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Magyarországi

S íi, Éttermi Is Hűi
= Szaklapja =

A magyarországi szállodai, éttermi és Kávéházi allíaímazottaK szociális érdeheit védő sraKlap
E L Ő F IZ E T É S I  Á R A K :N e m  s z a k e g y le t i  t a g o k  ré s z é r e  iEgész évre — -------15 kor. | Fél évre --------- 7 kor. 50 fü l.S z a b a d s z e r v e z e t e k  t a g j a i  r é s z é r e : havonta 40 fül. Megjelenik havonta háromszor, 

úgymint: 8-án, 18-án és 28-án.
S Z E R K E S Z T Ő S É O  É S K IA D Ó H IV A T A L :VII. kerület, Kertész-utca 25. szám, I. emelet 10,ahová a kéziratok, levelek és pénzkQldemények küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak.A testvériesülés ünnepére.

(B .J.)  Jó emberek, figyeljetek Budapestre: több mint 20.000 proletárja a magyar vendéglős- és kávésiparnak felküldi képviselőit az ország szivébe — tanácskozni. A magyar agrár hazának szülő- és szolgaföldjén, október 15—16-án, szép csendben megtartsuk Magyarország pincéreinek, kávéfőzőinek, csaposainak és konyharabszolgáinak első szociáldemokrata kongresszusa. Nem fognak megkondulni a harangok és a templomok hazug papjai nem állnak az oltár elé, hogy hirdessék a szenvedő embereknek a hazugságot. Nem lesz tömjénfüst, zászlószentelés és pezsgős vacsora. Abban a pillanatban, amikor megnyílnak a tanácskozások, a munka és igazság jegyében fel fog hangzani a szabadgondolkodó munkásság tüzes riadója: .proletárok egye- süljetek™ és az összegyűlt küldöttek bátor elszántsággal meg fogják kezdeni a munkát : kiragadni a szállodai, éttermi és kávé
házi alkalmazottakat a tudatlanság mély 
éjszakájából, hogy elfoglalva minden tért, 
megalakítsák a testvériesiilés társadalmát 
a jövff nemzedék boldogságáért.Ez alkalomból azok jönnek össze tanácskozni, akiket a gimdelek, glückök és néimaiak triumvirátusa, a pókhasu munkáltatók szövetsége hol osztályuralmi diihvel, hol patriarchális atyai jóindulattal a szocializmus nagyszerű harcosaivá neveit; akik a nemzetközi munkások világot megváltó háborújának lettek önkéntesei; akik hitvallásul fogadták a nagy izgatónak jelszavát: «világ proletárjai egyesüljetek*; akik mindenhová elhallatszó hangon hirdetik a jövő társadalom nagy igazságát és igazságosságát és dolgoznak a mainak rombadöntésén; akik kiszakítottak lelkűkből minden sovén maszlagot, levetették a balitéletnek minden ruháját, mit iskola, templom, osztályállam és militarizmus rájuk csülközött; akik megcsinálták a mai reakciós kasztok elv- telensége dacára Zola Emilnek csuha nélküli iskoláját: a szakszervezeteket; akik gyűlölik az előítéletet és nem imádják a kiváltságot^és az arany bornyut; akik egy realizált közös érzésben egybeolvadva az egész világ osztályharcban álló munkásságával küzdenek a dolgozókért — a dolog- 
talanok ellen; akik faj- és vallásgyülölet helyett telve tudományszomjjal és kultura- éhségge! nem azért jöttek össze, hogy ostoba szőrszálhasogatásokkal zászlókat szenteljenek, memorandumokat termeljenek és elszigetelt szakmapolitikát űzzenek, hanem azért, hogy egymás baját megismerve, szorosabbá kovácsolják azt az eleven láncot, melynek egyedüli szilárd kapcsa a .közös nyomor* és hogy megbeszéljék a homloktérbe állított nagy kérdéseket, melyek majdan a vendéglős- és kávésiparban gátjai lesznek az úri kizsákmányolásnak.

-A népnek a fellépése végzetessé válnék azon a napon, 
amelyen tudatára ébredne az egesz hatalmának, az erély, intel
ligencia kimeríthetetlen tartalékának és elég volna nz, hogy az 
iskola emancipálja, kiragadja a tudatlanság mély álmából, hogy 
elfoglalva minden tért, megalakítsa a testvériesülés társadalmát 
és megfiatalítsa a nemzetet.. Z o la  E m i l ,Es nos, urak? Amikor a közeljövő homlokterére néztek és a forradalom vörösutján felvonulni látjátok halvány arcú páriáitokat, nem estek kétségbe? Pedig haj, hányszor nyugtattátok meg háborgó lelkiismereteteket fizetett lapjaitokkal. Hányszor végezte ki egy-egy megvásárolt .szakirótok* a kávéfőző- és pincérszocializmust. Nem is olyan régen még hangos volt az ország a Fogadó-féle sárga szervezéstől és szinte hallotta az ember a bilincsek zörgését. Nem is olyan régen még kóbor néjiség voltunk, akiknek szervezkedése tengeri kígyó volt. Nem is olyan régen, mintha tegnap lett volna, egy-két kávébáró júslantására lepecsételte a .részeg kappan* egyik szakegyletünket, amelynek felrúgása után börtönbe cipelték az rizgató vezéreket*. És lám, azóta Tisza István elveszett a nincstelenek között, de ml itt vagyunk ésszemmel- láthatólag helyezkedünk rá a marxizmus tanításaira.De azért ne essetek kétségbe, kizsákmányoló urak. Olyan hatalmas testbe, aminő a vendéglős- és kávésipar munkásosztálya, nem hatol be egyszerre az igazság világossága. Sokkal jobban butítottatok, sokkal brutálisabban elnyomtatok, semhogy a szocializmus gyorsan feltúrná szabadítani a szellemet. Nyugodtan alhattok fehér párnáitokon, veletek a helyzet, a szerencse és a — «haza.«. De egyet nem tagadhat sem barát, sem ellenség:’ azt, hogy a mi szervezkedésünk társadalmi szükséglet. Széjjel szakíthatták, felrúghatták, elbukhatott, de talpra állt megint, mert az eszme nagy és dicső!Két korszaka van a mi mozgalmunknak: az egyiket az elszigetelt pincér- és kávéfőző mozgalom tölti ki, a másik a mai, az érdekközösségtől galvanizált szociális mozgalom, amelyben a vendéglős- és kávésipar munkásai foglalkozáskülönbség nélkül szervezkednek, centralizálva egy vezetéssel, egy sajtóval, amelynek intésére ha kell, egyszerre feszíti le a rabszolgatest a rozsdás bilincset. És el fog jönni még a nagy győzedelmi nap, amikor a bilincsek zörögve hullanak a porba és a csillogó üzletek izzadó munkásnépe le fog számolni az i; talansággal és nyomorral.A vendéglős- és kávésipar alkalmazottai megértették Marx Károlyinak, a nagy izgatónak gyújtó jelszavát és egyesültek. Nagy dolog ám ez, amikor a mozgalom gerince, a pincérmozgalom erőszakkal bele van ékelve a mai reakciós kasztok közé. A reális egyesülések szellemének diadala lesz az októberi kongresszus, egy nagy haladás akkor, amikor a történelem megsárgult foliánsai szerint a népek a legkisebb haladást is évszázados küzdelmek árán bírták csak kivívni, Nagy lépés ez a vSgcél

felé, amikor tudjuk, hogy mily titáni küzdelemmel lehetett a pincérséget felrázni tespedő letargiájából, mily nehezen ébred proletár helyzetének öntudatára s mily lomhán képes megérteni, hogy földi poklából csupán egy menekvés van: a szocializmus.És mily érdekes iróniája a sorsnak, nagyszerű bizonyitéka a marxizmusnak, a munkáltatók szeptemberben tartandó két kongresz- szusa is. Amig a főnökök kettészakítva részint Pécsett, részint Szabadkán tartják idei kongresszusaikat, saját osztályukban sem bírják elsimítani az érdekellentéteket és egymásközt marakodnak, aszerint, hogy ki a nagy és ki a kistőkés osztály tagja, addig a vendéglős- és kávésipar munkássága valláskülönbség nélkül, már ösztönénél fogva megérti a szolidaritás tanítását és készül nem a pécsi misére, nem a szabadkai zászlószentelésre, hanem a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos kongresszusára, a vörös forradalom és a testvériesülés Ünnepnapjára.Jó emberek, nézzetek Budapestre: Magyar- ország osztálytudatos pincérmunkásai és kávéfö'zői ünnepnapra készülnek: a munka ünnepére, hogy tovább dolgozzanak a testvériesség társadalmának a kiépítésén. És a 
mi ünnepünkből beláthatatlan sok jó fog származni. A szabadgondolkodók és a nagy- lelküek össze fognak állni, a közösség érzete megerősödve ki fog terjedni Bakony- ország pincér és kávéfőző társadalmára, el lesz hintve az igazság magva és ennek a magnak egy napon még dúsan kell teremnie, még akkor is, ha talán még egy hosszú esztendőn át ott kell szunnyadnia a földben.Munkások, pincérek! Értsétek át jól nagy mesterünknek tanítását: «a munkásosztály 

felszabadítása csak a munkásosztály miive 
lehet!> És az októberi kongresszus egyik nagy napja lesz a mi történelmi küzdelmünknek, egy nap, amelynek csendes munkája maradandó müvet fog alkotni. És ez a csendes munka, ez fogja megremegtetni a mi ellenségeinket, megremegtetni azokat a reakciós kasztokat, akik görcsösen ragaszkodnak emberhuskereskedésen felépült rendszerükbe, hogy a legnagyobb erőlködéssel megóvják a hazugság és bűntény segítségével egy darab időre a múltnak és jelennek korhadt épületét. De az épület mindazonáltal minden izében recseg és ropog és a ml szervezkedésünk, ez a rettenetes lökés amely érte, meghasitotta fentről egészen le és a következő lökések majdan a pusztulását fogják okozni, hogy e nyomorult, alkotmány a törmelék szemétdombjára és romhalmazába dűljön . . ,

A munkálkodó, dolgozó, verejtékező 
világnak az a rétege, amelyről általánosan az



2. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907volt a balhiedelem, hogy nincs meg benne az előfeltétel a társadalom által neki nyújtott lealázó szerep meg*íltoztatásálioz, eljutott saját helyzetének felismerésében annyira, hogy a kapzsi kizsákmányolókat nem nézik már olyan félisteneknek, akikkel szemben minden lelki és fizikai erő szembeállítása meddő kísérlet volna.A lefolyt budapesti mozgalmak és a vidék nagyarányú szervezkedése mind csak azt bizonyítják, hogy mi, a társadalom eddigi hamupipőkéi, a társadalmi és a gazdasági mozgalmak terén bírunk ha kell, oly hatalmi tényezőkké válni, hogy méltóan sorakozhatunk az ipari és mezőgazdasági mun- kástestvéreink harci vonalához.A gazdasági szervezkedés terén Budapest, Pécs, Székesfehérvár, Nagyvárad, Szeged, Kassa és Debrecen, tehát az ország jelentékeny részének pincérsége immár elhódit- hatatlanul a szociáldemokrácia alapelvein áll és az osztályharc mezején küzdve tesz tanúságot szervezkedésének fényes eredményeiről.De megelégedhetünk-e ezzel? Nem! Néhány ezer ember jelentékeny sulylyal bir, de százezer ember még többel. "És -nekünk még a hiányzó ezrek felvilágosításáról, a sötétből való kivezetéséről kell
fokoskodnunk. Nekünk a saját gazdasági s társadalmi helyzetünkön kívül a munkálkodó milliók nagy céljáért, a politikai elnyomatás alul való felszabadulásért is fel kell vennünk a harcot.A szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak első országos küldött-gyülése fogja szolgálni e nagy célokat és fogja nyújtani az eszközöket ezek elérhetéséhez.A küldött-gyillés célja az eddigi széltagoltságot megszüntetni és az irányítás egységesítését központilag lefektetni.Minden szakmamunkás vágyai egy részének beteljesülését várhatja tehát e küldöttgyűlés, ezen országos értekezlet sikerétől és a gyűléseken hozott határozatok végrehajtásától.

Nem érdek, de kötelesség szélit fel most 
minden egyes embert arra a munkára, hogy 
első országos gyűlésünk hatalmas, imponáló 
legven.

F e lh ív á s !A Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak ideiglenes országos szabadszervező bizottsága folyó évi október hó 15-én és 16-án, Budapesten, országos I

nyilvános gyűlést, a gyűlés után pedig küldött-értekezletet tart, melyre ezennel meghívjuk a magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat. Az országos értekezleten képviseltethetik magukat a már meglévő szervezetek 1-től 4 küldöttig. Ahol meg nincs szervezet, ott a szaktársak értekezletre jöjjenek össze és válaszszák meg a küldöttet. A megválasztott küldötteket szeptember hó 30-ig kell lapunk szerkesztőségéhez bejelenteni.
Az I. országos kiildött-gyülés 
programmja és napirendje.1. A Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak gazdasági és politikai helyzete:

a) nz általános, titkos választójog;
b) az ipartörvény módosítása;2. Az agitáció és a sajtó;
a) egy országos szövetség alakítása.3. A munkaközvetítés és az ügynökök.4. Ellentállási-alap országositása és lehetőleg egy egységes országos árszabály keresztülvitele.5. Konyha- és segédszemélyzet szervezése ;
a) állásfoglalás a kávésleányok és pincérnők ügyében.6. Az országos szervező bizottság megválasztása.7. Szakoktatás és tanoncügy rendezése.8. Indítványok.Az országos szabadszervezeti szabályzat értelmében minden vidéki szabadszervezet 1-től 4 küldöttig küldhet.Oly városok vagy községek, hol szabadszervezet nincs, már 20 szakmamunkás után küldhetnek 1 küldöttet. A küldöttek nyilvános gyűlésen vagy értekezleten választatnak és megbízólevéllel láttatnak el. A megbízóleveleket az értekezlet vagy gyűlés elnöke és jegyzője (hol szabadszervezet van, ott a szervező bizottság elnöke és titkára) Írják alá.Oly városok küldöttei megbízóleveleit, hol szabadszervezet nincs, lehetőleg a helyi szociáldemokra pártszervezet, vagy p á r t t i t k á r s á g  kiküldötte részvételével kell kiállítani és a megbízólevelei a szervezet vagy párttitkárság bélyegzőjével és a titkár (bizalmiférfi) aláírásával ellátni.A küldöttek eiszállásáról az országos szervező bizottság gondoskodik.Testvéri üdvözlettel 

Az országos szervező bizottság.

A nagyváradi küzdelemeredménye.Nagyváradi szaktársaink feszült érdeklődéssel várt bérharca 5-én éjjel fényes győzelemmel véget ért. A megkötött kollektív szerződésben elért vívmányok, a nagyváradiak szervezkedésének rövid idejét tekintve, fényesnek mondható, mert ezideig az árszabály legjobb feltételeit foglalják magukban. Most csak arra szorítkozhatunk, hogy az eddigi megállapodásokat közölve, méltassuk azok fontosságát. A tárgyalások részletes ismertetését, valamint a ltarc lefolyását jövő számunkban közöljük.*A nagyváradi pincérmunkások múlt hó 27-én elhatározták, hogy helyzetük javítása érdekében mozgalmat indítanak. Követeléseiket pontozatokba foglalva benyújtották úgy az ipartársulatnak, mint az egyes munkáltatóknak.Az ipartársulat, látva a munkások harcra szánt magatartását, tárgyalásra hivta meg őket s igy a két fél között megkezdődött a békéltetési tárgyalás.A tárgyaláson, mely kedden délután 3 órakor kezdődött, Oerő Ármin főkapitány elnökölt. Az ipartársulatot Kriszta Sándor mint társulati elnök, Szilágyi, Sauer, Wiener, Weisz és Kurták Dezső mint ipartársulati tagok képviselték, mig a munkásokat Neumann Izidor, központi kiküldött, Friedmann Sándor, Flek József és Feliér Károly képviselek.A tárgyalás este ‘/a8 óráig tartott, mikor is az elnök indítványára fölfüggesztetett és másnap délutánra halasztatott el.A munkaközvetítés végleges rendezését egy hónapra kénytelenek voltak felfüggeszteni, hogy majd annak idején nagyobb erővel, érdeküknek megfelelően azt ki is vívhassák.Az egyezség főbb pontjai a következők:1. Az ipartársulati tagok üzletében alkalmazott fizetőpincérek, szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak elhelyezésére a jelenben gyakorolt elhelyezés marad 1 hónapig érvényben, ügynöki munkaközvetités egyszer és mindenkorra való kizárásával, amely idő letelte után a jelen egyezséget tárgyaló bizottság e pontra nézve egy újabb tárgyaláson véglegesen határoz. A fentiekre még megjegyeztelik, hogy a ttagy-
M ir e  m e g v é iu íli in ir .Irta: Madarász Emil.

(Az egyik körúti nagy kávétiáz előtt reggel 5 ura feli megáll valami toprongyos, rozoga alak. 
A  városliget tetőt jött s most fáradtan dűl le a terrasz egyik székére. 40 -50 év körüli, kopott, 
beteges színű ember, néha köhög.Benn a kávéházban fáradt emberek álldogálnak; leginkább pincérek.)

A pikkolú fiú  (benn meglátja, hogy az öreg leül a terraszra, lustán kilépdei. Okos szemű, tizennégyéves gyerek): Parancsol, méltós . . .
Az öreg (morogva): Parancsol a fene. Fáradt vagyok, hát leültem.
A fiú : Hát nem parancsol semmit, nagysás ur, vizet se?
Az öreg (megvetéssel, halkan): Ne lármázz már annyit, nyavalyás! Neked sincs jobb dolgod, mint öreg emberekkel csufo- lódni? Mit akarsz tőlem? Menj, mondd meg a gazdádnak, hogy egy csibész ül künn, menj, szaladj!
A fia  (elpirul és lesüti szemét).
Az öreg: Na látod, mit ugrálsz? Ne félj, nem eszem meg a széketeket 1
A fiú (zavartan): Nem is — azér . . .
Az öreg (gondolkozás után) : És — ha megenném, akkor se a tiedet enném meg. Marad a gazdádnak elég.
A fiú (halkan): Mondtam én, hogy megeszi ?
Az öreg: Mondtam, mondtam . . . Még szép, hogy nem mondtad! A' kéne még!

(Elfordul a másik oldalra.) Idejössz és cstifolódol egy öreg emberrel? Szép ez?
A fiú (szomorúan): Nem is — nem is csuíolódtam!
Az öreg (legyint a kezével): Jó — nem csufolódtál. Hallod, sokat törődök veled I Ámbár lehetne annyi tisztesség benned!
A fia  (csendesen): Bizony isten — csak tréfáltam 1(Csend. Az öreg tenyerébe hajtja a fejét, a fitt melléje húzódik.)
Az öreg (morogva): Itt van még az a Miiller?
A fiú : Miiller? — Az nincs.
Az öreg (elgondolkozva): Nincs; persze, hogy nincs. Tizenhat esztendő . . .  És a János, a fizető?
A fin : A nti fizetőnket Gyulának hívják.
Az öreg: Mind elmentéit. Elszéledtek. Talán meg is haltak . . . (Megfogja a fiú kezét.) Voltam én is ebben az üzletben. De régen, istenem, nagyon régen. Tizenhat évvel ezelőtt . . .
A f in : Maga pincér ?
Az öreg (tompán): Csak voltami Mondtam már, hogy ezelőtt tizenhat évvel 1
A fia :  Itt, ebben az üzletben?• Az öreg ■' Ebben.
A fia  (csodálkozva): Ezelőtt tizenhat évvel én még nem is voltam a világon.
Az öreg (mosolyog): No persze . . . Te, fiam, azóla nem voltam üzletben I Nem is megyek már [
A f ia : Miért ?
Az öreg: Öreg vagyok, fáradt — nem

bírom a munkát és — — rovott múltú vagyok. Tudod te, mi az, hogy rovott múltú?
A fiú :  Nem!
Az öreg (halkan): Loptam. Loptam és bezártak. Azóta nem kapok üzletet.
A fiú :  Miért — — lopott?
Az öreg (keserűen): Miért loptam! Nagyszerű! Mert gazdag voltam, mert pénzem volt, kincsem volt, mert az a pénz, ami az üzletben estenként összegyűlt, az mind az én zsebembe gurult. Miért loptam? Pasz- szióból nem lop az ember: a szegény ember. Csak a gazdagok lopnak passzióból. És azt mondják rá, ltogy — beteg. Minket meg bezárnak.
A fia  (zavartan): Minálunk is loptak.
Az öreg: Miért loptam? Az igazat megvallva, én nem is tudom, hogy loptam. Én, bizony isten, nem emlékszem rá. Egyszer rámfogták, hogy loptam, mert valami hiányzott és —r bezártak. En nem tudom!
A fiú  (halkan): Azt mondják, hogy aki dolgozik, az keres.
Az öreg (dühösen): No jó! De ezt csak a gazdagok mondják, akik sohse dolgoznak és mégis keresnek! Hát mi az istent dolgozik, teszem fel, a te gazdád? Kiszolgálja a vendéget? Hord nekik vizet, újságot ? Tisztítja az eszeájgot ? Mi ? Besöpri a pénzt a zsebébe — azt dolgozik!
A f iú : Ez igaz, lássa, egész nap csak a vendégeknek köszön!
Az öreg: És ha loptam? Eh, egye meg a fene! No, szerbusz, most megyek tovább.



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 3. oldalváradi pincéregyletben tervbe vett munka- közvetítő felállítása felfüggesztetik és csak akkor állítható ez fel, ha az erre megtartott tárgyaláson más végérvényes megállapodás nem jönne létre.2. Az üzletekben alkalmazottaknak heten- kint, a hétnek egy hétköznapra eső, teljes megszakítás nélküli 24 órás szabadnap adandó. A szabadságot élvező munkás a szüneti napon fizetését el nem veszítheti. A szabadságot élvező munkás helyettesítéséről a munkaadó tartozik gondoskodni.A nyári (szezón) üzletekre a szabadnap megadása nem kötelező.3. Kisegítés esetén az alkalmazott kisegítő dija rendkívüli alkalmak kivételével (u. m. bankettek, mulatságok, szilveszterkor stb.) a városi üzletekben az első napon 4 kor., nyári üzletekben ö kor., rendkívüli napok kisegítő' dija szabad egyezkedés tárgya. Ha a kisegítés több napra szól, úgy az első kisegitési nap után a megállapított házi fizetésből eső rész lép érvénybe. Ha az üzlettulajdonos a kisegítőt délután 4 óráig munkába nem bocsátja, 2 kor. kárpótlást tartozik a kisegítőnek fizetni. Kávéfőzők kisegítő dija 4 kor.4. A felmondási idő az összes alkalmazottakra nézve kölcsönösen 4 napi próbaidő után 4 napban állapíttatott meg.5. A munkabér a következőképpen állapíttatott meg:A kávéházakban alkalmazott kávéssegédek havi bére az Emke-, Pannónia- és Royal-kávéházakban S0 kor., a többi üzletekben 66 kor.Az éttermi üzletekben az éthordók havi bére 46 kor.Gyakorolt borfiuknalt havi bére 24 kor.A csaposok bére szabad egyezkedés tárgya.Kávéfőzők havi bére 3 évi gyakorlatig 70 kor., azután 90 kor.Az éttermi alkalmazottak élelmezésben is részesülnek.A kávéssegédeket a reggeli, uzsonna és fekete kávé díjtalanul illeti meg.6. A munkabér félhavonkint utólagosan fizetendő és abból más, mint .a kötelező betegsegélyező pénztári dij, le nem vonható.7. Fizetőpincérek javadalmazása úgy mint eddig is. szabad egyezkedés tárgyát képezi, törékeny leltárért azonban nem felelős és óvadéka nem lehet nagyobb, mint az üzlet napi forgalmának kétszerese. A főpincérVigyázz, fiam, hogy te is ne lopjál! Hogy mához tizenhat esztendőre ide ne kerülj, mint én! Ha egyszer loptál, akkor fuccs az egésznek, mehetsz, amerre látsz! Szerbusz, no! (Megsimogatja a fiú arcát, aztán lassan elmegy. A fiú szomorúan néz utána.)
Az öreg (megáll és megfordul): Te, igazaz, amit hallottam------ hogy nem tudomén — — összeálltak az emberek — —a pincérek é s ------összetartanak, vagy mi ?Nem tudod ?
A fiú : Az igaz, én is hallottam!
Az öreg: Ez, látod, okos dolog! (Visszamegy a fiúhoz.) Ez, ez okos dolog. Menj majd te is oda; iratkozz be — — és, igen, ha látod az öreg Müllert, mondd meg neki, hogy itt voltam, a Jani — — Ó majd tudni fogja, csak azt mondd, hogy a Jani. És mondd neki, h o g y ------ hogy megjavultam — hogy nem lopok------hogy (fulladt hangon) más ember vagyok. Megmondod, fiacskám és ugy-e megmondod azt is, hogy elmentem — messzire! (Lassan sírni kezd, a feje lekonyul, majd hirtelen megcsókolja a fiú arcát. Sírni kezd a fiú is. Gyermeki jajgatással, mig az üreg fáradtan, szakadozottan. Mindinkább világosodik s az őszi napsugár rásüt a két proletárra: a megrokkant öregre, a reményekkel telt, izmos fiatalra.)
Az öreg (felegyenesedik): Szerbusz, szerbusz — (Valamin gondolkozik.) Te,fiam ------ mégse szólj semmit az öregMohernek — ne is szólj rólam, minek? (Elmegy.)

hitelnyújtásra nem kötelezhető, hitelnyújtás esetén a törvény erre vonatkozó rendelkezései mérvadók.A. főpincér és üzlettulajouos az ellenőrzés tekintetében közösen állapodnak meg.A tanoncok az ipartörvény erre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelőiem alkalmazhatók.9. Ezen egyezség f. hó 16-án lép életbe és 1910 május 1-ig marad érvényben.Ezen idő alatt egyik fél részéről sem módosítható. A szerződés 3 hónappal lejárta előtt mindkét fél részéről felmondható. Ha azonban ez nem történne meg, úgy változatlanul ismét további 2 évre megkötöttnek tekintendő.
Záradék. Az ipartársulati tagok üzletükben a szervezkedésnek szabad folyást engednek és ezen ügyből kifolyólag munkából 3 hónapig senki el nem bocsátható.Az éttermi segédekhez!Alig van ország, amelyben a pincérszakszervezeti mozgalom fejlődése elé oly sok és elháríthatatlannak látszó akadályokat gördítenének, mint nálunk Magyar- országon. Nemcsak a pincérszervezetek természetszerű ellenségei: a kormányok, törvényhatóságok, munkáltatók és pincérügynökök gördítenek akadályokat a szervezkedés elé, hanem maguk a pincérek is. Amíg Németországban ma már egy nagy pincér-föderáció erős eszközökkel védelmezi meg az éttermi segédek érdekeit, amíg a nagy német birodalomban ma már lerázták a pincérek a nyakukról a főnökök gyámságát, kikorbácsolták egyleteikből az ügynöki befolyást, amig a «Verband dér Hotel- und Gastwirts-Angestellten Deutsch- lands» radikális eszközökkel megszüntette szervezetében a kártya- és más szerencse- játékokat és az alkoholivást, — addig nálunk Bakonyországban még javában folyik a főnökökkel való paktálás, még áll az ügynöki rendszer, folyik az egyletben a kártya és az alkohol, tehát természetes a marakodás, az egymás elleni gyűlölet és denun- ciálás is.Pedig hej, de másként volna ez, de másként kellene ennek lenni. Amig mi éttermi segédek a konyha- és többi segéd- személyzettel marakodunk, a harmadik személy, a pocakos principális ur a markába röhög és vígan dörzsöli jól ápolt kezeit, az ügynök pedig békés pipaszó mellett hizlalja potrohos bendó'jét.Miért van ez igy? Mi ennek az oka?!Németországban a pincérek erős bizalmi- férfi-rendszerükkel elérték, hogy egy üzletbe belépni, egy üzletben dolgozni csak akkor lehet, ha az éttermi segéd fel tudja mutatni a bizalmiférfiunak az egyleti és a 

szabadszervezeti könyvet. Ezzel elérték azt, hogy mindenki tagja az egyletnek és a szabadszervezetnek, illetve a «házi agitácós szervezetnek® tehát csak az egylet közvetíthet személyzetet, vagyis a legbutább pincérmunkás sem viheti munkaerejét az ügynöki piacra. Bár vannak ügynökök, de azok a cselédszerzés piszkos kenyerén tengődnek. Volnának bár Németországban is pecsovicsok, akik ügynökhöz mennének, de hiába, mert nem dolgozhatnak, nem pedig azért, mert a munkában lévök és a 
bizaimiférfiak azt nem engedik.Németországban az osztályharc alapján álló pincéregyletekben nem szabad kártyázni, nem szabad pezsgőzni, mert azok a német szervezetek «nevelő intézetei* az éttermi segédeknek, amelyben megtanulják a modern gazdasági tudományokat szeretni és a kártyát és alkoholivást gyűlölni.Hej, hányszor tettük mi ezt már szóvá a B. P. E.-ben ? De hányszor is mosolyogtak le bennünket a mi bölcseink. Tudom, hogy most is sokan vannak «szeretelt szaktár- saim* között, akik mosolyogni fognak rajtam és vagy korainak, vagy lehetetlennek tartják a kártya stb. megszüntetését a B. P. E.-ben, hogy helyette a rendszeres előadások megkezdődhessenek.

Ám én nem törődöm a mosoiylyal és megkezdem a vitát a kérdésről, felhiva szaktársaimat, hogy benne részt vegyenek. A szervezkedés pang, az ügynöki rendszer virágzik, a kollektív szerződés papiros, a munkáltatók mosolyognak, egyletünk pedig elpolgáriasodotf.E bajok megszüntetésére én * előkészítés
nek* a következőket ajánlom:1. Minden üzletben haladéktalanul meg kell választani a bizalmi férfi ut. (Természetes, ott, hol még nincs.)„ 2. A bizalmiférfiaknak féltékenyen kell őrködni, hogy úgy a főnök, mint az éttermi segéd a kollektív szerződést betartsa.3. Az üzletben levőknek nem szabad hátralékban lenni sem a B. P. E.-nélj sem a szabadszervezetben; nem szabad ügynöktől közvetített (Jánossal® dolgozni, hanem csak olyannal, aki a B. P. E. és a szabadszervezet könyvecskéit fel tudja mutatni.4. A B. P. E.-ből ki kell zárni egyszer és mindenkorra a kártyajátékot és az aiko- holivást; a régiségtárba kell helyezni a falakon lógó «princi bácsiknak® a fényképeit; nem szabad mást beereszfeni az egyletbe, csak aki a tagsági és szabadszervezeti igazolványát fel tudja mutatni ; már most 
őszkor meg kell kezdeni az egyletben az esti és éjjeli tudományos tanfolyamokat; meg kell szüntetni azi a választmányáé határozatot: «hogy választmáriyi tag nem lehet bizalmiférfi- és szervező bizottsági tag», mert a választmánynak együtt és bé
késen kell közremunkálkodni az éttermi segé
dek szervezésén.Ezeket tartom én mindenekfelett sürgős kérdéseknek. A vitát megindítottam, remélem, lesz aki folytalni fogja. <Mert gyáva az, aki az ostobák egyiigyü mosolyától fél.»

Celldrius.VID ÉK .Nagyvárad. Nagyváradi szaktársaink múlt hó 27-én, éjjel 2 órakor, a' Nemzeti 
szálloda éttermében a kollektív szerződés tárgyában nyilvános gyűlést tartották.A gyűlésen mintegy száz pincér vett részt, tanujelét adva annak, hogy ma már tisztán látnak és jól tudják, miszerint a munkáltatótól gazdasági jobblétet csak úgy csikarhatnak ki, ha összetartanak.A gyűlésen megjelenteket Fehér szaktárs üdvözölte. Elnöknek Koloszár Gyulát, jegyzőnek Bakonyi Józsefet választották meg. Koloszár szaktárs üdvözölve a megjelenteket, ügyrendet olvas fel, amit a gyűlés egyhangúlag el is fogadott.

Neumann Izidor Budapestről, mint az országos szervező bizottság kiküldöttje vázolta az egyezségi tervezet fontosságát. Mondván, hogy ennek a szabadságszigetének elnevezett Tulipániában mi munkások csak úgy nézhetünk egy békés fejlődés elé, ha egy bizonyos időre kizsákmá- nyolóinkkal, a profitéhes munkáltatóinkkal fegyverszünetet kötünk. A jelenlegi egyezség célja nem más, mint az, hogy valamivel jobb viszonyok közé jutva, biztosítsuk szervezkedésünk fokozatos kiépítését, úgy, hogy a jövő kollektív szerződést már mint harcra kész, elegendő munícióval ellátott proletárok vívhassuk meg.Beszéde folyamán óva inti a szaktársakat attól, ne hogy elragadtassák magukat s főleg ne hagyják magukat provokáltatni. Követeléseiket akkor nyújtsák be, mikor azt időszerűnek látják. És ha követeléseiket benyújtották, amellett szervezettségük tudatában tartsanak is ki.Ezután Friedmann Sándor, a napirend előadója az egyezségi tervezetet ismerteti. A gyűlés ezen tervezetet többek hozzászólása után egyhangúlag elfogadta.Neumann Izidor, miután a megjelenteket az országos szabadszervezet erkölcsi és anyagi támogatásáról biztosította, a következő határozati javaslatot nyújtja be:



4. oldat Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi'Aliéalmozattík Szaklapja 1907A Nagyváradon, 1907 augusztus 27-én, éjjel, a Nemzeti szállodában megtartott nagy nyilvános pincér-gyűlés kimondja, hogy a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak a fent megállapított és helyen elfogadott munkabér-egyezség alapján dolgozik. Kimondja továbbá a gyűlés, hogy ezen egyezmény elfogadását saját hatáskörében, minden üzletben megválasztott bizalmiférfi utján fogják munkáltatójuktól követelni. A követelés benynjtásának idejét ezen gyűlésen megválasztott bizottság fogja megállapítani.
Bakonyi József Koleszár Gyula

jegyző. elnök.A felolvasott határozati javaslatot a gyűlés egyhangúlag elfogadta. A gyűlésen a szociáldemokrata pártot Sonnemvirth Lajos képviselte. A hozott határozatokhoz a párt nevében hozzájárult. Biztosította a jelenlevőket arról, hogy jogos mozgalmukat Nagyvárad munkássága magáévá teszi. Koleszár Gyula elnök zárszava után a gyűlés lelkes hangulat közepette véget ért.Szeged. Múlt számunkban jelentettük, hogy Szegeden J  uránovirs és Kaas uszítása folytán a munkáltatók egy lésze megszegte a kollektív szerződést. Szaktársaink úgy határoztak, hogy megpróbálják a szerződésszegőket békés utón jobb útra téríteni. Egyben tárgyalásba bocsátkoznak az ipartársulattal arra nézve, hogy a szerződés egyik könnyen kijátszható és így a folytonos összeütközésre alkalmat szolgáltató pontot megváltoztassák.A szervező bizottság ezen tervének elfogadása végett múlt hó 2ö-án, éjjel 2 órakor, nyilvános gyűlést tartottak. Ezen a gyűlésen az alábbi határozatokat hozták:1. Kimondja a gyűlés, hogy a kollektív szerződés 7-ik pontját módosítani szükségesnek véli. Ez ügyben teliát átir a Szállodások, Vendéglősök és Kávésok Ipartársulatához és ezen pont felett uj tárgyalást kér.Amennyiben eliez a munkáltatók hozzá nem járulnának, úgy kimondja a gyűlés, hogy a munkáltatókkal szemben a legmesszebbmenő harcot felveszi.2. Elítéli a pincérmunkások gyűlése azon főnököket, akik az ügynökök utján szerzik be alkalmazottaikat és Így őket a kizsákmányolásnak vetik alá.3. Kimondja a gyűlés, hogy azon esetben, ha a hatóság az egyesületet feloszlatná, anélkül, hogy erre alapos ok lenne, úgy az általános munkabeszüntetéstől sem fognak visszariadni.Szeged. A szegedi mozgalom ügyében még eddig változás nem állt be. A munkáltatók többsége a pincérek pártján áll és igy remélhetőleg nagyobb összeütközésre nem fog kerülni a sor.A szegedi szervező bizottság felhívja a figyelmet két gyászalakra, névszerint: 
Takács Mihály és Lőrinci Mihályra. Mindkettő ügynöki kreatúra, akik állandóan kerülik az egyletet és lesik az alkalmat, hogy hol és mikor lehet majd a zavarosban halászni.Qy6r. Oyőri értesítés szerint Fleischmann Imre neve névcsere folytán, teliát tévedésből került bele a győri sztrájktörők listájába. Most erről meggyőződtünk, tehát készséggel törüljük Fleischmann Imrét a sztrájktörők sorából.Siófok. A siófoki szaktársak Írják nekünk, hogy valami dr. Nagy Dezső magy, kir. honvédorvos is a telepen pihentette e minőséggel járó fáradalmait. Abban ugyan semmi különösséget nem találunk, hogy egy honvédorvos is fürtlőzik, mert elvégre enez joga van, de ahoz, hogy az őt kiszolgáló pincérrel gorombáskedjon, még a rangja sem adja meg neki a jogot. De ugy- látszlk a nemzeti kardbojtnak és a nemzeti vezényszónak igy akart az orvos ur propa
gandát és hírnevet csinálni, hogy esetleg előléptessék, mert hát egy cibilt otrombán megtámadott, úgy katonamódra s ilyenért kitüntetés szokott)járni a katonáéknál. Történt, hogy dr. Nagy Dezső m. kir. honvédorvos ur egy nagyobb hölgytársasággal

jelent meg s ez alkalommal az egyik éthordót jogtalanul megsértette. Szaktársunk tudtára adta a nemzeti kardbojtot viselő urnák, hogy a kaszárnyában ugyan gorom- báskodhatik, de itt a telepen, még ha vendég is, nem fogják tűrni a szervezett pincérek az ő otromba sértéseit. A hős (?) hadvezér a fürdőigazgatósághoz ment panaszra. Erre szaktársaink bojkoital feleltek. És a hős osztrdkvcrö honvéd kénytelen volt elhagyni a fürdőtelepet, mert nem akadt szaktárs, aki az ipsét kiszolgálta volna.Kávéfőzők köréből.
Készüljünk!

Rohamos lépésekben közeledik az idő, amidőn 
síkra kell szállnunk egyesülési jogunk megcsorbi- 
tásu ellen. A nehéz küzdelmek közt szerzett ottho
nunk elkobzásáért, ha ügyünk ugy kivánja, Igenis 
síkra fogunk szállni mindenkivel, akiben csak el
nyomóinkat fogjuk látni, ugy a hatósággal, a jó
létben hemzsegő munkáltatókkal és a zavarosban 
halászni szerető indifferens szaktársakkal is.

Kávéfőzők ! Konyhalegények ! Nem vagyunk mi 
már gyáva legények, az első tüzpróbát már egy
szer kiálltuk, nem fognnk megijedni most sem az 
orvtámadástól és azért készüljünk! ,

Szervezetünk teljes erkölcsi és anyagi erejének 
most a tizenkettedik óra közvetlen küszöbén kell 
megnyilatkozni a maga hatalmas mivoltában. Soha 
nem volt nagyobb szükség a fegyelmezett össze
tartás dokumentálására, mint most. Soha sem kel
lett az áldozatkészség nemes példájával oly lelke
sülten és büszke önérzettel előljárni, mint a mos
tani küzdelmes időkben.

Kettőzött erkölcsi erővel kell az ügy érdekében 
agitálni, meggyőzni a kishitüeket, bátorítani, fel
világosítani a gyengéket, az ingadozókat.

Tudjuk mindannyian, hogy milyen rosszak a 
viszonyok szakmánknál, úgyszólván éjjel-nappal 
dolgozunk, hogy fedezni tudjuk azokat az óriási 
terheket, amelyek vállainkra súlyosodnak. Éppen 
azért a szervező bizottság megindította a mozgal
mat és a maga részéről minden lehetőt m e g  fog 
ragadni, hogy elsősorban is az indifferens szaktársa
kat bevonja a szervezetbe, hogy azoknt kioktassa, 
felvilágosítsa és megmutassa nekik az utat, ame
lyen haladniok kell.

Éhes; azonban szükség van kitartó és lelkes 
katonákra, hogy azt a nagy horderejű munkát, 
amit a szervező bizottság maga elé tűzött, keresz
tül is viliesse.

Tudjuk mindannyian, hogy milyen óriási mérv
ben zsákmányolnak ki bennünket a lakás-és élelmi
szeruzsorások s ezzel szemben a kávéfőzők és 
honyhalegények nagy része mégis olyan közönyös 
a saját gazdasági viszonyaik rendezése érdekében, 
hogy nem törődnek semmivel. Ahelyett, hogyorvo- 
volnák sebeiket, ahol fáj, hogy begyógyulhasson, 
vagyis hogy szervezkednének és szervezettségük 
erejével igyekeznének maguknak tisztességes csa
ládi otthont teremteni, a korcsmákban keresnek 
menedéket a kártyaasztal mellett.

Nagyon sok családos ember az egész heti keres
ményét a kártyára és lóversenyekre költi és olyan 
kcte’s alakok között, nemtörődöm Jánosok s Zsófik 
társaságában, akik a munkások salakjai, az öntuda
tos kávéfőzők szégyene. És mégis a mi szaktársaink 
nagy része az ilyen gerinctelen alakok társaságában 
dorbézolja el keserves keresményét, a családja 
pedig otthon éhezik.

Szaktársak! Ez nagy hátrány a kávéfőzők moz
galmában. Ez elleti küzdeni kell, ezért kell minden 
szervezett munkásnak tanulni, hogy tudás által fel
világosíthassuk az indifferens munkásokat. Ennyit 
elvár a szervezet minden szaktárstól, mert érezni 
kell mindenkinek azt a nyomasztó helyzetet, ami
ben vagyuuk. Értsék meg a szaksársak a kor Intő 
szavát, fogjanak hozzá a szervezés nagy munkájá
hoz, világosítsák fel az indifferens szaktársakat, 
hogy gyáva az, ki munkástársait magára hagyja.

Aki még most sem akarja megérteni e szép szót, 
aki még most is indolens, azzal szemben ne le
gyünk kíméletesek, azt irgalmatlanul ki kell pellen- 
géreznünk. Ma, amikor a nagy nemzeti kormány 
egyesülési és gyülekezési jogunktól foszt meg, 
szükségünk van minden egyes munkásra, hogy az
után egyesült erővel verhessük vissza a támadást.

Mutassuk meg. hogy tudunk és akarunk dolgozni 
a saját vidékünkben, mert ha magunk nem akarunk 
dolgozni, akkor el vagyunk veszve. Minden szak- 
társnak egy-egy lelkes agitátornak kell lenni s fárad
hatatlanul' dolgozni az ügy érdekében. Megkell 
mutatnunk, hogy itt egy erős, harcias tábor All 
készen, akivel nem lehet játékot űzni, akik nem 
riadnak vissza a legnagyobb harctól sem, ha arról 
van szó, hogy jogainkat megvédelmezzfik.

A konyhákban, az üzletekben mindenütt forra
dalmi hangulat legyen, lobogjon a lelkesedés tüze 
a szivekben és agyakban és kettőzött figyelemmel s 
érdeklődéssel kísérjük a fejleményeket s minden 
erőnkből támogassuk a szervező bizottságot nagv 
munkájában. Látogassuk nz értekezleteket, a gyűlé
seket, agitáljunk és dolgozzunk minden irányban. 
Fel a munkára, szaktársak! Jelszavunk: Aki nincs 
velünk, az ellenünk van és az ilyenekkel már most 
is mint ellenséggel kell elbánnunk.

tíereczky L a jo s.

Ne aludjunk \
Ébredjünk fel és hintsünk hamut a fejünkre, ver-

Iük a mellünket, mint a szent Domonkos-rendű 
tarátok és szánjuk-bánjuk bűneinket, mert nagyot 

vétettünk; de természetesen Zilahy elvtársunk fel
fogása szerint, mert Ő volt az, aki az augusztus 21-én 
tartott tagértekezleten egyenest azzal vádolta a 
vezetőséget és a szervező bizottságot, hogy nem 
eléggé agilis, nem teszi meg kötelességét, hanem 
alszik’.

Hát igazán nagylelkű is a mi Zilahy elvtársunk, 
lega'ább most felébresztette a vezetőséget és szer
vező bizottságot, mert különben talán még most is 
aludna, mint a hét nlvószentek.

Hát igaz, szép és lelkes dolog, ha valaki érdek
lődik a szervezet ügyei és vezetősége iránt, sőt 
kötelessége is ez a tagoknak és a joga is meg van 
mindenkinek, hogy a saját felfogása szerint szaba
don nyilvánítsa gondolatait.

De én azt kérdem Zllahv elvtárstól, mit akar ő 
a vezetőségtől? Aki még az ő hatáskörében ez- 
ideig nem is mozoghatott, hát igy ennélfogva 
eredményeket sem mutathat fel; de igenis vannak 
a választmány között egyesek, akik a szervező 
bizottsággal egyöntetűen dolgoztak és harcolnak a 
szervezet érdekében.

Ezt a vádat talán nem venném mástól zokon, 
de Zilahy elvtárstól mást vártam, mint olyantól, aki 
vezérszerepet vitt a szervezetben ; ő neki meg kel
lene látni azt az üdvös munkát, amit a jelenlegi 
vezető szervező bizottság véghez visz és elég 
szép eiedményeket ért cl ezideig is. De ugy lát
szik, ő a más szeméhen meglátja a szálkát, de a 
magáéban pedig a gerendát sem veszi észre.

De azért Zilauy elvtárs sohase keseregjen azon, 
hogy a vezetőség és a szervező bizottság alszik, 
mert aki arra hivatott, hogy a szervezet ügyeit ve
zesse, meg fog felelni teendőinek és hivatásának, 
mert ha nlszik is, álmában is végez olyan munkát, 
mit sok ember ébren sem tud elvégezni. És még 
azt is akarom mondani Zilahy elvtársamnak, hogy 
máskor ne vádaskodni iöjjöu az értekezletre, hanem 
ha fel akár szólalni, akkor először gondolja meg, 
mit mond és ne hagyja magát kinevetni. Mert nem 
Zilahy elvtárstól vártam azt a szót, hogy kérdez
zük meg csak a tagoktól, belenyugosznak-e abban, 
hogy’ ha Andrássv feloszlatja az egyesületünket? 
Én azt hiszem, hogy ebbe még Zilahy elvtársain 
is meg fog nyugodni, ha esetleg feloszlatják.

És még csak röviden azt akarom mondani Zilahy 
elvtársamnak, necsak mint vezér legyen hu kato
nája a szervezetnek, hanem mint közkatona mutassa 
meg, hogy mindig részt vesz a munkában és akkor 
meg fog a ismerni, hogy a vezetőség nem alszik.

fí. L.

Felhívás
mind a három szervezet t. tagjaihoz;

SzaktáraakI
Az országos szorvszfl bizottság elhatározta, 

hogy a jttvS hónapban tartandó országos 
kongresszus előkészítésének ás a vidéki váro
sok azervezásánek költségei fedezésére egy 
közös őszi táncvlgalmat rendez folyó hó 18-án. 
Hogy hol, meghívókkal fogjuk tudatni.

Ha azt akarjuk, hogy országos agitáclónk 
sikerüljön, teremtsünk hozzá pénzt. A had
járatokhoz pánz ke ll! Pedig mi is hadjáratot 
Indítunk az ország szállodai, vendéglői ás 
kávéházi tőke ás az ügynöki kizsákmányolás 
ellen. Ehaz a hadjárathoz is pánz kall. Tehát 
mindenki agitáljon a mulatság sikerén, hogy 
legyen pénzünk a hadjárathoz.

Az országos szervező bizottság.SZEM LE.
A dlsztökök szőgbeverése a zászló-

anyákkaí. A magyar nemzeti történelem egy kimagasló mozzanatra készül Szabadkán: be akarja verni a zászlóanyákkal a szöget a szabadkai fogadósok és hasonszőrű engedélyhez kötött mesteremberek egyletének a zászlós részébe. Hazaszeretetben megőszült harctéri tudósítónkat, aki korlátlan italmérési engedélyét a Muhr- sörcsarnokban szokta torkán kipróbálni, mi sem természetesebb, hogy rögtön leküldtük Szabadkára. Tudósítónk, aki egyszersmind a Fogadó cimü vicclapnak is belső munkatársa, kitűnő szagláló képességénél fogva, a következőket Írja:Bár a kongresszusi csődület csak szeptemberben lesz, óh, mégis, a városra már ma nemzeti diszfátyol borult. Beszéltem egy benszfllött piaci kofával, aki nagy lelkesedéssel beszélt a kongresszusról és a többek közt kijelentette: «Uram, Szabadka 
a Bácskában van. Sok rókázás és diszivás



5. oldal1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjavolt már itt. De mi benszülöttek, mi érezzük és tudjuk, hogy a fogadási kongresszus le fogja rókázni és pipálni a legvénebb bácskai ivásokat és meg a kutyák is Törleyt isznak. A diszmamákat, kik elzárkóztak, még nem interjúvolhattam ; ök valószínűleg készülnek a szögbeverésre, ami az ünnepélyt még titokzatosabbá teszi.A parancs szerint szeptember 3-án csak érkezni szabad. 4-én a feidiszitett szt. Teréz- templomban csendes diszmise hangos harangbögéssel, amidőn a dominikánus atya, guardian Vicibald szentelt vizzél leönti a nehéz brokát-selyemből készült disz-zászlót. A zászlóanyák között nagy örömet okozott az a hir, hogy Kőbányáról leérkezik aranyszáju Hock János is, aki a szögbeverések egyik leghíresebb világbajnoka. Az örömhöz valószínűleg az is hozzájárult, hogy a diszhölgyek Kőbányát eddig csupán sertéseiről ismerték és nem szereztek tudomást arról, hogy ott disz- tököket is hizlalnak. Ez istenünknek kedves cselekedet után a diszanyák és diszatyák még a templomban egymásután elvégzik a szögbeverést, amely után a szabadkai selyemfiuk, a diszpincérek a disz-zászlót felkapják és elviszik a Pest-szálloda dísztermébe; a Pest-szállóban aztán egész nap folyni fog a szögbeverés . . .  A nisztökök szögeik kiverése után ünnepi diszebéd, dr. Aladár von Ballagi országgyűlési képviselő' felléptével. A zsiviók elhangzása után társas ebéd, melynek derékfogásánál aranyszáju Hock János és Aladár von Ballagi oreságok disztoasztokat fognak mondani, a nyomorgó vendéglős- és kávésiparról és ennek okáról, a hazaáruló szocialista pincérekről. A diszbeszédekre a disztökök és a disztagok fognak valószínűleg egy-egy betanult beszéddel válaszolni.Még csak annyit jegyzek meg, hogy a szögbeverésekhez szükséges ébresztőket a szabadkai I. Tüzoltóbanda fogja szolgáltatni, Bachó karmester ur személyes vezénylete alatt. A zászlódiszanya, szeretett vigadó özvegyünk, id. Eisenbiüh Adámné úrasszony lesz, akit mindenhová a fő- és almamák bájos kis serege fog nyomon követni. Erre való tekintettel arra kérem a Tek. Szerkesztőséget, hogy becses költségére én is beverhessem e magasztos ünnepi napon disz- szögemct. Ami az elmés mondatot illeti, Eisenbiüh diszanyával majd csak megegyezek. Botoz,
harctéri tudósító 

é s  a Fogadó b e lm u n k a ta i  s r .

Friedlander Nátán a < Fogadódban.A Fogadó cimii disz-szaklap ismét egy nagy diadallal lepi meg Butykóbogarast. Arról van t. I. szó, hogy az aradi pincér- ség hátat fordított a szervezett munkások terrorizmusának és kimondotta, hogy egye
dül fogja megváltani a világot és a pincér- séget a tőke kizsákmányolásától. Kimondotta, hogy az aradi pincérség nem szorul semilyen isten fiának a segítségére, csak a magyarok istenére és a pókhasu aradi princikre, akikkel nyomban megcsinálta a— ckutyaszövetséget*. De várjunk csak egy kicsit. Nem az aradi pincérek mondták azt ki, csak Friedlander Nátán cupringer ur és egy-két aradi megkergillt •sztrájktörő*, nevezetesen : Unterrelner Vince kéz- láb ember és Uray Ödön választmányi disztök. Kimondották pedig «az Aradi plncérsegélyző- és elhelyező egylet* rend- kivüli közgyűlésén, hol nyomban megválasztották tiszteletbeli elnöknek pókhasu Schuh Franci vendéglős uramat. Franci bátyánk egy diszokmányt Is kapott, amelyet Friedlander, a Nátán nyújtott át neki. A szervezett pincérmunkásság pedig annál Inkább is rettegjen, mert a rettenetes csapás híre— a Fogadóban látott napvilágot.És bár mit mondjon a szemtelen hizelgés, az egész dolog csak azért érdekes, mert a közgyűlés Qundel apánknak Is egy disz- papTrost nyomott a markába, amiért álló 50 esztendeig egyhuzamban ki tudta zsákmányolni — nem az aradi, hanem a Budapesti pincéreket. Azután Nátán von

Friedlándert megválasztották cupringernek. A szabadalmazott pincérnyuzda felállítása után a bölcs gyülekezet kimondta, «hogy 
a pincérség anyagi helyzetének a javításáért 
emlékiratot terjeszt a vendéglősök ipar
társulata elét, melynek megszerkesztését rábízták Minden Tamásra, a Fogadó tárcaírójára. Ezek után világos mint a vakablak, hogy a bölcs vezetőség a Fogadóra kimondta, nem a bojkottot, hanem azt, «hogy az egyedüli lap, amely méltó, hogy az aradi öszvérpullk hivatalos lapja és szellemi tápláléka legyen*. Végül a közgyűlés egy utolsó alányalással a hatósági küldöttnek köszönetét mondott.Így került tehát Friedlander, a Nátán a Fogadóba, illetve a «mi családunkba*. Az aradi pincérek pedig csakhamar ismét szervezkedni fognak, mert amint egy szaktársunk Írja, már elég volt nekik is a charlatánok ravasz butaságából és semmi esetre sem hajlandók tűrni, hogy egy-két szamár az aradi összpincérség nevében cselekedjék és a disztököknek diszokmányokat készítsen.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számában »Szervezeti ügyek* rovatában Molnár Sándor kishid-utcai vendéglős üzletében alkalmazott szaktársainkról téves információk alapján úgy emlékeztünk meg, mint akik meg nem feleltek volna a kollektív szerződés pontjainak. Ki kell jelentenünk, hogy a Molnár-féle vendéglőben amióta 
Kugler János szaktársunk alkalmazva van, a legnagyobb rend uralkodik. Helyre kell igazítanunk azt is, hogy Wampetics étterméből nem az állandó alkalmazottak közül voltak a «Kéményseprő»-vendéglőben, mint kikölcsönzöttek, hanem a kisegítők közül.

Kánaánban cimü kétkötetes regénye Csizmadia Sándornak most jelent meg. Kiadja a «Világszabadság» kiadóhivatala (VII., Rottenbiller-utca 24). A rendkívül érdekes és tanulságos könyvet ajánljuk szaktársaink figyelmébe!
Mátyás király* kávéházi perselyéből 5 kor. 30 fillér az ellentállási pénztárba befolyt.

Sarokhelyiség,
kávéháznak vagy vendéglőnek terjedelmes nagy fronttal, részben használható udvarral, élénk forgalmú helyen, kaszárnya közvetlen közelében folyó évi november 1-re olcsón kiadó.Bővebbet a kiadóban.Szervezeti ügyek.

Bojkott és zárlat.
Bojkott alatt áll: A „F o g a d ó "

cimii fércolmény. Szervezett szakmamunkás 
a „Fogadót" nem olvassa.Z á r l a t  alatt állanak: S z e g e d  ás 
P é c s  városok, hol a szaktársak mozga
lom előtt állanak. Senki a nevezett városokba 
ne utazzon.

A kávéssegédek szakegylete választ
mányi tagjainak figyelmébe. Választmányi ülésekre szóló meghívók csak rendkívüli ülések alkalmával lesznek szétküldve; rendes választmányi üléseken, melyek minden kedden délelőtt tarlatnak, a t. választmányi tagok meghívó nélkül is kötelesek megjelenni. _  Az elnökség.

Kurrentálás. Az éttermi és kávéházi szaktársak felkéretnek, hogy ha netán egy 60 év körüli, jól ápolt, őszes körszakálu, tőzsdelátogató, Brüll Ferencnévre hallgató vendégféle a kezük ügyébe kerülne, az tne a rendőrségnek, sem a Schwartzer-féle intézetnek szolgáltassák át, hanem az ilyen vén, brutális trottlit megillető bojkott alá helyezzék.Brüll Ferenc a napokban arra vetemedett, mint a Steiner-étterem vendége, hogy az egyik ott dolgozó éthordót először szóval, azután tettleg bántalmazta. Hogy a vén Ipsét szaktársaink meg nem lincselték, a

főpincér tapintatos eljárásának köszönheti a vén lator. Ezért a brutális eljárásáért Brüll Ferencet az éttermi segédek addig ki nem szolgálják, mig megsértett szaktársunknak a legmesszebbmenő elégtételt nem szolgáltatja. A fentnevezett «úriembert* éttermi és kávéssegéd elvtársaink figyelmébe ajánljuk.
A kávéssegédek szakegyesülete tudatja tagjaival, hogy a tagsági könyvek elkészültek és az ügyvezető alelnöknél, valamint a pénzbeszedőnél kiválthatók.
Újabb győzelmek. A «Régi zenélő óra* vendéglő boldog tulajdonosának nyugodtságát is megzavarta a IV. kerületben beosztott szervező bizottság. Kass Gusztáv ur is azon munkáltatók közé tartozott, akt nem akart tudomást szerezni arról, hogy a B. P, E. és a szállodások és vendéglősök között kollektív szerződés jött létre. Múlt hó 25-én a szervező bizottság megbízásából Kugler J. szaktárs felkereste a nevezett üzletben dolgozó szaktársakat, hogy felvilágosítsa őket arról, amihez joguk van. Sajnos, a fenti üzletben oly viszonyok- uralkodtak, hogy nagyon is rászorult a javításra, A szabadnapot csak hirbó'l ismerik, dacára, hogy reggel fél 8 órától délután 3-ig, este 7 órától éjjel 12 óráig tartó munkát végeztek az ott dolgozó szaktársak. Fizetésük havi 12 forint volt, különböző levonásokkal.Az álmukból felébresztett szaktársak 29-én az alábbi követeléseket terjesztették munkáltatójuk elé:1. Megfelelő mennyiségben kielégítő étkezést.2. A heti 10 korona fizetést, mindért levonás nélkül.3. A heti 24 órás szabadnapot, minden anyagi megterheltetés nélkül.4. A bizalmiférfi elismerését.5. A szakegyesületi munkaközvetítő elismerését.Az öt pontban összefoglalt követelésekre 29-én déli 12 órakor kértek választ. A munkáltató látva az éthordók és a csapos összetartását, a beterjesztett pontokat elfogadta.
Folyó hó 2-in pedig Gömbös Lajos Városház-utca 10. szám alatti vendéglős irta alá a «kollektív* szerződést. Tehát a fenti két üzletben is a normális viszonyok- megteremtéséhez a szervező bizottság eljárása kellett. Ez azt bizonyítja, hogy szaktársaink közt sok még azoknak a száma, akik a rendezettebb viszonyokat szeretik, de érte küzdeni restek — vagy félénkek. Pedig a rest- és iélénkségnek meg kell végre szűnni. Ha szervezett munkásoknak valljuk mugun- kat és szociáldemokratáknak, akkor meg kell lenni a küzdelemben a bátorságunknak és önérzetünknek is. Mert igazi becse csak annak a vívmánynak lehet előttünk, amelyért saját magunk küzdünk. Ezért elvárjuk a fenti üzletekben alkalmazott szak- társainktól, hogy a jövőben a küzdők táborában látjuk őket is.Mert ne feledjék: küzdelem nélkül nincs győzelem! Suhogó.H IV A T A LO S RÉSZ.
A  főpincérek hitelegylete választmánya leg

utóbb tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy 
ezentúl üléseit hétfőn  este fogja megtartani.

Es/eririt a legközelebbi választmányi ülés folyó 
hó 16-ikán, este fél 9 órakor fog ez intézet helyi
ségében (Teréz-körut 3) megtartatni.

A z  elnökség .
Jegyzőkönyv. Felvétetett 1907 augusztus 27-én 

tartott rendes ülésén.
Jelen voltak: Keszey Flórián elnök, Neumann 

IzidorMalc|nök, Farkas János jegyző, Krausz Oéza 
pénztáros, Falatkai és ürünwald ellenőrök, Farkas 
Márton, Farkas József, Fábián Jenő, Horváth Lajos, 
Pollák Sándor, Rózner Péter, Toldy Imre, Hitrin- 
ger József, Fekete Lőrinc, Berger Béla, Schwarz 
Samu, Brucker Emil, Miilett Ottó, Berkovics Géza, 
Klein László, Geldzehler Károly, Grünwald O., 
Grttnféld Sándor, Klein Samu.

Kimentették magukat: Pollák Oyula, Antony 
Fülöp.

Elnök napirend előtt Kausz Ferencnek a köz
gyűlésen tett kifakadásait teszi szóvá, amennyiben 
szavaival az elnökséget illette volna.
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Krausz magyarázatot ad a közgyűlésen használt 

szavai felől és felvilágosítja a választmányt, hogy 
seinmieselre sem érintette vele az elnököt, hanem 
csak a közgyűlés körjegyzőjét, ki szerinte az ő 
érdekében beadott indítványt az elnöknek nem 
szolgáltatta át. hs igy ő felháborodásában fakadt 
ki, meri jogtalanság esett rajta. Hogy nem vilá
gosan fejezte ki magát, az izgatottságának tud
ható be.

Elnök Krausz magyarázatát tudomásul veszi és
ezzel megelégszik.

Neumann ajánlja, hogy szeptemberben a választ
mány minden kedden tárison ülést. A  választmány
ezt elfogadja.

Neumann bemutatja az elöljáróság átiratát, mely
ben a vezetőséget a mnltban tapasztalt szabály
talanságokra figyelmezteti.

Hosszabb vita után a választmány elhatározza, 
hogy az elöljáróság —  amennyiben ezen szabály
talanságok konstatáltatnának — értesittetik ezeknek 
helyreigazításáról.

Elnök jelenti, hogy Miskey Lajos 500 kötet 
könyvet ajánlott fel az egyesület könytára részére. 
Tehát ajánlja, hogy a könyvtár-bizottság a könyvek
beszerzésével várjon.

A választmány úgy határoz, hogy Micskey ígé
rete nem hátráltatja a könyvek beszerzését. A 
könyvtár-bizottságot utasítja, hogy munkáját fe
jezze be.

Grünfeld Miksa indítványozza, hogy a választ
mány a társadalomtudományi iskoláoa 8 tagot 
küldjön ki és ezekről az egyesület üzletében állan
dóan gondoskodjék.

Nenmanti reflektál Orünfeld indítványára és nem 
tártja ezt még időszerűnek arra, hogy a választ
mány vele foglalkozzék. A választmány ehez hozzá
járul.

Tagfelvétel: Neumann előterjesztése alapján a 
választmány felveszi a következőket: Glück Jenő, 
Bleier Mór, Hacker Sándor, Katidler Mór, Lusztig 
Antal, Orosz Sámuel, Faschner Oyörgy. Elutasitta- 
tott: Schóberl János, Burger Mór, Scriwarz Lipót, 
Kropcsák Lipót. Beléphet üzletbe, de egyelőre 
tagnak nem lesz felvéve: Orosz Ábrataátti.

Kérvények; Alelnők előterjeszti, hogy Recsnitzer 
a ruhatárhoz való alkalmazását kéri. A  választmány 
ezen kérvény felett nem dönt, mert későbben fog 
intézkedni.

Ncubauer tagfelvétele iránt nyújt be kérvényt. A
választmány elutasítja.

Schlesinger József a kör látogathatása iránt nynjt 
be kérvényt. A  választmány nem engedi meg.

Hanisch Pál kérvényezi, hogy az inkasszo-julalé- 
kon kiviil a választmány adja meg neki az 50 kor. 
fixfizetést is. A választmány megadja.

Elnökség jelenti, hogy Berkes Vilmosnak és 
Bicrman Normannak 20— 20 kor. rendkívüli segélyt 
utalványozott ki.

A  választmány jóváhagyja.
Krausz Oéza kérdést intéz, hogy miként van 

kezelve az egyesület vagyona.
Elnök jelenti, hogy még ezideig a régi vezető

ség nevére van elhelyezve, de intézkedni fog, hogy 
ez még a napokban átirattassék.

A választmány ezt tudomásul veszi.
AUám Ignác szolga 20 kor. fizetés javítást kér.
A választmány megadja.
Neumann Izidor jelenti, hogy az elnökség Krausz 

Ferencnek, ki sokáig állás nélkül volt s igy anyagi 
zavarokkal küzd, augusztus 20-ikáu a még hátra
levő 2 hónapi próbaidőre járó fizetését kiadta. 
Ehez a választmány utólagos jóváhagyását kéri.

A választmány tudomásul ves2i.
Kmf.

Törley-pezsgő dugókat a cég szeptember 1-tó'l 10 fillérért vált vissza.
Trenk A. Emil »Opera« vendéglőjeaz Andrássy-uton az »Opera« kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, a kávéssegédek főtalálkozóhelye.
Pincér-cipők csak Serény Zsigmondnál, VII., Erzsébet-körut 36 kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak errevonatkozó hirdetésünket.

Ezernél több kiváló orvos és tanár a já n lja !1804. St. Louis Qrand Prlx.Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt. Lulcécsíftrdől 
K R I S T Á L Y Á S  V Á N Y  V ÍZ  É T IA  KR5STÁLY-FORBÁS liiet't ^ásvany-vize hasznos ital ótvágyzamcknól és emésztési ncháMéaeknS!. A legtisztább és legagószsígosobb asztali és borviz. Hnflintós szomj- csillspltó. — Vidékre és külföldre fuv&rdljmenias szállítás. — Kérjenárjegyzési.Szénsavfelités-riélkfili töltés tkrendclhcto, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia Éviim és St.-O allení vizeket.

Szt. Lukácsfürdő Kisvállalat Budán.

Kiadó lakás.Vili. kér., Fecske-utca 14, II. em. 15, kiilön- bejáratu udvari szoba azonnal, olcsón kiadó.
Pincérek találkozó helye!Tudatom t. szaktársaimmal, bogy a Gyáv- utcai Liszt Ferenc-tér kávéliázat megvettem. Az Andrássy-uthoz közel, a szaktársak részére központi találkozót képez.Kérem kollegiális támogatásukat.Üdvözlettel

Kaiser D. DezsS.

f - - — — —  — - q
Pincérek figyelmébe!

F a rk a s J á n o s ,  
jegyző.

K e sze y  F ló r iá n ,  
elnök. P i R I C é í P - C i p í í k  mindennemű^ tyúkszemeigyógyít cipőim viselése. I f á j ó s  lá b a k a t  meg-Kimutatás. A szaklap bevétele és kiadása jtilius és augusztus hóban.

Bevétel:
Éttermi segédektől mint tag járulék: 1. 644 kor. 34 fill, 2. 450.— kor, 3. 362 kor. 70 fill, összesen 1457 kor. 04 fill.

P Í n f t é ! T * * f ' a n i í ' t í § f f  valódi finom chevreaux- bőrből, k ö n n y ű , e r ő i  t a l p p a l ,  párja 14 korona.P in c é r -c ip ő k  E ff iS S S * ör,t-
Serény Zslgmond

Buriapsst, V II, Erzsébet-körut 36.
Kúvéssegédektöl: 1. 600.— kor, 2. 696 kor. 64 fill, 3. 28S.— kor, összesen 1584 

kor. 64 fill.
Kávéfőzőktől: 1. 400.— kor, 2. 210.— kor, összesen 610.— kor.
Hirdetési és egyéb járulék: 1. 4 kor. 75 fill, 2, 15.— kor, összesen 19 kor. 75 fill.

Kiadás:Alkalmazottak fizetése 720.— korona nyomdaköltség 1229.- korona expedíció 672 kor. 43 fill, különféle 349 kor. 46 fill, kiilmimkatárs 31 kor. 40 fill, útiköltség 41 kor, összesen 3043 kor. 29 fill.
Bevétel 3671 kor. 43 fill., kiadás 3043 

kor. 29 fill., marad összesen 628 korona 
14 fiU.

Felelős szerkesztő ; Farkas János. 
Kiadó: A lap-bizottság.

A legnagyobb kincs a jó egészség.
melynek tőkelléke a tiszta levepflt

to’űtadit tiszta, Üde levegő legyen,

Beck Káraiy szabadalmazott
abiakszeüőzteto készülékét.
E  találmány kiltinően bevált. Egyszerű szerkezeti! és minden ablakra alkalmazható. A  legcélszerűbb és leghlglénlkusabb szellőztető készülék. — Levélbeni megkeresésre további felvilágosítással szolgál
BECK KÁROLY M M S
Budapest, Vili. kér., iőzssf-utca 14. sz.A szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot tehet számtalan K előkelő intézet, hivatal stb. Ig y a  m. kis. kereskedelmi 
minisztérium, a pozcunyl állami női tanttóbóperdo, a Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos Állami Intézet, Iskolák, kórházuk, ahová az ablnkszellőztelS bevezette lett és kitűnőnek találtatott.

Vendéglő-áthelyezés.Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy vendéglő) helyiségemet Dohányutca 36. számú házbólV IL , Síp-utca 10. sz. házbahelyeztem át. Kitűnő tisztelettel
Baumann Lajos,

vendéglős.

A blaktisztítást, olajozást, padló
beeresztést, kefélést, valamint csilláréi papirkárplt (tapéta)-tisztitásí s minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.

B udapesti szoba- ős 
ablaktisztító munkások 

szövetkezete.— .. iroda: VII., Huszár-utca 10. - 
Telefon 1400. Telefon 1400.

szaktársak figye lm ébeP
Ajánljuk

H e  r m a r n i
fé r f ia sa  bő m e ste rt

Budapest, VII., kér., Akácfa-utca 52,ki már 14 év óla csakis pincérek szabója és jó Ízléséről már számtalanszor elismerésünket kiérdemelte.
Jó  szabás! Olcsó árak!

J(ész üzleti ruhák rak tá ra j

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaroknál és omósrtóll nehézségeknil. A legtisztább és legegészségesebb asztali éa borviz. — Hathatós szomjcslllapltó. — Ó vszer fertőző beteg- ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít *
Szí. LnkácsfUrdő Kutvállalat Budán.

4BR«SBB3EBKS|
= A  világhírű francia =

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

Válogatott fűszeráruk, mindennemű I 
bel- és külföldi csemegék, magyar 
és francia pezsgőborok, rum és tea, [ 
likőrök, sajt, vaj, kassai és prágai I 
sonka, felvágottak, gyüm ölcsök stb. j 
n ■' i i . raktára — - ...............

Brázay Kálmánná!
=  Muzeum-körut 23. =

Pincér-cigié sas.
25 év éta elismeri pincér-cipész.

Révai Fiilöp.
Ezen a téren versenyen kivUl álló.

Üzlet: Budapest, VII., Wesselényi-utca 31,
Kótz Üzleti cipők raktáron tartatnak. 

Levelezőlap általi meghívásra azonnal jövök.

v M oo93Aq  könyvnyom da  b. r. BUDAPttT, vii., n yAh-u t m a  I ,
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BEITZ JÁNOS

mííesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, Ilii., Akácfa-utca 02. szám (Oub-utca saruk).

Kávéházi eszközök 
raktára

és javitó-műhBljfa.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán cszter- 

- gáltatnak.
Használt golyók és 

"dákok olcsón, állan
dóan raktáron vannak. 

Csorba golyók magas áron vétetnek meg és becseráltetnek.

Dákék gyorsan és pontosan készíttetnek.
TELEFO N : 81-30. .. TELEFO N : 81-30.Consumpincérek részvénytársasága

Budapest, Ilii., Kertész-u. 48.
T e l e f o n - s z á m i  8 0 —14.Saját szipkagyárában mindennemű csinos kivitelű, kitűnő minőségű szivarszipkák készülnek, kívánságra cégnyomással. Saját gyártmányú 

szivarkahüvelyck nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és 
szalongyufák, fogvájók, kréták, táblák, 
szivacsok, kávéházi játékok, tekeasztal 
felszerelések, dákók, elefántcsont és kitűnő minőségű utánzott bliliárdgolyók stb. sfb. 
Játékkártya gyári raktár. Árjegyzék ingyen.

m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r b

„Casinó"
r r

külön töltés.

Budapesti fő rak tá r:

IY.,Szép-utca3.
Telefon-sz.: 1 0 -8 5 .

i  P in cé re k  ta lá lk o z ó  h e lye ! Q

Badacsony-kávéház
E rzséb et-k öru t 41.
Kitűnő kávéházi ételek és italok.
Valódi amerikai tekeasztalok. ©

Minden es te

SFJ. HORVÁTH ERNŐ
te ljes  zenekarával han gversenyez

Krausz Mukl és Most Ferenckávésok.
©  C s a lá d o k  ta lá lk o z ó  h e ly e !  Q

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!
Gross Sim on

fodrászterme
Budapest, VI., Petőfi-utca 3.

A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, leg
régibb pincér-fodrász.
Rendes ársza bá ly ! Népszava!

Akinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos 
megjelenésre és a fejbőr ápolására, annak G r o s s  
Simon fodrászterinét állandóan látogatni kell.
Modern kiszolgálás E T i s z t a s á g  !

ü

0

s G Y A K O R L A T I
Z Ó R O K L A T T A Ü

MUNKÁSOK SZÁMÁRA. 

IRTA: VANCZÁK JÁNOS.

M egrendelhető a Vas- és Fémmunkások Szaklapja 
kiadóhivatalában Budapest, VI., Felső erdősor 7.

1 koronáért, esetleg levéljegyekben is. -■ ==-:

Vendéglős urak figyelmébeSlegmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok Időt s munkát m egtakarító »Berkovits>-féle
M to p ra p h - la p o ka ts minden színben lévő tintákat. A  nélkülözhetetlen Hektograph-tap mindkét oldalon többszőr használható és egy eredetiről 100-  120 másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva isméi használható, Haktograph- tskercsolc és kinioshatatlan ruhajclzb-fcstökek minden nagyságban rendelhetők
Berkovits Károlysokszorosító-készülékek, Hektograph-rnktárában
Budapest, V II . ,  Slp-utca 11. szám.Árjegyzék bérmenlve.
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S z t - L u k á c s f ü r d o  K u t v á l l a l a t  
R é s z v / T á i m á g ,  B u d a p e s t - B u d a .

H é h á m j  szakértői v é le m é n y .
Frohners Hotel Imperial, Wien.A Kristály asztali vizet vendégeink kellemes ize miatt kedvelik.

Rühltng, igazgató.
Restaurant Kari Hiller, Berlin, NW. Unter den Linden 62—63.A Kristályforrás ásványvíz vendégeimnél igen kedvelt és szállítmányaik mindig a legjobb állapotban érkeznek meg. Louis Adton, tulajdonos.
The Savoy Hotel, London.A Kristályforrás ásványvizet kitűnőnek találom, ugy tisztán magában, mint borral vegyítve. Henry Priiger, vezérigazgató.
The Splcndid Hotel, Ostende.A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek legkedveltebb asztali vize, melynek hirneve túlhaladta az összes eddig ismert vizekét Ostendében.

Charles Vásárhelyi, igazgató.
Ő cs. és Apostoli klr. udvari gazdasági hivatal, Wien.A Kristályforrás igen kellemes izü és üditő italnak találtatott.

Franz v. Worlitzky, cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

□

Hivatalos vélemények.
Budapest székesfőváros vegyészeti és tápszervizsgáló Intézetea Kristályforrás ásványvizét tiszta, bomlási anyagoktól egészen mentes- és chemiai szempontból egészségesnek minő'sitette.
Dr. Rlgler Gusztáv,a kolozsvári egyetem egészségtan tanára, az 1902. XII. magyar balneológiái kongresszuson a forgalomban levő különféle ásványvizeknek bakteriológiai szempontból történt vizsgálatáról tartott előadásában legtisztábbnak a Kristályforrás ásványvizet jelentette ki.
A magyar klr. tud. egyetem vegytani Intézetea Kristályforrást nagy mélységből fakadó, állandó összetételű, igen tiszta, calclum- és magnesium hydrocarbonatos ásványvíznek minősítette.
jA magy. klr. belügyminiszter1906 március 6-án kelt 22.882. számú határozatából: A Kristályforrás közegészség- ügyi szempontból mint élvezeti viz kitűnő és rendkívül értékes.
Az Országos Közegészségügyi Tanácsa Kristályforrást helyes és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más ásványvizekkel hivatottnak minősítette.
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