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Magyarországi

= Szaklapja =
A  magyarországi szállodái, 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 é v r e ---------- 15 kor. | Fél év re -------- 7 kor. 50 üli.
Szabadszervezetek tagjai részére : havonta 40 fiü.

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Telefon 81—05. SZERKESZTŐSÉO ÉS KIADÓHIVATAL:V II . k e r ü le t , K e r té s z - u t c a  25. sz á m , I . e m e le t  10,

ahová a kéziratok, levelek C8 pcnzkiildemények küldendők. 
Kéziratok vissza nem adatnak.Meghívó.A '.Budapesti Pincérek Szak- és Munka

közvetítő Egyesülete (kávéssegédek) 1907 december hó 18-án, este ‘/29 órakor és folytatólag 19-én, este 1 0 órakor az egyesület helyiségében (Szerecsen-utca 43. sz.)rendkívüli közgyűlésttart a következő napirenddel:1. Az elnökség és választmány lemondása.2. Uj vezetőség választása.3. A munkanélküli segély megállapítása.
4. Indítványok.Figyelmeztetnek az egyesület tagjai, hogy szólási és szavazási joggal csak azok bírnak, akik három hónapnál több hátralékban nincsenek.
Hátralékok december 17-ig rendezhetők.
Figyelem! A szavazásra jogosultak igazoló 

lappal láttatnak el. Igazoló lap nélkül a 
közgyűlésen résztvenni nem lehet.

Az igazoló lapok kiválthatók az ügyvezető alelnöknél személyesen vagy a bizalmiférfiak utján.Tagkönyvét mindenki hozza magával.
Az elnökség.Meghívó.A Budapesti Pincér-Egylet 1907. évi december 16-án, hétfőn éjjel 12 órakor tartja rendkívüliválasztó-közgyűlésétmelyre a t. tagtársakat tisztelettel meghívja

a Budapesti Pincér-Egylet 
elnöksége.

Tárgysorozat :1. A tisztikar lemondása.2. Uj tisztikar választása.
Kivonat az alapszabály 40. §-ából.4. pont A közgyűlésen csak azon rendes tagok vehetnek részt és szavazhatnak, kik az egyletnek legalább ö hónap óta tagjai és tagdijaikkal három hónapon lul hátralékban nincsenek, kivéve, ha az elnökségtől fizetési halasztást kértek és kaptak.A közgyűlésen a tagsági igazolványok felmutatandók.
Szavazó-igazolványok az egyleti titkárnál 

vehetők át.

Járassátok, olvassátok és terjesszétek 
a szocládamokrata párt központi lapját, 

a „Népszavát"!

Közgyűlés előtt.Minthogy a B. P. E. vezetősége a legutóbb tartott választmányi ülésen lemondott, a budapesti pincéregylet, illetve az éttermi segédek közgyűlés előtt állanak.Én, aki e sorokat Írom, úgy érzem, hogy a szervezett éttermi segédek gondolatvilágát vetem papírra, ha objektív bírálatot mondok el a B. P. E. legutóbb lefolyt egy évi és a régi működéséről, jobban mondva annak vezetőségéről, illetve arról a rendszerről, amely az egyesületet belülről uralta.A XX. század a modern szocializmus százada! — mondják a filozófusok.És ebben igazuk is van.A modern szocializmus ma már nem utópia, hanem olyan társadalmi szükségszerűség, amely erős kormányokat buktat, sőt már több maradi államot átalakított, helyesebb, modernebb és igazságosabb alapokra fektetett, dacára a burzsoák hatalmaskodásának, akik minden eszközt felhasználnak arra, hogy a szocializmust világhódító útjában és az elnyomott népmilliók felszabadító munkájában lehetetlenné tegyék.így voltunk a B. P. E. majdnem mindenkori vezetőségével is.De mig a burzsoá (vagyonos) osztálynál érthető a hatalomhoz való görcsös ragaszkodás, mert a szocializmus terjedése az ő uralkodásuknak és a népeket kizsákmányoló politikájuknak a végét jelenti, addig furcsa egy munkásegyesületnél, ha egyes emberek görcsösen ragaszkodnak ahoz, hogy minél hosszabb ideig vezetők legyenek, még akkor is amikor kétségtelenné vált, hogy fél év alatt annyit ártanak, hogy évekig sínyli az egylet.Már pedig a B. P. E. jelenlegi vezetőségének túlnyomó része így' cselekedett.Görcsösen ragaszkodott az általa terem
tett hatalomhoz, amely hatalmat a szociális palásttal igyekezeit eltakarni, mig végre a palást alól nagyon is kilátszott a lóláb s 
önként (?) távozik arról a helyről, amely helyen niások ez idő alatt nagyon sok üdvös munkát végezhettek volna az éttermi segédek társadalmi és kulturális helyzetének javítása érdekében.Hogy valahogyan rám ne húzhassák az igazságtalanság köpönyegét azok, akiknek talán még ezek után is érdekükben állana, kijelentem, hogy amit itt elmondok, azt becsületes meggyőződésből, az összpincérség érdekében szükségesnek látom és ha tévedek, szolgáljon mentségemre az, hogy én is csak gyarló ember vagyok.Nézzük miként szolgálta az 53 éves B. P. E. tagjai, illetve az éttermi segédek gazdasági érdekeit.Bizony, ez irányban semmit sem tett. Feljegyezni valónk 1906-ig a B. P. E. tevékenységéről csak annyi van, hogy egy külön kasztot igyekezett teremteni az éttermi segédek között és az, hogy luxusból betegpénztárt tartott tagjainak akkor, amikor azok amugyis kötelesek voltak a Kerületi Retegsegélyző Pénztár-nak tagjai lenni.Az a konzervatív szellem, amely a B. P. E. falain belül uralkodott évtizedeken át, ráfeküdt odakünn is az éttermi segédek túlnyomó részére, mig végre az 1906. év

második felében a modern szociális eszmének üdítő szellője az éttermi segédek egy részét is megérintette s jött a nagy 
jeszltö erő, a gazdasági elnyomatásnak felismerése, ami aztán megadta a lökést az osztálytudatos szervezkedéshez.Azok az éttermi segédek, akik felismerték gazdasági és társadalmi elnyomatásukat, megalakították az éttermi segédek szabadszervezetét s itt már mint szociáldemokrata munkások, az osztályharc alapján kezdtek szervezkedni, hogy helyzetükön javítsanak. Senki le nem tagadhatja azt, hogy a szabadszervezetben való tömörülése az éttermi segédeknek volt az az erő, mely a kollektív szerződést létre hozta és amely az éttermi segédek háta mögé a szervezett munkások tízezreit állította. És amikor ez az ifjú gárda megszerezte öntudatos szervezkedésével a heti 10—12 korona fizetést, a 24 órás szabadnapot, tisztességes bánásmódot, akkor egyesületét is meg akarta szerezni a modem eszmék házának s részt kért magának abból, hogy átalakíthassa szervezetét oly modern egyesületté, ahol a tagok, az ösz- szesség érdekeinek megvédése a fő cél, nem pedig egyes emberek érdekeinek előtérbe szorítása.Ekkor szembe találta magát a szocializmus a konzervatizmussal. A tűz és viz találkoztak. A víznek akkor sikerült a tüzet eloltani. Győzött a burkolt konzervatív áramlat.Azonban a lángoló tűz. a szociáldemokráciába vetett bizalom nem aludt ki az éttermi segédekből.Ma ismét itt vannak a szociáldemokraták és ezt kérdik a jelenlegi tűnőiéiben levő konzervatívoktól:— Milyen politikát folytattatok az éttermi segédek filléreiből?— Mennyit fordítottatok a tagok kulturális céljaira?— Mennyit a tagok védelmére?— Lett-e arról gondoskodva, hogy a munkanélküliek nagymérvű nyomora némileg is enyhitessék ?Amikor látják az éttermi segédek azt a vétkes könnyelműséget, ami ebben az évben, különösen a kétszeri költözködésnél igazolt, akkor egy cseppet sem csodálkozhatunk azon, ha a B. P. E. az anyagi tönk szélén áll. Már pedig a B. P. E az éttermi segédek összességéé, tehát az ösz- szesség érdeke, hogy a jelenlegi helyzet ott gyökeresen megváltozzék.Itt nem személyek megbuktatásáról van szó, hanem rendszerváltozásról. A mai rossz rendszert fel kell váltani egy jobb, helyesebb és igazságosabb szociális gazdasági rendszerrel. És azok az éttermi segédek es főpincérek, akik meggyőződött szociáldemokraták, most nem személyek ellen mennek harcba, hanem egy rossz klikk-rendszer ellen, amely úgy az éttermi segédek, mint a főpincérek érdekeire káros volt.Tehát ne tegyen senkit elvakulttá a személyes bosszú, hanem az az irányelv vezessen most mindenkit, hogy győzelemre juttassuk a B. P. E falain belül is a modern szociális eszmét, melylyel nagygyá és hatalmassá akarjuk tenni a B. P. É.-t, hogy az igazi védvára és kultur-otthona lehessen az éttermi segédeknek. (ScA.j ,



2 .oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907A «trottlib szabadszervezetet alakítanak.A modern szocializmus egyrészt a birtokosok és birtoktalanok, bérmunkások és burzsoák közt fenn- állő osztályellentéteknek, másrészt a termelésben uralkodó fejetlenségnek terméke.tzekkel a szavakkal vezeti be a modern szocializmus egyik kiváló képviselője, Engels Frigyes problémáját azon uj szocializmus ellen, amelylyel Eugen Dühring lépett fel Németországban a múlt század hetvenes éveiben.Az éttermi segédek szociális irányban megindult szervezkedésének sem volt más a rugója, mint az osztályellentétben rejlő gazdasági erőviszony, t. i. vendéglős mint birtokos, pincér mint birtoktalan bérmunkás állnak egymással szemben.Amiből önként folyik, hogy a birtoktalan, kizsákmányolt pincérmunkás szervezkedéssel védekezik a kizsákmányolás ellen.Hogy Engels Frigyes elvtársunk fenti szavait idéztük, tettük azért, hogy leszegezzük, mennyire «naivak» vagy helyesebben «korlátoltak» a mi munkáltatóink még ma is, amikor azt hiszik, hogy az éttermi segédeket az cizgatókr vitték bele a szociális irányú, osztálytudatos szervezkedésbe.Nem, t. vendéglős urak! Nem az ■ agitátorok* voltak az izgatok. Óh nem! Hanem önök és a termelési viszonyok átalakulása lázitott a pincérek között.Az a végtelen kizsákmányolási dűlt, lakás- és élelmiszer-uzsora, amelyet a legszegényebb néposztály nyakába zúdított a birtokos kapitalista munkáltatók kapzsi kizsákmányoló hajlama, közte a vendéglősök is.És mit gondolnak, t. vendéglős urak, hogy önök a haladás kerekét vagy az éttermi segédek szociális mozgalmát meg fogják az útjában állítani azzal, hogy« kutyae- szővetsegbe tömörülnek?Szó sincs róla!Az önök szervezkedése csak meg fogja győzni az éttermi segédeket arról, hogy saját érdekükben csak jó utón haladnak és arról, hogy az önök elíen folytatott gazdasági küzdelmük jogos és igazságos, mert egyébként önök, t. munkáltató urak, vagy hallgatnának vagy kineveznének bennünket »jó» fiuknak. De ebből a címből már nem kérünk.Mi dolgozunk és becsületes, fárasztó munkánk után pihenést, megfelelő bért és
Szocializmus.

K munkások katekizmusa.
— Lafargue P á l: A tőke vallást cimii müvéből. —-

Kérdés. — Mi a neved?
Felelet. — Bérmunkás.— Kik a szüleid?--  Atyám bérmunkás volt, éppen úgy, miként nagyatyám és dédapám Is; de dédapám apái szolgák és rabszolgák voltak. Anyám a szegénység.— Honnan származol, hová mégy?— A szegénységből származom és a nyomorba megyek, közben érintve a kórházat, hol a testem uj gyógyító szereknek és tanulmányoknak kísérletéül szolgál az orvosoknak, kik a tőke kiváltságosait ápolják.— Hol születtél?— Egy padlásszobában, ama háznak a teteje alatt, melyet apám és társai építettek.— Mi a vallásod?— A tőke vallása.— Milyen kötelességeket ró reád a töke vallása ?Két főkötelességct: a lemondás kötelességét és a munka kötelességét. Vallásom parancsolja a lemondást a földnek, közös anyánknak, tulajdon jogáról, ölének gazdagságáról, felületének termékenységéről, a melegség és a nap világossága által támadt titokzatos megterméktnyitéséről Parancsolja

becsülést akarunk. Es hogy ezeket szervezettségünknél fogva, kollektív szerződésben biztosítottuk magunknak és hogy a szerződésileg biztosított jogainkat érvényesíteni is akarjuk, ez csak természetes.Vagy az fáj oly nagyon önöknek, t. vendéglős urak, hogy ma megvan határozva bérminimumunk és az, hogy a havi 8—10— 12 forint fizetések helyett ma heti 10—12 koronát kell fizetni ? De kérdjük, önök fizetik-e azt a többletet, amit kitesz a munkabérjavitásunk ? Nem-e emelték önök, t. munkáltató urak, az ételárakat oly magas százalékkal, hogy megint csak az önök kasszája gyarapodik? No de persze kényelmesebb a profitolás ügye, ha azt azzal indokolhatják meg a közönség előtt, hogy pincéreiknek magasabb bért kell fizetni.És mi csak örülünk annak, hogy a szállodások, vendéglősök és korcsmárosok ipar- társulatának folyó hó 12-én tartóit választmányi ülésén Willburger Károly pénztáros és választmányi tag által beterjesztett indítványa alapján megalakult a vendéglősök s. t. szabadszervezete, melynek bevallott célja az, hogy az éttermi segédek szervezkedését ha letörni nem is, de előretörő útjában megakasztani akarja.De nézzük, mit mond az indítványban Willburger és az indítványhoz fűzött kommentárban valószínű a «Magyar Vendéglőséi Kávés-Ipar szerkesztője, F. Kiss Lajos.A többek között ezt Írja;
A K . K ■ indítványából kitetszik, de meg 

napról-napra is tapasztalhatjuk, hogy a 
P. F.>-tel kötött szerződés pontozatait 

a pincérek nem tartják be és hogy a pin
cérek szabadszervezele oly törekvéseket árul 
el, melyek a szerződéssel homlokegyenest 
ellenkeznek.Ezekre csak azt felelhetjük, hogy a szerződés betartására a B. P. E._ részéről maguk a munkások őrködnek. És hogy a munkások tartják-e be lelkiismeretesebben a szerződést vagy a munkáltató urak, arra elég, ha megemlítjük azt, hogy a szerződés fennállása óta a munkások ellen szerződésszegési panasz egy esetben sem adatott be, mig a munkáltatók részéről már több szerződéssértés követtetett el, mely eseteket a békéltető bíróság le is tárgyalt.

Mit mond Willburger? Látjuk, hogy 
amióta munkásaink szervezkedése megindult, 
úgy a hatalmi>, mint az anyagi kérdések
ben engedni voltunk kénytelenek.Tehát a hatalom, az a mámoritó hatalom, annak csökkentése fáj oly nagyon Willburger és kartársainak ? Hát oly annyira fáj önöknek, t. vendéglős urak az, hogy manekem a lemondást kezem és agyam munkájának tulajdon jogáról.Azon pillanattól kezdve, hogy átléptem a munkahelyiség küszöbét, nem rendelkezem többé magammal, a mesteremnek a jószága vagyok. A vallásom parancsolja nekem, hogy dolgozzam gyermekségemtől kezdve a halálomig, dolgozzam napfénynél és gázvilágnál, dolgozzam nappal és éjjel, dolgozzam a földön, a föld alatt, a tengeren, dolgozzam mindenütt és mindig.— Egyéb kötelességet is ró reád ?— igen. Meghosszabbítani a bőjtidőt az egész esztendőre; tartóz.kodással élni, csak félig elégíteni ki éhségemet; korlátozni testemnek minden szükségletét, és elnyomni elmémnek minden törekvését.— Eltilt-e bizonyos ételektől?— Megtiltja érintését a vadnak, a szárnyasoknak, a marhahúsnak első, második és harmadik minőségében, megízlelését a lazacnak, tengeri ráknak, finomhusu halaknak; megtiltja a természetes bornak, borpálinkának es frissen fejt tejnek az ivásáf.— Milyen táplálékot engedélyez?— A kenyeret, burgonyát, babot, száraz halat, füstölt heringet, a mészárszék maradékait, a tehén, ló, öszvér húsát és hentesárukat. Hogy kimerült erőimet hirtelen felújítsam, megengedi nekem ahamisitott bornak, burgonyapálinkának és répaievének ivását.

már a pincér is önérzetes és nem hagy magán jogtalanul hatalmaskodni még attól sem, akinek egyébként szorgos munkájával jólétet biztosit. Hát bizony t. munkáltató urak azért szervezkedtünk, bevalljuk nyíltan, mert az önök kapzsiságukat már tovább nem tűrhettük.Egy másik helyen pedig imigyen beszél Willburger ur: A tapasztalat azt bizonyítja, 
hogy a kívánt célt nem értük el és még 
több, még újabb és még nagyobb áldozatokra 
kell elkészülve lennünk. A szervezett pincér- 
ség most már az összes segédszemélyzetet 
szervezni igyekszik. Ezek mind azt bizo
nyítják, hogy a szervezett pincérség meg
kezdett utján nem fog megdllanl, hanem 
mindinkább előre törekszik, ha csak idejében 
kellő ellenszerről, kellő védelemről nem gon
doskodunk.Igaza van Willburger ur! Még nagyobb áldozatokra kell hogy elkészüljenek a t. vendéglős urak. Most önökkön a sor, hogy meghozzák azt a csekély áldozatot, amit a pincérség önöktől visszakövetel az általunk 30—40 év óta önöknek hozott nagy áldozatából.Hogy mi nem állunk meg, hanem mindinkább előre törni igyekszünk? Hát ez természetes!Mi a haladásnak vagyunk hívei és sohasem tagadtuk, hogy ne akarnók helyzetünk javítását és előrehaladását. De hát ugyanazt teszik önök is! Önök haladnak a jólét, a vagyonosodás felé, amit mi ugyan nem irigylünk.sa lojalitás megköveteli, hogy önök se irigyeljék tőlünk a jobb létre való törekvést. Mert hát megakadályozni még akkor sem fogják tudni, ha minden vendéglős szabadszervezeti tag lesz is.Fiát csak rajta, vendéglős urak, szervezkedjenek, ez nekünk, ^agitátoroknak* jó agitációs fegyver, mert még a pincérek közt is vannak, ha nem is «lethargiás» bete- gekj a közönyösek, akiket az önök szervezkedése fogja kizökkenteni az álomkóros közönyösségből és a szervezett éttermi segédek soraiba áll, hogy velünk együtt küzdjön a vendéglősök szervezetének munkást kizsákmányoló politikája ellen.Igen, mi azt is eláruljuk önöknek t. vendéglős urak, hogy a három évi fegyver- szünetet erőgyűjtésre használjuk fel, hogy annak idején legyen erőnk magunkat megvédeni ott, ahol kell. A szerződést be fogjuk tartani és nem az a célunk, hogy romboljunk. hanem alkotni akarunk és pedig iparunk felvirágoztatása mellett egy jobb jövőt az éttermi segédeknek.

Sch--r.— Minő kötelességeket ró reád saját magaddal szemben ?— Kurtára szabni kiadásaimat; piszokban és férgek közt élni; szakadt, foltos, viseltes ruhát hordani; ezeket addig hordani, mig rongyokba hullanak szét; harisnya nélkül járni, lyukas cipőben, melybe az utca piszkos és jeges vize beszivárog.— Minő kötelességeket ró reád a családdal szemben ?— Megtiltani feleségemnek és lányaimnak minden ruhadiszt, csínt és finomságot; őket közönséges darócruhába öltöztetni, de éppen csak annyira, hogy meg ne bántsa a himpellér szeméremérzékét; megtanítani őket arra, hogy ne fázzanak télen a kartonruhában és meg ne fulladjanak nyáron a padlásszobában; beoltani gyermekeimbe a munka szent eszméit, avégből, hogy kicsiny koruktól kezdve gondoskodhassanak a lét- fentartásukról és ne legyenek terhére a társadalomnak; megtanítani őket arra, ho- «[■ " feküdjenek le vacsora és világítás nélkül, és hozzászoktatni őket a nyomoru- ságuoz, mely az ő sorsuk az életben.— Minő kötelességeket ró reád a társadalommal szemben?Növelni a társadalmi vagyont először munkámmal, azután takarékosságommal.Parancsolja neked a takarékosságot?— Arait megtakarítok, az állami takarék-



1907A kávéssegédekhez!A kávéssegédek szakegyesülete tagjainak ismét fontos feladat jut osztályrészül. Ez évben másodszor szólittatnak az urna elé, hogy az egyesületnek vezetőséget válasz- szanak.Miért vált ez ismét, ily váratlanul szükségessé?! Rossz volt-e a vezetőség, olyan rossz, hogy a tagok kénytelenek helyébe másikat választani? Vagy megunta a helyét? Avagy nem tud megbirkózni a reáruházott feladattal?!Mind olyan kérdés, amelyre igennel kell és lehet csak felelni.Más kérdés az, hogy miért kell e feltevéseket elfogadnunk. Hát azért, mert már megszületése is az egyenetlenségből, a széthúzásból fakadt. Az első vezetőség erőszakos detronizálása, könyörtelen és meg nem érdemelt eltiprása sokakban felháborodást és másokban visszatetszést váltott ki.Hogy ezek az érzelmek máig sem szűntek meg, annak okát a most lemondott vezetőség önmagában leli. Ahelyett, hogy a felgyülemlett ellentétes érzelmeket ef- csittitani igyekezett volna, a volt vezetőségi tagok folytonos bosszantása, sőt üldözésében kéjelgett.Az a despotikus hajlam pedig, amely a vezetőség egy-két tagjában nagy mértékben megvan, csak siettette ennek a választmánynak önmagával való meghasonlását és Így bomlását.De ne nézzük hidegen magát a tényt. Kutassuk, keressük meg azt az eredeti forrást, ahonnét a különben nagy ambícióval induló választmány működését gátló okozat fakad. Megtaláljuk ezt a vezetőség organizációjában. Abban az összetételben, amely egyetlen állást hatalmi pozícióvá emel. Láttuk már a legutóbbi közgyűlés alkalmával, hogy a vezetőség megválasztása körül folyó harc mennyire magában hordta a polgári társadalom ilyen aktusainak minden förtelmes és undok kinövését.Láttuk, hogy' már hetekkel a közgyűlés elölt mint vetették rá magukat a tagokra az ügyvezető atelnök-«jelöltek» kortesei.Miként itatták-etették, részegítették különböző korcsmákban az embereket egyrészről és miként szidták, gyalázták, köpködték és becsmérelték a jelöltet másrészről. És leirjuk-e mindazon jeleneteket, amelyek végig játszódtak azon a közgyűlésen, ahol már a szenvedélytől elvakult emberek kivetkőztek minden emberi formából?Nem volt-e ez elég fájdalmas a jobb érzésüekre nézve? És nem volt-e elég

Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapfa 3. old alkomikus, nevetséges az, ahogyan ezek a szegény proletárok — mert éppen azok tettek — konflissal, gummirádlival fogdos- ták._ hordozták a «szavazókat».Es mindez miért?Egy állásért, amely kiskirálylyá teszi egy évre a megválasztottat. Ennek is, mint hajdan a 'Pünkösdi királyinak, egy évig minden szabad. Ideig-óráig .tartó hatalom, uralkodás, amelyre — sajnos — sok ember vágyik.De összeférhető-e mindez a szociáldemokrata szellemmel, a szakszervezeti élettel.Lehet-e ott egészséges egyesületi élet, ahol ennek a pünkösdi királyságnak a további megtartása, vagy megkaparintása végett örökösen csak a népszerüség- hajhászás üli orgiáit.A rövid öt hónapos működés alatt éreztük a hatalmi pozíció hátrányait. De meg kell jegyezni, hogy nem a személyben kell egészen a hibát keresni, hanem magának a pozíciónak abban a vonatkozásában, amiben a tagokkal szemben áll. Maga az elnök, a választmány úgyszólván semmi az ügyvezető alelnök mellett, kit már megválasztásának körülményei is arra predesztinálnak, hogy az egyeduralmat gyakorolja. És ha még egy kissé elkapatott is, akkor még képes elhitetni magával még azt is, hogy nem ő van az egyesületért, hanem az egyesület ő érette.Ezen állás mellett a választmány sem alakulhat ki úgy, amint azt a közérdek kívánja, hanem mindig csak azokból választódik, akik a különböző ügyvezető alelnök- jelöltek támaszait képezik, vagyis az ő kreatúráikból.Ebből származik azután minden baj. A pártoskodás, vetélykedés, gyűlölködés állandó, akut betegséggé válik, mely lassanként őrli, pusztítja a szervezet erejét, és hova-tovább eljutunk oda, hogy a közérdekkel már nem törődik senki, mindenki csak önmagát adminisztrálja, mindenki csak pártot csinál, mindenki csak a saját érvényesüléséért küzd, harcol, verekszik, öklel és tülekszik.No de ha ez Így is van, még nem következés, hogy ennek igy is kell maradni. Természeti szükségszerűség a javulás. Ez unszolja a befogadóképességet a fogékonyságra és ösztökéli, hajtja a tökéletesedés felé.Mi akadályozhat meg bennünket ebben ? A tévedések bölcsebbé tesznek és ha már egy eszme kellőképp elterjedt, apránként minden ember rájön, hogy mik a közjólétnek alapkövei.Okvetlen rá kellett már jönni egyesü

letünk tagjainak is, hogy az organizáció,a rendszer sajátságos tévelygésekbe vitte bele szakszervezetünket. Alkatrészeiben egy a modern egyesületi életnek, a demokratikus szellemnek meg nem felelő rész van beépítve, melyet onnan ki kell hajittatni.Ez a kihajítandó rész pedig az ügyvezető alelnöki állás. Majd ha tisztán fizetés nélküli vezetőséget fognak a tagok választani, akkor vigyázni fognak arra, hogy az egyes pozíciókra az értelem és az érdem kerüljön.És ha ez igy lesz, akkor a fizetett állásokat betöltő egyének sem lesznek kitéve az egyes pártok, csoportok terrorizmusának és nyugodtabban követhetik az érdeknélküli, tehát objektivebb vezetőség felelőssége mellett a közérdeknek megfelelő irányzatot.Szükséges azonban, hogy az elkövetkezendő közgyűlésen a kávéssegédek ösz- szessége részt vegyen és egy oly vezetőséget állítson össze, akikre bátran, nyugodtan bízhatjuk érdekeink képviseletét.
Farkas János.Vidéki mozgalom.

A kassal pincérmunkás elvtársaklelkes, kitartó agitációja, melyet szervezetük megalakítása óta lankadatlan buzgalommal folytatnak, ismét megtermetté a maga jól kiérdemelt gyümölcsét. Folyó hó 15-én, saját egyleti helyiségükben (Kossuth Lajos- utca 27), megnyitották rendszeres munka- közvetítő irodájukat. Ezen intézményüket mintegy 9 hónap alatt fokozott eredményekkel annyira fejlesztették, hogy ma már teljesen megfelel hivatásának. Most a tulajdonosokon es különösen az alkalmazottakon van ismét a sor, hogy ezt a mindkét félre nézve hasznos intézmény fennállását és virágzását a jövőre nézve is biztosítsák. Különösen kötelességük az alkalmazottaknak, hogy járulékaikat pontosan szolgáltassák be és ne csak a közvetítést vegyék igénybe, hanejn a szakegyesüiet nyújtotta előnyöket is élvezzék. Teremtsék meg a könyvtárukat, olvassanak, tanuljanak, hogy a szakma munkásainak tudása, műveltsége is fokozódjék. Vendéglők, kávéházak helyett — ahol úgyis elég sokat rontják egészségüket munkaközben — keressék fel szakegyletüket, a pincérmunkások otthonát; ezzel emelkedni fog a szakma munkásainak társadalmi tekintélye. Szervezkedésük munkája ekkor még több gyümölcsöt terem és méltók lesznek az öntudatos munkás névre. Fel a további munkára! Fel az agitációra! Ne legyen Kassán olyan szállodai, kávépénztárba viszem, hogy az a költségvetés deficitjének a fedezésere szolgáljon vagy pedig rábízom a pénzbarátok által alapított társaságokra, melyek azt a mi főnökeinknek adják kölcsön. Megtakarított pénzünket mindig rendelkezésére kell bocsátanunk munkáltatóinknak.— Megengedi-e, hogy hozzányúlj a megtakarított pénzedhez?— A lehető legritkábban; ajánlja, hogy ne ragaszkodjunk hozzá, ha az állam megtagadja a kiadását és hogy nyugodjunk bele, ha a pénzbarátok, megelőzve kérelmeinket, kijelentik, hogy a megtakarított pénzek kámforrá váltak.— Vannak-e politikai jogaid?— A tőke megengedi ama ártatlan szórakozásomat, hogy képviselőt válaszszak, ki a mi szolgaságunk törvényeit kovácsolja,” de megtiltja, hogy politikával foglalkozzunk és hallgassunk a szocialistákra.— Miért?— Mert a politika a munkáltatók kiváltsága, mert a szocialisták huncutok, kik bennünket kifosztanak és megcsalnak. Azt mondják nekünk ezek a szocialisták, hogy az az ember, ki nem dolgozik, ne egyék, hogy minden a bérmunkásé, mert mindent •• Magyarországon még ezt az • ártatlan szórakozást- is megtagadták f  munkából.

ő termelt, hogy a munkáltató élősdi, akit el kell nyomni. A tőke szent vallása pedig ellenkezőleg azt tanítja, hogy a gazdagok pazarlása teremti a munkát, mely nekünk kenyeret ad; hogy a gazdagok tartják el a szegényeket; hogyha nem volnának gazdagok, a szegények elpusztulnának. Azt tanítja továbbá, hogy ne legyünk olyan ostobák, hogy azt higyjük, hogy feleségünk, leányaink tudják majd azt a selymet és bársonyt viselni, amit önmaguk szőttejt, ők, kik csak rossz kartonhoz szoktak. És mi sem tudunk majd természetes bort inni és jó falatokat enni, mi, akik veszett tehén húsához és hamisított italokhoz szoktunk.— Ki a te istened?— A tőke.— Örökkévaló ő?— A mi legtudásabb papjaink, a hivatalos közgazdászok mondják, hogy a világ kezdete óta van. Akkoriban, mikor még egész kicsi volt, Jupiter, Jehova, Jézus és a többi hamis isten uralkodott az ő helyén és az ő nevében; de körülbelül 1500 év óta növekszik és nem szűnik meg növekedni tömegben és hatalomban; ma ő a világ ura.— Mindenható-e a te Istoned?— Igen. Az ő birása felér minden földi boldogsággal: ha elfordítja arcát valamely családtól vagy valamely nemzettől, nyo

morban és szenvedésben sinlődik az. A Tőke-Isten hatalma azon arányban növekszik, aminőben a tömege gyarapodik, minden nap uj területet hódit, minden nap növeli a bérmunkások nyáját, kik egész életükön arra vannak kárhoztatva, hogy tömegét gyarapítsák.— Kik a Tőke-Isten kiválasztottjai?— A munkáltatók, a kapitalisták, a tőkések.— Hogyan jutalmaz téged a Tőke, a te Istened ?— Hogy folyton folyvást munkát ad nekem, a feleségemnek és kicsi gyermekeimnek.— Ez az egyedüli jutalmad?— Nem. Isten felhatalmaz bennünket arrahogy éhségünket csillapítsuk, szemeinkkel élvezvén a kirakatokban levő husakat, élelmiszereket, amelyeket mi sohasem Ízleltük, nem is fogjuk sohasem Ízlelni és amikkel táplálkoznak a kiválasztottak és a szenteltapók. Az ő jósága megengedi nekünk, ogy a hidegtől dermedt tagjainkat meg- melegitsük, láttára a meleg szőrméknek és vastag kelméknek, mikkel a kiválasztottak és az istenes papok takaróznak. Szemeink gyönyörködtetésére megengedi továbbá azt a kedves élvezetet, hogy elnézzük, miként robognak végig kocsijaikon a körutakon, nyilvános tereken a tőkések, a sugárzó,



19074. oldal Magya rországt Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjaházi, vagy éttermi alkalmazott, aki tagja ne lenne a szakegyletnek. Jelszó legyen: Szervezett pincérmunkás csak szervezett segéd- személyzettel és olyannal dolgozik, aki a szervezettó'l nyerte a közvetítést. Ki kell végre teljesen pusztítani az ügynöki piócákat. Az egyesület hivatalos órái délelőtt 8—12-ig, délután 2—6-ig, amely időben a beiratkozások és befizetések is eszközöl- hetők.Nagyvárad. Szombaton, 16-án éjjel, jól látogatott nyilvános gyűlést tartottak szaktársaink a ^Nemzeti szálloda- külön termében. Bebizonyosodott, hogy hiába volt a főnők urak minden hajszája a hamis- kártyások és társai minden intrikája, a szaktársak összetartását megtörni nem lehet. Szociáldemokratákhoz illően összetartanak. Ha akad is néhány sötétben botorkáló bús alak, akik a kávésok és vendéglősök abrakján remélnek meghízni, a nagy többség az kitart elvéért, dacára minden fenyegetésnek, üldözésnek. A gyűlés szónoka Mihelyi István párttitkár elvtárs volt, aki rámutatott a szervezkedés fontos voltára. Felszólaltak többen a pincérek közül, erős szavakkal bírálva a kávésok és vendéglősök machinációit a pincéregylet körül. A pincérek tisztában vannak a pincéregylet jelentőségével, ez a 32 éves Iont, amely újkorában is gyatra intézmény volt, nem való a XX-ik század munkásszervezetei közé. A gyűlés a reggeli órákban ért véget. Bizonyságot szolgáltatva, hogy pincérmozgalom lesz, amig pincérek Tesznek.Ugyancsak Nagyváradról kaptuk az alábbi sorokat is :A <:Fogadó> november hó 15-diki számában, Nagel Gyula aláírással, aki Nagyváradon a Rimanóczi éttermében mint segédmunkás van alkalmazásban, egy felhívás jelent meg a magyarországi pincéregyletekhez, hogy vegyenek példát a nagyváradi pincéregyiettől és alakítsák át egyleteiket a nagyváradi pincéregylet alapszabályai után.akkorapincérekboldogoklesznek, akár csak Nagyváradon. Hogy mily boldogok Nagyváradon a pincérek, arra nézve bemutatom úgy Nagel Gyula urat. mint a pincéregyletet újjáalakítva. A nagyváradi pincéregylet, amely 34 év óta áll fenn, jelentékeny vagyon felett rendelkezik. Ez az egylet 5 év óta a torzsalkodás színtere, mert az egész vezetés Silbermann Ignác ügynök kezeibe van letéve. Ez az ember a tisztújító közgyűléseken mindig érvényre tudta juttatni azt az akaratát, hogy csak az kapott tisztséget, aki busás borravalót fizetett neki, vagy az ö érdekeinek szekerét tolta. Az egylet tagjai 3 év előtt öntudatra

ébredtek es belátták, hogy ebben az ázsiai állapotban érdekeik nincsenek kellőlegmegvédve. Az egyletnek csak alapszabályaiban van humánus cél, egyébként más létérdeke nincs.Ekkor körülbelül 120-an az egyletből kiléptünk és szociáldemokrata alapon kezdtünk szervezkedni. A küzdők soraiban Nagel Gyula is kivette a maga részét, de késó'bb hiúságában sértve, hátat fordított a szervezetnek és önként ajánlkozott a munkáltatóknak arra, hogy majd ő, a hős, letöri a szervezetet.Sajnos, az aknamunka sikerült. Hogy hogy történt ez? Összebújtak a munkáltatók és összeszedték egyenként az üzlet- nélkülieket, becsületszóval Ígéretet tétettek velük, hogy csak lépjenek ki a szervezetből, iéjijenek be a pincéregyletbe és ennek fejében majd üzletet és segélyt kapnak. Az üzletnélküliek ezt meg is tették a jó reménység fejében, azonban az ígéret csak üres frázis volt, mert a munkáltatók nem váltották be Ígéretüket. A kollektív szerződésen megtört az aknamunka, amire számítottak, az visszafelé sült el. Egynéhány szolga- lelkű uszályhordozó, akik a pincéregyletben, mig a szervezet fennállt, éhen maradtak : megváltoztatták az egylet alapszabályait, oly pontot vettek be, amihez pincérmun- kásoknak hozzájárulni nem lett volna szabad. Ez a nevezetes pont az elhelyezést mondja ki, ami a pályánkon a legfőbb.A nagyváradi pincéregyiet tehát felállította saját kebelében az ingyenes elhelyező irodát és annak vezetésére pályázat utján, évi 2000 korona fizetéssel, egy irodafőnököt és 060 korona fizetéssel egy segédet választott a vendéglősök és kávésok ipartársulata. Mindenek fedezésére pedig az eddigi 1 korona 60 fillér tagsági járulékot összesen 4 koronára emelték fel.Tehát magyarországi pincéregyletek tagjai ! Vegyetek példát rólunk és fizessetek felemelt tagsági dijakat még akkor is, ha mint nálunk, a legszentebb jogot, a szavazati jogot elveszik tőletek, A mi keservesen megkeresett filléreinkért az ipái társulat ültet a nyakunkra irodafőnököt! Ez az a példa, amire Nagel Gyula oly büszkén hivatkozik?! Vagy az, hogy az ipartársulat oly egyént választott meg, aki eddig három főnöknél volt mint könyvelő alkalmazva.És ezt nekünk le kell nyelni. Mert aki le nem nyeli, azt egyszerűen kidobják az üzletből, No, de szerencsére nem vagyunk Oroszországban, mert alig két heti életbeléptetés után a nagyváradi pincérek javarésze észretért és ismét szervezkednek.A magyarországi pincéregyletek tagjaihoz

pedig egy kérésem volna, az, hogy Nagrl 
Gyula ttr részére, ha hozzájuk jön. készítsenek diadalkaput és zengjenek hozsannát, mert itt eljátszotta kisded, de aljas játékait, és azért, amit idáig tett, hála fejében tőlünk lámpavasat kaphat, ha idejében észre nem tér és innen el nem pusztul.

Perl Frigyes.
Nagyváradi szaktársaink a következő felhívást bocsájtották ki:

Nagyvárad szállodai, vendéglői, kávéházi 
alkalmazottak !

Pincérek ! Kávéfőzők !Főnökeink hazug Ígéretekkel és rágalmakkal egyik visszaélést a másik után követték el ellenünk. Egy pár szolgalelkii uszályhordozó segítségével megváltoztatták a pincéregylet alapszabályait a mi kárunkra- a mi letörésünkre olyformán, hogy ezentul csak egy jogunk lesz: fizetni a felemelt dijat. Még legszentebb jogunkat, a szavazati jogot, is elvonták tőlünk, úgy, hogy ezentul a főnökük szava és érdeke lesz a döntő a «mi egyletünkében. A mi érdekeink védelmére pedig csak a sörkihordó lesz hivatva, altit a Salamon klikk ültetett 
a nyakunkra.Hát lehetséges ez? Ez az ember védje meg a mi érdekeinket, akinek még arról sincs halvány fogalma, hogy hol és mi fáj nekünk. Ez csak a Salamon-klikk érdekeit képviselheti.Szaktársak! Ezt igy tovább tűrni nem lehet. Ezen a tarthatatlan állapoton mindnyájunk érdekében sürgősen segíteni kell Ezért tehát sérelmeink orvoslására folyó hó lö-án, szombaton éjjel 2 órakor, a Nemzeti szálló éttermében nyilvános gyűlést tartunk, ahol saját érdekünkben meg kell hogy- jelenjünk; mert a mi sorsunk felett csak mi magunk rendelkezhetünk.Mindnyájatokat elvár kartársi üdvözlettel 

Az összpincérség.A szolnoki szakcsoporttól ez utón búcsúzik Tarnovszky Sándor szaktársunk, kiben a szervezet egy igazán agilis, hü és odaadó tagját veszíti el. Tarnovszky rendkívül sokat tett a szolnoki csoport megalakítása és az elhelyező iroda felállítása érdekében. Szaktársai sajnálattal válnak meg tőle. Mi pedig reméljük, hogy értékes munkásságát másutt folytatni fogja.kövér, nagypocaku hájas kapitalisták, körülvéve egy sereg selyemszalagos inastól és kikent, kifent szeretőiktől. Ilyenkor büszkeségtől dagad keblünk, elgondolván, hogyha igaz is, hogy mind e csodát, amitől mi megvagyunk fosztva, e kiválasztottak élvezik, legalább az a mi kezünknek és agyunknak a munkája.— A kiválasztottak más fajhoz tartoznak, mint te ?A kapitalisták ugyanazon anyagból vannak gyúrva, mint a bérmunkások, de eziek és milliók közül vannak kiválasztva.— Mit tettek, hogy ezt a kiválasztást kiérdemelték ?— Semmit. Itten azzal bizonyítja hatalmát, hogy kegyeit olyanoknak osztogatja, akik azokat éppenséggel meg nem érdemlik.— A Tőke tehát igazságtalan?— A Töke maga az igazság; de az ő igazsága meghaladja a mi gyenge értelmünket. Ha a Tőke kötelezve volna arra, hogy kegyeit érdemeseknek juttassa, nem lenne többé szabad, hatalmának korlátjai volnának. A Tőke csak ugy tudja megállapítani az ő mindenhatóságát, hogy választottjait, a munkáltatókat és kapitalistákat, a tehetségtelenek, henyélők és semmittevők körülveszi— Hogyan büntet téged az Istened ?— Ugy, hogy munkanélküliségre Ítél;

akkor kivagyok átkozva, eltilt a kenyértől, a bortól, a melegedéstől, feleségemmel és gyermekeimmel együtt éhen halhatok.— Milyen bűnöket kell elkövetned, hogy a munkanélküliség kiközösítését megérdemeljed ?Semilyeneket. A Tőke önkénye elhatározza a munkaszünetelést anélkül, hogy a mi gyenge értelmünk képes volna felfogni az okát.— Melyek az imáid ?— Nem imádkozom szavakkal. A munka az én imám. Minden beszédima megzavarna hatásosabb imámat, a munkát, az egyedüli imát, amely tetszik, amely egyedül hasznos, amely nyereséget hoz a Tűkének, az egyedülit, amely értéktöbbletet teremt.— Hol imádkozol?— Mindenütt: a tengeren, a földön, a föld alatt, a mezőkön, bányákban, a műhelyekben és a boltokban. Hogy imádságunk elfogadtassák és megjutalmaztassék, a Tőke lábaihoz kell raknunk az akaratunkat, szabadságunkat és önérzetünket. A harang hangjára, a kürt bugására rohannunk keli és ha egyszer munkában vagyunk, mozgatnunk kell mint az automatáknak, karunkat, lábszárunkat, kezünket és lábunkat, fújni, izzadni, feszíteni az izmainkat és kimenteni az idegeinket. Alázatosnak kell lennünk, engedelmesen kell viselnünk a mester és

a művezető haragját és szidalmait, mert nekik mindig igazuk van. még akkor is, ha az nekünk igazságtalannak látszik. Meg kell köszönnünk a mesternek, ha megrövidíti a bért és meghosszabbítja a munkanapot, mert minden, amit tesz, az igazságos es a mi javunkra szolgál. Megtiszteltetésnek kell vennünk, ha a mester vagy a munkavezető megcirogatja feleségeinket vagy leányainkat, mert a mi Istenünk, a Tőke, a bérmunkások felett való élet-halál jogát engedélyezi nekik.Mintsem hogy panaszra nyíljék ajkunk, mintsem hogy felforraltassuk vérünket a haragtól, mintsem hogy bármikor is sztrájkoljunk. ellenszegüljünk, inkább türjük a szenvedést, együk a turhás kenyeret, igyuk a sáros, piszkos vizet, mert szemtelenségünket megtorlandó, a Tőke felfegyverzi a mestert ágyúval és karddal, börtönnel és fegyházzal, guillotineval és még egy csomó gyilkoló eszközzel.— Halál után részesülsz-e jutalomban ?Igen. Nagy jutalomhoz jutok. Halálom után a Tőke megengedi, hogy leüljek és pihenjek. Nem éhezem többé, nem fagyos- kodom, nem kell nyugtalankodnom a mindennapi kenyér miatt. Élvezni fogom a sir örök nyugalmát.
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elfogadott
orsz. szabadszervezeti szabályzat.Hogy a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak] súlyos és rendezetlen gazdasági helyzetüket megjavíthassák, egységes szervezkedésre van szükség.Ennek elérhetését az itt lefektetett pontok végrehajtásában véljük.1. Az országos szervező bizottság áll 13 tagból, és pedig 4 az éttermi segédek/ 4 a kávéssegédek cs 3 a kávéfőzők részéről delegált szaktársakból és 2 vidéki ellenőrből, akik kínálkozó alkalmakkor a központi kezelést átvizsgálják. Úgyszintén a központi titkárság tartozik minden negyedévben a helyi, illetve vidéki szervezetek ügykezelését megvizsgálni s agitációs körútra kimenni.Ha időközben a 13-as bizotlság valamely tagja kimaradna, legyen joga a három fővárosi szervezetnek arra, hogy a kimaradt helyét választás utján betölthesse.2. A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szab ad szervezetének hivatalos lapja, a ^Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja* ; az országos szervező bizottság egyúttal lapbizoítság is, melyet egy évi időtartamra mindig az országos küldöttgyűlés választ, titkos szavazással; az országos szervező bizottság irányítja a hivatalos szaklap tnktikai és elvi magatartását; a hirdetési rovatban a szociáldemokrácia elveivel összeférhetetlen hirdetések, melyek a szervezet erkölcsi értékét aláásnák, nem közölhetők.3. Országos ellentállási pénztár létesítendő.Az országos szervező bizottság feladata:1 A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szervezése, jobb munkafeltételek és szabadnapok kivívása, az ügynöki rendszer megszüntetése és egy lehetőleg egységes országos árszabály keresztülvitele.E célok elérésére szolgálna :1. Minden szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazott erkölcsi kötelessége tagja lenni a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szabadszervezetének ; a fővárosban az éttermi segédek, kávéssegédek és kávéfőzők külön szervezetet alkotnak bizalmiférfi-testiilettel és szervező bizottsággal; szabadszervezeti járulék cimén a fővárosban neti 24 fillér, melyből 10 fillért ellentállási alap, 10 fillért lapilleték és 2 fillért pártadó cimén az országos ellentállási pénztárba fizetnek, 2 fillért pedig a saját szervezetünkben agitációs költségeink fedezésére tartunk m eg; a vidéken a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak egy közös szervezetben tömörülnek és szabadszervezeti járulék cimén heti 36 fillért fizetnek, amelyből 10 fillért ellentállási alap, 10 fillért lapilleték cimén az országos ellentállási pénztárba fizetnek, 10 fillért a helyi munkaközvetítő fentartására, 2 fillért helyi agitációs költségeik fedezékre és 4 fillért helyi pártadójnk fedezésére forditanak.A vidéki szervezeti tagok ott, ahol egyesület van, annyi szabadszervezeti járulékot fizetnek, — kivéve a helyi pártadót — mint a fővárosi szabadszervezeti tagok.Oly városokban, ahol a szaktársak csekély száma miatt nem alakulhat szabadszervezet, ott a szaktársak egy megválasztott bizalmi ember utján tartják fenn a központtal az összeköttetést. Ellentállási alap, lapiileték, agitációs költségek fedezése és a vidéki szervezeteknél a helyi munkaközvetítő cintén befizetett összegek havonta a hivatalos szaklap élén kimutatandók; e célból úgy a fővárosi, valamint a vidéki szervezetek titkárai kötelesek havonta az országos szervező bizottság titkárának pontos kimutatást adni összehasonlítás végett.2. A helyi és vidéki szervezetek által befizetett járulék külön számlán kezeltetik. Sztrájk és kizárások esetén elsősorban csak a sztrájk vagy kizárás területéről befizetett járulékok folyosithatók. Csak másodsorban terhelhető meg a központi elleutállási alap. Az igy folyósított összeg visszatérítendő. A már létező’ szabadszervezeteknck meglevő ellentállási pénze megőrzés végett a központba helyezendő el.3. A  központi szabadszervezet működésének első esztendejében csak a munkáltatók által tömegesen kizárt szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat támogathatja heti rendes segélylyel.4. Minden évben országos küldött-gyűlés tartandó, melyet az országos szervező bizottság hiv össze; a küldött-gyülés a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szervezetének legfőbb testületé és minden szervezeti kérdésben végérvényesen dönt; a tartandó országos küldött-gyülések helyét és idejét az országos szervező bizottság határozza meg; indítványokat legalább 14 nappal a küldött-gyülés előtt kell a központi titkársághoz Írásban benyújtani, azzal n szervezeti bélyegzővel ellátva, amelyhez az indítványozó tartozik; az országos kiildott- gyülés tanácskozási ügyrendjét rz országos szervező bizottság állítja össze, amelyet azonban a megalakulás után a küldött-gyülés módosíthat.5. Az országos szervező bizottság köteles havonta dafővárosi szervezetek (éttermi segédek, kávéssegé-ek é« k á v é t ó l)  bizalmiférfiait egy összbizalmi-

férfi-értekezletre legalább egyszer összehívni és ott az országos mozgalom fontosabb mozzanatairól beszámolni, irányt és utasításokat adni.
A segélyezés módjai.A bérmozgalmakban résztvevők támogatásáról a központi szervező bizottság intézkedik a köz- ponti ellentállási alapból nyújtandó anyagi segélyBérmozgalom és kizárások esetén csak azon szaktársak tarthatnak Igényt segélyre, akik legalább 2 hónapja tagjai a szervezetnek.Az anyagi támogatás támadó sztrájk esetén a 8-ik naptól, védelmi sztrájk (kizárás) esetén a 4-ik nap- iól.igényelhető.Nőtlen férfitagok vagy nőtagok heti 8 koronát, nős tagok heti 12 korona segélyre tarthatnak igényt.

Sztrájk, bojkott és kizárások.1. Minden olyan támadó sztrájk, amely a szakma valamely ágazatánál a város területén dolgozó összes szaktársakra kiterjed, a megkezdése előtt négy héttel a központi szervező bizottságnak (lapbizottság), valamint a helyi szervező bizottságnak bejelentendő. Egyes üzleti sztrájk vagy bojkott legalább egy héttel előbb jelentendő b e ; kivételt képez a kizárás vagy a védelmi sztrájk, melynek bekövetkezése előre nem látható.2. Oly esetben, mikor védelmi sztrájk és bojkott kimondása válik szükségessé, ily körülményt a központnak azonnal be kell jelenteni és csak ennek hozzájárulása esetén lehet a sztrájkot és bojkottot kimondani.3. Az 1. pontban jelzett általános jellegű bér- raozgalom csak az esetben indítható meg, ha a központi szervező bizottság ehez hozzájárult.
Csak azon sztrájk, bojkott vagy kizárás vétetik 

figge lembe a központi szervező bizottság által, melyet 
a helyi szervező bizottság jelent be.4. Mindennemű bérharc cs bojkott csak az esetben mondható ki, ha ahoz az e célból egybehívott értekezleten az abban érdekelt szaktársaltnak legalább kétharmada titkos szavazással hozzájárult.5. Mindennemű sztrájk, bojkott vagy kizárás esetén a helyi szabadszervezetnek megbízottai kötelesek értesíteni a központot:

a) a mozgalom indító okairól cs a felállított követelésekről; b) időközben a mozgalom állásáról és a beállott változásokról; c) a mozgalom befejezésével annak tartamáról, az elért eredményről, az abban résztvevők számáról; d) elszámolni a befolyt és kifizetett segélyekről.6. Ezen szabályzat be nem tartása esetén a mozgalomban résztvevők sem erkölcsi, sem anyagi támogatásban nem részesíthetők.Az országos értekezleten képviseltetheti magát minden egyes szabadszervezet és pedig 50 tagig 1 küldöttel, 200 tagig 2 küldöttel cs 400 tagon felül 4 küldöttel képviseljek a tagokat.
Utasilások.1. A szabadszervezeti, lap, sztrájk és a mozgalom intézésére mindenütt szervező bizottság választandó, melynek kötelessége odahatni, hogy minden üzletben bizalmiférfi legyen, mert a biznlmiférfiak képezik a szervi összeköttetést; a szervező bizottság elintézi a hozzája utalt fontosabb ügyeket. Fontosabb ügyekben csak a bizalmiférfi-testület hozzájárulásával dönthet.2. A  szervező bizottság a bizalmiférfiakkal őrködik a szabályok betartásán s kötelességük odahatni, hogy minden e szakmában dolgozo egyén szervezve legyen, az ügynöki közvetítést az egész országban megtörni, lehetőleg egy országos árszabály jusson érvényre.3. A szervező bizottságot nyilvános gyűlésen, esetleg értekezleten választják a szaktársak, melynek mandátuma egy évig tart. Időközben megszűnt szervező bizottsági tag helyébe a bizalmiférfiaksorából lehet választani.4. A szervező bizottság áll 5, esetleg 11 tagból, úgymint: elnök, pénztáros, titkár, aki egyúttal kezeli a lapot, ellentállási bélyeget és kártyát, két ellenőr, és a választmányi tagokból. A lapkezelő elme beküldendő a központnak.5. Előfizetés cimén fizetendő az országos ellentállási alap. Az előfizetési (ellen tállásif kártyát és bélyeget a lapkezelő adja ki. O  szedi be a pénzt és tartozik azzal a központnak elszámolni.6. A központ látja el az országos szabadszervezet csoportjai! a megfelelő könyvekkel, utasítással, a szükséges bélyegekkel és előfizető (ellentállási) kártyákkal. A vidéki csoport, illetve szabedszerve- zet megalakulásához szükséges, hogy a központ kiküldötte jelen legyen.7. Az országos szabadszervezetből kizárandó az az egyén, aki a szervezeti szabályzat ellen, vág)’ az országos mozgalom érdekei ellen durván vét, vagy szociáldemokrata felfogás szerint becstelenitő cselekedetet követ e l ; a kizárás kérdésében első sorban választott bíróság dönt, melybe úgy a panaszos, mint a panaszlott 3—3 tagot küld k i; a választott bíróság elnökét a szabadszervezet tagjai sorából választják, meg nem egyezes esetén azonban az elnököt az országos szervező bizottság nevezi meg; a választott bíróság határozata az országos küldött gyűléshez megfelebbezbető.8. A magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos szabadszervezeténekszabály- zatdt csak az országos küldött-gyülés változtathatja meg.

A magyarországi szállodai, éttermi és 
kávéházi alkalmazottak Budapesten 1907 október 15-én és 16-án megtar
tott I. országos szakkongresszusának 

jegyzőkönyve.
(Oyőrsiről jegyzetek alapján.)Az I. országos küldöttgyűlés pro gram m ja és 

napirendje.1. Az ideiglenes országos szervező bizottság jelentése:
a) Titkári jelentés.
b) Pénztári jelentés.Előadó: Schönherr fózsef elvtárs.2. A szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak gazdasági helyzete:
a) Az ipartörvény módosítása.
b) A pincérnőkérdés.Előadó : Boór Jenő  elvtárs.3. A segédszemélyzet szervezése és a munkaközvetítés.Előadó: Neumann Izidor.4. Az agitáció és a sajtó.
a) Egy országos árszabály kidolgozása,

Előadó : Farkas János elvtárs.5. Egy országos szövetség alakítása.
a) Országos ellentállási pénztár létesítése.
b) Küzdelem az általános, titkos választójogértElőadó : Schönherr József elvtárs.6. Az országos szervező bizottság megválasztása.7. Szakoktatás és tanonciigy.Előadó : Hanisch Pál elvtárs.Indítványok.A tanácskozások ü g y re n d je :1. A hivatalos előadók 1 óra hosszáig beszélhetnek.2. A napirend pontjaihoz való felszólalások csak 10 percig tarthatnak; a küldöttgyűlés hozzájárulásával tovább is lehet beszélni, ha a 10 percnyi idő letelt.3. Minden szónok egy tárgyhoz csak kétszer beszélhet.4. Szóhoz jelentkezni írásban kell és a felszólalások sorrendjében történnek.5. A szónoki lajstrom vagy a vita lezárása mellett és ellene csupán egy-egy szónok beszélhet. Az ügyrendhez soron kívül lehet hozzászólni.6. A szavazások kézfelnyujtással, illetve az igazolójegyek felmutatásával történnek. Szavazategyenlőség az indítvány elejtését vonja maga7. Az inditványozók az indokoláson kivül percig tartó zárszóval élhetnek.Boór Jenő az ideiglenes szervező bizottság nevében üdvözli a megjent kiküldötteket és a kongresz- szus vezetésére ideiglenes korelnökként Farkas Jánost ajánlja, amit egyhangúlag elfogadnak.Farkas János a tisztikar megalakítására tesz indítvány t. Elnökök lettek: Neumann Károly, Keszey Flóris, Schönherr József és Kéfel Károly. Je g yző k : Kohn Ernő, Kalmár Emil, Hanisch Pál, Kopcsino- vits Antal, Zilahi Imre. Az igazoló bizottság tagjai: Schönherr József, Boór Jenő, Farkas János, Csermák László, Bereczky Lajos, Horváth András, Hanisch Pál, Kozma Zsigmond, Neumann Izidor, Keszey Flórián. A  jelölő bizottság tagjai: Schvarcz Béla, Kohn Ernő, Falatkay Qyőzö, Weisz D . Dani, Bokor Ferenc, Fodor Pál, Honyek Lajos, Adorján József, Nagy István, Berger Béla, Zilahi Imre.Korelnök indítványozza, hogy az első nap délelőttjén Keszey elnököljön, mig a jegyzőkönyvet Hanisch vezesse. (Elfogadják.) Bejelenti az értekezletnek, hogy a szociáldemokrata párt magyar- országi szaktanácsa képviseletében Rádi Sándor elvtárs jelent meg, akit üdvözöl. (Éljenzés.)Keszey elfoglalja az elnöki széket a következő beszéddel:Tisztelt kongresszus! Első kötelességem úgy a magam, mint tiszttársaim nevében hálás köszönetét mondani azért a bizalomért, amelylyel bennünket kitüntettek. A  mai kongresszus egybehivását szükségessé tette az, mert a mnltban — mindnyájan tudjuk — rendkívül nehéz helyzetben voltunk. Az előkészítő bizottság munkájánák eredményeit összefoglalni most a kongresszusnak a feladata. Nagy küzdelmeken mentünk keresztül, de nem hiába fáradtunk és dolgoztunk, mert sikerült elérnünk, hogy rövid időn belül leraktuk a magyarországi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szervezkedésének az alapjait. Ezt már évekkel ezelőtt kellett volna ugyan megcsinálni, de csak akkor lehetett megtenni, amikor az alkalmazottak arra a tudatra ébredtek, hogy át kell menniök a szociáldemokráciába és az osztályharc alapján álló egyesületet kell alakitaniok. (Éljenzés.)A szociáldemokrata alapon álló egyesületet elsősorban Budapesten alakította meg a központ. Ez később kiküldötte az előkészítő bizottságot, amely, mint országos bizottság, dolgozott azon, hogy az ország kávéházi, éttermi és szállodai alkamazottait egy közös csoportba tömörítse. Ez a mai nappal történik meg, amelyre országos kongresszusunkat egybehívtuk. A kongresszus van hivatva arra, hogy mindazon rrunkástársainkat, akik e szakmához tartoznak, ide vonják és valósággal rátéritsék a helyes útra, amely jogaink, törekvéseink kivivására vezet bennünket. , ,  4 , .Első dolgunk lesz, hogy munkástársainkat kivegyük azon uzsorások kezéből, akik ma felettük bwáskodnak. Ezek az uzsorások az ügynökök.



Ö. oldav Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907(Ú g y  van!) Biiottságot fogunk választani, amely erre vonatkozólag minél előbb meg fo g ja  tenni munkálatait, hogy kiszabadítsuk magunkat az uzsorások karmai közül. (Éljenzés.)A z ülést ezntán 10 percre felfüggesztették, amíg az igazoló bizottság igazolta a kiküldöttek m egbízóleveleit.
{F o ly ta tá s  a  j ö v f f  sz á m b a n .)Kávéfőzők köréből.

Nyolc hónap!Kávéfőzők, konyhalegények! Most, amikor hosszú nyolc hónapig tartó felfüggesztés után visszakaptuk egyesületünket, kell hogy a végrehajtók zárja alól felszabadult közös otthonunkat ismét kellemessé, nélkülözhetetlenné tegyük a kávéfőzők és konyhalegények részére, ugyannyira, hogy szervezetünkben igazi otthont, neveló'-intézetet, testvériséget es védelmet találjon minden tag.Ez az irányelv kell, hogy vezessen bennünket a jövőben. Már most, ha igazi védelmet és nevelést akarunk szervezetünktől, akkor minden szaktársnak erkölcsi kötelessége az, hogy szervezetével szemben megtegye kötelességét.Mert ugyebizony addig, mig szervezetünk nem volt, mi sem voltunk azok, amik ma vagyunk, tudniillik öntudatos munkások. A szervezetben ismertük fel magunkban az embert, ott tanultuk meg a testvéri szeretetek az összetartozandóságban rejlő erőt. Csak amikor ezeknek a tudásoknak a birtokába voltunk, láttuk azt meg, mily gáládul használták ki munkáltatóink előbbi tudatlanságunkat az 5 javukra.És amikor már-már öntudatra ébredt, szervezett szociáldemokrata munkásokká váltunk, szervezetünkben javítottuk meg helyzetünket. Már most mi a legsürgősebb teendő, amit várnunk kell szervezetünktől ? Kultúránk fejlesztése. Mert ne felejtsük el, ha ezen a téren is megtette a szervezetünk, amit tehetett, de helyzetünk javításának előmozdítása annyira igénybe vette szervezetünket, hogy a nevelés terén igazán többet alig tehetettTehát most lássunk hozzá a neveléshez. Mielőbb meg kell kezdeni a délutáni és esti felolvasásokat és vitarendezéseket. Igazi tudománycsarnokot kell csinálni szervezetünkből, hogy annak minden egyes tagja öntudatos, meggyőződött szociáldemokrata legyen, hogy necsak a jelenért tudjunk és akarjunk küzdeni, de hogy legyen erőnk és akaratunk küzdeni a jövő társadalom megalapozásáért is, amely munkában az egész világ szervezett szociáldemokrata munkásságával találkozunk.
Sch . . . r.

A hatalmaskodás megbosszulta ma
gét. Alig két hónapig volt a < Royal .-szálloda kávéházában Gantean Mari mint nappali felirónő, már is annyira belemelegedett a likőrös üvegektől ékesített «tündén* trónba, azt hitte, hogy ő az a mesebeli tündérieány, aki az ő varázsvesszőjével mindenkit szolgai alárendeltségig varázsolhat.Különösen a kávéfőzők és konyhalegényekkel szerette éreztetni tündéri hatalmát, mig végre is az ott dolgozó szaktársak megunva Mari tündér jogtalan és igazságtalan basáskodását, a pincér elvtársakkal egyetértve az igazgatónak kijelentették, hogy ők tovább nem hajlandók tűrni Ciantean Mari varázsvessző csípéseit. Tessék a mesebeli tündért a mesék országába, vagy ahová tetszik — elküldeni.Es az igazgató engedve a .józan. (?) észnek, a türídérkisasszonyt elbocsátotta, így boszulta meg magát a hatalmaskodás.Szervezeti ügyek.

Figyelem éttermi segédek! Egyesületünkben december 5-én, csütörtökön, délután 4 órakor, Bokányi elvtársunk megkezdi 
sorozatos előadását. Kérjük a t. szaktársakat, hogy a felolvasásokra hozzák el nejeiket és esaládjukat.

Az éttermi segédek által november hó 26-án lartoli taggyűlési tudósítás anyaghalmaz miatt jövő számunkra marad. Itt csak azt említjük meg, hogy a taggyűlés egy héttagú .jelölő^-bizottságot választott, akiket azzal bízott meg a gyűlés, hogy az uj tisztikart jelölje a B. P. E. december lö-án tartandó rendkívüli közgyűlésére. A megválasztott bizottság tagjai: Kopcsinovits Antal, Vida Lajos, Mányi Gábor, Vigh Gyula, Deutsch Gyula, Schindler István és Kugler János.
A kávéssegédek szakegyesülete ve

zetősége folyó hő 22-én tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy a saját kebelében támadt differenciák következtében lemondanak, hogy ezáltal a tagoknak mód nyujtassék a választmány rekonstruálására.Egyben kimondta a választmány azt is. hogy a közgyűlés elé oly javaslattal lép, mely szerint az ügyvezető alelnöki állás ezenlul szintén csak tiszteletbeli állás legyen és az egyesület ügyeinek vezetésére egy titkári állás létesittessék, amely hivatalt a választmány pályázat utján fog betölteni.
Főpincéri értekezlet. A szállodai, éttermi és vendéglői főpincérek f. hó 21 én, éjjel I órakor, Csengery-ufca I. szám alatti helyiségükben értekezletet tartottak.Az értekezlet elnöke Vig István volt, aki vázolta az összejövetel célját. Kopcsinovits Antal utal arra. hogy a mai főpincéri értekezletet azért hívtuk egybe, hogy feltárjuk azt a tarthatatlan helyzetet, ami a Budapesti Pincér-Egyletben jelenleg van és azért, hogy a f Klotild.-kávéliáz falain belül megint oly dolgok készülnek az éttermi segédek szervezete ellen, amit hallgatagon tűrni nem lehet.Schönherr József a kollektív szerződésről és arról beszélt, hogy a főpincérek érdeke megköveteli, hogy szoros kapcsolatban legyenek az éttermi segédekkel, mert csakis együttes szervezkedéssel lehet a helyzeten javítani.Ezután a következő határozati javaslatot fogadta el az értekezlet:Tekintettel arra:Miután ismeretes, hogy egy fó'pincér- csoport oly irányban tesz propagandát, hogy a főpincéreket egy külön csoportba összpontosítsa, mely csoport a szociáldemokrata pártból kilépjen és mint olyan külön csoportként álljon fenn:Azért kimondja a mai főpincér-értekezlet, hogy szükségesnek látja a főpincérck csoportjának szabadszervezeti formában való megalakítását, de csakis az osztáiyharc alapján, a szociáldemokrata párton belül és az éttermi segédek szabadszervezetével való szolidaritást szükségesnek tartja.Azért minden olyan mozgalommal szemben, amely ellenkezik a szociáldemokrácia alapelveivel, a legmesszebbmenő harcot folytatja.Kimondja még az értekezlet azt, hogy havonta két főpincéri értekezletet tart, amelyen gazdasági, valamint társadalmi helyzetüket érintő dolgokkal foglalkoznak.Végül kimondja az értekezlet, hogy az éttermi segédek szervező- és bizalmiférfi- értekezletein a jelenleg megalakított főpincéri csoport magát képviselteti s egy ötös-bizottságot választ oly célból, hogy azok telváltva jelenjenek meg az értekezleteken.Ezen határozat tudomás- és hozzájárulás végett az összes főpincéreknek megküldetik.Szaktársi üdvözlettel: Kopcsinovits Antal, Caicsinkó Béla, Novák József, Löffelholz Pál, Szarvas Béla, Qrünvald Ödön. Med- nyánszky István, Babocsay István, Vizváry Béla, Tari Pál, Czethoffer Endre, Witinger Béla, Klech Antal, Csizmadia János, Singer Frigyes, Gergitz József, Dobler István. Porjesz Samu Tőpincérek.A budapesti pincéregylet vigalmi bizottsága által november 11-én, a munkanélküliek alapja javára rendezett kedélyes estén felülfizetni szívesek voltak: Louis Francois 48.—

Boda és Blochmann 10.—, Vizváry Béla 20.-, P. A. 10.—, Bokros Károly 10.—, Pál János vendéglős 5.—, Vigh István 3.—, Kossá János vendéglős 2.—, Vida Lajos 2.—, Hartay Dénes 2.—, Szarka József 3.—, Csernák József 4.—, Gróf Keglevich 4.—, ifj. Banda Marci 3.—, Berkovits Károly 5.—, özv. Kánya Pálné 2.—, Fászler Hugó 1.—, Silberspitz N. 1.—, N. N. 1.—, Korda Mária 1.—, Tolvaj János 1.—, Schönbein Edéné 1.—, Kredics Lőrinc 1. — , Rőczer Károlyrré 1.—, Zidarics Ödön 1.—, Braun Lipót 1.—. B. F. 1,—, Prim Károly 1.—, Grósz Samn 1.—, Szarka Imre 1.—, P. S. 1.—, Révay Fülöp 1.—, Gruics György —.50, Schőn- herr I. 2.— korona. Összesen 153 korona 50 fillér.Úgy a felülfizetőknek, valamint az estéfyen közreműködő «Gutenberg»-mükedvelő társaságnak ezúton is köszönetét mond
a vigalmi bizottság.

Eljegyzések. Horváth Zoltán szaktársunk eljegyezte Wallinger Leopoldinát és Bolgár Miska szaktársunk Mandl Rózsikat.
Miskolcról K. A. szaktársunk arról értesít bennünket, hogy f. hó 15-iki számunkban Freinreuer Géza és Weisz Béla főpincérekre vonatkozó megjelent közlemény téves információk alapján jelent meg. A két főpincér szaktársunknak imputált dolog valótlan, amit ezennel rektifikálok.

K. A.
Bocsánatkérő nyilatkozat. Alulírott elismerem, hogy Zotter szaktársat jogtalanul sértettem meg s ezért tőle és a szervezett éttermi segédektől bocsánatot kérek, 

Prosner Ferenc, fizetőpincér, Förster-étterem.
Nyugtázás. A kávéssegédek szatcegye- sőiete az alábbi adományokat nyugtázza: 

Riviéra-kávéház persely 4.33, Oktogon-persely 9.81, Royal-szálló 10.—, Krausz Ferenc4.— korona.N yilatko zat. Szaklapunk november hó 15-cn megjelent 25-ik számában Ahol meghátrálnak' cimii közleményben bennünket, mint a Báthory- kávéhste biiolmiférfiait, pellengére állítottak, mintha mi kerékkötői volnánk az öntudatos szervezkedésnek.Mi ez utón értesítjük összes szaktársainkat, hogy a reánk vonatkozó kompromittáló híresztelések nem felelnek meg a valóságnak.És kijelentjük, hogy mindig öntudatos munkásokhoz illően viselkedtünk ezideig is és a jövőben is arra törekszünk, hogy szervezetünknek mindig lelkes harcosai maradjunk. A  B á+ fiory-ká véhá z
b iz a lm ifé r fia i.B o jk o tt fe lo ld á s . Értesítjük az összes szaktársakat, hogy a Sztancsu-kavéház tulajdonosa és az ott alkalmazásban lévő Tóth István kávéfőző, elfogadták szervezetünk feltételeit s november 20-án a bojkott alól fel lettek oldva.

A  k á véfő ző k  sze rvező  b iz o ttsá g a .B ocsánatkérés. Alulírott ez utón kérek bocsánatot munkástársaimtól és a szervezettől, a Club-kávéház- bán elkövetett illetlen magaviseletemért és ígérem, hogy a jövőben öntudatos munkáshoz illően fogom magamat viselni. U b r á n k o v its  Feren c ,konyhalegény.SZEM LE.
A kipofozott cupringer. Még a Kávéssegédek Szaklapjának idejében, múlt év junius havában fenti címmel azt irta a «Kávéssegédek Szaklapja* Pápai Sándorról, erről a közismert zugügynökről, hogy egy alkalommal, amikor ki akarta túrni állásából Schwarcz  ̂ Sándort, az Ámor kávéház volt főpincérét, hogy helyette a szakegylet megkerülésével — persze megfelelő honoráriumért — egy ismeretlen alakot csúsztasson állásba, az állásában megtámadott főpincér őt a kávéliázból kipofozta. A cikk* - j -  a, szemtelen zugügynök sajtópert i - ín0 ’ ^ felelősséget Schwarcz Sándoron kívül, a szaklapnak volt felelős szerkesztője, Boor Jenő szaktárs is elvállalta és ez ügy- be” vo,t f  törvényszéknél műit hó 19-én a fotárgyalás, ahol vagy 12 tanú. köztük Kanczler kávés is, megjelent, hogy bebizo- nyitsák, miszerint a kipofoz ás tényleg meg

történt. Am bizonyításra nem került a sor, amennyiben Pápai uraság az ő rettenetes panaszát — amelytől ugyancsak nem félt



T907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklap/a 7. oldalsenki — visszavonta. Bizonyára úgy goiv dolkozott, hogy a pofonokat még a bíróság sem tudná lemosni róla és ha bebizonyul, hogy Pápai tényleg megkapta a sikerült kézmozdulatokat, akkor még felmentik a vádlottakat és az ügynök ur legfeljebb a járásbíróságnál kereshetne vigaszt az elszenvedett pofonokért. Ránk nézve csupán annyiban érdekes ennek a közismert zugügynek az esete, hogy a tárgyaláson megtudtuk Pápai ügynökről azt is, hogy több- rendbeli okirathamisitásért jelenleg négy havi büntetését üli. Pápai — akit egy bör- tönor kisért fel cellájából — látva, hogy célt úgy sem érhetne, panaszának visszavonásâ  után, mint aki jól végezte dolgát, a börtönőr kísérete mellett ismét leereszice- dett — a földszintre.
Állami aranyéremmel kitüntetett 

munkásegyesület. A napokban bezárult nemzetközi balesetügyi és munkásjóléti kiállításon a hazai és külföldi jeles szakférfiakból alakult bíráló bizottság az állami aranyéremmel tüntette ki az 1893. év óta fennálló Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyugdíj egyletét a rokkantak, árvák és özvegyek segítése terén kifejtett kiválóan közhasznú tevékenységéért. Ezen állami támogatásban részesülő munkásjóléti intézményünk a folyó évben beiratkozott 15 ezer uj taggal ötvenötezer rendes fizető tagot számlál, alaptőkéje 2.900.000 koronára emelkedett, a legutóbb Ungvárott, Nagyatádon. Rákosbányán és Keszthelyen alakult uj fiókokkal országszerte már 175 fiókpénztára van. Az egylet emberbaráti hivatásának igazolásául felemlítjük, hogy az 1903-ban elkezdett segítési idő óta eddig több mint százkilencvenezer koronát fizetett ki 249 rokkant munkás és iparos és 61 árva állandó segítésére. Az egylet központi irodája Budapesten, Vili. kér., József-utca 23. szám alatt, az egyesület saját házában van, ahol felvilágosítással szívesen szolgáinak.A m unkások e gyesü lési jo g * - ’Ot<OB«or»zág«b án . Az orosz forradalmi- m ozgaW ú• ííihnnwtöbbH liberális rendeletét adott ki a cár. Többek közt a munkások egyesülési jogát is szabályozta. Igaz, hogy ez az egyesülési jog nem mondható ideálisnak, de azért mégis s o k k a l jo b b , mint a magyarországi. Az orosz szakszervezetek létesítése ezelőtt — akár csak Magyarországon — a rendőrhatóságok tetszésétől függött, az 1907. évi március hó 17-én kelt császári rendelettel törvényes szabályozást nyertek.E rendelet főbb határozmányai a következők ;1. §. A munkaadó-és munkásszervezetek feladata tagjaik ipari érdekeit szolgálni és mnnkásviszonyait javítani, valamint a tagfk vállalatainak termékenységét növelni. 2. §. A munkaadó- es munkásszervezetek célja lehet: a) a munkaadók és a munkások között a munkaviszony tekintetében felmerült viszályok megszüntetésének eszközeit, nevezetesen a választott bírói eljárást megállapítani; b) az ipar és kereskedelem különböző ágaiban a munkabér nagyságát és a munkaviszony egyéb feltételeit megállapítani ; c) tagjait segélyben részesíteni : d) temetkezési, kiházasitási és előlegezési pénztárakat alakítani: e) könyvtárakat, ipari szakiskolákat, szaktanfolyamokat és felolvasásokat alapítani, illetőleg rendezni : /) tagjainak a közszükségleti cikkek és szerszámok megszerzésében könnyebbséget biztosítani ; g) díjtalanul munkát közvetíteni; h) a jogi tanácsadást szervezni. 3. §. A szakszervezetek által céljaik megvalósítására létesített intézmények ez intézmények tekintetében érvényben levő általános szabályodnak vannak alávetve. 4. §. A szakszervezet megbízhatja az általa létesített intézeteket, hogy azon ügyeket, melyek a szakszervezet működési körébe tartoznak, propaganda utján előmozdítsa.5. §. A szakszervezet jogosítva van bizonyos vidékekre vagy a tagok bizonyos csoportjaira nézve külön szakosztályokat létesíteni.Az orosz szakszervezetek alapítása olyformán történik, hogy az alapítók bejentik ezt a kerület iparfel ügyelőjének vagy bányafőmérnöknek, akik ha az alapitok a szabályokat betartották, nem akadályozhatják a szakszervezetek alakulását. Mindez pedig az mutatja, hogy az orosz munkásoknak több a szabadságuk, mint a magyarországiaknakN ém ely kávéház- éa szállo datu lajdo no snak id egenkedése attól, hogy kávéja elkészítéséhez pótkávét használjon, annyiban indokolt lehet, hogy bizony sok pótkávé minősége tényleg nem mondható alkalmasnak arra, hogy a szemesíávéval együttesen használtaisék.Miként áll azonban a dolog a tényleg jó, válogatott nyersanyagokból szakértelemmel előállított kávé-pótlékkal, aminő a v a ló d i < F ra n c k *-g y á rtm á n y , mely az országszerte ismert •cikória* fogalommai semmiféle összefüggésben sincs és az árra nézve mindeneaetre olcsóbb, ellenben távolról sem oly kiadós fügekávéval, mek már általában édeskés

,Zeo,!™att felelhet meg, sem cserélendő össze.Silányabb pótlószereknek az a hátránya, hogy az italból mindig idegenszerii utóizük miatt kiérezhe-u ? zamatosán keserű <Franck»-kávépótlék csekély adagja, a szemeskávc természetes zamatjával vegyülve, izének hatását fokozza s emellett a tűzetnek gyönyörű szép, aranvbarna szint, valamint több tartalmat ad.A ‘ Franck*-pótlék tehát nem annyira a szemes- kave olcsóbbá tételére, mint a valóságban jóleső, kellemes izének finomítására szolgál.H IV A T A LO S RÉSZ. Felhívás!
A Budapesti Pincéregylet tagjaitfelhívjuk, hogy lakcímeiket haladéktalanul jelentsék be az egyesületi irodába, nehogy a közgyűlési meghívók szétküldése alkalmával zavarok legyenek.Azon egyesületi tagok pedig, akik bármi okból meghívót nem kaptak volna, annak átvétele végett forduljanak az egyleti titkárhoz.
A megtartandó közgyűlésen csak szavazati igazolvány előmutatása mellett lehet szavazni. Szavazó-igazolványok átvehetők az egyleti titkárnál.
A Budapesti Pincéregylet tagjait felkérjük, hogy ideiglenes tagsági nyugtáikat, eredeti nyugtákkal becserélni szíveskedjenek. Azok átvehetők az egyleti irodában.
Tagdíjfizetési halasztást kérők tagsági igazolványaikat szíveskedjenek magokkal hozni.
A Budapesti Pincéregylet helyiségeihétfőn és csütörtökön reggeli 5 óráig nyitva vannak.
figyelmeztetjük a t. szaktársakat, hogy a folyó évben a szokásos gyermekfelruházás elmarad.
Választás. Honyék Lajos ügyvezető állásától megvált. Az ügyvezetői állásra a választmány Kugler János szaktársunkat választotta meg.Je g y z ő k ö n y v . Felvétetett' a BudapéstV Pincér- egylet 1907 november hő í3-án tartott válástÁrfílfnylülésén.

U n o k :  Varga István.
Jegyző: Koznia Zsigmond.
Elnök a határozatképességet megállapítja, az ülést megnyitja. Felolvastatja a múlt ülés jegyzőkönyvét, azt hiteíesitik.Bemutatja a segélyek iránt benyújtott kérvényeket.
A választmány Szabó Józsefnek 12.—, Kiegel Dávidnak 10.—, Sióba Erzsébetnek 20.— kor. segélyt megszavaz.
L ln ö k  bemutatja az alapítványok elnyerése iránt beadott pályázatokat.
A választmány beható vita után, az IpartársulatiMillennium -alapítvány 50—-50 kor. HantzingerJános és Fo 11v Józsefnek, a Kamrner Ernő-féle ,40- 40 kor. alapítványt Molnár Sándor és Munter Ágostonnak, az Aich János-féle 40.— kor. alapítványt Blazy Vilmosnak itclte oda.
E ln ö k  jelenti, hogy az 1906. évről hátralékos tagokat töröltük s az 1907. évről hátralékosokat a tagdíjfizetésre felszólítjuk és ha nem fizetnének, azokat is kénytelenek leszünk törölni.
Heurigs Nándor választmányi tag az elnökséget okolja a sok tagdij-hátralék miatt.
E ln ö k  hivatkozik a közgyűlés határozatára, mely kimondja, *hogy az 1906. évről hátralékban levők tagdijai is behajtandók. Bemutat több halasztás iránti kérelmet.
A  vá la sztm á n y  az elnökség intézkedését tudomásul veszi és megbízza, hogy a tagdíjfizetési halasztásokat az alapszabályoknak megfelelően esetről-esetre adja meg.
Titkár bemutatja az ipartársulat átiratát, melyben tiltakozik a kollektív szerződés oly magyarázata ellen, hogy az ipartársulat tagjai a heti szabadnapot megtartatni kötelesek.
A  vá la sztm á n y  kijelenti, hogy a szabadnap megtartásához ragaszkodik, úgy mint azt az ipartársu- latnál megtartott békéltető bíróság határozatában megállapította.
E ln ö k  javasolja, hogy a tagok művelésére tudományos felolvasások tartassanak.
A  v á la sztm á n y  elfogadja a javaslatot s annak rendezését az elnökségre bízza.
E ln ö k  bejelenti, hogy az egyesületi pénzkezelés ezentúl csekk utján történik. Bemutatja e csekkkönyvet.
H e u r ig s  Nándor választmányi tag, tekintettel a szövetkezetek válságára, kérdi az elnökséget, nincs-e veszélyben az egyesület vagyona a M. Ü . és L. Bank mint szövetkezetnél ?
E ln ö k  kijelenti, hogy őt nem személyes, hanem az egylet érdeke vezette, mikor a vagyont a fenti banknál helyezte el, hol magasabb százalékot fizetnek. A szövetkezetek tényleg válságban vannak, de ez a bank ezidőszeriu* is a nagyobb péttzwtézetek

által megvizsgáltatott és korlátlan hitelt élvez. Mindamellett, ha a választmány m egfelelőbbnek tartaná, vegye innen ki a pénzt és helyezze el máshoij
A  vála sztm á n yt  az adott felvilágosítás me nyugtatja és az egyleti vagyont továbbra is O . és L. Banknál helyezi el.
E ln ö k  jelenti, hogy Pribiczcr András és Marx Ferenc ellen kizárási indítványt nyújtottak be.
A  vá la sztm á n y  nevezetteket az alapszabályok 25. §-ának e) pontja alapján a tagok sorából kizárja.
E ln ö k  jelenti, hogy Kozma Z iigm o nd titkár, nov. hó l-én felmondását benyújtotta.
A  vá la sztm á n y  a felmondást, a felmondási idő betartásával, tudomásul veszi.
E ln ö k  bemutatja Honyek Lajos felmondását s az ügyvezető állásra ajánlja Kugler Jánost. Fizetését havi 160 koronában kéri m egállapítani.
A  vá la sztm á n y  a javaslatot elfogadja.
E ln ö k  jelenti, hogy személyes ellenségei azt hiresztelik róla, hogy a szaklap megindításakor 6 az egyesülettől 3000 koronát felvett, havi 100 korona visszafizetési kötelezettség mellett. Ezen állítások támogatására felhozzák az 1905 november 21-iki jegyőkönyvet, melyből rossz fogalmazás folytán, ezt ki is lehet magyarázni.Kijelenti, hogy a 3000 korona nem neki, hanem a kiadandó szaklap költségeire lett m egszavazva. Visszafizetésről annyiban volt szó, hogy a lap részére gyűjtendő hirdetések jövedelme a költségeket esetleg fedezni fogják.
H eu rig s  Nándor választmányi tag hozzászólása után a választmány kimondja, hogy a legközelebb tartandó ülésre meghívja az akkori választmány tagjait és ez ügyben észrevételeiket kikéri.
E ln ö k :  Azt is beszélik, hogy az orvos fizetését önkényesen utalványozza. Ezzel szemben kéri konstatálni, hogy az. előbbi választmányi ülés határozta el az orvos alkalmazását m indaddig, m ig az uj alapszabályok jóváhagyva nem lesznek, avagy mig a választmány a beteg tagok gyógykezelését meg nem szünteti.
A  vála sztm á n y  beható vita után kim ondja, hogy a beteg tagokat tovább gyógykezelteti és az egyesületi orvost alkalmazza.
E ln ö k  bemutatja a negyedévi pénztári kimutatást.
A  vá la sztm á n y  a kimutatást rendben találja.
E ln ö k  bemutatja Rózsavölgyi Béla véglegesítése iránti kérelmét.
A  vála sztm á n y  Rózsavölgyi Bélát három havi felmondással véglegesíti.
E ln ö k  bemutatja az újonnan belépő tagok felvételi lapjait, köztük Vigh István abbeli kérelmét, hogy tagsági dijait egy évre vissszam enőleg fizethesse.
A  vá la sztm á n y  a belépőket a tagok sorába fe lveszi. Vigh István kérelmét, alapszabályaink értelmében, nem fogadja el.
E ln ö k  oejelenti, hogy tekintettel a tagok között fennálló elégedetlenségre, december hó ló-ára közgyűlést hiv egybe.
A  vá la sztm á n y  ezt tudomásul veszi.Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.K . m. f.
K o z m a  Z s ig m o n d , V a rg a  Is tv á n ,je g y z ő . elnök.Je g y z ő k ö n y v , felvétetett a Budapesti Pincéregylet 1907 november hó 19-én tartott rendkívüli választmányi ülésén.
E ln ö k  Varga István.

J e g y z ő  Kozma Zsigmond.
E ln ö k  a határozatképességet m egállapítja és az ülést megnyitja.Jelenti, hogy a múlt ülés határozatának m egfelelően, a mai ülésre meghívta az 1905. év decem ber hó 31-én tartott választmányi ülésen résztvett, akkori választmányi tagokat. M eg jelen tek : Kövesi István, Zimmerl Ferenc, Mitrovácz A d o lf és Szép Lajos.A  megjelenteket felvilágosítja és előadja, hogy azt hiresztelik róla, miszerint az egyesület áltál kiadott szaklap költségeire az egyesület pénztárából felvett 3000 koronát, havi 100 koronás visszafizetési kötelezettség mellett, amit m ég a mai napig sem tett meg. Felolvassa az 1905 december 21-én tartott választmányi ülés jegyzőkönyvét. Kéri m egállapítani, hogy a jegyzőkönyvnek a lapkiadásra vonatkozó része téves."Kéri a m egjelenteket, szíveskedjenek észrevételeiket megtenni.
M itro vá cz A d o l f  kérdezi ; megkapta-e az elnök a 3000 koronát ? H a nem, úgy térjenek a dolog felett napirendre. K érd e zi: van-e rendes könyvelés ? H a igen, úgy ügy tárgytalan. Aki felemlíti, fe le lő ségre kell vonni.
E ln ö k :  A  híreket csak kolportálják, azért nincs kit felelősségre vonni.
C se rm á k  J ó z s e f  pénztáros: A  választmány akkor a lap meginditási költségeire 1000 koronát utalványozott.
M itr o v á c z  A d o l f :  Em lékszem  arra, hogy Varga urnák 3000 korona rendelkezésére bocsáttassák, ae kérdem és nem látom beigazolva, hogy ezen 3000 korona ki lett-e utalványozva, mert kitűnik a jegyzőkönyvből, hogy csak m egszavazva van és mint az évi mérleg mutatja, 1688 korona lett csak felhasználva.
C siz m a d ia  J á n o s  kívánja, hogy a vádak hangoz- látóit bíróság elé álHtsák.
E ln ö k :  Ezek csak hírek. A  hiresztelőket nem iám én. H a ismerné, bíróság elé állítaná őket.M egállapítja, hogy az akkori jegyzőkönyv hamis. Ö t hónappal megindítása után még az utalványozás jogáról lemondott.



8. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1907
Mitrovácz Adolf: A jegyzőkönyv hamis, mert a 100 koronás havi visszafizetési kötelezettségre nem emlékszem.
Kövest István:  Varga urnák a 3000 koronát a lap költségeire megszavaztuk, de tudtommal arról, hogy az összeget 100 koronás havi részletekben lefizesse, szó sem volt.
Szét) Lajos: A 3000 korona meg lett szavazva Vargának a lap költségeinek fedezésére, de Varga mondotta, hogy a hirdetési jövedelem fedezni fogja a kiadásokat. Tiltakozik az ellen, hogy az 1905. évi december hó 21-iki jegyzőkönyvet meghamisították.
Elnök kijelenti, hogy felületesen jártak el, mikor a jegyzőkönyvet hitelesítették.Kérdezi a jelenlevő számvizsgáló, Kammer Béla szaktársat, látott-e nyomdaszámlákat?
Kammer Béla számvizsgáló nem emlékszik, hogy milyen nyomdaszámlák lettek kifizetve.
Elnök kijelenti, hogy állításait bíróság előtt is hajlandó megerősiteni.Kiván*e valaki a tárgyhoz hozzászólani ? Amennyiben a tárgyhoz szólni senki sem kíván, indítványozom, hogy az 1907. évi november hó 19-éu tartott rendkívüli választmányi ülés tárgyalás alá vette az 19G5. évi december hó 21-én tartott választmányi ülésnek éjjel folytatólagosan felvett jegyzőkönyve azon részét, melyben a szaklap költségeire 3000 korona szavaztatott volna meg Varga Istvánnak és megállapította, hogy a jegyzőkönyv téves, amennyiben nevezett összeg bár megszavaztatott a lap költségeire, Varga István, aki a lap szerkesztésével megbizatott, megbizatott egyúttal a megszavazott 3000 koronának a lap költségeinek fedezésére való felhasználásával is. A jegyzőkönyvnek az a része, mely a havi 100 koronás visszafizetésről szól, ugyancsak téves, amennyiben a visszafizetésről csak annyiban volt szó. hogy a lap költségei esetleges hirdetési bevételekből visszatérülnek.Ezekről a választmány, az akkori választmányi ülésen jelenvolt, részben jelenlegi választmányi tagok, részben volt választmányi tagok meghallgatása után győződött meg.
Elnök kérdezi, hogy elfogadják-e az indítványt. 
Választmány az indítványt elfogadja.

Varga István.Hitelesítjük:
Szép Lajos, Palkovits János, Zimmerl Ferenc, 
Hautzinger János, Mitrovácz Adolf.
Elnök bemutatja az ügyvezető panaszait több munkanélküli tag ellen.
Választmány nevezetteket kölcsönös tiszteletre inti.
Elnök bemutatja Honyek Lajos lemondását. 
Választmány azt tudomásul veszi. Kuglcr Jánost állása elfoglalására felszólítja.
Elnök bemutatja Vigh István beadványát. 
Választmány azt a jövő választmányi ülés napirendjére tűzi.
Elnök fejtegeti, hogy mily nagy agitáció folyik az elnök és a választmány ellen, miért is bejelenti, hogy elnöki tisztségétől megválik és a rendkívüli választó közgyűlést december hó 16-árahivja egybe.
Választmány ezt tudomásul veszi és szintén bejelenti lemondását.Egyéb tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. Kelt mint fent.
Kozma Zsigmond, jegyző. Vtrrga István, elnök.Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi számában a Budapesti Pincéregylet törölt tagjainak névsorát közöltük. Sajnálatos félreértés következtében a törölt tagok névsorával párhuzamosan közöltük azon tagok névsorát is, akik bár három, hónapnál többel vannak elmaradva, de törölve nincsenek. Tehát a mulikori számunkban közöltek névsora úgy értelmezendő, hogy a második 

hasábon felülről lefelé olvasva a 45-ik sorig megjelent tagok lettek törölve. A 45-ik sorban a hetes számú tagtól lefelé, valamint az itt alább közöltek is csak felszólítások.Mindenesetre kérjük t. szaktársainkat, hogy 14 napon belül okvetlen rendezzék ügyüket.
A Budapesti Pincéregylet elnökségeaz alábbi, tagdíjjal hátralékban levő tagokat szólítja fel, hogy hozzák rendbe tagjárulékaikat:365. Krautsák Samu, 367. Kretschmár Ferenc, 370. Kutasi Lajos, 375. Kiss Sándor, 381. Kleindinst Károly, 383. Kaiser Károly, 384. Kötbauer Károly, 385. Kozák Béla, 387. Kovács József, 390. Kolb Lajos, 393. Koltai János, 395. Klatschmann Károly, 391, Kroner Alajos, 404. Kiegei Dávid, 408. Kolet Richárd, 411. Konkoly István, 413. Kieszel József, 417. Kurcz János, 419. Kondor Ferenc, 424. Ko- valszky Kálmán, 426. Kiszel József 427. Keller Ferenc, 428. Körhegyi Béla, 433. Krantz István, 435. Kovács J ., 447. Korek A. 438. Koppéi H., 441. Kiss 1., 443. Kenderesi Qyörgy, 445. Koller János, 449. Khon Géza, 450. Kuris István, 451. Krautsach József, 452. Kovács Antal, 454. Köves! János, 455. Kleh István, 456. Kurhelya István, 458. Krantz Ignác, 459. Lengyel János, 460. Linczmayer Gyula, 461. Lipták János, 463. Labes Frigyes, 464. Láng hans Ágoston, 465. Laczi Lipót, 368. Lukács Sán- do*' \1\. Lukács János, 478s Lessing Andor 479

Lukács József, 481. Lipner Gusztáv, 482. Láng János, 486. Ludvig Ferencz, 489. Löki Gyula, 490. Lukács István, 491. Lőrincz Károly, 494. Lengyel Viktor, 493. Löwenfeld Rezső, 494. Lovánka Nándor, 495. Mayer Ferenc, 500. Marx József, 501. Mersich Mátyás, 502. Meszenlehner Alajos, 504. Mobop József, 506. Moser Károly, 508. Mungye András, 509. Müllner Tivadar, 516. Moravcsik Lajos, 520. Meisel Béla, 521. Marcse Gotlieb, 522. Miilíer János, 523. Minarich Fülöp, 528. Millin János, 531. Mátyás, Edrnuud, 536. Márkus Imre, 537. Moluár Gábor, 539. Markovics Lajos, 540. Milcz Ferenc, 541. Mancsek István, 543. Moskovics Hugó, 545. Mayer Rezső, 546. Magyorósi Géza, 547. Mészáros József, 548. Műnk Ármin, 553. Meiser Ferenc, 554. Neu- bauer Raymund, 555. Novak Kálmán, 557. Nick Hugó, 558. Németh István, 561. Nika Ágoston, 564. Neumann László, 566. Nagy József, 568. Nat- kay Bálint, 571. Neubauer Oszkár, 574. B. Nagy Mihály, 575. Nagy István, 577. Neumann Ernő, 579. Nagy György, 580. Nagy János. 581. Németh Mihály, 582. Nánási Pál, 583. Nikora S., 58-1. Némethi Ferenc, 585. Kovács István, 587. Ott Mihály, 592. Oxenhoffer Károly, 594. Oláh Vince, 595. Ofenbacher József, 596. Pántol Márton. 597. Papp L., 598. Patonay G ., 604. PothL. 605. Putnin J „  607. Perutka Ignác, 611. Paukovits Endre, 612, Porga Sándor, 614. Padi István, 615. Papp Sándor, 616. Pálffy Z ., 617. Pfeifer F., 622. Pantyi I.. 625. Pálffy Endre, 626. Pető János, 628. PólyákLászló, 630. Pokornyi Antal, 631. Podusitzky Árpád, 633. Pozsgay András, 634. Pulvermann József, 635. Papp József, 637. Prém Károly, 638. Perkovátz Bódog, 639. Paksi Sándor, 642. ifj. Pethő János, 643. Petridesz Károly, 64S. Pulay János, 650. Paciul Ferenc. 651. Raschka József, 654. Rieder Gyula, 656. Ritter Frigyes, 657. Ru!f Rudolf, 658. Ruwald Gyula, 659. Rév Vimos, 060. Riegel Károly, 662. Roth Keresztéi)', 663. Riesz Károly, 666. Riesz Henrik, 667. Rózsavölgyi Béla, 668. Raskó József, 669. Reinhardt Deák István, 671. Rózsás János, 672. Rehling Rezső, 673. Rutz Kálmán, 674. Risko- vics Lajos, 675. Radó Gyula, 676. Saláta Gyula, 677. Simon Kálmán, 678. Skalitzky K., 680. S eger T.. 681. Steiner M ., 683. Sfubenwobl 1.685. Stölzl N., 686. Scherübl Károly, 688. Schöck Lajos, 692. Szauer István, 693. Szeif Alajos, 694. Szép Lajos, 699. Spesny Vilmos, 700. Smrakovsky János, 702. Skultéti Sándor, 708. Struhács János, 710. Szabó József, 714. Szőllősi Péter, 718. Simon Alajos, 724. Stullcr Béla, 725. Stefanovits Ferenc, 731. Szabó Endre, 732. Schik Adolf, 733. Somogyi József, 737. Schreiner Márton, 739. Szabó Kálmán, 747. Szarka József, 749. Sebestyén Dezső, 756. Szakács Antal, 758. Szarvas Béla, 759. Stróbl Károly, 761. Stehlig Bódog, 762. Szántó József, 763. Seidenschnur Béla, 764. Stocbl Rezső, 765. Szabó József, 766. Stangí Ferfnc, 7Ö.7. Suger Frigyes, 768. Sommer Emil, 769. Stefka Pál, 77Ó. Sirucz József, 771. Spltzer József. 772. Sumics Géza, 774. Székely István, 775. Stausz József, 776. Szlavik József, 778. Somogyi János, 779. Sütő István, 780. Sepper Béla, 781. Söberl János, 782. Sutz Adolf, 7S4. Sodits József, 786. Schenk Nándor, 789. Schwarcz Lajos, 792. Schober István, 793. Schrammel Antal, 794. Schwarcz Frigyes, 795. Schindler Antal, 796. Scbulteisz János, 798. Suszter Károly, 800. Schrammel János, 812. Totsche Gyula, 813. Tapler József, 814. Tóth Lajos, 820. Tüdős Béla, 821. Táki Ede, 822. Török László, 823. Tábos Ferenc, 824. Tamheizl József, 828. Tauber Bódog, 829. Tóth József, 832. Totsche Bertalan, 833. Tomanna György, 834. Tomik József, 835. Teller Vilmos, 836. Teischler Alajos, 838. Tétri József, 840. Trencsánsky Ferenc, 842. Tóth Béla, 843. Takács Imre, 845. Tömpe Antal, 846. Tomka Béla, 847. Tárgyik Béla, 848. Tohr József, 850. Urbán Rezső, 851. Újvári József, 852. Untereiner János, 854. Ulm Gyula, 855. Urai Ödön, 856. Vágó Jenő, 858. Verán Alajos, 859. Vigh József, 864. Vezmarovits Tivadar, 865. Varga József, 866. ifj. Varga István, 868. Végh Gyula, 870. ifj. Varga János, 873. Vincze Mihály, 874. Varga József, 876. Varga Pál, 877. Vusits János, 878. Vecsera Lajos, 880. Varga Antal, 881. Vizmathi Miklós, 882. Vadász Boldizsár, 884. Vezér Péter, 886. Valentini Oyörgy, 888. Valics József, 889. Walner Samu, 890. Waltér János, 891. Weisz János, 892. Verböczi Lajos, 901, Weisl Károly, 902. Vaczovszky Sándor, 904. Wagner Ferenc, 910. Wind János, 913. Weisl Gusztáv, 914. Weisz Miklós, 916. Werner Antal, 917. Weckermann József, 918. Weisz József, 919. Weber János, 920. Weisz Frigyes, 921. Weislberg Sándor, 922. Wolf Gyula, 925. Wlasits Ignác, 926. Vittek Károly, 927. Vadas Ferenc, 929. Quaiser Károly, 930. Záborszky Árpád, 931. Zavecz József, 932. Zeisz Lipót, 936. Zeidakovits István, 939. Zorkoczy Zsigmond, 943. Zsiska Jenő, 944. Zolovits János, 947. Butuza Simon, 948. Bürger Henrik, 949. Borhi József, 952. Cser Ernő, 953. Csermega Jenő, 955. Császár Imre, 957. Dötl József, 959. Esch József, 960. Fekete Géza, 963. Frommer Henrik, 965. Gavenda Ferenc, 967. Hengvel József, 971. Heredi Kálmán, 974. Horváth József, 975. Bsisek Rezső, 979. Kovács B. Mihály, 982. Kovács Lajos, 983. Krig Jakab, 984. Komáromi Antal, 986. Lajos Henrik, 988. Mara- kovits Alajos, 989. Madari Zoltán, 994. Nikola Stanankovics, 996. Püspök Ferenc, 997. Pálfy R^zs^s János, 1008. Schartner János, 1009. Semits Lajos, 1010. Schwebler Gyula, 1011. Schubert József, 1013. Ulreich Ferenc, 1014. Uhlager János, 1015. Váczi Béla, 1017. Wagner Gyula, 1018. Weisz József, 1019. Woxbauer Géza, 1020. Weisz István, 1021. Wagner Ferenc, 1022. Zeubori Sándor, 1023. Horváth Zsigmond. 1024. Halász János. 1025. Novák Imre, 1028. Bre-

selmayer István, 1030. Szabó Imre, 1032. Rosen- berger Jakab, 1034. Kraiisz Vilmos, 1036. Várda Márton, 1039. Halper Pál, 1040. Mclcsoh János, 1041. Nagy Károly, 1042. Ribarits Sándor, 1043. Payer Pál, 1046. Schöffer Lajos, 1048, Wagner Ferenc, 1049. Vrabek Ede, 1052. Kilár János, 1053. Csöbör Antal, 1056. Eibenschiitz István, 1057. Bartakovits István, 1059. Pólyák Antal, 1060. Atnischl Ignác, 1061. Fekete István, 1064. Schreyer István, 1067, Pethő József, 1070. Holczer József, 1071. Daubek Heinrich, 1072. Puskás József, 1073. Kasztori Vilmos, 1074. Száraz Lajos, 1075. Bodányi Gyula, 1076. Flarlman János, 1077. Jónás János, 1078. Tuber István, 1079. Tóth Jnnos, 1080. Tubák Lajos, 1031. Andorfi József, 1082. Erdman Endre, 1083. Babarczi Sándor, 1084. Baar Mihály, 1085. Bulányi Lajos, 1088. Bugyik Mihály, 1090. Demusz Károly, 1093. Dómé Sándor, 1094. Fasztler Hugó, 1095. Francz József, 1097. Fábián Ede, 1098. Fachner Adolf, 1099. Füzy Antal, 1100. Feitl József, 1101. Csóka János, 1102. Csikváry Antal, 1104. Cseke Lajos, 1106. Csonka Antal, 1107. Gedeon Gyula, 1108. ifj. Golerich József, 1109. Griinni István, 1110. Goda Jenő, 1112. Halik Ferenc, 1113. Her- kovits János, 1114. Herscbtad József, 1115. Hupfer Rezső, 1116. Hornisch jános, 1118. Hatz József, 1121. Köbei József, 1122. Krammer Ferenc, 1123. Krausz Mihály, 1124. Kubanek Lőrinc, 1125. Kiss József. 1126. Kurcz József, 1127. Krammer Antal, 1128. Kerekes Ferenc, 1130. Miinnich Pál, 1133. Meixner Mátyás, 1136. Molnár Kálmán, 1139. Méh- rer Károly, 1140. Németh Vince, 1141. Neucher József, 1142. Nagy József, 1143. Némethy Ferenc, 1144. Rettinger Márton, 1147. Poszék Vilmos, 1148. Isteníts Gusztáv, 1149. Isteníts Ferenc, 1150. Rupp Lajos, 1151. Rotfeld Zsigmond, 1152. Riesz Frigyes, 1153. Reiner Márton, 1154. Reindl János, 1155. Czinkő Imre, 1156. Stricker János, 1157.Schmidberger Lajos, 1158. Sandy Rezső, 1159.Stökler József, 1160. Szagmeister István, 1161.Simon Tóbiás, 1162. Sasterics Gyula, 1164. Südi Nándor, 1167. Szántó Géza, 1169. Suhi Károly,1170. Schindler István, 1172. Vulisits Dragusztin, 1173. Vasteleki Ignác, 1174. Vedres Bálint, 1176. Wolfsbauer Géza, 1178. Weinhapel János, 1180. Waldhauser Ferenc, 1182. Illés János, 1183. Antal György, 11S4. Leichtag Miksa, 1186. Baschkó Bé a 1183. Veszel Antal, 1189. Redeka Lajos, 1190. Frank József, 1192. Sagmutter Lőrinc, 1195, Nagy Albert, 1196. Zríkocs Ádám, 1197. Weisen- baclier Gyula, 1198. Szabó András, 1199. Stoosi István, 1202. Steiner János, 1203. Sefferling József. 1204. Szabó Lajos, 1205. Rosenfeld Nándor, 1208. Takács Antal, 1209. Tiefenthaler István, 1210. Pusztaki János, 1211. Patterman Rezső, 1211. Noficzcs Aladár, 1213. Nagelbach Rezső, 1215. Mnyer János, 1217. Müllt-r Adolf, 1218. Kis Pál, 1219. Kretke Miksa, 1220. Krautil Gyula, 1221. Gyivitits Gvula, 1222. Treu János, 1223. Csapos József, 1224. Reidinger József, 1226. Balta János, 1227. Druckcr Gyű a, 1228. Baics Imre, 1229. Albert Pál, 1231. Horváth József, 1232. Harcsai Ferenc, 1233. Meisz János, 1234. Serfőző János, 1235. Ábrahátn Vince, 1236. Barcza Tivadar, 1240. Görcz Nándor, 1242. Kenyeres István, 1243. Novotnak József, 1247. Pólyák Nándor, 1249. Breczky Imre, 1250. Csauser J^kab, 1251. Dostál Sándor, 1252. Demeter János, 1253. Diettrich Ágoston, 1255. Fekete Pál, 1259. Hirsch Jakab, 1260. Habetler János, 1262. Kaufmann Lipót, 1264. Kis Géza, 1265. Kaposi József, 1266. Kolancsics József, 1267. Kisfaludy Mihály, 1268. Krammer László, 1269. Király Géza, 1270. Keszl Gyuln, 1272. Landstein Béla, 1273. Menorits Dezső, 1274. Markó Géza, 1275. Müller Károly, 1276. Rupp József, 1279. Piánk József,1230. Ravossa Átpád, 1282. Sülő Simon, 1283.Szemeshegyi József, 1285. Silberberg József, 1286. Trombitás László, 1287. Tomik János, 1289. Podragyai József, 1291. Ludvig Sándor, 1292. Huffman Sándor, 1294. Hamar András, 1295.Bucsek Rc zíő , 1297. Notnagel József, 1298. Illés Ferenc, 1299. Tóth Lajos, 1300. Stefecsek József, 1301. Bokor Gyula, 1302. Pakó Lajos, 1303.Majoros Oáspár, 1304. Kuhn János, 1306. Spáth Ferenc, 1308. Prescher Vilmos, 1310. Kovács Gyula, 1312. Halmi József, 1313. Krancz Kálmán, 1316. Palócz Sándor, 1318. Tausz Qyörgy, 1319.Grosz Dezső. 1322. Rutka Károly, 1323! Róna Sándor, 1331. Putzer Ferenc, 1333. Patzer Rezső, 1334. Oruics Dezső, 1336. Weiszlöbuilem Vince, 1338. Jandó József, 1339. Ürge Károly, 1340. Végh Frigyes, 1341. Hartai Dénes, 1342. Solreisz András, 1343. Dávid Pál, 1344. Bukovszky Antal, 1346. Ma- luschek Róbert, 1349. Gaal István, 1350. Unger József, 1352. Esztergom György, 1354. Jametter Mátyás, 1357. Kis István, 1360. Róth Henrik, 1361. Qerber Miklós, 1365. Somorjai János, 1367. Vatini Oyula, 1368, Zéher János, 1369. Kimar János, 1370. Buhala Sándor, 1371. Kazsimir Ferenc, 1372. Szabó János, 1373. Janovits Qyörgy, 1374. Roos Henrik, 1375. Muuich Pál, 1376. Szatmári haÍ ? 8V ^ 77; Freucr J ózscf' 1378- Winkler Antal, 1381 • K'eln Lajos, 1382. Blaskó Béla, 1384. Váczi Antal, 1386. Pászti Imre, 1388. Jászai József, 1392. Marzinger Ferenc, 1395. Nagy Kálmán, 1398. Reischfer R « s ő , 1401. Kerekes ¥rnő, 1405. Kama- yár János, 1406. Cservenyánszki István, 1407. Tóth i5?íCVÍ109,uQaí l Fcrc,,c- 1411. Turcsik István, 1413. Galambos István, 1414. Matuka József, 1415. Cseri Sándor, 1417. Moritz Mihály, 1419. Bukov- M lív á 0?!?,! i l 2.1- Schubert Karoly, 1423. Blokkern fn im i,''2*4' ,'Yo,'s5. LiFó1' ,426' Q "B«1 J 4"os, 1428.?.'.n,glW 4 1 f a r k a s  Barkas, 143l á v á i u l  Antal, 1443, Horváth Pál, 1435. Cilfilz Olomtír, 1436. Munyak Frigyes, 1441, Friedman Márton, 1443. Ébespanger



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 9. oldalKálmán, 1445. Horváth Ferenc, 1447. Kummer István, 1448. Sloboda József, 1450. Halama János, 1451. Kopányi János, 1454. Líibl Károly, 1455. Hornis János, 1457. Hajós Mátyás, 1458. Rinder József, 1459. Márkus Salamon, 1460. Scháner Alajos, 1461, Kertész Lajos, 1463. Manlin Ferenc, 1465. Kostyál Géza, 1467. Ősei Gyula, 1470. Tóth Imre, 1471. Grosz György, 1473. Gulyini Károly, 1475. Klein Samu, 1476. Nagv Lajos, 1478. Lflwen- feld Nándor, 1479. Petzke' Lipót, 1480. Bognár Oszkár, 1481. Musnyák József, 1482. Vucsák Mátyás, 1483. Sipőcz Sándor, 1485. Wagner István, 1486, Varga Dénes, 1487. Verhovna Lajos, 1489. Taksony Sándor, 1493. Szűcs Lajos, 1494. Svéder János, 1495. Schiitz Ernő, 1496. Schütz István, 1497. Schnell Gyula, 1498. Simon János, 1499. Spitzer Manó, 1502. Sáli Sándor, 1505. Rády József, 1506. Rupp Károly, 1507. Putz Alajos, 1508. Pázmándy Ödön, 1513. Arlovits József, 1514. Oláh József, 1516. Németh Mihály, 1517. Németh Rafael, 1519. Merkl Lajos, 1520. Marovits István, 1522. Lakner Gábor, 1525. Kostyál Bertalan, 1526. Kovácsik Ferenc, 1528. Hobl István, 1531. Konape Rezső, 1532. Kovács Imre, 1533. Kredics Márton, 1535. Krémmel Emil, 1536. lelasits Ferenc, 1539. Illés János, 1541. Horváth Kálmán, 1542. Holczer Ferenc,(1543. Horváth István, 1545. Horváth Endre, 1548. Gártner Lajos, 1553. Fischer Béla, 1554. Farkas Oyula, 1555. Fiiétin Frigyes, 1556. Fuchs Ferenc, 1558. Csank Kálmán, 1562. Birgmayer György, 1563. Buczek Ferenc, 1564. Bardócz Pál, 1565. Breznay Gyula, 1566. Berger Imre, 1567. Bükfay Nándor, 1568. Balogh Gyula, 1569. Bállá Dénes, 1570. BachI Lajos, 1584. Róth Gyula, 1606. Kisfaludy A., 1607. Csupka Lajos, 1609. Fisch Hermann, 1611. Guznits József, 1612. Gergely Ferenc, 1620. Kovács Dániel, 1623. Ledniczky Lajos, 1624. Tóth Imre, 1626. Droják István, 1634. Bandi Nándor, 1635. Neumann Nándor, 1639. Sütő Simon, 1654. Kháu István, 1655. Bokor Miklós, 1656. Csóka János, 1689. Nagy Sándor, 1690. Schön János, 1692. Scháffer János, 1693. Weisz József, 1694. Nagy Gyula, 1696. Zolovits János, 1698. Herédi Kálmán, 1700. Szemerl Ágoston, 1702. Scevák Miklós, 1703. Krieg Jakab, 1706. Skrebek Arthur, 1707. Komáromi Antal, 1710. Molnár Gábor, 1712. Ulreich Ferencz, 1714. Püspök Ferenc, 1715. Tassy János, 1717. Neuszidler Géza, 1720. Spaczil Antal, 1721. Avar Ernő, 1724. Paál János, 1725. Halik Ferenc, 1726. Sdrközy Ferenc, 1727. Aranyos János. 1728. Varga Antal, 1729. Frauenholcz József, 1730. Boda János, 1732. Deutsch György, 1734. Fuchs Ferenc, 1735. Mérei Béla, 1736. Schmiedl József, 1738. Schneiderovits István, 1739. Keleti Henrik, 1744. Skultéti Sándor, 1745. Bokor Ferenc, 1746. Horváth József, 1748. Beretvás Fiilöp, 1749. Hlavacsek József, 1750. Novotni Károly, 1751. Bognár Ján o s, 1752. Perényi József, 1756. Sütő István, 1758. Marék Károíy, 1760. Bernhardt Ferenc, 1763. Schweitzer József, 1764. Tóth Károly, 1765. Tauber Ferenc, 1766. Zitnmermann János, 1768. Juhász János, 1769. Salamon János, 1844. Kornfein József, 1846. Kabók István.
Felhívás!Szaktársak! Alanti cégek áruit ajánljuk és lapunk hirdetőinél vásároljunk.P e z s g ő :  Törley: -Talisman*. Littke: «Casino». Champagne clockey Club* (Deutz&Geldermann, Ay).S ö r :  Első Magyar Részvény Serfőzöde.C o g n a c , lik ő r: Első Alföldi Cognacgyár gyártmányai.Á s v á n y v iz e k :  Krondorfi, Hunyadi János, Kristály, Ilona artézi.S z ip k a g y á r :  Consum r.-t.P é k s ü te m é n y : Steiner József és fia.Nyílt tér.Törley-pezsgő dugókat a cég szeptember 1 -töl 10 fillérért vált vissza.G r o s z  S im o n  fodrásznál a pincér elvtársak a legszakszerübb kiszolgálásban részesülnek.Fejmosás korpa és hajhullás ellen a legkitűnőbb szerekkel.

f i  vek óta a pincérek borbélya. Budapest, VI. kér., 
Petőfi-utca 3.Felelős szerkesztő: F a r k a s  J á n o s .  K iad ó: A  la p b iz o tts á g .

VILAOOaSAO KÖNYVNYOMDA N. T. auOAPfiT, VII., NYAN-UTOXA 1.

E M K E
G Y Ú J T Ó
A LEGJOBBTEMESVÁRI GYÁRTM ÁNY.

C h a m p a g n e
„ l o c k e y  C l u b “
(Deutz & Qeldermann, Ay)

C o g n a c  A l e x .  
M a t i g n o n  &  C o .

Vezérképviselő:

T. H .  A N D E R S E N
Budapest, V., Erzsébet-tér 8.„ T e le fo n  9593.
W ien, I., Köllnerhofgasse 3.

Vendéglős urak figye lm ébe!legmelegebben ajánloma legjobbnak elismert és f sok Időt s munkát meg- takarító «Berkovit8»-féTe
Nektegraph-lapekat n/t|s minden színben lévő ) \jrL-* J téntákat. A nélkülözhetet- len Heklograph-Iap mind-két oldalon többször .*—1 "fo 1 használható és egy ere- m I deliről 100—120 másolat Z W | nyerhető. Lehúzás után ' barna olajos-itatós közéfektetjük s 3—4 nap múlva ismét • használható. Hoktopraph- takorcsek és kimosliatatlan ruhajalxS-festékak minden nagyságban rendelhetők
B e r k o v i t s  K á r o l ysokszorosító-készülékek, Hefctograjih-raktárában
Budapest, VII., Sipi-utca 11. szám.Árjegyzék bénsnentve.

P i n c é r - c i p é s z .25 óv óta elismert pincór-clpósz.
R é v a i  F iilö p .Ezen a tárén versenyen klvlil álló.
Üzlet: Budapest, VII., UVessalényi-utca 31.Kész Üzleti cipók raktáron tartatnak. Levelezőlap általi meghívásra azonnal jövök.

F r i s s  t o j á s tjutányosán szállít v e n d é g lő k , k á v é h á z a k  és magánosoknak
K o v á c s  A l a j o s ,  tojáskereskadőVII., Dob-utca 107. ©  S> Telefon 52—03.
Pincér szaktársak figyelmébe!Tudatjuk a szaktársaink és jóakaróinkkal, hogy a Liszt Ferenc-tér 18. sz. a. lévő
E l e k t r a - k á v é h á z a íátvettük. Kérjük a szak- társak szives támogatását.Üdvözlettel
S c h i l le r  é s  H o f fm a n n .

r A szaktársak figyelmébe!^ajánljuk
H e r m a n n  G y u l af é r f i s z a b  ó m e s t e r t
Budapest, VII. kér., Akácfa-utca 52,ki már 14 év  óta csakis p in cérek  sza b ó ja  és jó  Ízléséről már szám talanszor e lism eré sünket kiérdem elte.

Jó  szabás! Olcsó árak!

Kész üzleti ruhák raktára..

— m "b §
P in c é re k  f ig y e lm é b e !P í n p ó p . p i n r í b  mindennemű tyukszemes rm C er-C ipO K  és fájós lábakat meg-gyógyit cipőim viselése. jP i n p p p . p i i n n l r  valódi finom chevreaux- r inC er-C ipO K  bőrből, könnyű, erős talppal, párja 14 korona.

P in c é r -c ip ő k  ö"'"'

Serény Z s ígm on d
Budapest, VII,, Erzséliet-körut 36.

Vidéki megrendelések utánvétellel pontosan oszközífltetnek.

i  m

_  _ ...............  -  - -  m

S z a k t á r s a k !  E lv tá r s a k !
Férfiinget, alsónadrágot, 
h áló- és turistaingeta legfin o m ab b  kivitelben készít, valam int javítást is elvállal

N é m e t h y F e r e n c n é
úri fe h é r n e m ü k é s z itő  

Vili., Kisfaludy-utca 10, II. 20.
i .............................................................n

Az igen tisztelt pincér urak szives figyelmébe!A Vendéglőben vagy kávéházban =  kérjen csak kis Dvog =mmm
I I  * \  §  * e k L j i I a J í '

j  ILONA
a r t é z ibor, pezsgőhöz legjobb Ital. Orvosilag ajánlva mint s a v a n y u v i z e t .

Kellemes Aa egészséges frissítő úgy egyedül, mint borral. =A tisztelt pincér uraknak reklámdolgokat, poharakat, szipkát, fogvájót stb-bit küldünk, ha le- vélileg fordulnak a magyarországi főraktárhoz,V., Zoltán-utca 10. Telefon 34—78.
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Magyarországi Szállodai, Éttermi

Consum «“ yg
Budapest, Ull., Keríész-u. 20.
T e l e f o n - s z á m :  8 0 —14.Saját szipkagyárában a legcsinosabh kiviteli! és legkitűnőbb minőségű sziva rszip k á k  készülnek, cégnyomással is. Saját gyártmányú szivarkah fivelyek . Raktáron g y u fá k , fo g v á jó k , kréták , sziva cso k , tá b lá k  stb. Nagy raktár k á v é h á z i  fe lsze re lé se k b ő l, s a k k o k , d o m in ó k , tekeasztal fe lsze relése k , d á k ó k , b illiá rd g o iy ó k , ujságíartók stb. stb. j á t é k k á r t y a  g yári raktár, a  a  Képes árjegyzék ingyen.

a

Littke
,Casinó“
külön töltés.
B u d a p e sti fő r a k tá r :

IY ., Szép-utca 3.
T e le fo n -s z á m : 10— 85.

Kávéházi Alkalmazottak SzaklapjaTánctaniíás.Van szerencsém tisztelettel értesíteni a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat, hogy 1907 november 
12-töl kezdve, vasár- és ünnepnap kivételével, naponta délelőtt 10-töl ‘/a12-ig és délután '/.4-től 5-ig
t á n c t a n f o l y a m o tnyitok. — Mindkét csoportban a felvételek már megkezdődtek. — Beiratkozni egész napon át lehet
S A P H I R  M .  I M R Eoki. tánctanár táncintézetőben
Vlf., Erzsébet-körut 27, 1. eni.(Gambrinus-épület.)

Első Alíöldi Goynacgyár R é sz v .-T á rs . 
és szeszíin om iió -gyár K e c s k e m é t e n .

L e g f in o m a b b  k ü l ö n l e g e s s é g e i  ■

S ta d ia ü -e l ix ir .  
4 8 » a s  l i k ő r .  

I tö le n jf@ © s k e -  l i k ő r ,  
a B a t r a e k p á l in k a .  ■

Kecskeméti - j - - e s  gyom orkeserű. 
Alföldi fehérkeresztes t ^ j  só sb o rsz e sz .

Kaphatók mindenütt.

Míg? & vendéglők és kávéházak legfinomabb konyháiban is ma már a

valódi FRANCK-kávépótlékot
faládikákban, a legkiválóbb kávé -javitószemek ismerik el.
É g é s s  k i s  a d a g o k  s t f c g e n d a k  b e l ő l e ,  h o g y  a  s z e m e s -
k á v é n a k  i z é t  j e l e n i é k s m y e n  e m e l j ü k  é s  h o g y  v e l e  a
f ő h e t n e k  r g e n  s z é j t ,  a r a i t  j b a r t i a  s z i n t  a d j u n k .

Óva infjük az 
utánzatoktól!!

Minden ladiké, ezen védjegyünket 
és aláírásunkat viseli:

( ^ ^ a n c / v  ri/ o

Fizető - pincérek figyelmébeSzámoló-cédulát díjtalanul küldünk, ha egy levelező-lapon felkeresnek bennünket.A M a g y a ro rs z á g i Szállodai, Éttermi és K ávéh ázi A lk a lm a z o tta k  Szaklapja hirdetési osztályaBudapest, VI., Csengert-utca 56, 1. cm. 13.
Tánctaniiási értes ítés !Van szerencséin a szállodai és kávéházi alkalmazott urakat és hölgyeket értesíteni, hogy részükre külön tánckurzust nyitok és pedig hetenként háromszor Vt5-től V27-ig. Tandíj három hóra 20 K. Beiratkozni lehet minden időben.A R S G Y A L  A .VI!., Király-utca 3, I. emelőt 4.

szénsavval telített ásványvize hasznos ital étvágyzavaraknál és • mtszttsl nahtzságeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borviz. Hathatós izomjcslllapttú. — Óvszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral lgyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést Is szállít aSzí. Lukácsiunk! Kutvállalat Budán.Hirdetéseket ,e,vesi > M««y»r-É « - n d  é s K á v é h á z i A lk a lm a z o tta k  S i a k U p j a  h ir d e té s i o s z tá ly a , V I . ,  C a e n g e r l- u . 56, 1 .13 .
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