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Magyarországi

Szállodai, itteni és Káváházi limitéit
= Szaklapja =

A  magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap
E L Ő F IZ E T É S I  A R A K :Nem u ak egy lett tagok részére i

V th r  é v r e ---------- 15 kor. | Fél é v re --------7 kor. 50 fül.
Szabadazervezetek tagja! részére i htvonla 40 fill.

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

Telefon 81-05.

SZERK ESZT Ő SÉ ÉS KIADÓHIVATAL:
V II. kerület, Kertész-utca 25. szám, I. emelet 10,
ahová a kéziratok, levelek és pénzküldcmények küldendők. 

Kéziratok vissza nem aduinak,

Kongresszus után.Bezártuk Magyarország fényes szállodái, éttermei és* kávéházai proletárjainak első országos gyűlését. Bezártuk azzal a tapasztalattal, hogy a hosszú, évtizedes tespedésbő! és tévelygésből magukhoz tért emberek immár céljaik tudatában, teljesen nyílt szemmel, pókhálótól mentes agygyal gondolkodnak jövőjük feltételeiről.Amikor összejöttek, nem úgy jöttek össze, mint valami aranykort álmodó, csodatételekben hivő misztikus zarándoklók, hanem ide űzte, hajtotta őket az emberek telhetetlen gőgje, munkáltatójuknak mérhetetlen kapzsisága és a törvények végrehajtóinak az eivete- mültsége. Azért jöttek össze, hogy elpanaszolják, mikéntioszszák ki munkaerejüket, hogy csapja be orruk előtt a társadalmi elfogultság, a boldogul- hatás, előítéletektől rozsdás, nyikorgó kapuját.Talán soha sem hitte volna, hogy ennyire összeforrasztható legyen ez a különböző érdekek által széttagolt osztály.De a megoldás meg van, meg volt már akkor, amikor a hagyományos szervezkedés minden testvériesülést kizáró szelleme ki lett ölve a lelkek világából. Csak meg kellett ölni, el kellett temetni azt a regi egyesületi életet, amely osztálygőggel, önzéssel és avult,, szétválasztó elvekkel volt telítve. És amikor ezt a minden szabad gondolatot lenyűgöző, a tűrés, szenvedés, szolgaság, bárgyuság természetellenes rendjét fentartó bagolyfészkeket szétromboltuk, akkor az újkor szellemében rejlő hatalmas lökés által egyszerre megteremtődött a magyarországi szállodai, éttermi és kávéházai alkalmazottak egységes, céltudatos, harcra, küzdelemre képes szervezkedése.Nem olyan nagy idő, még csak egy pár év választ el bennünket attól a poshadt korszaktól és mégis mily messzeségben van már mögöttünk, ha az elért eredmények álláspontjáról tekintünk utána.Ámde most már elértünk a múltak bírálatának befejezéséhez. Az eltéve- lyedtek, megtértek, a válaszfalak le- omlotiak és ha kisértetként még jár is köztünk egy-két fekete árny, a holt

korszak nyugodni, pihenni nem tudó szellemeként, ezeket vegyük úgy, mint a bünbocsánatért esdő, vezeklő, hazajáró lelkeket vesszük.Az a vörös fényű világosság, amely végigfutott idáig utunkon, lobogva, vibrálva késztett a további haladásra és mi dagadó kebellel, lelkesülő hévvel sietünk utána.Messze még a cél! A ma élők talán el sem érik, de az ut, mely a végcél felé vezet, annál járhatóbbá válik, mennél több tehertől sikerül megválnunk. A mi célunk kettős. Gazdasági szervezkedés által az élet nehézségeit könnyebbé tenni, és a másik, amelynek végcélja az egész emberiséget az anyagi és szellemi elnyomásból felszabadítani.Gazdasági tehát az egyik, politikai a másik. Kemény harcot követel mindegyik, mert azok, akik pöffeszkedve ülnek a természet dúsan terített asztalánál, amúgy szép szerével nem adnak helyt azoknak is, akiknek pedig a föld javaiból morzsányi is alig jutott**. Kemény harcok árán, véres küzdelmek révén jut tellát az emberiség nyomorgó része helyzetének legkisebb javításához is, de annál dicsőbb, annál magasz- tosabb a proletariátus harca. Mennél nehezebb az előrehaladás, annál jogosultabb a büszkeség, az önmegelégedés, ami minden meg tett lépés után betölti a lelket.Azok a terhek, amelyeket hosszú évtizedeken keresztül raktak vállainkra, nem egykönnyen rázhatók le és nem egykönnyen szüntethetők meg. Lépes- ről-lépésre kell teret foglalnunk annak a programmnak alapján, amit most küldöttgyűlésünk elibénk rakott.Továbbá, aki komolyan foglalkozik e szakma munkásainak, de különösen a pincérek szervezkedésével, annak nem szabad elhallgatnia, hogy sorainkban nagyon sok még az olyan szaktárs, aki bár hü katonája a szervezetnek, de nincs tiszta öntudattal afelől, hogy a tőke és munka közt a jelen társadalmi rendszer mellett ki nem egyenlíthető ür van s mig e társadalmi rendszer meg nem szűnik, addig a burzsoázia és a proletárság közt fegyverszünet nem lehet, addig mindig harcnak, küzdelemnek kell folynia.

Ezen szakiársak megalkudni, inegállani kész hajlandóságukkal nagyban gyengítik a harcoló tábort, tehát figyelmeztetésül mondjuk, hogy jobban nézzenek bele a mai társadalomnak, gondolkozó fő és látó szem előtt nem titkos rejtekeibe és Ítéljék meg e rendszerről, hogy nem érdemes-e küzdeni, harcolni, mindent áldozni e korhadt, rothadt, a dolgozó milliók vérével, verejtékével táplált, kenege- tett gépezet teljes összeomlásáért.Dolgozzunk tehát! Ne pihenjen egy pillanatig sem az agy: az ismeretek befogadására, — a lélek: öntudatának nevelésére, — a s z ív : a jóért, a nemesért, az igazért való hevülésért, — a kar: a munkás becsületének megvédéséért. Rakjuk el e harci eszközöket arzenáljainkba, hogy amikor kell, mindmegannyi fegyvert elnyomóink ellen szegezhessük.Munkára hát! F . J .Az aradi vendéglősök és pincérek harca.
Ami szabad a munkáltatónak, az nem 

szabad a munkásnak.Most az egyszer saját csapdájukban lettek megfogva a munkaadók és az őket tflskén-bokron át támogató hatósági közegek. Az aradi vendégló's-ipartársulat nyújtja nekünk azt az élvezetet, hogy a hatóság vizsgálatot tart egyesületükben. Igaz, hogy nem igazságérzetük, sem nem Andrássy utasítása folytán teszik ezt, hanem a saját ügyetlenségük és baklövésük, saját maguk dezavuálása kényszeríti őket ennek a savanyú szőlőnek a megevésére. Az aradi pincérek furfangosan belerántották a hatóságot egy olyan határozathozatalba, aminek alapján "a pincérek jogosan követelhették az ipartársulat elleni vizsgálatot.Az aradi vendéglősök, a pincérek múlt évi szervezkedésének letörése után. egy külön elhelyező - irodát állítottak fel és ebben az irodában a hatóságilag engedélyezett dijaknál jóval magasabb közvetítési dijat szednek. De nemcsak igy nyerészkednek, hanem amint azt Braun szálló- tulajdonos egész nyiltan ki is jelentette, ők még ezenfelül is keresni akarnak az irodán, mert hisz ez módjukban áll: ők lévén az elhelyezők és a munkaadók is, a személyzetet annyiszor változtatják, ahányszor akarják. Természetesen mennél sűrűbben, hogy az a szegény alkalmazott mennél többször legyen az ipartársulati Irodában megnyuz- ható. És hogy nyúznak, azt az aradi pincérek bizonyítják beadványukban, ahol fel-



2. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907említik, hogy főpincérek után a szabály- rendeletileg megállapított 6 kor. közvetítési díj helyett a jeles iroda a főpincérek óvadékának 10'Vo-át veszi. Dehát kik veszik az óvadékot? Azok, akik a főpincért közvetítik. Azok, akik ilyen utonállőmódon akarnak vagyont szerezni. Tőlük függ, hogy az óvadék milyen magas legyen és világos, hogy felsrófolják azt, amennyire csak lehet, amennyit csak ki tud izzadni az a szegény tízszeresen nyúzott főpincér, csak azért, hogy az iroda az ipartársulati ellentállási kassza — a pincérek szervezkedésének leverésére szolgáló pénztár — minél hamarabb és minél jobban teljék.Szaktársaink egyideig tűrték ezt az állapotot, de végre is a legkegyeílencbbül leigázott ember foglalkozik legtöbbet a fel- szabadulás eszméjével. Így jötiek rá aradi szaktársaink is arra a furfangos módra— mert máskülönben hiába jelentették volna fel őket akárhányszor —, hogy beadványt intézzenek a rendőrséghez, amelyben ugyanazon közvetítési díj szedését kérjék, aminőket a vendéglősök közvetítője szed. A rendőrség nem adott helyt a pincér-egylet kérelmének és az elutasító végzés megokolásában kimondotta, hogy a kérést azért nem teljesíti, mert a díjszabás 
tuhnaeas.Szaktársainknak sem kellett iöbb, ők úgyis csak azt akarták, hogy hatóságilag is kijelentsék, hogy az általuk kért díjszabás túlmegy a megengedett határon. Az egylet megfellebbezte az elutasító végzést és fellebbezésében kimutatta, hogy a vendéglős- ipartársulat ugyanazt a díjszabási használja, amelyre ők nem kaptak engedélyi. Ennek igazolására az ipartársulaf 461. nyugtáját csatolták, melyet Fischer Adolf, a közvetítőiroda vezetője irt alá.A tanács szombati ülésén tárgyalta a pincérek fellebbezését, melyet a rendőrség megokoiásának elfogadásával elutasított, de ugyanakkor elrendelte a vizsgálatot a vendéglősök ipartársulata ellen, amiért a megengedettnél magasabb dijakat szed. A'Vizsgálat foganatosításával a tanács a rendőrséget és a számvevőséget bizta meg. Nem hisszük, hogy volna Magyarországon még szervezett munkás olyan naiv lelkületű, aki előtt u hatóságok részrehajlását ismertetni kellene. Csal. mint adaigyiijteményt jegyezzük ide azt a kis pikáns részletet is, hogy ntíg az aradi rendőrség más közvetítő-irodákban— Így a pincér-egyletében is — az iroda- vezeiötöl megköveteli az erkölcsi bizonyítványt, addig az ipartársulat irodavezetője immár tizennégy hónapja működik erkölcsi bizonyítvány nélkül, pedig ennek az embernek az erkölcsére vonatkozólag a pincéregylet bizonyos célzást is tesz holmi, a kúria által is jóváhagyott, tehát jogerős Ítéletre, de azért a Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata elhelyező - intézetének irodavezetője egész vígan kereskedik az emberekkel és húzza róluk a IO”/0-os bőrt.Ennek az állapotnak retienetességét és alávalóságát, nem tudjuk, belátta-e már az aradi pincérség, vagy pedig még mindig csak alázatos instanciákban merül ki egész tevékenységük? Feleletet várunk, de a felelet egy erős, öntudatos, határozott fellépésű szervezkedés legyen.A kongresszus lefolyása.

l-.lső nap.Farkas János korelnök megnyitja a gyűlést és kéri a küldötteket, hogy a megalakulást ejtsék meg.Elnöknek Neumann Károlyt. Keszey 
Flóriánt, Scliönherr Józsefet és Kéjül 
Károlyt, jegyzőknek Hanisch Pált, Kalmár 
Emilt és Kapcsinovits Antalt ajánlotta, akiket a gyűlés elfogadott. Megválasztatott még a jelölő és az igazoló-bizottság.Az igazoló bizottság jelentését Neumann Izidor terjesztette elő. Jelentése szerint képviselve van 15 szervezet és pedig: Budapest (3 szervezeti 20—20. Nagvvárad 3,

Pécs 3, Szeged 3, Miskolc 3, Nagyszeben 1, Kassa 3, Marosvásárhely 2, Szabadka 1, Pozsony 1, Győr 1, Szolnok 1, takarítónők Budapest i küldöttel.Keszey Flórián elnök megnyitja ezután az ülést, átadja a szót Schönherr Józsefnek, a napirend első pontja előadójának.Schönherr a titkári jelentés kapcsán az alábbi pénztári jelentést terjeszti be:
Bevétel:

Julius is augusztus hóban.

Éttermi segédek. Koron* Koron*Lapilleték ..................— 6 4 4 * 3 4Szubvenció — ......... ........ 4 5 0 *—Lapilleték ....................... - 3 6 2 * 7 0 1 4 5 7 * 0 4
Kávéssegédek.Lapilleték — ------ — 6 9 6 * 6 4Befektetés — — ......... - 6 0 0  — 1 2 9 6 * 6 4
Kávéfőzők.Befektetés --------------- 4 0 0 *  —Lapilleték........... ............. 2 1 0 * - 6 1 0 * -Hirdetés— — — ------ 4 6 * 7 5 4 6 * 7 5Összes bevétel.................. 3 4 1 0 * 4 3Összes kiadás------ — 2 9 3 0 * 5 9Maradvány — — ........... 4 7 9 * 8 4 3 4 1 0 * 4 3

Szeptember hóban.
Éttermi segédek.

Korona KoronaLapilleték ......................... 1 8 0  —« -------------- 2 5 0  —« -------------- 100* 5 3 0 *  -
Kávéssegédek.Lapilleték — — ......... - 2 8 8  -Szubvenció — — — — 3 0 0 * —Lapilleték --------------- 9 1  —« ------ -------- 6 7 2 *  - 1 3 5 1 -  —
Kávéfőzők.Lapilleték 7 8 * —-----------— 9 6 *—......................... 9 6  — 2 7 0 * —H ir d e t é s - - .— 2 7 2 * 4 0 2 7 .2 :4 0Szegedi szervezettől lap-illeték — - ...................... 5 0 * — 5 0 * —Összes bevétel - — —• 2 4 7 3 * 4 0Összes kiadás — ......... - 2 1 9 4 * 4 1Maradvány..................— 2 7 8 - 9 9 2 4 7 3 * 4 0

Kiadás
Julius és augusztus hóban. Koron#Tisztviselők fizetése .................. 7 5 1 * 4 0Nyomda — ........................ .................. 1 2 2 9 * —Lakás és egyéb - ............. - 2 9 1 * 4 16 5 8 * 7 8Összesen 2 9 3 0 * 5 9

Szeptember hóban. KoronaTisztviselők fizetése — .................. 7 4 0 * —Nyomda.............................. - — 5 4 8 * —Lakás és egyéb- — ........... 8 8 * 9 3Expedíció -  — — — 3 4 3 * 0 8Útiköltség; -  — ......... — 2 4 4 * 4 0Szegednek segély 1 .................. 2 3 0 * —Összesen 2 1 9 4 * 4 1Ennek elfogadása után a napirend második pontja: A szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak gazdasági helyzetei, az ♦  Ipartörvény módositása» és a M-'incérnőkérdés következett. Előadó Boór Jenő.Mindezekre vonatkozólag a következő határozati javaslatot nyújtja be:A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak első országos küldött-gyűlése megállapítja, hogy az alkalmazónak gazdasági helyzete azonos az egész, nagy és egyetemes munkásosztály gazdasági helyzetével. Mint elnyomottak és birtoktalanok kénytelenek munkaerejüket áruba bocsátani a mindinkább kapitalizálódó vendéglős és kávésiparok számára. A munkáltatók az ügynöki rendszerrel tömegesen gyártották az alkalmazottakat viszont a kis tőkével rendelkező vállalkozók.

anyagi vérszegénység folytán, nem képesek kiállni a nagy tőkével a versenyt, tehát elpusztulnak és évröl-évre szaporítják a munkanélküliek seregét. A gazdasági fejlődés igy idézi elő a bérek állandó sülyedé- sét, a nyomor és szolgaság pedig növekedik. Az ország osztályparlamenlje csak az uralkodó osztályok érdekeit dédelgeti, sőt szociálpolitikai intézkedéséiben is csupán a gazdaságilag túlsúlyban lévő munkáltatók céljait szolgálja ugyannyira, hogy ma már Magyarországon a munkásosztály megélhetése szinte lehetetlen. A házbér- uzsora és az általános drágaság tetőpontján van és a munkáscsaládokat az elziillés réme fenyegeti. Az agrár-feudális osztály- parlament reakciós működését mi sem bizonyítja fényesebben, mint a kormánynak az ipartörvény módosításában elfoglalt álláspontja, amely kérdésben a munkáltatók testületéi a legvadabb uszítással megakadályozták annak liberális elintézését. A kormány politikai célokból alkalmazkodott az ipartestületek és társulatok kívánságához és igy számíthatunk rá, hogy az uj ipartörvény nem fog megfelelni hivatásának. Benne csak a nagy tőkének érdekei lesznek egyoldalúan megvédelmezve és benne sem a felnőtt munkások munkaideje szabályozva nem lesznek, sem a ^kötelezőt vasárnapi munkaszünet helyett a szabadna]: részünkre, sem más védelmi intézkedések biztosítva nincsenek. Egyszersmind megállapítjuk, hogy munkáltatóinknak szaklapjaik révén sikerült az ipartörvény módosításából a szakképesítés dogmáját csinálni és elhitetni, mintha a szakképesítés javítana majd az alkalmazottak gazdasági helyzetén.Mindezeket megállapítva, kimondja a küldött-gyűlés, hogy a kapitalizmus által ránk rakott bilincsekből csak egy menekvés van : a gazdasági és politikai szervezkedés az osztilyharc alapján, a szociáldemokráciában, mert a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak felszabadítása .csupán a saját mü- yüly ,Jebet:\-, • . .G§jftlaságilag egy osztálylyá, politikailag egy párttá kell alakulni. A küldött-gyűlés utasítja tehát leginkább a vidéki szervezeteket, hogy a legmesszebb menő agitációt kifejtve, ébreszszék öntudatra az 
íisnses  szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat, vonják be őket a szabad szervezetbe és a munkanélküliek segélyezésére egy állandó «segélyalapot» — ha mindjárt gyűjtés utján is •— létesítsenek. A küldöttgyűlés továbbá kimondja, hogy úgy a fővárosi. mint a vidéki szervezetek a legradikálisabb akciót kötelesek megindítani az ügynöki rendszer teljes letörésére.A küldött-gyűlés megállapítja továbbá, amennyiben a kormány az ipartörvény revi- diálásáuál a munkásság érdekképviseleteit nem kérdezte meg, - mint egy egyoldalú, reakciós és konzervatív alkotást elítéli és elveti. A többek között a munkáltatók által hirdetett szakképesítés dogmáját frázisnak tekinti és abban nem hisz, helyette a züllött szociális helyzet, orvosszeréül az osztály- tudatos gazdasági szervezkedést tekinti, melynek révén társadalmi állást, tekintélyt és jobb megélhetést igenis szerezhet, mert a mai ipart a tőkés termelés szelleme uralja, a mai vendéglős és kávésiparoknak nem diplomás pincérekre, hanem olcsó 
munkaerőre van szükségük. Céltudatos szervezkedéssel az alkalmazottak megakadályozhatják a salakok és idegen elemek be- özönlését, de különben is a képesítéshez való kötés homlokegyenest ellenkezik a szociáldemokrata párt programmjával és igy nem lehet kívánni, hogy az alkalmazottak a vendéglős- és kávésipart a céhrendszer gyermekcipőibe szorítsák vissza csupán azért, hogy a kizsákmányoló munkáltatók megszabaduljanak a nekik nem tetsző konkurrenciától.Végül megállapítja az országos kiildötl- gyiilés, hogy a munkáltatók a pincérmunkásság szervezkedésének a gúzsba kölésérc a pincérnő-rendszert igyekszenek meghonosítani és e célból a városi tanácstestületek-



1907 M agyarom ig! Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 3. oldaltöl oly irányú szabályrendeletek alkotását kérelmezik, hogy üzleteikben ^szükség ese
téin pincérnőket mint sztrájktörőket alkalmazhassanak. Ezért kimondja a kongresszus, hogy a pártprogramm 9-jk pontja értelmében nem gördíthet akadályokat a fejlődés elé és a pincérnőket szervezi oly irányban, hogyne szolgálhassanak eszközül a vállalkozó munkáltatók kezében a bérek lenyomására és a bérharcok letörésére.A határozati javaslatot egyhangúlag elfogadták.A napirend harmadik pontját: A segéd- 
személyzet szervezése és a munkaközvetítés, 
Neumann Izidor adta elő. Határozati javaslata a következő:A magyarországi szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak országos értekezlete megállapítja, hogy a magyarországi szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak országos szervezésének nagy müve csonka és hiányos lesz mindaddig, mig e foglalkozáshoz tartozó segédszemélyzet szervezetlen.Minthogy az országos értekezlet teljesen tudatában van annak, hogy nyomasztó gazdasági helyzetét csakis teljes szervezettsége folytán közösen tudja csak megjavítani, a segédszemélyzet szervezése tehát nemcsak magának a segédszemélyzetnek szükséges, de az összes szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak szervezetére is fontos.Utasítja tehát a fent megállapított helyen és napon megtartott országos értekezletet, hogy a magyarországi országos központi szervező bizottság úgy a szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottakat, mint a segédszemélyzet szervezését egyöntetűen haladéktalanul kezdje meg annál is inkább, mivelhogy az országos értekezlet megbotránkozással konstatálja, hogy az ügynöki munkaközvetítés úgy mint a múltban, ezidö szerint is a legalábbvaló módon űzi a kizsákmányolást, amit csakis az országos szervezetnek teljes kiépítése fog végleg megszüntetni.Végül utasítja az országos értekezlet a központi szervező bizottságot arra, hogy Magyarország szállodai, vendéglői és kávéházi összes alkalmazottai részére egy ingyenes országos munkaközvetítő intézetet állítson fel.IV. pont. Agitáció és sajtó.Farkas János előadó : A «Népszava* és a szaksajtó intenzivebb támogatására hívja fel a küldöttek figyelmét.Az árszabályra vonatkozó javaslata a következő :A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak 1907 október 15. és 16-án tartott országos küldöttgyűlése utasítja a országos szervező bizottságot, hogy a kávéssegédek, kávéfőzők, konyha- legények, valamint az éttermi osztályban az éttermi segédek, szakácsok, szakácsnék, konyhaszemélyzet, csaposok, londinerek és egyéb szállodai, éttermi alkalmazottak bérviszonyainak rendezése céljából egy az egész országra kiterjedő egységes árszabályt dolgozzon ki és terjesszen az országos sza- badszervezet kötelékébe tartozó szabadszervezetek elé megvitatás céljából azon utasítással, hogy a kötendő kollektív szerződések csakis azon egységes árszabály alapján kötendők meg.Továbbá a fizetőpincérek helyzetének javítására vonatkozólag egyöntetű országos akció indíttassák arra nézve, hogy:1. Az óvadék a napi bevételnek legfeljebb kétszeresénél több ne lehessen ;2. A kollektív szerződések kötésénél a lizetőpincéreket illetőleg figyelembe vétessék a jelenlegi aránytalanul magas kiadások redukálása, úgymint kávéházaknál az újság- vásárlás kötelezettségének eltörlése, a személyzet és a munkáltató családtagjainak eddig a fizetó'pincér által nyújtott kedvezmény megszüntetése.Az éttermeknél a fizetők leltárfelelőssége, személyzeti és világítási kiadásaik rendezése, illetőleg csökkentése

Ennek benyújtása után Neumann Károly elnök a vitát másnapra halasztja és a gyűlés bezárja.
Második nap.Délelőtt elnök Kéttöl Károly, jegyző Khon Ernő,Következett a napirend 5. pontja: Egy országos szövetség alakítása, országos ellent- állási pénztár létesítése, küzdelem az általános választójogért.Előadó: Schönherr József határozati javaslata a következő:A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak első szakkongresz- szusa megállapítja, hogy a koalíciós kormány 19 hónapos uralkodása óta a munkások egyesülési jogát teljesen lehetetlenné tette, uralkodása óla több száz meglevő egyesületet felfüggesztett s többet fel is oszlatott.Ezzel szemben a beterjesztett modern szervezetek alapszabályait nem hagyja jóvá, ezt bizonyltja az általunk 16 hónap előtt beterjesztett magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos szövetsége alapszabályainak még jóvá nem hagyása.Már pedig a magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottaknak eminens érdekük, hogy országos szövetségben, illetve egyesületben tömörülhessenek, mert csakis igy védhetik meg érdekeiket. De különösen szükséges ez azért, hogy az ingyenes munka- közvetítő felállításával tudjuk csak magunkat megvédeni a lelketlen ügynöki kizsákmányolástól.Azért határozza el a kongresszus, hogy a megválasztandó országos szervező bizottságnak egyik sürgős feladatát az képezze, hogy az ország mindazon városaiban, ahol csak alkalom nyílik és szükséges, szervezze a szállodai éttermi és kávéházi alkalmazottakat és mindenütt önálló egyesületi alapszabály nyujtassék be, hogy a munkaközvetítés síb. a törvényes formák szerint megkezdhető legyen s ha majd a szövetségi alapszabályt a kormány jóváhagyja, a már fennálló szervezetek abba olvadhatnak.Tekintettel továbbá arra, hogy úgy a munkáltatóink által, valamint az élelmiszcr- és lakbéruzsorások által mindjobban ki- uzsorázva leszünk s e kizsákmányolás elleni védekezésünket a kormány azzal nehezíti ineg, hogy az önvédelmi harcot az egyesük ekben lehetetlenné teszi:Ezért mondja ki a kongresszus, hogy megalakítja a Magyarországi Szállodai és Kávéházi Alkalmazottak Országos Szabadszervezetét és országos ellentállási pénztárt létesít, amint ezt a most hozandó országos szabadszervezeti szabályzatban a kongresszus megállapítja.Tekintettel végül arra, hogy szervezetünk egységesítését és helyzetünk javításának előmozdítását abban látjuk. Ha a gócpontokon kerületi titkárságot állíthatunk fel, ahova tartoznának a kisebb városok és fürdők s ily módon lehetne a közvetítést centralizálni kezünkben.Azért mondja ki a kongresszus, hogy utasítja az újonnan megválasztott országos szervező bizottságot, hogy a kerületi szak- titkárságokat a lehetőséghez mérten szervezze.

Határozati javaslat 
a napirend 5. b) pontjához.

fii magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak első szakkongresz- szusa tisztában van azzal, hogy gazdasági küzdelmét sikeresen csak úgy oldhatja meg, ha a szállodai, kávéházi és éttermi alkalmazottak politikai jogokkal bírnak.Azért mondja ki a kongresszus, hogy utasítja az országos szervező bizottságot, valamint a szabadszervezeteket, hogy az általános, titkos és községenként gyakorlandó szavazati jogért a legmesszebbmenő agitáció! fejtse ki, mert csakis az általános, titkos választójog lesz az a fegyver a mi kezünkben is, hogy törvényhozás utján bizto

síthatjuk számunkra a kötelező szabadnapot s szabadulhatunk meg az emberhuskercs- kedeik karmaiból stb. .Délután elnök Schönherr József, jegyző Kalmár Emil.A 7. pontot: Szakoktatás és tanoncügy, Hanisch Pál adta elő. Határozati javaslataigy szól:Kimondja a magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos kongresszusa, hogy a tanoncügy rendezését az országos szabadszervezet feladatául tűzi ki és e tárgyban a következő határozatokat hozza:1. Ragaszkodik alioz, Hogy a tanoncok az ipartörvény rendelkezései értelmében 3 évre szerződtessenek; ugyancsak ezen törvény rendelkezése szerint csakis 13 évet már betöltött fiú legyen szerződtethelő.2. A munkaadó köteles gondoskodni a tanoncok lakásáról az esetben, ha azok a szülei háznái lakást nem bírnak.3. Kimondja a kongresszus, hogy 16 évet be nem töltött tanoncot este 10 órán túl alkalmazni csak az oly üzletben lehet, ahol a fiú erkölcsileg meg nem mételyeztetik.4. A kongresszus felhívja az egyes szervezeteket, hogy gondoskodjanak a tanoncok emberséges bánásmódjáról és hogy tul- mértékben ki ne használtassanak, csak szakmunkát végezzenek és hogy a szakmában tökéletes kiképzésben részesüljenek.5. Ezen határozatok végrehajtásával az országos szabadszervezet bizatik meg.A szabadszervezeti szabályzat és az indítványok letárgyalása után a kongresszus véget ért.
Az aj országos szervező bizottság megválasztása az első nap délután ejtetett meg. A szavazatszedő bizottság elnöke Neuman Károly */„7 órakor hirdette ki az eredményt. Eszerint megválasztattak: Farkas János, Schönherr József. Kozma Zsígmond, Parjesz Samu, Neuman Izidor. Neuman Károly, Bereczki Lajos, Csermák László, Horváth András, Falatkay Győző és La dányi Kálmán. Az ellenőrző bizottságba Kassa és Pécs küld i —1 tagotA rárgyaiás folyamán a határozati javaslatokhoz pótinditványokat nyújtottak be a következők:
A napirend 1. pontjához Herschkovics 

Árpád: aA fővárusi szakmák 3—3 tagú ellenőrző bizottságot válaszszanak, akik az országos szervező bizottság működését ellenőrzik.*A napirend 3. pontjához Fodor Pál: «A felirőitők szervezésére vonatkozó oly értelmű indítványt, hogy a felirónőkrrél az ügynöki közvetítés lehetetlenné tétessék.*A napirend 3. pontjához Honyek Lajos: «Az országos munkaközvetítő felállttá,a tárgyában.*A napirend 4. pontjához Schmicdler István: «A kollektív szerződése- kölesénél a ronyha- személyzct szabad nap a is hevítessék-. -A napirend 4. portijához Kaim ,r Emil: «A borravaló eltörlése tárgyában.*A napirend 4. pontjához Földy Imre:
i. A zerae-szolg I it behozatala erdei- ben indítandó mozg ilom tárgyában.*A napirend 7. pontjához Herschkovics 
Árpád: »A tanonooknak kötelezővé telessék az ifjúmunkások szervezetébe való beiratkozás.*A napirend 7. pontjánoz Végh Oyula: *A tanoncok lakasviszonyainak rendezése tárgyában.*

Önálló indítványok:I. Zilahi Imre és társai: 'Kizárandó az országos szabadszervezetből azon egyén, aki a szervezet bármely tagjáról megbecstelenítő dolgot állít anélkül, hogy azt bebizonyítani tudná.*II. i Mondj a ki a kongresszus, hogy a világ prolelárainak ünnepét, május elsejét szintén megiinnepli.*
Schi/fer János, Pécs: «Egy oly szervezeti szabályzatkészitésér kívánja, amelyben benn- foglaltatik az a módozat, hogy a kontárok beíurakodása megakadályozható legyen és



19074. oldal Magyarországi Szállodai. Étternn és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjaamely a szervezetek szervezd bizottságainak a szervezkedés helyes elintézését előszabja. ■/| kongresszus teljes és részletes jegyző
könyve rövid időn belül nyomtatásban fog 
megjelenni. Felhívjuk reá a szaktársait 
figyelmét.A küldöttekről felvett csoportfénykép a szerkesztőségben lesz átvehető.Vidéki mozgalom.Pécs. Október 1-én lépett életbe az uj kollektív szerződés, amelyet most már i másodízben kötöttek meg az ipartársnlattal i pécsi szaktársaink. A szerződés főbb pontjai j a kővetkezők:I. Az ipartársulat ama tagjai, kik ezen megállapodáshoz hozzájárulnak, kötelezik magukat, hogy pincéreiket elsősurban a 
* Pécsi pincéregylet közvetítése alapján fogják alkalmazni.3. Egyik pincér sincs jogosítva arra, hogy bármely, az üzletben alkalmazott más pincért vagy borfint zaklatással vagy fenyegetéssel a munkában akadályozzon, vagy az i üzlet elhagyására rábirni törekedjen.4. Azért, hogy valamelyik pincér a < Pécsi Pincéregylet, tagja, azt elbocsátani vagy eltávolítani nem leltet. A munkaadók elismerik a «Pécsi Pincéregyletet >, a náluk alkalmazásban levő pincérek érdekképviseletének és a pincéreknek az egyletbe való belépésük elé semmi néven nevezendő akadályt nem gördítenek, a szervezkedésnek szabad teret engednek, de a szervezkedés sem a vendégek előtt nem történhetik. sem az elvégzendő munka hátráltatásával nenr járhat. A bizalmiférfit elismerik, de ez a rendszer a munkaadó érdekeit nem érintheti.5. A fő- és fizető pincérek tekintetében a következők állapíttatnak meg:

a) A fizető pincérek a törékeny leltár ! alól felmentetnek, vagy pedig a felelősségért [ a munkaadó és a pincérek között megírna- | pitandó megfelelő 7„-ot kapnak.
bj A fizető pincér óvadéka a napi bevétel kétszeresét meg nem haladhatja.
d) Mindazon feltételek, amelyek a jelen szerződésben nincsenek megállapítva, a munkaadó és fizető pincér között szabad megegyezés tárgyát képezi.7. Kávéházi fő- és fizető pincéreket és felszolgálókat, valamint éttermi fő- és fizető pincéreket és éthordókat minden két hétben egy teljes 24 órás. hétköznapra eső szabadnap illet meg. Ezen rendelkezés a szezonüzletekre ki nem terjed.
A szabadnapos munkás helyettesítéséről : a munkaadó gondoskodik saját költségén. 1 10. Ételhordók és felszolgálók munkabére 1 a városi üzletekben 1910 április 30-ig havi j 48 korona. Szezonüzletekben 2 koronával í több. |A munkabérrel mindig élelmezés is jár, | a szabadnapos azonban szabadnapján élei- | nrezésre nem tarthat igényt.A munkabér minden hó 1-én és 15-én fizetendő és abból csak a kötelező beteg- pénztári járulék vonható le.Havi 30 kor. élpénz oly üzletekben, hol élelmezés nincs.II. Úgy a városi, mint a szezoiiiizletek- ben a kisegilők napibére akként állaplttatik meg, hogy a szabadnapos pincér helyett alkalmazott kisegítő napibérc 4 kor. Vasárnap vagy rendkívüli alkalommal (mint lársas étkezések, bankett, lóverseny s'agy bál) alkalmazott kisegilő napibére 5 kor., étkezés nélkül.A kisegítő csak azon munkára használható, melyre felvétetett.12. Ha szezonüzletekben a kisegítő rossz időjárás miatt délutáni 5 órán túl nem dolgozhat és délután 5 óra előtt elbocsáttatik, akkor neki a 11. ponthan megállapított napibér helyett 2 kor. kártérítés fizetendő.13. A boriin havi bére 20 kor.14. A munkaadó csak minden 4 asztal után alkalmazhat eoy tauoncot. Ennél több tanoncot alkalmazni nem fog, de viszont a

tanoncok tartása nem kötelező. A pincérek az úgynevezett < Oespann rendszer ellen ellenvetést nem tesznek és azt megakadályozni nem fogják.'15 Oly tanoncnak. kinek szülei nem helyben laknak, egészséges és tiszta lakásról a munkaadó gondoskodik.17. Általános politikai sztrájk eseten a jelenlegi megállapodás hatálya érvényben marad a sztrájk lezajlása után is. Az illető alkalmazottakkal szemben azonban a munkaadó kötelezettsége megszűnt. Vitás kérdésekben az elsőfokú iparhatóság dönt.IS. E megállapodás 1907 október 1-én lép életbe és hatálya kiterjed 1910 április 30-ig. 1910 április 30. előtt sem a munkások. sem a munkaadók nincsenek jogosítva azt módosítani vagy annak bármily h á n y ban való módosítását vagy kiegészítését kívánni.Szolnok. A szolnoki pincérmunkások folyó hó 4-én éjjel a szabad szervezet megalakítása céljából szépen sikerűit gyűlést tartottak az Otthon-kávéház külön helyiségében.A gyűlésen a központi szervezet részéről Neumann J. és Orünfeld Mihály szaktársak vettek részt. Oriinfeld a szervezkedésről, inig Neumann a pincérmunkások helyzetéről beszélt és a következő határozati javaslatot terjeszti elő:(Mondja ki a Szolnokon 1907 október hó 4-én éjjel tartott pincérmunkás-gyülés, hogy megalakítja a szolnoki pincermun- kások osztályharc alapján álló szabadszervezetét. Továbbá kimondja, hogy csatlakozik az országos szabad szervezethez. annak szabályait elfogadja és lapját. A magyarországi szállodai, éttermi és ’ kávéházi alkalmazottak szaklapját hivatalos lapjának elismeri. Kimondja még a gyűlés, hogy a folyó hó 15 16-ántartandó kongresszuson Szolnokot egy küldöttel képviselteti.Végül Orünfeld Mihály javaslatára ciha tározták egy egyesületi alapszabály Kidolgozását, illetőleg jóváhagyás végett a hatósághoz való benyújtását.Zárszó után a gyűlés lelkes hangulatban véget ért.Szeged. Goldberger titkár szaktárs K i j 
a bűnös ? címmel egy hosszú cikket küldött be hozzánk, melyben az egész ! sztrájk történetét újra leírja. Szembeszáll j azon vádaskodókkal, akik ellene áskálódva őt okozzák a sztrájk letörésével.Hát Goldberger szaktársunk igazolására mi azt mondjuk, hogy rosszul ismerik azok a tőke és a proletariátus harcát, akik egy embernek tulajdonítják a csata elvesztését.Goldberger szaklarsunk megtette kötelességét. hogy a sztrájkolok megkapják követeléseiket. Hogy nem kapták meg, abban nem ő a hibás, hanem bűnös az egész társadalom, annak minden osztálya, akik, habár máskor egymást marják is, ilyenkor a munkás letörésére hűen szövetkeznek egymással.Ez a társadalmi rend a bűnös, mert üldözi a munkást. A kutyaszövetség, a hatóságok, a polgári sajtó, ezek a bűnösök és a szaktársak, na győzni akarnak, akkor ne egymás ellen, hanem ezek ellen szervezkedjenek.Gyűléseink. E hó folyamán az egész országban mindenütt gyüléseznek szaktársaink.Eddig a következő helyekről jelentettek be gyűlést;Nagyvárad, hol a kollektív szerződés 
\ egyik pontjáról újbóli tárgyalás váll szükségessé. Ide Neumann Izidor utazott.Szegeden az egylet rendkívüli közgyűlési tart Hodr Jenő központi kiküldőn resztvételével,Debrecenben nyilvános szakgyülést jelentettek be. Ide a központ képviseletében 

Scliönherr József utazott.Kongresszusi beszámoló-gyűlést tartanak: 
Miskolcon, Pécseit és Kassán.

Milyen legyen a jövőben a
magyarországi pincérek szolgálati 

és jövedelm i rendszere.Első országos nagygyűlésünk 5. pontjánál, az egységes árszabály létesítésének kérdésénél, alapos vita merült fel a magyarországi pincérség helyzetének mikénti változtatása felett.A vitában résztvevők mindnyájan megegyeztek abban, hojjy a lealázó borravaló- rendszert meg kell szüntetni. De hogy milyen legyen a javadalmazás formája, abban különbözők a vélemények. Sokan a munkabér folytonos emelését tartják egyelőre szükségesnek szem előtt tartani, mások azonban erre nem fektetnek sulyt, liánom egyszerre radikálisan rendszerváltozást akarnak az egész vonalon. Alapul a francia rendszert, vagyis a revftszolgálatot akarják meghonosítani, nem fix-fizetéssel, sem nem borravalóval, hanem servicepénzzel, melyet a vendégnek számítanának be. Akadt konkrét indítvány is, amelyben az indítványozó már kimondottnak, határozattá emelt programmponttá akarta tenni ezt a rendszert. Ez pedig annyit jelent, hogy a közel jövőben mint kongresszusi határozatot, érvényre is kellett volna juttatni és Így még éhben az évben a magyarországi pincérek gazdasági mozgalmát irányitó vezetőségeknek ennek a rendszernek a behozataláért fel kellett volna venni az egész vonalon a harcot. Csak természetes, hogy a napirend előadója minden érvet latba vetett aziránt, nehogy ezen indítvány határozattá emeltessék, nehogy beállhasson az a sajnálatos körülmény, hogy az országos bizottság kénytelen legyen egy ilyen fontos reform keresztülviteléért mozgalmat indítani anélkül, hogy a kellő adatokkal, a kellő tájékozódással rendelkezne; ennek a rendszernek hatásával, következményeivel tisztában lenne.A kongresszuson az indilványnyal szem- j ben az a józan felfogás jutott érvényre,I hogy az indítvány tanulmányozás, megvitatás végett az országos szervező bizottsághoz űtásittassék.Mi tehát elsősorban is szaktársaink össze- sége elé bocsássuk e kérdés:, :y szaklapunk utján kellőkép terjedje.. . Kialakuljon felette a vélemény.Az t-lső hozzászólást máris alkalmunk van közölni, szól a következőképp:Tisztelt szerkesztő elvtárs! A mi egyik nagy elveink közé tartozik a w£s-rendszer megteremtése is, évek során hirdettük és küzdöttünk ezen idealizmusnak a megtestesüléséért és Íme mit látok, amidőn összejövünk országos értekezletre, a napirendnek e pontját a küldöttek óriási lelkesedéssel magukévá tették, most a sor ismét mi rajtunk van, a tények igazolják, hogy elérkezett az idő az idealizmust a gyakorlatba átvinni, ez viszont óriási munkát igényel és ezt elsősorban a fővárosban kell keresztülvinni, ez az ut fog bennünket a borravaló- rendszer gyalázatos útvesztőjéből, a kétes exisztenciából a reális ut mesgyéjére vezetni.Természetesen most oly tervet kell elkészítenünk, amely egy régi, korhadt, elavult rendszert egy ujabh. a mai kivánalmaknak megfelelőbb rendszerrel cseréli fel, tehát a nép nyelvén szólva, egy régi. pókhálós, begyepesedett bagolyvárat kell. hogy leronr boljunk és helyébe egy uj kultúrpalotát építenünk. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ezt a bagolyvárat mesebeli cer- beruszok őrzik, árgusszemekkel és polipkarokkal van körülbástyázva. Minden esetre a terepet jól át kell kutatni és tanulmányozni, hogy melyik oldalról támadva lesz biztos a győzelem.Elsősorban eminens feltételünk, pontos statisztikát összeállítanunk Budapest kávéházairól. azi ' :at érdeme szerint osztályoznunk, melyik reális és melyik van irreális alapokra fektetve, továbbá pontos kimutatás kell, hogy előttünk feküdjék a jelenleg munkában lévő szaktársainkról, ki kell sza-



Magyarországi Szállodai, É ttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja S . oldalmitanunk a legnagyobb pontossággal, vájjonapad vagy emelkedik-e niunkástarsalnknak azon létszáma, akik abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy dolgozhatnak.Másodsorban a formát kell megállapítanunk és én erre egyenesen a francia módszert választanám, amely kötelezővé leszi a fogyasztó közönségnek, az elfogyasztott ételek és italok után egy meghatározott százalékot fizetni és ezt nem mint borravalót, nem mint .alamizsnát kell, hogy fogadjuk, hanem mint munkabért, melyből aztán magunknak biztosabb alapokra 'fektetett létet biztosítanánk.Ami pedig az anyagiakat illeti, a jövS számban szerkesztő elvtárs engedelmével folytatni kivánom és egyszersmind felhívom az igen tisztelt szaktársak figyelmét ezen munkálatra, kérem észrevételeiket megtenni, hogy azokat a hivatottak áttanulmányozhassák, maguknak képet alkothassanak e nagy munka megteremtésére, mindnyájunk javára. Krausz Ferenc.Harc az általános, titkos választójogért.Szakmamuukásainknak az október 10-diki munka- beszüntetése az egész vonalon a legteljesebb mérvben sikerült.A felvonulásra mind a három szakma munkásai kivonultak és a menetben körülbelül 3000 taggal vettek részt. A hangulat mindvégig lelkes volt.Dacára a rendkiviil fárasztó áldogálds és menetelésnek, .szaktársaink mindvégig kitartottak. Fokozta és ébrenlartotta a jókedvet és lelkesedést a kávéssegédek és kávéfőzők dalárdáinak folytonosan hangzó dalolása.A munkaszünet külső megnyilatkozását leginkább kifejező zárt vendéglők és kávéházak a legfájóbban is éreztették a munkáskezek pihenésének jelentőségét. Ha az a szenvedés, amit a kávéházakra és vendéglőkre szorult közönségnek kellett tűrnie, gyakran ismétlődne, ha több ilyen napot kellene ennek az elkényeztetett polgárságnak átélnie, hát talán akkor beléjük verődne valami kis politikai meggyőződés és vilőszinüleg nem mi, hanem ők mennének a parlament elé követelni a választójogot.A kávésok szolidaritása ismét fényesen megnyilvánult. Pár forint haszon miatt egyesek s még hozzá olyanok, mint az * Abbázia , -Oktogon*, 
< Secess tő*, «Angol* tulajdonosai, akik nem panaszkodhatnak rossz üzletmenetről, képesek voltak magnk és családtagjaikkal odaállni cs egész éjjel dolgozni, mert sztrájktörőt nem kaptak. De nem az a szégyenletes, hogy dolgoztok, hanem az, hogy megszegték adott szavukat s tnig mások betartva a közgyűlésen hozott határozatot, nem árnsitottak sem nyitott, sem csukott ajtók mögött, addig ezek a a profitéhségtől már semmire, még a saját becsületükre sem sokat adó, kávébörzidnerek örvendtek és kapva-kaptak rajta, hogy társaikat kijátszhassak*De hát ilyen a kapitalista becsület.Hanem azért maradjon az csak ilyen. Mi nem törődünk vele, ha egymást is falják fel, legfeljebb óvakodunk ezeknek a szavára csak a legkevesebbet is építeni.Dolgoztak ezeken kívül még többen is a kávé* sok közül, de ezek többnyire uem tagjai az ipar- társulatnak, igy hát adott szavuk nem kötelezte őket.Mennyivel más képet mulat a munkások szolidaritása. A sok ezernyi alkalmazott között akadt egy-két gyáva lélék, akik titokban, elbújva, folytonos rcszketés és félelem között teljesítették azt a minden emberi gyarlóságot felülmúló kutyakötelességet, amely már nem is jellemezhető másképp, minthogy ezek nemcsak a mi megvetésünket, hanem a saját munkaadóik utálatát is méltán kiérdemelték. Meg is fogják kapni érte jutalmukat teljesen érdé* műk szerint, ugyan az a talp, amelyet most olyan kéjjel nyalogatnak, fogja egykor az utcára rúgni őket, ahol aztán elmélkedhetnek az önérzetes, önmagái becsülő ember és az emberi mivoltából kivetkőzött gyáva, hunyász rabszolga élete és sorsa közötti különbség felett.Neveket ezúttal nem említünk, Fennáll meg az a 'ehetőség, hogy az eddig köztudomásúvá vált sztrájktörők közül egy páran igazolni fogják magukat, tehát uem akarjuk egy sorba állítani azokkal,

akikről majd teljes bizonysággal meg lesz ; állapiható, hogy rájuk süthessük a szégyenbélyeget.Vikéki szaktársaink magatartása sok helyen teljesen kielégítő volt.Csak Debrecenben akadt több sztrájktörő. így a 
Bika* szállodában Németh András cs Klapfl János fizetők és a 'Hungária, kávehá^ alkalmazottainak egy része. Szervezeti ügyek.

Bojkott és zárlat.
Bojkott alatt á l l:  A „Fogadó*1

cimll fárcelmány. Szervezett szakmamunkás 
a „Fogadót'' nem olvassa.

Zárlat alatt á llanak: S z e g e d ,  P écs  
ás Miskolc városok.

Nyilatkozat. Elkövetett hibámért, iigy szaktársaimnak, mint az összes szervezett munkásoknak becsületszavammal adok elégtételt, midőn azt fogadom, hogy ezentúl semmi munkájukban őket hátráltatni nem fogom és határozatuknak mindenkor eleget teszek. Lebhaft István.SZEM LE.
Egv mindért, mindnyájan egyért. >A címben foglalt aranymondás igazolásául a nagyváradi «Széchényi»- étté rém pincér- munkásai szervezettségük tudatában főnökük elé azon kérelemmel járultak, hogy Balázsy Károly főpincért üzletéből bocsássa el. mert vele egy üzletben nem dolgoznak.A «Széchényi -étterem munkásait e határozatra az késztette, hogy nevezett főpincért munkásainak megbecsülésére tanítsák s főleg amikor a munkás megérdemelt bérét követeli, ne csattanós pofonnal, hanem csengő aranynyal fizesse ki.Schuch ur. az üzlettulajdonos, személyzetének egyöntetű akarata előtt meghajolt és a basáskodó hajlamú főpincért üzletéből elbocsátotta.Tanulság ebből a dologból az, hogy a talpnyalás a szervezettség erején meg kell, hogy törjön.

A butaság netovábbja. Ezideig mi azt hittük, hogy a butaságnak is van határa. Ebben a hitünkben, hogy megingattattunk, azt egy Schafhauser Mihály névre hallgató talpnyaló pincérnek köszönhetjük.Ez a bornirt, buta alak, aki máskülönben a vasúti vendéglőben éthordó, a főnökitná- dást odáig viszi, hogy nem átalja az öntudatos pincéreket azért, mert szervezkedtek, gyalázni. Teszi ezt pedig azért, ho^y az ő talpnyalása annál szembeötlőbb és kedvesebb legyen gazdája, Kriszta Sándor pincéregyleti elnök előtt. Pedig csalódik ez a meghibbant agyvelejű alak. Főnöke nálánál sokkal öntudatosabb és a szervezettség előnyeit eléggé módjában van kiaknázni a vendéglősök ipartársulatánál, ahol szintén elnöki minőségben uszítja ellenünk az ipar* társulati tagokat.Már nem sokáig késhet az az idő, amikor az ilyen gyászvitézek is észre térnek és a magára hagyatottság kényszeríti majd hozzánk: a szervezett pincérekhez. Mi akkor megfogunk bocsátani, hisz a tudatlanság nem bűn, csak hiba. Hanem arra figyelmeztetjük, hogy fogja be a száját, mert szájkosarat veszünk neki.
A pincérek szervezete.

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

Nyugtázás. Neuhaus Béla kávéssegéd ( Venezla■ kávéház) 3 koronát adott a munkanélküliek javára és 2 koronát adott egy Weisz nevű napi vendég azért, mert oly szép lefolyású volt a menet.
Az orosz szabadságért, (irta: Egy orosz forradalmár, fordította Holló Jenő.) A világesemények középpontjában ezidő szerint Oroszország áll. Itt küzd a legszélsőbb autokratizmus a legszélsőbb forradalmi irányzatokkal. Erre a borzalmas tülekedésre, mely százezrek életébe, vérébe kerül, az egész világ kíváncsian bámul. Sajtó, irodalom, sőt a művészet is egy idő óta nagy szeretettel merít' anyagát az oroszországi forrongó mélységekből s az a rendkívüli hatás, melyet az ilye: irányú cikkek* könyvek, színművek, képek keltenek, a bizonysága annak, hogy az emberiség műveltebb része egyfit1 érez a forradalmárokkal a cárizmus ellen. Mélysé* ges emberi dolgok, nagy társadalmi tanulságok je llemzik e müveket s azért nagy értékek az egyetemes kultúra számára.A sok irodalmi mii, mely napjainkban az orosz viszonyokkal foglalkozik, kevés okozott olyan feltűnést, olyan mély hatást, mint az a regény, melyet Az orosz szabadságért!* címmel az idén közölt a Népszava*. Az anarchista Kropotkin hercegnek néhány évvel ezelőtt kiadott <Autour d’une Vie< ciniü munkája óta nincs könyv, uicly kiáltóbban jellemezné az orosz viszonyokat, mint ez a regény- A «Népszava könyvkereskedése kitűnő szolgálatot vélt teljesíteni, mikor a Népszavá -han közölt regéuyt most könyvalakban is kiadta, hogy az elvtársak könnyebben férjenek hozzá s mint agitáciöra kiválóan alkalmas müvet, mindenfelé terjeszthessék* Mert ne feledjük, az orosz proletariátus harca nem nemzeti, nem fajküzdelem, hanem népforradalom, mely az egész emberiség szabadságát érinti s bár a könyv <Az orosz szabadságért* cimet viseli, itt nem az orosz, de az áltnlános népszabadságról van sző.A terjedelmes, egyszerű jóiziéssel elkészített könyv, mely a Világosság-nyomda kitűnő terméke, a lehető legcsekélyebb árban, egy koronáért kapható a •■Nép

szava  ̂ könyvkereskedésében. A kiváló müvet Holló Jenő elvtársunk jó, magyaros nyelven fordította le, mely nagyon emeli a könyv agitáciős értékét.
(m. I.)Törley-pezsgö dugókat a cég szeptember 1-tfíl 10 fillérért vált vissza.H IV A T A LO S R É SZ .

Hirdetmény.A cBudapesti Pincér-Egylet* közhírré teszi, miszerint kezelése alatt lévő, alább megnevezett alapítványi kamatok legközelebbi választmányi ülésen kiadatnak.Fclhivatnak az egylet tagjai, kik ezen. alapítványok valamelyikét elnyerni óhajtják, hogy Írásbeli folyamodványaikat az egyesület titkári hivatalában (V ii., Csengeri-utca 1. sz.) minél előbb nyújtsák be, mert a későn érkezők figyelembe nem vétetnek.1. A Budapesti Szállodások, Vendéglősök és Korcsmárosok Ipartársulata két alapítványa 50—50 korona.2. Kammer Ernő két alapitványkaniata 40—40 korona.3. Aich János-féle alapítvány kamata 40 korona.A Budapesti Pincér-Egylet:
Kozma Zsigmond Varga István.

titkár. elnök.A Budapesti P in ccr-E gy le t* elnöksége közhírré teszi, hogy mindazokat, kik az 1906. évről tagdijhátralékban vannak, a tagok sorából törli, azokat, kik az 1907. cv első feléről tagdijhátralékban vannak, felhívja, hogy hátralékaikat annál inkább rendezzék, mert ellenkező esetben velük szemben az alapszabályok teljes szigorra! lesznek alkalmazva.Budapest, 1907 október hó. Az elnökség.A Budapesti P in c é r -E g y le t . munkaközvetítő 
irodái, valamiül körhelyiségei folyó évi október hó 
15-én, VIf„ Csengeri-utca 1. sz. (Almdssy-tér sarok) 
helyeztetett át. — Telefon  59--32.Közvetít és elhelyez szállodai és vendéglői segédeket, úgymint fő- és fizetőpincéreket, éthordókat* szobapincéreket, borfiukat és tanoncokat díjtalanul.Vidékről útiköltség beküldendő.A f. munkáltató főnökök pártfogását kéri

az elnökség.
i)4—24-es telefon megszűnik.



6. oldal A^agyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907
Nyugtázás. Tobl Sándor, szerencsétlenül járt szaktársunk segélyezésére Braun étlerem 20 koronátadományozott.Néhai Oelszler József özvegye segélyezésére szaktársaink 12.72 koronát adományoztak Khogler Győzdutján.Budapest, 1907 október hó.

Budapesti Pincér-Egylet.

Nyilt tér.Zsiga-kávéház Dohány- és Miksa-utca sarok. B eifeld  Z sig a ,kávés.
Törley pezsgő dugókat a cég tcmber 1-tol 10 fillérért vált vissza. szep-
Pincér-cipők csak Serény Zsigmondnál, VII., Erzsébef-körut 36 kaphatók. Ajánljuk szaktái saluknak errevonatkozó hirdetésünket.Feíelfls szerkesztő: Farkas János. K iadó: A lap-bizottság.

■ iaossAa kön yvnyo m da  «. r . bu oa pes

r
M ú r  m e g j e l e n t !

Hz Orosz 
Szabadságért!

Irta: Egy forradalmár. 
Fortfltntta: Móllá Jeni.Ez a regény «**y orosz forradalmárnak. ejry régi nemes család sarjának az éleményeit tartalmazza. Feljegyzéseiben » "ttját rannkálkodáaáról beszél a szerző és ezenkivttl bepillantást en* ijed a forradaluiűrok működésének vég- tel.'ii aprólékos munkáiba, a forradalmi hálózat számtalan irányban raló elága- zásába, a pillanatonként változó kerül- méviyekbp, abba a bizonytalanságba és véletlenbe, amelynek a forradalmárok állandóan ki vaunak téve, Ebből a könyvből a forradalom tulajdonképpen való kitörését megelőző aprólékos ó* titkos események képét menthetjük.

n r  é ra  I korona.10 p é ld á n y  á r a  7 k o r .  50 f i i l .T íz példány vél cinéi egyot ingyen adunk. — Postaköltség a?, öm eggel együtt előre beküldendő".
Megrendelési cint:

„lépszm" könyvkereskedésB . . * . . . . * ,  V II .,  N y á r .  u t ó *  f.

Már kanhatók ?* *>* io-iki munka-■ ■ ' ' --- MPPZHlUflitotéa nlksiiinából kiadott.
t mo<r. mind .1 ki‘ tt''' kitünőenklállitÁKU. Ara 1irtja 6 mi.25*/0 engedni. 100 -ilrb K 4.50s» %  , 100 „ K 4.—•»«>% . 100 - K 8.R050' „ 100 n K «.—

emlék-levelezőlapokKétiV-le képcsiap jelent elkerült. Uondkivlf ' "10— 100 dvb véti 
100— ;:oo r •ioo—Káju ..JOQU drlum felüli

M e g r e n d e lh e tő :  a „H ép«rsva“  könyvkereskedéiben 
Budapest, VII. kerü let, N yár-utca 1. szám,

F r i s s  t o j á s tiuláuyosan szállít vendéglők, 
kávé'liázek és magánosoknak

K o v á c s  A l a j o s ,  toJáakaraokedSVII., Doh-utca 107. &  &  Telefon 52—03.
Csinosan bútorozott, egyablakos 

udvari szoba, nőnek kiadó november 
l-ére Bereczky Lajosnál, Vörösmarty- 
utca 3 a, I. 16.

r A szaktárssk figyelmébe!AjánljukH e p m a i t n  C ís p u la
f é r f i s z a b  óme s íé r t  

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

Kész iiz ie ii rüSiák raktára.

H ir H e f íP Q íp i '^ t  fc,vcss a Magyar- i r t l C l C a c ü V C l  o rsrági S zá llo d a i,
Éttermi és K ávéházi A lkalm azottak S zaklap ja  hirdetési o sztá lya , V I . ,  C se iig erl-u . 50. I. 13.

Pincérek f igyelmébe!
P in c é r-c ip ő k  S '^ u b S lT S i:gyógyít cipőim v iscl& c.
Pincér-cigiafe Sw^ í̂ü.tóT???;talppal, párja 14 Iitrcna.
P in c é r-c ip ő k  f f i S ö «"»

S e r é n y  Z s ig m a n d
Budapest, UH., Erzsébet-körut 36.Vilin msíraíílÉsíí ullr.rálellsl puluiii uiUilltiluk,

A blaktisztítást, olajozást, padló
beeresztést, kefélést, valamint csilláréi papirkárpit (tapéía)-tisztitást - minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.

Budapest! szoba- és 
ablaktisztító munkások 

szövetkezete.----- Iroda: VII., Huszár-utca 1 0 .------
Telefon 1400. Telefon 1400.

K RISTÁ LY -forrásszé jw tiv vil telített á sv á n y v iz e  hasznon itai fttvágyiavaroknál É* • rotortéti n tM z ié g c k n * ! . A le g lia z U M t cs íeac^eazsftgesobb a sztali
ca borviz. -- llaifalos uzom)csniap,!4. -  Óvszer fertőző beteg
ségei ellen. — Orvos! rendelet szerint egy melegített pohárral 
to 'ft éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést ts száll!*. a

Szt. LukscsfUrdtf K u tvá lla la t Budán.

Dj pártkiadványok
Az orosz szabadságért!
Irta ; E jy  fo rrada lm ár. -  Ford íto tta  : Holló  JenB. Á r a  I k o r o n a *

Az apáca.
I r ta :  Diderot. F o rd íto tta : Holló JenS.Á r a  I k o r o n a .
Általános sztrájk és vá
lasztójog Magyarországon.

I r ta :  B re sz tó e iy  Ernő.Á r a  3 0  f i l l é r .
A keresztény szocializmus.

I r t a : Faber Oszkér.Á r a  I k o r o n a .
Forradalmi eszközök.Irta: Csizmadia Sándor.

-  Á ra 10 f i l l é r . -

A tőke vallása.
I r t a : la fa rg u e  Pál. —  F o rd í to tta : Illés  A rthu r. 

Ára 3C fillé r .

Népszava Naptár (Í9G3) 60 fillér 
Volksstimma (1908) 70 fillérMegrendelhető
a „Népszava knnyvk«reskedés"-ben,
B u d a p esti VII., N yá r-u tca  f. s zá m .

igen t i s z l» l l  p i n c é r  u r a k  s z iv e s  fiyyelniébB

U«r, p.zsqóhUz lo jlob fc  « • ! .  O rvo tilaq a lá n b a  m int 
. .— _ ------  nyálkaoIHó és hupyha jtó  hatású. ________A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, poharakat, szipkát, fogvájót stb-blt küldetnek, ba levélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, V., Zoltán-utca 10. Telefon 3-1—78.

Vendéfilöban vagy kávéházban 
— - k é r jtn  csak k is  Q vtg =

ILONA
artézi

savanyuvizet .
Kollomot f i  ig m ifg H  trioiil “ í.“ fgyodöl. miit .arr»l. ^

Tánctanitás.Van szerencsém tiszteletlel értesíteni a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat, hogy 1907. évi október 
12-től kezdve, vasár- és ünnepnap kivételével, naponta délelőtt 10-től V. 12-ig és délután 4-től '/.,b-ig
tánctanfolyamotnyitok. — Mindkét csoportban a felvételek már megkezdődtek. — Beiratkozni egész napon át lehet
S A P H I R  M. IMRE

oki. tánctanár táncintézetében
VII., Erzsébet-körut 27, I. cin.

(Gambrinua-épQlct.)
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S zt-Lukácsfü rdő  K u tvá lla la t
Részv.-Társaság, Budapest-Buda.

Méhámj szakértői vélemény
Frohners Hotel Impertal, Wien.A Kristály asztali vizet vendégeink kellemes ize miatt kedvelik.

Rühling, igazgató.Restaurant Kari Hlller, Berlin, NW. Unter den Llnden 62—ó3.A Kiistályforrás ásványvíz vendégeimnél igen kedveli és szállítmányaik mindig a legjobb állapotban érkeznek meg. Louis Adton, tulajdonos.
The Savoy Hotel, London.A Kristályforrás ásványvizet kitűnőnek találom, úgy tisztád magában, mint borral vegyítve. Henry Pritger, vezérigazgató.
The Splendid Hotel, Ostende.A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek legkedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig ismert vizekét Ostendében.

Charles Vásárhelyi, igazgató.
Ö cs. és Apostolt kir. udvari gazdasági hivatal, Wien.: .'f < A*Kristálytól^ igen kellemes izü és üdítő italnak találatait. * vr^ ’y ' "

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

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

é l
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BEITZ JÁNOSmtíesztergályos.dákó- J és bllliárdgolyó-gyár ! ’Büáapest. VII., Rkácfa-utca 52. szám (Oob-atca sarait).
Kávéházi eszközök 

raktára
és javiló-mOlielye.Tefcegclyók pontosan és jutányosán esztergál tatnak.Használt golyók és ’ dákók olcsón, állandóan raktáron vannak. 

Csorba golyók magos áron véte tnek meg és becseréltetnek.Dákék gyorsan és pontosan készíttetnek.TELEFON : 81-30. = = = = = =  T E L E F O N : 81—30.

Consom
pincérek részvénytársasága

Budapest, VII., Ksrtézs-u. 48 .
T e l e f o n - s z á m :  8 0 —14.Saját szipkagyáráhan mindennemű csinos kivitelű, kitűnő minőségű szlvas'szipkák készülnek, kívánságra cégnyomással. Saját gyártmány:: 

szlvarkahüvelyck nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és 
szaiongyufák, fogvájók, kréták, táblák, 
szivacsok, kávéházi játékok, tekeasztal 
felszerelések, dákók, elefántcsont és kitűnő minőségű utánzott bllHárdgoiyók stb. stb.

^  Játékkártya gyári raktár. Árjegyzék ingyen.
□ n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  m

ES P in c é re k  ta lá lk o z ó  he lye ; 0

Badacsony-kávéház
E rzsébeti-kőrút 41.Kitűnő kávéházi ételek és italok.Valódi amerikai tekeasztalok. ©

M inden e s te

SFJ. E R N Ő
te lje s  zettek arása! h an gversen yez  

Krausz Maki és Most Forcnc
kávésok.

0  C sa lá d o k  ta lá lk o z ó  he lye ! 0

Pincérek borbélya! Pínoárek fodrásza!

G r o s s  S i m o n
===== fodrászterme = = = == 
Budapest, V!., Petőfi-utca 3.A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, legrégibb pincér-fodrász.

R e n d e s  á roxabá f| jI N é p sz a v a !Akinek a Haja ószül és aki súlyt fektet a csinos megjelenésre és n fejbőr ápolásira, annak G r o s s  S im o n  fodrásztermét állandóan látogatni kell.
M o d e rn  lű a z o lg á íá s  ! T i s z t a s á g  !

Telefon-sz.: 10 -85 .

H PSsicér-cipéss.^  25 óv óta elismert pincér-cipész:.
R é v a i  F ü i ö p .

Ezen a tó rán  versenyen k ívü l álló .Ü z le t: B u d a p sst, V II., W e ss e lé n y i-irtc a  31.
Kéaz üz le ti c ipők raktá ron  ta rta tn a k . 

Levelezőlap á lta l) meghívásra azonnal Jtiv5k.

yendéolö 's u ra k  fig y e lm é b e !
cp jobbnak elismert és 

sok Időt b munkát meg
takarító «Berkovita* féleHektograph-lapokat
lett I
két oldalon többszőr 
használható é* egy ere
detiről 105—120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük g 3—4 nap múlva Isméi használható. Hottvanah- 
takaroiak éa kimoshatallan ruhajettfl-fultttk minden nagy* 

eágban rendelhetők

B e n k o v i t s  K á r o l y
aokazoroíltó-késrfllékek, Hrktograph-raktárában

Budapest, VII., Sip-utca 11. szám.
^'feiO'zék bérmentve.

!3BHŜ SffJ3RW8Eía
8908-ik é v re  szóló

NÉPSZAVA -  NAPTIÍR.
Oanbja fíO fillér. Legalább 10 példány vételé
nél készpénzfizetés ellenében, arbja ló fillér, 
eiRrjímcli.sra drhla 61 fillér. A rendeléseket a 
fceérkczéa sorrendjében intézzük el. Postaköltség 
az összeggel beküldendő. Megrendelést elm;

„népszava" könyvkereskedésB u d s p e s * ,  V I I . ,  W y á r -u 'o a  I.
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