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= Szaklapja =
A  magyarorszagi szállodái, ettenm ás kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklapE L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :Nem szakegyleti tagok részére iEgész é v r e ---------15 kor. | Fél évre — -  7 kor. 50 fül.Szabadszervezetek tagjai részére t havonta 40 fill. Megjelenik havonta háromszor, úgymint: 8-án, 18-án és 28-án.Telelőn 81—05. SZERKESZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:VII. kerület, Kertész-utca 25. sz&m, I. emelet 10, ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemények küldendők. Kéziratok vissza nem AdAtnak.

Magyarország szállodai, éttermi és kávéházi
munkásaihoz!Tizenhét hónap óta őrjöng a koalíciós uralom Magyarországon.A diadalmas «nemzeti» harc «forrada!mi» vezérei elérték vágyaik netovábbját. Kezükbe kaparitották az országot, hogy elnyomoríthassák és kipusztithassák annak népét. ' 'A föld urai, az agráriusok csak most éreztetik igazán, hogy övék a haza. Ti ne kérjetek részt a főidből, a levegőből, a napsugárból és az élelmiszerekből.Akinek nincs legalább tízezer hold földje, az ne kérjen részt a hazából. Az húzódjék meg sötét, barátságtalan odvának mélyén, mert a koalíciós erkölcs azt tanítja, hogy a haza azoké a boldog utódoké, akiknek elődei a hazaárulásért nagy földbirtokokat kaptak jutalmul. ElŐbujnak azok is váraikból az uj uralom alatt, akik eddig megelégedtek, ha a nép verejtékes filléreit halomra gyüjthették: most szabadon, nyíltan, piaci szemtelenséggel hirdetik az élelmiszer- és lakbéruzsorások, hogyjoguk van meztelenre vetkőztetni a népet.Van-e olyan munkás az országban, aki becsületes munkával tisztességes megélhetést tud biztosítani saját magának és családjának? Ha fele keresete árán egy sötét lyukat bérelhet magának a munkás, csak néhány hónapig maradhat benne. Egy negyed év múltával 40 —60, sót 100 koronával emeli házbérét a fosztogatók szervezett tábora, jól tudva azt, hogy áldozatuk menthetetlenül ki van szolgáltatva falánk hírvágyuknak. Hús csak ünnepnapkor kerülhet a munkás asztalára és fényüzésl cikk lesz nemsokára a tej és a kenyér is.Ti védekezni akartok e gaz, lelketlen kizsákmányolás ellen. Odaálltok tömegesen a fosztogató háziúr lakása elé, hogy figyelmeztessétek: a nép türelmének is van határa. Soká nem állhattok ott, mert megjelenik a koalíciós uralom legnagyobb erőssége, a rendó'rkozák és közétek ver kancsukájával.Ti szervezkedni akartok, hogy a szervezett fosztogatókkal szembeállíthassátok a munka szervezett hatalmát. Azt akarjátok elérni, hogy ha a filléreiteken megszerezhető élelmiszerek összege mindig kevesebb lesz, akkor fizessék meg jobban a munkátokat IItt is akadályokba ütköztök. Mert a ^nemzeti forradalmárok  ̂ uralma alatt csak azoknak van megengedve a szervezkedés, akik lá n c ra v e rt kutvákhoz hasonlították a munkásokat. Virulnak a kutyaszövetségek és százával oszlatják fel a munkásszervezeteket. A függetlenségi körökben, az úri kaszinókban és az úgynevezett hazaffyas egyletekben vad tivornya között költik el a ti keserves munkátok értékét. A játékasztalon egy pillanat alatt többet nyernek vagy vesztenek, mint amit ti 10 évi becsületes munkával meg tudtok keresni.Ide azonban nem hatol be a fekete gróf rendőreivel és csendőreivel. Az urak mulatságait nem zavarja meg semmi.Ti meg akarjátok akadályozni ezt az országpusztitő munkát. Beszélni akartok ott is, ahol a törvényeket hozzák nektek, de nélkületek, Követelitek hangos szóvalaz általános, egyenlő és titkos választójogot.Azt mondjátok, a koalíció ezzel a programmal vállait kormányt; azt mondjátok, megígérte a király is ünnepélyes trónbeszédben e követelés teljesítésétA szemetekbe röhögnek! Hát jelent valamit a koalíciós Ígéret? Hiszen becsapták saját híveiket is, akiknek független hazát, önálló vámterületet és magyar katonát Ígértek. Egyetlen Ígéretüket sem teljesítették, hanem elmentek Bécsbe, megszavaztak sok száz milliót és titkos tanácsosok lettek.Október 10-én nyilik meg a magyar parlament. A megnyitásnak az általános, titkos választójog jegyében kell megtörténnie. Az egész ország népének ki kell mutatnia, hogy elítéli és utálja a koalíció országpusztitő uralmát és hogy törhetetlen szívóssággal ragaszkodik az általános, egyenlő és titkos választójoghoz.Azt hirdették, hogy a nép nem követeli a választójogot. Október 10-én majd meggyőzödnek róla, hogy az egész ország népe kész harcba szállni e követelésért és semmi körülmények között sem engedi azt elsikkasztani.Budapest összes szakmáinak megbízottai folyó hó 9-én megtartott ülésükön kimondták, hogy 1907 évi október hónap10-én Budapesten

általános m unkaszünet lesz.Egyúttal kimondták azt is, hogy felhívják az egész ország népét csatlakozásra. Csatlakozzunk tehát 1 Ne legyen október 10-én egyetlen olyan város és község sem, ahol dolgozó szakmamunkást láthatnak. Az egész országban legyen Á lt a lá n o s  m u n k a s z ü n e t  és a szaktársak mindenütt gyűlésekkel és tüntetésekkel mutassák ki, hogy követelik az általános, titkos választójogot.Szüneteljen október 10-én az egész országban minden tevékenység!Ez lesz a harc kezdete. Tudjuk, hogy e tüntetéssel még nem vivjuk ki az általános választójogot. Tudjuk, hogy ellenfeleink megint hazudni, rágalmazni fognak. Tudjuk, hogy ki fogiák számítani, hány fillér vesz e tüntetéssel kárba. Mindezt számításba vettük. Azonban a harc áldozatokkal jár. A magyar munkásság megmutatta, hogy tud áldozni és meg fogja mutatni, hogy harcolni is tud. , , , .Kíméletlen, elszánt, forradalmi harc kezdődik október 10-én. Azért küzdünk, ami a kormány programmja, amit a király megígért. Ne kergessék forradalomba az ország népét. Adják, aminek megvalósítására szavukat lekötötték.F e l a  k ü z d e le m r e !  É lje n  a z  á l t a lá n o s t  t itk o n  v á la s z t ó jo g I



2* oldal MagyarországiVendéglősök kongresszusa.Szabadka után Pécs fogadta a magyar vendéglősök gyülekezetét vendégszerető karjaiba. A szabadkai zászlószentelés és a pécsi gyűlésezés egy és ugyanazon iparág kétféle táborát jelenti. Szabadkán a kis korcsmárosok, Pécsen a nagy szállodások és éttermek tulajdonosai jöttek össze. Mindkét helyen a saját bajaikon kívül foglalkoztak az alkalmazottak ügyeivel is. Szabadkán csak hosszú lére eresztett panaszokkal könnyítettek bánatos szivükön és kisírták magukat afeletti keserűségükben, hogy a pincérek szervezkedése immár tönkre teszi őket. De Pécsett már más húrokat pengetnek, oda már ilyen indítvány került: 
tEríls elhatározással mondja ki a kong

resszus, hogy minden munkaadó köteles:
1. A központot a sztrájkmozgalomról érte

síteni ;
2. Mellőzni az oly pincért, aki valaha is

sztrájkolt.» , .Ha ezután az ország nagyobb vendéglősei egyöntetűen és szigorúan vállalják ezen óvintézkedésben rejlő kötelmeket, akkor a 
.szörny* is idő előtt ki fog tnulni.A szörny: a mi szövetségünk, a vendéglősök szövetsége pedig ezentúl a .kutya 
szövetség.»A pécsi kongresszusra összegyűlt szövetségi tagok mindenképp hü kifejezői a kapitalista társadalom nagytőkés kisistenei- nek, akik nem ismernek gonoszabb dolgot, mint azt, ha valaki meggátolni igyekszik tőkéjük növekedését. Ok sem vizsgálják a szervezkedés okát, ők sem ismerik be, hogy alkalmazottaik a bérrabszolgák közt is a legelnyomottabb osztályt képezik, kik a tőkévé vált munkaerejüknek még csak a morzsáit sem kapják vissza munkaadójuk kezéből. De érzik azt a feszitő erőt, mit a kapitalista elnyomatás már az utolsó fokon váltolt ki az alkalmazottaktól és készülnek a .tőke rrritufem hatalmával, minden ‘erejével" atmak visszaszorítására.A kongresszuson résztvevő vendéglősök egyike a Pécsi Napló hasábjain igyekszik a harcot előkészíteni. Külföldi példákkal igyekszik a magyarországi pincérek követeléseit igazságtalannak és jogtalannak feltüntetni.A vendéglősök és kávésok kedvenc nótáját fújja, hogy: «aborravaló olyan jövedelmet biztosit a pincérségnek, ami más — jóval nagyobb előképzettséget kívánó — iparág alkalmazottainak jövedelmével arányban nem áll. Garasból áll ugyan a borravaló, de szaporasága mesés. Bérjavitásl célzó sztrájk tehát indokolatlan.*Hivatkozik ezután a francia pincérekre, kik nemcsak fizetést nem kapnak, hanem még ők tartoznak fizetni a munkaadóknak. Minden pincér, amikor üzletbe jön, tartozik 5—10, vagy 20 frankot fizetni a gazdájának, hogy őt dolgozni engedje.Elismeri, hogy az ottani pincérek szindikátusa most azon fáradozik, hogy ezt a helyzetet a megforditottjára segítse. De azt mondja: a szindikátus nagyon jól tudja, hogy sztrájkkal ezt az ügyet elintézni nem lehet. Kis hamis, ezt honnét tudja?! Hiszen a télen volt Parisban egy győzelmes sztrájk, még pedig olyan arányú, hogy a miniszterelnök maga volt a békéltető faktor.A magyar pincérek bérmozgalmával szemben szerinte a < Magyar vendéglősök orszá
gos szövetsége helyesen cselekszik, ha oly modus vivendit keres, amelylyel a sztrájkmozgalmakat befulasztja, mielőttazfelüthetné 
hydrafejét.»Szeretnénk Bedil Imre urnák, a cikkírónak felelni, de már megtették ezt pécsi szaktársaink ugyancsak a Pécsi Naplóban. A feleletek közül ideiktatjuk az egyiket, amelyből látszik, hogy szaktársunk sokkal jobban ismeri Párist s az ottani pincérek viszonyait, mint a cikkező vendéglős nem Párist, de akár a hazai viszonyokat is, mert ha ismerné, akkor nem irná, hogy szeretett hazánkban ta borravaló szaporasága mesés».

Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907De álljon itt a cikk maga.
Tekintetes szerkesztőség! Nagyon természetes, 

hogy ,i vendéglősök kongresszusa alkalmával, midőn 
a munkaadók összejönnek ügyük megbeszélése 
végett, a pincérkérdés is napirendre kerül és ha 
ízen tárgy a kongresszusi megbeszélést megelőző
leg már is egy kis parázs vitat okozott, ez annak 
bizonyítéka, hogy eme naptól várja mindkét tábor 
helyzetük tisztázását. . . . .  ,

A pincér-kérdés teljesen hasonló bármely más 
szervezett munkásmozgalomhoz, mert itt, mint ott, 
c akis a gazdasági és ezzel egyetemleg a társa
dalmi helyzet javítása a főcél. Eme cél szemniel
tartása mellett szervezkedett és folytatja lova^b 
munkáját a pincérség, karöltve és szolidaritást vál
lalva az összmunkássággal, mert ő is csak egyik 
áldozata a mindent átkaroló és elnyomó tőke ki
zsákmányolásának. Mert a tőke kizsákmányolása épp 
a vendéglő és kávéiparnál tűnik legjobban szembe, 
hisz itt kézzelfoghatólag kiszámítható, mennyi 
hasznot hoz a tőke. .

Ha tehát a pincérek épp eme matematikai ki
számítás után helyzetük javítását kívánják, annál 
jobban meglepi őkel a munkaadók részéről tett 
ama kijelentés, hogy helyzetük javítása épp gazda
sági viszonyból kifolyólag lehetetlen. Ha a munka
adók tisztán a szenvedély és érzés alapján akarjak 
u jelenlegi kongresszus alkalmával eme nagy hord
erejű kérdést megoldani, úgy előreláthatólag erős 
harc elé nézünk, de ha a raisonra támaszko- 
nak, úgy megtalálják az utat, mely a kibontako
zás felé vezet.

Arra az álláspontra, melyet Bedő nr oly melegen 
ajánl, kötve hisszük, hogy egy is reá állana: 1. mert 
a magyarországi helyzet összehasonlíthatatlan a 
franciáéval; 2. mert nem akadna pincér, ki ily fel
tételek mellett dolgozna. Igaz, hogy Párisban a 
Boulevard Madelnine, Boulevard des Italiens, vagy 
Sebastopolon vannak kávéházak vagy éttermek, 
hol a pincér a munkaadónak 5— 10 frankot fizet, 
de teremtse meg Redő in eme forgalmat Budapes
ten vagy magyar vidéki városokban. A közlekedés 
eme helyeken oly erős és élénk, hogy az utcai 
teraszon elhelyezett asztaluk mellett alig látni ven
déget tovább, mint 10— 15 percig ülni egy mara- 
grand, vagy «bitter* mellett, úgy, hogy nagyítás 
nélkül egy bouievardi nagy etablissementben 9  óra 
reggeltől reggeli 4 óráig legalább 800 embert szol
gál ki.

Vegyük ide az Opera környékén elhelyezett nagy 
restaurantokat, hol nappal egy fekete 1 frank, este 
pedig 1 frank 50 cent, külön legalább is 30 cent 
borravaló, vájjon eme pincérek helyzete össze
hasonlítható e a pécsiekkel vagy más vidékiével és 
ift-'Wtttr'ádhmja-e könnyedén az 5 frankot a1 gazdá
it atopml d8fi vjöv(Jdelme’ naponta125^-30 *franki1 ■ Nesi 
mindenütt áll fenn azonban eme rendszer! Ismere
tes, hogy a francia Riviérán (Cannes, Beimben Men
tős), hol ezrével vannak szezon alkalmával az 
idegenek, a pincér az első, mint harmadrendű 
szállodákban 150— 300 frank havi fix fizetést kap, 
nem tekintve a borravalót, mely háromszor oly 
magasra rúg. Kivételt csak Nizza tesz, hol a 
• Caffé Regance*, *Jetlé>, vagy <Casino»-ban a 
párisi rendszer divik.

Eme fejtegetésem megadja Bedő urnák ama 
választ is, miért nem képes mindenki a kiszolgá
lásra. A szezonpincér, ki nyáron Schvájcban, a 
Pyreinékbcn, vagy az atlanti tenger fürdőhelyein 
dolgozik, télen pedig a francia vagy olasz Riviérán, 
legalább 4 nyelvet beszél. Éneikül fel sem fogad
ják ; azonkívül fellépésének a perfekt gcntlemané- 
val egyenlőnek kell lenni. Elsajátítható-e ez 25— 30 
korona fizetéssel? Nem láthato-e meg az emberen, 
vájjon hozzászokott-e a jó társaságban mozogni. 
A  pincértől nemcsak munkát, hanem osztály szoká
sait is követelik.

Ezen helyzet nem hasonlítható össze a niienké- 
vel. Itt azon kell lennünk, hogy a pincér oly jöve
delmekkel bírjon, hogy belőle tisztességesen meg
élhessen, azért kell, hogy a jelenlegi kongresszus 
módot találjon arra, hogy a munkás és munkaadó 
között meg legyen a jó viszony és ez egy kis 
jóindulat mellett mindkét részről annál inkább el
érhető, mert a pincérek oly követeléssel állnak elő, 
mely az üzemet nem veszélyezteti, sem pedig ter
heket és nagy anyagi kiadást a munkaadóra nem 
ró. A munkás és munkaadó-szolidaritás jegyében 
hisszük és reméljük, fogja a kongresszus határoza
tát meghozni. K ü  ■ • • M ih á ly , pincér.Egy másik pécsi szaktársunk válaszából pedig kiemeljük a következőket:

«Érdekes, mily eszközökkel akarják elfojtani az 
békés önvédelmi harcot.

Nem hogy gyógykezelnék azon bajokat, melyek 
tényleg fennállanak, hanem egyszerűen elfojtani 
szeretnék, pedig ez ma már nem megy. Azt mondja 
a cikkíró: ha a «borravalózás» ellen lépnének a 
pincérek sztrájkba, akkor az egész közönség az 
oldalukon lenne. No hát, igen tisztelt uram, most 
a legutóbbi mozgalmunk alatt oly csekély bér- 
javitást kértünk a főnökeinktől, hogy ez valóban 
semmiség és mennyi küzdelmünkbe került, hogy 
ezt a csekélységet megadják.

Már most, ha mi rögtön a borravaló eltörlését 
kívánnánk, mennyit kellene fizetni annak a munka
adónak, hogy a pincér teljesen kárpótolva legyen 
a reá nézve teljesen lealázó borravaló eltörlése 
által. Mit tenne ez esetben a főnök? A francia 
pincért állítja fel példányképül, mint a világ leg
első pincéiét és hogy annak meg sincs fizetés ? 
Hát nekünk volt fizetésünk mozgalmunk előtte. 
Avagy lehet annak venni havi 12— 15 forintos fize
téseket ?

Szaktársunk a cikket igy végzi:
Egyebekben pedig egész nyugodt lehet a t. cikk

író vendéglős ur, mert vezércikke nem fogja ki
zökkenteni a magyar piucérséget azon kerékvágás
ból, amelyben jelenleg van, miután rövid küzdel
münk is azt mutatja, hogy megtaláltuk azon utat, 
amely boldogulásunkhoz vezet.Nagy Béla szaktársunk pedig a «Hydrafej» című cikkében igy válaszol:

A «P. N.> inai számában nem éppen szakértő 
véleménynyel szól a pincérmozgalom helyességéről 
Bedő Imre ur. Egyik sorában erősen indokolja 
ugyanazt, amit a második sorában letagad. Hogy 
ki volt a pécsi pincérek szervezkedésének kezde
ményezője, az nem épp lényege a dolognak. Ha 
ő nem jön, vagy akkor nem Jön, jón más, vagy 
máskor, de mindenesetre a pécsi pincérek is rá
találnak a megoldásra, mely Őket egy sorba állítja 
a többi küzdővel. Ez pedig az: cBeállnak egy tá
borba, melynek zöme megvédi őket az üzlettulaj
donosok túlkapásai ellen.* Kik annyi jóakaraiu 
atyai támogatást Ígértek, a valóságban csak meg
vetést és hideg közömbösséget adtak, hisz volt 
elég eset. mikor az atyai jóakarat két szóból állt: 
^Takarodjon, kirúgom.*

A  drágaság következtében, mikor az úgynevezett 
borravaló, köuyöradomány csökkent, hol maradt az 
atyai jóindulat? A  munkabért leszorították. Voltak 
egyes üzletek, hol 24 korona havi fizetésből, csupa 
jóindulatból, levonták n takarítási dijat, hogy a 
vendég tiszta helyiségben legyen. Ha piszkos volt 
az ablak, a tulajdonos az alkalmazott pénzén tisz- 
tittatta. Ha eltört egy tányér vagy pohár, melyből 
a vendég a gazda holmiját fogyasztotta, a föpin- 
cérnek kellett azt megfizetni. Kérdem a nagyközön
séget, jóakaró atyáinkat, hogy jön hozzá az az al
kalmazott, kinek havi 10— 12 korona fizetése van, 
hogy könyöradomáuyokból gyűjtött fillérein a 
munkaadó helyiséget tisztogattassa és a tulajdonost 
leltárral ellássa. Igaz ugyan, bátran mondhatná a 
tulajdonos, hisz ez alkalmazottjának kötelessége 
lenne.

De mi étvágygyal fogyasztaná a nagyközönség 
az ételét azon tudatban, hogy az a pincér, ki nála 
az ételeket felhordja, rövid félóra elölt még a 
köpőcsészéket mosogatta, vagy a földre öntött 
piszkot, moslékot törölte fel.

Példaképp hozza fel a párisi pinccrséget a t. 
cikkíró. Ha már oly alaposan ismeri a párisi viszo
nyokat, valamit el telszett feledni, vagy a mesét 
nem hallgatta végig. Vagyis nem tetszett kiírni, 
hogy a párisi pincér miből fizeti azt az állítólagos 
ó— 7 frankot. A külföldi üzletekben ugyan az a 
SzöKáfet, 5Ü— 6Ö fillért fizet
n7ietbeftlfics*üba gtetfá-jáfrára. Db miért? Mert az 
alkalmazott kap egy üzleti ruhát a felszolgálás tar
tamára. Nem kell saját íuháját piszkitani. így na
gyon is érthető az a tisztaság, mely külföldön van. 
Es van-e tudomása a t. cikkíró urnák, hogy az 
otíani pincér nem a gazda fizetésére, sem a ven
dég borravalójára nem támaszkodik, hanem a 
számla fizetésénél felszámolja az elköltött összeg 
10%’kát. Ebből könnyen fizetheti napi kiadásait. 
Megvan-e a magyar pincéreknek ez a százaléka? 
Napról-rapra csökken az a borravaló, melyről a 
t. cikkíró is elismeri, hogy Párisban, —  honnét in
dokait hozza —  nagyobb. Ugyebár takargatva, de 
beismeri, hogy a külföldi viszonyok mások? Miért 
nem hívja fel a kongresszus figyelmét inkább arra, 
hogy próbálkozzanak meg külföldi rendszerrel. 
Hivatkozik a külföld pincéreinek udvariasságára és 
műveltségére. Hát miért akarja ugyanabban a pilla
natban meggátolni szervezkedésünket, melynek 
célja, hogy összetartásunkkal megvédjük jogainkat, 
a kontárokat rostáljuk és ezáltal szakmánknak meg
felelő egyéneket neveljünk.

Vagy talán oly nagyok követeléseink, hogy azo
kat teljesíteni nem lehet ? Nem kérünk mi mást, 
mint megélhetést és oly bánásmódot, hogy a 
tulajdonos ismerjen bennünket embernek, nem 
pedig eszköznek, melyet dobálni, sőt azzal leg
több esetben brutálisan bánni lehet. Az a tisz
telet, mely igy munkaadóinktól eredne, magával 
hozná a nagyközönség tiszteletét is. Ezáltal meg
élhetésünket javíthatnék és hogy a társadalom be
fogadjon bennünket, mely eddig csak megvetésben, 
megalázásban részcsitclt.

Hányszor kiáltottunk atyai jóindulatért? Hány
szor könyörögtünk, hogy legyenek főnökeink egy 
kis jóindulattal irántunk. Hány kongresszus utasí
totta vissza könyörgéseinket? Röviden azt vála
szolta, hogy a pincérség helyzete nem olyan rossz, 
hogy az jnvitásra szoruljon. A drágaság, a bánás
mód megtanított, végigjártuk a könyörgés, megve
tés kálváriáját. Megtaláltuk az utat, mely elvezet a 
megoldáshoz. Nem hiszem, hogy ezt a hydrafejet 
el lehessen az erőszak fegyverével nyomni.Ezekután pedig, hadd jöjjön a vendéglősök kutyaszövetsége. Ott, ahol a munkások igy gondolkoznak és éreznek, ott ha kemény is lesz a harc, győztes csak a munkás marad. F.

Járassátok, olvassátok és torjeszszétak 

a szociádemokrata párt központi lapját, 

a „Népszavát1* 1



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 3. oldalA Waggon-litt rabszolgái.Egyszer már irtunk erről a nevezetes társaságról, de most már itt az ideje, hogy embertelen gaztetteikről teljesen lerántsuk a leplet. Az alábbi adatok élesen világítanak be ennek a társaságnak abba a rablómódszerébe, amelylyel alkalmazottaikat kizsákmányolják.A társaság alkalmazottai eszerint vannak osztályozva: tisztitók, konyhalegények, éthordó pincérek, főpincérek, szakácsok, kalauzok, utazó és helybeli ellenőrök.A tisztitók havi fizetése 45—50 frt. Meghatározott munkaidejük vagy helyesebben mondva szabad idejük nincsen, a társaság addig robotoltatja a szegény páriáit, ameddig tetszése szerint jól esik, sőt ezenkívül még kifutóként is felhasználja, ami többször előfordul éjjel is. Ilyenkor a kapupénzeket rendszerint a tisztitók fizetik. (Ne feledjük el, hogy 45—50 frt a fizetése.) Minden tisztítónak egyenruhát kell viselnie, amit szintén a saját költségén kell vásárolni. A ruhát csak annál a szabónál rendelhetik, akit a kisistenek kijelölnek, a kisistenek pedig azt a szabói jelölik ki, aki a megrendelt ruhák összegéből többet zsíroz. Hogy milyen gyalázatos a bánásmód, az abból világlik ki legjobban, hogy a fizetés havonta történik, de a legcsekélyebb ok miatt az elbocsátás rögtöni. Persze azt ők nem Így szokták mondani. Nyugdíjalapjuk nincsen, még a betegsegélyzőbe sincsenek rendesen bejelentve, ha valamelyik személy a bejelentés előtt lesz beteg, illetve munkaképtelen, akkor Gállá Náci (.nagyságos ur» (erre a szócskára nagyon hallgat), személyesen elvezeti az illetőt egy orvoshoz, a József-körut 81. vagy 83. számú házba s ott gyógykezelteti. Az orvos a hentcsipar- testület orvosa is. (A nevét nem tudjuk.) Dacára annak, hogy a társaság lekoppasztja az alkalmazottait, «kedvezményben» mégis részesíti. Azok a tisztitók, akik 23 évig szorgalmasan dolgoztak és jó magaviseletét tanúsítottak, 25 év után egy érmet» kapnak. Ez a tkedvezmény.> kiterjed az összes alkalmazottakra.Nem azért Írjuk az alábbi sorokat, mert talán az béremnek* értéke is volna, de 25 évig még a legjobb testi szervvel bíró egyén sem bírja ki a terhelő munkaviszonyok miatt. Különben is, ha 25 évig kitartó volna valaki, azt előbb e!boc«átanák azért, hogy az «érmet» meg ne kaphassa.A konyhalegények fizetése 50 korona havonta, naponként 17—19 óra izzadságos és kinzó munka mellett. A konyhalegények azok, akik testileg legelőbb tönkremennek. Az egészségük romlását tetézi azon körülmény, mely szerint Karánsebes, Bécs, Pozsony állomásokon az egész nap porral és füsttel megtelt kocsi éttermeiben kell alud- niok. Az ágyat a piszkos abroszok és szalvéták képezi.A buffet-kocsikon utazd legényeknek szabadjuk soha nincsen. Ha szabadnapot akarnak, úgy azért az ellenőr < urakhoz kell fordulniok. Ha az ellenőr urakat nem a legjobb kedvűkbe találják, nem engedélyezi. (Ha nem tetszik, mehet), de ha igen, akkor az egy napra járó 1 korona 60 fillér összeget fizetéséből levonják. Az étkező- kocsikon utazó legények sokszor 10—15 napig utaznak egyhuzamban a nagy kocsi- 
hiány miatt, ilyenkor (az itteni kifejezést használva) fordulások vannak, a szabad napot elvonják mindenkitől és a hiányzó kocsik helyett a szabadnaposak utaznak, az ember képezi a társaság kocsijait, a kocsira való százezrek pedig a társaság zsebében pihen. A konyhalegények az «érmen» kívül még abba a kedvezménybe is részesülhetnek, ha sokáig a társaságnál dolgoznak (tanult mesterségük után) lehetnek pucce
rok is.Az éthordó pincérsegédeket pedig valóságos baromi módra használja és fosztogatja ki ez a társaság. Az éthordóknak a társaság nem fizet egy fillért sem. Az alábbiakból

kitűnik, hogy a megkeresett «borravaló»-itóI is kifosztja a társaság az éthordókat.Az éthordónak kötelessége az összes étkezéshez járó eszközöket tisztogatni, úgymint: kések, kanalak, villák, ezüsttálak, tányértörlés, teremsöprés, porolás, sitzsuro- lás. Ezeket a munkákat a társaság előirás szerint, korrektül követeli, hogy tiszták és rendben legyenek, de mivel ez ilyformán lehetetlenség s Így a borravalótól is elesnének, az éthordók igy voltak kénytelen a munkaviszonyokat berendezni: a tányérokat, késeket, az éttermi (söprést, jegelést) a konyhalegények végzik, ezért naponta 2 korona 20 fillért fizet, a tisztitóknak naponta 60 fillért és a tisztitóeszközöket, úgymint: denaturált szesz, bécsi mész, smirgli por, késpucoló gépezet saját költségén szerzi be.Olyan időszakban, mint például most, amikor nagy a munkaerő kínálat, garnáci kirándul a pályaudvarra az éthordókhoz és garnácimódra kifürkészi, hogy az illető éthordó tud-e németül beszélni, ha nem tud, úgy akkor az irodából telefon utján értesíti, hogy N. N. el van bocsátva, (hol van ilyen kor. K. Franci) személyesen nem mindenkinek meri megmondani, mert a munkás tenyerétől nagyon irtózik. Képzelhető, hogy mennyi gazságot követett már el. A szakácsoknak egy bizonyos haszonnal kell dol- gozniok és a konyhaberendezésért felelniük, ezeknek biztosítására 300 korona kauciót szed be a társaság, fizetésük 150—300 koronáig terjed. Ha egy szakácsot alkalmaznak, azt a ^nagyságos ur» az irodába hívja s úgy négyszem közt iskoláztatja, például a személyzetnek csak marhahússal és burgonyával szolgáljon (tudniillik enni adni), a konyhalegénynyel erélyesen bánni, a főpincérre vigyázzon (s besúgó legyen, akkor emelkedik a fizetése). Ellenben, ha elbocsátanak egyet, akkor igy beszél: «Maga még nincs elbocsátva, majra jóravaló epabc;r, de mondja, nem tud valamit szakácsokra vagy főpincérekre? Ha az igy megtévesztett illetőtől kicsal valamit, akkor a vádlottat és a vádlót is elbocsátja. Nyári időben, mikor a Waggon-litt nem kap szakácsokat, konyhalegényeket alkalmaznak szakács helyett, kik szakavatatlanok; olyankor a konyhalegények is beválnak, de aztán ha «van már szakács elég», akkor az uj szakácsokkal pröbautra mennek, garnáci vezetősége mellett, nagy pompával, egész céh módra vizsgáztatja az uj szakácsot s ha éppen a nagyságos urnák a gyomra elrontott volt, amiatt nem Ízlik a menü, kimondja, hogy íuntauglichs, még tanulni kell neki.Hasonló helyzetük van a főpincéreknek és az ellenőr «uraknak» is, az utóbbiaknak — igaz — fizetésük felülmúlja mind az előbbiekét, de az állásuk bizonytalap, a munkájuk pedig hosszantartó s megalázó, dacára annak, hogy a munkástáborban van a helyük, mégis az uszályhordozó hajcsárkodást gyakorolják.Ezek után idetartoznak még a hálókocsikalauzok, kiknek megtiltja a társaság, hogy 48 órai utazása alatt elaludnia nem szabad, sőt egyes vonalakon még több ideig sem. Fizetésük 120—14C korona, magától értetődik, hogy borravalóra vannak utalva.Ami már most azt illeti, hogy miképp lehetne ezeknek az embereknek a segítségére lenni, hát az természetes, hogy csakis azáltal, ha a szervezetbe lehetne őket bevonni.Ám ebben a tekintetben szerencséje van a társaságnak, mert a felvilágosodottabb elem folyton utazik, vagyis egymástól elkülönítve dolgoznak. Idehaza pedig alig 10—12 ember van naponta felváltva, olykor pedig egy sem. így értekezletet vagy gyűlést tartani nem tudnak, pedig a helyzetük feletti elkeseredés már óriási közöttük.Mindamellett azon fogunk lenni, hogy a szervezkedés hasznával megismertessük őket és kerüljön bármilyen áldozatba, a milliomos társaság embergyilkolásának véget kell vetni.

Vidéki mozgalom.
Temesváriak és a rendőrség. A koalíciós uralom Temesvárott is megteremtette a maga gyümölcsét. A miként mindenhol az országban, úgy Temesvárott is a a legkészségesebben vállalkozik a magyar kozáktestület a munkások kulturnuinkájá- nak a letörésére. Temesvári szaktársaink is a magyar pincérmunkásság példáját követve, szervezkedéshez fogtak. E hó 17-én, éjjel 3 órakor, a «Munkásotthon» egyik helyiségében összejöttek, hogy — jogukkal élve — megbeszéljék sorsukat és ennek a javítására megkeressék a vezető utat.Csendes, nyugodt állapotban mentek oda, nem verték fel a város csendjét, miként ezt az ugyanazon éjjel bepezsgőzött úri kompánia tette és csodálatosképpen, a bölcs rendőrség mégis a józanokra vetette magát, a részegeket pedig duhajkodni hagyta.Alig kezdték meg szaktársaink az értekezletüket, máris megjelent egy rendőrbiztos vezetése alatt egy rendőrhad. Hiába hivatkoztak szaktársaink arra, hogy őket a gyülekezési joguk szabadságában háborgatni nem szabad; a bölcs biztos hivatkozva a felsőbb parancsra, a helyiségből a megjelenteket kiszoritotta.Tehát a rendőrség Temesvárott is a nagypocaku vendéglősök szolgálatába szegődött. Pedig hiába, mert ami nem sikerült máshol, az nem fog sikerülni Temesvárott sem. Sőt, a rendőrség beleavatko- zása itt is meg fogja szülni azt, ami még nem volt: a pincénnunkásság összetartását. Az elnyomatás és üldözés csak szilárdabbá fogja tenni bennük azt a hitet, hogy önmagukra vannak utalva és hogy bajaikon csakis a szervezkedés által segíthetnek.A brutális módon széjjelzavart pincérmunkások meg is fogadták, hogy most már csali azért sem nyugosznak addig, mig miniden elnyomott munkástársuk a szervezetben bent nem lesz.így segiti elő a mi szervezkedésünket a rendőrség. Az ő kapcáskodásának köszönhető, hogy a feloszlatott értekezlet után, nyomban egy nagy nyilvános gyűlésen mondhatták ki az osztályharc alapján álló szervezetbe való tömörülést.Ez a gyűlés, mely a Pannónia-szál- loda helyiségeiben taríaiott meg, ünnepélyes manifesztációja volt a temesvári pincér- munkásságnak, hogy félre téve minden közönbösséget, karöltve küzd a többi szervezett munkássággal a kizsákmányolás minden fajtája ellen egy jobb és egy igazságosabb társadalmi rendszer érdekében.A gyűlés Strasser elvtársat választva elnökül, zajos helyesléssel és ki-kitörő tapsviharral kisérte a napirend (1. A pincérmunkások gazdasági helyzete és a szervezkedés célja és haszna. 2. Az általános, titkos választójog) előadóit, Kappner és Freund elvtársakat. Szónokaink rámutattak az úgynevezett ügynöki rendszer gyalázatos kinövéseire s ékes példákkal bizonyították annak lélekkufárkodó s velőtszipo- lyozó voltát. Ennek az uzsorás-rendszernek készséges szolgálatába szegődött a temesvári rendőrség akkor, amidőn szerdán hajnalban összejött pincér elvtársainkat értekezletükben durván háborgatva, karhatalommal megvonta tőlük azt a jogot, hogy magukat — szervezetük révén — a hatóságilag engedélyezett uzsorások elől meg- védhessék. S Íme, két napra rá, kitünően látogatott nyilvános népgyülésen tapasztalhatta a t. rendőrség, hogy a pincérmunkásság a legféktelenebb terrorizmus és ijesztgetés ellenére is, melyet szervetünk ellen kifejtett, erőteljesen összefogott a munka mezején, érdekeit megvédendő. Most már nincs az a hatalom, amely képes lenne a temesvári pincérmunkásság zárt sorait megbontani.Nagy lelkesedéssel mondották ki pincér- elvtársalnk, hogy október 10-én csatlakoznak az általános választójogért megindítandó harchoz s Freund elvtárs által be



4. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottalt Szaklapja 1907nyújtott határozati javaslatot elfogadva, egyhangúlag kimondották, hogy a nép- jogokért való szent harc napján öntudatos pincérmunkás nem dolgozik s így Temesvár éttermi- és kávéházi alkalmazottai október hó 10-én mnnkasziinettel tüntetnek az általános, titkos választójog mellett.A határozati javaslat elfogadása után a szervező bizottság megválasztása ejtetett meg, mely haladéktalanul munkához látott.Strasser elvtárs lelkes zárszavai után a gyűlés véget ért.
A szegedi pincérsztrájk epilógusa.A most lezajlott szegedi pincérsztrájk fényesen igazolja, hogy a munkásságnak a pártatlan (?) hatóság mily elkeseredett ellensége és ennek kontrasztja gyanánt mily készséges talpnyaló lakája a kizsákmányoló munkáltatóknak.Ezek a kényurak, akikről most itten a sorok között szó fog esni (rendőrhatóság, városi tanács), akiknek — habár nem szívesen — mi is hozzájárulunk keservesen szerzel! filléreinkből fizeielt adónk révén fentartásukhoz, akkor, amikor jogos követeléssel járulunk kizsákmányoláink, a burzsoázia fényüzési hajlamainak emelt élvezeti csarnokok tulajdonosaihoz, a profiiéhes szállodások, vendéglősök és kávésok pocakos gárdájához, akkor, hogy bebizonyítsák gazdáiknak azt, hogy a legnagyobb aljasságra is kaphatók, ráuszítják örömlegényeiket a vérig kisarcolt frakkos proletárokra, pedig éppen akkor, amikor egyedüli jogos fegyverükhöz, a munkabeszüntetéshez nyúlnak.A szegedi rendőrbasának ama ténye, hogy a sztrájkoló pincéreket munkanélkülieknek és Így a sztrájkot megszűntnek nyilvánította, gaz merénylet és sokáig megtorlatlanul nem maradhat.Vigyázzanak, hogy a munkásság egyszer el ne felejtse azt, hogy az ő keze munkára- van teremtve, mert ha egyszer ezt el találja felejteni, akkor arra a napra keservesen fognak visszaemlékezni ezek az agyalágyult kozák hetmanok.A szegedi sajtóról általában csak annyi megjegyezni valóm van, hogy véleményük laksa szerint lesz leadva, aminthogy a polgári sajtótól mást nem is lehet várni. Az ő véleményük aszerint igazodik, ki hogy fizet. Mi pincérek is fizetni iogunk, de abban nem lesz köszönet.Ez ügyben a szegedi öntudatos pincérektől a következő tudósítást kaptuk. Éhez igazán nem kell kommentár. Maga a tudósítás fényesen igazolja a szegedi rendőr- hatóság pártatlanságát.•sPerfidebb eljárást még nem produkáltak a hatóságok részérói, rosszindulatubb, sértőbb módon még ki nem nulláztak embereket jogaikból, mint Szegeden bennünket pincéreket.A jogot, humanizmust messzire elkerülve, a városi törvénytestület előre rátette a szegedi pincérség nyakára a hurkot azzal a határozatával, a mely Így szól: «A munkáltatók nőket alkalmazhatnak a kávéházakban és vendéglőkben sztrájk esetén és annak tartama alatt*.Ez az előre megfontolt ravasz határozat, amely mélyen sérti minden európai gondolkodású ember jogi érzését, eltekintve attól, hogy Magyarország enervált közerkölcsök szemétdombján is átható bűzt terjeszt és ezenkívül közegészségügyi szempontból is kihívja maga ellen a kritikát — nem bántotta a, sajnos, gyámság helyett autonóm joggal felruházott városi tanács lelkét sem. Nem hatott a sajtóra sem, amelynek süket fülei csák akkor nyíltak ki, amidőn a pincérek panaszaikkal a fővárosi lapokhoz fordultak.Mit bánta a tanács, hogy a prostitúciónak újabb csatornát nyitott ? IMit törődött vele, hogy a vándorbotol adja a kezébe annyi embernek?!Ugyan kikből tellenék ki a Cunard Line nemzeti színűre mázolt hajóinak utatasai,

ha a hatóságok nem Iparkodnának földönfutóvá tenni annyi munkáskezet?A szegedi rendőrbiróság, a tulipános ipar- törvényelí és a városi tanács szédületesen bölcs határozatai segélyével megtalálta azt az utat, amelyen át kitessékelte a városból azon elemeket, kik bár adófizetői voltak a városnak — nem lehettek elég szerencsések, hogy a virilisták listáján szerepeljenek.Eltekintve attól, hogy a törvény világos rendelkezését, amely előírja, hogy a sztrájk beálltától számított 24 órán belül összehívandó a békéltető bizottság, nem hajtotta végre. Az előtte megjelent sztrájkbizottságnak kijelentette, hogy a hatóság a sztrájkot megszűntnek tekinti, mert az bejelentve nem volt. Minekutána a sztrájkot egy küldöttség szabályszerűen bejelentette, újból kitűnt a rendőrség részrehajló eljárása.Végezetül, hogy a kép teljes legyen, ide Írjuk még az iparhatósági biztos ama szelíd felszólítását, amely bár igen burkolt formájú volt, mégis mindenki azonnal ráismert benne a zöld tolonckocsira . . .Evoe! Népszabadság hazája!...*A felsorolt eseményekből mi proletárok levonjuk a tanulságot. Az ilyen gazságokkal szemben erősen kell szervezkednünk, hisz szervezkedésünk legjobb előmozdítói a fekete gróf és liü csatlósai, a rendőr- pasák és szolgabirák. Sok ilyen agyalágyult végzése és akkor ezen a szabadságszigeten a szociáldemokraták tábora meg fog tiz- szereződni. Friedman Sándor.Kassa. Kassai szaktársaink hónapokon keresztül tartó kemény munkával keresztülvitték, hogy a pribékek kezéből kivették a közvetítést és azt teljesen díjtalanul eszközük tagjaik részére. A szervezet közvetitő- intézménye hosszú időn át zavartalanul működött, de most ugylátszik a pribékek megirigyelték és a közvetítésbe ismét beleakarnak kontárkodni. Eme törekvésüket (rzonban csak úgy tudják megvalósítani, Tiá a pincérmunkások között akad olyan, alti piszkos üzlet üknek eszközül adja oda magát. Ilyen azonban Kassán nem akad.Sajnos, azonban mégis tudnak operálni, mert a vidékről jött emberek nagyon szívesen felhasználtatják magukat. A napokban is öt ilyen gyászalak utazott át Kassán, akik a becsületes pincérek törekvéseit negligálva, elmennek dolgozni oda, ahova kassai pincér nem kapható. Olyan helyre mennek dolgozni, ahova a szervezet nem közvetít, mert a munkaadó a meghatározott 5 kor. kisegitési dijat nem hajlandó megfizetni.Azt, hogy ügynöktől fogadtak el közvetítést és árszabályon alul mentek dolgozni, tetézték még azzal, hogy a szervező bizottság felszólítását sem vették figyelembe. Szükségesnek tartjuk tehát ezen emberek neveit közismertté tenni, hogy ne csak Kassán, hanem mindenütt, ahol szervezett pincérmunkások vannak, megismerjék őket. Szükséges ez annál is inkább, mert olyan emberek ezek, akik sohasem maradnak meg hosszabb ideig egy helyen, örökké csavarognak és megjelenésükkel valamely városban csak a helyi pincérmunkások kivívott eredméyeit veszélyeztetik, az ilyen alakokai állandóan evidenciában kell tartani s ha valahova megérkeznek, vagy megtanítsák őket, a tisztességre, vagy pedig, ha ez ném használ, zavarlak ki a városból.A kassai bojkottörők a következők: 
Kurner Jenő, Bivúk József, Stdbach Ödön, 
Kamanda János és Gál Bernát.A nemzet oszlopa. Régóta ismeretes a szolnoki «Nemzeti- szálloda főhajcsárja mint olyan, aki gyűlöli a szocialistát. De azért ő nemcsak gyűlöl, hanem fél is. Gyakran sóhajt fel az üzletben: .Attól félek, ide is átcsap a szocializmus.*Hát bizony attól félhet Reisz Henrik ur, meg kedves gazdája Fodor Jenő ur Is, mert ha szocialisták lesznek a Orand Hotel 
«Nemzethet Szolnokon, akkor majd nem fogják önök a szegény családos háziszolgát felpofozni, amit az még most tűrni kénytelen, hanem akkor az öntudat ereje ezt

mind vissza fogja adni. És Reisz Henrik az «ur* nem fogja kijelenteni a felszoigálő- személyzet előtt, hogy ő főpincér ur. Akkor meg fog elégedni az egyszerű szaktárs megszólitással is. Azt sem fogja Reisz ur megengedni magának, hogy főpincér létére a bllliárdpénzt maga kezelje, az ezzel járó hasznot maga vágja zsebre, ellenben a billiárd-lisztitásért a felszolgáló havi 24 
korona fizetéséből von le egy tekintélyes összeget.Továbbá mit gondol Reisz ur, mit szólna alioz egy öntudatos, munkaerejére sokat adó szocialista pincér, ha megtudná azt. amit ön most gyakorol, hogy a felszolgálók borravalóját egyszerűen eltulajdonítja. Hát maradhatna ön egy percig is abtjan a 
tGrand Hotelt-ben? Bizony nem. És ezt ön jól tudja, azért fél úgy a szocialistáktól.De várjon csak! Ne féljen ön olyan nagyon, mert meglehet, hogy az a szocializmus még önből is jóravaló embert fog csinálni.Szervezeti ügyek.

Bojkott és zárlat.
B o j k o t t  a la tt áll: A  „ F o g a d ó * 1

cimU fércelmány. Szervezett szakmamunkát 
a „Fogadét" nem olvassa.

Z á r la t a la tt állanak: S zeged  ás 
P écs városok.

Felhívás!A Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak ideiglenes országos szervező bizottsága folyó évi október hó 15. és 16-án Budapesten országos nyilvános gyűlést, a gyűlés után pedig
országos küldött-értekezletet tartj űntíijTÖ" embrióéi meghívjuk a magyar- országi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat. Az országos értekezleten képviseltethetik magukat a már meglevő szervezetek 1—4 küldöttig. Ahol még nincs szervezet, ott a szaktársak jöjjenek össze értekezletre és válaszszák meg a küldöttet. A megválasztott küldötteket szeptember hó 

30-ig kell lapunk szerkesztőségéhez beje
lenteni.

Az 1. országos küldött-gyűlés
programmja és napirendje:1. Az ideiglenes országos szervező bizottság jelentése:

a) Titkári jelentés.
b) Pénztári jelentés.Előadó: Schönherr József z ívtárs.2. A szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak gazdasági helyzete:
a) Az ipartörvény módosítása.
b) A pincérnőkérdés.Előadó: Boór Jenő elvtárs.3. A segédszemélyzet szervezése és a munkaközvetítés.Előadó: Neumann Izidor elvtárs.4. Az agitáció és a sajtó:
a) Egy országos szövetség alakítása.
h) Egy országos ellentállási pénztár létesítése.
c) Egy országos árszabály kidolgozásaElőadó: Farkas János elvtárs.5. Küzdelem az általános, titkos választójogért.Előadó: Schönherr József elvtár:
6. Az országos szervező bizottság megválasztása.7. Szakoktatás és tanoncügy.Előadó: Kozma Zsigmond elvtárs.8. Indítványok.Az országos szabadszervezeti szabályzat értelmében 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 megbizólevéllel láttatnak el. A



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 5. oldalSZEM LE.megbízóleveleket az értekezlet vagy gyűlés elnöke és jegyzője (hol szabadszervezet 
van, ott a szervezir bizottság elnöke és tit
kára) 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 bélyegződével és a titkár (bizalmiférfi) aláírásával ellátni.A küldöttek elszállásolásáról az országos szervező bizottság gondoskodik.Testvéri üdvözlettel 

az országos szervező bizottság.

Szegedi kizárt szaktársaink részére 
országos adakozásra kérjük fel szak
társainkat. A kutyaszövetség uszítása folytán sok családos ember maradt munka nélkül, erkölcsi kötelességünk segélyezni őket.

Adományok a szaklap szerkesztőségébe 
küldendők.

Bocsánatkérő nyilatkozat. Alulirot Zalder Imre pincérrel szemben tanúsított helytelen magaviseletemért, valamint a szociáldemokratákat sértő kifejezéseimért bocsánatot kérek és Ígérem, hogy a jövő- ben hasonló alkalmakra okot nem fogok szolgáltatni.Jelen bocsánatkérésemet a ^Nagyváradi Munkásujság*, valamint a «Magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak Szaklapjában* való közzétételre a pincérek szervezetét felhatalmazom és a«Népszavá >-ra 3 hónapra eló'fizetek.Fenti nyilatkozat alapján Zabolczki Her- inannt, valamint Kert-utcai cukrászatát a pincérek szervező bizottsága, a . bojkotfrralól felmentette.
A pincérek szervező bizottsága.

Sztancsu, a nagy paraszt. A kávésok szégyene, Sztancsu, ismét kitett magáért, ismét kitörtek rajta fiatalkori foglalkozásának nagymérvű nyomai. A tisztességes magaviseletét csak nem bírja magára ölteni e minden hájjal megkent, furcsa formájú ember.Nem elég, hogy személyzetét a szervezetbe nem engedi beíratni, de még attól sem riad vissza, hogy tisztességes, szervezett munkást, ki mint vendég jelenik meg nála, ne inzultáljon.A napokban Bereczky Lajos elvtársunkba botlott bele a haramia-képű bácsi, csakis azért, mert mások verejtékétől ragyogó, a kifosztott és kizsarolt emberek százainak átkától nehéz levegőjű kávéházába tette be a lábát. Hogy miért járt ott Bereczky elvtársunk, az mellékes is volna; a fő az, hogy mint vendég jelent meg, talán csak azért, hogy mint memento figyelmeztesse Sztancsu kávéfó'zőit az idő közelségére, amikor leszámolunk velük. Mert sok az elvámolni valója Sztancsu konyhaszemélyzetének is.Évek óta kerülik a szervezet tájékát és lehetetlenné teszik, hogy Sztancsu a kollektív szerződés követelményeinek eleget tegyen. De ha még olyan bizalommal vannak is eltelve Sztancsu örökkévalóságában, mi hiszszük, hogy úgy ők, mint Sztancsu nemsokára meg fogják ismerni a szervezet erejét és hatalmat.Sztrájk a Mátyás királyban. A tisztességes* bánásmód miatt kellett sztrájkba lépniük a nevezett kávéház munkásainak Fanto urnák ugyanis az a megrögzött szokása volt (reméljük, hogy csak volt), hogy egy ember hibája miatt rendesen az egész személyzetet gyalázta.Az a példás összetartás, amit evégből az alkalmazottak tanúsítottak, meg is hozta jutalmát, mert rövid pár órai munkaszüne- telés után minden követelésük teljesítve lett. Reméljük, Fanto ur levonta ezek után a

hízelgőt, hanem az összes embereit meg fogja becsülni.Nyugtázás. A kávéssegédekhez beküldetett: Hoffmann Miksa részéről 10.— korona, Engler Károlytól 2.— korona és Siófokról 7.08 korona.Az éttermi segédekhez!Lapunk 8-iki számában a fenti címmel egy cikk jelent meg «Cellárius» aláírással. Cikkíró szaktársunk elég életrevaló eszmét pendít meg a következő javaslatával:1. Minden üzletben haladéktalanul meg kell választani a bizalmiférfiut. (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.-nél, sem a szabadszervezetben; nem szabad ügynöktől közvetített Ĵánossal* 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 alkoholivást; a régiségtárba kell helyezni a fajakon lógó sprinci bácsiknak* a fényképeit ; nem szabad mást beeresztni 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 azt a választmányi határozatot: «hogy választmányi tag nem lehet bizalmiférfi- és szervező bizottsági tag, mert a választmánynak együtt és békésen kell közre- 
munkálkodni az éttermi segédek szer-

• vezésén. > ' ’ ' n»anósiA cikket iró szaktársunk felhívja az éttermi segédeket, hogy az ájtala megindított vitában vegyenek részt. Én a felhívásnak már azért is eleget teszek, hogy esetleges hiányait a cikknek talán sikerül pótolni. Én nem akarom felhozandó érveim helyességét a németországi pincérföderáció hatalmával erősíteni és bizonyítani annak a a németországi szaktársainkra nézve üdvös voltát, hisz ezt megtette már «Cellárius» szaktársunk.Azonban arra, hogy az éltermi segédeknek lehetséges legyen mindazt elérni, amire minden osztályharc alapján szervezkedő munkás törekszik, a fenti javaslatokat kiegészíteni kívánnám a következőkkel:Az éttermi segédek szervező bizottsága a bizalmíférfi-testülettel hasson oda. hogy a B. P. E. jelenlegi vezetőségi tagjai osztálytudatos szociáldemokraták legyenek s igy átérezve az étermi segédek különböző bajait, velük együtt küzdjedek azok orvoslásán. És ne késsenek a jelenlegi B. P. E.-et átalakítani, modern szakegyesületté az által, hogy már az uj helységben vegye kezdetét a modern szociális szellemben való hetenkénti tudományos felolvasás, retorikai előadásokkal. Ha pedig ezekre némely vezetőségi tagnak nem volna meg a hajlandósága vagy bátorsága, az engedje át a helyét olyannak, akiben megvan. Mert a modern szociális eszme előbb-utóbb utat tör magának Jerikó* falain belül s akkor úgyis legyőzi a maradi kishitüeket. Nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a fenti négy pontban foglalt javaslat Keresztülvitelére szükséges az erősen kiforrott osztálytudat. De hogy osztálytudatossak lehessünk, tanulnunk kell. S hogy tanulhassunk, modern iskola kell.Teliát ilyenné kell átalakítani a B. P. E.-et. Akkor kifogynak sorainkból az ügynökhöz járó és kézalatt kínálkozó •Jánosok». Meg fog szűnni a kártyajáték és az alkohol- fogyasztás s vele együtt eltűnnek a «princi bácsik* fényképei is. Suhogó.

1400 korona és 56 nap. A legutóbi számunkban már irtunk arról, hogy a rendőrség mily garádálkodást vitt véghez, amikor Csernák László, kávéfőző elvtársunktól a szaklapunk előfizetési diját, 49 koronát (Dob-utca 72. sz. alatti helyiségben), elkobozta, A kozákok hadjárata alkalmával több ott tartózkodó elvfársainknak a nevét felírták, akik ily módon f. hó 19-én a VII. kerületi rendőrség megidézett Sajó rendőrtanácsos elé.Kávéfőző elvtársaink 19-én megjelentek, hogy megtudják, mivel vádolja őket a ■ rendnek fő éber őre. Hát a vádat ugyan még máig sem tudják elvtársaink, de azt tudják, hogy Sajó főkozák 10 elvfársunkat 
elitéit 1400 korona pénzbüntetésre és 56 
napi elzárásra. E hallatlan vérlázitó Ítélet kimondását amikor dr. Ladányi elvtársunk Írásban kérte, Sajó egyszerűen megtagadta ezt azzal az indokolással, hogy a rendőrségnél ez nem szokás. Amikor dr. Ladányi elvtárs a törvényre hivatkozott, a «jó pan- pandur* azt felelte: «Ah, mi nekem a törvény, én azt igy akarom és punktum!* Nem állítjuk, hogy e drákói ítélet felsőbb parancsra történt, de csak tapasztaljuk, hogy Magyarországon a dolgozó népek közszabadságát olyan emberek kezelik és úgy, hogy a törvény nekik hekuba, a fő az, hogy a munkáson rúgjanak egyet és ártatlan embereket megfoszszanak sza
badságuktól, mert tudják, hogy ezért nekik kitüntetés jár. Pedig más kellene, hogy járjon érte a magyar Trepovoknak.Most pedig Magyarország belügyminiszteréhez van néhány szavunk és ez a következő:Mi lesz a felfüggesztett kávéfőző szakegyesülettel ? Ez a kis rendőrstikli azért kellett, hogy kicsavarhassák ismét néhány száz ember egyesülési jogának nyakát? Hát' csak rajta! A szervezett kávéfőzők és konyhalegények már várják az ukázt és készen vannak, hogy úgy fogadják, mintha misem történt volna. Az urak nagyon csalódnak, ha azt hiszik, hogy az 1400 koronás és 56 napos drákói Ítélettel ejriasztottak bennünket a szervezkedéstől. Óh nemi Ez csak megerősít bennünket abbeli meggyőződésünkben, hogy az urak nekünk ellenségünk. így tehát továbbra is küzdünk az urak kiváltságos osztálya ellen, az elnyomott proletariátus igazáért.

Menekülés az Ítélet elől. Azon téves reklámu ember, aki a nyáron több helyen Berkovits Károly ur személyét sértette, e hó 24-én a büntető törvényszéknél Berkovits urnák könyörögve, a következő sorokat nyújtotta át:Tek. Berkovits Károly urnákBudapest,
heklográfkcszitő, Sip-u. 11.Ezennel alázattal kérem, fogadja, vagyis tekintse az önnel szemben elkövetett helytelen üzletnyilatkozatomért sajnálataimat.Budapest, 1907 szeptemcer 24.Kiváló tisztelettel

Schönfeld Samu.
Zágráb) pincérek a borravaló 

ellen. A zágrábi szaktársaink már régóta foglalkoznak azzal a kérdéssel, hogy miként szüntessék meg a lealázó borravalót. Most azonban nem álltak meg annak a konstatálásánál, hogy a borravaló lealacsonyító s azonfelül is bizonytalan létalap, hanem gyűlést tartottak, amelyen a borravaló ellen a leghatározottabban állást foglaltak.Zágráb valamennyi pincére az Adria- kávéházban gyűlt össze s elhatározta, hogy valamennyi zágrábi kávéstól fixfizetést követelnek megállapított minimummal s a vendégektől a borravalót el nem fogadják. Ha pedig a kávésok nem volnának hajlandók a fizetés megadására, akkor Zágiáb összes pincérei sztrájkba lépnek s a rokon-



6. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907szakmák alkalmazottait is bevonva a mozgalomba, ha kell, erőszakkal kényszerítik a kávésokat az eddigi szégyenletes borravalós tengődés megszüntetésére. A gyűlés egyúttal kimondta azt, hogy belép a szociáldemokrata párt kötelékébe.
Koliektiv szerződések. A munkáltatók és ezek 

lapjai sokat foglalkoznak mostanában a koliektiv 
szerződésekkel. Két irányzat küzd egymással. Az 
egyik, az iparosok tapasztaltabb és felvilágosodot- 
tabb része, a kollektív szerződések mellett tör 
lándzsát, a másik része pedig, befolyásolva a kutya
szövetség által, ellenzi a kollektív szerződéseket. 
Még az aradi iparoskongresszuson is ellentétesek 
voltak a nézetek. így a kutyaszövetség egy öreg 
alkalmazottá, akire bátran alkalmazható az a német 
közmondás, hogy: «Alter schützt vor Torheit 
nicht!« — az egyéni szerződések mellett kardos
kodott, inig Vágó József határozati javaslatot nyúj
tott be, mely többek közt a következőket tartal
mazza :

«Mondja ki az ipartestületi kongresszus, hogy 
a békéltetés a német Gewerbegerichte mintájára 
szervezendő hivatásos és paritásos iparbiróságokra 
volna bízandó, amelyek élén a kereskedelemügyi 
miniszter által kinevezendő, minden irányban 
független iparbirák működjenek, akik a szociál
politikai és közgazdasági ismeretekkel biró szak- 
férfiak torából minden alaki képesítésre való 
tekintet nélkül volnának kiszemelendők. A békél
tetés során létrejövő egyezségre nézve mondja 
ki az ipartestületi kongresszus, hogy az ille
tékes törvényhatóság, az illetékes kereskedelmi 
és iparkamara és a még csak a jövőben szer
vezendő munkáskamara záros és rövid határidőn 
belül nyilvánítandó véleményének meghallgatása 
után a kereskedelemügyi miniszter részéről rövid 
utón a szabályrendelet jogerejére legyen emelendő, 
amelynek megszegése kihágásként volna keze
lendő. Mondja ki továbbá az ipartestületi kon
gresszus, hogy a koliektiv munkafeltételeket meg
állapító ily szabályrerdeletek nyilvánjogi jelentő
ségének erősítése céljából szükségesnek tartja, 
hogy: a j az iparfejlesztési torvény végrehajtási 
rendeleti oly irányban kiegészíttessék, hogy állami 
támogatásban csak oly iparvállalat részesíthető, 
amely az ily koliektiv munkafeltételeket megálla
pító szabályrendeletek betartására magát kötelezi 
s hogy b) a közszállitási szabályzatba felvétessék 
már a szennykonkurrencia kizárása céljából is az 
angol miniára európ .szerle elfogadott fair wages 
klauzulának megfelelő oly határozmány, hogv a 
pályázati ajánlatok közül csáK lajíjpöhétpj^fi^je
lembe, amelyek magukat az említett szabalvren- 
deleti jogerőre emelt koliektiv megállapodások 
betartására kötelezik.*
Az okosabb Irányzattal szemben a kutyaszövetség 

orgánumai állandóan becsmérelik a koliektiv szer
ződéseket és úgy tüntetik fel a dolgot, mintha az 
ilyen szerződések után egyedül csak a szociál
demokrata munkásság rajongna.

A magunk részéröl már többször kifejtettük állás
pontunkat a koliektiv szerződésekkel szemben. Nem 
rajongunk értük, de nem is ellenezzük ezeket. A 
kollektív szerződések előnye főleg aoban rejlik, 
hogy rossz Konjunkiurák eseten a munkabérek nem 
szállnak le, hátránya pedig, hogy jó konjunktúrák 
esetén nem igen eme kedhetnek a munkabérek. És 
amint a viszonyok most állanak, midőn a kizárások 
folytán a munkások tömegesen hagyták el az or
szágot, úgy, hogy minden szakmánál munkáshiány 
van és a munkabérek önmaguktól emelkednek,éppen
séggel nem érdeke a munkásságnak, hogy kollektív 
szerződéseket sürgessen. De nem érdeke azért sem, 
mert mostanában az élelmiszerek és lakbérek roha
mosan drágulnak, lekötöttség esetén pedig nem 
emelkedhetnének a bérek.

A szociáldemokrata párt és a szakszerve
zetek. A stuttgarti kongresszus többek közt a párt 
és a szakszervez tek v szonyáról foglalkozott és a 
következő igen érdekes és világos határozati javas- 
latot fogadta el: <A proleiariátusuak szellemi, 
politikai és gazdasági bil ncseiből való felszaba
dításához egyformán szükséges a munkásosztály 
politikai és gazdasági téren való küzdelme. Ha a 
proletariátus politikai küzdelmének vezetése a 
szociáldemokrata párt feladata, úgy a gazdasági 
küzdelem a szakszervezeteké Pártnak és szak- 
szervezeteknek tehát egyformán fontos feladatok 
jutnak a prolctárság szervezésénél. A proletariátus 
küzdelme annál könnyebb és eredményesebb lesz, 
minél kedvező' h vonatkozások állanak fenn a párt 
cs a szakszerv< zelek közölt. E 'bü l folyóing a 
kongresszus a munka uszály érdekében valónak 
jelenti ki, ho;>y minden országban szoros kapocs 
létesitessék part és szakszervezetek között és hogy 
ezen vonatkozások állandóan ápoltassanak és szem 
előtt tartassanak. A párt és a szakszei vezetek köte
lesek akcióikban egymást támogatni és elősegíteni 
és harcaiknál csak olyan fegyvereket és módokat 
használni, amelyek a proletariátus küzdelmének 
fejlődésére és < lősegitésére alkalmasak. Mindkét 
fél köteles egymással kölcsönös megértésre töre
kedni oly esetekben, amidőn a használandó módo
zatokra nézeteltérés fo;og fenn. A szakszervezetek 
feladataikat csak úgy oldhatják meg helyesen, ha 
akcióikban a szocializmus vezérli őket. A pártnak 
kötelessége a szakszervezeteket a munkásosztály 
helyzetének javítására irányuló tevékenységükben 
támogatni és a szakszervezetek követeléseinek a 
parlamentben érvényt szerezni. A kongresszus 
egyben kifejezést ad ama nézetének, hogy u szak- I

szervezetek annál jobban tudnak megfelelni felada
taiknak a kizsákmányolás elleni küzdelemben, minél 
tökéletesebb segélyező intézményük és minél 
nagyobb harci alapokkal rendelkeznek a küzde
lemben állók támogatására.

A kongresszus felhívást intéz mindazon szak- 
szervezetekhez, melyek az 1809-ben Brüsszelben 
tartott értekezleten felállított és a Parisban 1900 bm 
tartott kongresszuson elfogadott megállapodásoknál, 
megfelelnek, hogy a nemzetközi kongresszusokon 
képviseltessék magukat, lépjenek összeköttetésbe a 
brüsszeli nemzetközi szocialista irodával és tartsák 
fenn összeköttetésüket.

A szocialista irodát pedig megbízza azzal, hogy 
kölcsönös információk közlése végett lépjen össze
köttetésbe a szakszervezetek nemzetközi titkár
ságával Berlinben.

A kongresszus megbízza a nemzetközi irodát 
mindazon okmányok beszerzésével, amelyek a pártok 
és szakszervezetek közötti viszony tanulmányozására 
alkalmasak és azzal, hogy erről a következő kon
gresszuson jelentést tegyen.*

A németországi szakszervezetek 1906-ban.
A németországi szakszervezetek vezérbizottsága 
most tette közzé statisztikai kimutatását a szak- 
szervezetekről. E kimutatás szerint a német szak- 
szervezetek 1906-ban ismét hatalmasan erősödtek. 
Az első millió taglétszámot tudvalevőlegmárl904-ben 
érték el és most már közel járnak a második millió
hoz. Olyan eredmény ez, amiről még a közelmúlt
ban sem mertek álmodni. Ha az összes német- 
országi szakszervezeteket, vagyis a vezérbizottság 
(szakszervezeti tanács) kötelékéhez tartozókat, a 
Hirsch-Duncker-félc szervezeteket, a keresztény- 
szociálisokat, a helyi szervezeteket és az úgyneve
zett független szervezeteket vesszük figyelembe, 
akkor Németországban már több mint két millió 
szervezett munkás van. És ezzel Németország, a 
szervezett munkások számát tekintve, már első 
helyen áll az összes országok közt, vagyis Néme!- 
ország túlhaladta Angliát, a szakszervezeti moz
galom klasszikus országát.

A  vezérbizottsághoz tartozó szakszervezetek tag
létszámának növekedését a következő táblázat 
mutatja:

Év Taglétszám Tagszaporulat Százalékban1894 246.494 22.964 10-21895 259.176 12.681 6*21896 329.230 70.055 27*01897 412.359 83.129 25*21898 493.742 81.383 19*71899 580.473 86.731 17*51990 680.427 99.954 17-21901 677.510 — —1902 * 733.206 66.696 8*21903 887.698 154.492 21*01904 1,052.108 164.410 18-51905 1,344.803 292.695 27*81906 1,689.709 344.906 25*6
A legerősebb szakszervezetek a következők : 

Vas- és fémmunkások 310.673, Kőművesek 183.537, 
Famunkások 146.443, Gyári munkások 115.739, 
Bányászok 105.283, Textilmunkások 101.055.

A  női tagok száma 1906-ban 118.908 volt, mig 
1905-ben még csak 74.411 volt.

A németországi szakszervezetek bevétele 1906-ban 
41,602 939 márka, kiadása 36,963.413 márka volt.

Nemzetközi értekezletek. A stuttgarti nemzet
közi kongresszussal kapcsolatban számos szakma 
nemzetközi értekezletet tartott. Így a sütők augusztus 
25-én és 26-án, a fodrászok augusztus 26-ún, a 
községi munkások augusztus 25-én, a famunkúsok 
augusztus 16-án és 17-én, a kőművesek augusztus 
16-án és 17-én, a cipészek augusztus 16-án és a 
dohánygyári munkások augusztus 11— 17-ig Stutt
gartban. A nyomdászok pedig röviddel ezelőtt 
Parisban és a vasmunkások Brüsszelben tartották 
nemzetközi értekezletüket. Valamennyi értekezleten 
a szakszervezetek nemzetközi szolidaritásának ki
építéséről volt szó és a hozott határozatok jóval 
előmozdítják a munkásság nemzetköziségét.

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

Értesítés. Az őszi mulatságról szóló tu
dósítást és elszámolást a Jövő számunkban 
hozzuk.

Mindazok, kik még jegyekkel nem szá
moltak el, haladéktalanul számoljanak el.

Úgyszintén a szegediek részére adott 
adományokkal is.

Pártkiadványok: Forradalmi eszközök. Csizmadia Sándor elvtárs ezen legújabb füzete az ujabban fel-felbukkanó «forra- dalmb jelszavakkal foglalkozik. A 61 oldalra terjedő miivecskében rövid, de beható vizsgálat alá veszi a centralizáció ellen felhozott érveléseket. A közvetlen cselekvésnél meggyőzően bizonyítja, hogy a munkásság küzdelmében mennyire szükséges a határozott, s z ív ó s  munka, amelylyel nehéz harcainkat előkészítve, törekvéseinket biztos győzelemre vihessük. Az anti- parlamentarizmust kellő értékére szállítja le. Az általános sztrájknál kimutatja, hogy mikor és hol lehet ezt a fegyvert alkalmazni. Az antimilitarizmusnál bizonyítja, hogy itt épp úgy, mint mindennél, nem üres frázisokkal, szájaskodással, hanem komoly munkával lehet csak boldogulni. A füzetet ajánljuk az elvtársak figyelmébe. Megrendelhető a Népszava könyvkereskedésében. Ára 10 fillér.
A töke vallása. Ügyes fordításban megjelent Lafargue elvtársnak ez a kitűnő munkája, amelyben leírja a tőkések kongresszusát, ahol a kizsákmányolók megszövegezik a munkásoknak szánt katekizmust és a saját érdekeiknek megfelelő vallásformákat megállapítják. Gyönyörűen lefesti Lafargue elvtárs a tőkepénzesek gondolkozásmódját, amelylyel maguknak követelnek minden szépet és jót. a munkásoknak pedig a nélkülözést, a nyomoru- ságót, szolgaságot rendelik osztályrészül. A /üzetet, a Népszava könyvkereskedése adja ki. Ára 30 fillér. Ma jobban, mint valaha, szegődik a klerikális reakció a tőke szolgálatába a munkásság ellen. A meg- nyugvást, lemondást hirdetik a kapzsi tőke határtalan kizsákmányolásával szemben s a hitbe vetett bizalommal akarják gyógyítani a kizsarolt osztály sajgó sebeit. Maguk pedig fenékig élvezik az élet minden gyönyöreit. Lafargue elvtárs füzete kitűnő agitácionális eszköz a népbutitók gaz törekvéseivel szentben. Szükséges, hogy elvtársaink minél szélesebb körben terjesszék.Eljegyzés. Löwy Zelma és Weisz Ignác jegyesek.

Sarokhelyiség,
kávéháznak vagy vendéglőnek terjedelmes nagy fronttal, részben használható udvarral, élénk forgalmú helyen, kaszárnya közvetlen közelében folyó évi november 1-re olcsón kiadó.Bővebbel a kiadóban.H IV A T A L O S R ÉSZ.

Pályázati hirdetmény. A budapesti kávéssegé- 
dek, kávéfőzők éa honyhalegények segélyalapjának 
kamataiból a folyó évben 876 korona 75 fillér áll 
rendelkezésre, amely összeg 300 és 200, esetleg 
kisebb részletekben kerül kiosztásra. A kamatokra 
az alapitó levél értelmében pályázhatnak Budapes
ten alkalmazásban állott vagy álló kávéssegédek, 
kávéfőzők és konyhalegények, vagy ezeknek özve
gyei, illetve árvái. A  pályázati kérvényeket a folyó 
1907. évi október hó 15. napjának délutáni 5 órá
jáig a budapesti kávésipartáriulat irodájában (Vll., 
Wesselényi-utca 4. sz. a.) naponta délután 3 és 5 
óra között lehet benyújtani.

Budapest, 1907 szeptember 7.
Az alapot kezelő bizottság nevében: 

Némái Antal, elnök.



1907
Szerkesztői üzenetek.

U. A. henfessegéd elvtársnak. A  küldött adato
kat köszönjük. Kérjük, hogy arról a konyháról 
minél több sütetet csípjen számunkra.

Magyarországi Szállodai, Éltermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 7. oldal

Nyílt tér.
Zsiga kávéház Dohány- és Mlksa- utca sarok. Beifeld Zsiga,

kávés.
Törley-pezsgő dugókat a cég szeptember 1-töl 10 fillérért vált vissza.
Pincér-cipők csak Serény Zsigmondnál, VII., Erzsébet-körut 30 kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak errevonatkoző hirdetésünket.

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

VILÍ003SA<J KÖNYVNV0M04
Pincérek találkozó helye!Tudatom t. szaktársaimmal, hogy a Gyárutcai Liszt Ferenc-tér kávéházat megvettem. Az Andrássy-uthoz közel, a szaktársak részére központi találkozót képez.Kérem kollegiális támogatásukat.Üdvözlettel Kalser D. Dezső.

H  i rd  e t é se k e i S S ®
U! -és kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 
hirdetési osztálya, VI., Csengeri-u. 56. I./13.

PEZSGŐHÖZlegjobb fró’cj
A blaktisztítást, olajozást, padló

beeresztést, kefélést, valamint csillár- és papirkárplt (tapéta)-tlsztitást s minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.
Budapesti szoba- és 
ablaktisztító munkások 

szövetkezete.
Iroda: VII., Huszár-utca 10. — 

Telefon 1400. Telefon 1400.

A szaktársak figyelmébe 1
Ajánljuk

H e r m a n n  G y u l a
fé rfisza b ó m e ste rt

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

^Kész üzleti ruhák raktára^

Pincérek figyelmébe!P Í n r t á r * > r B i n n j ! r  mindennemű tyukszemes , , , u c r  CHgBÖBX és fájós lábakat meggyógyít cipőim viselése,P i n c é r a r i n n l ?  va^ di finom chevreaux- r i l l b e r  C ip O K  bőrből, könnyű, erős talppal, párja 14 korona.

P in c é r -c ip ő k  SSŜ JSlSSSS.6™ '

Serény Zsigmond
Budapest, üli,, Erzsébet-körut 38.V id é k i m e g r e n d e l i t e k  u t á n v é t e l l e l  p o n t o s a n  B s z k ő z i i l t a t n e k .

Az általános választójogért rendezendő általános sztrájk sikerének érdekében az itt felsorolt
agitációs füzeteket 

és röpiratokatv , J r . r . A :  t O O f c ? p ^ J o \ >ajánljuk terjesztésre. A terjesztés megkönnyítése céljából úgy a füzetekből, valamint a röp- iratokból nagyobb engedményt adunk. Az itt jelzett árak október l i ó  10*ig maradnak érvényben.
A csühások.
A mi hőseink.
A nép pártja-e a néppárt?
A szociáldemokrácia

Hazafiság és nemzetköziség. 
Kereszténység és szocializmus. 
Szózat a nőkhöz.
Szazai
— ■ Darabja 4 fillér.------
10— 300 példány vételnél 25% enged

mény, 100 drb 3 korona.
300— 500 példány vételnél 33% enged

mény. 100 drb 2.68 korona.
t»00— 1000 példány vételnél 40% en

gedmény, 100 drb 2.40 korona.

Kik a hazaárulók?
—  Darabja 6 fillér. ——
10— 100 példány vételnél 25% enged

mény, loo drb 4.50 korona.
100— 300 példány vételnél 33%  en

gedmény, 100 drb 4 korona.
800— 500 példány vételnél 40%  en

gedmény. 100 drb 8.60 korona.
500— 1000 példány vételnél 50% en

gedmény, 100 drb 3 korona.

mm  :© k t é b s r 1 0í | -aí»Y«- j• I I nrri-Ai I

Az itt felsorolt könyvek csak készpénz ellenében rendelhetők meg a

Népszava könyvkereskedésben
Budapest, VII. kér., Nyár-utca 1. szám alatt.

Általános sztrájk és választójog 
Magyarországon.
Irta: Breaztöozy Ernő.

Mit akar a szociáldemokrácia?
Irta: Liebkneclit Vilmos.

A t e k e  vallása.
Irta: Lafargue Pál.

Proletárok verseskönyve.
Szerkesztette: Csizmadia 8. 

— Darabja 30 fillér. —
10— 100 példány vételnél (esetleg ve

gyesen) 25% engedmény, 100 drb 
22.50 korona.

100— 300 példány vételnél (esetleg ve
gyesen) 83% engedmény, 100 drb 
20 korona.

300— 500 példány vételnél (esetleg ve
gyesen) 40%  engedmény, 100 drb 
18 korona.

Forradalmi eszközök.
Irta: Csizmadia Slándor.

——- Darabja 10- fillér. — ■
10— 100 példány vételnél 25% enged

mény, 100 drb 7.50 leorona.
100— 300 példány vételnél 33% en

gedmény, 100 drb 6.70 korona. 
300— 500 példány vételnél 40% en

gedmény, 100 drb 6 korona.
500— 1000 példány vételnél 50%  en

gedmény, 100 drb 5 korona.

Október 10-éná emlékére 
képes levelező lap  és 
emléklap je lenik meg.Az emléklap a gyűlések és felvonulások érdekesebb részleteinek hU fényképfelvételét fogja tartalmazni. Jó ás kifogástalan fénykóp-felvételekict az emléklap részére az ofrszág bármely részéből nagyon sztivoson vcsztlnk.
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BEITZ JÁNOS

mtíesztergályos, dákó- 
és bllliárdgolyó-gyár

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

Kávéházi eszközök 
raktára

és javitQ-míífieiye.
Tekegolyók pontosan 

jutányosán eszter-és ju
. gáftatnak. 
Használt golyók és 

f dákók olcsón, állan
dóan raktáron vannak. 

Csorba golyók magas áron vétetnek mag ős becseréltelek.

Dákók gyorsan és pontosan készíttetnek.
TELEFON: 81-30. - ■ . .. -  T E L E F O N : 81-30.

© P in c é re k  ta lá lk o z ó  h e ly e i ©

Badacsony-kávéház
E rzsé b c t-k o ru t 41.
Kitűnő kávéházi ételek és Halok.
Valódi amerikai tekeasztalok. ©

Minden este

IFJ. H O R V Á T H  E R N Ő
te ljes  zen ek ará va l h an g versen y ez

Krausj Muki ás Most Ferenckávésok.
© C sa lá d o k  t a lá lk o z ó  he lye ! ©

„Gasinó"

Q J ------------------------------- -----L £ l

Consumpincérek részvénytársasága
Budapest, Ilii., Kertész-u. 4B.
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 

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

Q1_________________ r n Telefou-sz.: 10

Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza! El

Gross Simon ■
fodrászterme

Budapest, VI., Petőfi-utca 3.

A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, leg
régibb pincér-fodrász.
Rendes á rsza b á ly t Népszava E

Akinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos 
megjelenésre és a fejbőr ápolására, annak G r o s s  
S im o n  fodrásztermét állandóan látogatni kell.
M odern k iszo lgá lás I T isztaság  Z

külön töltés.

Budapesti főraktár:

IY ., Szép-utca 3.

P in cér-c ip ész.
26 év óta elismert pincér-cipóé?.

Révai Fiilöp.
Ezen a tóren versenyen kivUl álló.

Üzlet: Budapest, VII., VVesselényi-utca 31.
Kész Uzlotl cipók raktáron tartatnak. 

Levelezőlap általi moghivásra azonnal jövök.

B
1908-ik é v re  szóló

NEPSZAVA-1APTAR.ParitbjA (50 fillér. Legalább 10 példány vételénél kész pénzfizetés ellenében, d rbja  ‘lő fillér, elszúiiiulilsrn drlijii 61 fillér. A  rendeléseket n berrkozés sorrendjében intézzük e l. Postaköltséfr az összeggel beküldendő. M egrendelési cím ;
„Népszava'1 könyvkereskedés
Budapest, VII., Nyár-utca I.

Vendéglős urak figyelm ébe!legm elegebben ajánló a legjobbnak elismert t sok időt s munkát m egtakarító «Berkovits»-félel l e k t o y r a p h  - l a p o k a ts minden színben lévő 
t in tá k a t .  A nélkülözhetetlen H eltlograph-lap  mind
k é t  oldalon többször használható és egy eredetiről 100 120 másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós köze fektetjük s 3—4 nap múlva Ismét használható. Hektograph- 
teke rcsek és kim oshalatlan ru h a je lző -fos tákek  minden nagyságban rendelhetők
B e rk o v its  K á ro lysokszorosító-készülékek, Hektngrnph-raktárában
Budapest, VII., Sip-utca 11. szám.

Á r je g y z é k  b é rm e n tv e .
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