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SZÁLLODAI, ÉTTERMI ÉS KÁVÉHÁZI ALKALMAZOTTAK SZOCIÁLIS É R D E K E lA vÉ D Q  SZAKLAP
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :N e m  s z n k e g y lc t l  t a g o k  r é s z i r e :Egész é v r e ------------15 kor. | Fél évre — — 7 kor. 50 fül.S z a b a d s z e r v e z e t e k  I n g j á l  r é s z é r e :  havonta 40 fü l. Megjelenik havonta háromszor, 

úgymint: 8-án, I8-án és 28-án.

S Z E R K F .S Z T Ö S É O  É S  K IA D Ó H IV A T A L :V I I .  k e r ü le t , K cr té s z -u fc c n  2 5 . s z á m , 1. e m e le t  10,ahová a kéziratok, levelek és pénzkfUdemcnyek küldendői:. Kéziratok vissza nem adatnak.
Győzött a szociáldemokrácia.

(B.) Hosszú évtizedek óta a szállodások, vendéglősök és kávésok nem csináltak mást Magyarországon, mint kizsákmányolták az alkalmazottakat. Ha tanácskoztak, mindég arról csevegtek, hogyan lehetne még jobban elnyomni a pincér és kávéfőző' páriákat és a «családtagnak» keresztelt konyharabszolgákat.Az eszközökben sohasem voltak válogatósak. Ha a profit úgy kívánta, amúgy istenigazában megkilincselték ők a leg- reakciósabb belügyminisztert is, krokodilus- könnyeket sírtak a csendőrpasáknál, szövetkeztek a Flór-féle kercsztespókokkal, paktumot kötöttel; tányérnyaló klikkekkel és szövetkeztek még magával Belzebubbal is, csak a szociálcemokráciáiiak rettegett öntudata, ne vethessen gyökeret az alkalmazottak kifosztott tömegében.Hiába! Az agitáció meghozta gyümölcsét és a szociáldemokrácia ismét gazdagabb lett egy győzelemmel. Egy nagy, egységes testvéri pártba hozta össze az éttermi segédeket, kávéssegédeket és kávéfőzőket, akik nemsokára testvérként fogják üdvözölni a szállodai és éttermi konyhaszemélyzetet is.Végre elfogyott az éttermi és kávéházi rabszolgák türelme. Másfél éve már, hogy a nagy •memzetij kormány jezsuita belügyminiszteréhez, a kocsonyás Andrássy grófhoz benyújtottuk a (-Szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos szövetségének" alapszabályait. A nagy rendőr azóta a fülefövét sem mozgatja, mert az alapszabályok ott porladoznak az országház- r̂tcai palota dohos iktatójában. A koalíció, íuneiy kisvindlizte magának a hatalmat, sáros csizmájával végiggázol a répjogokon, az öntudatos munkásnép egyesülési szabadságán. Mit törődnek ezek az alakok a pincérek, csaposok, a kávéházak munkásai nak, a fényes szállodák és kávéházak rabszolgáinak egyesülési jogával?Ezek az urak a mi ellenségeink, mert ezek az ural; ellenségei az öntudatos munkásnépnek. De végre elpattant a türelem fonala. Mi nem várhatunk tovább, nem addig, ainig ebben a szegény kizsákmányolt országban a kiváltságos bérlő uraknak, a kormányhatóságnak megjön a jobbik esze és jóváhagyja szövetségünk alapszabályait. Bár a nemzeti kaszinó vendége, az aszpik- gerinces Duci gróf muszkához méltó brutalizmussal kancsukáz végig egyesülési szabadságunkon, mi mégis hálás köszönetét szavazunk néki és koalíciós pribéktársainak. Törvénytiprása öntudatra ébresztette az éttermek és kávéházak «legjámborabb > páriáit is és ezen ébredés szülte a szociáldemokráciának legujabb győzelmét: a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak országos szabad szervezetét. Tiporjanak,

gázoljanak végig az egyesületeken, fosszanak meg bennünket egyesülési jogunktól és rni, eibolonditott alkalmazottak észre- tériink ! Az észretérés folyamata előrehaladt és a magyarországi szállodák, vendéglősök és kávéházak alkalmazottai kigázoltak a tulipános butaság posványából és megalakították országos vezetőségüket, országos 
szaklapukat.Egységes agiáció, egységes ellentállási pénztár, egységes sajtó, szóval egységes vezetéssel — a kizsákmányolok ellen! Milyen egészen más ez, mint Flóráknak nemrég szétugrasztott keresztespók-szövetsége. itt nálunk az összpincérségnck és az összes 
segéd-alkalmazottaknak emberi eman- cipácipációja, Flóréknál pedig a klikkcsoportok uralma, akiknek nem volt édesebb óhajtásuk, ,: :nl hz, hogy észrevétlenül, de alaposan elsikkaszthassák az elveket, a mi szervezkedésünket — a szociáldemokrácia igazságát!Milyen más az éttermi segédek, kávéssegédek,kávéfőzők és a vidéki szabacíszervezetek föderációja, szemben azzal a keresztényszociális svindliszöveíséggel, amelyet sár- kacliflőrék akartak összefoitozni. Olt egykét stréber politikája, itt önkényt megnyilvánult tömegmozgalom,Napról-napra uj tömegek jönnek hozzánk csak azért, hogy a szociáldemokráciában védelmet találjanak. Mi megtesszük kötelességünket. Szolidaritást vállalni a gazdasági élet minden munkássával, ez a mi kötelességünk! Ennek végrehajtásában az országos szervezkedés, e lappal az élén, egy fontos eszköz, erő, amely megfogja re- megtetni a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak minden ellenségét és el fogja söpörni a föld színéről azokat a klikkeket is, amelyek alázatos lakájokként nyalják a rajtunk uralkodó principálisok talpát, hogy a mi boriink árán izsiros falatokat ' kaphassanak.A kávéfőzők után a kávéssegédek, utánuk az éttermi segédek, végre a vidéki városok páriái ébredtek fel tespedó' álmukból. Egy rémiiő csalódás után bekövetkezett a kijózanodás proceszussa és ma már az egész ország éttermi és kávéházi munkássága tudja, hogy a polgári kizsákmányolás veszedelmes rendszerétől csak egy menekvés van: az országos szabadszervezet kiépítése, élén a sajtóval. Csak egy ut van: az igazság útja — a szociáldemokráciában! Küzdeni a népjogokért, a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak emberi felszabadításáért! Az emberi emancipációnak ezt a szent eszméjét belevinni a köztudatba; megteremteni az idegen- forgalom hármas iparának páriái között a szocializmus világot megváltó kultúráját; szüntelen hadakozni a gazdasági helyzet javításáért, E magasztos emberi feladatok

ban a kávéssegédek, éttermi segédek és kávéfőzők szabadszervezefei megtették rendületlenül kötelességüket — mint iparunk kizsákmányolt előharcosai.Mindabból a sok üldözésből, abból a sok erőszakos kerékkötésből, amelyet a mi megvadult ellenségeink állati bestialliíássai kovácsoltak ellenünk, mi megerősödve, tömegekben megnagyobbodva kerültünk ki. És Andrássy, a ckaszinó vendég" és a kizsákmányolok lakája, csak tartsa vissza továbbra is a mi bélyegekkel megvámolt szövetségi alapszabályainkat, — ini nem törődünk vele! Andrássy sokkal fiatalabb, semhogy rajtunk, szervezet munkásokon kifoghasson. Nyargaljon csak tovább koalíciós vesszőparipáján, szolgálja csak vígan a mi pocakos kizsákmányolóinkaf, szállodai, ‘éttermi és kávéházi alkalmazottak erre az országos szabadszervezet megalakításával válaszoltak. És ez a válasz egy újabb sikere a nemzetközi forradalmi szociáldemokráciának, amely méltóság- teljes biztonsággal előkésziti a jövő útját, megássa kizsákmányolóink sírját, akiket talpnyaló, uszályhordozó ldikkeikke! irgalmatlanul el fog söpörni a föld sziliéről!
Tülekedés.

Elmélkedés a két szakegyesiilet köz
gyűlése felett.A kapzsiság már évszázadok óta állandó és általános harcra tüzeli az embereket. A kapzsiság az, mely az egyeseket és társaságokat egymás ellen izgatja szüntelenül.A kapzsiság az, amely egymásra következő' forradalmakat és folytonosan ujra lobot vető zavarokat idéz elő.Az első emberek barbár állapotában a vakmerő és vad kapzsiság rablásra, erőszakoskodásra és gyilkolásra tanította az embert és sokáig volt gátja a haladásnak és felvilágosultságnak. A mai korban a kulturbestiák űzik ez ocsmány hivatást és ezek méltó leszármazol az ősidők említett emberíajzatának.A gnodolkodó embert rémület fogja el, mialatt szemléli, hogy évezredek múltán sem változott az emberiség, legfeljebb csak a forma lett újabb, amelybe burkolják a kapzsiság szülte gonosz tetteiket.A haladásnak, a felvilágosodásnak még a háború, az éhség, a fekete halál sem voit rémesebb ellensége soha, mint amilyen a kapzsi, haszonleső' emberek övök tülekedése.Ezeknek a kulturbestiáknak a szenvedélyei, melyek ezernyi formában gyötrik az emberiséget, gátlói ma is a haladásnak, a felvilágosultságnak. Ezekkel van a legnagyobb küzdelme ma is az emberiség jóért, igazért, emberi jogokéit harcoló felének.



2. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1007Ahol az egyetértés, a béke volna a legerősebb kellek az egyetemes célok elérhetésére, ott a henyélek megvásárolhatása,a romlottak vakmerősége választja szét az embereket egymástól. A cél, az mellékes, az elv csak köpenyeg, a fő, hogy ravaszul a maguk szolgálatába fogják az embereket, s hogy ezt elérjék, azért öklelőznek, törtetnek, tülekednek, egymás liegyin-hátán rohanva előre. A senkikből valakik válnak, ha pártiitökké lesznek. És megindultan kell látni, hogy mindent, mit erény, tehetség, szorgalom és önfeláldozás együvé hordott, azt egyes üres, a tömeg alacsony érdekein hízott nagyság miként szórja széjjel.A fájdalom és lehangoltság lesz így úrrá a szíven, az agy gyötrő' gondokkal töltetik meg s az ember a szenvedélyek e lesújtó szinjátékátó! mimnél távolabb szeretne lenni.Mert kérdjük, miért is van mindez ? Hisz amíg átkos, szenvedélyek korbácsoltak bennünket egymás ellen,, amíg évtizedeken keresztüt ellenségeskedtünk egymás között, mi volt belőle a hasznunk ? Mi volt az eredménye annyi áldatlan harcnak? Általános kavarodást, viszálykodást akartok-e ismét? Hosszu időn át egyazon terhek alatt nyögve, végre sikerült egyet-mást magunkról lerázni s úgy találjuk, hogy tovább haladva a megkezdeti utón, még sokat elérhetünk.Tehát, emberek! Fordítsátok pillantásto- kat oda, ahonnét a világosság árad ; irányozzátok tekinteteiteket szakegyesületeitek felé, amely megvéd, táplál, oltalmaz. És gondoljátok meg, érdemes-e mindezt áldozatul dobni a kapzsiság, a haszonlesés vagy az emberi hiú gyarlóságok által űzött, korbácsolt, mivel sem törődő, mindent eltiporni hajlandó tülekedőkk végett.Emberek! Hallgassátok még saját bölcses- ségtek szavát.Ha családotokat a viszály szerfeíorgá- csolr.á, vájjon mit szólnátok hozzá? Már pedig a szakegyesületben mi egy család vagyunk. Lássuk hát, miként szádunk síkra annak védelmére, amihez előnyeink is kapcsolva vannak.Mielőtt mérkőzésbe mentek, jól meg. vizsgáljátok vitátok anyagát. Hadd lássuk, mi az igazság! Ne legyen megvesztegethető bíró, ne legyen elfogultság a triímná! előtt, hanem a közös érdekek természetes megismerése legyen a mi közös biránk.
Farkas János.

Olvasóinkhoz!
Szaktársak! Az éttermi segédek, a kávés- segédek és a kávéfőzők szakszervezeteinek választmányai, szervezőbizottságai ésbizalmi- férfi-testületeinek egyetemes határozata alapján az eddig fennállott szaklapok megszűntek és helyettük az országos szabadszervezet orgánumaként a jelen lapot kapjátok ki hivatalos lapul.Azon okok, amelyek a szaklapok egyesítését előidézték, eléggé ismertetve lettek. Ma már mindnyájan tudjuk, hogy az országos szövetség megalakítása égető közszükséglet, ha nem akarjuk az eddigi elért eredményeket újból elveszíteni, ha nem akarjuk, hogy stagnáció beállása folytán mozgalmunk ismét visszasülyedjen a tehetetlenség útvesztőjébe.Ennek a lapnak megindulásával egyidejűleg az országos szabadszervezet központi titkársága is működésbe lépett. Tagjai a budapesti három szervezet szervező bizottságainak delegáltjai.
Szaktársak! A szervező bizottság működését szabályozó ügyrendet meg fogjátok kapni. Addig is a szabadszervezetek érvényben levő szabályzatai az irányadók.Kérünk benneteket, hogy munkánkban, mely az egész ország szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak egységes szervezésére irányul, minden erőtökkel támogassátok, hogy a jelenlegi időt fejlődésre, megerősödésre, üdvös eredmények elérésére fordíthassuk.

Kérjük még szaktársainkat arra is, hogy a laphoz teljes bizalommal forduljanak mindenkor, mert a különböző nézetek összeegyeztetése, az eszmék tisztázása vagy a szervezeti ügyek megbeszélése sehol sem találhat alkalmasabb Tielyet, mint saját szaklapunk hasábjain.Az Írásban leadott vélemény a gondolatok szabatos összeállítását követeli s ily- képpen kényszerülve vagyunk tárgyilagosnak lenni.Tartsuk hát szem előtt ezt és szokjunk hozzá, hogy a szervezeti ügyeket mindig a szaklapban vitassuk meg és végleges véleményt valamely kérdés felett mindig a tárgy kellő kimerítése után alkossunk.Hogy szaktársainkat rávezessük ezen üdvös, a szervezeti életre rendkívül jótékonyan ható vitatkozásra, kijelentjük, hogy bármiről vagy bárkiről legyen is szó, a szervezetek bármelyik faktorának működéséről szóljon is a bírálat, mi a lapot minden fentartás nélkül bocsátjuk a cikkírók rendelkezésére, természetesen pro és kontra.De általában felkérjük a szaktársakat, hogy igyekezzenek lapunk szerkesztéséhez irodalmilag mennél intenzivebb módon hozzájárulni, mert hiszen köztudomású, hogy annál jobb a lap, mennél több a munkatárs. A szerkesztőség.

Résen legyünk!A figyelmes szemlélő már megláthatta, hogy az éttermi pincérek közt egy mafia dolgozik hetek óta. És valljuk be, eredménynyel.Emlékezzünk csak vissza, mikor rövid pár hónappal ezelőtt fiatal hévvel s lelkesedésünk teljes erejével szervezkedésünket megkezdtük, voltak már akkor olyanok soraink között, akiknek a háta borsódzott a szociáidemokratikus irányit mozgalomtól. De azok, akik még mindig nem tudják beleképzelni magukat az uj helyzetbe, a megindult mozgalommal n,em mertek szembehelyezkedni, mert látlak, hogy a mozgalom nékik is előnyt biztosit egyrészt, másrész! tartottak attól, hogy szeníbehelyezkedésük esetén megismertetik konzervatív maradi felfogásukat s az igazsággal szemben alulmaradnak.Az a mozgalom, amely az éttermi segédeket kiragadta a régi közömbösségből, nem egyes emberek müve volt, ez folyamata a társadalmi szükségszerűségnek. De nem lehet tagadni azt sem, hogy a tömeg- mozgalmakat, melyekkel mindig bizonyos célt akarnak elérni, bizonyos embereknek irányítani kell. így volt ez nálunk is.Már most nézzük, vájjon az a mozgalom, amelyet az éttermi segédek helyzetük javításáért megindítottak, jogos és időszerű volt-e? Hogy időszerű volt, igazolja az, hogy létrehozta a fejlődés. Hogy jogos volt, mi sem bizonyítja jobban, mint a gyűlések és értekezletek alkalmával a szaktársak százai által felhozott panaszok, amelyekből csak néhány álljon ilt, mint dokumentuma annak, hogy a pincért nem kellett izgatni, hogy szervezkedjék és szocialista legyen. Az a_ tény, hogy bennünket munkáltatóink tetszésük szerint zsákmányoltak ki, elég izgató volt. Vagy nem-e nevezhető kizsákmányolásnak, hogy évtizedeken át 10—15 forintos havi fizetésben részesültünk 14—16 órai fárasztó napi munkánk mellett? És ha tekintetbe vesszük azt, hogy a fenti fizetésünkből különféle elmeken 5—G forintot húzott le a «humánus* főnök, akkor bizony már ideje volt, hogy szervezkedjünk nem csak az ügynöki galádságok ellen, de az egész korrupt rendszer ellen, amelyben bennünket munkáltatóink a «jó viszony* cégére alatt bentartottak. Nos tehát, volt okunk, hogy szervezkedjünk?Es ki tagadhatná, hogy a szervezkedés meghozta gyümölcsét, a kollektív szerződést, amelyben biztosítva vannak jogaink stb., stb. ? Egyesületünk mint a pincérek képviselete el vau ismerve a munkáltatók

által. Szóval ma már a pincérrel mint öntudatos munkással főnök, főpincér, vendég, tisztességes hangon és modorban beszél'. Az egyesület taglétszáma néhány százzal emelkedett, ami természetesen maga után vonta azt, hogy az egyesület irányításába befolytak a radikálisabb elemek is. Amennyiben a vezetőségben helyet foglal az uj eszmének néhány bajnoka, akik Úgy látszik az elvet nemcsak szájukban hordozták, de szivükben is, és hogy igy nem bizonyultak jó médiumnak a régi rendszer híveinek, akiknek most már mindinkább kényelmetlen kezd lenni az a csoport, akik jók voltak arra, hogy Icíküzdjék a jogokat és tisztességesebb fizetést stb. A figyelmes szemlélő észreveheti, hogy a hetek óta folyó súrlódások nem pusztán személyi, hanem elvi ellentétekre vezethetők vissza. Hogy feltevésünk nem oknélküli, bizonyítja a° legutóbb tartott taggyűlés alkalmából a hivatalos meghívón kívül kiadott förmedvény, amely bár egy embert igyekszik erkölcsi halottá tenni, de úgy jártak a * förmedvény* szer zői, mint a sanda mészáros. Ők sem oda váglak, ahová néztek. Mert ha ők szo> cialisták, mint a förmedvényben mondják akkor nem húzódnának sötét foltként aá alábbi kitételeit a röpiven — szociális táv
tartók (!) — szabad hazának szabad fiai?! Nos tehát, ilt nem lehet tagadni! Az álarc lehullott. De még egy bizonyiték a hétfő éjjeli értekezlet is, ahol azt vitatták, milyen alapon folytassák a szervezkedést. Félre a bujkálással — legyen végre világosság! !Aki önzetlen, becsületes híve a pincéreit osztálytudatos szervezkedésének, aki szivén viseli a pincérek érdekeit, annak kötelességé odnhaíni, hogy a hetek óta mesterségesen szított ellentétek kiegyenlittesscnek az egyesületi életben.Öntudatos éttermi segédek! Nem látjátok, az a « maffia* kinek az érdekében dolgozik ? Azt akarja, hogy a pincérség veszekedjen egymás közt, hogy aztán legyűrt ellenfeleink győzelmi tort iilhesser nek szervezetünk felett. !Két kivezető ut van. Az egyik az, hogy félre áll a modern fejlődés utjából a régi konzervatív klikk — vagy legyen harc és mérkőzzön meg a haladás a maradisággal.Egy a kettő közül!De legyenek elkészülve a haladás ellenségei, hogy a felvilágosodott éttermi segédek forradalmi szolidaritása el fogja söpörni utjából az ármánykodó farizeusok törpe hadát.Öntudatos éttermi segédek,résen legyünk! A csapda lö-dikára fel vau állítva. Hogy ki kerül beleél az attól függ, hogy tudunk-e már önállóan gondolkozni. Még csak egyet! Nézzetek a' vidékre, bámulatos dolgokat müveinek szaktársaink. Mert egy az akara* tűk, egy a célúk: a szociális igazságok fegyverével küzdeni a kizsákmányolás ellemA vidéki szakíársaink szeme rajtunk függi bennünket figyelnek s főiünk várják a küzá delem helyes irányát, tehát legyünk méltói arra, hogy az eszme, melyet vallunk, min* denütt győzelmet arasson. Figyelő. '•

A kávéfőzők köréből.Még március hó 8-áu történt, hogy gróf Andrássy Gyula belügyminiszter a kőművesek és kávéfőzők szakcgyesüleíct az egyesülési jogok nagyobb dicsőségére s a kutyaszövetség munkáltatókból álló tagjai parancsára felfüggesztette, hogy még jobban elkeserítse a védtelen munkásokat s esetleg ily módon kiszolgáltassa még jobban a már határt nem ismerő munkáltatók kizsákmányolási dühüknek.A felfüggesztés óta már teljes né<ry hónap műit el. A kőművesek szakosztályát már kivégezte a nemes gróf, de mi van 
a kávéfőzőit szakegyesületével belügyminiszter ur?Úgy tudjuk, hogy a hatósági vizsgálat semmi terhelő adatot nem tudott kideríteni, ami okot szolgáltatna a feloszlatásra. Hát miért a mélységes hallgatás?



1507 Magyaionnágt Srillodri, Éttermi <a Kávéházi AttalmazotUrii Szaklapja 3. oldalVagy éaláti most nagyon puskajjorosnak érzi kegyelmes ur a levegőt? És arlkal-' masabb időre vár, amikor már elcsendesednek a kaszapengések?Vagy rajtunk a türelmessé;? fáját akarja kipróbálni ? Vagy lassú kivégzés akar ez lenni, esetleg provokatív ?Mindegy. Mi már megcsináltuk a mi számadásunkat. Ha nem engednek bennünket az évek hosszú során fáradsággal felépített, alapszabálylyal biró egyesületben védekezni a munkáltatók túlkapásai ellen s bennünket törvényen kívül helyeznek, akkor mi is kénytelenek vagyunk törvényen kivüli eszközt használni, hogy megvédhessük magunkat a lassú elpusztulástól.Bizony, kegyelmes ur és méltóságos kutyaszövetségi tagok, mi azért élünk és dolgozunk a szabadszervezetben, amit fel nem oszlat, de még fel sem függeszthet a nemzeli kormány belügyminisztere. Bennünket egyesületi jogaink 'elvámolása* meg nem ijeszt és el nem térit a szervezkedéstől, sőt annál hatalmasabban megyünk előre, arait bizonyít a most megvalósult szállodai, vendéglői és kávéházi alkalmazottak országos szabad szervezete. A már 10 hónappal ezelőtt benyújtott szövetségi alapszabályunkra is ráült a tnemzeti» kormány belügyminisztere, Pedig *pártatlanságánál» fogva kegyelmes ur a sok kutyaszövetségi alapszabályok mellett egy munkásszövetség alapszabályait is jóvá lehetett volna hagyni! No de nem baj. Mi, kávéfőzők azért csak dolgozunk valamilyen boltban, ha kegyelmes urnák nem is volt tudomása a mi egyesületünk felfüggesztéséről, amint mondani méltóztatott.Szaktársak ! Kávéfőzők, konyhalegények! Ha méltók akartok maradnia szervezett névre, akkor nem is szabad, hogy egy is legyen köztetek, aki nem fizet ellentállási- és lapjárulékot. Ti szocialisták vagytok, tegyétek meg kötelességteket.Gróf ur — a Duci — csak aludjék tovább.
(Suhogó.)

Vidéki szab ad sze rv e ze tein k  figyelm ébe.A fővárosi szervezőiek köréből alakult országos szervező-bizottság titkársága, még e hónapban hozzálát az országos szabad- szervezet organizációjához. Főcél, hogy minden városban legyen szabadszervezet ás hogy ezek egységes alapon működjenek.E végből e már fennálló szabadszervezetek vezetőségei felszóllttatnak, hogy haladéktalanul tépjenek érintkezésbe ez orsz. szervező- bizottsággal, (Kertész-utca 25. sz., I. emelet, 10. ajtó) honnét a kellő felvilágosításokat és utasításokat megfogják kapni. Azon városok, hol még nincs szervezet vagy mozgalom, siessenek minél előbb gyUlést egybehívni, azt a titkársággal tudatni, hogy központi kiküldött a gyűlésre leutazhasson.
VIDÉK.A debreceni fajmagyar vendéglősök és kávésok koponyája sehogysem akar megbarátkozni pincéreik szervezkedésével, dacára annak, hogy szervezkedésükkel egyelőre csak az ügynöki garázdálkodástól akarnak megszabadulni és hogy csak szervezett pincérmunkással dolgoznak.Megemlékeztünk már egy Ízben arról, hogy debreceni szaktársaink múlt iió 17-én tartott nyilvános gyűlésükön Schönherr és Vágó elvtársak fejtegetéseik alapján kimondották a díjtalan munkaközveittő felállítását s azt, hogy csakis szervezett pincérrel dolgoznak.Erre óriási összeröffenés támadt a munkáltatók közölt, akiket Háttér Bertalan, az «Angol királynő* tulajdonosa, Roscnberg Simon, az «Ótthon» kávés és két végvo- Jiaglásban szenvedő ügynök uszítottak, sőt

-több belátőbh munkáltatót hényszcrltettek is arra, hogy egy nagyhangú nyilatkozatot adjanak ki, melyben ^szavukkal és írásukkal kötelezik magukat arra, hogy csakis az 
ügynöküktől fogadnak pincért s a szerveze
tet nem ismerik el.Egyébként álljon itt a Vendéglős- és Kávés-Iparban is megjelent debreceni munkáltatók ipartársulatának arany 'bullája*:A munkaadók f. évi jnnius hú 19-iki gyűlésükön hangoztatták, hogy ük a békét íentartani kívánják, mindazonáltal megtették az intézkedéseket minden eshetőségre elkészültén, hogy egymást segítve, közösen  ̂védekezhessenek az esetleges zavarok ellen. A gyűlésen sajátkezű aláírással a következő kötelezvényt írták alá ; .Alulírottak kötelezzük magunkat, hogy miután a jelenlegi pincéiíizetések esetleges felemelésére a pincérek anyagi helyzetén, mely egyébként a napi borravalóktól függ, úgy sem segítene s miután a mostani munkabeosztás mellett a pincéreknek a pihenésre s szellemi szórakozásukra elegendő idejük van, végül, miután ipartár- sulatunk állásközvetítő intézete ellen egyetlen egy esetben sem adatott be hozzánk semminemű panasz s miután ügyvivőnkkel, Oömöri Lipóttal ipar- társulatnnknak 1909 március hónapjáig írásbeli szerződése van, amelyet minden ok htján, egyoldalúkig meg nem szeghetünk: Szóval és írásban kötelezzük magunkat, hogy csak ipartársulatunk elhelyező és állástközvetitő intézete és illetve Gömöri Lipót ügyvivőnk által közvetitett pincéreket alkalmazunk. ’A pincérfizetéseken semmit sem változtatunk s a jelenlegi munkabeosztáshoz szigorúan ragaszkodunk.Kelt Debrecenben, a szállodások, vendéglősök, kávésok és korcsmárosok ipartársulatának 1907 június 18-án tartott gyűléséből.Hauer Bertalan, Németh András, ffj. Weichinger Károly, Márkus Jenő, Halász Izidor, Erőss Jakab, Fiosenherg Sándor, Roscnberg Simon, Törő Imre, Lókody Sándor, Fürst Béla, Kiss Lajos, Kovács Aladár, UÜHlann Károly, Kemény János, Tóth István, Klein József, Klein Jenő, Rózner Márton, Imre János, Röhling Ede, Hajnal Péter.A fenti nyilatkozat megjelent az összes lapokban, mire a pincér elvtársak egy röp- iratban súlyos adatokkal leleplezték az ügynököt s tiltakoztak Hauerék erőszakossága ellen. Még aznap éjjel jól sikerült értekezlet volt, amelyen az összes, meg szervezet
ien pincérek is beléptek a szervezetbe, köztük a legnagyobb kávéház, a eHungárias teljes személyzete is. Az ügy vége az lett, hogy több munkáltató a megállapodás érleimében az ügynökhöz fordult s ez kijelentette, hogy 
nincs pincér s igy az el nem ismert szabad- 
szervezeti munkaközvetítőhöz kényszerültek 
fordulni. Ez a letörés óriási lelkesedést idézett elő a pincérek között. Egyébként Nyíregyháza, Nagykároly és Püspökladány pincérei is beléptek a debreceni szervezetbe s az odavaló munkáltatók már a szabadszervezeti közvetitó'től kaptak pincért.A munkaközvetítőt pedig kerülgeti a rend
őrség, de az egy miniszteri rendelet alapján bátran működhet. Ez a rendelet igy szól:<A foglalkozási közvetítő ipar jogosulatlan gyakorlatának tényálladéka csak akkor forog fenn, ha a közvetítési ügylet létrejött s a közvetítő díjazásban részesült. A cselédnek félfogadásra ajánlása még nem befejezett munkaközvetítés, hanem annak legfeljebb kísérlete s a kihágásoknál a kísérlet az 1879. XL. t.-c. 26. §-a szerint nem büntethető. A díjtalan közvetítésben pedig nincs 
üzletszerűség s igy a díjtalanul végzett 
munkaközvetítés az l. t.-c. 10. §-ában engedély
hez kötött kereseti forrásnak nem tekinthető. (71649/1898. K. M.) A kereskedelmi minisztérium által összegyűjtött joganyag II. kötet 333. lapján.)Igy llát a rendőrség — fogvicsorgatva bár — de hallgatni kénytelen.Debreceni szaktársainkat a munkaadóik gálád eljárása csak buzdíthatja a további szervezkedésre, mert szaktársaink előtt világosan állhat most inár, hogy a munkáltatók érdeke nem azonos a pincér érdekével. És amint a profil meg van támadva, rögtön vége a sokat hangoztatott «jó viszonyokénak.Hogy Hauerék miéri védelmezik körömszakadtáig Oltick és Qömörit, azt ő tudják, de mi is 1

Győr. Győri szaktársaink ismét folytatják a múlt hónapban abbanmaradt mozgalmat. Tájékozásul egy röpiratot adtaK ki Győr város nagyközönségéhez cimezve.A rüpiratban minden meg van Írva s mi elégségesnek tartjuk a mozgalom ismertetéséhez, ha a röpiratot e g é s z  t̂erjedelmében közöljük. A röpirat igy szól:
Kérelem Győr város n. é. közönségéhez IMidőn jelen nyílt iratunkkal Győr nemesen érző, becsületesen gondoákoző és .szabadságszerető közönségéhez fordulunk: legyen szabad mindenekelőtt kérnünk alábbi soraink szives átolvasását.Ml nem szívesen röpiratozunk, de mert egyes szennylapok rosszakaratú információikkal igyekeznek a n. é. közönséget megtéveszteni, ezért kényszerítve vagyunk — a színtiszta igazságot föltárva — ügyünket a nagy nyilvánosság itélőszéke elé vinni.Kezdjük tehát mindjárt az ügy elején s nézzük meg miért szervezkedtünk és miért éppen szociáldemokrata alapon? Szervezkedtünk általában azért, mert alamizsnaszerü koldus-fizetésünkből tisztességesen megélni képtelenek voltunk és szociáldemokratikus alapon azért, mert meggyőződtünk, hogy a szociáldemokrata párt az összes létező pártok között az egyedüli, amely bátor igazmondással szembe áll a lelketlen (s rendszerint nagybefolyásos) elnyomókkal és önfeláldozó becsületességgel küzd a munkásnép létérdekeiért. Igen ; ezért szervezkedtünk szociáldemokrata alapon, nem pedig azért, — (amint azt ravasz és gyalázatos ellenségeink állítják) — mintha talán félre volnánk vezetve (?1) sőt ellenkezőleg: 
mi csakis addig voltunk megtévesztve, amíg 
a fekete nemzetközi keresztény szocialisták 
bagoly fészkében voltunk és amig azt hittük, hogy holmi hokusz-pokuszokkal, ingyen szalvaládék osztogatásával és a szervezett munkásság megrágalmazásával helyzetünkön segíteni tudunk. Azonban mihelyt felismertük a keresztény szocialistákban a közönséges 
banditákat, szemforgató jezsuitákat, azonnal hátat fordítottunk nekik, mert beláttuk, hogy ők nem szervezni, hanem leigázni és nem felvilágosítani, hanem elbutitani akarnak. Most, amidőn már átgázoltunk a mérges, folytogató bűzt árasztó keresztény szociális mocsáron és sikerült végre megizlelnünk a tudás forrását: önérzettel valljuk magunkat 
szociáldemokratáknak és érezzük magunkat 
legalább is olyan jó  hazafiaknak, mint bárki 
más e hazában.Ámde, hogy a n. é. közönség előtt minden tekintetben leálcázliassuk lelketlen ellenségeink hazugságait, közölnünk kell e helyen főnökeink elé terjesztett követeléseinket, melyek a maguk szerénységükben a a következők: Éttermi és szállodai segédek fizetése heti 10 korona, a vendégszobaalkalmazott fizetése 20 korona; a kávéssegédek heti fizetése étkezés nélkül 17 korona, étkezéssel 10 korona: továbbá egy teljes szabadnapot is kértünk főnökeinktől, akik közül néhányan kérésünkre azzal feleltek, hogy alkalmazottaikat azonnal elbocsáj- 
tolták, vagyis a terrorizálás és az üldöztetés terére léptek.Mi sem természetesebb, mint hogy ilyen gyalázatos köriilményekközöttnem várhattuk be a memorandumban általunk kitűzött határidőt, hanem mi is harci állásba helyezkedtünk, hogy gátat vethessünk főnökeink 
aknamunkájának, mely által furfangos módon ki akarták vájni lábaink alól a szervezkedés talaját.így aztán május 23-án sikerűit megtudnunk, hogy a főnökök közül kik nem hajlandók alázatos hangon megirt memorandumunkban foglalt kéréseinknek eleget lent’ i. És az -eredmény* igen meglepő, mert éppen a leggazdagabb főnökök utasítottak el kérelmünkkel; azok a : főnökök, akik néhány hónap előtt a kávé árát 0 fil
lérrel, az étdnemüek árát 10—20 fillérrel 
felemelték.



4. oldal 1907Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi A lkalmazottak SzaklapjaAzok az üzlettulajdonosok tehát, akikközül például a Meixner Mihály-féle alakok évi 10—12 ezer korona tiszta hasznot vágnak zsebre: nem hajlandók napi lö—18 órai keserves munkánkat iisztességesen díjazni, vagyis: nem látják szívesen, ha mi is öntudatos intelligens emberek akarunk lenni, mivelhogy nekik rabszolgákra van szükségük, akiket nemcsak kizsákmányolni képesek, hanem olykor-olykor brutális módon ütlegelhetnek is.Mi azonban az eddigi állapotokat tovább el nem tűrhetjük, ezért kérjük a n. é. közönséget, hogy tiszteljen meg bennünket becses rokottszenvével és támogassa igazságos és méltányos törekvéseinket, vagyis 
bojkottátja a kővetkező kávéházakat és vendéglőket: * Bárány s-szdlloda; «Elite»-, 
* F iu t n e «Hungária»-, iKisfaludh-, < Ko
ronás- és <• Royab-kávéház;  továbbá a <iFehér-Majd»-, » Vigadó*- és iVasuh-ven- 
ácglöt, melynek elbizakodotí tulajdonosai megtagadták a memorandum aláírását.Ha tehát a fent megnevezett vendéglőket és kávéházakat a n. é. közönség mindaddig 
nem látogatja, mig tulajdonosaik szerény kéréseinket nem teljesítik, akkor biztos győzelmünket elsősorban a n. é. közöségnek fogjuk köszönhetni.És mink szentül hisszük is, hogy a nagy- közönség rokonszenve nem fog cserbenhagyni bennünkkt; sőt inkább minden intelligens ember azon lesz, hogy-: bojkotthirün- 
ket városszerte proklamálja.A szervezett összmunkásságot pedig arra kérjük, hogy fogadjanak bennünket szívesen táborukba és támogassanak azokkal a hatalmas eszközökkel, melyeknek alkalmazása biztos győzelmet jelent számunkra.Kiváló tisztelettel

a győri pincérek szabadszervezetének 
szervező bizottsága.

Meghívó.Éttermi segédek! A Budapesti Pincér- egylet választmánya jttlius 2-án tartott rendkívüli ülésén elhatározta, hogy mandátumáról lemond.A Budapesti Pincéregylet alapszabályai szerint az elnökség ezúton meghívja az egylet tagjait a folyó hó 16-án, kedden éjjel pontban 12 órakor az egyesületi helyiségben (Síáhly-u. 7) tartandó
rendkívüli közgyűlésrea következő napirenddel:
1. A vezetőség lemondása.
2. Uj tisztikar választása.Megjegyzés. (Alapszabályok 40. §,) Aközgyűlésen csak azon rendes tagok vehetnek részt és szavazhatnak, kik az egyletnek legalább ö hónap óta tagjai és tagdijaikkal három hónapon túl hátralékban nincsenek, kivéve, ha az elnökségtől fizetési halasztást kértek és kaptak.

Az elnökség.

SZEMLE.Tudnivalók, Úgy a fővárosi, mint a vidéki szervező bizottságok szabadszervezeti ügyekben felvilágosításért stb, ideiglenesen á szerkesztőséghez forduljanak. Egyben kérjük a vidéki meglévő szabadszervezeti elnökök és titkárok nevét és lakcímét haladéktalanul szerkesztőségünknek bejelenteni, valamint azt is megírni, hány példány lapot küldjünk a szervezetek részére.Az összetartás hatalma. Kassai tudósitónk írja: A kassai pincérmunkások alig három hónapi szervezkedés után egységes összetartásukkal nemcsak fizetési feltételeiket javították meg, hanem erkölcsi téren is napról-napra főbb eredményeket érnek el. Eddig az alkoholtól mámoros, vagy éppen a berúgott vendégek szeszélyeinek állandó céltáblái voltak és bizony itt is, miként a

mulatós Magyarország többi városaiban, a sírva mulató vendég — ha éppen kedve szottyant — pofon alakjában osztotta meg fájdalmát a pincérrel. Ezt a három krajcár borravaló ellenében tűrnie kellett. Ha szólani mert, azonnal elbocsátották. Bármennyire lehetetlennek tartották ennek az állapotnak a megváltoztatását, a szervezettségük ezen is segített. Néhány nappal ezelőtt egyik kassai étteremben játszódott le egy botrány, amit Ditrói nevű honvédhuszártiszt csinált 
egy üveg pezsgő miatt, amelynek árát az ott alkalmazott Lukacsek főpincér elvtárs jogo
san követelte, mint a tulajdonos és a személyzet igazolta.A pincérmunkások szolidaritást vállaltak megsértett szaktársukkal és a hadnagyot 

feljelentették az ezredparancsrtoksdgnál, ezenkívül az épületes históriát, mintegy nyolcvan aláírással igazolva, közlés végett a «Kassai Hirlap»-hoz beküldötték. A cikk megjelenése után a hadnagyocska provokálni akarta 
a lap felelős szerkesztőjét. Ez azonban nem sikerült, mert az atléta-tenneíü emberrel nem igen mertek kikezdeni; de meg a szerkesztő kijelentette, hogy a hir valódiságáért az 
összes kassai pincérek szolidárisán vállalják 
a felelőséget és szükség esetén a szerzőt a bíróság elölt megnevezi]étik. Erre —- nem tudni, szolidari(ásból-e vagy a hadtestparancsnok utasítására — az itt állomásozó katonaság tisztjei több mint egy hétig boj- 
kotlálták az összes nyilvános helyiségeket. Az események ilyen alakulásához hozzájárult még az a körülmény is, hogy az itteni pincérelvtársak nyilvános gyűlésükön egyhangúlag elhatározták, hogy ha Ditrói hadnagy tizennégy napon belül nem rendezi ügyét a megsértett főpincérrel, egyetlen 
kávéházban vagy étteremben sem fogják ki
szolgálni. A határozat szigorít végrehajtását pedig akként biztosították, hogy kimondták: amelyik pincér Diíróit kiszolgálja, azzal többet nem dolgoznak. A katona urak bojkottja felett végre is az osztálytudatos szer
vezett munkások arattak győzelmei. — A hadnagyot ugyanis pár nappal ezelőlt, a további kellemetlenség elkerülése végeit, 
elhelyezték a városból. A hadnagy elhelyezése óta a tisztek ismét látogatják a nyilvános helyeket és szállóigévé vált azóta közöttük, hogy csak lassan, mert a pincérek nem rabszolgák többé, hanem — szocialisták.Pécs. Az itteni Tündérkert tulajdonosainál e hó 17-én, vasárnap, kisegést vállalt Krausz Árpád és Brucker Oszkár és az egyik tulajdonos csak este munkaközben jelentette ki két szaktársunknak, hogy a megállapított 5 korona vasárnapi kisegitő-dij helyett csak 3 koronát hajlandó fizetni. A két szaktársunk a munkát abbaltagyía éŝ  a történteket a szervező bizottságnál bejelentették. Másnap a Tündérkert tulajdonosai a szervező bizottság előtt helytelen eljárásukat beismerték és a két szaktársunk részére a 10 korona kisegitö'dijat a szervező bizottságnak kifizették. Amely összeget a fent megnevezett két szaklársunk az itteni szabadszervezetnek adományozta.Figyelem! Kónyi Lajos szaklársunk Vili., Szentkirályi-u. 4. sz. a., a Szauer-féle vendéglő udvarhelyiségében (volt fényképészterem) étlapit ói-tanfolyamot nyitott, melyre felhívjuk szaktársaink b. figyelmét. Ltlapiró-fanfolyam magyar, német és francia nyelven (modern alapon). Kezdó'dött 1907. évi június hó 15-én. Minden héten 4-szer, úgymint: hétfőn, szerdán, csütörtökön és szombaton d. u. fél 5-től fél 7-ig. Tandij: felnőtteknek havi 10 korona. Tanoncoknak havi 7 korona. Behatási di] 3 korona. Beiratkozni lehet délelőtt 9-től 11 óráig, délután 2-től 7 óráig IX., Ferenc-körut 40, IV. cm. 32 alatt és a fent megjelölt helyen’.A tanterem helye levélileg lesz tudatva mindenkivel. Tisztelettel

Kónyi Lajos a tanfolyam vezetője.A kávéssegédek alapszabályai. Ezelőttegy evvel alakult a budapesti kávéssegédek szakegylete. Jóváhagyott alapszabályai a

.Budapesti pincérek szak- és munkaközvetítő egyesülete* címet viselte. Bizonyos körülmények arra késztették a vezetőséget, hogy alapszabálymódositás által a elmet .Kávcs- segédek szakegyesülete»-re változtassa.Egy évig hevert ez a módosítás a beliigy. miniszternél. És ma, egy év után, visszaküldik. mert itt-ott egy-egy betű kimaradt és a módosítás által nem is érintett pontot követelik megváltoztatni. Kérdjük nem-e felesleges zaklatás ez? Nem-e erőszakos huzavona az, hogy egy már jóváhagyott alapszabályt újra revizió alá vesznek és a jóváhagyás idejében nem kifogásolt pontokat most nem találják jónak,A kávéssegédek azonban nem zúgolódnak emiatt. Csendes megnyugvással veszik tudomásul a miniszter akadékoskodását. Eleget tesznek kívánalmainak és az alapszabályt ttjra felterjesztik. Talán még egy évig hevertetik, talán újra vissza fogják kapni, mert valamelyik «i» betűn nem lesz rajt a pont, de azért türelmüket nem veszítik el. Egyszer majd csak vége lesz ennek a komiszkodásnak.A pápai vendéglősök, kávésok, mészárosok, hentesek és pincérek befegsegéiyző é3 temetkezési egyletea hajdani mészárosáéit zászlójának 50-ik évfordulója alkalmából betegsegélyző-cgye- sülete javára, az «Uri kaszinó* kerthelyiségében, folyó évi július hó ö-án, tombola, világposta, konfetti- és szerpentincsatával egybekötött zártkörű táncmulatságot rendez, melyre a t. szaktársakat és b. családtagjaikat tisztelettel meghívjuk. — Kezdete este 8 órakor, öcléptidij: Személyjegy I kor. Ö0 fillér, családjegy (3 személy) 4 korona. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. — A mulatság kedvezőtlen idő esetén július hó 13-án, szom. balon fog megtartatni.
A vigalmi bizottság.Adományok. A Schuller-étterem személyzete az ellentállási alapra ö koronát küldött.Ósbudában egy pincér *spricccrezett», Bokor Ferenc főpincér elvtársunk pedig 5 koronát az ellentállási pénztárnak küldött Azt mondják a példa ragadós — majd meglátjuk ?Nyilatkozat. Múlt hó 20-án megjelentlapunkban az Ósbudavári Gárdonyinál alkalmazásban levő Nagy Béla szaktársra vonatko. zólag egy hir. A hirt kérem semmisnek tekinteni, inivef időközben a felmerült incidenst elintéztük és a hir utólag jelent meg.

Ifj. Wollner Zsigmorid.Bocsánatkérö nyilatkozat. Alulírott kijelentem, hogy az «Emke*-kávéházban velem dolgozó Darányi Miklós előtl telt nyilatkozatom csak egyes személyek ellep szólott s ha szavamnak netalán oly értei- met tulajdonított volna, hogy ezzel a szervezetet akartam volna sérteni, ezennel kijelentem, hogy ez szándékomban nem volt;Ezen fentebb leirt és tulhevültségemben tett kijelentésért a szervezettől bocsánatot kérek és Ígérem, hogy a szervezetnek hű tagja maradok.Nagyvárad, 1907 június hó 19.
. ----ez «Emke»-kávéház fopincére. Figyelmeztetés. A színházi és látványossági munkások szervező bizottsága azzal a kérelemmel fordult a szervezett pincei-munkásokhoz, hogy őket szervezkedé*. síikben erkölcsi támogatásban részesítsék Kötelességévé tesszük tehát minden öntudatos elvtársnak, de leginkább azoknak! kik oly üzletekben dolgoznak, ahol mozgót fényképek vannak, hogy az azzal foglaltosr kodo munkásokat a magyarországi tanuin. kasok szövetségének színházak szakosztá- yába tagul beírassák. Egyetlen munkás se legyen olyan közöttünk, amely nem tárná saját szervezetének.

A kávéssegédek szervező bizottsága.



W07 Magyarországi Szállodai, g itt mii és K ávéiig! Alkalmazottak, Szaklapja 9, pldal
H IVA TA LO S RÉSZ.Je g y z ő k ö n y v , felvétetett a kávéssegédek 1907.évi junius hó 24-én, este 8  órakor, megtartott rendkívüli választmányi ülésen.

Je le n  v a n n a k ;  Tausig Samu, Weisz D . Dani, Schwarcz Béla, Deutsch Béla, Hajduska József, Szalay Lajos, Horváth Lajos, Flcgár János, Klein Samu, Keszey Flórián, Koczán Károly, Farkas János és Fodor Pál választmányi tagok, Krausz Miksa könyvelő, Haniscli Pál pénzbeszedő. A bizalmlférfl-tcstület részéről: Farkas Márton, Farkas József, Scháffer Sándor, Oslányi József és Weisz enő. A  szervező bizottság részéről: Neumann zidor és Kohn Ernő.
N a p ir e n d :  A  pénztári állomány felülvizsgálása.
Ü g y v iv ő  a  leírtok beterjeszti a május havi zárszámadást, melyet a választmány tudomásul vesz.
K r a u s z  M .  k ö n y v e lő  jelentést tesz a pénztár állományáról, melyet úgy a választmány, mint az ellenőr, valamint a kiküldött bizottság és a számvizsgálók rendben találtak és ezt tudomásul vették.
Ü g y v iv ő  a le ln öh  felolvassa a Székesfővárosi tanács átiratát, melynek alapján javasolja a f. hó 25-ére egybehívott közgyűlés elhalasztását és egy ui jelölő bizottság kiküldését, mivel az eredeti alapszabály értelmében mandátuma lejárt, az egész tisztikart uj választás alá kell bocsájtani.A  javaslat elfogadtatott.A  jelölő bizottságba Wiener Sándor, Weisz D. Dani, Flegár János, Csillag Béla, Szalay Lajos, Guttmann Dezső és Fodor Pál küldettek ki.
Ü g y v iv ő  alenök javaslatot tesz arról, hogy a Terézvárosi bankban elhelyezett tőkét onnan kivéve, egy más bankban helyeztessék el. A választmány megbízza a pénztárost, ellenőrt és számvizsgálót a végrehajtásával.A  folytatólagos ülésen junius 25-én a választmány elhatározza az uj közgyűlés julius 8-ára való egybehivását.A felvételi kérvények folytán a választmány elhatározta, hogy uj tagokat az utolsó héten nem vesz fel a közgyűlés előtt.A  kávéssegéd ek nyári m ulatsága . Jól látogatott juniálist rendeztek kávéssegéa elvtársaink, múlt ho 25-én a Putzer-féle vendéglő kerthelyiségé- ben a dalárda közreműködésével. Már kora este nagy számban gyülekeztek elvtársaink hozátnrto- zóikkal, hogy kivegyék részüket a rendezőség által nyújtott szórakozásokból. A dalárda bebizonyította azt, hogy ambicionális tagokból áll, mert igen nagy haladást árultak el, amely a karmesternek Stark Henrik elvtársnak érdemei közé tudandó be. Igen szépek voltak Nagy elvtársnak, az általános munkásdalárda tagjának előadott magyar népdalai, valamint jól sikerült kuplékat énekelt Falatkay Győző szaktárs is. A  tombola-jegyek eladásával kitűnt Lövi Ferencné, mint aki a legtöbb jegyet árusította el és Így a kitűzött dijat: az egy üveg pezsgőt is ő nyerte el.A tombola után kezdődött a tánc, mihez a talp- alávalót Radics zenekara szolgáltatta és áz egybe- gyiilt szebbnél szebb asszonyok és leányok ugyancsak kivették részüket a mutatásból, inig a hajnali szürkület tolakodó megjelenése távozásra szóllitotta a mulatozókat. Mindezekből megállapíthatjuk azt, hogy a kávéssegéd elvtársaink által rendezett első nyári mulatság megfelelt a várakozásnak.A  kávéasegéd ek ju n iá lis á n  fe lQ lfizcttek a k ö v e tk e z ő k : Bcrger Lajos ur 10.—, Oiildart Károly ur 5.—, Mátyás Király kávéház 6.60, Törley József ur 50.—, Winter Miksa ur 10.—, Kávcsipar- társulat 5.—, Buda és Blockmann urak 20.—, Klein Ignác ur 5.—, Louis Francois ur 20.—, Weingruber Ignác ur 5.—, ScheRjr I. ur 20.—, Mandl Albert ur io .—, Lidi ur 5.—, Quamero kávéház 6 .—,  Klein Ignác ur 5.—, Baitz János ur 3.60, Szabó Imre 3.80, Fodor Károly ur 2.—, Pöck Károly ur 2.80, Mlítermayer J .  ur 2.—, Gcrster Vilmos 2.—, Schvarcz József ur 4.—, Csillag B. ur 1.60, Cseszkó János ur cs neje 2.60, Krausz és Most urak 5.—, Révai Fülöp ur 2.—, ZuckermandI Miksa ur 5.—, LStz János ur 2.60, F . Kis Lajos ur 2.—, Neumann Fülöp ur 3.80, Liebermann N. ur 2.80, Sírok Gyula 2.—, Nngcl Benő ur 4.—, Ráth Mór 10.—, Hitzinger József 5.—, Vízvári Béla ur 2.—, Esély J .  ur 1.—, Sramelt István ur 3 . - ,  Fritz G . ur 2 . - ,  Schrank Oyula ur 1.20, Mostalcr József ur 1.20, Panecz János ur —.80, Griinhut Károly ur —.80, Leslhumer —.80, Hirschler ur —.80, Antal József - .8 0 , Berger A. —.40, Polnauer —.80, Waldner A. ur 1.—, N . N . —.80, Klein László —.60, Schvarcz Sándor 1.80, Oottlieb Lajos —.60, Szilágyi —.80, Baraxa Béla —.60, Steiner József —.60, Francsics —.80, Krausz Sándor —.60, Steiner Miksa —.60, Willmann Ignác ur —.60, Pici; Gyula —.60, Soka József 1.—, Schwarcz Béla ur —.60, Baumann G . - .8 0 , N . N. —.60, Trenk Emil ur —.80, Kalocsai Ödön ur 1.20, Panczer Ferenc 1.—, N. N . —.10, Rinyei József ur —.20 , Khan M . —.40, Halász János —.60, Rciter Rezső 1.—, Hamsch Pál L —, Deuch Sándor —.80, Ringler A. ur —.80, Deuch Béla ur —.80, Neuwirth Gy. —.60 kor.A ju n iá lis  e lszá m o lá sa :

B e v é te l:F e lü líiz e té s c k ................... ............... -  234 kor. 30 fül.Jegyekből 142 sz. — — — — — 170 > 40 »» 43 C S i ------------------  103 » 20 »Tombolából 380 jegy — — — — 114 » — »Összesen — — 671 kor. 90 fül.

Lampiónok --------------- ------------- 32 kor. 72 fül.Nyereménytárgyak — — ----------------42 » — »Zene — — — . . . ------ . . .  — — 64 » — iEngedély.......................... — . . . ---------- 70 » — »T e r e m ----------- ---------. . . _______ 15 ,  — ,K a r m e s te r -------. . . ------------------20 » — »N y o m d a ----------------- . . .  -- ---------55 » — »Különféle — - .  — ~  . . . ---------- 91 » 32 *Összesen — — 390 kor. 04 fiíl. Egyenleg — ----------- — ---------— 281 » 86  »Összesen — — 671 kor. 90 fül.A  kávéssegédek szakegyesfilete  k ö n yvtáráb ól könyvet elvittek, de még vissza nem szolgáltatták:Brntinfeld Ernő, Badan Flórián, Fischgrund Ede, rlubunszky Árpád, ifj. Haász Gyula, Herczog Gyula, Hajduska Rezső, Jurkovics Antal, Marton Sándor, Reiter József, Rozenzweig József, Rott- stein Benő, Sukarszky Elemér, Löwy Samu, Szlovák Sándor, Szigeti József, Szentes Béla, Sugár Sándor, Sonnenscliein Ede, Taháti Gyula és Valsa Mihály.A budapesti kávéssegédek szakegyesüietének 190Ő—1907. évi jelentése.
T. Közgyűlés.A Budapesti pincérek szak- és munka- közvetítő egyesülete és a Magyar országos pincér-egyesület között létrejött fúzió folytán 1006 május hó 29-én alakultunk meg mint a Budapesti kávéssegédek szakegyesülete. Az a forrongás, amely a fővárosi pincérek közölt évtizedeken keresztül volt észlelhető, ebben az egyesülésben nyert végre kialakulást és egyben megnyugvást is, mert a szervezkedésnek egy oly formáját találtuk meg, mely egyrészről a radikális elemek törekvését eléghette ki, másrészt az elért eredmények azok körében szültek megelégedést, akik az erélyesebb, intenzivebb működéstől hosszú ideig féltek, irtóztak.Az egyesület egy év alatt beigazolta, hogy a fúziótól várt üdvös eredmények következése iránt táplált bizalom nem vak hit, nem vérmes, alaptalan remény volt, hanem a tényekből vont következtetések végeredményének pozitiv megállapítása.Bár messze a múltba nyúlik vissza a pincérek szervezkedésének első megnyilvánulása, de azért megállapítható, hogy sem az első, sem az utána sorban következő mozgalmak vagy alakulások egyike sem bírt azzal a talapzattal, amelyre összegyűjthető lett volna a pincérek minden rétege. Sőt közelebbről ismerve azt a szellemet, amely- lyel telitve voltak, ez a vezetó'knek szándékában sem volt, mert az ő törekvésük mindig abban a ferde irányban gravitált, ahova minden üres, programmnélkiili gazdasági kérdéseket nem ismerő egyesülés vagy kormányzat jutni szokott: a személykultuszhoz, az ebből fakadó osztályuralom- hoz vagy kasztszellemhez. Abban a percben, amelyben a gazdasági kérdés lett a mozgató erő az egyesülési törekvésben, már meg volt az előfeltétel a pincérek összes árnyalatai kapcsolódásának. Az erő, amely ez által létrejött eredményeket birt produkálni, mert a szellem, amely ezen szervezet tagjait áthatja, az az érdekek közösségének felismeréséből, a szervezkedés szükségességének tudatából fakad. Rég tudott igazság, hogy a forradalmak nem felülről, hanem alulról Születnek. Hibás, tarthatatlan helyzetű volt tehát a pincérek szervezkedése mindaddig, amíg csak a felsőbb rétegei, a jobb helyzetben levó'k tömörültek együvé s úgyszólván elszigetelték magukat azoktól a kis emberektől, akik elnyomott helyzetüknél fogva arra hivatottak, hogy tolják, taszítsák a kényelmeskedőket, az egyéni érdekeiket féltő’, tehát mozgásra félénk elemeket. Az igazság mindig igazság marad. A csökönyösök belátták, hogy az utat talált, előre törtető tömeggel együtt kell haladniok, vagy ha megállanak, a helyzetén most már minden áron javítani akaró tömeg keresztül megy rajtuk.Egy év és milyen változás.Távol áll tőlünk, hogy jelentésünkben valami nagy vívmányokkal dicsekedjünk el, de annyit önérzettel állíthatunk, hogy a

közelmúltban még csak nem is remélt erkölcsi és anyagi előnyöket értünk el.Jelentős agitációt fejtett ki egyesületünk a pincérleányok rendszeresítése ellen. Ez azonban véget még nem ért, mert erélyes tiltakozásunk ellenére is a városi tanács megszavazta a kávéházi szabályrendelet idevonatkozó részét, amint az előrelátható is volt.A pincérnő-kérdésben álláspontunk természetesen csak tiltakozó lehet, mert kizártnak tekintendő az, hogy ezen leányok a féríimunkásokkal egyenlő fizetéssel, egyenlő munkaviszonynyal beállított bérmunkásokként alkalmaztassanak.Kedvezőtlen körülmények között folyt le bérmozgalmunk, mert ez egyidőre esik a szakegyesületek ellen indított hajszával. Ám dacára ennek, fiatal szervezetünk mégis bátran ment neki a különféle eshetőségekkel tele harcnak. S bár a legkézenfekvőbb volt, hogy egy baklövés vagy félrelépés abban a veszedelmes időszakban, az egyesületre nézve súlyos következményekkel járt volna, mégis le kellett folytatni ezen akciót, mert oly égető kérdések vártak megoldásra, amelyeket tovább halasztani nem lehetett.A kávéssegédek megmutatták hogy eléggé érettek döntő csatát vivni, eléggé öntudatosak, eléggé fegyelmezettek és elég önmérsékléssel rendelkező harcosok.A választmány egy évi működéséről a következőkbben számolunk be:
Gyűlések.Az elmúlt évben gyűlések tekintetében eléggé mozgalmas volt egyesületi életünk. Nem számítva a szabadszervezet által egybehívott nyilvános- és taggyűléseket, csupán a választmány által tartott gyűlések tesznek élénk tanúságot az egyesület mozgalmas, eleven életéről.A előfordult gyűlések a következőkép oszlanak meg:Alakuló közgyűlés 1906 május 29-én 1 Rendkívüli közgyűlés az ipartársulati munkaközvetítő napirenddel 1 Rendkívüli közgyűlés az ügyvezető- alelnök lemondása napirenddel— 1Rendkívüli közgyűlés az ipartársulattal kötendő' egyezmény napirenddel — - .....................   1Rendkívüli közgyűlés az egyezség feletti határozat napirenddel — 1Évi rendes közgyűlés 1907 junius25-én ------ ------------ -------- — lVálasztmányi ülés, rendes-------------22i « rendkívüli-------13Összesen — — 41A rendes és rendkívüli üléseken tárgyalt a válaszmány — rendes folyóügyeken kívül 173, Írásban benyújtott kérvényt és indítványt.Végül megemlítjük méga körhelyiség megnyitásakor tartott diszközgyülést, amelyen elhunyt vezetó'-szaktársunk, Braun Sándor, emlékének is hozzá méltó módon áldoztunk.

Helyközvetltés.A választmány lelkiismeretesen foglalkozott a tagoknak a közvetitésfe irányuló igényeikkel, kívánságaikkal, és minden elfo- ulatlan biráló megnyugvással konstatál- atja, hogy mindenkor a tagok többsége által megnyilvánult követelésnek igyekezett eleget tenni. A helyközvetités rendszere reformálása körül természetesen nem hiányzottak olyan kívánságok sem, amelyeknek lehetetlen volt eleget tenni és igy, ezek folytán, bizonyos súrlódások elkerülhetetlenek voltak. A főkérdés azonban a sorszámszerinti közvetítés volt, amelynek rendszeresítése egyenesen a tagok kívánságára történt. Bebizonyult azonban, hogy sokszor nem elég a jóakarat, nem elég a vezetőség objektív, igazságos, a dolgok kicsinyes szempontjain felülemelkedő álláspontja sem, mint amilyent ebben a kérdésben a választmány elfoglalt. Mert hiába vezérelte a választmányt ebben a kérdésben a legmesz- szebbmenő jóakarat, a teljes pártatlanság és kötelessége tudatának aprólékosságig



lelkiismert” • megnjüvánttMSa: mindennettdacára az elfogultság, a dolgok, események felszínes bírálata, elhamarkodott ítélkezések__ és hogy őszinték legyünk — sokszora rosszakaiat gáncsot vetett annak a berendezkedésnek, amely alapját kellene képezni egy egyesület zavartalan, rendszeres működésének. A választmány, felfogva a tagok egyrésze által teremtett tarthatatlan helyzetet, a sorszám szerinti közvetítést, egy taggyűlés határozata után törölte. A közvetítés, illetve helyváltozások fluktuációjára vonatkozólag a következő adatok szolgálnak:1906 június t-től dec. 31-ig — 18001907 január—február------ — 600

fc oMri _______________________ riliigjmminfftf Szfflpdal, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak S z aklapja 1967

2400 18 40 
100 158 33 163 172 368Május: fizető..................— — 27> stabil felszolgáló------  227

3 kisegítő' -----------— 370

Március: fizető'— — ........ -» stabil —-----------—> kisegítő-----------Április: fizető------------ —j stabil felszolgáló— 
9 kisegítő — — —

2400
158
368

624 6243550Helyközvetiiés történt tehát 3550 esetben, 
Tagforgalom.Tudvalevő, hogy az alakuló közgyűlés határozata értelmében úgy a «MOPE», valamint a szakegylet tagjainak újra kellett magukat felvétetni. A beiratkozások havi kimutatása tehát a következő;Május 30-tál jttnius 1-ig.................. 40Júniusban-....................  — 660Júliusban — — ----- - — — — 261Augusztusban.......................   198Szeptemberben - .......................... -  136Októberben -------------------- — 132Novemberben— — ------ — — 49Decemberben-----------------------  49Januárban — — ------ ------------ 45Februárban .............   -  46Márciusban — — — — --------  43Áprilisban------ ------------ — — 56Májusban........... ............    57Taglétszám.........- 1782

Elhaltaké Hanaszek Ferenc, Fuclis József, Shinger Pál, Klaas István, Hoffmann Géza, Weinberger Ignác, Krausz Samu, Rémes Mihály, Muchhang János, Oál üyula, Szakács János, Trumer József, Erdélyi László.A tagok soraiból az év folyamán töröltettek a következők: Láng Soma örökre kizárva, Bugesch Lajos kizárva, Turkovich Nándor kizárva, Szcntmiklóssy Gábor kizárva, Schwetzer József, Schwetzer Sándor kizárva.
Rendkívüli munkanélküli segély.1906 október hó 1-től 1907 januárhó 1-ig:Összesen részesült segélyben Hány tag Hányszor Mennyit

161 tag
99 i 492 K31 2 345 K18 3 241 K8 4 162 K3 5 47 K1 9 35 KÖsszesen kiutaltatott 1322 KEzen rendkívüli munkanélküli segély a következő összegekből talált fedezést:A választmány által megszavazott 500.— K A «7C/s/efl*-aszta!(árs. által gyűjtött 250.— » A szaktársak által önkéntesen adott heti 20 fillérekből összesen — 188.26Vigalmi bizottságtól-----------— 300.—Különböző adományokból, úgymint:Pártos Hermann ur - Bauer Zsigmond ur — Hajdú Sándor ur —Rooz Mártó u r ------Kaiser D. Dezső — —Bengyel-kávéház...........Hazátn-kávéház------Baross-kávéház — — Beregi Bódog — — Grosz Lajos......... ........

30.— 10.— 10.— 10.— 5 — 1 —2.402.40 1.— 2.—Összesen — 1322X16 K Kiosztva — 1322.— K Maradvány "—.06 K

Transíjlvania SecLouisFrancois&C0-T2 elsőrendű kitüntetés.
BORHEGY!  
FERENC EE

Badmest, V., H h e lli- t t r  I ti.Sürgönyeim:
FRAN CO IS BUDAFOK

=  aln ti Mr. lönrl újulta = =  Fiilöp síísi-totari-jcllial lurtig Q linsígt srilllttl
B U D A F O K .

Hors concour8. ==
= =  VuzérképvIselSség: = =

BUDA ÉS —  
BLQGHMANN

Budapest, V,, ákadémia utca 16. 

T e le fo n :B U D A F O K  15. S Z A lU .

Amidőn egy évi működésűnkről szóló jelentésünket a t. közgyűlés elé bocsátjuk, objektív bírálatot és igazságos Ítéletet kérünk. Szaktársi üdvözlettel A választmány.

Trcnk A. Emil aOpera« vendéglőjeaz Andrássy-uton az > Opera* kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, a kávéssegédek főtalálkozóhelye.
Pincér-cipők csak Serény Zsigmondnál, VII, Erzsébet-kürut 36 kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak errevonatkozó hirdetésünket.Felelős szerkesztő: Farkas János. Kiadó: A lap-bizottság.

VllAQOtaAO KÖNYVNYOMDA U. T. BUDAPEST, VII., NVAlt-UTOZA t.’

Pincérek rendes találkozó helye,
„ C A B A R E T  K Á V É H Á Z “

Akácfa- és Dohány-utca sarok.Figyelmes kiszolgálás, mérsékelt árak, jó tekeasztalok, hideg buffet, bel- és külföldi lapok.Szives pártfogást kér
László  O éza,kávés.

Reggelig nyitva.

Q - „  . ........IZTZZiEzernél több klválő orvot é t tanár a já n ljá l 1904. S t. Lenit Qrand Prlz.Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt. LnkácsRlrdSl K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !
A KRISTÁLV-FO RRÁS sSPES*
v iz e  h a s z n o s  i t a l  é tv á g y z a v a ro k n é l és  e m é s z té s i n e h é z s é g e k n é l. A  lé g -  ................  • ‘ ‘ "  ......................................... aflin______r ............................... ..  ............................................, ______________liltáaá rje gy z é st Széntnvtelités-nélküll töltés faréndelitetd, mely hasonlós lonepészségesehb asztali és borviz.. Ilatlintós tzom]-, sillaplté. — Vidékre és külföldre fuvardíjmentes szállítás. — Kérjen rjegyzést. Szénsnvtclités-nélküll töltés Isren delit etd, mely hasonló enyhesége folytán pótolja a francia Evlan és St.-O a licn i vizeket,

Szt. LukáosfürdS Kutvállalat Budán.

= A  világhírű fra n c ia m

DEL6ECK & Co.
reimsi pezsgőborgyár és a 
=  müncheni H o fb ra u ^
magyarországi fSlerakafa.Válogatott fűszerárak, mindennemű bel- és külföldi csemegék, magyar és francia pezsgőborok, rum és tea, likőrök, sajt, vaj, kassai és prágai sonka, felvágottak, gyüm ölcsök stb. ni ■ i .......... raktára
Brázay Kálmánná!
=  Muzeum-körut 23. =

f  ........  .............. .......
A szaktársak figyelmébe lAjánljak

H e rm á im
fé r f is z a b ó  m e s te r i

Budapest, V II, Wesseiényi-utca 47,ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és jó Ízléséről már számtalanszor elismerésünket kiérdemelte.
Jó  szabás i Olcsó árak !

raktára,.■■■■ *4
Kész üzleti ruhák

zénsavval telített ásványvize hasznos ital étvégyzavaroknél és emésztési nohéiségeknél. A  legtisztább é* logogéizsórjtsebb nsz.tnli és borviz. — H űthető* sromjcslllapHó, — Ó vszer fertőző beteg- ségek ellen. — Orvosi rendelet‘ szerint egy melegített pohárral Igyék éhgyom orra. Kívánatra szénsavmentes töltést Is szállít a
Szt. LufcdctfOrdö Ktrtvállalat Bűdön.
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BE1TZ JÁNOS

rntíesztergélyos, dálcó- 
és billiárdgolyó-gyár 
II., Akácfa-utca 52. szára (Bob-utca sarak).

Kávéházi eszközök 
raktára 

és íTekegolyók pontosan és jutányosán eszter- ■ - gáltatnak.Használt golyók és * dákók olcsón, állandóan raktáron vannak. Csorba golyók n?aga3 áron vétetnek meg és becssrőltotnek.
Dákók nynrsan és p o n t ir a  ksszittBtnBk.T E L E F O N : 81-30. — --------- : T EL EFO N  : 81-30.

n r
J .Consum

pincérek részvénytársasága

Budapest, VII., Keilssz-u. 40.
T c l c í o n - s z á n i i  EQ—14.Saját szipkagyárában mindennemű csinos kivi

telű, kitűnő minőségű szlvarszipkük készülnek, kívánságra cégnyomással. Saját gyártmányú 
szivarkahüvelyek nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és 
szalongyufák, fogvájók, kréták, táblák, 
szivacsok, kávéházi játékok, tekcasztal 
felszerelések, dákók, elefántcsont és kitűnő minőségű utánzóit bllUárdgolyók stb. stb. 
Játékkártya gyári raktár. Árjegyzék ingyen.

n i_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -_ _ _ _ _ __ —jrn

0  P in cé re k  ta lá lk o z ó  h e ly e !  0

Badacsony-kávéház
Erzsébet-kSrut 41.Kitűnő kávéházi ételek és italok.Valódi amerikai tekeasztalok. ©HSinüen este

Farkas Laci és Török Pista
mjjtíriil ilglinMi tlmbalmullrfizt e l je s  z c n e U ra ^ E ís S  t i a n g v e r a f f i n y e z n e lc .Krausz Mukl és Most Bérenckávésok.

0  C s a l á d o k  t a l á l k o z ó  Stefy® ! 0

A TÜDŐ, GYOMOR És a HÚGYHÓLYAG BÁOTALMMNAÖf

külön töltés. 
B u d ap e sti fő r a k tá r :

IY ,, Szép-utca 3.
Telefon-sz.: ÍO— 85,

G Y A K O R L A T I •ZÓM OKLATTAH
MUNKÁSOK s z a m á r a , 

irta: v a n c z á k  Já n o s .M e g re n d e lh e tő  a Vas- és Fémmunkások Szaklapja kiadóhivatalában B u dap est, V I . ,  F e lső  e rd ő so r  7. 1 koronáért, esetleg levéljegyekben is. —
T E L E F O NTÖRLEY
JÓZSEF
é s  T á r s a
pezsrjagyárosak.Pincék:
BUDAFOK (Bpest incIlBlt)

Irodák:

BUDAPEST, V ili,
Esztcrházy-utca 22.

F ljy iljO n k  a TÜRLET-pazsofl 
la ló d is á tS ra ! 

ávaküdjnnX az utánzatoM úl I

A legnagyobb kincs a jó egészség, 
melynek főkéi!éke a tiszta levegő 1rendeljük megK K & n  tiszta, ilda levegő legyen,

Beek Károly szabadalmazott 
abSatezellőztető készülékét.E  találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezein és minden ablakra alkalmazható. A  leircélszerübb és Icghlgiénikusahb szellőztető készülék. — Levelbenl megkeresésre további fe lvilágosítással szolgál

szabad, ablakszollőz- 
tetff készülők készítőBECK KÁROLY

Budapest, Vili. kér., Jázsef-utca 14. sz.A szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot te h e t  számtalan s előkelő Intézet, hivatal stb. Ig y a  m. klr. karetkedelml 
m in is z té r iu m , a p o z s o n y i á l la m i nő i ta n llf tk ó p o z ü o ,  a  P o s tl Naplószerkesztősébe és kiadóhivatala, továbbá számos állami intézet, iskolák, kórházak, ahová az ablakszellőztető bevezettetett és kitűnőnek találtatott.Pincérek f i l mébe in ; ____ z „  9* mlmlenncmll tyúkszemeiP in C e « * - C I I |S 03C é» 1 5 |o i lá b a k a t  meg.gyógyít cipőim viselése.tr»-  valódi finom chevrcnux-P u n C B P - C I f l U S l  bs,b(,|, kő 11 nyfi, er6.

t a l p p a l ,  párja 14 korona. 

Firaeéir-cijicSs detiek mindenhol.
Serény Zsigmond

Budapest, VII., Erzsábet-körut 3B.
Vidéki Mjruiiilfsft aHnfitollil pontosan niklzlllttnit.

Vendéglős urak figyelmébe!

t i

tegjobona k elismert és sok Időt s munkát m egtakarító «Uerkovits»-fcie
lapokats minden színben lévő hintákat. A nélkülözhetetlen Hoktoflraph-lap mindkét oldalon többször lias/.nálhntó és egy eredetiről 100—120 másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva Ismét használható. Ilcktocraph- tekercsok és kimoshatntUn ruhajelző-festékek niindcii nagyságban rendelhetők

B @ r > k $ » w i t s  K á r ,© í l y |sokszorosító-készülékek, llektogrnph-raktárábnn
B udapest, VII., Sip-utca 11. szám.Árjegyzék bérmentve.



Et. otcínl Magyarországi Szállodai, éttermi és kávéházi AHcahnaáottak SzakTapjn! □
Szt-Luk á c s f ü r ü ő  Kutvállalat
R é s z v . - T á r s a s á g ,  B o d a p e s t - B u d a .

Néhány szakértői vélemény.Frohners Hotel Imperlal, Wien.A Kristály asztali vizet vendégeink kellemes ize miatt kedvelik.
ROhling, igazgató.Restaurant Kari Hitler, Berlin, NW. Unter den Linden 62—63.A Kristály forrás ásványvíz vendégeimnél igen kedveit és szállítmányaik mindig a legjobb állapotban érkeznek meg. Louis Adlon, tulajdonos.The Savoy Hotel, London.A Kristályforrás ásványvizet kitűnőnek találom, úgy tisztán magában, mint borral vegyítve. Henry Prüger, vezérigazgató.The Spiendld Hotel, Ostende.A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek legkedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig ismert vizekét Ostendében.

Charles Vásárhelyi, igazgató.Ö cs. és Apostoli kir. udvari gazdasági hivatal, Wien.A Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.
Franz v. Worlitzky, cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

Hivatalos vélemények.Budapest székesfőváros vegyészet! és tápszervlzsgáló intézetea Kristályforrás ásványvizét tiszta, bomlási anyagoktól egészen mentes- és chemiai szempontból egészségesnek minősítette.

t m

□

Dr. Rigler Gusztáv,a kolozsvári egyetem egészségtan tanára, az 1902. XII. magyar balneológiái kongresszuson a forgalomban levő különféle ásványvizeknek bakteriológiai szempontból történt vizsgálatáról tartott előadásában legtisztábbnak a Kristályforrás ásványvizet jelentette ki.A magyar kir. tud. egyetem vegytani intézetea Kristályforrást nagy mélységből fakadó, állandó összetételű, igen tiszta, calclum- és mágnesűim hydrocarbonatos ásványvíznek minó'sitette.A magy. kir. belügyminiszter1905 március 6-án kelt 22.882. szánni határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból mint élvezeti viz kitűnő és rendkívül értékes.Az Országos Közegészségügyi Tanácsa Kristályforrást helyes és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más ásványvizekkel hivatottnak minősítette.
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