteni.6. Az üzlettulajdonosok csak szervezett pincért alkalmazhatnak. A munkaközvetítést első sorban a kassai pincérszervezet eszközli díjtalanul, de ha itt megfelelőt nem találnak, bárhonnan is beszerezhetik, de a belépés előtt kötelesek az uj alkalmazottat a szervezethez bejelenteni.7. A frakkviselés eltöröltetik, elsőrangú üzletekben azonban a fehér nyakkendő- viselés és a mélyen kivágott mellény kívánatra viselendő.9. Ezen árszabály épségben tartása, valamint a munkáltatók és munkások közt felmerülő ellentétek kiegyenlítése céljából 6 munkaadó és 6 munkásból álló bizottság választatik, akik a panaszok meghallgatása után minden kérdésben döntenek. Az ülésen munkaadó elnököl, de ennek szavazati joga nincsen. Ezen bizottság határozatát ugy a panaszos, mint a panaszlott fél tartozik respektálni.10. Felmondás mindkét fél részéről 3 nap. A felmondás nélkül elbocsátottnak a 3 napra eső munkabér teljesen kifizetendő'.11. A mozgalomból kifolyólag senki el nem bocsátható.12. A szállítót a tulajdonos maga választja meg és ebben senki által nem befolyásolható.13. Ezen megállapodás 1907 július 1-én lép életbe és 1910 julius 1-ig érvényes.A már megkötött árszabály kihirdetésére c hó 14-én, pénteken éjjel nyilvános gyűlés tartatott. A kivívott árszabály feletti öröm eredményezte, hogy szaktársaink csaknem teljes számban megjelentek. Az egybehivók nevében Stutzcnberger J. üdvözölte a megjelenteket s ajánlatára Varga Jánost elnöknek, Maró Istvánt jegyzőnek választották meg. A napirendet Molnár Miklós párttitkár fejtegette. Részletesen megismertette az elfogadott munkarend-árszabály pontozatait. Bebizonyította, hogy ezen eredmény, amely a kassai pincérmunkások díjazását az eddigihez arányitva 100—150 százalékkal emelte, egyedül csak az osztálytudatos szervezkedésnek tudható be; majd lelkesítő szavakkal hivta fel a jelenlevőket a további munkálkodásra. A pincéreknél szokatlanul nagy tetszéssel fogadott beszéd után Cserna Ferenc a kassai szervezett munkások további támogatásáról biztosította a pincérmunkásokat, amit kitörő lelkesedéssel fogadtak.

Végül elhatározta a nyilvános gyűlés, hogy azon honvédhuszártisztet, aki egyik pincér elvtársunkat megsértette, ha két héten belül bocsánatot nem kér, egyetlen kassai étteremben vagy kávéházban sem fogják kiszolgálni. Molnár pártlitkár zárszavai után a gyűlés rendben véget ért.Ez az eredmény természetesen csak az első lépés a jobb jövő felé. Ennél a munkások nem fognak megállapodni, hanem a békés időt két irányban fogják felhasználni, Az egyik: megtartani az eredményt, a másik: készülni újabb győzelemre.Kiváncsiak vagyunk, mit szól ehez Magyarország belügyminisztere, a vékony- dongáju Oyuszi gróf. Fia feloszlatja a munkások meglevő egyesületeit, akkor is kötnek a szervezett munkásak kollektív szerződést. Ha elrabolják egyesületi jogunkat, annál erősebbek lesznek szabadszervezeteink, amelyet sem Gyuszi, sem Franci fel nem oszlathat.
Debreceni szaktársaink e hó 1-én tartották első nyilvános szervezkedő gyűlésüket, ahol kimondták, hogy küzdeni fognak az ügynöki kizsákmányolás ellen s szabad szervezetet alakítanak, hogy rendet teremtsenek Debrecenben is a pincérek és munkáltatók közt. Ezt a gyűlést követte egy második, amelyet f. hó 18-án tartottak meg debreceni szaktársaink. A gyűlés napirendje a következő volt: 1. A pincérek helyzete. 2. Beszámoló a szervezkedésről. 3. A munkaközvetítő felállítása. 4. A vezetőség végleges megválasztása. A gyűlést, mely a <■ Korona* tánctermében folyt le. Vágó Béla elvtárs üdvözölte s ajánlatára elnöknek Németh Tituszt, jegyzőnek Horváth Gyula szaktársat választották meg. Németh szaktárs szépen átgondolt szavakkal figyelmezteti a megjelenteket a gyűlés fontosságára s kéri, figyelemmel hallgassák meg a központból hozzánk érkezeit Schönherr József elvtárs előadását. Mire Schönherr elvtárs ismerteti a pincérek helyzetének tarthatatlanságát, úgymond, nekünk nemcsak az a feladatunk, hogy kiszabadítsuk a pincéri kart .az ügynökök karmai közül, hanem rendezni kell a főnök és alkalmazott közti viszonyt is, de legsürgősebb feladatunkat most az képezi, hogy szervezve legyenek a debreceni pincérek is, mert csak igy lesz lehetséges a Glück és Gömöli pincérhuskereskedők közül kiragadni a pincéreket. Ezután ismerteti előadó a szervezkedés fontosságát s annak irányítását, a bizalmiférfirendszer szükségességét.Vágó elvtárs beszámol a vezetőség eddigi működéséről. Előadja, hogy eddig 98 tag irta alá az ivei, amelyben kötelezik magukat arra, hogy tagjai lesznek a szabad szervezetnek s már a tagkönyvek is kiállíttattak, amit most ki fognak osztani. Elmondja, liogv a mozgalom egy-két munkáltatónak nem tetszik, akik minden áron a Glück-Gömöri ipartársulati közvetítői klikket továbbra is fenn akarják tartani.Ezután a gyűlés nagy lelkesedéssel kimondja az ingyenes munkaközvetítő felállítását, valamint Schönherr elvtárs ajánlatára a gyűlés megbízza a vezetőséget, hogy a debreceni pincérek kívánalmait Írásba foglalja és azt a munkáltatóknak megküldje, melynek alapján tárgyalást kezdjen a felállítandó követelések keresztülvitelére. Kimondta végül a gyűlés azt, hogy az ügynöki közvetítést igénybe nem veszik és csakis szervezett pincérrel fognak ezután dolgozni. Mire a gyűlésen megjelentek a legjobb hangulatban távoztak.Meg kell emlékeznünk arról, hogy a Debreceni vendéglősök és kávésok ipar- társulata milyen furfanggal dolgozik a pincérek kizsákmányolásán, t. i. a Debreceni pincérek betegsegélyző pénztárába* helyezte el az ügynökséget. Az ügynökségnek szabályzatod dolgozott ki a közvetítésre. mely szerint 15“/,, szedhet a közvetített fixfizetése után. Valamint az ügynökség tartozik jövedelmének 10%-kát az

ipartársulat pénztárának leadni. Hogy menynyire (ártotta be a szabályzatot a hires kompánia, mutatja az alábbi ajánlólevél, melylyel egy szaktársunkat közvetített a jeles kompánia. Az ajánló levelet minden javítás nélkül adjuk le, amely páratlan a maga nemében.Mondván a következőket:Tek. Rétliy József urnák. M Szigelt.Bauer Oyulát küldöm czutlrogernek- költséget!3. tor 50. krajcár tehát könyvéit utánvéttbe 0. forint 50. krajcárba öszegil mert ő fi. forintbn kéri küldeni tisztelő barátod.14./V1. 1007. P. H.
G lü c k  és ( tö m ö n .Baiter szaktársuk 8 forint 50 krajcár havi- fizetésre lett volna felvéve, mely közvetítésért b frtot követel a vérszopók szövetsége. De ez még semmi. Egy éthordói állásért 20 forintot zsarolnak ki, sőt főpincéri állás- érl300—400, sőt öOOkoronát isfizettetett ez a vegyes társaság.Mi azt kérdezzük a Debrecen város kupaktanácsától, hogy megengedhetőnek tartja-e továbbra is ezt a szemérmetlen fosztogatását a pincéreknek.És nincs-e oka a pincéreknek a szervezkedésre ? De igenis nagy okuk van, hogy a legerélyesebb fellépésükkel vessenek véget e gyalázatos üzelmeknek. S reméljük, hogy megindult szervezkedésükkel debreceni szaktársaink mielőbb kivégzik a Olück és társai kizsákmányoló kompániát.

Nagyvárad. Nagyváradi szaktársaink ni. hó 21-én, éjfél után fél 3 órakor nyilvános gyűlést tartottak a Nemzeti-szálloda különtermében, ahol ideiglenesen megalakították a (Nagyváradi szállodai, éttermi, és kávéházi alkalmazottak szakegyletétc.Az alakuló gyűlés megtartását a (Nagyváradi Munkás Újság* szerint a következők tették szükségessé :
Hajsza a pincérszervezet ellen. Nagy lehet a kávésok befolyása a városházán, mert a polgármester, főkapitány, iktató hivatal mind összefogtak, hogy a pincér- szakegylet megalakulása elé akadályokat gördítsenek. Először a pincérek gyűlésére kiküldött rendőrbiztos volt az, aki kötelességét nem teljesítette és a gyűlésről megszökött és olyan jelentést tett, hogy a pincérek voltak azok, akik nem jelentek meg. E valóságnak meg nem felelő rendőrbiztos-jelentésbe azután a főkapitány kapaszkodott bele és olyan véleményt csatolt az alapszabályokhoz, hogy azok jóváhagyása kétségessé vált. Elvtársaink nem akartak addig várni, mig a csigagyorsasággal működő minisztérium jóváhagyása megjön, hanem élni kívántak abbeli törvényes jogukkal, hogy ha az alapszabályok ellen negyven napon belül kifogás nem tétetik, ideiglenesen megalakíthatják az egyletet. Ezt azonban a polgármester akadályozta meg azon fenyegetésével, hogy (tiltott egyesülés* miatt gyűlik meg a bajuk. Hanem — mondta a polgármester — miután az alapszabályok már fent vannak a minisztériumban, ő majd megsürgeti az elintézési. Pincér elvtársaink vártak, de mivel a polgármester csak nem akart mozogni, ők maguk nézlek a dolog után. Az iktatóhivatalban azt az értesítést kapták, hogy az iratok a minisztériumban vannak, sürgessék ott. A végén kisült a turpisság. Polgármester, főkapitány, meg az iktatóhivatal félrevezették, elbolonditották a pincéreket. Az alapszabályok még most is itt vannak, sohsem terjesztették azt a miniszterhez. Elvtársaink megunták a huzavonát, uj gyűlést tartanak, uj alapszabályokat nyújtanak be és ha ezután is ilyen rosszakaratú ferdítésekkel fogják munkájukat akadályozni, tudni fogják, mit kell tenniök.Az alakuló gyűlés lelkes hangulatban folyt le és a gyűlésen mintegy 70 szaktárs vett részt. A gyűlés elnöke WeiszJ. Dezső, jegyzője Koloszár Gyula, előadója Fried-
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A dumát feloszlatták.Igen, a dumát feloszlatták. De nemcsak Oroszországban, hanem, bár más körülmények között és kicsinyben, de feloszlattak nálunk is.Igen, az éttermi segédeknek június hó 17-én tartott és taggyűlésnek nevezett dumáját feloszlatta nem az autokrácia, hanem az elnökség! nem reakcióból, hanem — kötelességből. Feloszlatta azért, mert egy-két megkergillt «sztrájktörő'* és hiúságában megsértett fiatal ember egy rendszeres pu- csol rendezett, hogy kivégezze az emberi legelemibb jogot: a szólásszabadságot és az igazságot.A 17-én tartott taggyűlésen a szervező bizottság ismertetni akarta az egész Törley- bojkott történetét, egyrészt, hogy mindenki megismerje az igazságot, másrészt, hogy a hazug hírek által narkotizált egy részéta szaktársakuak 'kijó’zauitsa. Bár a gyűlésen jelen volt sz'.tfilársak józanabb töbosége tisztán keresztül látott a szitán és tudta, hogy az egész hecc nem egyéb csirkefogó aknamunkánál, amelyet a szervezett éttermi segédek ellenségei azért szövögetnek, hogy kitekerjék vele fiatal szervezetünk nyakát; látták, hogy az egész pucs csak arra jó, hogy zavart és viszályt teremtsenek közöttünk.Ám hiába. A fanatizált kisebbségnek hályog borult a szemére és mikor a szervező bizottság előadója ki akarta őket vezetni rettenetes eltévelyedésükből, olyan sivalkodást csaptak, hogy a józan embernek önkénytelenül olyan gondolatai támadtak, hogy e félrevezetett tömegnek kijózanitásá- hoz nem érvek, nem őszinteség, nem igazság, hanem véresszáju demagógia kell párosulva egy haramia és rablóvezér vakmerőségével. Nincs szükség nagyításra. De egyesek tényleg úgy jöttek fel, mintha heveny alkoholmérgezésben szenvedtek volna; mintha nem a szervezett éttermi segédek parlamentáris gyűlésére, hanem csapszéki komédiára, ahol duhaj legények virtuskodását utánozva, minden bizonyíték nélkül, minden alap nélkül kapcalegények módjára kellett volna szegénylegényeskedni. Pfuj! Örökké szégyene lesz az éttermi segédeknek ez a gyűlés, amelyen egyesek minden ok nélkül elkapatták magukat és még csak azt sem tudták — miért? Méltán gondolkodásba ejtheti az embert az a magaviselet, amelyet a gyűlésen egyesekrendeztek.És a rendezők nem gondoltak arra : volt-e erkölcsi értéke a harcnak ? Félrevezetett embereikkel tulkiabálták a józan többséget és ahelyett, hogy meghallgatták volna az előadót, amiért odajöttek — saját lábaikkal széjjeltaposták azt, amiért a szervezett munkások küzdenek: <a vélemény és szólásszabadságot..Egyes felszólalóik ostoba, gyerekes és éretlen tempóval dirigáltak. Össze - vissza beszéltek tücsköt-bogarat és az egész tárgyalásokba bizonyos jássz-szellemet iparkodtak belecsempészni. Majdnem hogy egy guillotine! hoztak magukkal, hogy — bár nem tudták miért — de valakit lenyakazzanak.És a higgadt, szervezett éttermi segédeket nem annyira a harag, mint a nevetés görcse fogta el, amikor az egyik főrendező felállt a székre és elkezdett személyeskedni, aztán felállt a másik rendező és valami megvesztegetésről hebegett, végül felállt a harmadik kis rendezőcske és azt merte egész komoly ábrázattal kivágni: «Ha én magam kérek egy taggyűlést, azt is kötelessége összehívni a vezetőségnek*. Még szép tőle, hogy azt nem követelte, hogy a veze- ség —ha ö követeli—mondjon le. Az ő esze- járása szerint valami uton-mődon ezt is megtehette volna. Joguk ugyan nem lett volna hozzá, de kell-e nekik jog oda, ahol nem az érvek beszélnek, hanem ahol győzik szájjal, ököllel és ordítással ? Kell-e nekik jogcím, amikor van szervezetlen tömeg, amelyet félre lehet vezetni ?

Nem bocsátkozunk ismétlésekbe. Amit a szervező bizottság megbízásából az előadó a gyűlésen nem bírt mindenkinek érthetővé tenni, azt ime a szervező bizottság leközli teljes terjedelmében.Szaktársak ! Ismerjétek meg az igazságot:
Aknamunka az éttermi segédek 

szervezete ellen.A Törley-bojkott.
Éttermi segédek!
Ehlársak !A Törley-féle pezsgőnek bojkottja óriási hullámokat vert és mesterségesen szított ellentéteket idézett elő az éttermi segédek fiatal szervezetében. A pezsgőgyárosok versenyének megfizetett lapjaik hazug híreinek és néhány zsaroló himpellérnek sikerült elhinteni azt az aljas rágalmat, mintha a bojkott azért szűnt volna meg, mert Törley a szervező bizottság megbízottait pénzzel megvásárolta volna. Az éttermi segédeknek junius 17-én tartott gyűlése foglalkozott ezzel az ügygyei. A gyűlés botrányos lefolyása arra késztet bennünket, hogy a 

bojkott egész történetét ismertessük. Szükség van erre annál is inkább, mert a taggyűlésen felszólalt egyes szaktársaknak rosszakaratú ferdítései világosan bizonyítják, hogy az eltenni segédeknek egy részét, de leginkább a Fővárosi pavillonban, a Wam- peticsnél és az Alsó-Margitszigeten dolgozó szaktársainkat tudatosan félrevezették.Elvlársak I Tisztázzuk a helyzetet, értsük meg egymást, mert aknamunka készül szer
vezetünk ellen !A Törley pezsgőgyár 25 éves jubileumát tartotta és nagy cécót csapott, amelyen vendégeit borotvált képű strimfplls lakájok szolgálták ki. A szervező bizottság erről semmit sem tudhatott, mert a pezsgőkirály csak a kizsákmányolókat és hasonszőrű pajtásait hivta meg a kutya-villába. Az utolsó pillanatban kaptuk a hirt, hogy mi készül Promontoron. Ekkor egy-két szaktársunk saját szakálára röpiratokat nyomatott a szabadszervezet költségén és kimentek Promontorra egyrészt azért, hogy a röpiratokat kiosszák és tüntessenek, másrészt azért, hogy Törleyt és Müller Antalt, aki a cécót lakájaival rendezte, felszólítsák, hogy ne inasokkal, hanem pincérekkel szolgáltasson. Müller Antal szaktársainkat a Törley cég igazgatójához utasította, aki viszont őket brutálisan kidobatta.A szervező bizottság, amikor minderről másnap tudomást szerzett, természetesen szolidaritást vállalt a tüntető szaktársakkal és a bizalmiférfiak legközelebbi értekezletén azt indítványozta, hogy mondják ki a Törley-pezsgőre a bojkottot. A bojkott egyhangúlag ki leli mondva. Pár napra rá Müller Antal arra kérte a szervező bizottságot, hogy Törley tárgyalni akar, menjenek ki hozzá, meri egyezkedni akar. Mi tehát, hisz kötelességünk volt az ellenséggel tárgyalni, kikiitdtünk két szervező bizottsági 
tagot és a szaklap felelős szerkesztőjét Törlés
hez. Elvégre a kibontakozás utját-módját nem volt szabad elzárnunk, hátha beadja a derekát a pezsgőkirály.Törley kijelentette titkárának jelenlétében: a pincéreken elkövetett sértést sajnálja, igazgatóját emiatt már megdorgálta s egyúttal becsületszavára fogadta, hogy az egész ügyről semmit sem tudott, csak másnap értesült róla. De ha az ünnepély előtt idejekorán hozzáfordulnak és felvilágosítják, nem engedte volna meg Müllernek és igazgatójának, hogy inasok szolgáljanak fel az ünnepélyén. Végül hajlandónak mutatkozott, hogy az elégtételt nyilvánosan is, külön nyilatkozatban megadja.Másnap azután a cég irodavezetője ugyancsak a szervező bizottság által kiküldött szaktársakkal tárgyalt, aki eközben felemlítette, hogy Törley kész a munkanélküli segély alapja javára egy bizonyos összeget
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adományozni. Erre a mi megbizottaink kijelentették, hogy az éttermi segédek szerve
zett munkások lévén, semmi pénzt el nem 
fogadnak. Az ajánlatot megbotránkozással 
utasították vissza és hangsúlyozták, hogy 
csak úgy hajlandók Törleyvel tárgyalni, ha 
a megegyezés tisztességes erkölcsi alapon 
marad.Ezekután Törley beküldte nyilatkozatát úgy nekünk, mint a kávéssegédek szabadszervezetének. A szervező bizottság egy rendkívüli bizalmiférfi-értekezleten a bojkott 
megszüntetését javasolta, ám nem azért, mintha Törleyt sajnálta volna, mert hisz Törley épp oly kizsákmányold, mint a többi, aki mind megérdemelné a bojkottot egy- től-egyig. Nem azért javasolta ezt, mintha a nyilatkozattal meg lenne elégedve, bár nagy erkölcsi győzelem 8 havi szervezkedés után, ha egy gőgös kapitalista meg
hunyászkodik és egy nyilatkozatban meg
alázza magát, ami egyenlő a bocsánatkérés
sel. Javasolta a bojkott megszüntetését a szervező bizottság azért, mert hozzá napnap után olyan jelentések jöttek, hogy a kávéssegéd elvtársak, akiket a röpirat kiadásánál meg sem kérdezlek és velünk mégis szolidaritást vállaltak, már annyira exponálták magukat, hogy számtalan kávéssegéd elvlársunk exisztenciája veszélyeztetve volt. Még szomorúbb volt az a jelentés, hogy 15 nagyobb étteremben a bizalmi' férfiak a bojkottot nem tudták megvalósítani, részben azért, mert nem volt összetartás, részben azért, mert sok étlermi segéd a kenyerét elvesztette.Azért is javasoltuk a bojkott megszüntetését, mert a belügyminiszter, a kocsonyás hátú Andrássy gróf, a magyar Trepov az ő megvadult koalíciós képviselő kompániájával Törley pezsgőre szomjuhozott a Fővárosi Pavillonban, de nem kapott. Erre elhencegett Duci gróf, hogy szigorú vizs
gálatot fog indítani a pincérek -‘ egylete* ellen. Sőt a dolog annyira fajult, hogy Zboray csuháspárti képviselő és keresztes főhazaffy interpellálni akart ez ügyben a képviselőházban, hogy a Törley pezsgőre szomjas belügyminiszter megvadult kopóit ellenünk uszítsa.Elvtársak! Nem félünk mi a belügyminisz
tertől ! Nem félünk mi senkitől! Hiszen 
szabadszervezetünket nem bírja senki fia 
feloszlatni / A szabadszervezkedésre nem kértünk engedélyt a belügyminisztertől és nem is fogunk kérni soha! De fiatal, most fejlődő szervezetünk kiépítése érdekében, az egészséges fejlődés érdekében kötelességünk volt javasolni a bojkott megszüntetését. Azt mondtuk: a Törley kutya-villa, sőt egész Promontor nem ér annyit, hogy csakis amiatt kitegyük magunkat a megpróbáltatásoknak, amikor úgyis csak most erősödik összetartásunk. Azt mondottuk, nem szabad a magyar rendőrség tulipános hatóságaink hajszáinak kitennünk magunkat, családunkat és buta, oktondi módon széjjel- taposni fáradsággal és alig felépített fiatal szervezetünket!Miért ?Hisz az erkölcsi győzelmet megkaptuk I Hisz’ pénzt nem akarunk ? I Nem is akarhatunk. Csak nem engedhetjük meg, hogy az éttermi segédek szervezkedéséhez a zsarolásnak bandita politikája ragadjon I Nem engedhetjük csak meg, mi öntudatos pincér- munkások, hogy a közvélemény azt mondja rólunk: «Csak azért tartjuk fenn a bojkottot, hogy magunknak abból pénzt kovácsoljunk*?! Szégyen és gyalázat volna örökön örökké, ha mi annyira lealjasodnánk, hogy a szociáldemokrata munkásság szent fegyveréből, a bojkottból a közönséges bosszuállás revolverét kovácsolnánk!Nem ! Szervezett éttermi segéd erre nem képes!Mi azt mondtuk: a politikai okosság diktálja nekünk a bojkott megszüntetését, nem mintha Törleytől félnénk, hanem nékünk vezetőknek ismernünk kell az ellenség természetrajzát, mert mi felelőséggel tartozunk tetteinkért. És Törley nem olyan



10. oldal SZ Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E G É D E K  SZ A K LA P JA 1907ellenség, mint egy kócos kisvend égló's, akinek félnie kell, hogy három asztalát elkótyavetyélik: Törley egy notórius kapitalista, kinek pajtásai bent ülnek a bársonyszékekben. akik halálos ellenségei a munkásmozgalomnak, akik az ő asztalánál esznek, isznak. Azt mondtuk : az egész komédia nem érdemli meg egy percnek a fáradságát sem tovább nékünk fontosabb dolgaink vannak. Törleyt megaláztuk, derekát beadta, leckéjét megkapta, az erkölcsi győzelem megvan a többit majd elintéz
zük a szerződésszegő Miiller Antallal.Mi azt mondjuk: ez a bojkoit közvetett 
bojkott volt. A bojkottnak pedig az az ereded célja a munkásságnál, hogy vele nyomást gyakoroljon a termelésre. A szervezett munkásság csak olyan cikkeket bojkottal, amelyeket a munkások tömegesen 
fogyasztanak és használnak.Kimondani egy sörgyárra a bojkoitol, kimondani egy olyan üzletre a bojkottot, amelyik munkásoktól él annak vau értelme, célja és gazdasági haszna. De pezsgőt ki iszik ? A burzsoázia: ez pedig ezután is inni fog dologtalauságában, pukkadjon bele. De ennyi eredmény után fentartani a bojkottól, egy olyan cikkre, amely ellen nem nekünk, hanem a kényelmes vendéglős tiraknak kelleit volna azt kimondani és ezzel Törley konkurenseinek zsebeit nieg- tötntti, eszköz lenni arra, hogy a többi pezsgőgyárosok gyorsabban gazdagodjanak a mi marakodásunk révén, pedig ők épp olyan kizsákmányolok mint Törley: ez annyi mint belerohanni a szervezet szét- zülésébe -  és vámot fizetni a butaságért. 
Ha akkor, amikor a sérelem megtörtént, 
mi mind igazán szervezve leltünk volna, 
nem a Törley-pezsgőt, hanem AUiller An
talt kellett volna baj kottát ni. Az Országos 
Kaszinó összes éttermi segédeinek akkor az 
lett volna a kötelességük, hogy otthagyják 
gazdájukat, aki szerződésszegést követett el 
és az éttermi pincérek érdekeit felrúgta !Ezért javasoltuk mi a bojkott megszüntetését. És a bizalmiférfi-testiilel június 
b ún tarlóit értekezletének józan és higgad
tan gondolkodó többsége igazat adott ne
künk és a bojkottot — megszüntette. Csak 14 bizalmiférfi volt, akik a bojkott fenntartása mellett szavaztak minden érvelés nélkül. Elég szomorú és csak a szervezetben az anarchiát bizonyítja, hogy a kisebbségben maradt bizalmiférfiaknak egy kis 
csoportja nem tisztelte a többség határozatát és otthon az üzletben a szaktársaknak nem az igazságot és nem a száraz tényállást tolmácsolták. Elég szomorít aztán, hogy akad még egy pár olyan szaktárs is, akik beteges feltűnési viszkeiegségből kihasználták a félig szervezett szaktársak tudatlanságát. Ezek az alakok nemesebb munka híján elmentek üzletről-üzleire hangulatot kelteni — sportból, holott ismerték az igazságot és tudták, hogy vakmerőén hazudnak. Közönséges detnagókok módjára véres szájjal felálltak a gyűlésen, hogy a pincérmozgalomban közismert és közbecsü- lésben dolgozó szaktársakat aljas rágalmakkal bepiszkoljanak. Tették ezt boszuból csak azért, mert ma már Hátuknál okosabb 
emberek is vannak a szervezetben, ma mór 
ők nem garázdálkodhatnak gyerekes csiny- 
jeikkel úgy, mint ezelőtt 8 hónappal, ami
kor ők voltak bizottsági tagok sportból.A gyűlésen jelen volt józan eleinek többsége megalkothatta gondolatban Ítéletét. Gondolatban, mondjuk, mert nyilvános Ítélethozatalra nem kerülhetett a sor. Fanatizált és félrevezetett szaktársainknak egy része nem engedte meg a gyűlés békés lefolyását s azt fel keltett oszlatni. De éppen azért adtuk ki e röpiratot, hogy mindenki megismerje a száraz tényeket és az igazságot.Nem törődünk azzal, hogy a mi fényes igazságunkat, amelyet be tudtunk igazolni, piszkos önérdekből beinocskolfa a polgári sajtó, hogy megzsarolhassa a pezsgőkirályt és konkurrenseit. Legfeljebb kihúztak a disznóból egy szőtt, de mi megelégszünk

az erkölcsi győzelemmel. A szervezett munkások ngy sem ültek fel a polgári sajtó ostoba fecsegéseinek. Például egy olyan újság, mint <-A Napi, amelyik az egyik 
oldalon a mi röpiratunkat hozta s azt megtoldotta egy kommentárral, amelyben egyet ütött a pezsgőkirályon, amásikolda 
Ion ugyanabban a számban — egy dics- 
cikket közölt Törley 25 éves jubileumáról 
és ezért zsebrevágott -100 koronát. Tehát az egyik kézzel Törley pénzét vágta zsebre, a másikkal meg megpofozta. Az ilyen polgári újság a szociáldemokrata alapon szervezett éttermi segédek dolgaiba nem szólhat bele.De nem törődünk azokkal a csaholások- kal sem, amit «a hiúságukban megsértett* demagóg urak a gyűlésen rendeztek, mert hisz, amíg a tej foguk ki nem nő, nincs az a szervező bizottság, amely megszervezne 
őket. De igen is törődünk félrevezetett szak- 
társainklial azért, mert komoly meggyőző 
désiink, hogy ha bár rosszul is, de jóhiszemii- 
leg gondolkoznak, a tényeket teljesen nem 
ismerlek és mesterségesen kovácsolt hírekkel 
aljasan félrevezetlek őket.Elvtársak! Tanuljátok meg, hogy Magyar- országon azok a munkások, akik igazán szociáldemokraták, szervezetük beliigyeit nem vihetik ki sem a nyilvános gyiilé- sekre, sem a polgári lapokba. A rendőrség úgy is eleget üldözi és zaklatja a pincér- mozgalmai. Ezért mondta Íri a bojkottul a szabadszervezet bizalmiférfitestülete, amelynek eltez — a mi szabályaink szerint — joga vau. És a bojkott megszüntetését sem mondhatta ki tehát inás, mint a bizalmiférfiak testületé. Ez gyorsabb munka és biztosabb. Az időnk drága, sem mi, sem ti nem értek rá minduntalan nyilvánosan gyiilésezni. Hogy vannak bizalmiférfiak, kik nem teszik meg kötelességüket — ez igaz. Követeljétek a bizalitiiférfiaklól mindig, hogy nektek pontosan beszámoljanak az ülésekről. És ti pedig tiszteljétek a bizalnti- férfitestiilct határozatait, mint szervezett munkások vessétek magatokat alá a többség határozatának és fogadjatok szót a 
szervező bizottságnak, mert fegyelem nélkül 
nincs szervezet, hanem bekövetkezik az 
anarchia. Ha azl akarjátok, hogy szerveze
tünk legyen, akkor tiszteljétek azt a sza
bályt. amelyet elfogadtatok.A mi álláspontunk tis.vtii.vea van. Azt, aki ezentúl is alattomos módon rágalmaz és hazug Iliteket terjeszt, hogy a zavarosban halászhasson, azt mi L'özönséycs 
i/ttvi tobrea rl.1 és kapvabetyáruak ne
vezzük. Felhívjuk, lépjen ki a nyilvánossági a, jöjjön el hozzánk, a szervező bizottsághoz és mondja a szemünkbe vádjait, hogy ellene a bíróságnál a feljelentést meglehessük, ahogy megtettük az ellen a 
négy gazember ellen, akik a ti nevetekben 
kimentek Törleyhez és őt megzsarolták. Ez a négy gazember, akiket az egyesületből a választmány egyhangú határozattal kizárt:1. L.öwy Miksa,

2. Wagner Márton,3. Offenbacher József és4. Torma Gyula.
Ez a négy zsaroló 80 koronát revolverc- 

zett ki Törleytöt, akinek névjegyével becsaptak benneteket, a becsületes embereket —- a csirkefogók.Elvtársak 1 Munkástestvérek ! A mi fiatal szervezetünk megremegtette a munkáltatókat! Hatalom lett, amelylyel számolni kell! És ezért, igen ezért — aknamunka készül 
szervezetünk ellen! Ki akarják csavarni a nyakát a gyermeknek, még mielőtt erős férfiúvá válhatna, nehogy számon kérhesse majdan az uirakióL mind azt a sok bitang- ságot, amit évtizedeken át rajtatok elkövettek. Minden rendű és rangit ellenségünk: alattomos munkáltatók, pezsgőgyárosok, konkurrensek, hasznavehetetlen, tönkrement ügynöknépség, züllött «szaktársak», akik hozzánk befurakodtak és a pincér név köpönyege alatt rablóhadjárntokat indítanak, ugylátszik egy nagy koalícióban egyesüllek és aknákat raknak szervezetünk alá. —

Ne rohanjatok a csapdába, ne üljetek fel az uszításoknak, ne dúljátok fel saját fészketeket és hallgassatok reánk; kötelesség- tek megvédelmezni a szervező bizottságot és szavunknak hinni, mert mi jobban ismerjük az ellenséget és azt a veszélyt, amely szervezetünket fenyegeti, mert mi ott állunk közvetlen közelében az eseményeknek!Ez az igazság !
lizt az iyaxsáyol akarják meyfeszl- 

teni. A z iyazsáy a m i részünkön vau. 
Szaktárnak t Védelmezzétek nuaj m  
iyazséiyot, a szervezetünket, az össze
tartást, az öntudatos m unkássáy h a r 
sát — velünk együ tt!Budapest, L90Y juriiiis hó 20.

A z étterm i seyédek 
szervezi) blzottsáya.

A keresztény 
szocializmus.I r t a :  F A B E R  O S Z K Á R .Szerző a legkiválóbb keresztén)’ szociális íróktól vett idézetekkel igazolja, mily arcátlan kereskedelmet iiz a keresztény szocializmus cégére alall újjá születni akaró klerikalizmus. — Megvilágítja liazaiisúgukat, erkölcsüket, munkaidő, munkabér, sztrájkkérdésben vallott népgylllölő elveikét, a nőkkel szemben tanúsított megvetésüket, leleplezi imádságukba csempészett politikájukat, esődbe jutott teológiájukat s végül bemutat egy valóságban létezett keresztény szociális államot.
Darabja I katona, postakailsáu 80 iillér, 111 ólt 7  tor. 5 0  filL, postakiiltsf] 7 2  lill.Kbböl a könyvből 10 példány rendelésénél egyet ingyen adunk. Az összeg a postaköltséggel együtt előre beküldendő. M e g r e n d e lé s i ó im :
„ N é p s z a v a "  könyvkereskedés
B u d a p e s ti VII., N y á r-u tc a  I.

Legújabb! Most jelent meg!

Be a szöv e t kez e t be  ! 
Szervezzük a fogyasztást!Minden elvtárs, aki a szövetkezeti mozgalom iránt érdeklődik, vegye meg e kis füzetet, melyben igen sok hasznos tudnivalót találhat.

Á ra 4  f i l lé r .

Kapható a „ N É P S Z A V A 4* könyvkereskedésben, 
VII., Nyár-utca 1. s/ám .



1907 5. oldalSZ Á L L O D Á I ES ÉTTERMI S E G É D E K  SZ A K LA P JAmann Sándor szaktársak voltak. Az alapszabályok felolvasása és ismertetése után a gyűlés azokat egyliangulag elfogadta és kimondta a szakegylet ideiglenes megalakulását. A szociáldemokrata pártot Horváth Gusztáv elvtárs, a nagyváradt földmunkáscsoport titkára képviselte.Refrain gyanánt ideiktatjuk a “Nagyváradi Munkás Ujság»-nak egy tudósítását, amely fényesen bizonyítja, hogy a hatóságok még az ügynököt is — pedig ez már a legutolsó — felhasználják, hogy a pincérek szervezkedését gúzsba kössék. A tudósítás a következőképp szól:
A felsült vádaskodó. Silbermann Ignác, a pincérügynök a prncérek szervezkedése miatti tehetetlen bosszúságában különböző koholt vádakkal illette a szervezet vezetőit, Fehér, Fridman és Szliva elvtársakat a .közvetítő iparnak jogosulatlan gyakorlása* ürügyön akarta elítéltetni. A denunciáns azonban felsült, mert az iparhatóság elvtársainkat felmentette.*A nagyváradi szervezet vezetője Fried- mann Sándor, Beöthy Ödön-u, 21, ahova a levelek intézendők.

Ázsia berkeiből.
Blkacsökkel és turóscsuszával Laktál ja a Pilseni-sörcsarnok boldog tulajdonosa, Baár ur három tanoncát. Hát tisztelt Baár ur, mi bátorkodunk önt megkérdezni, hogy mit vétettek azok a szerencsétlen fink, akikkel ön napi 15—16 órát dolgoztat s ennek tetejébe csütörtöki csuszával akarja ő'ket vasárnap tömetni? Ön, mint finom lelkű úriember, nemcsak úgy veri szájon a fiukat, hogy azok arca feldagad, de még bika- csökkel is helybenhagyja őket, csak azért, mert esetleg az élvezhetetlen turőscsusza ellen kifogást emeltek. Vagy azt hiszi ön, Baár ur, hogy ilyen brutális eszközökkel lehet csak a tanoncnevelést megoldani és szakképzett, főnököt tisztelő, jő pincért nevelni? Mi az ellenkezőt hiszsziik. És elvégre mégis csak Európában élnénk, vagy mi ? Igaz, hogy nálunk nemcsak a tanonc- nevelésben, de sok mindenben ázsiai állapotok uralkodnak még a modernül berendezett szállodák és vendéglők kazamatáiban. Ha ön olyan előszeretettel viseltetik a bika- 

csök iránt, hogy annak használatával emelni akarja hírnevét, tessék a vágóhidnál ajánlatot tenni megvadult bikák szeliditésére, Hiszszük, hogy ez a mesterség megfelelne önnek, annál is inkább, mert a bikák nem tennének panaszt, hanem felöklelnék a brutális bikacsökkezelőt.
A János köpköd. Jánosoknak nevezik a szervezett munkások az olyan -nációkat-, vagyis azokat a munkásokat, akik mindenkor ott vannak, ahol a kizsákmányoló munkáltatók a szervezett munkások letörését célozzák.Szóval a “János* jelzővel ellátott munkásokból kerülnek ki a sztrájktörők és a denunciánsok, akik rendszerint szidják, pisz- kolják a szervezett munkásokat és azok szervezeteit.Az «Angol királynő»-szállodában is egy ilyen hasonló alak az I. emeleti szobapincér, hallgat pedig Zorger János névre, aki folyton gyalázza a szervezett éttermi segédeket és az egyesületet. Hát ismerjük már mi az ilyen köpködő Jánosokat. Azért köpködnek ők mocskos szájukkal a szervezett munkásokra, hogy gazdájuk alfelének nyalogatásától megbüdösült nyelvüket még tovább használhassák gazdájuk parancsára esetleg az illemhely tisztántartására is. De tanácsoljuk az .Angol királynő»-szálloda köpködő Jánosának, hogy ne öltögesse piszkos nyelvét a szervezett éttermi segédekre, mert ha azok egyszer a nyelvére találnak ülni, nem lesz benne köszönet. De figyelmeztetjük az ottan dolgozó szaktársakat is, ha szervezeti tagok, hogy ne tűrjenek meg maguk közt egy mételyt és ha nem tagok, majd a szervező bizottság gon

doskodni fog, hogy ott is világosság legyen, nem pedig vak sötétség.
Most már láttuk az .Angol királynő*- szálloda csodabogarát, nézzünk át ezek után Gárdonyi «Ősbudavárban» levő üzletébe, ahol állítólag egy . pályatévesztett* ember azaz pardon — gyerek, valami Nagy Béla nevű, mint az édesapjának fizetője van Gárdonyinál alkalmazva. Mint nekünk jelentik, ez a tacskó, akinek még a tojáshéj a hátán van, oly szemtelenül viselkedik az éthordókkal, hogy csak a véletlennek köszönheti, hogy még nem találkozott egy olyan éthordóval, aki az oldalán hordó poloskatáskával helyben nem hagyta a műveltségére hivatkozó tudatlan fickót. Azt is mondja ez a .bukott diák*, hogy neki semmi a szervezet, ö nem fél tőle. Nono, öcskös, már embereket is észre- téritett, ha nem is a szervezet, de annak öntudatos tagjai. Mi azt ajánljuk Nagy Béla .pályatévesztett* uracskának, hogy viselje magát tisztességesen, mert a szervezett éttermi segédeknek van eszközük arra, hogy az ilyen kullancsoktól megtisztítsák magukat.
Ezek után a .Bristol“-szállodában tartsunk szemlét. A fényes ■ Bristoléban is akad szemét, még pedig Molnár Ferenc II. szakács b. személyében. Ez a butaságtól teleivódoft szakács annyira merészkedik, hogy a szervezett éttermi segédeket .hazátlan szocialistáknak* nevezi. Mi, szervezett munkások, ha valaki bennünket .hazátlan szocialistának* nevez, nem szégyeljiik ugyan magunkat, mert ezt az elnevezést az ingyen- 

élők parlamentjében azok fogták ránk, akik Magyarországot kalózok módjára kisajátították maguknak, de hazátlanná tették egyben az ilyen butaságban megrögzött Molnár Fercnc-félc agyalágyult II. szakácsokat is. Hogy mégis toliunk hegyére szúrjuk ezt a vadmagyart, teszsziik azért, hogy figyelmeztessük szaktársainkat arra, hogy az ilyen munkásokat gyalázó tökfilkókkal érdemük szerint kell elbánni. Tudniillik, bárhova kerülnek az ilyen hülyék, nem kell velük dolgozni addig, mig a Kossuth-rum- tól teleivódott koponyájuk ki nem józa- nodik.
Utoljára hagytuk az Andrássy-utiDrechsler-féle étteremtuiajdonosnőjének szeretetreméltó, kedves szokásait. Nem elvünk, hogy a .gyengédebb* nemmel, tudniillik a nőkkel harcot kezdjünk, de az a sok panasz, ami a fenti üzlet boldog tulajdonosnője ellen az éthordók részéről hozzánk eljutottak, arra késztet bennünket, hogy őnagysága szavait, amit az éthordókkal szemben használni szokott, leszegezzük, Mi a magunk részéről egy cseppet sem tartjuk finom -ári- nőhöz illőnek például az őnagysága által naponta használni szokott szavakat: --csirkefogó*, «strici», -ron

gyos*, «büdös szocialisták*. Ejnye, ejnye . nagyságos* asszonyom, ezek a szavak bizony mindenre, csak finom érzékre nem vallanak s ezek után remélni merjük, hogy őnagysága a fenti szavakat törülni fogja szótárából. Azért, hogy pincérei szocialisták, ön bele fog nyugodni a megváltozhatatlan átalakult viszonyokba. Mert elvégre, ha ma a pincér mint öntudatos munkás tisztességes bánás és jobb munkafeltétel mellett akar dolgozni, vigasztalja ó'nagyságát az. a tudat, hogy elég sokáig nélkülöztük mi, pincérek a tisztességes bánásmódot és becsületes munkánk után a megérdemelt díjazást. Hogy a mi osztálytudatos szervezkedésünk után az önök Wertheim-szekré- nyébe kevesebb aranyak gurulnak, ehez nekünk semmi közünk. Mi haladunk kitűzött célunk felé I Ha dolgozunk, azt akarjuk, hogy családunk is ehessen.
Szaktársak!
JYIinitcnlitt, ahol megfordultok, 

agitáljatok a „Népszava" érdé- 
kibont

Bojkott.Bojkott alatt áll: A .Fogadó* cimti fér-celmény, amely a pincéreken élősködik. Szervezett pincér a .Fogadót* nem olvassa!Újpesten: Széchenyi és Kisfaludy kávéházak szintén bojkott alatt vannak. Z Á R L A T .Debrecen, Nagyvárad. E két városban öntudatos pincéreknek a zárlat idején munkát vállalni nem szabad.
SZEMLE.A feljajdult öntudat, vagyis: A fején talált szeg. Mint tudjuk, kedves szaktársak, hogy a mi szeretett és dédelgetett főnökeink, amidőn tőlük rövid pár hó előtt nyomorúságos helyzetünk javításáért följaj- dúltunk, ádáz gyűlöletüknek vipera fogait akkor vigyorgatták felénk a leggaládabb fondorlataikkal. Sőt mi több, a tespedt lelkűk arra vetemedett, hogy a már végső nyomorban szenvedő harcedzett munkáskarjainkat irgalmatlanul elpusztítsák a föld színéről, mert az öntudatra ébredt pincérmunkások zsírján tovább hízni nem lehet. Meg kell tehát semmisíteni ezt az ébredező népet.A kényelemhez szokott főnököknek tudatlan, félénk, meghunyászkodó munkásokra van szükégiik; olyanokra, akik még tovább is fentartják számukra a paradicsomi létet és országot, mert a jólét és gondnélküli életre csak ők, a semmittevők formálhatnak jogokat. Amikor megmozdultunk, hogy öntudatos szervezkedésünkkel határt szabjunk évtizedes kizsákmányoló dühüknek : pincérnők alkalmazásával fenyegettek.Pincérnő kell tehát! Nem pedig éttermi segéd IA mi fekete grófunk meg is adta erre nagykegyesen a hatalmat. Jogot vindikált tehát szakmánkban a női nem is. Helyes. Olcsóbb is és jobban aláveti magát a bitangul összekovácsolt rabszolgatörvényeknek.Nem kell tehát éttermi segéd ICsakhogy nem sokáig élvezik ezen lelketlen kufárságuknak gyümölcsét.Rövid idő múlva öntudatra ébrednek a mi mozgalmunk letörésére alkalmazott szak- társnőink is.Ezen gyengébb nem is érzi már emberi méltóságának és jogainak élvezéséhez való jogosultságát. Mert a 16—18 órai fárasztó munka, amelyért oly gyalázatos bért kapnak, hogy abból, ha becsületesek akarnak maradni, meg nem élhetnek, arra készteti a pincérnőket is, hogy féktelen kizsákmányolásuk ellen védekezzenek. S amint látjuk, védekezésük fegyverét meg is találták a szervezkedés hathatós eszközében. Tehát ez az édes reményük is szertefoszlik a mi prin- cijeinknek, hogy a pincérnőkkel törhessék le jogos mozgalmunkat, sőt még attól a csemegétől is elesnek, hogy ezek után a pincérnők munkaerejét sem csavarhatják ki mint a citromot, mert az öntudatra ébredt pincérnők máris a szabad szervezet kibontott zászlója alá sorakoznak s jogokat vindikálnak maguknak a létért épp úgy, mint az éttermi segédek.Példa reá a következő: A hűvösvölgyi Holzspach-féle .Orvvadász»-szálloda és étteremben alkalmazott pincérnők, mint tudvalevő dolog, a benlakó vendégeket ők szolgálják ki havi nyomorúságos 20 korona bér ellenében.Amint látták a pincérnők, hogy az ott munkában levő éttermi segédek fáradságos munkájukért való követelésük jogos s ezért a kollektív szerződésben foglalt követeléseik rövid, de erős harc után meg is adatott, ekkor látták csak, mennyire ebrudon vannak ők tartva s megérlelődött bennük azon tudat, hogy ha már a szabad szervezetek lobogója alá sorakoztak, ahoz méltón mint önérzetes munkások akarnak is élni.



6. oldal 1907SZ Á L L O D Á I ÉS ÉTTERM I S E G É D E K  SZAKI APJAKövetelésük, melyet az illető főnöknek máris tudomására hoztak, a következő:1. Nyolc korona heti fizetés.2. Tisztességes bánásmód.3. Kifogástalan élelmezés.4. Tisztántartott, egészséges lakás.5. Ezen kérelmüknek 8 nap alatt való elintézése.6. Ezen mozgalomból kifolyólag ő héten belül el nem bocsáthatók.7. Alkalmazásba helyezésük lehetőleg ügynöki közvetítés nélkül történjék.íme, kedves emberi bőrbe bujtatott, vért szipolyozó vipera gazdák, csipésteken ily rövid idő után már feljajdulnak a pinccr- nők is.Ne higyjétek tehát, hogy e paradicsomi lét csak titeket illet meg, ne tekintsétek magatokat mennyei lényeknek, mert ami földi javakban úszkáltatok, azt a nyomor éjszakájába kivetett munkásaitok szereztek meg számotokra; amiből most visszakövetelnek egy részt.Ti pedig, kedves szaktársak és pincérnők, sorakozzatok a szabad szervezet zászlója alá, amely hivólag int felétek, mert egy megtért bűnös többet ér, mint száz tudatlanságban szenvedő, aki testvéreinek akarata ellenére is árulója. K J-
Az üldözések eddigi mérlege. Midőn a nemzeti kormány elfoglalta a helyét, a jámbor nyárspolgárok nagyot sóhajtottak és úgy gondolták, hogy a munkások szervezkedésének befellegzett. Ebben ugyan nagy csalódás érte őket. Nem a kormány részéről, mert az megtett és megtesz mindent, amit ők kivánnak, hanem a munkásság mutatta meg, hogy nem fél az üldözésektől és szembeszáll velük. Soha. egy évben sem tudott olyan eredményeket felmutatni a szervezett munkásság, mint éppen az elmúlt évben. A taglétszáma minden szervezetnek megkétszereződött, ugyanugy a bevételeik is. íme ebből a kis táblázatból is látható, hogy a szervezett munkásságnak nem ár-hittak az üldözések:1901 9.9991902 ............... 15.2701903 ------ 41.1381904 -------- 53.1691905 ----- 71.1731906 ------------- 129.332Öt év alatt 120.000 munkás csatlakozott táborunkhoz. A nemzeti kormány uralnia alatt 1905—1906-ban 58.000-e! szaporodott táborunk. .1 bevételek és kiadások szintén nagy emelkedést mutatnak:Bevételek Kiadások1904 846.820.32 706.520'771905 1,131.987 33 878,367 10t 1905 1,680.059* 12 1,330.208-81Es a szervezkedő proletármilliók nem ismernek megállást, serényen folyik mindenfelé a szervezés nehéz munkája, hogy semmiféle merénylet ne találja készületlenül a proletárok táborát.
A vidéki pincérszervezetekhez! Szak- 

társak! A vidéki pincérszervezetek kiépítésében nem kis része volt a budapesti éttermi segédek szabad szervezetének. Lapunkat a , Szállodai és éttermi segédek Szaklapján ezerszámra küldjük szét a vidéki városokba és ezen liatatmas agitációs fegyverünkkel nagyban hozzájárultunk a nagyobb vidéki pincérmozgalmak agitáció- jához. Nem múlik el nap, hogy fiatal és jól szervezett szaktársaink a mi közvetítésünkkel ne utaznának vidékre csupán azért, hogy ott segítségére legyenek a vidéki szervező bizottságoknak a szervezkedés hálátlan és nehéz munkájában, amit Szeged, Kassa, Pécs és Debrecen városok pincér- mozgalmai is fényesen bizonyítanak.A vidéki szervezetek zömét nagyobbrészt a szállodai és éttermi alkalmazottak alkotják, akiknek érdekében feltétlen kötelességük a vidéki szervezetek vezetőségeinek a tőlünk küldött szaklapokat szaktársaink között nemcsak kiosztani, hanem lapunkkal mint összekötő kapocscsal az összeköttetést állandóan fentartani és azt úgy anyagilag, mint erkölcsileg támogatni.

Felhívjuk tehát a vidéki szabadszervezetek 
szervező' bizottságait, hogy a vidéki pincér
mozgalmak minden egyes mozzanatáról saját 

jót felfogott érdekükben lapunknak pontos 
tudósítást küldjenek, hogy a vidéki szállodai 
és éttermi alkalmazottak érdekében megfelel
hessünk feladatunknak.

A szervező' bizottság.
A Szocializmus a múlt számmal eljutott fennállásának második fél esztendejéhez. Még a kezdet nehézségeivel küzdve, máris jelentős helyet tudott magának biztosítani a magyar proletárságnak és a törekvéseit megértő polgárságnak felfogásában. A Szocializmus itj szerkesztősége azon lesz, hogy ezt a helyet továbbra is megtartsa és kiérdemelje.A Szocializmus a marxista szociáldemo

krácia tanításainak ismertetését, a szocia
lizmus vitágf elfogásainak népszerűségét vallja legfontosabb feladatának. Különös gondot kivan fordítani a munkásélet kis és nagy lényei
nek megfigyelésére és a magyar közélet, gazdásági, társadalmi valóságainak szocialista szempontból való megvilágítására és bírálatára. A tudományos megismerése, a valóságnak leplezetlen, takargató szándékoktól ment feltárása a szerkesztőség felfogása szerint a szocialista propagandának is elsőrangú eszköze. Tanító és harcoló orgánum akar lenni: mert a proletárlélekben ez a szükséglet a legerősebb. Elsősorban ezen szükségletekre számit ez a folyóirat és ezeknek kielégítésére fog minden rendelkezésére álló eszközzel törekedni.Az eddigieken kivid sikerült számos uj munkatársat megnyerni a Szocializmus számára. Az uj félévben megjelenendő cikkek közül kiemeljük a következőket:

Bokányi Dezső: Az intellektuelek és a szociáldemokrácia. A parlamentarizmus értéke. — Bolgár Elek: Az általános választójog a munkásosztály gazdasági érdekei szempontjából. Az általános választójog magyarországi múltja. A magyar törvények osztályjellege. — Brcszlovszky Ernő: A városba tömörülés Magyarországon. — A városok és a magyarság. — 
Csizmadia Sándor: Aratósztrájkok 1906-ban.— Diner-Dénes József: Agrárszocializmus.— (Jarami Ernő: Az inaskérdés. - - Oarbai Sándor: Az épitőmunkások bérharca. — 
Jászi Oszkár: Az osztályharc elméletéhez.

Ipolyi Tamás: Az ezeréves Tiborc.A szocializmus kivégzése. — Utopiás szocializmus. Kunfi Zsigmond : A marxizmusról. Szocialista erkölcs és erkölcstan. — Rónai Zoltán: A derestörvény. — A sajlójog reformja. A Menger-féle jogi szocializmus. — Rudas László: Az 1848 - 49-iki magyar forradalmi sajtó. Szabados Sándor: A kiegyezés. — A gazdasági krízisek. Strusscr József A nemzetközi jog elpolgárosodása. — Weltner Jakab : A bányamunkások helyzete Magyarországon.A szerkesztőség természetesen szabad kezet tart fenn magának ennek a tervezetnek megváltoztatására, bővítésére vagy szűkítésére.A Szocializmus havonként kétszer, mindenkor két iv (32 oldal) terjedelemmel jelenik meg. A lezárt évfolyamokhoz a kiadóhivatal megfelelő bekötési táblákat készíttet.Az előfizetés ára: egy évre 7.20 korona, félévre 3.60 korona, egy negyedévre 1.80 korona, egy szám ára 30 fillér.Előfizetések a Szocializmus kiadókivatala (Budapest, VII, Nyár-u. 1) címére küldendők.Követendő példa. A gellérthegyi «Kioszki-vendéglői főpincér szaktársunkat igen kellemetlen helyzetbe hozta az üzletben szokásos könyvfellrás, amennyiben a legtöbb esetben differencia állt elő rovására. F.zt megszüntetendő felszólította az üzlettulajdonosokat a Kupon» fizetési rendszer behozatalára. Az éthordó szaktársak a főpincér jogos követelését magukévá tették, mire az alábbi egyezség jött létre:
Egyezség, mely szerint közlünk, alulírott üzlettulajdonosok és Ocllért Sándor főpincér között a mai napon kölcsönösen létre jött,

1. Üzletemben az eddig szokásban volt könyvfelirást megszüntetem és helyett a *Kupon» fizetési rendszert állandósítom.2. Kijelentem, hogy ezen ügyből kifolyólag a szezon alatt a munkából senkit el nem bocsátók.Budapest, 1907 június hó.
Fodor Testvérek.

A pénznek nincs szaga. Molyai Hen
rik kávéfőző elvtársunkat a napokban temették el a Rókus-kórház lialottaskamrá- jából. A koporsónál Schönherr József elvtárs mondott búcsúbeszédet a munkásság nevében és ez az istentelenség annyira feldühösítette a ceremóniacsinálásra megjelent papot, hogy dühösen rángatni kezdte a szó
nok vállát. A gyászközönség annyira felháborodott a reverendás ember kegyelet- sértő ficánkodásán, hogy Krisztus dühöngő szolgája jónak látta elinalni. A napszámért azonban később mégis jelentkezett . . .  A pénznek akkor sincs szaga, ha istenkáromló szocialisták zsebéből kerül elő.

Eljegyzés. Nagy László szaktársunk, egyletünk buzgó tagja, eljegyezte Kancsár Margitkát Budapesten. Sok szerencsét.
El, Amerikába! Az Országos Iparegyesület körlevelet intézett a gyárosokhoz. amelyben a kivándorlást illetőleg véleményüket kérdi.A beérkezett válaszok rendkívül érdekesek. Egyikből-másikból egy-egy részletet le is közlünk :
A m. kir. államvasutak budapesti gép

gyárának válasza:A gépgyár munkáslétszámából kilépett munkások közül, a munkásoktól vett értesülés szerint, az 1901. és 1903. évek közt Amerikába 98 és Afrikába 1 munkás vándorolt ki és pedig: 2 ács, 6 vasöntő, 8 kovács, 16 kazánkovács, fi vasesztergályos, 4 vasgyaluló, 21 lakatos, 4 asztalos és 32 napszámos.
A kivándorlás főoka a hirtelen megcsök

kent munka és tartóssá váll elégtelen kereset, 
valamint ezzel, kapcsolatban a folyton emel
kedő drágaság volt.A kivándorlást csökkentené, sőt teljesen meg is szüntetné az arról való gondoskodás, hogy a vagyontalanok elegendő munká
hoz cs megfelelő keresethez jussanak s azon
kívül, hogy a megélhetés olcsóbbá tétessék.A diósgyőri in. kir. vas- és acélgyár válasza:A kivándorlási mozgalom munkásaink közölt 1901. év óta az általános munka- 
pangás folytán beállt munkahidny s ebből 
folyó kedvezőtlenebb kereseti viszonyok kö
vetkeztében — emelkedik.A kivándorlás indító oka főképpen az előbb említett pontban munkahiányból folyó kis keresetek, valamint azon körülmény, hogy egyes, különösen Amerikába kivándorolt munkások megtakarított nagyobb 
pénzösszegeket küldenek haza, ami az itthon, kis keresetek mellett sínylődő munkásokat a jobb boldogulás és vagyonszerzés reményében a kivándorlásra bírja.A zólyombrezói m. kir. vasgyár válasza:. . .Jelentem, hogy az utóbbi időben azon 
üzemdgakndl, ahol a kereset csekély, tömeges 
a munkások leköszönése Amerikába való 
kivándorlás céljából és félni lehet, hogy 
egyes üzemágaknál munkáshiány fog be
következni.Tapasztalati tény, hogy az itteni munkás- nép Amerikában naponként átlag 3—4 dol
lárt keres, hogy a kivándoroltak legnagyobb 
része aránylag rövid külföldön való tartóz
kodásuk alatt igen jelentékeny összegeket küldöttek haza.Kívánatos a népnek művelése, állandó kereset biztosítása és a helyes birtok- és ad órend szer él etbeléptetése.A kudsiri m. kir. vasgyár válasza:A kivándorlás okai főleg, hogy egyes ügyesebb, életrevalóbb munkások Amerikában oly keresetben részesülnek, hogy abból 
évenként néhány száz koronát családjaiknak 
küldhetnek.A besztercebányai tömőién hajlított fabútorok gyára válasza:



1Q07 7. oldalS Z Á L L O D Á I ÉS ÉTTERMI S E G É D E K  SZ A K LA P JAA kivándorlás két éve mindig nagyobb és nagyobb mérveket ölt; ezen idő alatt körülbelül 60 személy hagyta el gyárunkat. Amerikába való kivándorlás céljából, leg- tübbnyire férfiak, otthon hagyva családjaikat.
A kivándorlottak sok esetben otthon ma

radt hozzátartozóikat segítik, stb. stb.
Hermaneci papírgyár budapesti raktárának válasza:A leggyakoribb és főok a munkahiány és e mellett az összes élelmicikkek folytonos 

megdrágulása. A kereset nincsen arányban 
a kiadásokkal.

Hermatta János villamos forrasztások 
gyára, Szepesváralja, válsza:Az Amerikából visszakerült ember legelső feleleteinek egyike: ott mindenki dol
gozik, nem úgy. mint nálunk.

Értsük meg, hogy csupán politikából és 
uraskodásból ma már nem él meg senki, 
hogy egyedül a pénz jelent erőt és hatalmat.

Az urakban van a hiba, nem a munká
sokban.

Magyar botgyár, gróf Matuschka, Alsó- 
Vesztenic, válasza:

A községnek már 3 4 év óla iskolája 
sincs és egy jobb munkás mégis törődik 
azzal, hogy gyermekeit legalább az elemi 
dolgokban kiképeztesse. Hanem persze az itteni hatóság vagy a magasabb fórum dehogy is törődik azzal, vájjon a község évente 120 -140 létszámra rugó tanköteles gyermeke részesül-e valami oktatásban ? Éz a XX. században vau még, Nyitramegye központi részében!

Rózsahegyi fapapiranyaggyár válasza:Ha beszédekkel, értekezletekkel, kongresz- szusokka! segíteni lehetne a bajon, akkor bizony Magyarországnak volna a legvirágzóbb mezőgazdasága és a magyar paraszt volna a legtehetősebb a föld kerekségén. Földet a parasztnak és lelkiismeretes oktatást, akkor lesz nekünk oly parasztságunk, amely nem vándorol ki.
Wittenberg Samu gyufagyár, Nagybittse, válasza:A kivándorlásnak a legnagyobb oka a földhiány.Ez addiq másképp nem lesz, mig nem leszünk képesek a munkásnak öt íroronátnaponta fizetni, úgy mint Amerikában.*Lám, lám, ilyen a gyárosok véleménye, hát akkor mit szóljunk mi?

Különféle.
Pofozkodó vendéglős. A nagyváradi Bazár -vendéglősről, Szauer Kálmánról szól a nóta. Ez a hős vitéz, amikor borainak hatását maga-magán kitapasztalta, borzasztó erősnek képzeli magát s hogy nagy erejét kimutassa, a nála alkalmazott borfiukat pofozza és fojtogatja. Amidőn ezen körülményt szaktársaink tudomására hozzuk, egyben figyelmébe ajánljuk a talmi Robi- netiinek, hogy a nagyváradi pincérek már szervezettek és könnyen megtörténhetik az, hogy egy ilyen újabb erőpróbánál ő fogja a rövidebbet lutzni. A pincérek szervezete.

Kassal Munkás írja a következőket: 
tSzcget-szeggel. A múlt hét folyamán a Royal éttermében mulatozó katonatisztek ottan alkalmazott pincér elvtársainkat megsértették, amit annak idején a Kassai Hírlap is megirt. A megsértett elvtársak egyike panaszt emelt az ezredparancsuokságnál, ahol a dolog részleteiről ki is hallgatták. Hogy emiatt megbüntették volna az illetőket, az a Klein elvtárs esete után alig hihető, akinek leszurása 8 napi gyerekes szobafogsággal elintéztetett. De annál keményebben büntették a pincért, aki elég vakmerő volt panaszt emelni. A tisztek ugyanis szolidaritást vállaltak és kijelentették, hogy addig nem mennek a Royalba, mig az a főpincér ott van és a főpincérnek tényleg fel is mondtak. Bár a pincérmunkások elég szervezettek arra, hogy megakadályozzák társuk igazságtalan elbocsátását, ezt nem teszik, mert nem akarnak a katonatisztek bojkottjával a tulajdonosnak méltatlan károkat okozni. Ehelyett az éjjel tartott nyilvános yülésükön elhatározták, hogy a bojkottra 
ojkottal felelnek és ha az eset főszereplője 14 napon belül megfelelő formában a megsértett pincérnek elégtételt nem ad, nem 

szolgálják ki egyetlen kávéházban és étteremben sem. Egyben a nyilvánosság előtt meg fogják nevezni. A határozat szigorít betartását a nyilvános pincérgyülés azzal biztosította, hogy amelyik pincér azt megszegi, azzal tovább nem dolgoznak. A pin- cérmmikások eme határozata az egész polgári közvélemény rokonszenvével találkozik.Értesités. Felhívjuk úgy a fővárosi mint a vidéki munkáltatókat, ha konyhamészárosra lesz szükségük, forduljanak a Mészáros- és Hentessegédek Szakegyesületéhez* (Fecskeutca 3. szám. Telefon 22 85), ahol állandóan szakképzet! konyhamészárosokat kaphatnak — díjtalan munkaközvetítéssel.Kívánatra a ..Budapesti Pincéregylet* a megrendelést közvetíti.
Éttermi segédek! Ellenőrizzétek, hogy a konyhamészárosok és a sütőmesterek szervezve vannak-e? Csak olyan konyha- mészárossal és sütőmesterrel dolgozzatok, aki tagja a ^Mészáros- és Hentessegédek Szakegyletének*. Ha nem tagja, szervezzétek őket, mert minden tisztességes munkás tagja saját szervezetének! A szervezőbizottság.
Pályázat. Az aradi pincérek segélyző és elhelyező egylete pályázatot hirdet iroda

vezetői állásra. Megkivántatik, hogy a pályázó a magyar és német nyelvet szóban és írásban bírja. Csakis szakmabeliek pályázata lesz figyelembe véve, 600 korona óvadék szükségeltetik értékpapírban vagy takarékbetétkönyvben. A pályázatok az aradi pincérek segélyező és elhelyező egyletébe 
(Schad-utca) küldendők, ahol teljes felvilágosítással szolgál az elnökség.

Aradi levelezőnk arról értesit bennünket, hogy a télen felfüggesztett egyesületük ujból megkezdte működését, mert a hatóság visszavonta a felfüggesztést. Hisszük, hogy aradi szaktársaink most ujuh erővel, de jobb taktikával hozzáfognak a szervezkedéshez, hogy félbehagyott munkájukat tredménynyd bevégezzék. __________

A Teplic-fürdotelepl szaktársainka mull héten sztrájkba léptek s egynapi sztrájk után összes követelésüket megkapták. Részletes tudósítást jövő számunkban hozunk.
Vigalom. A budapesti kávéfőzők «Dalkara* csütörtökön, július hó 4-én, a «Zöld- vadászs-vendéglő kerthelyiségében (Her- mina-ut 47. szám) dijtekézéssel, tombolával és világpostával egybekötött nagy nyári mulatságot rendez. Belépti dij: Családjegy 2 korona, személyjegy 1 korona. Jegyek kaphatók a dalkar helyiségében (Dob-utca 72, I. emelet), a bizalmiférfiaknál, valamint az Éttermi- és Kávéssegédek szakegyesületében.
Szerkesztői üzenetek.Aradi P . S . e gylete . Ha tagjai hetenként 10fillér lapilletéket fizetnek, kapják lapunkat. Mint az egyletnek hivatalos lapja, hireit közölni fogjuk. A közvetítésre vonatkozó támogatást szivesen vállaljuk. Levél ment. Üdv.

Nyilt tér.
Pincér-cipők csak Serény Zsigmondnál, VII., Erzsébet-körut 36 kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak errevonatkozó hirdetésünket.
Nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy Vizváry főpincér szaktárs nekem említést arról nem tett, hogy a Schuller-étteremben viselt füpincéri állásától megválik. Beismerem egyúttal azt, hogy Schuller urnák oly célból Írtam levelet, hogy nála a főpincéri állást elnyerhessem.Amennyiben belátóin, hogy ebbeli eljárásom szervezeti munkáshoz nem méltó, elkövetett hibámért a szervezett éttermi segédektől bocsánatot kérek. Alágy Béla.
Értesités. Tisztelettel értesítem vevőimet, barátaimat és pincér-elvtársaimat, hogy 15 év óta fennálló férfiszabó-üzletemet Erzsébet- 

körut 29. szám alá (Gambrinus-sörcsarnok mellett) helyeztem át.Azon reményben, hogy efvtársaiin továbbra is jóakarata támogatásban részesítenek, vagyok elvtársi üdvözlettel
Nermann Oyula,férfiszabó mester.Kész üzleti ruhák állandóan raktáron.Pincérek rendes találkozó helye,

„ C A B A R E T  K Á V É H Á Z “
Akácfa- és Dohány-utca sarok.Figyelmes kiszolgálás, mérsékelt árak, jó lekeasztalok, hideg buffet, bel- és külföldi l,Hj)ok.Szives pártfogást kér

László G éza ,kávés.
Reggelig nyitva.Felelős szerkesztő: K ozm a Z sig m o n d . Kiadó: S ch ön h err Jó z s e f . Munkatárs: Boór Je n ő .

VILÍOOSaáQ KÖNYVNYOMOA R. T. BUDAPEST, Vll., My Ar -UTOZA I.Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja I 1904. St. Louis Qiand Prlz.Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt. Lukácsfürdöi K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !
A K R IS T Á L Y -F O R R Á S  SSTSÜS^vize hasznos ital á tv á g y ia v a re k n á !  és e m é s z té s ! n e h é is é n e k n é l.  A legtisztább és lo g e g é s z s é a e s e b li asztali és borviz. Hathatós szomj- 
c s ll la p l tó .  — Vidékre én Külföldre fu v a rd í jm e n te *  szállítás. — Kérjen árjegyzési. Szénsavtelltés-nélkflll löltés ^rendelhető, mely hasonló 
a n y h e s ó g e  folytán pótolja a  francia Evinn cs S t.-O allcni vizeket.

Szt. LukácsfUrdő Kutvállalat Budán.i iélénk forgalmú helyen egy újonnan U C I 1  épült házban május hó l  én egy megfelelően R A n F r i  A  üzlet nyílik. A tu- berendezett D v / D L U / t  lajdonos többféle vállalata miatt az üzletet önállóan nem kezelheti, igy azt albérletbe szándékozik adni. A pályázók bővebb információt a «Budapesti Pincér-Egylet* elhelyező osztályában kapnak.
I _____  ___ —II 1



8. oldal S Z Á L L O D A I ÉS ÉTTERM I S E G É D E K  SZ A K LA P JA 1907
Hol van a legjobb kávé? 

S „MAMÜS“-NÁL=  H a r i s - b a z á r  =
É tte rm i s e g é d e k  találkozó helye.

Littke
„Casinó“
külön töltés.

B udapesti fő ra k tá r:

IY . ,  Szép-utca 3.
Telefon-sz.: 1 0 -8 5 .

Vendágló's u rak  f i g y e l m é b e !legmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok Időt s munkát m egtakarító «Berkovits>-féle
Hektograpb-lapokats minden színben lévő téntákat.A nélkülözhetetlen H e k to g ra p h -la p  mindkét oldalon többszőr használható és egy eredetiről 100 -120 másolat nyerhető. Lehúzás u tá n  barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. H e k to g ra p h -  
te k e rc s e k  és kimoshatatlan r u h a je lz ö - fe s tá k e k  minden nagyságban rendelhetők
B e r k o v i t s  K á r o l ysokszorosító-készülékek, Hektograph-raktárában
Budapest, VII., Sip-utca 11. szám.Árjegyzék bérmentve.

KRISTÁLYzénsavval telített ásványvize hasznos ital ó tv á g y z a v a r o k n il  és 
e m é s z tf is 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 borviz. — Hathatós s z o m jo s ll la p i tó .  — Ó vszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral (gyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít n 

Szt. LukácsiÜrdö Kutvállalat Budán.

A szaktársak figyelmébe ajánljuk
H E R M A N N  G Y U L Aférfiszabóm estert, V II ., W esse lé n yi-u tca  47,ki már 14 év óla csakis pincérek szabója és jó, ízléses munkájával elismerésünket kiérdemelte. Jó  szabást O lc só  á ra k !
K ész üzleti ruhák raktára.

■ - * Ol c s ó törlesztéses
PÉNZKÖLCSÖNT
földbirtokra, házakra, telkekre, építkezésre I., 11., 111. bekebelezésre. Személyhitelt mindenkinek kezessel és anélkül. — T isztviselő-kölcsö- nöket 5—25 évi visszafizetésre, valamint házak, telkek adás-vételét közvetítünk.
BUDAPESTI HITELFORGALMI INTÉZET
Budapesten, VII. kér., Rottenblller-utca 1. szám. 
Fiók-Iroda: Kispesten, Hunyadi-utca 9. sz. alatt.Értesítés vólnszbélycg ellenében.
= A  világhírű francia =

DELBECK & Co.
reimsi pezsgőborgyár és a 
=  müncheni Hofbrau =
m a g ya rország i  fő lerakata.V álog atott fű szeráru k , m indennem ű bel- és k ü lfö ld i csem eg ék , m agyar és fra n cia  p ezsg ö b o ro k , rum és tea, likő rö k , sajt, vaj, kassai és prágai sonka, fe lv á go ttak , g y ü m ö lcsök  stb. .......    ..............  raktára — ---
Brázay Kálmánnál
=  Muzeum-körut 23. =

P in cé rek  b o rb é ly a ! P in cé rek  fo d rásza!
G R O S S  S I M O N
Budapest, VI., Petőfi-utca 3. sz.Aki szervezett éttermi segéd, akinek a haja őszül, aki igazi, jó elvtárs, aki nem támogat ki- zsákmánvolót, az G r o ss  S im o n  elvtárs fodrásztermét látogatja. R en d es á rszab ály . N ép szava. Mióta G ro ss  S im on  a pincérek fod rásza, ősz- haju pincérek nincsenek. Fejmosás, saját gyártmányú hűsítő vizekkel. Nincs hajhullás, de van fejbőrápolás. M odern k iszo lgá lá s. T isztaság.
F O G A K  " 'F ^ o sB V _ ^  Á m  1 \  •  rok, teljesens z á jp a d lá sés inylemez nélkül is. A rany k o ro n ák, arany- és kaucsuk-hidak, melyeket nem kell és nem is lehet a szájból k iv en n i; e ltörh e te tle n , agyökerek eltávolítása felesleges, rágásra azonnal használhatók, 10 évi jótállással 24 óra alatt készíttetnek. Vidékiek megvárhatják. Saját talál- mányu szájpadlásnélküli miifogak csa k is  műtermemben készíttetnek mérsékelt árak mellett.
B A R N A  I .  Budapest, VII.,
fo gm íiterm e Kerepesi-ut 18.Egyesületi tagok 20% engedményben részesülnek.

T E L E F O N

TÖRLEYJÓZSEF
És T á r s a
p e z s g ő g y á r n a k .

P in c ék:

BUDAFOK (Bpest msllett)

Irodák :

BUDAPEST, Vili.,
Eszterházy-utca 22.

Figyeljünk a TÖRLE7-|iezsgB 
va ló d isá g á ra !

Óvakodjunk az utánzatoktó l I

Tö r l e y  j ö z s . é s T "

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

tiszta,üde levegő l e g y e n ,^

Beck Károly szabadalmazott 
ablakszellőztető készülékét.E  találm ány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű és minden ablakra alkalm azható. A legcélszerűbb és legliigiénikusabb szellőztető készülék. — Levélben! m egkeresésre további fe lvilágosítással szolgálp r  f i i/  M  Á D flS  V  szabad. ablakszelIGz- D L l m  I x A n U L l  tető  készülék készítő

Budapest, Vili. kér., József-utca 14. sz.A szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot tehet számtalan s előkelő intézet, liivatals tb .  Ig y a  m . k lr .  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 ö l ta n I tó k ó p e z d o ,  a P e s ti N a plószerkesztősége és kiadóltivatala, továbbá számos állami intézet, iskolák, kórházak, ahová nz ablakszellőztető bevezettetett és kitűnőnek találtatott.

Pincérek figyelmébe!
P b m a Á m  mindennemű tyukszemes■ n c e r - c i p o K  é. tá|o. ubík.t m«e.gyógyít cipőim viselése.

P : N m Á m  valódi finom chevreaux-
i n C e r - C i p O K  börbSl, könnyű, erőst a l p p a l ,  p á rja  14 ko rona .P i n c é r - c i p ő k  5SlSda!!SSSSÍ.5rv""

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

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan BSzkfizOltetnBk.
Transulvania Sec12 elsőrendű kitüntetés.

BORHEGYI  
FERENC =

Budapest, V., Gizella tár 1. sz.

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

LoüisFranoois&C-
= = = = =  csász, és k lr. udvari szállítók. = = = = =  
Fülóp szász-coburg-gothal herceg Ő fensége számiéi

BUDAFOK.

=5= Hors concours. =
=  Vezórkópviselffsóg: =

BUDA ÉS =  
B10CHMANNBiiJipiil, V., Akidémia utc. 1B.Telefon:B U D A F O K  15. S Z Á M .
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