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Magyarországi

Hitei, Etlinl Is mis limitál!
= SzaKlapja =

A  magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap
e l ő f i z e t é s i  A r a k :N e m  s z a k c g y l c t l  t a g o k  r é s z é r e t  Egész é v r e ------------15 kor. | Fél é v r e --------- 7 kor. 50 fill.S z o b n d s z e r v e z e tc k  t a g j a i  r é s z é r e :  havonta 40 fül,Magyarországmunkásaihoz!A budapesti összes szabadszervezetek megbízottai kimondták, hogy a képviselőház megnyitásakor,1907. évi október hó ÍO-én

általános 
munkaszünet lesz.

Az összes szakmák sürgősen 
jelentsenek be gyűléseket és fog 
laljanak állást a munkaszünet 
dolgában.Minden szakma rögtön a gyűlés után értesítse a Népszavát határozatáról.A vidéki városok és községek munkásai szintén jelentsenek be gyűléseket és hoz
zanak határozatot, csatlakoznak-e a 
mozgalomhoz ?A koalíciós kormány tizenhét hónap óta huzza-halaszlja az általános választójog 
törvénybe iktatását.Figyelmeztetni kell tehát hangos szóval, hogy az ország népe már megelégelte 
ezt a szemfényvesztő játékot.Október hó 10-én szüneteljen az egész országban minden tevékenység.Rögtön meg kell kezdeni az agiíációs munkát.

Járjatok mühelyről-miihelyre és ház- 
ról-házra, hogy az ország egész mun
kássága részt vegyen tüntetésünkön.Október hó 10-én az egész ország munkássága tüntetéseket rendez az általános, 
titkos választójogért, A koalíciós uralom nemzetpusztitó munkáját csak akkor fékez- lieljük meg, ha erélyes tiltakozásunkkal figyelmeztetjük a kormányt, hogy nem tűrjük tovább jogaink elrablását.
Fel tehát a munkára!

Vegye ki részét minden öntudatos 
munkás az agitáció nehéz munkájából.

Le az agrárius klerikális néppuszltó 
uralommal 1

Éljen a szociáldemokrácia)

Megjelenik havonta háromszor, 
úgymint: 8-án, 18-án és 28-án.T e le fo n  8 1 - 0 5 .

S Z E R K E S Z T Ő S É G  ÉS K IA D Ó H IV A T A L :V I I , k e r ü le t , K e r té s z - u t c a  2 5 . s z á m , I .  e m e le t  10,ahová a köziratok, levelek és pénzktildemények küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak.Koalíció.(75. J .)  Szakítsuk ki a pincérmozgalmat egy pillanatra a munkásosztály univerzális testéből és beszéljünk egyedül arról a munkásrétegről, amely, mint a kényelem rabszolgája, a kapitalista társadalomban nélkülözhetetlen.A pincéiség nagy százaléka ma még a polgári sajtó befolyása alatt áll és gondolat- világában benne hullámzik a kapitalista társadalom és a klerikális Magyarország népiskoláinak beteg szelleme. Szellemi tápláléka, Ítélőképessége és tekintélye csak azóta javult, mióta koalícióba állt és rábízta magát a szociáldemokrácia politikai vezetésére. Amikor ezt mondjuk, nemcsak a fő- város, hanem Magyarország összpincérsé- gére gondolunk, azokra, akik a segédszemélyzettel immár ott tartanak, hogy megalakítsák a ŝzállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak* koalícióját.De van-e a vendéglős- és kávésipar munkásainak «koalició-szabadsága» ? Ez a kérdés, erre feleljetek 1A piticérmunkásság nemcsak ökonómiai kizsákmányolás alatt, hanem politikai elnyomatásban is szenved. Ami meg van a főnöknek, nincs meg a pincérnek. És amig. a munkáltató direkt befolyást gyakorol az államkormányzatba választójoga révén, a pincér teljesen birtoktalan és a hatalom részéről védtelen. Amig a főnöknek van koalíció- és egyéb szabadsága, addig a vendéglős- és kávésipar munkásainak sem koalíció-szabadságuk, sem sztrájkszabadsá- guk, sem sajtó- és szólásszabadságuk nincsen. Amig a munkáltatónak két koalíció- szabadsága is van: a kutyaszövetségi ipartársulat és a koalíció a parlamentben, addig nékünk nincsenek szakegyleti jogaink, sztrájkszabadságunk és ki vagyunk zárva a törvényhozás annyit emlegetett sáncaiból.De azért mégis hányán vannak közöttünk, akik egy őrült hangzavarban össze- kavarodva bőgnek a hon nevében, Így ordítva: «A haza az édesanyád, amelyen születtél, amelynek élsz, amely otthont, 
kenyeret, boldogságot és védelmet ad neked és amelyel ezért szeretned kell!» így bőgnek sokan közöttünk, mert igy mondja ezt a tanító az iskolában, a pap a szószéken, a «népképviseió'» a parlamentben és igy olvassák ezt a polgári sajtóban. Ám jön a nagy agitátor, az Élet és végig hömpölyög az emberi társadalmon, világossággal tölti meg a különféle hazákra felosztott világot; áin jön a nagy feszitő erő, a Nyomor és megmozgatja a világ mindenféle hazájának a népét; ám jön a Nép és letörölve izzadt homlokát, megjelenése, pozdorjává töri a paragrafus korlátokat. És ma két koalíció áll egymással szemben : a kizsákmányolók és herék népcsaló koalíciója és a szegény birtoktalanolc, a dolgozó jogtalanok koalíciója. Mi az utóbbiakhoz tartozunk. Az elsőknek már van szabadságuk, amelylyel visszaéltek, mi most vivjuk ki a szabadságot, de nemcsak nekünk, hanem az egész népnek.Október 10. Ez ma a jelszó és e napon szűnjön meg minden tevékenységi Jogok

kellenek nekünk is, hogy megállítsuk a vendéglős- és kávésiparban a kizsákmányolás szekerét; hogy az államot a szociálpolitikai alkotások útjára kényszeritsük; hogy minden munkása iparunknak végre belássa, hogy a választójog nékünk, munkásoknak annyi, mint az embernek a levegő.Ma még a (örvényhozás háza az egyedüli eszköz, amelylyel iparunk munkássá- ának szegényeit arra a pontra lehet emelni, ogy felismerjék az osztályharc erejét; hogy felébredjenek tespedő álmukból és 
direkt és örökös befolyást gyakoroljanak a 
másik koalícióra; hogy belássák végre, hogy a pincéreknek küzdeni kell a jogok legfontosabb jogáért, a választójogért, amely kulcsa minden jognak és szabadságnak, és a kapitalista társadalomban a pincérségnek nélkülözhetetlen.Az egész világon mindenhol a szociáldemokrácia volt az, amely megbirta mozgatni a munkásság tömegeit a választójogért. Ama eszközök közül, amelyekkel a civilizált országokban a munkások egy évszázad óta küzdenek a választójogért, mindig a tömegsztrájk volt a legjobb.Előre fiát munkások, Magyarország vendéglős- és kávésiparának kizsáknjányolt, jogtalan rabszolgái, készüljetek október hó 10-ére! És ha kérdeznek miért? így feleljetek: azért, mert nincs nagyobb célunk, mint a választójog, a szolidaritás, a forradalmi osztálytudat és mert megbízunk a szociáldemokrácia vezetésében; azért, mert a mi jogtalan koalíciónk testében mindinkább nagyobb szükséggé válik a gazdasági és szociális helyzet emelése; azért, mert a forradalmi öntudat kiterjedt tönie- eink rétegeire és a vágy politikai jogok s szabadságok után megerősödött; azért, mert a mi koalíciónk hálója silrübb lett és mi proletárok felismertük reális erőnket; azért, mert mi a népnek vagyunk igazi gyermekei és az október 10-iki tömegsztrájkot, mint egy dicsőséges epizódját tekintjük a magyar munkásmozgalomnak — a végcél felé IMunkástársak! Alkalmazottai a vendéglős- és kávésiparnak!Október 10-ikén csend fog borulni az országra. Elhallgatnak a gyárak és malmok gépei, elcsendesednek a műhelyek kalapácsai és mi hisszük és reméljük, hogy a csillogó éttermek és kávéházak rabszolganépe is leteszi a munkát: — ^vágyik több jog, szabadság és igazság után; megmozgatja az összes üzleteket és október 10-én ott lesz a nagy manifesztációnál, ahol Magyarország szervezett proletariátusával együtt protestálni és küzdeni fog a jogok jogáért: az általános, titkos választójogért, 
hogy kiküzdje vele magának a koalíció- 
szabadságot />Ellenfeleink, a másik koalíció pedig ne felejtse el Mirabeaunak, a nagy szónoknak szavait, aki azt kiáltotta oda egyszer a civilizált osztályoknak; «Vigyázzatok, ne 
hozzátok dühbe ezt a népet, aki, hogy 
rettenetes legyen, csak csendesnek kelt 
lennie/»



2. oldal 1907Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak SzaklapjaVidéki mozgalom.Debrecen pincérmunkásai e hó 6-án ejjel a Korona-vendéglőben nyilvános szak- 
gyűlést tartottak, amelyen — egy-két talpnyaló lakáj kivételével — mindnyájan megjelentek. Ez alkalomból a hatóság is kitett magáért, egy egész «fegyveres haderőt* vonultatva fel, 6 darab közrendőr, 1 őrmester, 2 fogalmazó és 1 dilettáns detektív személyében, ki rendes körülmények között «vegyes kereskedő* szokott lenni. A gyűlés elnöke Német Titusz, jegyzője Weisz N. szaktársak voltak. A napirendet: «A magyarországi pincér- munkások országos szakszervezeti mozgalmas, az országos szervező bizottság kiküldötte, Boór Jenó' szaktársunk fejtegette.Előadó mindenek előtt megköszönte a hatóságnak azt a szívességét, hogy a pincérek gyűlésén oly szép számban képviseltette magát, amivel akarata ellenére is a szocialista pincérmunkásoknak szerzett hasznot, mert legalább a ma még található «indifierenseks is belátják, hogy Magyar- ország kulturáltam, amelyben a szabadság csak a gazdag emberek és a munkáltatók számára létezik. A munkás, ha szervezkedik és ezer bajának megbeszélése végett gyűlést tart, a kozákok egész fegyveres hadereje vonul ki, hogy ellenőrizze a (szocialista izgatást*. Pedig a hatóság nyugodt lehet, a jelenlévő pincérek egyikének a zsebében sincs bomba vagy más gyilkos fegyver, mert Magyarországon fegyverrel csak a 
hatóság van nyilvánosan feldíszítve. Különben — úgymond — a debreceni pincérek ártatlanul szervezkednek, minden külső befolyás nélkül és az egyedüli izgató náluk is a nagy nyomor és a főnökök kizsákmányolása, amely tarthatatlan helyzetük javítására kényszeríti őket.A mai magyarországi pincérmozgalom a második, amely országos alapra van fektetve. És amióta a pincérek végig élvezték a M.O. P. E. eltévelyedéseit, ahol a hazafi- ság bő köpenyében a munkáltatók gyámsága alatt mindjobban rosszabbodlak a közviszonyok, a nyomor megtanította őket, hogy e rettenetesen züllött szociális helyzetből csak e^y mód van a menekülésre: «a .szocializmus*.És Íme. ma már szervezkednek az osztályharc alapján, a nemzetközi proletariátus vörös szinii trikolórja alatt. Lerázták a munkáltatók gyámságát, végig korbácsoltak az ügynöki pribék rendszerén és kimondták, hogy az ipari munkásság mintájára modern szervezetben tömörülnek. Látják, hogy a szervezkedés csak országos alapon történhet és amennyiben a koalíció koronája, a nemzeti kormány nem hajlandó jóváhagyni a másfél éve nála heverő (országos szövetségi* alapszabályokat, — kimondották, hogy radikálisan végig küzdik a gazdasági és politikai szabadságharcot, a «szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos szabadszervezetében*. Előadó azután kijelentette, hogy a fővárosi osztálytudatos pincérmunkásság nincsen 
megelégedve a debreceni szervezettel és a központ elvárja, hogy a debreceni pincérek bátor agitációval hozzálátnak a szervezkedéshez és kiépítik a bizalmiíérfi-rend- szert, amely az egyedüli reális és egészséges alapja a munkásszervezeteknek. Figyelmezteti a debreceni szaktársakat, hogy a központ beleegyezése nélkül semmiféle akcióba nent szabad menniük és hogy a szervezkedésnek nem a sztrájkok csinálása, hanem a sztrájkok korlátozása a célja. Ha tehát a debreceni szaktársak a központ beleegyezése nélkül bérharcba vagy más sztrájkba mennének, nagy hibát követnének el úgy a saját, mint az országos mozgalom kárára és úgy a központ, mint a szervezett munkásság részéről senr anyagi, sem erkölcsi támogatásban nem részesülnének.Ezután rámutat az ellentáilási pénztár országositásának az előnyére és szükséges

ségére és arra kéri a jelenlévőket, hogy a debreceni szaktársak, akik eddig még semmivel sem járultak hozzá a mozgalom költségeihez, ezután fizessék pontosan járulékaikat és az októberben tartandó országos kongresszuson ne mulaszszák cl magukat képviseltetni.Végül Német Titusz szaktárs lelkes szavakban rámutatott azokra az eredményekre, amelyeket a többi vidéki városok pincérszervezetei a céltudatos szervezkedéssel elértek és biztosította a központ kiküldöttjét, hogy a debreceni pincérek nem fognak beugorni Hauer Berci ipartársulati elnök uszításának, kinek az a célja, hogy a pincérmunkásságot sztrájkba kergesse, hogy azután a hatóság segítségével a szervezetet megsemmisíthesse. Ellenben a debreceni pincérek, dacára a hatósági erőszaknak — aki a postát denunciálásra használja és a szervezet leveleit felbontatja — hozzálátnak a bizalnű- férfi-rendszer kiépítéséhez és ha már igazán szervezve lesznek, akkor és csak akkor fognak majd sztrájkolni — ha ők akarnak, nem pedig amikor Hauer urnák kedves lenne.Német szaktárs lelkes szavai után a jól sikerültgyülés.aforradalnri szociáldemokrácia éltetésével, véget ért.Szeptember hó 7-én, délután 4 órakor, a debreceni szabadszervezet szervező bizottsága rendkívüli ülést tartott, ahol a folytatandó taktika megbeszélése után 
Horváth Gyula szaktársat választották meg iapkezeló'nek (lakik I\igyó-utca 10), akilrez minden, a szervezeti ügyeket érintő levelezés küldendő.A miskolci pincérmunkások e hó9-én, hétfőn éjjel szakértekezletet tartoitak a (Központi »-kávéházban, amelynek elnöke Fritz József szaktársunk volt. A napirendet: «Az országos szervezkedés célja és haszna*, Boór Jenő szaktárs, a központ kiküldötte fejtegette, párhuzamot vonva a múlt és a jelen szervezkedése között. A jelenlevők nagy lelkesedése között kimondotta ezután, hogy nyomban hozzálátnak a bizalmiférji- 
rendszer felállításához, szervezik az összes segédszemélyzetet és odaiörekednek, hogy minden miskolci szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazott tagja legyen az országos szabadszervezetuek és pontosan fizesse járulékait.Előadó ezután rámutatott az országos ellentáilási pénztár előnyeire és arra, hogy a vidéki szervezetek némi erősödésével az országos szervező bizottság kényszerűvé volt, hogy az országos kongresszus egybehivásának eszméjével foglalkozzon. A kongresszus előkészítő munkálatai nagy fáradságba kerültek, de immár ma ott vagyunk, hogy október 15-én és 16-án megtartjuk első szociáldemokrata kongresszusunkat. Rámutat, mily fényes eredményt arattak ezzel a pincérnrunkások, akik a kultúra zászlóhordozóivá küzdöttek fel magukat. Először a főváros pincér- munkásai ébredtek öntudatra, azután egymásután megalakultak a vidéki szervezetek, ugyannyira, hogy ma már egy országos kongresszus vált szükségessé, hogy a szervezkedés további alakjával foglalkozzon.A szakértekezlet végül nagy lelkesedés között kimondotta, hogy az országos kongresszuson képviselteti magát, mire a jól sikerült gyűlés a ^szállodai, éttermi és kávéházi alkalmezottak országos szabadszervezetének* az éltetésével véget ért.*Szeptember hó 10-én a miskolci szabadszervezet szervező bizottsága rendkívüli ülést tartott, altul megállapították a folytatandó taktikát és kimondották, hogy mindaddig, amig a miskolci szervezet anyagiakban meg nem erősödik és egy ügyvezető titkárt permanenciában nem tarthat, a szeptember 4-én megtartott nyilvános gyűlés határozati javaslata értelmében: a

közvetítést egyelőre a szervező bizottság tagjai felváltva d. e. 9-töl 11-ig, d. u. 3-tol 5-ig eszközük és ennek felügyeletével és vezetésével Hegedűs Zsiga szaktárs lett megbízva.Egyben lapkezelőnek Gombócz Mihály 
szaktárs (lakik Arany Jdnos-utca 12, földsz.) leit megválasztva, akihez minden a miskolci szabadszervezetet illető levelezés küldendő.

A kassal osztálytudatos pincér-munkások e liő 11-én, szerdán éjjel 1 órakor, a Munkásotthonban rendkívül fényesen sikerült taggyűlést tartottak a következő napirenddel:1. Pénztári jelentés.2. Az országos .szabadszervezethez való csatlakozás.3. A (Kassa és vidéke pincérek szakegyesülete* ideiglenes megalakulása.A taggyűlés vezetésére egyhangú felkiáltással elnöknek Dalunmer Antal, jegyzőnek Maró István szaktársak lettek megválasztva. A pénztári jelentés tudomásul vétele és a felmentvény megadása után, a napirend 2. pontját a központból kiküldött 
Boór Jenő szaktárs fejtegette és azzal kezdte beszédét, hogy Magyarország az elnyomatásnak és az osztályuralomnak ezeréves klasszikus hazája, amelyben a klerikális butítás mellett a közigazgatás vasbilincsei ráfekszenek az életre, a haladásra s ez az oka, hogy ebben a szerencsétlen országban annyi analfabéta van és hogy a modern pincénnozgalomnak is nemcsak a kormányok, a hatóságok, főnökök és más természetes ellenségei vannak, hanem, hogy a tudailanságban és rabigában tartott pincér- ség között is annyi ellenségét találjuk a modern szervezkedésnek. A vendéglős- és kávésiparok prostituálva vannak és a pincérség kénytelen akkor, amikor kenyerét keresi, a prostitúcióval egy levegőt szívni. A helyzet ma már tűrhetetlen. A szervezett férfianyagot, szervezetlen nőkkel — kik tegnap meg a bordélyházak szerencsétlenei voltak, — helyettesítik a szakiskolát alapitó és a szakképesítésről deklamáló főnökök. A múlt mozgalmait egy nagy telviclenség- 
nehr> nevezi és fényes példákkal bizonyítja, hogy a régi pincéregylctek bagolyvárak voltak, amelyekben a reakciós kasztok és klikkek bűnös játékaikat űzve meghúzódtak — a főnökök gyámsága alatt. Mi vagyunk az elsők — úgymond — akik egy lépéssel tovább mentünk, mint a régi mozgalmak és nemcsak az okokra mutattunk rá, miért kell szervezkedni, de meghatároztuk a végcélt is, amelyért küzdünk — a jövő társadalmát és ráhelyezkcdtiink a marxizmus tanításaira. A németországi pincérmunkások föderációját állítja oda példának, akik az ökonómiai harcokon kívül politikai katonái is a szociáldemokrata pártnak, kezükben az általános, titkos választójog fegyverével és akiktől fél a hatalom, a kormány, a kapitalizmus, a burzsoázia ez a sarlatán szövetsége minden bűnnek és nyomornak. Nekünk is meg kell alakítanunk modern szövetségünket, harci szervezetünket, az 
országos szabadszervezetet az ő tőkésített, centralizált ellentáilási pénztárával és meg kell alakítanunk szakegyleteinket is, amelyek pincérnevelő intézetek legyenek, álról minden alkalmazottja a vendéglős- és kávésiparnak megtanulja ismerni a modern gazdasági tudományokat, az életet és önmagát. Figyelmezteti tehát a kassai szaktársakat, hogy most, amikor szakegylctüket megalakítják, kezdjék el mindjárt olt, hogy minden kártyajátékot és alkoholivást az egyletben betiltanak.Előadó azután rámutatott arra, hogy az 1907. év nagy eseményekben tette gazdaggá a magyarországi pincérmozgalmat. A több éven át tartó gazdasági pangás annyira rosszabbitqtta a pincérség helyzetét, hogy minden külső befolyás nélkül, önként hozzálátott helyzetének javításához és egyik vidéki város a másik után, minden agitáció nélkül, önként felállította szervezetét és, amennyiben az ügynöki emberkereske



1007 Magyarországi Szállodái, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 3. oldaldés a legsúlyosabb teher, az ingyenes munkaközvetítést. Ma már alig létezik vidéki város, ahol nem sztrájkoltak volna és erre a megélhetés nehézségei késztették a pincérséget. Az élelmiszerek és a lakások árainak emelkedése mellett a munka
bérek olyan alacsonyak, hogy a tisztességes megélhetés lehetetlenné vált. A nyomor volt tehát ezúttal is a nagy izgató, amely megmozgatta a pincérség tömegét. A főnök urak természetesen a «szodalista izgatás* müvének tulajdonítják ezt a mozgalmat és különös, amióta a mi szocialista szervezeteink megalakultak,mindig kevesebb és kevesebb lesz a pincérsztrájkok száma és a lehetőség szerint a bérharcok korlátozva lettek.Végül előadó az országos szabadszervezetnek és az országos ellentállási pénztárnak előnyeit és szükségességét fejtegette, bebizonyította, hogy egységes sajtóval, egységes vezetéssel, centralizált erővel és tőkésített központi ellentállási-pénztárral mily fényes eredményeket értek el a német- országi pincérek és a többi ipari szakmák is. Ezt az országos szervezetet nekünk feltétlenül meg kell alapítanunk, amikor azt látjuk, hogy munkáltatóink, a vendég
lősük és kávésok is egy nagy országos 
szövetségben tömörülnek és a kutyaszövetség recipéje szerint készülnek az elnyomatásra. Vegyük fel tehát a harcot és szervezzük a szállodák, vendéglők és kávéházak összes alkalmazottait és ne legyen egy segédmunkás sem iparunkban, aki ne állna a szociáldemokrácia zászlója alatt, amely alatt a világnak nemzetközileg szervezett munkásosztálya áll és amely táborban minden igaz munkásnak gazdasági helyzeténél fogva meg kell jelennie.A központ megbízásából tehát csatlakozásra hívja fel a kassai osztálytudafosan szervezett szaktársakat és elvárja, hogy az októberi kongresszuson a kassai küldöttek együtt fognak küzdeni az országból össze- sereglett pincérmttnkásokkal egy szebb és igazságosabb jövőért. Szavait végül azzal fejezte be, hogy bár az üzletekben a fő- pincér-rendszer révén ma még válaszfalak állnak fenn közöltünk, de a szervezetben legyünk mindnyájan testvérek, jogokban és kötelességekben mindnyájan egyenlők. Ha a kassai szaktársak igy cselekszenek, úgy a központ, mint a múltban, a jövőben is bátran hivatkozhat a kassai szervezetre, mint a legjobb vidéki pincérszervezetre az országban és ilyen értelemben őszinte szívből üdvözli a kassai pincérmunkásokat.A napirend 3. pontját Molnár Miklós kassai párttitkár elvtársunk fejtegette, rámutatva arra, ltogy mi a különbség szakegylet és szabadszervezet között. Utalt a legsürgősebben megoldandó teendőkre és ezek között a munkaközvetítés kérdésére, amely megkívánja, hogy egy állandó ügyvezető titkár tartassák permanenciában. Részletesen felsorolja ezután a fizetendő járulékokat, amelyek a következőképp oszlanak meg:

1. Szakegyleti járulékok-.1 korona beiratás;1 korona havi tagdíj.2. Szabadszervezeti járulékok-.10 fillér heti lapilleték,10 fillér heti ellentállási járulék.Összesen 20 fillér, amely a központba, az országos elientállási pénztárba küldendő.10 fillér hetenként a helyi munkaközve- titő fentartására.4 fillér hetenként helyi pártadó és 2 fillér hetenként a helyi agitáció költségeinek fedezésére,A kassal szervezet tagjai fizetnek tehát az 1 korona beiratás! díjon kívül havonként 1 korona tagdijat a szakegyletnek és heti 36 fillért a szabadszervezetnek.Ezek után meggyőző szavakkal ecseteli a pincérség rendezetlen helyzetét, rámutat az eddigi osztálytudatos szervezkedésnek fényes eredményeire és lelkes szavakkal felhívja a jelenlevőket, hogy haladéktalanul lássanak hozzá a segédszemélyzet szervezéséhez.

A taggyűlés ezek után egyhangú lelkesedéssel kimondotta, hogy csatlakozik az országos szabadszervezethez és a segéd- személyzetet szervezi, továbbá, hogy a kongresszusra küldötteket küld. Végül kimondották a szakegylet ideiglenes megalakulását és megválasztották az ideiglenes vezetőséget, melynek tagjai a következők lettek:
A szakegylet vezetősége:Varga jános elnök, Dahmmer Sándor al- elnök, Marró István jegyző, Szémau János, Németh Péter ellenőrök. Választmány: Zimmer Sándor, Moskovics Lajos, Kapitány László, Kovács Pál közvetítő, Kriz Károly pénztárnok.
A szabadszervezet vezetősége:Kohán Oéza, Kiss Lajos, Kovács Pál, Németh Péter, Marró István, Kapitány László, Kiss Ferenc, Dents Ferenc, Kriz Károly pénztárnok, Zimmer Sándor és Széman János ellenőrök.A taggyűlés ezután megbízta az újonnan megválasztott választmányt, hogy haladéktalanul intézkedjék az uj szakegyesülcti helyiség rendbehozása ügyében és kötelességévé tette egyúttal, hogy a párttitkár elvtárssal közösen intézkedjék a permanens ügyvezető titkár személyét illetőleg. Kimondotta egyúttal a taggyűlés azt is, hogy a központnak járó járulékokat szeptember hó 15-től számítva felküldi, mire a kassai pincérmunkások fényesen sikerült taggyűlése Dahmmer Antal elnöklő szaktársnak lelkesítő szavai után véget ért.A nagyváradi pincérniunkások bérmozgalma teljes győzelemmel véget ért. Az ugyancsak eseményekben gazdag bér- mozgaloin fényes győzelme a 10 hónapi osztálytudatos szervezkedésnek az eredménye és ma már nagyváradi szaktársaink büszkén vallják magukat szocialistának és szemrehányás nélkül tekinthetnek vissza a lezajlott harcokra. A nagyváradi pincérmunkások osztályharcában a szervezett erősebb volt a tőkénél és egy nagy diadallal gazdagította a szociáldemokráciát.Mielőtt szaktársaink az ipartársulatnak benyújtották követeléseiket, nyilvános gyűlést tartottak, amelyen a benyújtandó «Egyezséget* teljes egészében elfogadták és a tárgyalások vezetésére egy bizottságot választottak, melynek tagjai a következők lettek: Neumann Izidor, mint a központ kiküldötte, a nagyváradi szervezet részéről: Friedmann Sándor, Fehér Károly, Fleck József, Koloszár Gyula és Schreiferer Lajos szaktársak. A bizottság utasítására a bizalmi- férfiak utján a munkában lévők külön üzletenként is benyújtották a munkáltatóknak a követeléseket ugyanakkor, amikor a bizottság a szervezet nevében ezt az ipartársuiathoz benyújtotta. A munkáltatók közül a Royal- kávéház tulajdonosa, Fodor Izsó volt az első, aki a követeléseket teljesítette. Schuller, a Pannonia-kávéház tulajdonosa viszont, aki megtagadta, mire az összes alkalmazottak a munkát rögtön beszüntették. Utána a Pannonia-étterem alkalmazottai szüntették be a munkát, erre a tulajdonos, aki különben füszerkereskedő, kereskedősegédeit — akik szervezetlenek — akarta sztrájktörésre Felhasználni, ami azonban nem sikerült, mert az összes szervezett kereskedelmi alkalmazottak, számban vagy négyszázan, a helyiséget bojkottálták. Később csatlakoztak a demonstrációhoz a szabómunkások is, ugy- annyira, hogy úgy az étteremben, mint a káveházban a forgalom megakadt és az emlitett üzleteket egész nap zárva kellett tartani. Ugyancsak igy járt a Zöldfa-étterem és kávéház tulajdonosa is, kit szintén a szervezett munkásság demonstrációja kényszerűen üzletének bezárására.Végre a memorandum tárgyalása kedden délután 3 órakor kezdetét vette Ocrő Ármin rendőrfőkapitány elnöklete alatt és a tárgyalás este nyolc óráig húzódott. Másnap délután folytatólagos tárgyalás volt, amely este 9 órakor a pincérmunkások teljes győzelmével véget ért.Az elért eredmények rövid kivonatban a következők:

1. Elhelyezés tekintetében az eddigi gyc- korlaf marad érvényben, az ügynöki elhelyezés egyszer a mindenkorra való kizárásával.2. Minden szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazott a hét egy köznapján egy teljes 36 órai szabadnapot élvez. Az alkalmazottak a szabad napon fizetésüket el nem veszíthetik.3. Kisegítők dijai a következőkben állapíttattak meg: Rendkívüli alkalmakkor és szezonitzlctekben 6 korona, városi üzletekben mindenkor az első napon 4 korona, a többi napokon ugyanannyi, mint a többi alkalmazottaké. Azon kisegítők, kiket megrendelnek, de délután 4 óráig munkába nem bocsátanak, 2 kor. kárpótlást kapnak.4. Próbaidő négy napban, felmondás ugyancsak négy napban állapíttatott meg.5. A munkaidő úgy szabályoztatott, amint az a követelésben benyujtatott.ö. Munkabérek a következőképpen állapíttattak meg:Kávéssegédek havi 80 koronát kapnak az elsőrangú üzletekben, a többi üzletedben 06 koronát.Éttermi segédek 40 korona havi bért.Gyakorolt borfiuk 24 korona havi bért.Kávéfőzők három évi gyakorlatig 70 koronát, ezenfelüliek 90 koronát.Csaposok bére szabad egyezkedés tárgya.Éttermi üzletekben a megállapított béren kívül élelmezés is jár. A havi bérek fél- havonta fizetendők és abból más, mint a betegsegély nem vonható le.Fizetőpincérek törékeny leltárért nem felelősek, óvadékuk nem lehet nagyobb, mint a napi forgalom kétszerese, hitelnyújtásra nem kötelezhetők, ellenőrzés és javadalmazás közös megállapodás szerint.7. Tanoncok az ipartörvény rendelkezésének megfelelőleg alkalmazhatók.8. Szervezkedésnek szabad folyást engednek.9. Jelen mozgalomból kifolyólag három hóig senki el nem bocsátható.10. Az egyezség 1907 szeptember 16-án lép életbe és 1910 május 1-éig marad érvényben, három havi felmondással a lejárat előtt.Az alkalmazottak megbízottai a beszámolót folyó hó 5-én tartották, amelyen a napirend előadója Neumann Izidor szaktárs volt Budapestői, aki lelkes szavakkal buzdította a szaktársakat az összetartásra, mert az elért eredmények csak igy lesznek meg- védhetők.Arad. A «Fogadó» nyomán megírtuk, hogy az aradi pincérség hátat fordított a szervezett munkásoknak és a régi principális-egyesületet újította fel. Mi sem bizonyít emellett jobban, mint az, hogy mig a «Fogadó» tudósításokat hoz az aradi pincérek köréből, addig az általunk küldött lapok visszajönnek. Ezt a körülményi természetesen megénekeltük. Nem ékes rigmusokban ugyan, hanem csak közönséges prózában. Most Untereinner Vince választmányi tag személyesen járva nálunk, azt adta elő, hogy., méltatlanul támadtuk meg őt és Uray Ödönt, mert hiszen ők ketten csupán taktikából mentek be abba az öszvéregyesületbe vezetőségi tagnak, még pedig azért, hogy megpróbálják, ha lehet, az egyesületet ismét szociális irányba terelni. De na ez volt a szándékuk, akkor miért nem tudatták ezt velünk és miért nem tartották fenn velünk az összeköttetést? Ha ezt tették volna, úgy nem érte volna őket támadás, sőt becsületes szándékukban támogatásban és elismerésben is részesültek volna. De igy, higyjen mindenki azt, amit akar.Marosvásárhelyről értesítik lapunkéi, hogy folyó hő 6-án ottani szaktársaink, számszerint 42-en, értekezletet tartottak s kimondották, hogy szervezkedni fognak. E célból folyó hó 23-án nyilvános pincér- gyüiést tartanak s arra a központi szervező bizottság egyik tagját meghívták.Nagykárolyt szaktársaink is megalakították az ottani szervezetet. A két városra jövő számunkban visszatérünk. Csak előre 1



4. oldal 1907Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Aikaimazotiak SzaklapjaKávéfőzők köréből.
Válasz a ne aludjunkra.Szervezetünk augusztus hó 21-én tartott taggyűlésén bírálat tárgyává tettem a vezetőségünk működését. Ezen bírálatom éle az elevenbe vághatott, mert Bereczky szaktársat egy dühös kis cikk megírására provokálta, melyben a személyeskedés mocsarába akarja az igazságot fuliasztani. Komoly, kötelességtudó vezetSférfi nem ilyen ellentmondásokba kevert kapkodással, hanem a sokat hangoztatott vívmányok felsorolásával áll a nyilvánosság elé.Mert nézzük meg, mit is mond hát Bereczky? Először elismeri ugyan, hogy minden tagnak joga van a saját véleményét szabadon hangoztatni, de ugyanabban a pillanatban a tisztán jogos és tárgyilagos bírálatot közönséges vádaskodásnak nevezi. Eszerint, aki nem hajlandó Bereczky szaktárs öndicsőitését készpénznek venni, ez vádaskodik, vádaskodásnak a szervezetben helye nincs, tehát szájkosarat az illetőnek. Ez a Bereczky-féle szabad véleménynyilvánítás. Másodszor azt kérdezi, hogy mit is akar a Zilahy a vezetőségtől, mikor az a hatáskörébe nem mozoghat, tehát eddig eredményes munkát nem is végezhetett. Ez niár beismerés, itt elszólta magát, csakhogy egy takarót használ, amely mögé bújik. Vizsgáljuk meg csak azt, hogy a vezetőség mely irányban nem mozoghat. A szervezetünk felfüggesztés alatt áll, tehát hivatalosan nem működhet, ez igaz. Ebben az irányban a vezetőség nem mozoghat, De ki akadályozza a vezetőséget abban az irányban, hogy a szervezetbe felvilágosító munkát ne végezzen és a legnagyobb agitációt fejtse ki abban az irányban, hogy éppen ebben a válságos időben minden ember teljesítse kötelességét?Ha voltak is már nehéz napjaink, de éppen a jelen idő az, amely megkívánja azt, hogy minden emberünk úgy állja meg helyét, mint a legkeményebb acél. És mit látunk, a saját bevallásunk szerint is, kivéve a legutóbbi üléseinket, sem taggyűlést, sem bizalmiférfi ülést nem tudtak olyat tartani, amely látogatott volt. Mit bizonyít ez, tisztelt Bereczky szaktárs? Ez azt bizonyítja, hogy a vezetőségbe nincs élet, nincs erő, nem tudnak mozgalmat és lelkesedést kelteni a tagokban.Hol itt hát a nagy munka, amelyet, mint Bereczky szaktárs mondja, nekem meg kellene látnom. Ami nincs, azt látni nem lehet. Az a siránkozása pedig Bereczky szak- társnak, hogy éppen tőlem nem várt ilyen felszólalást, engem teljesen érintetlenül hagy, mert engem az igazság kimondásában semnűiéle személyi tekintet vissza nem teilhat és ez alól Bereczky szaktársam sem képez kivételt. Azt mondja továbbá, hogy ha feljövök a szervezet gyűléseire, ne vádaskodni jöjjek fel. Én a vádaskodást úgy a szervezetből, mint a magánéletből teljesen kiküszöbölendőnek tartom, soha senkiről olyat nem állítottam, amit bizonyítani nem tudtam volna. A vádaskodókat Bereczky szaktárs maga körül keresse, De nehogy egymást félreértsük, meg kell mondanom azt, hogy ha valaki az ön működésében kifogásolni valót talál az összérdek szempontjából és az illető ezt hangoztatja, ön ezt kinevezi vádaskodónak. Tudja mi ez, Bereczky, szaktárs? Ez cárizmus, ez hatalmi hóbort. És azt mondja, hogy ne nevette- sem ki magam azzal, hogy kérdezzük meg tagjainkat, hogy belenyugosznak-e, ha Andrássy feloszlatja a szervezetet, mert ebbe én is belenyugszom.Ha engem az az együgyüek mosolygása a legjobb meggyőződésem kimondásától visszatartana, gyáva volnék. Szavaim értelmét pedig a nagyobb hatás kedvéért elferdítve hozza, mert a bele nem nyugvást nem a feloszlató rendeletre értettem, hanem éppen úgy, mint Berecky szaktárs r Készüljünk!» c, cikkében hatalmas agitációt értettem, hogy a feloszlató rendelet

készületlenül ne találjon. Ha már Bereczky az ellentmondások útvesztőjére lépett, egy- gyel több vagy kevesebb. Nekem megnyugvást hirdet, a szaktársakat»Készüljünk l» c. cikkében pedig harcba szólítja nehéz küzdelmünk árán szerzett otthonunk elkobzásáért, még a hatósággal szemben is. Hol itt a logika, a józan ész; ilyen ellentmondásokba kevert rugdalodzást csak az irhát, aki nincs önmagával sem tisztában. Végül, hogy legyek olyan itü közkatona, mint amilyen vezér voltam. A lelkesedésem határtalan akkor, amikor látom, hogy a szaktársaim egymást a kötelességeikre figyelmeztetik, versenyeznek egymással a tettekben, de Bereczky szaktársam egy kissé szerénytelen akkor, amikor magát elém tólja és figyelmeztet kötelességemre, mert legyen meggyőződve, hogy magam elé ötét követendő példaként nem állítom.
2 . J .

A  kozákok kutatnak.A nemzeti kormány uralkodása óta odajutottunk Magyarországon, hogy csak annak szabad járni, beszélni, lélegzetű, olvasni, kinek a lábujjhegyétől az orrahegyéig nemzeti pántlikával van begöngyölve a teste s automatamódra Kossuthot, Andrássyt az egész koalícióval együtt dicsőíti s élteti a «kutya<-szövelséget.Aki nem igy cselekszik ma Magyarországon, az feltétlen megismerkedik a durva 
rendSrcsizmákkal, pláne ha munkás. A koalíció uralkodása óta a szervezett munkásnak tilos társaival beszélni, találkozni, az ő érdekét védő lapokra előfizetni, mert ha ezt teszi, a rendőrséggel gyűlik meg a baja.Már pedig a magyar rendőrségtől óvjon meg a «Jeliova>> mindenkit. Már számtalanszor irtunk arról, hogy kávéfőző elvtársaink 
szakegyesületét a kutyaszövetség inasa, a fekete gróf, még április hóban felfüggesztette.Azóta a szervezet tagjai a szabadszervezetben tartják fenn összeköttetésüket és a magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak lapja köré csoportosulva, a lapot mind érdekképviseletüket támogatják előfizetésükkel. Éhez feltétlen joguk is van. Az egyesület felfüggesztése óta nem működik. De amennyiben a helyiség le nem záratott, a tagok ott tartózkodnak. A munkába helyezésük a kollektív szerződés szerint a kávéssegédek utján történik.Dacára ezeknek, a rendőrség a múlt héten, állítólag egy névtelen levél feljelentése alapján, megjelent az egyesületi helyiségben és 49 korona lapilletéket Csernák János elvtárs lapkezelőtő! kierőszakolt.Hát nem-e kell, hogy az ember agyába szökjön a vér s ökölbe szoruljon a keze ilyen kozákuralont láttára? Mikor békés munkásokat minden kieszelt furfanggal zaklat a hatóság és durva tett dór csizmával tapossák a munkások egyéni szabadságát. Hát már annyira jutottunk a «szabadság> (?) szigetén, hogy a szervezelt munkásságba minden hülye kozák beletörölheti sáros csizmáját? Ilyen eszközökkel akar a «koaIi- ciós» kormány jó hazaffiakat nevelni a kutyaszövetség számára?Hát csak rajta! Uszítsa a főkozák pribék legényeit még jobban a szervezett munkásokra. Meglesz gaz munkájának az eredménye.A munkások be fogják látni végre, hogy helyük a szociáldemokrata pártban van s a legkíméletlenebb harcot kell folytatniok az 
általános, titkos választójog megszerzéséért, melynek segítségével orronverheti a mai jogíosztók pribéklegényeit.

Szaktársak J Kávéfőzők, konyhalegények! Láthatjátok, hogy a kizsákmányolóké minden : a vagyon, jólét, kényelem, katonaság, rendőr, csendőr. Okét védi a törvény betűje. Mi csak azért vagyunk, hogy ltuzzuk az igát? Nem! . . .  Mi a feleletünk ez újabb merényletre? Pénzünket elkobozhatják, gyűjtünk újabban lapunkra, de a szociál

demokráciába vetett bizalmunktól és szabad- szervezctünktől meg nem foszthatnak soha! Fizessétek meg tántorithatatlanul továbbra is lap- és ellentállásí alaptokat. Ha a kutya- 
szövetségnek szabad sztrájkalapot gyűjteni Kossuth Ferenc jóváhagyásával, nekünk kétszeres kötelességünk, hogy ugyanazt tegyük. Ne féljetek, velünk az igazság. Ha összetartunk, mienk a győzelem.

Suhogó.Szeged és a kutyaszövetség.Szegedi szaktársainknak a munkaközvetítés jogáért folytatott harca tanulságos lehet egész Magyarország szakmunkásaira nézve. Megtanulhatjuk belőle, hogy erős küzdelemre az embernek erősen kell felfegyverkeznie. Megtanulhatjuk belőle, hogy ma még korántsem értünk célt azzal, lta mi, pincérek, sztrájkba állunk és ki tudunk tartani három-négy napig, esetleg egy hétig. A sztrájk sikere sohasem biztos, de legkevésbé biztos ott, ahol a szakmának egy jelentékeny része teljesen indifferensül, sőt ellenséges indulattal áll a harcolókkal szentben.Pedig igy van ez nálunk. A konyha- és segédszemélyzet jóformán mindenütt egyformán indolens a pincér-munkástársak mozgalmai közepetle. Pedig a szervezkedés még inkább rájuk férne, mint magukra a pincérekre, mert hiszen akár az ügynöki rabszolgakereskedést, akár gazdasági helyzetüket vesszük alapul, mind a két körülmény sokkal súlyosabban nehezedik rájuk, mint a pincérekre, kik ezekben már sok tekintetben könnyítettek magukon. De ha már ezidőszerint ez igy van, akkor kétszeres kötelességünk azon igyekezni, hogy minél előbb a szervezetbe tómöritsiik őket.Szegedi szaktársaink kudarcához nagyban hozzájárult az a körülmény, hogy a szervezkedésnél a konyha- és segédszemélyzetet kívül hagyták. Van azután egy másik tanulság is. Ez pedig az, hogy a vezetőségek ismerjék meg kellőképp az embereket, akikkel dolguk van. A szegedi vezetőség például nem volt tisztában a főpincérek magatartásával. A sztrájkot kimondani engedték, anélkül, hogy az ő elhatározásukról döntő bizonyitélcot szereztek volna. Így aztán ezeknek munkábanmaradása már az első pillanatban eldöntötte a harcot, még pedig a munkaadók előnyére.Nem volt már köszönet abban sem, hogy később, három nap múlva, szintén kiléptek, sőt ez határozottan káros volt a sztrájkolókra nézve, mert azzal, hogy rövid kétnapi pihenő után önként ismét visszamentek dolgozni, ezzel csak demoralizálták a többit, kik a főpincérek eme lépéséből a teljes reménytelenséget következtették.Mondják, hogy a főpincéreknek ezen manővrirozással néni is volt egyéb céljuk, minthogy ezt elérjék, és hogy ezt a taktikát egyenesen a szegedi kutyaszövetség titkára parancsolta reájuk. Mi nem tudjuk, hogy ez igy van-e, de nagyon sokan beszélik. Minden esetre a jövő ki fogja deríteni és ha igaz, akkor Szeged város jelenlegi főpincéreinek talpai alatt meleg lesz a talaj. Tálán némi tekintetben még menthető lett volna az, hogy nem csatlakoztak a sztrájkhoz, mert erre nézve elfogadható indokaik voltak. De hogy árulóivá váltak munkástestvéreik ügyének és kiszolgáltatták őket a világegyetem legundokabb bandájának, a kutyaszövetségnek: ez olyan bűn 
lenne, amit magukról lemosni, amiért meg- 
vezekelni soha az életben többé alkalmuk 
nem nyitna.A sztrájk lefolyásáról a következőkben számolunk be:Szegedi szaktársaink néhány hónappal ezelőtt kollektív szerződést kötöttek munkáltatóikkal. A szerződés 7. pontját a helyköz- vetités szabályozása képezte. Szaktársaink annak idején bízva a munkaadóik által adott becsületszóban, több kibúvót engedtek becsúszni a szövegezésbe. Később bebizonyult, hogy a burzsoázia becsület-



1907 5. oldalMagyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjaszava rongyabb a legrongyabb papírnál. Mert mig a többi, kibúvót nem engedő pontokat betartották, addig ezt az egyet, ahol lehetett csalni, valamennyien kiját-szólták.Munkástáisaink egy ideig ezt tűrték, majd hivatkozva az adott becsületszóra, tiltakoztak a kijátszás ellen. Sőt a békés megegyezés kísérleteképpen kérték az ipartársulatot, hogy ezen pont felett újabb tárgyalást tűzzenek ki. Az ipartársulat még csak választ sem adott a szakszervezetnek. Ellenben valamennyien beiratkoztak a kutyaszövetségbe és 1000—1000 korona vinkulumot kötöttek le.Erre a szaktársak valamennyien, kivéve a fó'pincérek, sztrájkba léptek. A sztrájk- tanyát a <■ Rákóczi»• kávéházban ütötték fel és az alábbi röpiratot adták ki:
S z tr á jk o ló  ip a rtá rsu lu t.

A aagykÖ7Önségnek sem érdektelen tudni, mi
ként segíti elő a vendéglősök és kávésok ipartár
sulata a pincérmozgalmat.

Augusztus 27-én 114 pincérmunkás jóváhagyá
sával átirat ment a nevezett ipartársulathoz, amely
ben az átirattól számított 5 nap alatt tárgyalni óhaj
tana a pincérmunkások vezetősége a nevezett ipar- 
társulattal a szerződésben foglalt 7 pont felett, 
melyet a t. főnökök (egyesek kivételével) félre
magyaráznak.

Átiratunkban arra kértük a t. ipartársulatot, hogy 
mentse meg pincéreinket az ügynökök kizsákmá
nyolásától és pincérszükségleteiket az általunk fel- 
áílitott díjmentes közvetítőnél szerezzék be.

A bölcs társulat azonban hallgat, mert hallgatni 
arany. Az arany azonban nem nálunk van, hanem 
azoknál a nagy uraknál, akik a szegény, ejnyomott 
pincéreket nem engedik gazdaságilag felszabadulni. 
Hol van tehát a nagylelkűség? Hol van a munkás 
iránti tisztelet ? Nem a szegedi kávésok és vendég
lősök ipartársulatánál ?

Sokan a t. társulat tagjai közül nem azonosítják 
magukat az 5-ös bizottság határozatával és tárgyalni
fognak velünk.

Másként volt bezzeg a nyáron és másként fog 
lenni ez ismét a tavaszkor. A társulatnak nem kell 
a tisztességes béke a munkásokkal, ameddig lehet, 
kizárják a munkást, ha pedig ez nem megy, úgy 
harcolnak tovább! Ez a jelszó.

Apák, kiknek gyakran küzdelmük van a létért, 
asszonyok, kiknek gyermekeik vannak, kik ismerik 
az emberiség mivoltát, hallgassák meg a nyomorgó 
pincérek tiltakozó szavát. M i  nem  a k a ru n k  ra b- 
szo lg a  m ó dra  a z  ü g y n ö k ö k  á ru cik ke i le n n i ;  becsüle
tes m u n k á so k  a k a r u n k  le n n i és nem  v a g yu n k  h a j
la n d ó k  g yerm ek ein k  s z á já b ó l a  kenyeret k ir a g a d n i  
és a z  ü g y n ö k ö k  telhetetlen g y o m r á t  tovább i s  tö m ni.

A szegedi ipartársulatot pedig ezúton hívjuk fel 
a tárgyalásra. Ha a t. társulatnak az ügynöki rend
szer jobban tetszik, mint a béke, úgy nadd jöjjön, 
aminek jönni kell!

T iszte ld  a  m u n k á s t !
L e  a  testü n k ö n  é lő sk ö d ő  p ió c á k k a l!
L e  a z  ü g y n ö k i re n d sze r r e l!
É lje n e k  a  becsületes m u n k á sk e z e k !

A  sze rvező  b izottsá g .Beleszólt a harcba Szeged szervezett munkássága a következő' röpirattal:
S z e g e d  váro s k ö z ö n sé g é h e z !

Kiáltó szóval hívjuk fel Szeged kávéházait és 
vendéglőit látogató közönségét arra, hogy álljon 
meg egy percre, nézzen maga körül széjjel és lássa 
meg önmaga, h o g y  m ily  g á lá d  vissza élé s m eg y  végbe 
it t  a z  ő  r o vá sá ra .

Szeged pincérmunkásai, a szállodák, éttermek, 
káveházak rabszolganőjéé megunva az ügynökök 
minden emberi tisztességet, jellemet és önérzetet 
sértő zsarnokoskodását, e rabszolgabilincsektől sza
badulni próbált.

Céljukhoz jutni csak tisztességes móddal, csak 
törvényes eszközök igénybevételével akartak.

A jogállamnak minden polgárát megillető útra, a 
szervezkedés útjára léptek és szervezkedés által 
igyekeztek lerázni testükről nz emberkereskedők 
minden tisztességes, becsületes ember által meg
vetett fajzatáf, az ügynököket.

Annyit kívántunk csak, hogy nyújtsanak segéd
kezet munkáltatóink is e jó szándék keresztülvite
léhez. Annyit kívántunk csak, hogy ne forduljanak 
ügynökökhöz ! Ne kényszerítsek személyzetüket e 
reánk nézve erkölcsik" lealázó, anyagilag káros 
rendszer továbbhordozására. De munkáltatóink ért
hetetlen célból, megtagadták alkalmazottaik szerény 
•  vánságát. Megfoghatatlan dacból, minden józan 
cszt csúffá tevő makacs ellenállással inkább 720 
em bert tettek c sa lá d o stó l eg yü tt m u n ka n élkü livé, 
m in th o g y  a p in cérek  z sír já n  m á r  eléggé m eghízott  
h e ly i p ió cá k a t elejtették vo ln a .

Most tehát legelemibb emberi létiogukért, ön
rendelkezési jogukért sztrájkban állanak píncér- 
rnunkástestvéreink! Munkáltatóik pedig:, felrúgva 
a nagyközönség jogos igényeit is, a  közerkölcsiség  
és k ö z tisz ta sá g  r o vá sá ra  p r o stitu á lta k k a l, illem hely• 
n én ik é ik k el s z o lg á lta t já k  k i  vendégeiket.

Mi, Szeged város és környéke szervezett mun
kássága, látva ezt az igazságtalanságot, csatlako
zunk munkástestvéreink ügyéhez és a munkás

testvériség nevében kezünkbe vesszük igazságos 
ügyüket. De mielőtt ezt tennénk, világosságot 
gyújtunk a nagyközönség szemébe, hogy lássák, 
milyen a helyzete a fényes szállodák és kávéliázak 
rabszolgáinak.

Szemelvényül álljon itt néhány adat.
A  Kass-kávéház föpincérénelc nincs semmi fize- 
a’ t i  van ne*c* havonta 300 korona kiadása.
A  felszolgáló kávéssegédeknek a legutóbbi moz- 

e*^U volt 24 korona havi fizetése. Ebből 
különféle dineken levont Kass 6 koronát.

A gazdasági kizsákmányolást tehát mi sem jel
lemzi jobban, mintha összeadjuk azon összeget, 
amit munkabér fejében fizet és összeadjuk azt az 
összeget, amit alkalmazottaiktól bezsebel. Íme: 
összes alkalmazottainak fizet havonta 288 korona 
bérösszeget, de visszavesz tőlük a főpincér kiadásai 
címen, mely havi 300 korona, a reggeli számadó 
kiadása cimén, mely havi 90 korona, a felszol
gálóktól levont havi 6 koronát, mely havi 60 koro
nát tesz ki, összesen 450 korona.

Eltekintve tehát 80®/0-os nyereségtől, csupán a 
neki dolgozó személyzetén is keres havonta 142 
koronát. L lá t  n e  legyenek lá z a d ó k  a z  ilyen  m ódon  
nyúzott,  k isz ip o lyo zo tt emberek ?  !

De lássuk Juránovics urnák, a Tisza-szálló tulaj
donosának eljárását. Ez az ur agyonhajszolt, csigá- 
zott szobapincéreinek egy fillér fizetést sem ad. 
De nemcsak hogy netn fizet, de még a vendégek
nek beszámított szervic-pénzt is, amely a pincért 
illetné meg, azt is ő vágja zsebre.

A Royal-kávcház tulajdonosa, hogy ne kelljen 
fizetnie, rendes munkások helyett egy fejletlen 
fiúval végezteti azt a munkát, amit rendesen két 
erős embernek kellene végeznie.

De nem folytatjuk tovább. Hiszen a pincérmun
kások nem bérharcban állanak, csupán a sa já t  
bőrük felett a k a rn a k  sz a b a d o n  rendelkezni.

C s a k  tilta k o zn a k  a m odern  ra b sz o lg a sá g  elten. 
C s a k  emberek a k a r n a k  le n n i, nem  p á r iá k .
É s  h a  ebben is  m eg gá to ljá k  őket, a k k o r  m i  m a ra d  

há tra  ?  !
Ha az «nri osztály*, kinek a pincérek szolgálat

készségében, finom előzékenységében, dédelgető 
elbánásában van részük, nem áll a parijukra, akkor 
majd majd mi, szegények pártja, az elnyomottak 
és kizsákmányoltak osztálya jövünk .segítségükre és 
lehetetlenné tesszük a kényelmes, lusta, de annál 
profitchesebb vendéglősök és kávésoknak azt a 
szándékát, hogy annyi becsületes, tisztességes mun
kást végképpen meggynlázzanak, végképpen az ő 
jármuk alá hajthassanak.

S ze g e d  és környéke szervezett 
m u n k á sa i.A fó'pincérek, látva munkástársaik küzdelmét, értekezletre jöttek össze és a következő' határozatot hozták:

Határozat.Holnap d. u. 4 óráig a fó'pincérek elhatározásukat felfüggesztik. Ha holnap d. u. 4 órára összehívandó ipartársulati ülésen a főnökök meg nem adják a 7-ik pont általunk módosított formuláját és a hozzáfűzött 2. függeléket, akkor csatlakozunk a sztrájkolókhoz. Kiköti a főpincérek értekezlete, hogy a békéltető lépések megtételére az ő körükből választott bizottság bizatik meg.Ha a fó'nökök elutasító választ adnának, akkor szerdán, 11-én reggel sztrájkba lépnek. Sztrájkba lépnek akkor is, ha a főnökök kedden délután nem akarnának tárgyalásba bocsátkozni.
Kimondatlk, hogy addig senki sem 

veszi fel a munkát, amíg minden üzletben meg nem kaptuk a követeléseket. Aláirva: Schviarcz Zsigmond, Szvetics Károly, Vas József, Dávid Sándor, Bauer József, Deák János, Rózsa Károly, Kausch- 
kuy Adolf, Buzsin Sebők, Lázár János, 
Fiiszár Jenő, Schreiner Ferenc, Legyei Kálmán, Ballá Ede, Sebestyén János, Perl György, Vámossy István és Rim/je János.Szeged, 1907 szeptember 9.A fó'pincérek másnap jelentették a sztrájk- bizottságnak, hogy a főnökök velük szóba sem álltak. Erre valamennyien kiléptek és mint mondták, várakozó álláspontot foglaltak el.A fó'pincérek sztrájkbalépésének napján este 10 órakor nyilvános gyűlést tartottak. A gyűlésen Stix Antal elnökölt, jegyző Fekete László volt. A napirendhez szóltak 

Ooldberger Miksa, Baticz Gyula elvtárs párttitkár, Nagy Béla Szeged és vidékétől, A"jsfaludi Aladár, Ladányi Rezső elvtárs Budapest, Fehér elvtárs malommunkás Budapest, Dávid Sándor és Farkas János Budapest, ki az alábbi határozati javaslatot nyújtotta be:

Határozati javaslat.Kimondja a szegedi pincérek 1907 szeptember 10-én tartott nyilvános gyűlése, hogy a munkaadók rideg, elutasító álláspontjával szemben a harcot folytatják és mindaddig, amig követeléseik teljesítve nem lesznek, munkába nem állanak. Ezen határozati javaslat elfogadása után a főpincér-szaktársak harmadnapra munkába álltak többen, úgymint Vas József, a «Pró- féta»-szálló főpincére is, magukkal vitték éthordóikat is.A sztrájkolok sorainak ily módon való megbontása természetesen nagy elkeseredést szült, de azért a sztrájkolok többsége htien kitartott mindaddig, amig a sztrájk- bizottság a sztrájkot fel nem oszlatta. A sztrájkbizottság eljárása indokolt, helyes és céltudatos volt és teljes letörés helyett jobb védett sáncokba vonulni és újabb erőgyűjtés után újra felvenni a harcot. F. J .Szervezeti ügyek.
Felhívás!A Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak ideiglenes országos szabadszervező bizottsága folyó évi október hó 15-én és 16-án, Budapesten, országos 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 meglevő szervezetek 1—4 küldöttig. Ahol még nincs szervezet, ott a szaktársúk jöjjenek össze értekezletre és válaszszák meg a küldöttet. A megválasztott küldötteket szeptember hó 30-ig kell lapunk szerkesztőségéhez bejelenteni.Az I. országos küldött-gyűlés programmja és napirendje:1. A Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak gazdasági és politikai helyzete:aj az általános, titkos választójog;

b) zz ipartörvény módosítása;2. Az agitáció és a sajtó;
a) egy országos szövetség alakítása.3. A munkaközvetítés és az ügynökök.4. Eilentállási 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 érteimében minden vidéki szabadszervezet 1—4 küldöttel képviseltetheti magát.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 szociáldemokrata pártszervezet vagy párt- titkárság kiküldötte részvételével kell kiállítani és a megbízólevelet a szervezet vagy párttitkárság bélyegzőjével és a titkár (bizalmiférfi) aláírásával ellátni.A küldöttek elszállásolásáról az országos szervező bizottság gondoskodik.Testvéri üdvözlettel 

Az országos szervező bizottság.Reisz József, a «Fészek>-kávéház főpincére ellen már több Ízben merültek fel kartársaink részéről panaszok: t  i., hogy munkaközben munkástársaival szemben goromba magatartást tanusit. Ez ügyből



19076. oldal Magyarországi Szállodai, Étlenni és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjakifolyólag a «Fészek>-kávéház összes munkásai szolidárisán kijelentették, hogy vele nem dolgoznak. Munkástársaink határozott fellépésének meg is lett a kívánt eredménye, amennyiben a főnök is belátta, miszerint a vád alapos és Reisz főpincért hajlandó volt elbocsátani. Azonban azzal, hogy Reisz főpincér az ellene felhozott vádakért az összes munkástársaitól bocsánatot kért, az ügy befejezést nyert.
A Royal-száiioda láncai. Már több ízben intéztek hozzánk kérdéseket szaktársaink avégből, hogy adjunk magyarázatot arra nézve, hogy a Royal-szálloda szobapincérei miért bordának frakkjukon közönséges vasláncot.Utánajártunk a dolognak és a következőket tudtuk meg: Az egyik kerékkötő lánc boldog tulajdonosa azt a választ adta, hogy ő azt hiszi, hogy az díszképpen van a frakkon. Egy másik információ ellenben azt mondja, hogy ez azért van, mert köny- nyebb felismerni Így a pincért, (Persze azért, mert a lánc mit is jelenthetne mást, mint rabszolgát?!) Van egy harmadik információ is, amely ezt kizárólagosan az igazgató szeszélyének tulajdonítja. Mert nézete szerint ez «reklám» a szállodának. (Szegény reklámcikk-rabszolgák 1) Ezen információk után is fognak-e ragaszkodni szaktársaink ezen kerékkötő-lánchoz? . . .Mi tehát e díszes láncról ezúttal többet nem Írhatunk. Konstatálhatjuk azonban a valót: azt, hogy ezek a rozsdás láncszemek bizony eszünkbe juttatják a római rabszolgaságot.
Inkább agyonlövöm magam, mint

hogy visszavegyem őket! Ezeket a szavakat mondotta Förster Konrád ur, az Alkotmány- és Váci-körut sarkán levő étterem trnagy nevű* tulajdonosa. Hogy Förster Konrád vendéglős urat megismerjük, kell, hogy nacionáléját bemutassuk szaktársainknak.Folyó hó 7-én sztrájk volt a Förster Konrád uréknál. De hisz ez ő nála nem újság, mert rövid 8 hónap alatt ő kigyelme három sztrájkot provokált, valószintileg azért, hogy az cugatúszövetségs-nél elő. . .  tó lehessen. Azt is tudjuk, hogy Förster Konrád ur az ipartársulatnál egyike azoknak a «diszvendéglősöknek», akiié a legjobban ellene voltak a kollektív szerződés létrejöttének. Már akkor lehetett a vendéglős uron észre venni, hogy az ő gömbölyű koponyája nehezen fogja bevenni a haladás balzsamát, mert lévén ő a vaskalapos- ság híve. Egyébként külseje is elárulja, hogy vendéglős, t. i. gömbölyű, húsos arc, előre igyekvő hassal. Kissé nehézkes felfogású, tekintettel arra, hogy nem akarja megérteni azt, hogy a munkásnak is joga van tisztességes ételhez, jobb fizetéshez, szabadnaphoz és tisztességes bánásmódhoz.Förster Konrád ur úgy fogta fel a dolgot, hogy a huszadik században is úgy bánhatik őkelme alkalmazottaival, mint az ókori várur a rabszolgáival. A folyó hó 9-iki sztrájk is azért tört ki Konrád urnái, mert nem kevesebbet tett, mint a bizalmiférfit szamárnak nevezte azért, mert az fel mert szólalni a koszt végett. Sőt, amikor a bizalmiférfi filtakozott a «finom» ur durvasága ellen, pofonokat ígért a még durvább kifejezések kíséretében. Förster ur gyalázatos eljárása felett szaktársaink tanácskoztak, melynek eredménye sztrájk lett. Az ott dolgozó szaktársak a bizalmiférfi ügyét magukévá tették és 7-én este a munkát beszüntették, számszerűit ö éthordó és ö borfiu, Förster ur, aki a sztrájkot ismét durvaságával provokálta, kijelentette, hogy többé pincérrel, sem azok megbizottaival szóba nem áll és ő majd meg fogja mutatni, hogy, lehet pincérlányokkal Is dolgozhatni. Es szavát be' is váltotta. Mert 9-én már vagy 5 darab pincérlány szolgálta ki az erkölcseire annyira kényes polgári vendégeket.A szervező bizottság megpróbálkozott, hogy a békét közvetítse. Igen ám, de a gőgös ur ajkáról ismét elhangzott, hogy

• szóba sem állok többé pincérrel, A negyedik nap azaz 9-én, egy kissé szokatlan dolog történt déli 12 órakor. A fényes étierem és téli kert panüagjaira nem kivasalt nadrágu urak terpeszkedtek el, hogy megtömjék kényes gyomrukat, hanem részben a munkában megkérgesedett kezű munkások pipaszóval helyezkedtek el az asztalok körül, egy-egy pohár sört kérve, hogy jobban megvitathassák a henye munkáltató és munkás közötti különbséget. Hogy az aktus teljes legyen, a minden lében kanál rendőrség sietett a magánvagyon sérthetlen szentségének védelmére, amennyiben vagy 25 rendőr jelent meg, hogy annál nevezetesebb legyen szeptember 11-iice Konrád urnák. Hogy a rendőrségnek dolga nem akadt, az csak az ő és Försler ur bosszúsága lehet, hogy nem sikerült az a számításuk, hogy megint egy pár szocialistát megrugdaljanak durva ko- zákcsizmájukkal.A gőgös vendéglős ur látva, hogy a munkásszolidaritás erősebb lehet az ő gőgjénél, szavát adta, hogy bezárja az nap az üzletet, ha a bentlevők eltávoznak és ha kijózanodik, tárgyalni fog. Ezen kijelentés után elvtársaink távoztak, a rolók pedig lezárultak s nem maradt a fényes teremben más, mint az árván maradt ennivaló, egy kis karbolillatial. És tényleg, az nap délután már Förster ur józanodni kezdett, mert a munkások megbízottak kérte, hogy tárgyalni akar. Meg is jelentek Erdőssy K., Honyek L., Bereczky L., Porjesz S., Schön- herr'j. és egy kávéssegéd elvtárs, hogy a békét létrehozzák.Igen ám. de a makacs munkaadó úgy akart békét, hogy a sztrájkolókat vissza nem veszi. Így a tárgyalás félbeszakadt, mig másnap azután megtört a jég, mert a törhetetlennek látszó munkáltató fiakerrel 
sietett felkeresni a szervező bizottságot, hogy békét kössön.Az újabb tárgyalásban resztvettek Schön- herr J., Honyek "L. és Pécs Lajos elvtársak a munkások részéről, Förster Konrád, dr. Halmay Elemér ügyvéd a cég részéről és a tárgyaló felek között az alábbi megállapodás jött létre:Förster visszaveszi a sztrájkbalépett éthordókat; borfiuk helyett éthordókat alkalmaz; a sztrájkból kifolyólag senkit el nem bocsát. A szervezet garanciát vállal, hogy a jövőben Förster üzletében a személyzet sztrájkba nem lép, hanem az esetleges konfliktusokat a kollektív szerződésben megállapított bizottság intézi el. Porssner Ferenc üzletben marad.Mint hirlik, Förster elutazott Pécsre, hogy üdvözölhesse a kongresszust ‘ győzelme* (?) alkalmával. Ez az eset szolgáljon tanulságul a vendéglős uraknak, hogy a munkásszolidaritás nagyhatalom.Feihivás. Tisztelettel felhívjuk a szállodákban és éttermekben dolgozó szakácso
kat, hogy a f. hó 25-én délután l/A órakor a !(ávcsscgédek szakegvletében "(Szere- csen-utca 43) tartandó szakácsok értekezletén a saját érdekükben okvetlenül jelenjenek meg. Egyben kérjük az étfermisegéd-elv- társakat, hogy a velük dolgozó szakácsokat figyelmeztessék a fenti „értekezletre.A Mérő-kávéliáz (Üllői-ut) személyzete arra való tekintettel, mert a szervezett kávéfőző nem akart kávésleánynyal dolgozni és ezt a munkaadó előtt szóvá téve, eredményt elérni nem tudott, igy a szolidaritás alapján beszüntették a munkát. Ellenben a munkabeszüntetés csak pár órát vett igénybe, tekintve, hogy a munkaadó a kávésleányt hajlandó volt elbocsátani és helyette szervezett kávéfőzőt felvenni, egyben pedig — amennyiben nem tagja az ipartársulatnak — a kollektív szerződést is hajlandó volt aláirni. Ezzel az ügy békésen elintéz- tetetl.

Nyilvános nyugtázás. Élőpatak-fürdőn 1907 augusztus hó 7-én szaktársaink által rendezett táncmulatság tiszta jövedelmét, 50 kor., azaz ötven koronát, egyesületünknek bekflldötték.

A budapesti fővárosi pavillon éttermi segédei által egyesületünk munkanélküli alapja javára beküldött 27'30 kor., azaz huszonhét korona 30 fillért köszönettel nyugtázza a Budapesti Pincéregylet elnök-Bocsánatkérés. Alulírott ezennel bocsánatot kérek munkástársaimtól, amiért szakegyesületemet sértő kifejezéssel illettem, egyszersmind Ígérem, hogy ezentúl szervezetemnek hu és odaadd katonája leszek.Budapest, 1907 szeptember 8-án.
Adler Ignác.

Bojkott és zárlat.Bojkott'! alatt áll: A ,,F o g a d ó 1' cimü fércolmény. Szervezett szakmamunkás a „Fogadót" nem olvassa.Z á H a t  alatt állanak: S z e g e d  és P é c s  véresők.SZEM LE.
Pincérszaktársalnk figyelmébe ! Azügynöki elhelyezés igénybe vételének káros következményeire hívjuk fel szaktársaink figyelmét. Tudniillik e hó folyamán a nagyváradi pincérek nyuzója, aki a prostituáltak vámszedője gyanánt is ismeretes, Silber- mann Náci, két szaktársunkat Aradra utaztatott a ‘ Japán‘ -kávéházba, mint felszolgálókat. Ezen kávéháznak bérlője díszpéldánya a profitéhes, kizsákmányoló kávésoknak. Eddig a dologban semmi különös nincsen, de most következik a java, amitől őrizkednie kell minden öntudatos pincérnek. Amidőn szaktársaink belépésre jelentkeztek a hatalmas kávés urnái, dacára annak, hogy Silbermann megbízólevelét felmutatták és az aradi iparlársulat ügyvezetője is igazolta, hogy a kávés ur által tényleg megrendeltettek, nem léphettek be, mivel az idő rosszra fordult és igy a kávés ur érdeke azt másképpen kivánta. Süsz Mór kávés urnák ezen perfid és a kizsákmányolást legjobban jellemző eljárásával szemben szaktársaink sehol sem tudtak elégtételt szerezni, dacára annak, hogy ezen szemtelen eljárással szemben úgy az aradi szállodások, vendéglősök és kávésok ipar- társulatánál, valamint a hatóságnál panasz- szal éltek. Hja, a munkásoknak soha sincsen igazuk. Végre, nagy viszontagságok után (Pontiustól Pilátusig való futkározás után) az ipartársulati ügyvezetőtől kaptak annyit, amivel vissza tudtak utazni Nagyváradra.E felsorolt tények világosan előírják minden pincérnek a szervezkedés szükségességét, mert csak ilyen módon tehetjük lehetetlenné a rajtunk élősködő ügynöki hiénákat.Pincérek 1 Kerüljétek az ügynöki és ipartársulati közvetítőt, mint pestises helyet.Öntudatos pincér az ügynöki irodába be nem teszi a lábát.

Pincérek szervező bizottsága.
Debreceni gyászalakok. Debrecenben, a cívisek hazájában, nehéz feladatuk van a pincérinunkásoknak. A rendőrhatóság, akitől ott minden szabadság függ, édes baráti viszonyban áll Haucr Berci bőgőhordozóból lett ipartársulati elnökkel, aki persze tüzzel-vassal, sörrel, borral és konyakkal azon dolgozik, hogy szaktársaink mozgalmát megnehezítse. Ez a jó bácsi, természetesen vak dühében elfelejti, hogy ezzel a magaviseletével is csak a mi malmunkra hajtja a vizet és az osztályellentéteket kiélesiti; a pincérek pedig belátják, hogy a főnökökben nem barátot, hanem ellenséget kell keresniük és találniok.De van Debrecen városában három gyászalak is, névleg a következők :1. Babista József, a Bika-szálló éttermi főpincére ;2. Ozanics János, az Angol-királynő főpincére ;3. Elgner Károly, a Dréher-sörházból.



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 7. .oldalEzek a gyászalakok állandóan köpik a markukat a szervezet ellen és, mint aféle baglyok — denunciálnak. Egyelőre átadjuk őket itt a nyilvános közmegvetésnek, azzal a megjegyzéssel, ha észre nem térnek, a folytatása magától fog következni.Értesítés. A budapesti pincéregylel kör- helyiségeit 1907 október havában VII. kér, Csengeri-utca 1. szám alá helyezi át.
Az elnökségA müveit fogorvos. A Badacsony-kávéliáz kávéssegédei azzal a panaszszal fordullak hozzánk, hogy valami dr. Nánási nevű fogorvos, aki egy nagyobb társaság élén már illuminált állapotban betért a Badacsony-kávéházba, megfeledkezvén minden tisztességről, oly magaviseletét tanúsított, amely méltó lehet a csubaki kanászhoz, de nem egy fogorvoshoz, akitől legalább annyi műveltséget joggal elvárhatunk, hogy a legelemibb követelményét a műveltségnek, a minden embert méltán megillető tiszteletet adja meg szaktársainknak. Ezt a tanácsunkat jó lesz megjegyezni doktor ur, mert azt határozottan mondhatjuk, hogy a mi türelmünk is kifogyhat.Vettük a kővetkező értesítést: A Pilseni sörcsarnok Sauer nevű főpincére az ott alkalmazott borfiukat naponta kökre, 

zöldre veri.A Pannónia főpincére pedig azt a sportot űzi, hogy a borfiukat bezárja egy szobába, ahol nádpálcával próbálja ki rajtuk erejét, azt mondván, csak igy lesznek jó pincérek.Megírtuk a száraz lényt s utána jártunk a dolognak is és ha van valami a fenti bestiális eljárásban, lesz rá gondunk, hogy az ó-kori lovagokat a XX. században megtanítsuk emberségre.Szerződéstszegő munkaadók. Prindl éttermében a napokban éthordói állás betöltése vált szükségessé. Nem tudjuk, milyen okból, Prindl ur felrngva a szerződést, < Eger» pincérnyuzdájából rendelt éthordót.Putnoki ur pedig a kötelező 24 órás szabadnapot nem adja meg éthordóinak. Mind a két esetet bejelentettük az iparhatóságnál s elvárjuk, hogy a szerződésszegők megkapják azt, amire rászolgáltak.
Linczmayer Qy. főpincér, úgy látszik, felcsapott cupringernek. Legalább azt látszik bizonyítani a Prindl-féle esetnél való eljárása. Mi figyelmeztetjük Linczmayer urat, hogy jó lesz nem kontároskodni és maradjon meg becsületes mesterségénél. Vagy lalán ugy okoskodik Linczmayer ur, hogy mint főpincér is része volt az éthordók kopasztásában, hát egyre megy: akár igy — akár ugy kopaszt ?Jó lesz meggondolni a dolgot!Zsiga-kávéház. Beifeld Zsigmond szaktársunk, a Fővárosi Borozó volt főpincére, a Miksa- és Dohány-utca sarkán uj kávéházat rendezett be Zsiga-kávéház cimen. Sok szerencsét kívánunk szaktársunk vállalatához.
Welllngsdorfer Jenő kávéssegéd szaktársunk bérbe vette az Akadémia-utca 1. sz. alatti Miiller János-féle vendéglőt. Willings- dorfer szaktársunk kéri a szaktársai, barátaiés ismerősei szives támogatását. Szaktársaknak az étkezésnél tetemes árengedményt nyújt, HIVATALOS RÉSZ.
A Budapesti P incér-Egylet munkanélküli 

tagjait figyelmeztetjük, hogy a munkanélküliek 
összeírását, nyilvántartását megkezdtük; munka
nélkülinek csak azt tekintjük, aki nyilvántartás végett 
jelenlkezett és csak az részesülhet munkaközvetí
tésben. A z  elnökség.

A Budapesti P incér-Egyle t munkaközvetítő 
intézeténél Marx Ferenc lemondása folytán meg
üresedett ügyvezetői állás betöltésére alulírott elnök
ség nyilvános pályázatot hirdet.

Pályázhat mindazon szervezett éttermi munkás, 
ki a magyar és német nyelvet szóban és írásban 
tökéletesen birja, levelezni tud, a helyi valamint a 
vidék üzleti viszonyait ismeri.

Pályázatokat az egyesület titkári hivatalánál kell 
benyújtani. A z  elnökség.

Szerkesztői üzenetek.
Gregorits Antal, Berlin. Örömmel vettük 

sorait, de sajnálatunkra ismertetését közzé nem 
tehetjük, mert ez szervezkedésünkre nézve káros 
hatással lenne. Külföldi szaktársaink helyzetéről 
csak azokat az adatokat használhatjuk, amelyek 
szervezkedés utján lettek elérve és különbek az 
általunk elért eredményeknél. Az ön által megirt 
dolgok csnk ellenségeinknek szolgálhatnának adatul 
ellenagitácidra. Ezekből már most tudhatja, hogy 
miként írjon részünkre.

Elvtársi üdvözlettel — F . —

Felelős szerkesztő: Farkas János.
Kiadd: A  lap-bizottság.

______Vti<OOBa<o kBmvvnvomoa n. t. Budapest, vh.. ny/b-utoza i.

Zsiga-kávéház Dohány- és Miksa- 
utca sarok. Beifeld Zsiga,

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

Ezernél több kiváló orvos és tanár a jánljál 1904. S l. louis Grand PrU.Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt. Lukácsfürdöl K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T ! szénsavval telített ásvány-A  K R IS T Á L Y -F O K R Á SVize hasznos ital étvágyzavaraknál és emésztési nBh4zsUMun,.»„ „^legegészségesebb asztali és borviz. Hathatós srom|- eslllaplto. — Vidékre és külföldre tuvardijmsntus szállítás. — Kérjen arJCf?yzést. Szénsavtelítés-nélkfill töltés kirendelhető, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia Evian és St.-O aJleni vizeket.
Szt. Lukácsflirdő Kutvállalat Budán.Kiadó lakás.Vili. kér., Fecske-utca 14, II. em. 15, kiilön- bejáratu udvari szoba azonnal, olcsón kiadó.

Pincérek találkozó helye!Tudatom t. szaktársaimmal, hogy a Gyár- utcai Liszt Ferenc-íér kávéházat megvettem. Az Andrássy-uilioz közel, a szaktársak részére központi találkozót képez.Kérem kollegiális támogatásukat.Üdvözlettel
Kaiser D. Dezső.

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

SPáí.tStiszta,üde levegő legyen,

Beck Károly szabadalmazott 
ablakszellőztető készülékét.E találmány kitűnően bevált. Egyszerű szerkezetű és miijden ablakra alkalmazható. A  legcélszerűbb és lcghlgicniktisnhb szellőztető készülék. — Levélben! megkeresésre további felvilágosítással szolgál
BECK KÁROLY szabad, ablakszolloz- 

tetö készülék készítő

Budapest, Vili. kér., Józssf-utca 14. sz.A  szellőztető készülék kiválóságáról lanusigot lehet számtalan s előkelő Intézet, hivatni stb. Igy a m. klr. kereskodalml 
minisztérium, a pozsonyi állami női lanltóképazde, n Pesti Napló szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami intézet, Iskolák, kórházak, ahová az ablakszellőztető bevezettetett és kitűnőnek találtatott.

Vendéglő-áthelyezés.Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy vendéglői helyiségemet Dohány-utca 3ö. számú házból
VII., Sip-utca 10. sz. házbahelyeztem át. Kitűnő fisztelettel

Baumann Lajos,
vendéglős.

Ablaktisztítást, olajozást, padló- 
beeresztést, kefélést, valamint csillár- és papirkárpit (tapéta)-tlsztitást s minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.

Budapesti szoba- és 
ablaktisztító munkások 

szövetkezete.----  Iroda: VI/., Huszár-utca 10. ......... 4
Telefon 1400. Telefon 1400.

Pincérek figyelmébe!
mindennemű tyukszemes s e i c e r - c a p o i t  és { á j 0S l á b a k a t  m eggyógyít cipőim viselése.val6dI finotn chevreaux- r ' a i ü C L . H ' - C O g X Q K  bőrből, k ö n n y ű , e r ő s  t a l p p a l ,  párja 14 korona.közkedveltségnek orvén- ■  S B l t ű t . ! '  t v i j S Ö B t  denek mindenhol.

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

Vidéki nBoréédiifstí g t lif íM lil pontosan iszküiltitnik.

szénsavval telített ásványvize hasznos Hal étvágyzavaroknál és emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szomjcsillaplté. — Ó vszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral Igy ék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a
Szt. Lukácsflirdő Kutvállalat Budán.

= A  világhírű f r a n c ia m

DELBECK & Co.
reimsl pszsgöborgyár és a 
=  müncheni Hofbráu =
m a g y a r o r s z á g i  f c i l e i > a l t a f a .

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

raktára

Brázay Kálmánnál
=  Muzeum-körut 23. =

Pincér-cijiész.
25 év éta allsmert pincér-cipész,

Révai Fiilöp.
Ezen a téren versenyen kívül álló.

Üzlet: Budapest, VII., Wesselényi-utca 31.
Kész üzleti cipők raktáron tartatnak. 

Levelezőlap általi meghívásra azonnal jövök.



Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja^
BEITZ JÁNOS

mííesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, VII., Alcácfa-utca 52, szám (Dob-utca sarok).

Kávéházi eszközök 
raktára

Tekegolyók pontosan 
x" jutányosán cszter* 

gáltatnak.
Használt golyók és 

9 dákók olcsón, állan-
___  . , dóau raktáron vannak.

Csorba golyók magas áron vótetnok mog és becsaréltetnBk.

Dákók pycrsan és pontosan kászittctnak.
TELEFON: 81-30. = = = = =  TELEFON: 81-30.

Q J ~

ConsumHE
pincérek részvénytársasága

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

szivarkahüvelyek nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és 
szaioiigyuíák, fogvájók, kréták, táblák, 
szivacsok, kávéházi játékok, tekeasztal 
felszerelések, dákők, elefántcsont és klüinő minőségű utánzott bllliárdsolyók stb. stb. 
Játékkártya gyári raktár. Árjegyzék ingyen. _

3~l_— I ------- — _ r o

külön töltés.

Badapesti főraktár:

IY ., Szép-utca 3.
Telefon-sz.: 10— 85.

0  P in c é r e k  t a lá lk o z ó  h e ly e !  0

Badacsony-kávéház
E r zsé b e i-k o r u t 41,
Kitűnő kávéházi ételek és italok.
Valódi amerikai tekeasztalok. ©

Minden este

8 F J .  M Q n W & T M  E R N Ő
te ljes z e n e k a ráv a l h a n gve rse n y e z  

Kraugz Maki és Most Ferenckávésok.
0  C s a lá d o k  t a lá lk o z ó  h e ly e !  0

■  Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza! ü

■ Gross Simon ■
-------  fodrászterme ...........

B u d a p e s t ,  V I . ,  P e í ő f i - u í c a  3 .

A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, leg
régibb pincér-fodrász.
R e n d e s  á r s z a b á l y  Z N é p s z a v a !

Akinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos 
megjelenésre és a fejbőr ápolására, annak C i p o s s  
S im o n  fodrásztermét állandóan látogatni kell.
M o d e rn  k i s z o lg á l á s  ! Tisztaság IS  G Y A K O R L A T I  

Z Ó N O K L A T T A N
M U N K Á S O K  s z á m á r a ,

IRTA: VANCZÁK JÁNOS.

M egrende lhető  a Vas- é3 Fémmunkások Szaklapja 
kiadóhivatalában Budapest, VI., Felső erdősor 7. 

—  1 koronáért, esetleg levéljegyekbcn is.

I R B B I B H I B  9  B  H  D  D  1  f i
Hol van a Seyjobb kávé? 

A JAMUS“-HÁL
=  H a r i s - b a z á r  =

Étterm i segédek találkozó helye.

Vendéglős urak figye lm ébe !legm elegebben ajánlom y?P"*\ a legjobbnak elismert és 1 sok Időt s munkát m eg- fkl takarító «Berkovlts»-féleH e k t o j r a p h - la p o k a t  1\s minden színben lív 3  j léniákat. A nélkfilözhetet- —^ 7^ - K V '  ^  len Hekto9rapk-l*p mind- * \ k it oldalon többször I basználhaló éa egy ere- m I deliről 100 -120  másolat C :  ' '  5 4/ I nyerhető. Lehúzás után *  barna olajos-itatós közéfektetjük s 3—4 nap múlva Ismét használható. HsktoBraph* tskerosek és kimoihalatlun ruhajelzo-testókek minden nagyságban rendelhetőkB e r > k o w f l t a  S C á r ' t a S ysokszorosító-készülékek, Heklograpti-raktdrában
Budapest, VII., Síp-utca 11. szám.Árjegyzék bérmentve.
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