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Magyarországi

m Szaklapja =
A  magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi 'almazoüak szociális érdekeit védő szaklapELŐFIZETÉSI ÁRAK:Nem szakegyleti tagok részére iEgész é v r e ---------15 kor. | Fél évre-------7 kor. 50 fül.S z a b a d s z e r v e z e t e k  t a g ja i  r é s z é r e  i havonta 40 fill.

Megjelenik havonta háromszor, 
úgymint: 8-án, 18-án és 28-án.

Telefon 31-05.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:VII. kerület, Kertész-utca 25. szftm, I. emelet 10,ahová a kéziratok, levelek éa pénzkftldemények küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak.
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 tart, melyre ezennel megghivjuk 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.

A z  I. országos küldöttgyűlés 
programmja és napirendje:1. Az ideiglenes országos szervező bizott- ság jelentése:

a) Titkári jelentés.
b) Pénztári jelentés.Előadó: Schönherr József elvtárs.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 árszabály kidolgozása. Eló'adó : Farkas János elvtárs.5. Egy országos szövetség alakítása.
a) Országos ellentállási pénztár létesítése.
b) Küzdelem az általános, titkos választójogért.Előadó : Schönherr József elvtárs.6. Az országos szervező bizottság megválasztása.7. Szakoktatás és tanoncügy.Előadó: Neumann Izidor 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 gy„lésenvagy értekezleten választatnak és megbízólevéllel láttáinak el. A megbízóleveleket az értekezlet vagy gyűlés elnöke és jegyzője (hol szabadszervezet 

van, ott a szervező bizottság elnöke és tit
kára) írják alá.Oly városok küldöttei megbízóleveleit, hol szabadszervezet nincs, lehetőleg a helyt 
szociáldemokrata párisimé W vagy párt
titkárság kiküldötte részvételével kell kiállítani és a megbízólevelet a szervezet vagy párttitkárság bélyegzőjével és a titkár (bizalmiférli) aláírásával ellátni.A küldöttek elszállásolásáról az országos szervező bizottság gondoskodik.Testvéri üdvözlettel 

az országos szervező bizottság.

Október 10.
Haza csak ott van,
Hol jog is van 
S a népnek nincs joga !

Pett/fi.
(Sch.) Október 10. Mily óriási varázserő rejlik e szócskában, amióta a szociáldemokrata munkásság kimondotta, hogy e napon beszünteti a munkát, jeléül annak, hogy türelme fogytán van s ha kell, kész a proletariátus forradalmi eszközt is alkalmazni azért, hogy vele megszerezze politikai jogait.
Október 10. Amióta a budapesti párt- bizalmiférfi-testület megjelölte ezt a napot, amelyen a főváros szociáldemokrata munkássága leteszi munkaszerszámát s demonstráljon politikai jogtalansága ellen, megkezdje a harcot az általános, titkos választójog megszerzéséért és ugyanerre szólította fel az országban élő jogtalan proletariátust is, azóta mint orkán viharzik át az ország területén a jelszó: Október 10-én szünetel

jen minden alkotó munka!Igen, szüneteljen a munka! Pilienjenek az agyonzaklatott munkáskezek és hadd lássa meg a polgári társadalomban élő feudális uralom, hogy az általa üldözött és kiszipolyozott szervezett munkásság már hatalom, melylyel számolnia kell.Ez a huszonnégy órai rminkaszijnet ha nem is jelent forradalmat, de jelenti azt, hogy a szervezett munkások agyában megérett a munka forradalmi eszméje s azt alkalmazni is tudja, hogy végre jogokkal felruházott ember legyen.Hogy is mondta Petőfi ?
S a nép hajdan csak eledelt kíván..
Mivel hogy akkor még állat vala,
De az állatból végre ember lett 
S emberhez illik, hogy legyen joga.Igen, a nép hajdan csak eledelt kívánt, de ma — se jog, se eledel.A jogot azt nem adták meg, az eledelt azt elrabolták tölünk a kapitalizmus zsoldosai a 48-ban kivivőit « szabadság, egyenlőség, testvérisége szent nevében.Ha küzdünk, hogy egy falat kenyérrel több jusson családunknak, kapunk csendőrgolyót.Ha szabadságot akarunk, ott a börtön és tolonckocsi. A népek szabadságáért küzdő proletárságnak ez jár. Sárba taposnak, tneg- kinoznak bennünket. Miért ? Mert jogtalan páriák vagyunk.És a jogokkal felruházottak? Ok lakás- és élelmiszeruzsorát űznek.Maholnap a munkásnép számára a hús fényüzési cikk lesz, szakszervezeteinket a koalíciós uralom sorrafelfilggeszti,rabszolga- törvényeket gyárt a feudális és klerikális uralkodó osztály kedvéért hatalomra jutott koalició.Ezt tovább tűrnünk nem lehet. A hatalmon levő kapzsi kizsákmányolók és országot pusztítók kis csapatától meg kell kérdeznünk, hogy:
S miért vagytok ti kiváltságosak ?
Miért a Jog csupán ti nálatok?!Igen, október 10-én Magyarország szervezett proletariátusának manifesztációja az

általános, titkos választójogért meg fogja kiváltságosokkal értetni, hogy:
Még kér a nép,
Most adjatok neki,
Vagy nem tudjátok,
Mily szörnyű a nép,
Ha felkel és nem kér 
De vesz, ragad ? !Halljátok-e, ti magyarországi szállodai, éltermi és kávéházi jogtalan páriák, hogy mire készül október 10-én a szervezett munkásság? A politikai jogtalanság eltemetésére. És az általános, titkos választójog kicsikarásáért huszonnégy óráig tartó munkaszünettel demonstrál.E demonstrációból nekünk, mint szociáldemokrata munkásoknak, ki kell venni méltó részünket. Mi, akik a fényes szállodákban, éttermekben és kávéházakban a kiváltságos osztály kényeimét s az ó' szemükben a legfőbbet szolgáljuk ki, megmutatjuk, hogy tényezők vagyunk a társadalomban s ha munkánk improduktív is, de annak megszüntetését éppen a kiváltságosok érzik a legjobban. ,

Október 10-cn meg kell éreztetni a kiváltságos osztálylyal, ltogy ■ a munka hatalom. Szüneteljen az alkotó munka október 10-éna konyhákban is. Csak igy leszünk méltók ahoz a nagy történelmi hivatáshoz, amelyet a világ proletariátusa betölt.Munkástársak ! Vendéglők és kávéházak alkalmazottai!
Október 10-ikselőcsatározása lesz annak a nagy harcnak, amelynek segítségével leromboljuk a kiváltságosok egyeduralmát az osztályparlamentben, hogy helyette megalkossuk az általános, titkos választójog alapján az igazi demokratikus népparlamentet.Az országos szabadszervezeti alapszabály tervezete.Lapunkban már többször megírtuk, hogy milyen okok és körülmények késztettek bennünket arra, hogy szabadszervezetben .centralizáljuk* a magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat.Számtalanszor kimutattuk azt, hogy súlyos gazdasági helyzetünket megjavítani csak úgy leszünk képesek, ha a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak az egész országban egy eszmében egy célért küzdenek. De meg az a körülmény is, hogy a jelenlegi .nem

zeti. kormány munkásellenes politikájával, úgy a munkáltatók és az ügynökök közös kizsákmányolása ellen sikeresen csak úgy védekezhetünk, ha végre egyek leszünk nemcsak a kizsákmányoltatásban, de a kizsákmányolás elleni küzdelemben is. Hogy céljainkat minél sikeresebben elérjük, az alábbi tervezetet ajánljuk szaktársainknak megvitatásra.
Országos szabad-szervezeti szabályzat.A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szabadszervezetének 

szabály tervezete;tárgyalta és az összehívandó országos szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos értekezletének elfogadásra ajánlja a budapesti éttermi segédek, kávésseeédek



2. oldal Magyarországiés kávéfőzők szervezeteiből kiküldött és már működésben levő bizottsága.Hogy a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak súlyos és rendezetlen gazdasági helyzetüket megjavíthassák, egységes szervezkedésre van szükség.Ennek elérhetését az itt lefektetett pontok végrehajtásában véljük.
1. Az országos szervezd' b iz o ttsá g  áll 11 tagból, 

és pedi" 4 az éttermi segédek, 4 a kávéssegédek 
cs 3 a kávéfőzők részéről delegált szaktársakból.

2. Egy hetenként megjelenő szállodai, éttermi és 
kávéházi alkalmazottak szaklapja indítandó meg.

3. Országos ellentállási pénztár létesítendő.
Az országos szervező bizottság feladata :
A magyarországi szj'dlodai, éttermi Cs kávéházi 

alkalmazottak szervezése, jobb munkafeltételek és 
szabadnapok kivívása, az ügynöki rendszer meg- 
sziiutetése és egy lehetőleg egységes országos ár
szabály keresztülvitele.

E célok elérésére szolgálna:
1. Minden szállodai, éttermi és kávéházi alkal

mazott erkölcsi kötelessége, tagja lenni az országos 
szállodai, éltermi és kávéházi alkalmazottak szabad
szervezetének, melynek ellentállási alapjába heti 
22 fillért befizet, melyből 10 fillér az ellentállási 
alapra, 10 fillér a lapilletékre fordittatik. A már 
meglevő e$ alakulandó önálló szabadszervezetek a 
megállapított 22 fillérből 2 fillért a saját kiadásaik 
fedezcsere fordítanak. Oly városokban, ahol a szak
társak csekély száma miatt nem alakulhat szabad- 
szcivezet, ott a szaktársak saját maguk, esetleg egy 
megválasztott bizalmi emberük tartja fenn a köz
ponttal az összeköttetést.

2. A helyi és vidéki szervezetek állal befizetett 
járulék killöu számlán kezeltetik. Sztrájk és kizárá
sok esetén elsősorban csak a sztrájk vagy kizárás 
területéről befizetett járulékok folyositbRtok. Csak 
másodsorban terhelhető meg a központosított elleut- 
állási alap. Az igy folyósított összeg visszatérítendő.
A már létező szabadszervezetek meglevő ellent- 
áilási pénze megőrzés végett a központba helye
zendő el.

3. A központi szabadszervezet működésének első 
esztendejében csak a munkáltatók által tömegesen 
kizárt szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat 
támogathatja heti rendes segélylyel.

A  segélyezés m ó d ja i.

A fcérmozgalmakban résztvevők támogatásáról a 
központi szetvező bizottság intézkedik a köz
ponti ellentállási alapból nyújtandó anyagi segély 
áltat.

Bél mozgalom és kizárások esetén csak azon szak
társak tarthatnak igényt segélyre, akik legalább 
2 hónapja tagjai a szervezetnek. .... ,

Az anyagi támogatás lámadó sztrájk eseten a 
S^k naptól, védelmi sztrájk (kizárás) esetén á 4-ik 
naptól igényelhető.

Nőtlen féríitagok vagy nőtagok heti 8 koronái, j 
nős tagok heti 12 korona segélyre tarthatnak j
igényi.

S ztrá jk, bojkott és k izá rá so k .

1. Minden olyan támadó sztrájk, amely a szakma 
valamely ágazatánál a város területén dolgozó 
összes szaktársakra kiterjed, a megkezdése előtt 
négy héttel a központi szervező bizottságnak (lap
bizottság), valamint a helyi szervezi) bizottságnak 
bejelentendő. Egyes üzleti sztrájk vág) bojkott 
legalább egy héttel előbb Jelentendő be • kivételt

Tizenötévesek.
— Irta: M a d a r á s z  E m i i  —Kiinn a konyhában vasalt már a szoba- asszony. Egészséges, reggeli hangulat nótát csalt ki belőle s dudolgatta is már vagy félórája, hogy «Debrecenbe kéne-kéne menni..Mikor a belső szobából kihallatszott a vekker berregése, ami reggeli öt órát jelentett, letette a megfordított lányéira a vasalót és kinyitotta a szobaajiót:-- Pista, öt óra, Marci!A szobából ásítás, majd nyöszörgés hallatszott, majd ágyrecsegés, aztán egykézbö! kiejtett cipő nagyott koppant a szoba padlóján. Két pincér-gyerek lakta a szobát. Borfiuk, egy üzletből valók.Amolyan nemrég falusi gyerekek, akik azonban mihamar elvárosiadtak. A város hamar átalakítja az emberi. Hamar lekaparja a falu színét: a piros orcákat, a ragyogó szemeket, a tiszta nézést és kacagó jókedven Lekaparja s helycite valami szomorú fehérséggel másolja be. Szemben, arcban, hangban mind otl fehérlik a város, a város, a roboiolás fáradt máza s az ember 15 éves korában meghajlottan és komolyan jár, mintha éppen 45 éves volna.Két pincérgyerek, két inaskodó 15 esztendős legény kezdett öltözködni benn a
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képez a kizárás vagy a védelmi sztrájk, melynek 
bekövetkezése clííre nem látható.

2 Oly esetben, amikor védelmi sztrájk és bojkott 
kimondása válik szükségessé, ilyen körülményi a 
központnak azonnal bekell jelenteni és csak ennek 
hozzájárulása esetén lehet a sztrájkot es bojkottot 
kimondani. , „ . . .

3. Az 1. pontban jHzett általános jellegű bér- 
mozgalom csak az esetben indítható meg, ha a 
központi szervező bizottság ehez hozzájárult.

C s a k  a zo n  sztr á jk , b o jk o tt v a g y  k iz á r á s  v ite tik  
fig y e le m b e  a  k ö z p o n ti sze rvező  b iz o ttsá g  á lta l, m elyet 
a  h e ly i sze rve z ő  b iz o ttsá g  je le n t  be.

4. ‘Mindennemű bérharc és bojkott csak az eset
ben mondható ki, ha ahoz az e célból egybehívott 
értekezletei! az abban érdekelt szaktársaknak leg- 
alább kétharmada titkos szavazással hozzájárult.

5. Mindennemű sztrájk, bojkott vagy kizárás 
eseten a helyi szabadszervezetek megbízottai köte
lesek értesíteni a központot:

a ) a mozgalom indító okairól cs a felállított 
követelésekről: b) időközben a mozgalom állásá
ról és a beállott vállozásokról; c) a mozgalom be
fejezésével annak tartamáról, az elért eredményről, 
az abban résztvevők számáról; d ) elszámolni a be
folyt és kifizetett segélyekről.

6. Ezen szabályzat be nem tartása esetén a moz
galomban résztvevők sem erkölcsi, sem anyagi 
támogatásban nem részesíthetők.

Az országos értekezleten képviseltetheti mag.lt 
minden egyes szabadszervezet, cs pedig 50 tagig
1 küldöttel, 300 tagig 2 küldöttel, 500 tagig 3 kül
döttel és 500 tagon felül 4 küldöttel képviseljék a 
tagokat.

A z  o rszá g o s sze r ve z ő  b iz o ttsá g  képezi a lapbizott- 
sngot, melyet az országos értekezlet választ meg, 
és pedig 1 elnök, 1 pénztáros, 1 szerkesztő, 1 titkár,
2 ellenőr, 4 számvizsgáló és 1 lapkezelőt.

U ta s ítá s o k .

I. A szabadszervezeti, lap, sztrájk és a mozgalom 
intézésére mindenütt szervező bizottság választandó, 
melynek kötelessége odahatni, hogy minden üzlet
ben bizalmiférfi legyen, mert a bizalmiférfiak képe
zik a szervi összeköttetést; a szervező bizottság 
elintézi a hozzája utalt foutosabb ügyeket. Fonto
sabb ügyekben csak a bizalmiíérfitestiilet hozzá
járulásával dönthet.

II. A szervező bizottság a bizalmiférfiakkal őrkö
dik a szabályok betartásán s kötelességük oda- 
halni, hogy minden e szakmában dolgozó égvén 
szervezve legyen, az ügynöki közvetítést az egész 
országban megtörni, lehetőleg egy országos ár
szabály jusson érvényre.

III. A szervező bizottságot nyilvános gyűlésen, 
esetleg értekezleten választják a sznktársak, melynek 
mandátuma egy évig tart. Időközben megszűnt 
szervező bizottsági tag helyébe a bizalmiférfiak 
sorából lehet választani.

IV. A szervező bizottság áll 5, esetleg lt tagból,
ugytttiríTr eltíöVpétVztáröS, titkár, aki egyúttal kezeli 
n lapot, ellentállási bélyeget és kártyát, két ellenőr 
és a választmányi tagokból. A  lapkezelő címe be
küldendő a központnak.

V. Előfizetés címén fizetendő az országos ellcnt- 
állási alap. Az előfizetési (ellentállási) kártyát és 
bélyeget a lapkezelő adja ki. O  szedi be a pénzt 
és tartozik azzal a központnak elszámolni.

VI. A központ látja el az országos szabadszerve
zet csoportjait a megfelelő könyvekkel, utasítással, 
a szükséges bélyegekkel és előfizető (ellentállási) 
kártyákkal. A vidéki csoport, illetve szabadszerve
zet megalakulásához szükséges, hogy a központ 
kiküldötte jelen legyeu.

Módosítási javaslatok. Indítványozom, hogy az országos szabadszervezet szabályzatának pontjai a következőképpen módosíttassanak :A ó. pont utolsó bekezdése teljesen törlendő, valamint a 2. pont is. Helyettük második pontnak a következő módosítást ajánlom :.A  magyarországi szállodai, éttermi ér, kávéházi alkalmazottak szabadszervezetének hivatalos lapja, a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szaklapja; az országos szervező bizottság egyúttal lapbizottság is, melyet egy évi időtartamra mindig az országos küldött-gyülés választ, titkos szavazással ; az országos szervező bizottság irányítja a hivatalos szaklap taktikai és elvi magatartását; a hirdetési rovatban a szociáldemokrácia elveivel összeférhetetlen hirdetések, melyek a szervezet erkölcsi értékét aláásnák, nem közölhetők..
*  -ír«E célok elérésére szolgálna, cimü rovat első pontja a következőképpen mó- dosíttassék:cMinden szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazott erkölcsi kötelessége tagja lenni a szállodai, étternr és kávéházi alkalmazottak szabadszervezetének; a fővárosban az éttermi segédek, kávéssegedek és kávéfőzők külön szervezetet alkotnak bizalmi- férfi-testülettel és szervező bizottsággal; szabadszervezetl járulék cimén heti 32 fillért fizetnek, melyből 10 fillért ellentállási alap, 10 fillért lapillefék és 2 fillért pártadó cimén az országos ellentállási pénztárba fizetnek, 10 fillért pedig saját szervezetükben agitációs költségeik fedezésére megtartanak; a vidéken a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak egy közös szervezetben tömörülnek és szabadszervezeti járulék cimén heti 30 fillért fizetnek, amelyből 10 fillért ellentállási alap, 10 fillért lapilleték cimén az országos ellentállási pénztárba fizetnek, 10 fillért a helyi munkaközvetítő fentartására, 2 fillért helyi agilácids költségeik fedezésére és 4 fillért helyi párt- adójuk, .fe-íiíji'ésérs;. tpcditanak., .Oly városokban, ahol a szaktársak csekély száma miatt nem alakulhat szabadszervezet, ott a szaktársak egy megválasztott bizalmi ember utján tartják fenn a központtal az összeköttetést. Ellentállási alap, lapilleték, agitációs költségek fedezése és a vidéki szervezeteknél a helyi munkaközvetítő cimén befizetett összegek havonta a hivatalos szaklap élén kimutatandók ; e célból úgy a fővárosi, valamint a vidéki szervezetek titkárai kötelesek havonta azszobában. Igazában csak az egyik, a Lista nevezetű, a másik az felült az ágyban s mozdulatlanul nézte az ablakon besugárzó reggelt;— Pista, mondta, te, Pista, én nem —— merek felkelni------ én félek, félek.Éjjel egy vörös patkányt láttam itt az ágy végén . . .Különös mozdulatlansággal, szinte der- medten nézte-nézte az ablakot tovább, Pista pedig egy-két pillanatig rámeredt, aztán felhúzta a harisnyáját. A másikat ugy- látszik nem érdekelte semmi, csak az ablak, az a fényes négyszög. Nem látta, mint húzza fel Pista a harisnyáját, majd a cipőt és nem vette észre a szobaaszony lármáját sem. Egyáltalán nem vett tudomásul mást, csak azt a fényességet. Nézte tág, rámeredt, üveges szemekkel.- A Fekete megint kiabálni fog, — mondta morogva Pista.Ez Marcinak szólott, akit az a bizonyos fekete ur, a vendéglő üzletvezetője felpofozott, mert eltört egy tálat. Védekezett ugyan a fin, azzal védekezett, hogy beteg, láza van ;— Ha beteg vagy, eredj püspöknek, ne borfiunak, takarodj 1 Ez volt Fekete ur véleménye és Pista figyelmeztette cimboráját, hogy ez a vélemény ma sem változik meg előre láttatván.

Marci azonban nézte tovább az ablakot de hirtelen fázni kezdeit a meztelen felsőteste, ugyanakkor pedig megérezte a paplan forró melegségét és sóhajtva visszadült az ágyra és betakarta magát.— A Fekete megint kiabálni fog — ismételte Pista.— Marci azt felelte, hogy fél a vörös patkánytól.— Én nem bánom, Marci, én tudom, hogy beteg vagy, de a Fekete . . .Elhallgatott, mert a másik sírni kezdett:— Nem bánom — — üssön agyon — — úgy fáj a fejem, a fejem.Nehéz könycsep|>ek csurogtak le az arcán. Csudálatosán ragyogó csöppek, mert beléjük sugárzott az ablak fényessége. És olt feküdt mozdulatlanul az ágyon, kiterjesztett karokkal, mini egy deresre feszitett Krisztus: azok a fényes csöppek pedig egyre csurogtak fehér arcán. Lecsurogtak a nyakára, onnan a piszkos ágylepedőre, amely be- szivta őket nyomtalanul.Azám. Marci; lettél volna gazdag gyerek, most otl sírna ágyad melleit egész pere- putlyod : apád-anyád, testvéreid. így azonban nem sir senki, Pista sírna ugyan szívesen, de hatra jár az idő és neki el kell mennie, mert Fekete ur, Fekete ur nem ismer tréfái.



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 3. oldalországos szervező bizottság titkárának pontos kimutatást adni összehasonlítás végett*.>1i«E célok elérésére szolgálna* cimii rovat4. és 5. pontjának a következőket indítványozom :«4. Minden évben országos küldöttgyűlés tartandó, melyet az országos szervező bizottság hiv össze; a küldött-gyűlés a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szervezetének legfőbb testületé és minden szervezeti kérdésben végérvényesen dönt; a tartandó országos küldött-gyűlések helyét és idejét az országos szervező bizottság határozza meg; indítványokat legalább 14 nappal a küldött-gyűlés előtt kell a központi titkársághoz Írásban benyújtani, azzal a szervezeti bélyegzővel ellátva, amelyhez az indítványozó tartozik; az országos küldött-gyűlés tanácskozási ügyrendjét az országos szervező bizottság állítja össze, amelyet azonban a megalakulás után a küldött-gyülés módosíthat*.«5. Az országos szervező bizottság köteles havonta a fó'városi szervezetek (éttermi segédek, kávéssegédek és kávéfőzők) bizalmiférfiait egy összbizaimiférfi-értekez- letre legalább egyszer összehívni és ott az országos mozgalom fontosabb mozzanatairól beszámolni, irányt és utasításokat adni*.
*Az «Utasitások» cimü rovat 7. és S. pontjainak a következőket ajánlom:«7. Az országos szabadszervezetből kizárandó az az egyén, aki a szervezeti szabályzat ellen, vagy az országos mozgalom érdekei ellen durván vét, vagy szociáldemokrata felfogás szerint becstelenitő cselekedetet követ el; a kizárás kérdésében első sorban választott bíróság dönt, melybe úgy a panaszos, mint a panaszíott 3—3 iagol küld ki; a választott bíróság elnökét a szabadszervezet tagjai sorából választják, meg nem egyezés esetén azonban az elnököt az országos szervező bizottság nevezi meg; a választolt bíróság határozata az országos küldött-gyüléshez megfelebbez- hetó'í.<8. A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos szabadszervezetének szabályzatát csak az országos küldött-gyülés változtathatja meg».

Boór Jeni!, Budapest.Muszáj sétálni!
Tessék korzózni, föpincér urak!  cim alatt jelent meg egy cikk a ^Vendéglősök Lapjában*, melyben a budapesti szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipartársulatához egy levelet intéz Fejér Gyula ur, a Continentál-szálld tulajdonosa.A Vendéglősök Lapja szerkesztője siet kommentárt fűzni hozzá, mert neki úgy is ritkán akad jobb témája. Kongresszusi ódát csak minden évben egyszer lehet hozni. Egy-egy újabb előfizető monográfiája arcképpel egyetemben már ritkán akad. Az .öreg vendéglősnek» is már fogytán vannak a gondolatai, tehát most a szabadnappal akart foglalkozni, bár ez olyan háládatlan téma, amely még hirdetést sem ad le.De hát szépen hangzik, van benne élet.

Muszáj sétálni! a Oh, hisz ez terrorizmus ! Ezért dicséret jár, siessünk hát kommentá- rozni. Csak egy nagy baja van Ihász Gyuri bátyánknak: a közelmúltban arra kért bennünket, hogy csak őt ne bántsuk, hát mi elnézők is voltunk vele szemben, gondolva azt, hogy ha a sz., v. és k. ezen orgánummal is meg vannak elégedve, hát csak táplálkozzanak vele, ha nekik emésztési zavarokat nem idéz elő.Nekünk azonban háborog a gyomrunk, akkor, amikor látjuk, hogy egy komoly szociális kérdéssel, mint aminő a szabadnap, a {Vendéglősök Lapja* igy foglalkozik ;

Muszáj sétálni I
(Tessék korzózni, föpincér urak)Egy rettenetes probléma előtt állunk.Az a kérdés: köteles-e a főpincér sétálni menni vagy sem?Hangsúlyozzuk, nem ez a probléma, hogy mehet-e, ha jól esik neki. hanem világosan köteles-e ?Ebbe a borzasztó problémába számos kiváló tudós fog bizonyára megbolondulni, mig valamilyen dűlőre jutunk.De érdekes megtárgyalni. Ne tessék hinni, hogy valamilyen mókáról van szó. A dolog szigorúan komoly.A kontinental szálloda a következő levelet intézte az ipartársulathoz;T. Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok IpartársulataBudapest.A pincéregylettel kötött szerződésben nincs világosan körülírva, hogy a főpincérek tartoznak-e kimenőt tartani ?Tudtunkkal a főpincérek fizetése és egyáltalában alkalmazása szabad egyezkedés tárgyát képezi.Tisztelettel megkérdezzük tehát t. Ciliiét, hogy jogos-e a nálunk alkalmazott éthordóknak a főpincérekkel szemben támasztott ama követelése, hogy utóbbiak akaratuk ellenére is kimenőt kénytelenek legyenek tartani.Teljes tisztelettel Fejér Gyula s. k.,

Continentál-szálló.Ennek a levélnek az olvasásakor eszünkbe jut egy régi igazság, hogy a fenségest a nevetségességtől csak egy lépés választja el. A tragédia, ha elripacskodják, kacagtató komédiává válik.Ilyen kacagtató komédia az éthordóknak ez a kivánsága is. Amióta szervezett szocialisták lettek, elkezdik a szőrszálat hasogatni.Felvetik a problémát, hogy muszáj-e a főpincérnek sétálni. Követelik, hogy a fő- pincer sétáljon. És a komikum gurul tovább, mint a liólavina. A szálloda zavartan siet kikérni a bölcs szakvéleményt az ipartársulattól, hogy mit tegyen. Köteles-e csakugyan a főpincér korzózni ?Hát ha nem akar? Csuzza van, fáj a lába, vagy lusta, mit csináljon?Ennek a nyomán aztán felvetődhetik sok más érdekes probléma is. így, szabad-e a főpincérnek ott sörözni, ahol a megmételyező burzsoák vannak, vagy pedig köteles kimenni a vurstliba. Mit ehet a föpincér és mit ihat?Kiváncsiak vagyunk, mit felel az ipartársulat.Ha véletlenül az éthordók mellett dönt, jaj nektek főpincérek! Mehettek sétálni, hogy a nyelvetek kilóg bele. De ez ellen ugyan nem lehet tenni semmit, mert a szervezet úgy kívánja.A szervezet pedig ur, király, zsarnok, akinek a szava szent, ellene apelláta nincs és az egyén csak rabszolgája.íme, igy válik a fenséges nevetségessé. A szerencse csak az, hogy a nevetségesség egyúttal — öl is.
*Ejnye-ejnye, Ihász ur! Kár volt ilyen furcsán kommentározni, mert ha a nevetségesség csakugyan öl, akkor az Ihász ur lapját öli meg. Szent igaz, hogy a tragédiát, ha elripacskodják, hát komédiává válik. így ripacskodja el Iliász azt az ügyet, amelyről minden józan eszü ember komolyan szokott beszélni. Ami helyzetünk egy cseppet sem fenséges, igy hát kilométerek választják el a nevetségességtől, de tragikusnak eléggé tragikus. Ha Fejér ur, a Continental-szállo- dás hozzánk küldi be levelét, a válasz ilyenlett volna: ..............Tessék Fejér urnák elolvasni a kollektív szerződés 7-ik pontját vagy pedig megkérdezni Jaent, a főpincért, akkor megtudhatta volna, hogy miért kell sétálni.Megtudhatta volna, hogy Jean-nak, aki a Continental-szálló változó tulajdonosainál

már 35 év óta van szolgálatban, ezen idő alatt még egyetlen egy szabad napja sem volt.És hogy szegény Jeant most hozzájuttattuk a szabadnaphoz, ezt nem azért tettük, hogy a « burzsoák közé járjon sörözni, ĥanem azért, hogy a szocialisták közé járva, 
egy kis kultúrát szedjen magába.Persze Jean-nak ez nem tetszik. Az nem fér bele az ő kobakjába, hogy miért kell neki hetenkint egy napi keresetet elvesztenie.Hát azért Jean ur, Fehér ur és Ihász ur, hogy azokon az egy napokon sok-sok munkanélküli szaktársunk jusson legalább hetenként egy napon kenyérhez.Fejér urnák pedig csak hadd fájjon, hogy az ő rabszolgája egy napon szabad lesz, mert ez már igy van, másképpen nem lesz, ezt ügy kivonja a szervezeti,, aki ugyan netn ur, nem király, nem zsarnok, «de a 
szava mégis szent, ellene apelláta nincs.*Kávéfőzők köréből.

Fel a mnnkára!
Lázas érdeklődés és kíváncsiság uralja a kedé

lyeket mindenfelé. Mi lesz már az egyesületünkkel ? 
Mikor kapjuk vissza már jogainkat ? Mit akar 
Andrássy ? Vagy oszlasson fel bennünket, vagy 
adja vissza jogainkat! Mindenütt ezekkel a kérdé
sekkel találkozunk. És ez az, ami biztató reménvt 
kelt bennem a jövőre nézve. Mert látom a szak
társak érdeklődését a szervezet iránt, hogy mily 
lázas kíváncsisággal lesik ügyünk mikénti alakulá
sát. A  vizsgálat már nyolc hónapja folyik csiga- 
lassúsággal, a koalíciós uralom dicsőségére. De 
hogy milyen eredménynyel fog végződni, azt ter
mészetesen ma még nem tudjuk, ez talán a közeli 
napok ti lka. Azonban akármilyen eredménynyel is 
végződjék, mi oda fogunk hatni, hogy bennünket 
készületlenül ne találjon.

A szervező bizottság halad tovább azon az utón, 
amelyen megkezdte nagy horderejű munkáját a 
szervezkedés, és gazdasági viszonyok rendezése 
érdekében. És ezen nehéz feladatunkat, hogy teljes 
győzelemre vihessük, szükséges a szaktársak össze
tartása, hogy állandóan szem előtt .tartsák a szer
vezet érdekeit és ahol a helyzet úgy kívánja, ott 
teljes erejükből meg is véddelmezzék.

Lakásváltozásaikat pontosan jelentsék be, hogy 
az összeköttetést szorosan feltarthassuk, szaklapot 
küldhessünk s minden egyéb szervezeti ügyekről 
szaktársainkat értesíthessük.

Nem szabad tűrnünk a lanyhaságot, a közönyt!
Egyesülési jogainkat sárbataposták, gyülekezési 

és egyéni szabaoságunktól megfosztottak bennün
ket. Ezt téllenül nem szabad néznünk I Ezért tehát 
teljesítse minden szaktárs ebbeli kötelességét, hogy 
világosítsa fel az indiierens szaktársakat a szervez
kedés hasznos és szükséges voltáról. Mert ha szer
vezkedünk, megértjük egymást és ha egy hatalmas 
táborba tömörülünk, akkor nincs az a hatalom, 
amely felettünk győzedelmeskedjék. Ne legyen 
közöttünk egy sem, aki vétkes nemtörődömséggel, 
avagy tudatosan kivonja magát ez alól. Nem szabad 
most tétlenül néznünk azt, hogy egyesek kivonják 
magukat a kötelességek teljesítése alól. A mostani 
válságos napok nagy komolyságot és példás maga
tartást parancsolnak. Minden egyes szaktárs meg
tízszerezett figyelemmel és érdeklődéssel kisérje a 
fejleményeket és ügybuzgalmának minden ereiével 
támogassa a szervező bizottságot nagy munkájában. 
Amikor hívjuk önöket, ne ismerjenet akadályokat, 
ne tétovázzanak egy pillanatra sem, hanem jöjjenek 
el teljes számban és hozzák el lelkesedésük minden 
tüzét. Ne ismerjenek mentséget és irgalmat azokkal 
szemben, akik még a mai válságos időkben sem 
teljesitik kötelességüket. Ilyen szaktársnak nem 
szabad közöttünk lenni. Nem szabad egyetlen egy
nek sem lenni, aki nem veszi ki részét a köteles
ségek teljesitéséből, melyek ma kétszeres erővel 
hárulnak reánk. Ha mindenki megfelel ennek, úgy 
nem kell tartanunk az eshetőségektől.

Ezért tehát fel a nagy munkára, fel a küzde
lemre. Folyjon a küzdelem: egy mindnyájunkért és 
mindnyájan egyért t B ereczky L a jo s .Némely szaktársak figyelmébe!

Ne csodálkozzanak, ha nem kapnak rendesen 
szaklapot vagy a gyűlésekről pontosan nem érte
sülnek, mert ha önök a bizalmiférfiaktól nem kérik 
számon, hogy volt-e bizalmiférfi-értekezleten vagy 
nem, akkor kizárólag önök a hibásak és nem más. 
Munkarendünk megvédése és általában szervezett
ségünk nagy ügyének rendszeres istápolása érde
kében, ahol btzalmiférfi nincs, ott haladéktalanul 
válaszszanak a szaktársak és azt a szervező bizott
ságnál jelentsék be. Továbbá követeljék meg min
den időben, hogy a bizalmiférfiak tegyenek jelen
tést a bizalmi-értekezletekről.

Minden szaktárs, ha tud még valahol szervezetlen 
alakokat, azokat jelentse be a szervező bizottság 
gunknál, hogy az tudjon intézkedni.

Bocsánatkérés. Alulírott ezennel bocsánato- 
kérek Rebeles Simon szaktársamtól azon illetlen



4. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907
magam által is utólag elitéit kifejezésemért és foga
dom, hogy a jövőben öntudatos munkáshoz illően 
fogom magamat viselni.

R e s z le r  J ó z s e f , konyhalegény.
Bojkott. Értesítjük az összes szaktársakat, hogy 

a Szta n csU 'ká véh iíz és az ott lévő kávéfőző, egy 
Tóth István névre hallgató gerinctelen alak, bojkott 
alatt áll; öntudatos kávéfőző és konyhalegény ott 
munkát ne vállaljon mindaddig, tűig a szervező 
bizottság a bojkottot fel nem oldja.Vidéki mozgalom.A nagyváradi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szakegylete alakuló gyűlése. Nagyváradi szaktársaink f. hó 26-án, éjjel 2 órakor tartották meg a szakegylet alakuló gyűlését.A gyűlésen a szakíársak őntudatosabbjai vettek részt, fényesen igazolva a szociáldemokrata tanok felvilágosító munkáját, amely rövid 9 hónap alatt meghozta a maga gyümölcsét.A gyűlésen megjelenteket Fehér Károly üdvözölte; elnöknek Friedmann Sándor, jegyzőnek Vincze Mihály szaktársakat ajánlotta. Friedmann einök rövid szavakban vázolja a mai nap fontosságát, mondván, hogy a munkásság egyik várának alapkövét fektetik le, mert a szakegyletek azok a helyek, ahonnan majdan meg fogjuk vívni harcainkat kizsákmányolóinkkal, a munkáltatókkal. Jegyzővel felolvastatja az alapszabályokat és felszólítja a jelenlevőket a szakegyletbe való belépésre. A gyűlésen megjelentek mindannyian kijelentet ék, hogy b -lépnek, aminek igazolásául belépési nyilatkozatot Írtak alá.Elnök elrendelte a titkos szavazást, mely a szavazatszedő-bizottság jelentése szerint a következő: Elnök Koleszár Gyula, al- elnök Dancs István, pénztárnok Schwarz Béla, ellenó'rök Leblovits Sándor és Fleck József, ügyvezető' titkár Friedmann Sándor, vagyonkezelő Groszmann Hermán, rendes választmányi tagok Sárosi József, Cserven- kovich István, Fodor Béla, Mitler Ignác, Fehér Károly, Tóth Lajos, Ligeti L ĵos, Radier János, Radó Gyula, Friedmann Miksa, Balogh István, Bakonyt József, pót- választmány Roseníeld Márton, Bállá József, B dia Ferenc, Angyal Mihály, Nedves Ferenc és Adler Samu.A gyűlés, amelyen a szociáldemokrata part nevében Horváth Gusztáv jelent meg, a leglelkesebb hangulatban reggel ő órakor véget értMiskolc. Szeptember 25-én tartották miskolci szaktársaink azon nyilvános gyűlésüket, amelyen az ügyvezetőt és az uj11-es szervező bizottságot választották meg. A gyűlés lefolyásáról a következőkben számolunk be.Kőváry Jenő elnök üdvözölte a nagy- szambán megjelenteket s áttérve a napi- rend™, melynek első pontja az ügyvezetői alias betöltése s jelenti, hogy kandidálva Schateles Manó van. A gyűlés a kandidé- last nem fogadta el, hanem egyhangúlag Hegedűs Zsigmondot választotta meg. Hegedűs Zsigmond köszönetét mondva az iránta tanúsított bizalomért, az állást elfogadja és igyekezni fog azt tehetségéhez képest a legjobban betölteni.A gazdasági helyzetről beszéltek Sütő István es Tóth Oéza szaktársak.A napirend második pontjánál Gombóca Mihály szaktárs a szervező bizottság nevében leköszön és kéri a gyűlést, hogy u szervező bizottságot válaszszon.Jegyző felolvassa a kandidáló bizottság áltál jelölt 11 uj tag nevét, kiket a gyüléi egyhangúlag fogadott el.Az uj szervező bizottság névsora tehá a következő: Kesztenbaum Adolf, Kosál Zoltán. Gombócz Mihály, Klein Zsigmond Barta Ferenc, Markos Pál, Jarosy Ágostor Gubicza Pál, Velkovics Sándor, Varg. Gyula, Sütő István. EVégül megbízza a gyűlés a szervez, b'zouságot, hogy Miskolcot a 15-én tar tandó országos kongresszuson 2—3 tagg? képviseltesse.

A gyűlés ezzel lelkes hangulatban véget ért.Marosvásárhely. A széles mederben folyó agitációnk és mozgalmunk Maros- vásárhelyen is hullámokat vet. Miként mindenhol, úgy ott is erős ellentállásra talál a munkaadók között. Mindent megtesznek, hogy a szervezkedésen dolgozó szaktársainknak kellemetlenné tegyék az nttanni tartózkodást. Különösen elősegíti ezt az a körülmény, hogy marosvásárhelyi szaktársaink egy spiclil tartogatnak maguk között, ki nem más. mint egy Hirsch nevű cseléd- szerző. Vidéken általában az a rossz, kellőképpen el nem Ítélhető szokása van szaktársainknak, hogy maguk közé engedik a helyi ügynököt és a mozgalmat úgyszólván vele együtt csinálják. Tudjuk, hogy ezek a piócák a legsimább pofával és a legbe- hizélgőbb modorral fészkelik be magukat a jóbarátság öné alatt szaktársaink közé. azonban kellene annyi felvilágosultsággal birni, hogy az ilyen ember nem a mi ügyünk érdekében buzgólkodik, hanem csak azért, hogy mindent kifürkészszen és a munkaadóknál denunciálhasson.Marosvásárhelyi szaktársaink közül is igy estek áldozatul egyesek, mert agilitásukról. tevékenységükről a munkaadók hűen értesültek.Jogtűvel a kabátján forgolódik ez a 
Hirsch is szaktársaink között s mint ben- fentes és életbevágó közege a helybeli vendéglős és kávésiparosoknak, lelkiismeretes hűséggel és az eljövendő' újabb em- berluisanyag kihasználhatásának tudatában referált az alkalmazottak mozgalmáról. Így történik aztán az, hogy éppen a legtevékenyebb szaktársainkat üldözik ki a városból.Ügyeljenek tehát szak ársaink, nemcsak Marosvásárhelyen, de általában mindenütt, hogy kétes alakok közéjük ne furakod- hassanak.Debrecen. Minden kommentár nélkül és teljes egészében közöljük az alábbi levelet, amelyet Debrecenből kaptunk. Ottani szaktársainkon, de különösen a szervezet, vezetőségétől függ, az ügyre világosságot vetni és különösen a sértegetésekkel szemben eljárni. Egyelőre tehát csak közöljük a levelet, amely igy szól:T. szerkesztő szaktárs ! Szíveskedjék alábbi soraimnak helyet adni.Nincs megdöbbentőbb valami, mint amikor látjuk, hogy egy már szervezett tábor meghátrál anélkül, hogy érdemleges ütközetből kivette volna a részét.Igy vagyunk mi a debreceni pincérek szervezetével. Még ott sem vagyunk a csatatéren, még a jogos követeléseink küzdelmeiből kötelező részünket ki sem vettük és hadseregünk, a munkáshadsereg ereje máris meglazult, lelkesedése megcsökkent. Szégyenünkre válik ugyan, de meg kell vallanom, hogy az egész szervezkedést itt nem mindnyájan vették komolyan. Ha az értekezleten meg is jelentek, azt már nem igen tudták, hogy miért vannak ott. Sőt többen meg azt hitték, hogy boros kancsók mellett is lehet komoly dolgot végezni, szervezetet megalakítani, azt tovább fejlesz- leszteni. Most láthatjuk aztán, hogy az a parányi lelkesedés, ami a szervezet iránt él a szervezett munkások szivében, miként vész el, úgy mint annak a fának a gyökere, amely nem részesül kellő kezelésben.Es ne szoruljon ökölbe minden munkásember keze, amikor egyes emberek vakmerő módon leeazemberezik és tolvaj, rabló, zsiványoknaK nevezik azokat a szegedi szaktársainkat, kik rendíthetetlen kitartással és lelkesedéssel küzdöttek iogos követeléseik megvalósítása érdekében. Ezt a kijelentést tették pedig Beiber József, a Fehérló szálloda főpincére, aki még hátulgombolős nadrágot visel, továbbá Eigner Károly, a Központi szálloda sörcsarnokának a fizetőpincére és Árvay Rezső, a Központi szálloda éttermi főpincére.E három gyászvifézt meg nem tűrhetjük magunk közt, ki kell puszlitani és meg kell vetni őket

Debreceni szaktársaimnak pedig csak azt mondom, hogy ne hagyják magukat félrevezetni, ne csüggedjenek el, hanem álljanak ki a tettek mezejére, lépjenek a küzd k milliói közé és győzni fogunk, mert győznünk kell.Debrecen, 1907 szeptember 21-én.
Ajnolovits Antal, éttermi segéd.Arad. Aradi szaktársaink úgy látszik, kezdenek magukhoz térni abból a kábult- ságból, amibe első mozgalmuk leverése után estek. Elég helytelenül, akkor teljesen reményvesztetten, a munkaadók járma alá hajtották fejüket. Pedig hát öntudatos, szervezett munkás még száz vesztett csata után sem adja meg magát, hiszen azért vagyunk forradalmi alapon, hogy a küzdelem, a harc legyen elemünk. Az aradi munkaadók duplán is rászolgáltak arra, hogy ellentik a legkér- ielhetetlcncbh harc induljon meg és ennek szünetelnie addig nem szabad, ntig letiport jogaikat újból vissza nem szereztek.Üdvözöljük tellát az uj harcosokat és felhívjuk őket. hogy erőt mentsenek, kitartást és lelkesedést az eléjük táruló országos szervezkedésből, amelyből kimaradni épp az aradiaknak a legnagyobb szégyen volna. Az újjászervezés munkája október elsején indult meg az aradi pártirodában ta tolt értekezlettel. Ezen az értekezleten a szabad szervezet helyi bizottsága már megalakult és október 4-ikére újabb értekezlet hivatott egvbe.Reméljük, hogy most már eredményes munkának nézünk elébe.Nagyszeben. Szeptember 23-ikán tartották nagyszebeni szaktársaink első nyilvános gyűlésüket, hol kimondták az országos szabad szervezethez való csatlakozásukat. Azok a gyalázatos állapotok, amelyek ebben a városban fennálltnak, sok munkát fognak adni a szervezetnek.Az ottani iparhatóság úgy osztogatja a pincér-munkakönyveket. mint valami cirkusz- igazgató a rcklámcédulákat. Akármilyen exisztenciáju ember menjen hozzájuk és kér munkakönyvét, szó és vizsgálat nélkül kiállítják részére. Sok ízben efőiordul, hogy mulatságok alkalmával csak akkor dolgozhat szakképzett pincér, ha már egyéb, más foglalkozású egyéneket nem tudnak kapni. Ezek pedig kepesek egy koronáért is dolgozni. Ezt pedig, mint a gyűlés kimondta, tovább tűrni nem fogják.Az üzletben levő állandó alkalmazottaknak is oly hitvány feltételeik vannak, amilyen nem találkozik sehol az egész országban. Például az elsőrangú Habemann-kávéház- ban, amelynek tulajdonosa egy nyugdíjazott kapitány — ilyen van még kettő a varosban — a fizetó'pincérnek se fizetése, se százaléka nincs. Ellenben őt terheli az összes leltár felelőssége és minden kiadás, ami csak egy kávéházban előfordul.A kávéházi felszolgálók 20 fillér vacsorapénzt kapnak és oly munkákat végeztetnek vele, amilyet más városban ma már szaktársaink nem is ismernek. Mindezeknek és még több tűrhetetlen állapotnak a gyűlésen történt előadása után nagyszebeni szaktársaink megalakították a helyi szabad szervezetet és megválasztották a szervező bizottságot. Elnök lett Szandhammer György, jegyző Onttmann Adolf, pénztáros Fas- 

ler Márton, ellenőrök Csermák Antal és 
Halmdgyi Gyula.

Az országos kongresszusra küldöttnek 
Onttmann Adolfot jelölték.Éttermi segédek köréből.

A Budapesti pincéregylet és a Szállodai, ven
déglői ipartársulat között fennálló kollektív szerző
désből kifolyólag a Budapesti pincéregylct több be
jelentést tett az ipartársulathoz, hogy ennek több 
tagja a szerződést nem tartja be. E bejelentések 
elbírálására az iparlársulat múlt hó 27-cn délután 
4 órára békéltető bíróságot hivott egybe. A  békél
tető bíróság tagjai voltak: a Budapesti pincér
egylet részéről Kozma Zsigmond, Schönhcrr József, 
Dr. Katona László ügyvéd, mint elnök, Petáuo- 
vits József és Pelczmann A. urak az Ipartársulat 
részéről.



1907 5. oldalMagyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
1. Kozma egyleti titkár előterjeszti, hogy Put- 

noky vendéglős ur a szerződés 7-ik pontjai sér
tette meg, mert az éthordóknak a 24 órás szabad
napot nem adja. Dr. Katona elnök kérdést Intéz 
Putnokyboz, hogy a vád fennáll-e ? Putnoky el
ismeri a vádat, mentségül azt hozza fel, hogy az 
éthordói nem kérték a szabadnapot. Schönherr 
azt mondja, hogy mindazon munkáltatóknak, akik 
a kollektív szerződést aláírták, kötelességük az lett 
volna, hogy az aláírás napján munkásaiknak tudtul 
adják, hogy n mai naptól tartsák meg a szabad
napot. Ha igy jártak volna el a munkáltatók, akkor 
elmaradnának az ilyen irányú panaszok. Hozzászól
lak a tárgyhoz úgy Petánoviis és Pelczman, vala
mint Dr. Papp, Dr. László és Varga István. Ekkor 
a vl'asztott bíróság elnöke felteszi a kérdést, hogy 
követett-e el szerződésszegést? A választott bíró
ság egyhangúlag kimondja, hogy Putnoky nem 
követett el szerződésszegést, csak annak 7-ik pontját 
sértette meg s egyben a következő egyhangú hatá
rozatot hozta a választott bíróság:

Nemcsak a munkáltató köteles megadni a 24 órás 
szabadnapot, —  de köteles a munkás is azt igénybe 
venni.

2. Előterjeszti Kozma, hogy Frudorovits vendég
lős a szerződés 1. pontját sértette meg, mert fő
pincért nem az egyesületből vett. Frudorovits el
ismeri, hogy főpincérért nem fordult az egyesület
hez. Védelmül azt hozza fel, hogy az általa 
akceptált főpincér tagja az egyesületnek. Kozma 
bebizonyította, hogy a nevezett főpincér nem tag, 
mire a választott bíróság a szerződés 1. pont
jának megsértését állapítja meg és kimondja, hogy: 
a főpincér 3 napon belül tartozik az egyesillet 
tagja lenni, ha ezt nem tenné meg, akkor Frudoro
vits ur őt elbocsátja. Végül a választott bíróság 
mindkét munkáltató urat utasítja jövőre a szerző
dés szigorú betartására.

Ezután Szabó József és Kovács E. M. vendéglős 
urak jelentettek be panaszt, mire Schönherr és 
Kozma felszólalásukban megmagyarázzák, hogy a 
bejelentett panaszok már elintéztettek, tehát tárgy
talanok. A  választott bíróság, úgyszintén a panaszt- 
tevők is, ezt tudomásul veszik.

Végül a választott biróság kimondja, hogy októ
ber 4-én folytatólagos ülést tart, amelyen tárgyalni 
fogják Prindl és E l ő  vendéglős urak ügyét.

Az ügyek letárgyalása után Schönherr bejelenti 
az ipartársulat elnökének, hogy a Kozma titkár 
által október 10-ére hozott határozatot az éttermi 
segédek bizalmiférfi-testfilete akként módositotta, 
hogy a munkaszünet október 10-én reggeltől 11-én 
reggelig szól.

Az iparíársulat a bejelentést tudomásul vette.
E helyen felhívjuk szaktársainkat, hogy a kol

lektív szerződést a maguk részéről szigorúan tart
sák be és a munkáltatókkal tartassák be.A németországi éttermi segédek szövetsége.A kávéházi és éttermi személyzetnek egyletekbe való tömörülése nagyon régi keletű. E jelenségnek azonban csak annyiban van köze az osztálytudatos szervezkedéshez, hogy azt — nagyon megnehezíti. Az úri kaszinók mintájára minden országban már évtizedekkel ezelőtt alakultak pincéregyletek, melyek a főnökök protektorátusa alatt fejtettek ki -társadalmi* működést. A magyarországi kávés- és éttermi segédek öntudatos szervezkedése aránylag rövid idő alatt szétrombolta e «kárfya-várakat» — ellenben a külföldön még mindig virulnak és csaknem legyőzhetetlen akadályokat gördítenek az öntudatos szervezkedés elé.Honnan ered e különbség Magyarország és a nyugati államok, de különösen Németország között? Honnan van az, hogy sehol a világon nem küzdenek a pincérek oly öntudatosan kitartóan, mint nálunk?Emlékezzünk csak vissza néhány évre. Az 1901/902. év telén a munkanélküliek tizezrei vonultak végig Budapest utcáin. A telet ipari fellendülés és — élelmiszerdrágulás követte, mely utóbbi körülmény arra kényszeritette a munkásságot, hogy szervezkedjék: nagyobb munkabérek kivivására. Az ipari fellendülés, a munkáltatók szervezetlensége lehetővé tette, hogy csaknem valamennyi sztrájk sikerrel végződjék. A szervezkedés hatalmát mind nagyobb tömegek ismerték fel és a szervezett munkások tábora rohamosan fejlődött. Ezek a harcok nem maradtak hatástalanok a kávéssegédekre sem, kiket a tulhosszu, egészségtelen helyiségben eltöltött munkaidőért borravalóval fizettek ki és kiket azonkívül az ügynökök sáskaraja is könyörtelenül kizsákmányolt. Munkásvoltukat nem kevésbé éreztette velük a vendégek durvasága. A szervezkedés megkezdődött — a

harc is kezdetét vette és rövid idő alatt az uj mozgalom eredményt tudott felmutatni. A mozgalom csakhamar átcsapott az éttermi segédekre is és most kölcsönös támogatással hevesen folyik az egész országban.Németországban egészen más a helyzet. A munkásmozgalom fejlődése itt nem oly rohamos, mint Magyarországon. Másrészt a kizsákmányolás sem oly határtalan mint nálunk. Németország rohamos ipari fejlődése az utolsó évtizedekben némi jólétet teremtett, melyből a vagyonos osztály annál inkább is juttatott a munkásságnak néhány morzsát, mert a német munkásság nem jogtalan pária és azért emberszámba kell venni. Az ügynökök zsarolásának meg a törvény szabott határt. Ennélfogva hiányoztak azok a feltételek, melyek a kávés- és éttermi segédeket nálunk öntudatra ébresztették. De azért senkise gondolja, hogy az itteni éttermi segédek helyzete kifogástalan volt. A tulhosszu munkaidő, az ügynökök zsarolása itt is dívott és ennek köszönhető, hogy mind több pincér fordított hátat egyesületének; mind többen ismerték fel az osztálytudatos szervezkedés szükségességét. Végre azután, mintegy hét évvel ezelőtt, megalakult az éttermi segédek modern szervezete, mely ugyanazon célokért küzd, mint amelyekért a magyar szabad szervezet — de más harci eszközökkel. Mig nálunk a sztrájk és a bojkott a főfegyver, addig itt e harci eszközök jóformán tekintetbe sem jönnek. A német nyelv annyira el van terjedve, azonkívül Németországban annyi a női kiszolgáló, hogy egyes vendéglőket — különösen a nagyobb városokban — el lehetne árasztani sztrájktörőkkel. Másrészt a bojkottal sem érne e! sokat, mert itt nem jár a munkásság a kávéházakba, mint nálunk — és igy a kávéházba járó közönségtől vajmi kevés támogatásra számíthatnak az alkalmazottak.Az éttermi segédek szövetsége a törvény- hozástól iparkodik kicsikarni munkásvéd- törvényeket és mint az előző cikkemben megírtam volt — nem sikertelenül. Másrészt sikeresen küzd az ügynökök ellen, amennyiben az állásközvetítést sikeresen tizi, azonkívül külön támogatásban részesíti a beteg tagokat, fizet utisegélyt, stb. stb.A szövetség fennállása óta 14.000 állandó alkalmazásra és 450.000 kisegítő helyre közvetített már éttermi segédet, ami — az állásközvetítők szokásos diját tekintve — 300.000 márka megtakarítást jelent a közvetítettekre. De a szövetség azon iparkodik, hogy a többi szakegyletekhcz hasonlóan, egyenes harci működést is fejtsen ki. És hogy ezen iparkodását csakhamar siker fogja koronázni, arról kezességet nyújt a szövetség rohamos fejlődése. Mig 1905 végén 3908 tagja volt, addig 1906 végén már 6309, köztük 894 női tagja volt. Az emelkedés léhát, a két utolsó évnegyedet összehasonlítva, egy év alatt 2401-re rúgott. ,A szövetségnek 53 szakcsoportja volt. Évi bevétele 1906-ban 109.713 márka, kiadása 99.020 márka volt. Vagyona 53.808 márkára rúg. A kiadások a kövelkező tételeket mutatják:Szaklapra......................................  9800 márkát.Agitációra ................................ 9406 «Sztrájksegélyre — .......... - — 1318 «Rendszabályozottak támogatására ...........  200 «Utassegélyre..................— — 437 «Jogvédelemre ...............   1187 «Betegsegélyzésre .................. 11726 cHalálozási segélyre-......... — 5601 «Helyközvetitésre........................ 7966 «Könyvtárra ..............  -  290 <Közgyűlésre................................ 7182 «Szaktanácshoz (Oeneralkom.) 390 «Alkalmazottak fizetésére — 5274 «Szakcsoportok alkalmazottainak fizetésére-...................... 22815 «Különfélékre— - ...................... 9893 «És igy tovább. A szövetségbe való beiratkozási dij 1 márka, a heti járuiék 30 pf. Az utisegély az utazó éttermi segédek

számára évenkint 30 napon át jár és napi 1 márkát tesz ki.A szövetség fennállása óta betegsegélyzésre — mely hetenként 7 márkára rúg és kiegészíti a betegpénztár által kifizetett járulékot — 48.571 márkát fordított, mig halálozási támogatásra 4000 márkát, rendszabá
lyozottak támogatására 10.000 márkát, jogi tanácsra 4000, munkaközvetítésre 35.485 márkát, szaklapra 51.500 márkát, agitációra 31.848 márkát, brosürákra 4085 márkát adott ki. A szövetség eddigi bevétele 
453.982 márkát, kiadása 400.652 márkát tesz ki.A szövetség szaklapja a «Gastwirts- gehülfe* (Éttermi segéd), mely teljesen szocialista szellemben szerkesztett és a szocializmus végcéljait hirdető szaklap, az év végén 29.000 példányban jelent meg hetenként.Azt hiszem, e számok fel fogják lelkesíteni a magyar éttermi segéd elvtársakat és iparkodni fognak, hogy rövidesen ők is ily kézzelfogható eredményeket tudjanak felmutatni e téren.Berlin, Szeptember hó.

Alpári Oyula.SZEM LE.Menház pezsgődugókból. A «Vendég- lősök Lapjá»-nak szeptember 20-iki számában «Pezsgődugó> címmel egy cikk jelent meg, melyben Bokros Károly ur atyai jóindulatába veszi a vendéglősöket és kávésokat oly irányban, hogy azok számára egy tmcnhdn’ építtessék.Magában a terv, amely emberbaráti szere- tetre vall, dicséretre érdemes, azonban kiviteli módja olyan, hogy az megérdemel néhány szót.Arról van ugyanis szó, hogy a vendéglősök és kávésok gyűjtsék össze a dugókat s azokat úgy mint eddig, a pincérek: küldjék be a gyárnak és az értük kapott pénzen fognak aztán építeni házat.Menházat, amelynek a lépcsőháza előre- . láthatólag a buzgó vezérek: Oundel, Olück, 
Bokros stb. szobraival lesznek díszítve. Igazán kedves kép. Menház kővé vált vezérekkel a lépcsőkön : valóban meglepő idéa.A dolognak azonban valami hibája van. Nem veszik ugyanis számításba, hogy a pincérek lesznek-e oly lojális elnézéssel, hogy az ő filléreikből mind ez meglegyen. Mert a dolog úgy áll, hogy a pezsgőgyár, ha ad is néhány fillért a dugóiért, azt nem a vendéglősöknek és kávésoknak, hanem a pincéreknek adja, mint olyanoknak, kik a gyárral szemben, áruik forgalomba hozatalánál, szolgálatot teljesítenek, üzleti érdeket segítenek elő. Ha tehát miénk a dugd, miénk a fillér, úgy ezen legfeljebb mi építhetünk és amit legkevésbé fogunk építeni, az a vendéglősök és kávésok men- háza lesz.Nem éppen szép dolog tőlünk, hogy mi, a minden jóban és gazdagságban dus- kálódó pincérek, a szegény es nyomorgó kávésokért semmi áldozatra sem vagyunk hajlandók. Pedig, ha már megtettük azt, hogy nyugdijat biztosítottunk a részükre, hát most már illő volna, hogy menházat is építsünk a szegényeknek.A Váci-körut 9. szám alatti - Nizza > - kávéházat Stranszky Bernit szaktársunk vetle át.

Őszt mulatság. A budanesti szállodai, eltenni 
ás kávéházi alkalmazónak 1907. évi szeptember 
hó 19-én a .Putier.-féfé vendéglő kerthelyiségében 
jól látogatott őszi mulatságot rendeztek a .Kávé
főzők- és .Kávéssegédek, dalkara közreműködé
sével. A kerthelyiség gyönyörű díszítése cs a 
tarackok durrogása nagyszámú közönséget vonzott 
a mulatság színhelyére. A  kávéfőzők dalkara be
bizonyította azt, hogy ambiciózus tagokból áll, 
mert igen nagy haladást ért el, ami a karmesternek, 
Vodicska Béla elvtársnak érdemei közé tudandó be.

A .Párisi ifjak* cimű kar nagy sikert íratott. 
A kávéssegédek dalkara ii sikeresen megállód a 
helyét. A  Csillag ragyog, című indulót lelkeien 
adták elő és a közönség megtapsolta.

A Kmoskó Lajos elvtárs altat rendezett műsor 
ntán megkezdődött a ropogós csárdás. Az őszi
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liiiu • . '» dacára ugyancsak kimelegedhettek aszebbnél-szcbb asszonyok és leányok és a késő reagcii órákig kitünően mulatott mindenki. A világposta és tombola árusításával Berecky Lajosné, Cscnák Lászlóné és Poscliaring Játiosué buzgói- kodtak, miért is a kitűzött dijakat ők nyerték el és fáradozásukért a vigalmi bizottság elismerését nyilvánította. „I-eüilfizettek a következők:Gcrzsabck K. 2.—, Lukács S. 1.—, Putzer F. 0.— Csóka Frigyes l .~ , Hölgyek L. 1. —, Kozma F.x .  N ,’ l .—, Herceg L. 1.—, Farkas P. 10.—, Steril 5. , Menyhárt M. 1.—, Halas F. 1.—, Keszey F. 51—> poscharing J.-né 2.—, Csillag Q , —.20, Kabát J. .40, Farkas J .  -.40, id. Tóth K. 1 .-- , Liedi J. kávés 4.—, Zwack J .  és Társai 30 drb r.-likőr, Litlke kaszinó 10 üveg pezsgő, Burger E.1. 2.—, Qclbmann A. 3. , Drechsler B. 10.—, Heszmann K.-né 5.—, Hamis?. B. 2 .—, Molnár S.2. —, Sulvok F. 1.- , Nagy J .  2.—, Kéföl K. 5. , Berkovils K. 3.—, Vida B. né 1.- , Törley J .  és Tsa 5 0 .- , Dohai J .  1.—, Rebeles S.-né 2,, KeizerH. 5<__) Horváth L. 1.—, Binnann H. -.50, Krausz M. és Most F. 5.—, Dávid T. -.40, Neumann Franciska —.10, Csornák L.-né 2.—, Fehér Oy. 10.—, Dentsch A. 2.—, Neumann K. 2. Sclivvarcz B, 3.—, Katona I. —.40, Jakobovils F. -.40, Szilágyi D. —.40, Szabó F. 1.—, Snfárjr I. 1.-*, Ö7.v. Fodorné 5.—, Salacz N . 9.—, Biró J .  1.—, Mandl F. 1. Kovács Oy. 1.—, Bettelheim 1,1. , Hamburger O . 10. ,  Porjesz S. 4.—. Bállá J .  4.—, Színiek j . 2.—, Ladányi K. 3. , Csillag H. 2.—, Hermán Oy. 2.—, Moravcstk 1.—, Erthur F. 1 . - ,  Kósa I. 1.—, Kodor Zs. —.60, Süveggyártó .50, Korénvi K. -40, Koch J . —.50, Horváth J .  3.—, Varga’ i. 5.- , Lója J.-né 1.—, Magyar Oy. 5.—, Scbieszl A. 2. , Bene P. 1. , Szénásv OizcllaI .  —, Lassan Oy. ! .—, Oottlieb L. —.40, Pollák L.

1,—} Oeldzeh'.er K. 2.—, Vigh J. 1.—, Kmetykó L.4. —, Mac tallér ). 2.—, Klein L. 1.—, Benjámin F. 1.—, Ludvig Dóra l.-*-, Vlkolinszky Róza 1.—, Talabér F. 4 . - ,  Vashegyi P. 1.—, Mátyás király - kávéház személyzete: O . Endre 1.—, L. Antal 1 .- ,  X . Béla i . -, S , László 1.—, D . István 1 .- ,  B. Kálmán 1. . S. János 1.—, K. Lajos 
1. —, F. Gyula 1.—, Talaton-vendég 1. F.ngler K, - .40, Seifcrt és fiai 3. -, Hltzinger J .
1. "  Farkas M. 1.—. Császár Oy. 5. Vizvárv B.5. , Végit F. 1. , Szép L. .00, Ehm János 10.--, Novak J . 2. . N'eiger J, 4.—, Szeif A. 1.—, Paitiy A. 2.--, Szűcs L. 2.—, Brislol-szálló éttermi segédei 13.—, Adorján József 3. .A felülfizetésekért ez utón is köszönetét mond a vigalmi bizottság nevében a

Maoy (írországi szállodai, elunni és kávéházi 
alkalmazó:iái.szaklapja kiadóhivatala 

Budapest.Pártkiadványok. A Népszava Napiár, „ 
az 1907-ik esztendőre már megjelent s tat- tltinKTval' hódifú útra indul, hogy helyet foglaljon magának minden öntudatos munkás asztalán. A naptár egész tárháza a tudományos, ismeretterjesztő cikkeknek, azonkívül tartalmaz novellákat, verseket s a mindennapi életben szükséges naptári részen kívül a magyarországi és külföldi munkásszövetségek és egyletek, vidéki párttitkárságok, pártlapok és szaklapok címeit.A tartalomból kiemeljük a következőket: Az örök szeretet. (Vers. Irta Farkas Antal.)A politikai mozgalom 1906—1007-ben. (Cikk. Irta Weltner Jakab.) A gazdasági mozgalom 1906 1907-ben. (Cikk. Irta JászaiSamu.) Külföldi események. (Cikk). A liarangos kút. 'Novella. Irta Takács József.) Célnál. (Vers. Irta Ladányi Rezső.) Három munkás isiság. (Cikk. Irta Révész Mihály.) Mari. (Vers. Irta Madarász Emil.) A lelki- ismeret. Novella. Irta Gárdos Mariska.) Legenda. (Vers.) Valakik, akik senkik. (Cikk. Irta Bresztovszky Ernő.) Légy lázitó. (Vers. Irta Takács József). Jézus Krisztus sikkasztott. (Novella. Irta Farkas Antal.) Az általános választójog Ausztriában. (Cikk.) A föld története. (Ismeretterjesztő cikk. Irta Szalay Károly.) A virágárus nő. (Vers. Irta Gyagyovszky Emil.) Néhány szó a gyermekhalandóságról. (Cikk. Irta Halni Dezső dr.) Tar Borcsát citálták. (Novella. Irta Szent- miklósi József.) Vér a kereszt alatt. (Vers. Irta Farkas Antal.) Az alamizsnatörvény. (Cikk.)A naptárt számos igen szépen sikerült kép díszíti s az egész kiállításért dicséret illeti pártunk nyomdáját, amely derekas munkát végzett.A naptár ára 60 fillér.

Megielcnt a Volksstimmc-Kalender. Igen gazdag tartalommal jelent meg az 1908-ik évre szóló Volksstimine-Kalenaer. Kapható a Népszava könyvkereskedésben. Ára 70 fii!. A rendkívül gazdag tartalomból kiemeljük

a következőket: Általános rész. Die < Vater- landsloseti Ciesellen*. (Vers. Irta Fntz Gille.) Die polifischc Bcwegimg im Jalire 1006-1907. Die Bewegmig im Auslande. Die wirtschaftliche Bewegung. Dér Minister und dér Teufel. (Költemény. Irta Nikolaus Selimidt.) Die Bauernscliaft und die Sozial- demokratie. (Cikk. irta Diner-Dénes.) Dér Grubenbrand. (Vers. Irta Ada Negri.) Das allgcineinc Wahlrecht. (Cikk. Irta Josef Sacltse.) Qediclite von Alexander Csizmadia. Das neiieArbeiterversichernngsgesc(z.(Cikk. Irta Adolf Kiss.l Das Gesindegesetz. (Cikk. Irta Ma re el Kadosa.) Azonkívül igen sok oyönyörii rajz, illusztráció.  ̂ elbeszélés es költemény. Németül olvasó elvtársaink a hasznos es élvezetes olvasnivalók gazdag tárházát találják a naptárban.
TánckedveiSk figyelmébe. Saphir M. Imre táncmester (VII., Erzsébet-körut 27, 1. em.) október 5-én kizárólag szálloda!, éttermi és kávéházi alkalmazottak családtagjai részére tanfolyamot nyit. A tanórák, vasár- és ünnepnap kivételével, naponta d. e. 10 órától 12-ig, d. ti. '//-tol 5-ig, Sapliii táncmester személyes vezetése alatt tartatnak.Beiratkozás egész napon át az intézetben. Szervezeti ügyek.

Bojkott és zárlat.B o jk o t t  alslí áll: A jjFocgiu ió62 cimü fércefmény. Szervezett szakmemunkás a „Fogadót" nem olvassa.
t á r l a t  alatt állanak: S z e g e d ,  P é c s  

és EttsskoSc városok.Kongresszusi küldötteket eddig bejelentettek a következő helyekről: Pécs 3, Szeged 3. Miskolc 3, Nagyszeben 1, Nagyvárad 3. Kérjük a szaktársakat, hogy ahol vnég nem intézkedtek, ott sürgősen tegyék miég 'a lépéseket a küldöttek megválasztása végett.K izárt szegedi sraktársaink részére Budapesten begyült összegek nyugtázása. Klekkcr étterem S.lü, London szálló étterem 10.—, Kisfaluéi #kávc- ház 1.50, llaffinann étterem 4.20, Nádor kávéházI. 70, Belvárosi kávé ház 5.20, Figaró kávéiul?. 4.50, Saffári József - .20, Hanusz kávéház 1.20, Gizella kávéház 4.90, Vígszínház kávéház 3.—, Lidó kávé- ház 1.30, Angol kávéház 1.20, Korvin kávéház 2.40, Balaton kávéház 1.40, Tűrt kávéház 2.—, Budai Vigadó kávéház 2.60, .Hazám káveház 2.- , Rémi kávéház, 2.60, Bcrgcr A. kávéház 2.30, Opera kávéház 1.80, Keleti kávéhaz 1.90, Újházi kávéház 2.—, Comerce kávéház 3.40, Elit káváház 5.60, Erzsébet (Ülői) kávéház 2.—, Móniin Rouge kávé- ház 5.90, Mandel Albert 4. , Braun étterem 6.30, Lukács fürdő szálloda 7.90, Upor kávéház 6.70, Császár fürdő 5.30, Wagner étterem 7.50, Oatubri- nus étterem 6.S0, Förster étterem 4.80, Continental szálló 12.60, Elun étterem 12.10, Magyar Király szálloda étterein 1. , Linenberg vendéglő 6.40, Siófok: Fain Anna 5.—, Miiller 13. 5.—, OritovicsJ. 2.—, Ösbuda: 2 3zaktárstól 4.— korona.
A K is-pipát rendőrök őrzik . A Főherceg Sándor-u. 24. sz., Szcntkirályi-utca sarkon van a 

Kis-pipához címzett vendéglő. Nem tudom, de alapos a gyanúm, hogy a vendéglő tulajdonosa nagyon rosszlelkii ember lehet, amit abból lehet következtetni, hogy a kivid értéktelennek látszó kispapáját (belül annál értékesebb) rendőrökkel őrizteti. A dolognak utána jártunk, hogy megtudjuk a kis- pipa 'disz őrség rejtélyét. Tehát itt a rejtély: Trebitscr ur, igy hívják a vendéglőt (pardon a vendéglőst), azok kö ’.c a kos áli sasok közé tartozik, aki nem akar a magasból leszállni, t. i. o a kcményícjü ur csak megmarad r, régi szisztémánál és nem írja olasz éttermi segédek árszabályát.A napokban a szervező bizottság e célból ott járt, hogy megkérje Trebitser urat az árszabálya!;: írására, amit ő megtagadott, kijelentvén, ő nem fél senkitől, mert van elég rendőr, akik öt tnegvédel- inezik. Es tényleg, azóta folyton védelmezik. De kissé tekintsünk: be a Kis-pipa rejtelmeibe,, hogy mi van ott oly nagyon félteni való? llát bizony akad! Van két éthordó, akiknek fizet a vendéglős ur havi 24 koronát, ebből 4 koronát levon, bizonyosan azért, mert neki ez jól esik. Van három boriin, akik éjjel azokon az asztalon fekszenek, amik egyébként más hivatást teljesítenek. A konyhaszemélyzet részint az étteremben, részint a hány!.tó
ban az ott átfolyó 'kanális felett alszik. De van még más is, amit rejteget a Kis-pipa belsejében Trebitscr ur, amit majd más alkalommal tüzűnk nvársra.

A fentieket azért mondottuk el, hogy módot adjunk Horváth FJemért a «Nap» riporterének, hogy legyen megint besúgni valója a rendőrségnek. Nem tudhatni, talán ott is nyitnak neki számlát a tanácsadásért ?Trebitser urnák pedig azt üzenjük: körülsáncol- hatja magát rendőrséggel, azért még fogunk találkozni. És elő fogja venni jobbik eszét, hogy megadja pincéreinek azt, amit a két szomszéd vendéglőstársai is megadnak, dacára, hogy azoknál 5®/# és 15°, ,,-knl olcoóbbak az árak. A viszontlátásra Trebitser nr.P é csrő l Írják: Miután Csordás Endre a szervező bizottság előtt ügyét tisztázta, ennélfogva a háromhónapi bojkott alól feloldatott.N yilatko zat. Alulírott, mint az «Upor»-kávcház alkalmazottja ezennel nyilvánosan bocsánatot kérek az üzleti mzalmiférfitól a vele szemben elkövetett helytelen eljárásomért.Budapest. Baumgarten Ferenc.N y ila tk o za t. Alulírott ezennel nyilvánosan bocsánatot kérek a szervezettől és társnőimtől meggondolatlanul telt lágaltnazó kijelentéseimért és ezennel fogadom, hogy a inai naptól lelkes, liü tagja leszek'szervezőiemnek. Laka Borbála,
takarítónő.N yila tko za t. A  szervezkedést nem ismerve, akaratlanul kar társaim mai szemben olyan eljárást tanúsítottan, mely egy önérzetes emberhez nem illik. Ezúton kijelenteni, hogy a szervezetnek ezentúl hü embere leszek, amiért becsületemmel kezeskedem.Elkövetett hibámért úgy kartársaimtól, mint az összes szervezett munkásoktól bocsánatot kérek.Pécs, 1907 szeptember hó 21-én.

Schmidt Ferenc, főpincér.Mátyás Irirály-sziUoda.R ö csán a tk é rés . Beismerem, bogy az éttermi segédek szervezete ellen nagy bűnt követtem el, amiért Éger Gvuln állásközvetítő ügynöknél alkalmazott Jankai nevű enpringernek negédkezet nyújtottam, ' hogy a Prindl Nándor éttermébe egy éthordót közvetíthessen.Kijelentem, hogy az ügynöki pribékekkel mai napló! kezdve minden összeköttetést megszakítok és a B. P. E.-nek munkaközvetítése elé többé akadályokat nem gördítek.Végül szervezett éttermi segéd mnnkástársaimtól
ünnepélyesen bocsánatot kerek.Budapest, 1907 szeptember hó 27.

Linczmoycr Gyula.HIVATALOS RÉSZ.je g y z ő k ö n y v . Felvétetett 1907 szeptember 24-éna kávéssegédek választmányi ülésen. Jelen volt: 21 választmányi tag.Elnök távolléti-ben ügyvezető alelnök vezeti aNapirend előtt Földesy Imre interpellálja az elnökséget, hogv a könyvtárbizottság miért nem veszi át a könyvtárt, hogy a tagok olvashassanak.Fulatkay a ‘könvvtárbizotlság nevében jelenti, hogy az átvétel és' a könyvtár rendezése folyamatban van.Földesy és a választmány ezt tudomásai veszi.Következett a kávéfőzők jelentése az egybeolvadásról. A kávéfőzők részéről megjelentek : Bercczky Lajos, Csermák lános, Nagy István, Kovács István, Rcbeles Simon, Bene Pál, Florváth András, Pozsír- nik kínos és Schönherr József. A kávéfőzők nevében ’ Ucrcczkv Lajos előadja, hogy a bizottságuk úgy határozott, hogy ha a kávéssegédek tudnak helyt adni, akkor eljönnének olyképp, hogy a helyiségért rendes házbért fizetnének.Nagy István hivatkozik Kéfföl Károly bejelentésére, ki szintén úgy adta elő, hogy nem kell tag- járulekot fizetni, hanem csak házbért. Csermák ugyanezt mondja. Bcrger Béla kérdi, nem lesz-e baj, ha most átalakítást végzünk egy rövid időre.Farkas indítványozza, hogy a kávéfőzők egyesületük feloszlatása után iratkozzanak be a kávés- segédek szakegyesiilctébe, mint pártoló tagok, hol alávetik magnk.it az egyesület alapszabályainak, viszont az egyesület kebelében élvezni fogják mindazon. jogokat, amelyek a pártoló tagokat m$g- illctik. ,  . .Neumann alelnök a kávéfőzők csatlakozásával kapcsolatosan szükségesnek látja n helyiség átalakítását és erre nézve egy tervezetet nyújt be.\ tervezet szerint :i bérlőnek a lakása a közhelyiséghez csaioltatnék, hova az irodahelyiségek áthelyeztetnének. A jelenleg három szobát képező irodahelyiségek egy teremmé alakíttatnék át és ez mint egész külön helyiség a kávéfőzők rendelkezésére állana. A játék- és olvasó-szobák közti fal szintén kivétetnék s ez mint biliárdterem, az üresen maradó nagy terem pedig ezentúl csakis mint társalgó, olvasó cs gyűlési teremnek használtatnék.A választmány ezen tervezetet elfogadja és egy bizottságot küld ki a szükségesnek látszó tárgyalások folytatására. A bizottság tagjai: Keszely Flórián elnök, Neumann Izidor alelnök, Farkas József háznagy. Farkas János, Falatkay Győző, Pollák Sándor, Bcrgcr Béla a kávcssegédek résiéről. Schönherr József, Bercczky Lajos, Nagy István, Csermák János, Kovács István, Kéfföl Károly a kávéfőzők részéről.Ugyanezen bizottság megbizalik áztál is, hogy a kávéfőzők beiratkozásának részleteit megbeszélje és felette határozatot húzzon. Falatkay Indítványozza, hogy a többi tárgyak a jövő ülésre halaszttassanak.



1Q07Neumann kéri, hogy a tagfelvétel és kérvények Idéztessenek el.A választmány az ülést folytatva, Neumann előterjesztésére a következőket veszi fe l:Pharigber Győző, Deuch Béla, Pachl Ferencz, Herschkovits Izidor, Losonczy Ármin, örujes Pál, Weisz Mór, SchöberI János, Kothfeld E28.1jás, Pla- nik Ferenc, Kohn Aladár, Krausz Ignác. — Wiener Lázár segélyt kér; a választmány 10 koronát szavaz meg. Stieglitz Sándornak pedig 30 koronát olyképp, hogy neki naponta 2 korona legyen kiutalva. Nagel Sándor kérvénye elutasittatott.Falalkay indítványozza, hogy n-jelentkező tagok névsora a helyiségben legyen kifüggesztve, hogy a tagok észrevételeiket megtehessék.A választmány ezt az indítványt a jövő ülésre halasztja.Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Farkas János, Neumann Izidor,jegyző. elnökhelyettes.A budapesti p ir .ccreg y lct t. tag ja ih o z . Mint szaktársaink előtt már ismeretes, egyesületünk választmánya Pécs Lajos szaktársuukat választotta meg az egylet pénzbeszedőjéül. Most, hogy Pécs szaktársunk működését megkezdte, a választmány az alábbiakat hozza a t. egyesületi tagok tudomására.
Választmányunk határozatának megfelelően megbízzuk cs meghatalmazzuk Pécs Lajos egyesületi péuzbeszcdőt, hogy az egyesület pénztárába befize- leadö tagdíjakat, valamint beiratási dijakat beszedje, azokat nevűnkben és helyettünk az egyesület hivatalos nyugtájával nyugtassa.Tisztelettela Budapesti Pincércgylet nevében:
Kozma Zsigmond, Varga István,titkár. elnök.Figyelm eztetem  a kávéssegedeket, hogy tagdíjfizetéskor minden egyes fizetett hónapra szóló nyugtát követeljenek, mert egy nyugta csakis egy hónapi tagdíjra érvényes.
Figyelmeztetem továbbá a munkából kilépő, valamint a már munkanélkiil lévő tagokat, hogy kilépésüket legkésőbb két nap múlva jelentsek be, illetve hetenként a nyilvántartási könyvbe jegyezzék be munkanélküliségüket, mert azok,'akik ezt elmulasztanák, munkában levőknek tekintetnek s igv a munkanélküliek kedvezményében (tagdijelengedés, elhelyezés, munkanélküli segély) nem részesülhetnek.
Figyelmeztetem végre a hátralékos tagokat, hogy tagdijbátralékaikat legkesőb október 15-ig annál is inkább rendezzék, mert kfilönben kivétel nélkül a tagok soraiból töröltetnek., Neumann Izidor,..5vf>}v ügyvezető alelnök.

Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazótok .Szaklapja x  < sm

Szerkesztői üzenetek.P . L ip ó tn é , B u dap est. 1. Hogy a jelenlegi társadalom ellen kikelünk, oka ennek az, hogy a jelenlegi tőkés társadalmi rendszer az oka annak is, hogy az ön férje is kényteleu 3—4 hónapotmunka nélkül lenni.2. Ha a férje nem volna szervezett munkás, akkor is megeshetne (sőt jobban), hogy 3—4 hónapot munka nélkül kellene lennie. És most mi kérdezzük önt asszonyom, hogy' akkor hova fordulna ?3. Lássa asszonyom, ha az ön férje szervezett munkás, mégis csak megfogja találni a védelmet, küldje be mind a két egyesületbe és ott adja elő a helyzetet.4. Azt tanácsoljuk, hogy ön is és az a sok férjes asszony is fogjanak össze és szervezkedjenek a férfiakkal együtt, hogy mielőbb meg tudjuk szüntetni n mai igazságtalan társadalmi rendszert, amely egyeseknek milliókat juttat, millióknak pedig nyomort és szenvedést, amit saját maga konstatál. Üdv.C s . L á szló , Bu dap est. Az calkotmányos* Fischer nr nem érdemli mdg a nyomdafestéket. Hisszük, ho£y ottlétük alkalmával rischer ur begyepesedett fejet beszérnmezták, hogy jövőben tudjon tisztességcsen beszélni.
Nyílt tér.N yila tk o za t. Alulírott kijelentem, hogy a szaklapunk 20. számában megjelent «Válasz a ne alud- jtinkra* cikkben .közölt összes frázisokat egészében visszautasítom. És ezen ügyből kifolyólag, ezen a téren, r.ctn tartom érdemesnek, hogy a t. cikkíró elvtárssal tovább is polémiába bocsátkozzam.

Bereczky Lajos,

Zsiga-kávéház Dohány- és Miksa- 
utca sarok. Bcifeld Zsiga,kávés.Törley-pezsgő dugókat a cég szeptember 1-tfíl 10 fillérért vált vissza.

Pincér-cipők csak Serény Zsigmondnál, VII., Erzsébet-kőruí 3ö kaphatók. Ajánljuk szakfársainknnk erre vonatkozó hirdetésünket.Felelős szerkesztő; Farkas Já n o s . Kiadó: A lap -bizottság

Pincérek találkozó helye!Tudatom t. szaktárcáimmal, hogy a Gyárutcai Liszt Ferenc-tér kávéházat megvettem. Az Andrássy-utlioz közel, a szaktársak részére központi találkozót képez.Kérem kollegiális támogatásukat.Üdvözlettel Kaíscr D. Dezső.
A szaktársak figyelmébeíAjánljuk G y u l af  á ir f is z a b ó im e c t e i- t  Budapest, V I!., kér., Akácfa-utca 52,ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és jó Ízléséről már számtalanszor elismerésünket kiérdemelte.Jó  szabás I Olcsó áraki

Kész üzleti ruhák raktára.

Hirdetéseket ÜSSEÉtterm i éa K áv éh ázi A lkalm azottak S za k la p ja  hirdetési osztálya, V I . ,  C 3engerí-u . 50. L/13.
Pincérek figyelmébeP s itö é r -G ip líS c  tyúkszeme*

gyógyít cipőim visel&c.
és fájó s lábakat meg-P s n c é s '-c g p ő fc

talp pal, párja 14 korona.
iP in á r^ a ru -O fla T lís í& r  közkedveltségnek őrven- * BíatL-w ir— 4*-S§í <Í3>i1é. denek mindenhol.

Serény Z s i g m o n d
Budapest, 911., Erzséüat-kSrut 38.Vidéki ninrffllsISsrt oMniMil phiIh m  nzHzHMnk.

A b la k tis z títá s t , olajozást, padló- beeresztést, kefélést, valamint csillár- és papirkárpií (tapétn)-tisztitást s minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.B u d a p e sti szoba- és ablaktisztító munkások szövetkezete.____ . Iroda : VII., Huszár-utca 10. ------Telefon 1400. Telefon 1400.
■forrás

szénsavval telitett ásványvize hasznos ital BhrápyurrerB&íi.n cs 
airiösrtösl nehézségeknél. A legtisztább és logos^míg essMi asztali 
és borviz. — Hathatós azomjeslllapltó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Így ék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít aSzí. Lukácsfürdő Kutváltalat Budán.

Vendéglőben vagy kávőhózban kérjen csak kis üveg
I L O N A  artézi savanyavizet.=  Killim és íjéizsfje) (rltíilff jgjr ngpíll, síit hrril. =

Uj pártkia lyányok
Az eresz szabadságért!Irta: Egy forrafcímár. — 8 cnTüstta: fttfé 

Ára Hceu*OBa«Az spifea.
DMerat. fi jrd'tetta: KcfM Jen®.Ár*a 3 k ts i-o a a *

Általános sztiájfe és vá- 
lasztéfsg Sföagi'srarszágofi.I?!a: BrüsztiSijry Craff.

A i - a  3 9  í  P l l é r .

A keresztény p aicíalizmus.Iria: Faiar /Uszícár. 
9 fc u  i >o a z .

Forradalmi i3szkiz0k.
Irta : Csizmáét 11 Sándor.— á fa  10 fii üés*. —

A tőke Hallása.Irta: Pál. — Fai iltntfa: més Artfwr.á r a  S S  -31 H úr.M é p s z w a  R a p t á r  ( f i  I B S )  6 0  f i l l é r  í n l k s s S t r o n r a  „  ( Í I M 3 )  7 0  f i l l é rIhetS
a Jósára köayüi irexkséiá“-tea,
Efoa?Sapiiesni, í f ' i ? W y s r t  ’- i r f c a  C . t é t :

Tánctem itás.Van szerencsém tiszt eletfel értesíteni a szállodai, éttermi és kávéházi alfcd- roaxoffakat, hogy 1 9 0 1 évi október 12461 fcezztve, vasán ■ és ünnepnap kivételével, naponta délelőtt 1046! %12-ig és délután 4-tt 3 Vjó-igtánctanfolyam otnyitok. — Mindkét cl oporfban a felvételek már megkezdő dtek. — Beiratkozni egész napon át tehet
SAPHÍ R I M R E

bor, pezsgőbb: legjobb Ital. Orvosilag alfnlva mint ___________ nyálkaaldó és hugyhajtó hatása.-------------A tisztelt pincér uraknak reklámdoleokat, poharakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldetnek, lm tevéli!eg fordulnak u magyarországi fSraktárttor, V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.

okL. tánctanár tán, c intézetében
VII., Erzsébet-körat 27,1. cm.(G&afbrhaas-^ j p ilist,)

M m m

a világ legjobb 
K E S E R Ű  V IZ E .

Kitűnő gyógyszer: a zékrekedésnél, 
emésztési zavarok i iái, vértódulfis- 
nfit, vértorlódfcnfcf alhasi szer
vekben, eliiájasi i  .fásnál stb.

Tulajdonos: Ss»*tEeF i treetp fflrads-A*
■■ cs. cs kir. ttdv. críüit b i Qudapcatca. —

VILAaoasAO KtJNVVNVOMnA S. T. SUOArsST, Vll., NvAR-UTOZSlj



8. oldal Magyarországi Szállodai, Ettrrmi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907
B E IT Z  JÁ N O S

mííe sztergályos, dákó- 
és t n'lliárdgolyó-gyár

Budapssi, (II, Aki icrfa-utca 52. szám (Dob-utca sírok).
Kávéliázi eszközök 

raktára
és javitó-raíífislye.Tekegolyók pontosan és jutányosán eszter- • gáltatnak. Használt golyók és ''dákók olcsón, állandóan raktáron vannak. Csorba Golyók magits áron vétetnek meg és becssréltetnek.

Dákok gyorsan és pontosan készíttetnek.TELEFO N : 8 1 -3 0 . - T E L E F O N : 81-30.
-

C o  f i s o m
pincérek részvénytársasága

Budapes í, VII., Keríezs-u. 48,
T E l e f n n - s i á n t !  8 0 —14.Saját szipkagyárában mindennemű csinos kivitelű, kitűnő mi nőségü szivarszipkák készülnek, kívánságra cégnyomással. Saját gyártmányú 

szivarkahiive lyck nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és 
szalongyufátfogvájók, kréták, táblák, 
áítvacsok, ki ivéházl játékok, tekeásztal 
felszerelések , dákók, elefántcsont és kitűnő minőségű utá nzott bílliárdgolyók stb. stb.

. Játékkártya ; ?yárl raktár. Árjegyzék ingyen. i

9 n _ _ _ _ _ _ _ ; _______

0  P in c é re k  ta lá lk o z ó  h e lye i 0

B a d a c s o n y - k á v r
E rzsé b e i-k S ru t 41.Kitűnő kávéházi ételek cs italok.Valódi amerikai tekcasztalok. ©

Minden e s te

I F J .  H O R V Á T H  E R N Ő
te ljes  zenek arával h an gversen yezKrausz Muki és Most Forenc

kávésok.

0  C s a lá d o k  ta lá lk o z ó  helye ! 0

Pincérek borbélya! Pincérek fodrászé!

Gross Simon
-- - - ■ ■■■ ■ = fodrászterme — ■ 

Budapest, VI., Petőfi-utca 3.A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, legrégibb pincér-fodrász.
R e n d e s  á r s z a b á l y ! N ép szava IAkinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos megjelenésre cs a fejbőr ápolására, annak G r o s s  
Simon fodrásztermét állandóan látogatni kell.
fölödé rn kiszolgálás I T i s z ta s á g  !

külön töltés.

BaSapesti f ő r a k t á r :
I Y .,  Szép -u tca  3,

Telefon-sz,: 10 -8 6 .

P i n c é r - c i p é s z .25 év óta allsmeri pincér-cipész.
Révai Fülöp.Ezen a tárén versenyen klvlll álló.Ü z le t: B u d a p e s t, V I I , W e s s e lé n y i-u tc a  31.Kés? üzleti cipők raktáron tartatnak. Levelezőlap általi meghívásra azonnal Jövök.

í!S 0 8 -ik  é v r e  s z ó ló

í r ó Z I M A - N A P T Á R .
I 'arabja 60 fillér. T.cfrnlitbb 10 példány vételé
rt! készpénzfizetés ellenében, urbja 4ő fillér, 
elszámolásra (Irina (>'. fillér. A rendeléseket a 
beérkezés sorrendjében in tértük el. Postaköltség hz öíBzcgrgel beküldendő. Meprcndrlésl élni;

„Népszava11 könyvkereskedés
B u d a p e s t ,  VII., Nyár-utca I.

V e n d é g lő s  u ra k  { jg y e im é b e !
lerntelegebben ajánlom w T  Á 
a legjobbnak elismert és
*ok időt s munkát inén- t 
takarító <Berkovils«-féTe

Hektograph - lapokat j
8 minden színben lévő \rî ' }
(tatákat. A néikülözhetet- cv-~ ~
len Hektograph-lap mind- ’ \

használható és egy ere- « —ŴFsA 18 1 
detlrdl 100—120 másolni ■ | 
nyerhető. Lehúzás után '''• W |  ’ 
barna olajos itatós kó/é
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Hektograph- 
tekercsek és kimoshalatlan ruhajalifl-fastékak minden nagy

ságban rendelhetők

B e r k o v i t s  K á r o l y
sokszoroíitó-késrülékek, Hektograph-raktárában

Budapest, VII., Síp-utca 11. szám.
Árjegyzék bértnenlve.
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