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A magyarorszagi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szociális érdekeit védő szaklap
E L Ő F IZ E T É S I  Á R A K :

Nem szakegyleti tagok részére:
Egész évre — - - 15 kor. | Fél cvrc .........  7 kor. 50 flll.

Szabadszervezetek tagjai részére r havonta 40 flll.

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Telefon 81—05.

SZERKESZTŐSÉG É S KIADÓHIVATAL:
VII. kerület, Kertész-utca 25. szám, I. emelet 10,
ahová n kéziratok, levelek és pcnzküldemények küldendők. 

Köziratok vissza nem adatnak.Változás a lap körül.Országos szabadszervezetiink kiépítésénél az a cél vezérelt bennünket, hogy szaksajtónkat, mint az agitáció hatalmas és nélkülözhetetlen eszközét, igyekezni fogunk minél sűrűbb időközökben megjelentetni.A rövid idővel ezelőtt lefolyt első országos küldött-gyűlésünk 4-ik pontjánál az agitáció és szaksajtó napirendnél el is mondtuk, hogy milyfonios egy országos mozgalomnál a minél sűrűbben és minél nagyobb példányszámban megjelenő szaklap. Hogy ezt mily fontosnak tartjuk, arra fényes dokumentum volt pénztári kimutatásunk, amelyben világosan rámutattunk azon anyagi áldozatra, amelyet egyéb kasszák rovására, a lapra fordítottunk. Azzal is előálltunk, hogy ez tovább igy nem maradhat. A Budapesten létező 4—5 ezernyi szakmamunkás közül alig 1700 fizeti a lapilletéket. A  vidéken levő 9— 10 szervezetben számlálható 1000— 1500 főnyi szaktárs közül egyetlen egy sem. Számolni kellett tehát azzal, hogy szabad és megen- gedhető-e a szervezetek egyéb, szintén fontos célokra szánt pénzét tisztán a lap fentartására fordítani. És arra az eredményre jutottunk, hogy bár az agitáció sokat fog veszíteni a lap megjelenésének redukálása által, mégis 
elkerülhetetlen kényszer, hogy ezentúl 
lapunk háromszori megjelenés helyett, 
havonta csak kétszer jelenjék meg.Nem mulaszthatjuk el, hogy ezúttal ismételten ne figyelmeztessük szaktársainkat a lap pártolása, a szabadszervezeti járulékok fizetésének szükségességére.Amit ezen az utón szaktársaink összegyűjtenek, az a tulajdonukat fogja képezni és rendeltetése nem lehet más, mint a közös érdekek fejlesztéséhez szükséges anyagi fedezet. A  szaksajtó horderejűnek elbírálására már nem is forditunk több tentát és nyomdafestéket. Sokkal érettebbnek és felvilágosultabbnak hisszük szaktársainkat, semhogy újólag visszatérjünk a szervezkedés legelejére, amikor még a szaksajtó, főleg a független, közös tulajdont képező orgánum megteremtéséért kellett gyújtó, áldozatra késztető, lelkes beszédeket mondani és ugyanilyen cikkeket Írnunk. Ma már, úgy hisszük, kinőttünk a szervezkedés gyermekcipőjéből és tudatában vagyunk

annak, hogy a szaklap, mint a szabadszervezet megtestesítője, épp oly, sőt még nagyobb fontossággal bir, mint az Andrássyék engedélyezte egyletek iránti kötelezettség.A kongresszus után minden törekvésünk oda irányul, hogy az agitáció mellett, a fővárosi szervezetek ellenállási pénztárát is igyekezzünk minél jobban gyarapítani. Ezért vált szükségessé, hogy a központi szervezet kiadásait lehetőleg redukáljuk annyira, hogy a lap jövedelmén kivül egyéb pénzforrást igénybe ne kellessen venni. Amennyiben ez szaktársaink jogos igényeit ki nem elégítené, abban az esetben nincs más tanácsolni valónk, mint csak az, hogy minden egyes ember tegye meg kötelességét, szervezzék a szervezetleneket, sarkalják az indolens 
Jánosokat kötelességeik teljesítésére, mert puskapor nélkül és rossz katonasággal háborút vívni, csatát megnyerni nem tud az ördög sem.Az, amit eddig a szervezkedés terén végeztünk, csak megalapozása annak a nagy műnek, amit építeni szándékunkban van. Sok és nehéz feladat vár még ránk; bűn és vétek volna tehát éppen most, kötelességeinkről bármely irányban is megfeledkezni.Ha a tapasztalat bizonyítani fogja szaktársaink lelkes munkálkodását, úgy lapunk ismét megerősödve fog megjelenni, hogy mint szellemi kapocs, szétverhetetleiiiil fűzze, láncolja össze szaktársaink lelkes, egységes, erős táborát.Budapest, 1907 november 15.

Az orsz. szervező bizottság. 
*

M ár felkértük a vidéki szervezeteket, 
hogy írják meg, hány példányt küld
hetünk az országos kongresszus jegyző
könyvéből.

Továbbá kérjük a kongresszusi kül
dötteket, hogy csoportképeiket a szer
kesztőségből vigyék el.

Vidékieknek 2 .50 ellenében küldjük.Tisztuljon a helyzet.Általános elégedetlenség vonul végig napjainkban az éttermi segédek sorai közt.Bárhol, bármelyik szaktárssal találkozunk, az elégedetlenséget halljuk mindenütt, mindenkitől. Panaszkodik az is, aki elég szerencsés, hogy üzletben van. Kétszeres a panasza s joggal annak, aki üzlet nélkül van. Mindenki a rendszert, az egyesületi

vezetőséget hibáztatja, hogy nem tesz semmit, nem törődik a tagok érdekével.Az egyesület vezetó'sége, jobban mondva «elnöksége» pedig azt mondja: a szervező bizottság az oka sok mindennek.Szóval a tarthatatlan helyzetet mindenki látja, de legjobban azok látják, akik naponta érintkeznek a munkanélküliekkel s azok, akik hetenként egyszer a bizalmiférfi- üléseken résztvesznek és az általános panaszokat hallják, hogy most, tél idején, amikor úgyis pang minden s a kevés változások, esetleges kisegítések nem úgy lesznek intézve, ahogy azt kellene. Pressziot, protekciót emlegetnek széltében-hosszában a szaktársak. S e bajok, mondjuk, mind azért vannak, mert az illetékes helyen nem tőrödnek az egyesületi, annál kevésbé a szervezeti élettel, illetve a tagok érdekeivel. Egyesületi élet nincs. A tagok érdekeivel, azoknak modern szellemben való nevelésével vagy a munKanélküliek segélyezésével a vezetőség nem törődik.Most, amikor beköszöntött a kérlelhetetlen tél, amely nem kiméi senkit az ő szigorával, hanem kíméletlenül végig gázol sorainkon, melyeknek nyomán nyomor lakad, mert százával itt élnek munkástársaink, akik dolgoznának, de nincs munka s ezért éhezni, fázni kénytelenek több száz serdületlen gyermekeikkel együtt.Ki törődik ezzel ?Talán az a társadalom, amely a magán- tulajdonon felépült, hogy egészséges, munkabíró embereket a nyomorba taszított csak azért, hogy egy kiváltságos osztály jólétben éljen milliók rovására ?Vagy talán a mi jólelkü «munkáltatóink»? Hisz ők a kiváltságos osztály tagjai. Nekik csak érdekük, hogy a munkanélküliek nyomora meglegyen.Hát ki törődjön mindezekkel, ha nem azok az emberek, akiket az úgynevezett • közbizalom* oda küldött, hogy az éttermi segédek gazdasági és szervezeti ügyét előmozdítsa.igen ám, hanem a folytonos veszekedés, civódás járja már hónapok óta a keringő! egymással. A dologban csak az a szomorú, hogy a keringfítől azok szédülnek el, akik annak szemlélői.Nos, ez a pokoli tánc már soká nem tarthatja magát. Tessék a józan észt elővenni mindazoknak, akik a Budapesti pincér- egyletből olyan modern szervezetet akarnak alkotni, ahol meg fogja találni annak jogos tagja gazdasági és szellemi táplálékát. Igen. én is azt kérdem, mint F. J. elvtársam, hói van az az ifju erő ? Hol a gátat nem ismerő s előre törtető gárda, aki a szociális Igazságoktól megifjuhodva rohan, lépésben halad előre, de csak kívülről, mert sajnos, a 75 éves Budapesti pincér-egylet ósdi falain belül még nem tudott tért foglalni a törtető ifju gárda. És a törtető ifju gárda nem azért nem tudott tért foglalni az ósdi falakon belül, hogy lelkesedése csak szalma- láng lett volna! Olt nem. De hiányzott az egyesülettel szemben az áldozatkészség, t. i. a tagdíjfizetés. Csak lelkesedésből nem lehet modern, szervezetet alkotni, még amolyan 
Franz Marx féle öszvér-egyletet sem.



2. oldal 1907Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak SzaklapjaAm tessék komolyan munkához hozzáfogni mindazoknak, akiknek szemükről már lehullott a «copfosok» által kifeszitett fátyol s azóta tisztán látják a helyzetet, hogy a Budapesti pincér-egylet nem azért van, hogy az akár közkereseti forrás, akár egynéhány embernek egyéni hitiságkielégilésére kőztelep legyen.Nem tudnám hinni, hogy a szervezett éttermi segédekben ne lenne annyi önállóság, annyi öntudat és a modern szociális eszmék iránt való lelkesedés, hogy a jelenlegi 
konzervatív választmányt jobb belátásra ne tudnák bírni, t. i. hogy helyüket az összesség javára elhagynák.Meg kell jegyeznem, halogatni való idő nincs! Mert ha még pár hónapig ez a gazdasági politika járja, a Budapesti pincéregylet ósdi falai összeomlanak, amiért ugyan nem volna kár, ha azt nem tudnám, hogy az ósdi szellemet nem temetné maga alá.Tehát gyorsan cselekedni kell. Álljanak elő azok, akikben megvan az akarat, az ügybuzgóság, meg a komoly lelkesedés és vigyék be a Budapesti pincér-egyletbe a modern eszmével a szociális gazdasági józan politikát, hogy az nevelő, lelkesítő és védő vára legyen mielőbb a szervezett éttermi segédeknek. Sch . .  . r.Levelezés.Budapest, 1907 október 2.T. Farkas János szaktársnak!igen tisztelt barátom! Jelen soraimat oly kéréssel intézem hozzád, hogy azt szaklapunkban közölni szíveskedjél.Soraim megírására az a körülmény vezet, jobban mondva rendszer, amely rendszer jelenleg divik a Bp. P. Sz. és M. (Kávéssegédek) egyesületében, a folyó év julius hóban megválasztott uj vezetőség választmányi ülésein.Ugyanis tudomásomra jutott az, hogy a t. választmánynak tagjai minden alkalommal el nem mulasztják a régi (ideiglenes) volt-vezetőséget «korrupcióvai», «észrehajlássalivbűnös visszaéléssel* stb. más a közéletben igen súlyos erkölcsi mérték alá eső vádakkal illetni.Én, mint ezeii megvádolt régi vezetőségnek egyik szerény tagja, úgy a magam, valamint a többi tagtársaim nevében indíttatva érzem magamat, hogy párhuzamot vonva e két csoport működése között, ezen szószátyárkodást objektív bírálat alapján a kellő értékére szállítsam le.Merthogy szószátyárkodás, azt misem bizonyíthatja jobban, minthogy ha egymás mellé állítjuk a két vezetőség működését; ha végig  ̂ tekintünk a régi vezetőségnek ezer akadály és még több veszélylyel telt utjain, a szociális jobblétet előmozdító kezdeményezéseit, valamint a produktív alkotásait, melyet végzett, és azután keressük 
az uj vezetSség működését, akkor nem sok szót kell vesztegetnem arra, hogy a szaktársaim ezt a társaságot (amely úgy akar olcsó babérokra szert tenni, hogy tisztességes emberek önzetlen működését ócsárolja) megismerjék.Először is kezdem az elején, amikor még a Tulipánhóbortban vettük át az egyesület vezetését és szaktársaimat megnyertük felvilágosító szavainkkal a szociáldemokrata osztályharc alapján való gazdasági szervezkedésre, mindjárt meg lett a gyümölcse, amely abban nyilvánult meg, hogy magunknak egy otthont létesítettünk, amelyben védelmet találunk valamennyien, vallási és személyi különbség nélkül. Másodszor meg kell említenem azt, hogy alig két hónapi szervezkedés után elértük azt, hogy a gyűlölt frakkviseletet megszüntettük és helyette tisztességes emberekhez illő ruházatot viselhetünk. Ha ezzel nem is értünk el gazdasági előnyöket, de annyit elértünk, hogy nem engedjük magunkat felhasználni munkáltatóinktól üzleti reklámcélokra minden ellenszolgálat nélkül.És ha odaállítjuk ezek mellé kollektív szerződésünket, melyet a Budapest* Kávés-

iparlársulattal kötöttünk, melyben, ha nagy gazdasági hozadék nem is foglaltatik, de 
megállapítottuk munkaerőnk értékének mini
mumát, amiről ahoz értő emberek úgy nyilatkoztak, hogy páratlanul áll a munkásmozgalmak történelmében, hogy aránylag ily rövid szervezkedés után ily eredményt értünk cl*.Meg kell, hogy említsem még azt is, hogy óriási összeget fordítottunk az elmúlt tél folyamán a munkanélküli tagok heti segélyezésére, valamint az agitációra és ennek dacára körülbelül nyolcezer koronát hagytunk magunk után az uj vezetőségnek, hogy azt gyiimölcsöztetőleg kezelje.Da Tamás vagyok benne, vájjon úgy van-e ?No de azt hiszem, nem szükséges ezt tovább fejtegetnem, hanem rátérek az uj vezetőség működésére. Hol is kezdjem csak ?Hát bizony ezzel úgy vagyunk, mint a koalíciós pártok a politikában — folyton a darabontokat ütik, hgy a maguk gyatra fogyatékosságaikat leplezhessék —, azokat okolják, mert ők jót alkotni képtelenek. Hát Így vagyunk az uj vezetőséggel is, bárhogy keresem-kutatom féléves munkájuk eredményét, nem lelem, de a régi vezetőséget csépelik. De talán mégis látunk valami eredményt? A legutóbbi szaklapunkban közel ötszáz oly tagot zártak ki, akik nem teljesitik kötelességüket egyesületünkkel szemben.Hát ezt mindennek lehet nevezni, csak eredménynek nem, mert ez azt mutatja, hogy a tagok érdeklődése visszafejlődik, az egyesületi élet iránt közönyösek, az uj vezetőség nem nyújt elég garanciát arról, hogy a tagok őket támogassák, hát ez bizony nem eredmény. Vagy eredmény az, hogy még a tanácskozásuk sem ment a személyi kultusz üzésétől, ahol a komolyságnak és haladó szellemnek kellene diadalmaskodni a reakció felett, ott a nyers erőszak és ököljog diadalmaskodik? Ez spin eredmény.. Ez csak ismét bizonyiték árról, hogy nem a köz java forog ott a megvitatás tárgyában, hanem egyes emberek és azok kreatúráinak érdeke, amelyet a mi időnkben klikk-rendszernek neveztek, de kelj-e nagyobb klikk-rendszer a jelenleginél?Összegezve az egészet, megállapíthatjuk azt, hogy az uj vezetőség magán hordja az analfabéta jelzőt és a szellemi impotencia általuk megismertetik.No de majd csevegünk még . .  .Soraim közléséért fogadd elvtársi üdvözletem Fodor Pál.Kávéfőzó'k köréből.Taggyűlési tudósítás. A Budapesti kávéfőzők szakegyesülete október hó 30-án, délután és este, kitünően látogatott taggyűlést tartott. A napirend (Egyesületi működésünk további engedélyezése* és • Mi a teendőnk a jövőre?* volt.A gyűlés megkezdése előtt, úgy délután, mint este, zsúfolásig megtelt a helyiség. Oly nagy volt az érdeklődés tagjaink között, hogy a későbben jövőknek már csak nehezen lehetett egy kis helyet szorítani.Farkas elnök az ülést megnyitotta és köszönetét mondott a tagoknak, hogy ily szép számban megjelentek.Bereczky elvtárs jelentést tesz a szervező bizottság működéséről és egész terjedelmében ismerteti a szaktársakkal azt a nehéz munkát, amit a szervező bizottság végrehajtott a kilenc hónapi felfüggesztési idő tartama alatt.Schönherr elvtárs örömét fejezi ki afelett, hogy a kávéfőzők és konyhalegények szivükbe vésték a szociáldemokrácia eszméit és öntudatos munkásokhoz illően megállták a helyüket. Azután hosszasabban ismerteti a szaktársak további teendőit.Nagy és Csernák elvtársak a napirend második pontjához szóltak és hosszasan ismertették a szaktársaknak, hogy milyen utón haladjanak és mihez tartsák magukat.

Kéföl elvtárs szintén nagy tetszés közepette ismerteti a szaktársak teendőit a jövőre nézve.Végül a taggyűlés egyhangú lelkesedéssel mondja ki, hogy minden egyes szaktárs azon legyen, Tiogy hátralékos tagdijait minél előbb törlessze és ebből kifolyólag uj beiratkozást a szakegylet nem fogad ehA napirend kimerülvén, elnök az ülést bezárja, a szaktársak pedig lelkes hangu
latban, a munkáshimnusz hangjai mellett 
oszoltak szét.

Ahol meghátrálnak. Egyes munkahelyeken a szaktársak csak nem akarnak a rendhez hozzászokni, szabályaink szerint dolgozni. Hiába vetjük szemükre az illetőknek helytelen eljárásukat, nem használ semmit. Nem akarják a dolog fontosságát megérteni, nem akarnak szervezettségünk ezen eszközével élni. Hiába vetjük a szemükre, hogy indolensek, hogy tudatlanok, ha azt nem cselekszik, amit összességünk érdeke kiván. Ők továbbra is érzéktclenek maradnak.Hogy mennyire fajult már ezen fásultság és indolencia, azt bizonyítják az alant felsorolt munkahelyeken divó és a régi posványba visszasülyedni kívánkozó eljárások.Kezdjük legelőször is a Báthory-kávéház- ban. Egy hozzánk beküldött levélből vettük a következőket:Beyer Marcel ^nagyságos ur» a vezetője a Báthory-kávéháznak és az ő szemében az öntudatos munkások nem megbízhatók, szocialista betyárok, akik őt csak tönkre akarják tenni. Mert — szerinte — a munkásoknak már oly horribilis fizetésük van, hogy három év múlva már nyugdíjba is mehetnek. Persze azt elfelejtette a •nagyságos ur» hozzátenni, hogy a Rókusba. Es az ilyen horribilis fizetés mellett is elégedetlenek vagyunk és nem félünk az Istentől, szocialistáknak lenni.Ilyen kifakadásai vannak Marcel bátyánknak, amikor esténként egy pár üveg pezsgőt elfogyaszt a barátaival és rágondol azokra a szép ezresbankőkra, amit félrerakott a szocialista betyárok keserves munkaerejéből.Az ilyen rágalmak és munkásgyalázások csak ott történhetnek meg, ahol a bizalmiférfiak gyávák. Nem merik megvédeni a munkások érdekeit, hanem odaszegődnek a • nagyságos úrhoz* szekundásnak s mint gerinctelen férgek meghunyászkodnak; sőt mi több, a szaktársakat biztatják, hogy csak úgy táncoljanak, ahogy a ^nagyságos ur> fújja (mert másképp baj lesz) és hogy ilyen jó gazdát nemcsak Pesten, hanem egész Magyarországon sem találnak.Szaktársak! Igazán büszkék lehetnek a kávéfőzők és kávéssegédek a Marcel bátyánk bizalmas kulijaira.A Sztancsu-kávéházban is gyönyörű diszei vannak a mi jó szaktársainknak. Sztancsu ur a dudás és ők a szamarak és ahogy a dudás fújja, ők a jégen ugy táncolnak mindaddig, mig ugy nem járnak mint az egyszeri táncos szamár, aki jómódjában a jégre ment táncolni dudaszó mellett és addig táncolt, mig el nem esett és kitörte a lábát. Különben a szervezett munkások is fogják tudni, hogy az ilyen alakokat hogy kell megtáncoltatni.Szaktáisak! Ilyen alakokat nagyon sokat tudnék még felhozni, de most egyelőre csak ennyit. Talán az ilyen tunya, sunyi és kétszínű alakok is fognak valamit gondolni és a jó útra fognak térni, mielőtt minden egyest a toliam alá fognám és díszpéldányként pellengérre állítanám őket.A szaktársakhoz!A hátralékban levők és általában az ösz- szes szaktársak figyelmét felhívjuk, hogy tagsági járulékaikat igyekezzenek kiegyenlíteni, hogy ne következzen be az a gyalázatosság, hogy éppen mi közülünk kerüljenek ki olyan hitvány alakok, akik nem hogy a munkaadótól követelnék a munka- rend betartását, hanem ők szegik meg a



igo7 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjanemtörődöm hanyagságukkal a szervezet által kivívott munkarendet és ezzel a főnököknek talpnyaló szolgálatot tesznek, lábbal tiporják e kivívott feltételeket. Vigyázzunk, a feltételek megvédése sokkal nagyobb feladat, mint annak kivívása. S ha gyáván, lustán, közönyösséggel, védtelenül hagyjuk a keserves küzdelmek árán kivívott jogainkat, akkor a munkaadók mint a lesben álló hiénák, rohannak rá és tépik szét.Pimasz, gyáva ember az, aki csak élvezni akarja a kivívott javakat, de a tagsági járulékok befizetését és egyéb tagsági kötelességet nem akar ismerni. Minden tisztességtudó szaktárstól elvárjuk, hogy tagsági kötelezettségének eleget tegyen, hogy ne kelljen azokkal szemben is, mint a kapitalistákkal, kíméletlen harcot folytatni és őket mint valami sztrájktörőket kipellengérezni.
Figyelem! Folyó hó 19-én este 8 órakor szervező bizottsági ülést tartunk a szokott helyen. F. hó 20-án este 8 órakor a szakegylct helyiségében rendkívüli választ

mányi ülést tartunk; kéretnek a választmány tagjai a pontos megjelenésre. F. hó 22-én, péntek este 8 órakor bizalmlférfi- 
ülést tartunk a szokott helyen; kérjük a bizalmiférfiak pontos megjelenését.

Bojkott. A Sztancsu - kávéház bojkott alatt áll, öntudatos kávéfőző és konyhalegény ott munkát nem vállal.
A szervező bizottság.Vidéki mozgalom.

Hajsza a nagyváradi szervezet ellen.A múlt hónapban kollektív szerződést kötöttek pincér elvtársaink a kávés ipartársulattal. E szerződésből azonban kikapcsolták a munkaközvetítés kérdését, melynek tisztázását e hó 16-án tartandó tárgyalásra halasztották.Erre a határnapra nagy készülődéseket tettek az uszitók. Először is egy uzsorás és egy hamiskártyás vezetése alatt összetoborozták Nagyváradra a pincérség alját, egy körülbelül 25—30 főből álló, sztrájktörésre mindig kapható csirkefogócsürhét, hogy majd a szervezett pincéreket ezekkel fogják helyettesitfelni. Másfelől a legfékte- Icnebb terrorizmust indították meg a főnökök. Nyilatkozatok aláírására próbálták kényszeríteni pincér elvtársainkat, mely szerint azok kötelesek volnának a «szociál- demokrata alapon álló szervezetből* kilépni. A pincérek többsége undorral és felháborodással tagadta meg a megszégyenítő bárca aláírását, de akadt egynéhány gyetijjeszivü, akik a fenyegetésektől megijedvén, azt aláírták.De még ezzel sem elégedtek meg a főnökök. Október 9-én Kriszta Sándor és Pásztor Ede fentjártak a főispánnál és elég vakmerőek voltak, hogy ők panaszkodtak a munkások «terroriznuis»-áról. A főispán állítólag katonai karhatalom kirendelését biztosította a kávésoknak és biztatta őket a szervezet letörésére. Hogy vájjon igaz-e ez, azt majd a történendők fogják beigazolni. De fia a főispán tényleg segítségére lesz az uszitóknak a pincérség ilyen erőszakos letörésében, akkor a munkásság minden esetre tudni fogja kötelességét.Ilyen előzmények után folyt le 16-án a munkaközvetítés ügyében tartott közös tárgyalás. Pincér elvtársaink elmentek az engedékenység végső határáig. Belementek abba is, hogy a munkaközvetítés párhuzamosan történjék. Legyen joguk a főnököknek is közvetítő irodát felállítani a már működő szabadszervezeti iroda mellé.Pincér elvtársaink tehát mindent megtettek a béke érdekében. De a kávésoknak a harc kell mindenáron. Mindjárt a tárgyalás után kezdték a provokációt és a megkötött kollektív szerződés felrúgását. A Széchenyi- vendéglős kijelentette, hogy ő nem ad többet az alkalmazottainak szabadnapot, akinek nem tetszik, az elmehet. A Kék Macska tulajdonosa leváltotta a szervezet egyik

vezetőjét, Fehér Károly elvtársat és szervezetlen pincért vett fel helyette. Ugyanígy tettek az Emkében és a Koronában is. A legnagyobb perfidiát a Pannonia-kávéház tulajdonosának a fia, Schiller Sándor követte el, aki — a szervezet elnökét, Koleszár Gyula elvtársat, aki ott főpincér volt, a kollektív szerződés világos rendelkezése ellenére, (mely szerint 3 hónapig senki el nem bocsátható) hamis ürügyek alatt elbocsátotta és helyette egy notórius hamis- kártyást, bizonyos Gerlei Lászlót szerződtetett. Erről az emberről a dévai rendőr- kapitányságtöl a következő hivatalos információt kaptuk:Sz. 22311/1807. r. k.
A szállodai alkalmazottak szakegyletének 

Nagyvárad.Folyó évi október hó 7-én érkezett megkeresésére értesítem, hogy Gerlei László, pincér, ezelőtt pár évvel volt az itteni Központi Szállodá ban alkalmazásban s ezen idő alatt több Ízben éretett kártyázáson, de ellene a büntető eljárást egy s más okból, rendszerint tényálladék hiányában, megindítani nem lehetett. Innen történt eltávozása után többnyire az esteli órákban érkezve ide, a reggeli vonattal rendszerint elutazott. Itten hamis- kártyás hírében állott s ennek alapján magam elé hivattam és szigorúan figyelmeztettem, hogy látogatásaival hagyjon fel, mert egy legközelebbi eset alkalmával hivatalból fogom őt eltávolitani. Ezen figyelmeztetésem következtében azután többé nem jelent meg városunkban. De kártyázó társai ma is emlegetik, mint ezen a részen megbízhatatlant.Déván, 1907. évi október hó 12-én.
Géber Károly, rendőrkapitány.Schiller Sándor ur, mint tartalékos hadnagy, összeférhetőnek tartja a tiszti kardbojt ^becsületével*, hogy egy ilyen embert a kávéházában alkalmazzon? És a főkapitány miképpen tűrheti, hogy ez a hamis- kártyázás miatt kitiltott egyén zavarja meg a város közbékéjét, sztrájktörő banda szervezésével ?Elvtársak! Munkások! Mindezekből láthatjátok, hogy a kávésok és vendéglősök aljas eszközökkel akarnak tönkre tenni egy virágzó szervezetet, meg akarják fosztani 60 pincér elvtársunkat kenyerüktől és következetesen ki akarják irtani a szociáldemokráciát a pincérek közül.Elvtársak! Szolidaritást kell vállalnunk pincér elvtársainkkal. Minden kávéházzal és vendéglővel szemben más taktikát kell folytatnunk.Egyelőre a munkásság választott megbízottai a következőkre hívják fel Nagyvárad munkásságát: Az uszításban a Korona, Kék Macska s a Pannónia tulajdonosai járnak elől. Ha ezeknek az uraknak nem kellenek a szocialista pincérek, akkor ne kclljenek nekik a szocialista munkások fillérjei sem. A Kék Macskát és a Koronát többnyire munkások látogatják. Szombaton és vasárnap a Pannónia kávéház nyeresége is munkásfillérekből telik ki. Főleg kereskedelmi alkalmazottak, szabók, nyomdászok és magánhivatalnokok járnak oda.A Pannóniát, Koronát és Kék Macskát további intézkedésig minden öntudatos munkás kerülni fogja.Egyelőre csak ennyit. De majd jönnek más eszközök is.Munkások, elvtársak, az említett helyeket kerüljétek.Lapzártakor újabb botrányos dolgokról értesülünk. Az Emke-kávéházban a szervezett pincérek helyett sztrájktörőket vettek fel és a főnökök botrányos terrorizmust fejtenek ki elvtársainkkal szemben.A Pannóniában a szervezett pincérek mellé 4 szervezetlent is felvettek és ezzel kilopták elvtársaink szájából a falat kenyeret. Mert ha a borravalókon dupla személyzet osztozkodik, akkor megélni nem lehet.

3. old dÍgy akarják perfid módon elvtársainkat felmondásra kényszeríteni.jelenleg úgy alakult a helyzet, hogy a munkáltatók ismét működésbe hozták a régi öszvér-egyesületet és ehez segédkezet nyújtottak a következők:Achlm János é. s.,* Bürger Ernő k. s., Berger Artúr k. s., Balázsy Károly főp., Balázsy János é. s., Baumeister Tivadar é. s., Balassa Árpád é. s., Bohis Gábor k. f., Blum József é. s., Csákváry Frigyes é. s., Csank Zsigmond k. s., Csernó János k. f„ Csonka Gyula é. s., Dancs István főp., Deutsch Pál k. s., Dozler Sándor k. s., Durkó Lajos k. f., Edlitz Ede k. s., Fitz Sándor főp., Fischer Emil é. s., Grossmann Flermann főp., Gerlei László főp., Gergely Ferenc k. s., Girauschek Alfréd k. s., Guj Miklós k. f., Grosz Mór (suszter és cuprin-
ter volt), Güncz András é. s., Gindl Gyula . s., Halabás József é. s., Hirschmann Dezső k. s., Hajdú László borfiu, Klein Albert k. s„ Klein József k. s., Keiszler Kálmán k. s., Katz Vilmos k. s., Kecskédy Zsigmond é. s., Krejcsik István é. s., Klein Endre cupringer, Krausz Ármin k. s., Kon- radt Béla é. s., Kóródi János é. s., Konka Mihály k. s., Klencz Jenő é. s., Lefkovics Lajos k. s., Lehotai József k. s., Lázár L. Adolf főp,, Löwy Dániel é. s., Magéi Gyula é. s., MandI József főp., Mayer Antal é. s., Mangra Pál k. f,, Manheim György é. s., Molnár Ferenc é. s., Nedved Ferenc k. s., Papp Demeter é. s., Puskás Lajos é. s., Perl Frigyes k. s., Porubszky Jenő portás, Rosenbaum Sándor k. s., Rosenfcld Márton k. s., Schmidt Alajos főp., Schvéger Ferenc k. s., Schaffhauser Mihály é. s., Schwarcz Mór é. s., Szabó Imre csapos, Spiegel József k. s., Schuszter Márton é. s„ Székely Kálmán é. s., Süly Mihály főp., Süly Sándor é. s., Simon Miklós é. s., Szabó András é. s., Shapson István főp., Scherer Gyula é. s., Sütő István é. s., Schneider Alajos é. s., Tóth Endre főp., Triff Miklós k. f., Véber Károly főp., Vaszinka István é. s., Vorriics János é. s., Weiszberger Jenő főp., Weiszberger József főp., Welkovlts Farkas k. s., Zámbó Béla é. s.Leközöltük ezt a díszes névsort, mert ebből tudják meg szaklapunk olvasói, hogy kik azok az emberi formába bujtatott, de természetrajzilag az állatvilághoz tartozó szárnyas állatok.Olvasóinknak nem kell, hogy elmagyarázzuk, miszerint a baglyok nem tűrhetik a világosságot és csak az éj sötét leple alatt indulnak rabló hadjáratra.A bagolyvárak urai a kávésok és vendéglősök : ahol ezek a baglyok tartózkodnak, nem soká adhatnak szállást ezeknek az alsóbbrendű szárnyas állatoknak. És majd, ha hajléktalanokká fognak válni, akkor fogják a magyarországi szakmamunkások megvetését méltóképp megérezni.Addig is minden öntudatos, szervezett munkás jól tegye el jegyzőkönyvébe ezt a névsort, hogy alkalomadtán, ha majd ezek a baglyok vándorútra kelnek, kellő figyelemben lehessen részesíteni őket.

Schiller, a nagyváradi Pannonla- 
kávés és Schiller, a hadnagy ur.Hogy szaklapunk olvasóit tévedésbe ne ejtsük, megsúgjuk, hogy a kávés Schiller és a hadnagy Schiller egy személy. A kettő között csak az a különbség, hogy az egyik minőségben a munkásait zsákmányolja ki, a másik minőségben pedig a nép fiait nyúzza meg. Csodálkozásunknak csak azért adunk kifejezést, mivel valóban nem tudjuk elképzelni, hogy miért nem alkalmazza Gerlei László főpincért üzletében (a nevezett főpincérről, mint hamis kártyásról, a dévai rendőrfőkapitány hivatalos bizonylatot állított ki), ha a Nagyváradi Pincér- (öszvér-)egyletben olyan szépen megférnek egymás mellett. Gerlei László, mint választmányi tag és Schiller ur, a kávés és tiszti kardbojttulajdonos, mint tag.

*  é. s. —  é tte rm i s e g é d ; k . s. —  kávés s e g é d ; KSp. -»  főpincér; k. f. — kávéfőző.



4. oldal 1907Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak SzaklapjaSchiller ur ezen ténykedését — egész határozottan merjük állítani — felettes hatósága összeférhetetlennek fogja találni és azt a szép harmóniát, amely kettős személyénél fogva a hadnagy urat és Oerlei urat egy egyesületbe kényszerűi, minden bizonynyal igyekezni fog megbontani.Tanulság: Ha kávés vagy, ne hordj tiszti kardbojtot; viszont, ha hadnagy vagy, ne légy kávés,Pécs. A pécsi kollektív szerződésben foglalt egyik pontot tévesen közöltük. Ugyanis a kávéházi személyzet szabadnapja nem minden két héten, hanem minden héten egyszer 24 óra. Ezt helyreigazítjuk. Továbbá a pécsi szervezet felhívja Decit Károly szaktársat, hogy hollétét tudassa a szervező bizottsággal.A szegedi bárca. A kutyaszüvetség nyomán most szegedi szaktársaink is részesültek abban a szerencsében, hogy bárcá- kat Írhatnak alá. Mintán szaktársaink közül még sokan nem ismerik ezt a mai kort oly dicsőségesen jellemző — okmányt, hát bemutatjuk a kapitalisták félelmének, rettegésének ezt a fenyes dokumentumát.Íme:
Nyilatkozat.Alólirott ezennel kinyilatkoztatom, hogy ez idő szerint semmiféle szociális szakszervezetnek tagja nem vagyok és jelen alkalmaztatásom ideje alatt attól távol tartván magamat; sem felvételre nem jelentkezem, sem ülésein, avagy értekezletein részt nem veszek.Ha ezen álláspontomat mégis megváltoztatnám és munkaadóm tudta és beleegyezése nélkül csatlakoznám valamely szakszervezethez, vagy annak ülésein és értekezletein részt vennék, vagy bármilyen szervezet tagjával érintkezem, uwy feljogosítom munkaadómat arra, hogy minden felmondási idő nélkül szolgálatomból azonnal elbocsájthasson, mely esetben kötelezem magam, a reám bizott tárgyakat pontosan és haladéktalanul át- szolgálni. Mindennemű díjazásomra csak addig tarthatok igényt, mig tényleges szolgálatban álltam és kilépésem percétől semmi néven nevezendő követeléssel nem élhetek.Szeged, 190................. hó.

Csáky Mitutly.A kisérő cédula pedig, amelylyel az ipartársulati iroda küldi az áruportékát, Így van szövegezve:
Szegedi szállodások, kávésok, vendéglősök 
és korcsmárosok ipartársulatának elhelyező 

ügyosztályától.T. Csáky Mihály kávéházi pincért ezennel elhelyezem tekintetes Berkes József úrhoz.Megjegyzem, hogy ezen közvetített egyén az ipartársulat választmánya részéről kiállított Nyilatkozatot előttem aláírta.Szeged. 1907 szept. hó 26.
Pékászky Sándor, ügyvezető.Ebből láthatják szaktársaink, mi vár azokra, kik a szervezkedést csak olyan felületesen veszik.Azok a szaktársak, kiket erős, fegyelmezett szervezet véd, támogat, oltalmaz, hasonlítsák össze helyzetüket a szegediekével és ítéljék meg, hogy a munkaadók járma jobb-e, vagy a szakszervezet által követelt kötelezettség.Bármily áldozatot követel is a szakszervezet néha tagjaitól, mindez nem ér fel azzal az előnynyel, hogy a szervezett munkást emberszámba veszik, elveit, meggyőződését tisztelik, becsülik, jogait megadják, helyzetén javítanak és becsületét önérzetét büntetlenül meg nem támadhatják.Óvjuk, védelmezzük tehát szervezeteinket és ezek érdekében, hatalmának növeléséért kövessünk el mindent, az árulókat pedig üldözzük, büntessük.

A kicserélt személyzet. Leszállított 
„szeparé" árak! Az «.erkölcsére» féltékeny polgári társadalom, aki nagyon szereti a cmorálu prédikálni azoknak, akik kételkedni mernek az ö színtiszta erkölcsösségükben, ismét gazdagabb lett «erkölcsi» tárházuk. Ennek bizonyságául álljon itt a Kassai Munkásából átvett alábbi rövid liir:

tégy jeles hávéház. Pár héttel ezelőtt egy helybeli napilapban a következő reklámhirdetés volt olvasható: «Ugy női, mint férfi személyzetemet újakkal kicseréltem és a szeparé-árakat is tetemesen leszállítottam. 
’ Anker-kávéház* stb.» Ezt a hirdetést a kávés ur adta le, melyben nem a kitűnő ételeket és italokat ajánlja a közönség figyelmébe, hanem a- felcserélt személyzetre hívja fel a figyelmet. Egy «urf» ember tévedt be oda a napokban, aki egy pár üveg pezsgő elfogyasztása után távozni készült. Távozása előtt azonban felhívták az «uj árura* a figyelmét, melynek élvezetéhez csak négy üveg pezsgőcske szükséges. Nem volt muszáj elfogyasztani azt, csupán 'az árakat kellett, hogy leszurkolja s ennek ellenében megtapasztalhatja a minőséget. Nem egy ilyenfajta lebuj van itt a városban, melyeknek tulajdonosai a kávéházi cégér alatt nyilvánosan emberhússal kereskednek s becstelen módon kiszipolyozzák az odakerülő szerencsétlen nőkel, kihasználva őket, áruba bocsájtják testüket az odatévedő kéjen- ceknek. Mindenesetre figyelmébe ajánljuk ezt a jeles Icávéházat a közerkölcsre ügyelő rendőrségnek.*Nem-e szégyene a XX. századnak, hogy a «szabadelvil polgári* társadalomnak feltétlen köztiszteletben álló tagja munkásokról ugy beszéljen, mint valami elavult bútordarabról. A morált prédikálókró! nem beszélünk, mert sokkal mélyebb az a pocsolya, amelyben fetrengenek, minthogy az igazi morált megértsék.De beszélnünk kell arról, hogy a pincérosztálynak komolyan hozzá kell fogni az osztálytudatos szervezkedéshez, hogy mielőbb útját szegje az ilyen munkást meggyalázó skriblerségeknelc.Szervezeti ügyek.

Bocsánntlcéi-ések. Alulírott, mint a Fiume-kávéház alkalmazottja, ezennel bocsánatot kérek Nagy István kávéfőző elvtársamtól a vele szemben használt sértő kifejezésekért. Neubauer Károly.Alulírott a Hanusz-kávéház összes személyzetétől bocsánatot kérek sértő szavaimért és ígérem, hogy ezentúl magaviseletem- mel nem fogok panaszra okot szolgáltatni.
Ivanits József.Alulírott elismerem, hogy szervezeti szabályunkat súlyosan megsértettem azáltal, hogy dacára, hogy üzletben vagyok, elmentem privátházba kisegíteni. Ezért a szervezett éttermi segédektől bocsánatot kérek. Egyben Ígérem, iiogy ezentúl a szervezeti szabályokat szervezett munkáshoz liiven betartom. Török Antal,éttermi segéd.Figyelmeztetés! Értesítjük éttermi segéd- szaktársainkat, hogy az úgynevezett Marnus- kávéforrás tulajdonosnője szaklapunkkal szemben oly eljárást tanúsít, amelylyel rászolgált arra, hogy annak a helyiségnek a látogatásától felhagyjanak. Szaktársaink részéről lapunk megérdemel annyi figyelmet, Hogy érdekében olyan helyen,mint zMamus. erélyesen fellépjenek.

Figyelem, éttermi bizalmiférfiak! Bizalmiférfi-értekezletek ezentúl minden hétfőn, d. u. 4 órakor, a legutóbb tartott bi- 
zalmiférfi-értekezlet helyén lesznek.Tartsa kötelességének minden bizalmiférfi, hogy az értekezleten jelenjen meg. Azokat az üzleteket pedig, ahol bizalmiférfi nincs, felszólítjuk, hogy válaszszanak és a megválasztottak jelentsék ezt az illetékes helyen be.

A szervező bizottság minden héten szerdán, délután 4 órakor, tartja üléseit a fenti helyen.

A bizalmiférfiakra a legutóbb hozott határozatukból kifolyólag nagy és komoly munka vár. Annak végrehajtására kell, hogy a bizalmiférfiak erőteljes agitációjukkal minél többen közreműködjenek. Ezúttal arra is felhívjuk a bizalmiférfiakat, hogy ugy a tagjárulékokat, valamint a szabadszervezeti járulékok fizetését az üzletekben szorgalmazzák.
Szervezkedés. A szállodai, éttermi és kávéházi segédmunkások múlt hó 31-én a Schnell-féle vendéglőben jól látogatott értekezletet tartottak s kimondották, hogy szervezkedni fognak és felállítják az ingyenes munkaközvetítést.E célból aláírási iveket bocsátottak ki, hogy megtudják, hányán csatlakoznak ahoz a mozgalomhoz, amely hivatva lesz az ő helyzetükön javítani.Felhívjuk az éttermi segédeket, hogy a segédszemélyzet szervezését minden üzletben kezdjék meg. Aláírási iveket a bizalmiférfiak a szerkesztőségben kaphatnak.
Figyelem, szaktársak 1 A szervezett fürdőalkalmazottak bojkott alá helyezték a Hungária-, Első magyar gőz-, Király- cs Klauzál-utcai fürdőket. A bojkottot azért kellett kimondani, mert nevezett fürdők tulajdonosa, Ringer, négy munkását azért bocsátotta el, mert egy szervezkedő gyűlésen meg mertek jelenni. Kérjük szaktársainkat, hogy a fenti fürdőkbe ne járjanak.Kávéssegéd-szaktársainkat arra kérik a szervezett újságárusok, hogy a kávéházakba lapokat bordó újságárusoktól követeljék szervezeti könyvüket.A Lukács-fürdő étterem-konyhájában feliró minőségben alkalmazott Fischer eurats figyelmeztetjük, hogy jó lesz a magasból leszállói, mert nem elég ám az, hogy csak addig legyen valaki a szervezet mellett, mig üzlet nélkül van. Ne felejtse Fischer «ur», hogy önt szervezett munkások hozták be üzletbe, s amint azok behozták, ugy ki is tehetik.Tehát vagy szervezett munkás ön vagy nem. Ha nem az, akkor a Lukács-fürdőben alkalmazott szervezett éttermi segédeken a sor, hogy szervezetlen munkással ne dolgozzanak. Erre a szerződés ad jogot.Pályázat. A budapesti kávéfőzők szak- 

egyesülete pályázatot hirdet titkári állásra. 
Pályázhat minden szervezett munkás, aki 
szervező képességgel bir és hosszabb idő óta 
résztvesz a szakmozgalomban. Kezdőfizetés 
havi 140 korona, amely a 3 havi próbaidő 
elteltével emelkedik. Pályázati határidő: 
november 20. Pályázatok a budapesti kávé
főzők szakegyesületébe (VI/., Dob-utca 72) 
küldendők; a levélborítékot * Pályázat* föl- 
írással kell ellátni.

tekintettel a szépen kifejtett indo
kolásból kitetsző nemes törekvésre.A szállodások, vendéglősök és korcsmárosok Ipartársulatának legutóbb megtartott választmányának ülésén hangzottak el a fenti szavak abból az alkalomból, hogy a "Magyar szakácsok köréinek alább közölt, igen érdekes memorandumát bemu- mutatta az ipartársulat elnöke, íme itt adjuk:Bemutattatott a Magyar szakácsok körétől érkezett átirat, melyben arra kéri az ipartársulatot, hogy ingyenes helyközvetitő irodájának ügykörébe a szakácsok díjtalan közvetítését is vegye fel.A választmány ezen átiratot örömmel veszi tudomásul és elhatározza, hogy a szakácsok kérelmét készséggel teljesiti s nyomban Intézkedik aziránt, hogy a hely- közvetitő-iroda feladatába a szakácsok díjtalan közvetítése is felvétessék.Előterjesztetett a Magyar szakácsok köré- 1 , terjedelmes emlékirata, mely szerint a szakácsokat szövetségbe gyűjteni tervezik s ezen eszme megvalösllásához mindenekelőtt az ipartársulat erkölcsi, esetleg anyagi támogatását is kérik. Továbbá a mai életviszonyokból gyűjtött érvek alapján kérik: i. hogy a munkaadók minden munkában levő szakácsnak hetenként egyszer, déli



Magyarországi Szállodai, Étlcrmi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 5. oldalfoglalkozásának befejezésétől másnap reggelig tarló szabadidőt legyenek kötelesek adni, kivévén a sa'son-üzleteket és a kisegítő-szakácsokat, kikre ez a kérelem nem terjed ki;2. hogy a szakácsok havi fizetésüket, minden egyéb szokások és jogok csorbítása nélkül, havonként két egyenlő részre osztva kapják és pedig 16-án és 1-én utólagosan.A választmány a szakácsok körének memorandumba foglalt terveit, tekintettel a szépen kifejtett indokolásból kitetsző nemes törekvésre, általánosságban helyesli és elvben elfogadja, az ipartársulattal szemben támasztott kívánságok közül a szabadidő megadásához és a havi fizetésnek fél- havonkénti kiszolgáltatásához a maga részéről hozzájárul és elhatározza, hogy e kívánságok teljesítését az ipartársulat tagjainak pártolókig ajánlani fogja. A többi kívánságok tárgyalása végett nyomban bizottságot alakit, melynek tagjaivá: Glück Frigyes, Glück E. J„ Kommer Ferenc, Bur- ger Károly, Petánovits József, Müller Antal, Pelzmann Ferenc, Kovács E. M., Fhm J„ és Szüls Lajos urakat megválasztja. E bizottságnak feladatává teszi, hogy a szakácsok köre által kiküldendo hasonló bizottsággal haladék nélkül érintkezésbe lépjen, a memorandumban foglalt kívánságok célszerűségét, kivihetőséget megvitassa s a választmánynak mielőbb javaslatot tegyen.Milyen nagylelküek is egyszere az ipar- társulat t. választmányi tagjai, hogy:1. ezentúl ingyen helyezik el a szakácsokat ; .2. hetenként engedélyeznek egyszer dél foglalkozásuknak befejeztétöl másnap reg
gelig szabad napot.És világ, ide figyelj! Ezután joguk lesz a szakácsoknak a már <• megszolgált* fizetésüket havonként két egyenlő részben, 16-án és 1-én, utólagosan felvenni.Aki ezek után azt meri állítani, hogy a budapesti vendéglősöknek nincs szivük az alkalmazóiunkhoz, vagy őket kizsákmányolják, az nem lehet más, mint egy megrögzött nemzetközi szociáldemokrata!Szakácsok, örvendjetek, elérkezett a megváltás órája, nem kell szervezkedni!

A budapesti pincéregyletben a legközelebbi napokban megkezdődnek a tudományos felolvasások és vitarendezések. Értesítések a bizalmiférfiak és a titkár által adatnak.Békéltető tárgyalás. A békéltető bizottság folyó évi október hó 4-én délután az ipartársulatnál tárgyalást tartott, mely alkalommal az Élű József és Prindl Nándor vendéglősök ellett felmerült és a szeptember 27-iki tárgyalásról elhalasztott bejelentéseket, továbbá a Szüts és Halika vendéglősök ellen felmerült újabb panaszt tárgyalta.1. Élő József a tárgyalás során kijelenti, hogy őt a szerződés nem köti, mert nem irta alá.Minthogy erre nézve kétség merült fel, mert a pincéregylet nyilvántartásában az aláirottak között szerepel, ennélfogva a bizoltság a határozathozatalt elhalasztotta.2. Prindl Nándor ügyében a bizottság megállapítja a szerződéssértést, mert pa- naszlott a pincéregylet mellőzésével, ügynök által alkalmazóit üzletében egy éttermi segédet és — tekintette! arra, hogy Prindl Nándor másodszori meghívásra sem jelent meg a bizottság előtt, — kimondja, hogy szerződéssértés ismétlődése esetén vele szemben a szerződés hatályát vesztettnek fog tekintetni.Október hó 11-én délután folytatta a tárgyalást s ujból Élő József, Prindl Nándor, továbbá Szüls és Balika vendéglősök ügyeit vette tárgyalás alá.I. Szüts és Balika ügyében a bizottság ezúttal is megállapította, hogy nem a szerződésnek megfelelően jártak el, mert az egyesület megkerülésével alkalmazták főpincérjüket, mindazonáltal tudomásul vette

Szüts Lajos azon határozóit kijelentését, hogy ezentúl szigorúan -vélni fog a szerződés betartására.2. Prindl Nándor ügyében a bizottság elfogadta azon mentséget, hogy azért nem jelenhetett meg az előző két tárgyaláson, mert nem volt Budapesten. Ez alapon az október hó 4-én hozott határozatot hatályon kivíil helyezte s ujrafelvétel után ezúttal is megállapította a szerződésellenes eljárást, mert Prindl ügynök utján alkalmazóit pincért; de tekintetbe vette mentségét és ezúttal csak figyelmeztette a szerződés pontos betartására és arra, hogy hasonló esetben az üzlet vezetésével megbízott főpincért is kötelezze a szerződés megtartására.Ugyancsak békéltető tárgyalás volt november hó 5-én, mely alkalommal llits, a Bristol-szálloria tulajdonosa ellen tett feljelentést a B. P, E., hogy ügynöktől vett pincért. llits képviseletében az üzletvezető jelent meg, aki beismerte ugyan, hogy egy szobapincért vettek fel, de csak kisegítésül, mivel az állandó megbetegedett s amint értesültek, hogy a felvétel ilyen utón jogtalan volt, el lett bocsátva, akit egyébként nem ügynöktől, hanem ajánlás folytán akceptáltak.A bizottság llits József ügyében megállapítja a szerződéssértést, mert panaszlott a pincéregylet mellőzésével, magánúton vett fel üzletébe pincért.A bizottság utasítja llits Józsefet, hogy a szerződést a legszigorúbban tartsa be.Miskolc. Mint Miskolcról bennünket értesítenek, úgy mint mindenütt, ott is a legtöbb szervezetet gyalázó a főpincérekből kerül ki. A főpincérek azok, akik nehezen tudnak megbarátkozni a modern szervezkedéssel, dacára annak, hogy az ő ügyeik is rendezésre szorulnak. Már pedig ügyük rendezését csak úgy várhatják, ha ők is kitartanak a szervezkedés mellett. Azért figyelmeztetjük Freinreiser Géza, a Koronaszálló főpincérét és Weisz Béla kávéházi főpincér szaktársat, ha már nem fejtenek ki a mjskolci pincér-szervezet érdekében agitációt, akkor ellene ne dolgozzanak. Mert ne felejtsék, ha ma még gyenge is a szervezet, de az még erős lehet s akkor érezhetik annak erejét!Debrecen. Lapunk S-iki számában, a Debrecenből érkezett tudósításban az állt, hogy Reiber és Babista szaktársak a szervezet ellen dolgoznak és ellenségei volnának a szervezetnek. Most arról értesít bennünket a debreceni tudósítónk, hogy a két szaktársunknak imputált dolgok nem felelnek meg a valóságnak. Mi a magunk részéről csak örülünk annak, ha mentül kevesebb lesz az olyan pincér, aki bár öntudatlanul, de ellensége a saját érdekének.
A modern munkásmozgalom alapján állő 

és a magyarországi szakszervezeti tanács kötelékéhez tartózd munkás - szakszervezetek
1908 Január 5., 6. és 7. napján Budapesten tartják a
IV. szakszervezeti kon

gresszust.Napirend:
j ,  A  magyarországi szakszervezeti tanács Jelentése.
2. Sztrájk- és egyesülési jog.
3. Kollektív szerződések.
4. Szervezkedés és agitáció.
5. Munkásvédelem.
6. A szakszervezeti tanács választása.
7. indítványok.A kongresszuson részt vehetnek mindazon országos szövetségek és önálló helyi egyesületek, melyek n sznkszervezeli tanács kötelékéhez tartoznak' és járulékaikkal több mint egy negyeddel nincsenek hátralékban.Az országos szövetségek, valamint az ónálló helyi szervezetek minden 500 tag után egy-egy és az 5ű0-on felüli taglétszám után egy további küldöttel képviseltethetik magukat. Az olyan szakszervezet, melynek taglétszáma nem haladja meg az 500-at, csak egy küldődet választhat.Az országos szövetségek vezetőségei gondoskodni tartoznak arról, hogy nemcsak a budapesti, hanem vidéki helyicsoportjaik is kellő számarányban képviselve legyenek a kongresszuson.Indítványok legalább négy héttel a kongresszus megtartása előtt a szakszervezeti tanács titkárságá

nak bejelentendők. Egyes tagok indítványai csak akkor kerülhetnek tárgyalás alá, ha valamely szervezet által párloltatnak.Minden a kongresszusra vonatkozó kérdések vagy bejelentések a szakszervezeti tanács titkárságához (V ili., Bérkocsis-utcza 1., Qutenbcrg-Otthon) inté-íend8k’ Elvtársi üdvözlettel
a magyarországi szakszervezeti tanács.

Zárlat.
Budapest zárolva van.
Az országos szervizd bizottság Buda

pestet zárlat alá helyezte. Mindaddig, míg 
a zárlat tart, éttermi e's kávéssegéd Buda
pestre ne utazzon!Figyelem éttermi segédek!

Kérjük éttermi segéd szaktársainkat, hogy 
szaklap-előfizetést könyvecskéjüket váltsák ki 
Honyek szaktársnál.Akik lapot nem kapnak, lakcimiiket jelentsék be a lap kiadóhivatalában.

A kongresszusi jegyzőkönyv rövid időn 
belül meg fog jelenni. -4 vidéki szervezeteket 
kérjük, tudassák velünk, hogy hány pél
dányra lesz szükségük.

Kongresszusi küldettek fényképeiket a szerkesztőségben átvehetik. Vidékieknek 2 kor. 50 fill. beküldése ellenében szállítjuk.SZEM LE.Repülő borbélymester. Teréz-körut 8. szám alatt van egy borbélyüzlet, ennek tulajdonosa Venczel névre hallgat. Még a múlt hónap utolsó felében történt, hogy Venczel betévedt (még józan állapotban) a < Hébel-kávéház»-ba.Amikor Venczel borbély «ur» fizetett, a szivaros fiú is megjelent nála, hogy inkaszálja a szivar árát. Venczel ur a fiúnak pofonnal fizetett. E durva eljárás után szaktársaink figyelmeztették a megvadultborbélyt, hogy igy csak kondások szoktak rését legel járni. Erre felfortyant az ipse és éktelen káromlásba fogott, mondván: felpofozok minden szervezett .csirkefogót*.E durva sértések után szaktársaink — egész helyesen — a borotvás úrral rögvest feltaláltatták a .repülő gépet*, amely még Venczelnél is hiányos volt, mert úgy zuhant a kemény aszfaltjárdára (már mint Venczel borbély), hogy bizonyos ideig alig fog őkelme szappanozni.A repülő borbélyt a szaktársak figyelmébe ajánljuk.Neumann Károly és Shcwarz Bélaszaktársaink átvették a Rákóczi-uton levő .Adria* nagy kávéházat. Szaktársainknak, egyesületünk volt vezető férfiainak, őszintén, szívből kívánjuk, hogy vállalkozásukat siker és szerencse kísérje.
Bojkott alatt áll: Kossuth Szálloda és Vasúti étterem Szolnokon.
A központi szálloda kulijai Minden előzetes bejelentés nélkül lakást változtatott, jelenlegi tartózkodási helye beavatottak szerint Amerika.Október 10-én minden tisztességes munkása a Központi szállodának letette a szerszámot és szünetelt a munka.Csak Wohlmuth Dezső szobafőpincér nem. Ki is járt érte a vállveregetés, és hangoztatta erősen, hogy ő nem szocialista, néni hazátlan bitang. Nőt is kegyetlenül a tekintélye Sprung ur előtt 2600 koronáig, sőt mi több, Sternberg hangszerkereskedő is megtisztelte egy 000 koronás zongorával hitelbe a fajmagyart.És a fene tudja, hogy van az, hogy az ily hü cselédek rendesen hűtlenek és a nagy honfyak pedig honalapítókká fajulnak, az Óceánon túl persze.Sprung urnák jó volt a lecke, legalább a jövőben megtanulja azt, hogy csak öntudatos munkás lehet és lesz is mindig tisztességes ember.Igenis, az követel tisztességes bánásmódot és munkabért de nem sikkaszt. L.



ö. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907
Eljegyzés. Ungur P. Mihály elvtársunk eljegyezte özv. Bor Mihályné hajadon leányát, Annuskát.
Értesítés. Tisztelettel értesítem t. szaktársaimat, hogy VI., Szondi-utca 86. sz. a. 

Anderst-\é\e vendéglőt f. hó 9-én átvettem. Kitűnő italokról gondoskodom. Szak- társaim b. pártfogását kérve, vagyok
Posch Samu. vendéglős. Üzletv. Deutsch György.Kitüntetés. Ő  fensége Fülöp szász-koburg- gotbai herceg az < Első Alföldi Cognacgyár Részvénytársaság Kecskeméten* céget központi 1195. számú leiratában -kamarai szállító>-i címmel leg- kegyelmesebbe'* kitüntette.Felhívjuk szaktársainkat Török A. és Társa hirdetésére.Szaktársak és elvtársak figyelmébe IEljegyzési, esküvői és névnapi csokrok, köszönik szalagfelirattal, vagy bármily célra, élővirágból készült díszeket megrendelésre a legszebb kivitelben is elkészítem.Asztal vagy termek díszítését és vidéki megrendeléseket a legpontosabban teljesítem. Szobadiszpálmát 4 koronától feljebb készitek.5—5 " 0-ot a szabadszervezet és szaklap 

javára készséggel juttatok.Elvtársi tisztelettel 
Gruits Györgyöd,

VI., Nagy Ján o s-u tca  1, ajtó 4, fdidsz.
Elvtársi szivesse'gböl megrendeléseket elfogad Safári bácsi, Kávéssegédek szakegylete; Kényt Lajos, Bpesti pincér-egylet.H IVATALOS RÉSZ.A kávéssegédek szakegyesületi választmánya legutóbb hozott határozatával a tagfelvételt további intézkedésig felfüggesztette.Lapilleték. A kongresszuson elfogadott szabadszervezeti szabályzat értelmében november 1-étől kezdve a lapilleték a fővárosban 24 fillér, vidéken 36 fillér.Felhívjuk a szervezeteket, ezen szabályzati intézkedés tudomásul vételére és foganatosítására.
Az éttermi segédek legutóbb tartott bizalmiférfi-ülése elhatározta, hogy november hó 1-től minden üzletben levő éttermi segéd hetenként 20 fillért tartozik fizetni a munkanélküli alapra. E célból a bizalmiférfiak blokk-könyvet kapnak, mit Honyék Lajos szaktárstól vehetnek át. A főpincérek a munkanélküli alapra hetenként tetszésük szerint adhatnak. Szaktársak! Adjunk a munkanélküli alapra, mert amikor odaadunk, saját magunknak adunk.Jegyzőkönyv. Felvételét! B. P. Sz. és M. K. E. kávéssegédek dalárdájának 1907 november hó 6-án f ártott ülésén.Jelen voltak: Falatkay Oyőző, Takács Ignác, Orün- wald Ousztáv, Semann Andor, lvánits József,Szegedy Mihály, Baár Lajos, Oombos Imre, Goda János, Gruits György, rischmann Oyula, Liebb József, Lakv Kálmán, Nikelsburg József, Sáltári József, Gyémánt Mihály, Kirchner János, Zukermandl Miksa, Rényi Rezső, Spiczer lózsef.A jegyzőkönyvet Rényi Rezső ideiglenes jegyző vezeti.Napirend : Orünwald Gusztáv ügye és egy mulatság rendezése.Az ülést Falatkay Győző elnökhelyettes vezeti. 
Takács István napirend előtt bejelenti az Országos dalszövctség tárgyalásainak eredményét, hol mint a kávcssegédek dalkarának kiküldötte vett részt. Jelenti, hogy az alapszabályok a 11-ik pontig lettek letárgyalva. A folytatólagos tárgyalás folyó hó 11-én, vasárnap tartatik meg. A bejelentés tudomásul vétetett.
Falatkay ismerteti Orünwald Ousztáv ügyét és kéri a daltársakat, hogy az egész ügy felett térjenek napirendre és Orünwald lépjen ismét a dalárda kötelékébe.
Takács István hozzájárul Falatkay indítványához és ajánlja, hogy válaszszanak uj tisztikart.Falatkay ajánlja, hogy csak egy 8 tagú választmány választassák.
Orünwald Gusztáv visszautasítja mindazon vádakat, amelyek őt érték. A dalárda kötelékében megmarad és a teljes tisztikar választását óhajtja.Az ülés azt az indítványt, hogy teljes tisztikar választassák, 16 azóval, 2 ellenében elfogadja. Falatkay felteszi a kérdést, hogy miután a tisztikar

választása nincs napirenden, megejtessék-e. Az ülés a választás megejlésdt határozza el.Falatkay elrendeli a választást cs a szavazatszedő bizottságba Zukermandl Miksa és Gruits Györgyöt jelöli. Egyben indítványozza, hogy az ülés fuggesz- tessék fel másnapra, amikor a választás eredménye is kihirdettetik.A folytatólagos ülésen kihirdették a választás eredményét, amely a következő:Elnök: Neuman Izidor.Titkár: Falatkay Győző.Jegyző : Takács István.Pénztáros: Zukermandl Miksa.Ellenőr: Gruits György.Ügyelő: Fischmann Gyula.Hangjegyrendező: Sáltári József.Választmány: Rényi Rezső, Gombos Imre, Goda János, Semann Andor, Krausz Sándor, Nikelsburg József.Budapest, 1907 november 7.
Takács István, jegyző.Értesités. A kávéssegédek szakegycsnlctc t. tag

jaihoz. A sok, számtalan jogos panasz, amely a tagok részéről a körhelyiség vezetése ellen elhangzott, a vezetőséget arra az elhatározásra birta, hogy a körhelyiseget saját kezelésébe vegye. Az átvétel folyó hó 1-én ment végbe és igy a vezetést ezután nem vállalkozó, hanem egy intéző bizottság fogja a tagok előnyére és érdekeinek megfelelőleg intézni.
Az elnökség.H e l y r e i g a z í t á s .  Legutóbbi lapszámunkban a 

Kávéssegédek Szakegyesülete törölt tagjainak névsorát közöltük. Az ügyvezetőség most közli azoknak a névsorát, kik — részben mert tévesen lettek törölve, részben mert ügyeiket rendezték — továbbra is rendes tagjai a Kávéssegédek Szakegycsületénck :47. Pick Gyula, 49. Czakó Andor, 82. Letz Antal, 91. Willingsdorfer Jenő, 127. Vadász József, 134. Aschkenasse Bernát, 280. Dattler Lajos, 364. Marton Árpád, 371. Róth Miksa, 224. Réti R. Ármin, 383. Bettelheim Rezső, 424. Retzer József, 462. Vida Béla, 561. Hoffcnreich Simon, 597. Franki Jenő, 615. Szemerédy József, 649. Stellner Bernát, 704. Erbstein József, 730. Stehlik György, 767. Bajer Frigyes, 794. Delacasse Ferenc, 833. Margulics B. Béla, 892. Schmuck Endre, 898. Bandier L..,Lajos, 936. Stern Imre, 950. Nem Ascher, hanem Oszter- reicher Vilmos, 955. Deutsch Ferenc, 970. Ungár Sándor, 1006. Weitzner Jenő, 1022. Linder Ágost, 1314. Weisz S. Sándor, 1356. Keleti Adolf, 1374. Felka István, 1290. Totis Izrael, 1516. Burger Lipót, 1522. Poll.ik M. Mór, 1577. Lobner József, 1547. Nimmerfroh József, 1552. Keszler Mátyás, 1395. Rudvég Sebestyén, 1848. Káréi Ferenc, 1044. Schul- ttaeisz Henrik, 1111. Kohn Vilmos, 1221. lvanics József, 1253. Follmann Mór, 1269. Hoch Lajos, 1270. Márkusz Aladár, 1323. Reich József, 1514. Issmann Mór, 1528. Leitncr Béla, 1195. Schwarcz Sámuel, 930. Farkas József, 1348. Pauer Lázár, 1385. Reisz Béla, 797. Griinmann János, 40. Most Ferenc, 107. Ziegler A. Károly, 564. Klein Vilmos, 732. Hacsik Dezső, QS0. Tcilermann Lipót, 1369. Teichmann Ede, 1507. Khiger Ferenc, 1561. Lich- tenstádter Gyula, 953. Gottlieb Izidor.A Budapesti P in céregy let* e ln ö ksége , az alapszabályok 25. §-a a lap ján  a következőket törölte a  tagok s o r á b ó l:272. Halcsák János, 294. Heitz Péter, 818. Taschler Márton, 275. Horváth Lajos, 189. Fekete József, 591. Ottó Gy. József, 466. Lakits János, 556. Nonay Károly, '274. Horváth Károly, 885. Vabel János, 682. Strasser József, 783. Schuster Antal, 376. Kolmanits Ferenc, 623. Pintér Elek, 237. Gerglts István, 295. Heid Jenő, 34. Adels- berger János, 127. Czimmerer István, 816. Tólh József, 284. Horváth Géza, 23S. Gerenday Gyula, 399. Kutler Gyula, 205. Frank Géza, 665. Rapszky Vilmos, 157. Deutsch János, 400. Krajcsovics Rezső, 862. Varga János, 467. Luft Lajos, 78. Balogh János, 174. Emhardt Antal, 002. Panyik Károh1, 900. Winkier István, 282. Hujber Lajos, 512. Mamusits Mihály, 661. Riegel Gusztáv, 329. Janits János, 895. Vlnjkov Dezső, 226. Gerstner Iguác, 896. Vrabecz Gusztáv, 269. Hcim Mihály, 738. Schulcz Károly, 65. Burger Károly, 69S. Sebestyén Alajos, 513. Messinger Mihály, 935. Zsuffa János, 519. Marzinger Ferenc, Söl. Vogl Károly, 379. Kurcz Károly, 70. Boros Károly, 67. Burghardt Pál, 278. Hűti Rezső, 373. Kaufmann Ede, 898. Wagner Gyula, 124. Czinczár Sándor, 374. Kautz lózsef, 325. Józsa Aladár, 149. Dosztál Alajos, 469. Legát György, 609. Pausz János, 59. Brátka István, 388. Kovács Jenő, 466. Plöderer Ferenc, 479. Teifer Ferenc, 704. Spesny Gusztáv, 703. Steingnsner János, 707. Szabó Tibor, 715. Sepper Imre, 152. Deím Ödön, 403. Király György, 903. Wéber József, 705. Steinfeld Károly, 559. Nagy Gyula, 406. Kastyál Oéza, 690. Szalay Antal, 71. Buzárovits József, 825. Török József, 396. Krehát Béla, 613. Poszvég Dezső, 863. Ifj. Varga István, 571, Neuser Béla, 560. Nagy Péter, 201. Farkas Lajos, 391. Kisfalud! Aladár, 562. Nagy Sándor, 236. Orimmc István, 511. Minari Fülöp, 178. Ezer Ferenc, 154. Dolovcsák Ferenc, 470. Lázár Lajos, 43. Almási Lajos, 711. Stöckl Ferenc, 938. Zsomzély Alajos, 713. Seititler Imre, 75. Busch József, 397. Krajcsovics Antal, 826. Triff Miklós, 712. Sikovsky Elemér, 202. Farkas Miklós, 717. Szervusz Károly, 239. Grünanger Alajos, 905. Weisz Henrik, 601. Payer LajoB, 720. Stibli István, 619. Polgár Ferenc, 297. Hallerbach Fülöp, 907. Wéber Rudolf, 525. Milviusz Béla, 472. Leitner József, 940. Zombori Ödön, 473. Lakner István,

721. Steinhübl Jenő, 722. Stofán Rezső, 155. Deim Ernő, 723. Steer Kálmán, 908. Wcninger Ján o * 909. Weisz Béla, 475. Lobner lózsef, 129. Csíkos Sándor, 409. Kiss István, 941. Zombori Kdro'y, 298. Hagymási István, 410. Kovács József, 299, Horváth Lajos, 620. Palkovics Mihály, 130. Csáki Mihály, 727. Szalay Károly, 728. Stanek Lajos, 911. Wagner Lajos, 207. Foíly József, 476. Lassú Gyula, 912. Vogtincsics Ferenc, 665. Raeski Vilmos, 729. Sticker János, 704. Sessing Sándor, 304. Heid Kálmán, 418. Korbadits Antal, 88. Böbék József, 87. Bitskey Gerő, 871. Váczi Antal, 242. Granek János, 423. Kugler János, 741. Sztruhács Károly, 719. Fuchs Ferenc, 734. Sonnensphein Sándor, 421. Kovács Kornél, 420. Kocsiska Ödön, 632. Peterlongó József, 736. Bartusek Gyula, 737. Hunyadi Ferenc, 414. Khun Béla, 84. Boda Sándor, 743. Szatler József, 621. Pcits János, 330. Jantsik Antal, 530. Manoj Sándor, 425. Kibei József, 775. Liszauer Vince, 752. Schrantez Ferenc, 210. Fördös János, 802. Schuh Károly, 306. Horváth Zsigmond, 307. Hoífmnnn Emil, 181. Erber János. 303. Hanusz Károly, 798. Sepper József. 484. Schátz János, 102. Bandy Lajos, 754. Stepán Frigyes, 570. Németh János, 211. Farkas István, 569. Nyusál József, 572. Németh Antal, 101. Biichlcr Albert, 753. Simola Endre, 535. Maser Géza, 755. Szabó András, 133. Cséri Samu, 853. Ülik Henrik, 432. Komlósi János, 750. Sziics Lajos, 876. Pollák László, 430. Karches Alajos, 751. Spanyál Károly, 99. Bencsics Pál, 187. Scifer József, 442. Kratochvil Adolf, 310. Harmuth Ousztáv, 439, Körmöczi József, 134. Cselák Ferenc, 3. Einöder György, 4. Szabó Henrik, 1007. Schreiner Gyula, Doffing Frigyesne, 1016. Wagner Frigyes, 946. Almer Oszkár, 57. Deutsch Ferenc, 1C00. Sepper János, 977. Kónyi Béla, 176. Kolet Richard, 969. Hercz Péter, 209. Praczer Frigyes, 210. Cseri Samu, 211. Mandl József, 212. Seidl István, 215. Tauber Károly, 964. Orosz Miksa, 972. Habetlcr Sándor, 937. Mester József, 1005. Szögyén Miklós, 231. Match Gyula, 238. Magyar Ferenc, 1006. Szőczi Sándor, 973. Hauptmann József, 485. Lukits János S., 928. Quaiser Ferenc Endre, 544. Mrjrvitz Gyula, 160. Deutschman Ferenc, 646. Pataki Ferenc, 641. Potok Lipót, 217. Foyta Vilmos, 7. Marx Ferenc,8. Varga Nándor, lü. Honyek Lajos, 16. Haraszta Miklós, 18. Hautzinger János, 21. Leitgcb József, 28. Outheil Aladár, 35. Almási Károly, 36. Anda János, 38. Asbóth Gyula, 39. Asbóth Zoltán, 40. Augusztin Ferenc, 42. Arany Já io s , 44. Áfrány Gyula, 47. András György, 49. Adamek Károly, 50. Albrecht Nándor. 55. Balázs János, 58. Boánál Ferenc, 61. Bricher János, 62. Bucskó István, 64. Büchlmayer Lajos, öö. Burger János, 69 Biernbaum Károly, 77. Böke Ferenc, 81. Bauer Károly, 85, Bakos Jenő, 801 Balassa Árpád, 93. Bognár Mihály, 94. Benes Nándor, 95. Bnuman Illés, 95. Bcrnyák Ferenc, 98. Boór Sándor, 104. Bevelka Géza, 105. Boór József, 107. Borbás István. 103. Bébfi János, 109. Bauch Károly, 110. Boros I t án, 112. Bencz József, 113. Braun Miksa, 114. Bősze Lajos, 115. Csizmazia János, 116. C  ic e t: Ferenc, 119. Csorics László, 121. Czárán József, 123. Czipoth Ferenc, 132. Csár Ferenc, 135. Cservenyanszky István, 136. Cseh Ferenc, 137. Cselcda Gyula, 139. Csőkör Lajos, 140. Chován József, 141. Csedornir Jokovic, 144. Danninger György, 145. Dankovsvky Béla, 146. Dervarlcs János, 150. Drachsits Ferenc, 158. Dény Endre, 159. Dibold Mihály, 161. Ditrich Károly, 164. Deutsch Árpád, 165. Deiszler János, 107. Uicsi Kálmin, 163. Ebenheo Károly. 169. Eckcr Jánoi, 1 J . Lge.s- dorfer Ádám, 183. Ekker József, 186 Egri Sándo', 187. Erlich Bernát, 195. Fratnbold Oyula, 197. Fenyödi János, 199. Farkas József, 203. Fodor Károly, 203. Fábos Ödön, 204. Fark is József. 206. rerenczy Ferenc, 213. Fenusz Koarád, 215. Farkas István, 216. Fekete János, 213. FerteLcs István, 220. Gábriel Hugó, 223. Galambos József, 229. Götz Ferenc, 231. Grosz József, 230. ürónay Gyula, 234. Gén Oyörgy, 235. G  >!lascta Lajos,243. Gál Kálmán, 244. Oíttlieb Sándor, 243. G.ial Andor, 249. Gadácsi Márton, 250. Oottwald D .zső , 253. Gál Rezső, 254. O/ulás Albert, 256. Gál Kálmán, 257. Cernitz Emil, 258. Hász Imre, 259. Haberl Adolf, '.60. Hajdú Imre, 262. Harott Nándor, 264. Haberl Józset, 2 b . Hecker Oyula, 268. Herold Ede, 271. Hermáim János, 277. Hiitll József, 279. Horváth Sándor, 280. Halper Pál, 283. HoppFerenc, 235. Hergl Emii, 286. Horváh Károly, 287. Habetler Ignác, 239. Hül József, 290. Horn Elek, 291. Halik Róbert, 292. Hoffmann János,293. Habermayer Károly, 301. Huszka Oyörgy,302. Héber József, 303. Hutter Károly, 311. HctbeW Károly, 315. Horváth József, 319. Hoffmann János, 320. Hoffmann András, 322. Hamar Gyula, 323. Holcslnger János, 324. Innencsek János, 326. Irsisek János, 327. Ivkov János, 331. Jentsch Aladár, 332. Jónás Adolf, 333. Je a d i István, 334. Jóst Isrnác, 335. Juhász István, 336. Janitsch Ferenc, 338.''igaz József, 339. Kálmán Islván. 341. Kauschki Konrád, 342. Kehit János, 343. Kelet Sándor, 346. Kigel ^ v á n . 347. Kínai István, 318. Kirnhof Károly, 349. Kiss Hermk, 350. Kittel Nándor, 353. Klenk- hammer Sándor, 354. Klisztinecz György, 355. Knebl LsJY *,|í 356' Kovács Kornél, 357. Kondor János, 359. Körösi József, 360. Kovács Jenő.Egyben figyelmeztetjük a Budapesti Pincéregylct azon tagjait, akik 3 hónapnál több tagdijhátraíék- bau vannak, 14 napon belül rendezzék ügyüket, ellenkező esetben az alapszabályok érielmében kénv- ®'e„ne.k ,í? 1K ? k ii?rö,n! ^ket is- H ogy az üzletben j i JfKÓijhátralékosok rendezzék ügyüket, ez annál is inkább kívánatos, mert az ipartáipulattal kötött



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 7. oldalszerződés értelmében a főnökök csak budapesti pincéregyleti tagokat alkalmazhatnak üzleteikben.nunkanélkülieket pedig felhívjuk, hogy tagdíj- fi?ilcsi halasztást kérjenek. Az elnökség.A töröltek és hátralékosok névsorát a jövő lapszámban folytatjuk.
Felhívás!Szaktársak! Alanti cégek áruit ajánljuk és lapunk hirdetőinél vásároljunk.

Pezsgői Törley: «Talisman». Littke: «Casino». S ö r : Első Magyar Részvény Serfőződe.
Cognac, likőr: Első Alföldi Cognacgyár gyártmányai.
Ásványvizek: Krondorfi, Hunyadi János, Kris- M1' ,  Ilona artézi.S zip k a g y á r: Consum r.-t.
Péksütemény: Steiner József és fia.

Nyílt tér.
Törley-pezsgő dugókat a cég szep

tember 1-től 10 fillérért vált vissza.Felelős szerkesztő: Farkas Já n o s .
Kiadó: A la p b iz o tts á g .

, VILáOOtaXa KÖNYVNYOMDA H. T. BUQAPCST. Vll„ NY4R.UTOZA U
Hirdetéseket “ 35Étterm i és K áv éh á zi Alkalm azottak Szaklap ja  hirdetési o sztálya , V I . ,  C se n geri-u . 56, I./13,
Török szerencséje Örök.

[ i s i  magyar részv. serfőződe.
Gyártelep és központi iroda: Kőbánya. 

T e le fo n -szá m : 5 2 — 00.

Városi iroda: V ili., Esterházy-utca 6.
T e le fo n -szá m : 52 — 59* ,

Palacksör osztálya: X. kerUlet, Kőbánya.
T e le fo n -szá m : 5 6 — 58.

STEINER JÓZSEF ES FIA
o n k r á s z d á ja  és sü tö d é je

= B U D A P E S T  =
V I L ,  Király-utca 67.L e g f i n o m a b b  m i n ő s é g ű

vendéolöi és kávéházi sütemények.
Steiner-féle

L u x u s-k é tsze rsü lt.
T örvényileg  vádve. Elsőrangú tápszer.

P ó to lja  a fr iss  sütem ényt.O V  Minden egyes darab kfllön-külőn egy pergament borítékba van csomagolva. |5 kilogrammos megrendelések (5 doboz) postán u tá n vé tte l ős bérmentve lesznek elküldve.
Bevezetve e ls ő r a n g ú  s z a n a tó r iu m o k b a n  és 
i „  gyógyhelyek kávóházalban. ---------- 1

Tánctanitási értes ítés!
Van szerencsém a Szállodai és Kávé

házi alkalmazott urakat és hölgyeket érte
síteni, hogy részűkre külön tánckurzust 
nyitok és pedig hetenként háromszor 
7 ,5-től 7 ,7-ig. Tandíj három hóra 20 K. 
Beiratkozni lehet minden Időben.

A N G Y A L  A.VIL, Király Hites 3, I. « m M  4.

-forrásszénsavval telített ásványvize hasznos Ital dbágyvavaroknál és 
em észtési nehézségeknél. A  leglisztább és legegészségesebb asztali és borviz. — Hathatós szom|csillnpltú. — Ó vszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral Igyék éhgyomorra. Kivánatrn szénsavmentes töltést Is szállít aSzt. LukácsfUrdő Kutvállalat Budán.

H i m y a ű i  J á n o s
a világ legjobb 
KESERÜVIZE.

Kitűnő gyógyszer: székrekedésnél, 
emésztést zavaroknál, vértódulás- 
nál, vértorlódásnál alhasi szer
vekben, elh ájasodásn ál stb.Tulajdonos: S axleh n er András—  cs. és kir. udv. szállító Budapesten. ____
Friss tojástjutányosán szállít vendéglők, kávéházak és magánosoknak
K o v á c s  A l a j o s ,  to jáskereskedőVII., Dob-utca 107. ö  ©  Telefon 52—03.
Pincér szaktársak figyelmébe!Tudatjuk a szaktársaink és jóakaróinkkal, hogy a Liszt Ferenc-tér 18. sz. a. lévő
Etektra-kávéházatátvettük. Kérjük a szak- társak szives támogatását.Üdvözlettel
Schiller és Hoffmann.

Szaktársak! Elvtársak!
Férfiinget, alsónadrágot, 
háló- és turlstaingeta legfinomabb kivitelben készít, valamint javítást is elvállal

NémethyFerencnéúri fehérnem ükészitő
Vili., Kisfaludy-utca 10, II. 29.

Vendéglős urak figye lm ébeílegmelegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok időt s munkát m takarító «13erkovits»-;H e k to g ra p h - la p o k a t* minden színben lévő 
tén táka t. A nélkülözhetetlen Hektograph-lap mindkét oldalon többszőr használható és egy eredetiről 100— 120 másolat nyerhető. Lehúzás után bnrna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap mnlva ismét használható. Hokira raph- 
tskercsak és kimoshataUan ruha |e lzö-festfikek minden .n a g y ságban rendelhetők
B e r k o v i i s  K á r o l ysokszorosító-készülékek, Hektograph-raklárábwn
Budapest, VII., Sip-utca 11. szám.árjegyzék bérmentve.

P in cér-cip ész.
25 év óta e lism ert p in cé r-c ip é sz

Révai Fiilöp.
Ezen a tá rén  versenyen k ívü l á lló .Ü z le t :  B u d a p e s t, VIL, W e ss e lé n y i-irtc a  3 I.

Kész üz le ti c ipők raktá ron ta rta tn a k . 

Levelezőlap á lta li meghívásra azonnal Jövök.

A szaktársak figyelmébe!ajánljukH e r m á im  G y u la
fé r fisz a b ó m e ste r f

Budapest, VU. kér., Akácfa-utca 52,
ki mát 14 év óta csakis pincérek szabója 
és jó Ízléséről már számtalanszor elismeré

sünket kiérdemelte.
Jó szabás! Olcsó árak !

.Kész üzleti ruhák raktára.
v .  J

Pincérek figyelmébe?
P in cé r-c ip ő k  griiZTÍbíkS'SSgyógyít cipőim viselése.P i n r Á l t . r m n l r  valódi finom chevreaux- r l l l C c r  U l p O n  bőrből, k ö n n y ű , e r ő s  t a l p p a l ,  párja 14 korona.P i n r p r . r i n n k  közkedveltségnek örven- rm C er-C ipO K  denek mindenhol.
Serény ZsigmondB u d a p e st, V IL , E rz sé b e t-k ö ru t 36.Vidéki meorBndBlásek utánvétellel pontosan eszküzöltatnek.

Az igen t i s z t e lt  p i n c é r  u r a k  s z iv e s  fig y e lm é b e !

bor, pezsgőhöz legjobb Ita l. O rvosilag a ján lva m in t 
__________  nyálkaoldó ós hugyha jtó  hatású. -----------------A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, poharakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz, V ., Zoltin-utca 10. Telefon 34—78.

Vendéglőben vagy kávóházban 
=  ké rje n  csak k is  üveg =

ILONA
artéz i

savanyuvizet .
Kellem es és egészséges frissítő  
úgy egyedül, m in t borra l. =



Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907
Tánctanitás.Van szerencsém tisztelettel értesíteni a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat, hogy 1907 november 

12-től kezdve, vasár- és ünnepnap kivételével, naponta délelőtt 10-től V,12-ig és délután 7, 4-től 5-ig
tánctanfolyamotnyitok. Mindkét csoportban a felvételek már megkezdődtek. — Beiratkozni egész napon át lehet
SAPH IR M. IMRE

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

(Gambrinus-épület.)

8. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és

pezsgő
külön töltőn.
B u dapesti fő ra k tá r:

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

C o n s u m
Budapest, Ilii., Ksrtész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m i  8 0 —14.Saját szipkagyárában a legcsinosabb kivitelű és legkitűnőbb minőségű szivarszipkák készülnek, cégnyomással is. Saját gyártmányú szivarkahüvelyek. Raktáron gyufák, 

fogvájók, kréták, szivacsok, táblák stb. Nagy raktár 
kávéházi felszerelésekből, sakkok, dominók, 
tekeasztal felszerelések, dákók, bllllárdgolyók, 
ujságtartók stb. stb. Játékkártya gyári raktár, m B  Képes árjegyzék ingyen. a  b

Első Alföldi Cognacgyár Részv.-Társ. 
és szeszfinoroilá-gyár Kecskeméten.

L eg fin om a b b  k ü lö n le g e s s é g e it

Radaal-elixir.
4 8 - a s  l i k ő r .

Mi e n ^ e c s k e - l i k ő r .  
■  BaraekpáBimka* *

Kecskeméti - j--e s  gyomorkeserű. 
Alföldi fehérkeresztescj^isósborszesz.

K aphatók m in denütt.Egyetlen egy és pedig a most befejezést nyert. 20. osztály sorsjátékban nagyrabecsült vevőinknek a következő nagyobb nyereményeket űzettük ki: a 4 0 0 .0 0 0 , 9 0 .0 0 0 , 
6 0 .000, 4 0 .0 0 0 , 2 5 ,0 0 0 , 2 á 2 0 .0 0 0 , 1 5 .000, 1 0 .0 0 0  és sok 5 0 0 0koronás és egyéb nyereményeket.

Szives azonnali rendelést kérünk tenti számokra, legkésőbb azonban folyó évi 
n o v e m b e i 1 SEtH-ifjis hogy e szereneseszámok közben el ne fogyjanak.
T f i  r®  A  M  A c t  T e  ga  Bankház R.-T. Budapesten.

"  I ^ C i  Legnagyobbjosztálysorsjegy-lizlet.Központ: S z e r v ita -té r  3lc. Fiókok: V á c i-k ö r u t  4, T e r é z -k ö r u t 46.
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