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SZÁ LLO D A I, ÉTTERM I ÉS KÁVÉHÁZI ALKALM AZOTTAK SZ O C IÁ L IS ÉR D EK EIT  V ÉD Ő  SZ A K L A P
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :Nem szokcgyletl ingok részére:Egész é v r e -------— 15 kor. | Fél é v r e --------- 7 kor. 50 fill.S z n b n d n z c r v e z c t c k  t a g ja i  r é s z é r e  i havonta 40 fill. Megjelenik havonta háromszor, 

ugymint: 8-án, 18-án és 28-űn.
S Z E R K E S Z T Ő S É O  É S  K IA D Ó H IV A T A L :VII. kerület, Kertész-utca 25. szám, I. emelet 10,ahová a kéziratok, levelek és pénzküldemenyek küldendők. Kéziratok vissza nem adatnak.

fiajiot ezentúl csak az „Országos szabadszcrvezcí" Sassal kaísatss':. 
&  JetfejMk a ISvárasi szabadizsrvesst tagjait tajíilldékelk pontos
fizetésére, azokat pástig, akik két hénapnáS több hátralékban vannak, igyekezzenek hátralékaikat rendezni, 
elleneseiben kénytelenek leszünk a lap küldését beszüntetni. fiz országos szervező bizottság.

Az országos szabad
szervezet.

Felhívás Magyarországösszesszál- 
lodai, éttermi és kávéházi alkal

mazottaihoz.Lapunk megindulásával kötelességünkké tétetett az országos szabadszervezet kiépítése.A fővárosi szabadszervezetek által azzal a joggal lettünk felruházva, hogy mint országos szervező bizottság az ország összes, már létező és még szervezendő szabadszervezeteit egységes irányítás alá vegyük.Evégből szükségesnek tartjuk köztudomásra hozni, hogy minden szabadszervezet ezentúl az országos szervező bizottság hatásköre alá tartozik.Minden szabadszervezet vezetősége köteles a központi szervező bizottsággal állandó és szoros összeköttetésben lenni.Miheztartás végett szükségesnek látjuk egyelőre a legszükségesebbet itt közölni.Igen erősen liangsulyozzuk azt, hogy minden nagyobb nyilvános gyűlést jó előre be kell jelenteni az országos szervező bizottságnak. Egyetlen bojkottot vagy sztrájkot sem lehet a központi szervező bizottság tudta és beleegyezése nélkül kimondani. Amennyiben ez mégis megtörténne, ezért a központi szervező bizottság felelősséget nem vállal és sem erkölcsileg, sem anyagilag nem támogat.A  szabadszervezetekbe ezentúl kötelesek beiratkozni a pincéreken kívül a szállodák, éttermek és kávéházak összes más alkalmazottai is, ugymint kávéfőzők, konyhalegények és szakácsnők, kézileányok, lohndine- rck, csaposok, háziszolgák stb., szó

val minden a szakmához tartozó alkalmazottak. A  szervező bizottság tagjairól pontos jegyzéket tartoznak vezetni és heti 22 fillér járulékot szedni. Ezen 22 fillérből 20 fillér, azaz 80 fillér havonta személyenként a központba küldendő, amelyből 40 fillér mint lapilleték szerepel, 40 fillér pedig az országos ellenállási pénztárba folyik. Ezen járulékért minden szabadszervezeti tag havonta háromszor kap lapot és minden mozgalom a központi szervező bizottság részéről anyagi és erkölcsi támogatást.A  további munkálatok akadálytalan folytathatása végett kérjük a szabadszervezetek vezetőit, hogy azonnal 
tudassák velünk az elnök és titkár 
címét, valamint hogy hány tagja van 
szervezetüknek és hány alkalmazott még 
nem tag.E hónap második felétől számitva már a fent ieirt módon kezeljék ügyeiket és szedjék a járulékokat.

Szaktársak ! Ezen utasításoknak fe l
tétlenül meg kell felelni, mert különben 
lehetetlen lesz kitűzött célunkat elérni!A  fővárosi szaktársak áldozatkészsége a vidékiekkel szemben már kimerült s éppen itt az ideje, hogy vidéki szaktársaink is hozzájáruljanak a lap fentartásához.Azon támogatás, amelylyel igy a centralizált mozgalmat részesítik, meg fogja hozni gyümölcsét, mert nem lesz Magyarországon szakmabeli munkás, kire a szervezkedés védelme, oltalma az összesség erejének hatalma ki ne terjeszkedjék.Munkára tehát! Az eddig elért eredmények csak fokozhatják munka- kedvünket, csak lelkesíthetnek bennünket a további tevékenységre.Budapest, 1907 július 18.Szaktársi üdvözlettel 

A z országos szervező bizottság.

Gondolatok két közgyűlésről.Aki jelen voli a Kávéssegédek és éttermi segédek egyesületeinek közgyűlésein, aki látta az izgatott csoportok szinte ökölre menő türelmetlenségét, aki benne volt abban a forró atmoszférában, mely a munkátvég- zők számára babér helyett tüskét, elismerés helyett gáncsot és támadást hozott, az elkeseredésében bizonynyal felirta volna a szakegyesület ajtajára, a Dante poklának világhírű szállóigéjét: Lasciateogni speranza. hagyjatok fel minden reménységgel!Azok az emberek, akik szilárd elhatározással a köz érdekének szentelik munkásságukat, nagyrészt vértezve vannak minden eshetőséggel szemben. Ha senkire sem, de rájuk nagyon is illik Arany János mondása : Úttörőnek bukni is érdem. Az emberek bizalma, lelkesedése szeszélyes, változékony, ingatag és könnyen befolyásolható. Tehát aki valamely mozgalom élére áll, semmi körülmények között se számítson elismerésre, hálára. Snlyos, fárasztó és felelősség- teljes kötelesség az, melyért ő minden szabadidejét, minden gondolatát és minden ambícióját feláldozza, de amelyért csak igen ritkán jár jutalom vagy elismerés.Maga az ember lehet gyarló, önző, talán gonoszlelkü is, de a tömeg mindig fönsé- ges és a boldogitásáért való küzdelem megér minden áldozatot.*Két ember, akik talán most jöttek a lelketölő, nehéz és fárasztó munkából, hangos vitatkozással egymásnak rontanak. Ha megkérdeztük volna hirtelen, hogy miért tették ezt, talán nem tudtak volna hamarjában válaszolni. Gondolkodás után bizonyára azt mondták volna, hogy mindketten a szakegyesület javát akarják. És itt álljunk meg egy pillanatra.Vájjon hogyan visszük sikeresebben előre mindnyájunk érdekének egyetlen és igaz képviselőjét, a szakegyesületet? Akkor, ha egymást dorongoljuk, terrorizáljuk, ha egymás becsületében gázolunk, ha kétségbe vonjuk másnak a jóhiszeműségét és a magunkét akarjuk feltétlenül respektáltatnl. Bizonyára nem. És mégis első pillantásra úgy látszott, mintha ez a felfogás lett volna az uralkodó és a józan, higgadt megfontolás száműzve lett volna a közgyűlési teremből.



2. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak SzaklapjaAz élet — a mozgás. Nagyfontosságu és nagyhatású eredmények sohasem keletkeztek "könnyű módon. Forrongó és viharos megtisztulás után—mint nyári fülledt levegőben” a zivatar — mindig derültebb a láthatár és lccsillapultabbak a kedélyek. Az erő, az indulatos, gyors cselekvés mindig a büszke fiatalság jele. Inkább legyen a mozgalom talán még kiforratlan, lázas, talán meggondolatlan .is, mint csendes, kihalt, mint a temető. És ezért senkise veszítse el a kedvét a történtek láttára, hanem dolgozzék inkább ernyedetlen, felvilágosító munkával. Győzze meg szaktársait, hogy mi az igazság s ha egyeseknek sikerül is egy időre elkábitani a "tömeget, azért az öntudat, a szociáldemokrata munkás büszke öntudata mé<ns győzni fog. Fél eredménynél most abbahagyni a küzdelmet gyávaság, kivívott eredményeket veszni hagyni pedig — ostobaság. Dömötör Miklós.

Az országos szabadszervezet 
és Varga István.Varga István szaktárs «Válasz Boór Jenőnek) cimü röpiratában difíamáló módon nyilatkozik az országos szabad szervezetről. Úgy tünteti fel a dolgot, hogy Boór Jenő azt «néhány társdvah már meg is alakította és csak azért, hogy ezáltal mi snéhányan» a pincérségen «zsarnokoskodhassunk*.Ezzel szemben megállapítjuk, hogy Varga István ezen állításával lerombolta a röpirat- ban foglalt mentegetőzések és vádak valószínűségét is, mert aki igy eltudja ferdíteni az országos szabadszervezet alakulása felől általánosan tudott és általánosan is jól ismert indító okokat, az a ferdítésnek 

igen nagy mestere lehet.Varga István jól tudja, hogy az országos szabadszervezet éppen az áltaía aposztrofált vidéki mozgalmak helyes irányba terelése, a felesleges erőpazarlás ellensúlyozására alakul meg és meg kell alakulnia, mert nekünk, osztályharc alapján és nem klikkuraimon álló szocialistáknak, igenis van 
•.szivünk? és segíteni akarunk azon, hogy a vidéken ne kudarccal végződjenek a sztrájkok, hanem sikerrel és igy ne legyenek szegény, kenyerüket veszteit'szakiársaks, akikért Varga Istvánnak •majd megreped» a szive, pedig hiába, mert azok a szaktársak valamennyien segítve lettek, persze nem könyöradománynyal, hanem munkát kaptak, munkát! Még pedig sokszor a fővárosi szaktársak rovására is.Egyébként az országos szabadszervezet nem tekinthető egyéni politikának, sem nem a meglevő egyesületek szétrombolását nem célozza, hanem a fejlődés szükségszerű követelményei hozták magukkal. A fennálló kollektív szerződések lejártáig az időt azzal a hasznos munkával kell kitöltenünk, hogy a vidéki szabadszervezetekbe a vidék indifferens elemeit bevonjuk, mert amíg ilyenek vannak, addig a főváros, sőt a vidéki központok szervezettsége, harci képessége csak illuzórius.Ezt tudnia kellene Varga Istvánnak és ha tudja, akkor bűnt követ el ennek hamis világításba helyezésével az összpincérség ellen és tógája alul kilátszik a lóláb, mely tudtul adja, hogy csak a kaszinói rendszerű szervezkedés híveinek aszúk kebleiben akart lelkesedést lobbantam.Az országos szervező bizottság nevében

Farkas János.•
Nyilatkozat.Szervezett éttermi segéd szaktársaim részéről többen arra kértek, hogy a «Buda- pesti Pincér-Egylet.) válságáról, illetve a személyem ellen indított aknamunkáról a szaklapban rántsam le azt a ronda leplet, amelylyel az ügyet a közvélemény félrevezetésére a cVarga-klikks letakarta. Egyút

tal (elkértek arra is, hogy Varga István nevetséges és zavaros pampflettjére, helyesebben okádékára válaszoljak.Elsősorban kijelentem, hogy a személyem ellen indított aknamunkát a szervezett éttermi segédeknek kellett volna visszaverni. Ez irányban csak azért történt mulasztás egyrészt, mert öntudatos szaktársaim a közgyűlésen — szavazati jog hiányában — részt nem vehettek, másrészt, mert a fürdőkön dolgoznak. Részemről nem tartom he
lyesnek, hogy egyedüli komoly harci fegy
verünket, ű szaklap hasábjait személyes 
ügyekre pocsékoljuk. Arra kérem tehát öntudatos szaktársaimat, amíg ügyemben a 
büntető törvényszék nem döntött, a szaklap az ellenem indított aknamunkát ne tárgyalja. Legyenek szaktársaim továbbra is öntudatos elvtársak, maradjanak továbbra is hűek a nemzetközi szociáldemokrata elvekhez és az én ügyem győzni fog. Varga István fércelményére nem tartom érdemesnek a választ, csupán annyit jegyzek meg: hogy én a fizetésemért legalább dolgoztam és teremtettem.Amolyan Varga-féle szakma-hazafiság és diázi szocializmus* nem komoly szervezkedés és ha jóhiszeműen hirdetik, szamárság, rosszakaratúkig pedig csalás. Az éttermi pincérek elszigetelve nem szervezkedhetnek, az nem osztályharc, hanem csakis gazdasági és politikai alapon, az összes szervezett munkásokkal, a szociáldemokrata 
pártban, ha nem akarnak visszaesni a havi S forintos ügynöki rendszerbe. Példa rá a debreceniek szervezkedése.Én igenis a tettnek, a harcnak vagyok az embere, mert a harc az élet, a béke a halál. A Varga-klikk önmaga állította ki < particéduláját ). Ó a békét akarja, tehát a halálé! Boór Jenő.

A kávéfőzők körébői.Vigalom. A budapesti kávéfőzők dalköre 1907. évi július hó 4-én, a Vázsonyi- kert helyiségében, jól látogatott nyári tánc- mulatságot rendezett. A kerthelyiség gyönyörű díszítése és a nagy számmal megjelent vendégek vidám hangulata sok bámulót vonzott a mulatság színhelyére a ligetben sétáló közönség köréből. A vigalmi bizottság és a dalárda bebizonyította azt, hogy a kávéfőzők mulatságán megjelent vendegek igazi szórakozást és testvéries fogadtatást élvezhettek. A kávéfőzők dalköre és az .Excelsior* 8. daloskor jól sikerült fellépésével és válogatott dalaival sok tapsot aratott. A világposta és tombolajegyek árusításával Bereczky Lajosné és Csermák Lászlóné buzgólk’odtak és nem kíméltek semmi fáradságot, inig csak az utolsó levelező lapot és tombolajegyet el nem adiák, miért is a kitűzött dijat ők nyerték el és fáradozásaikért a vigalmi bizottság elismerését nyilvánította. Sok tapsot kapott Makrai Ilonka, ki gyönyörűen szavalta Csizmadia Sándor ‘ Aratáskor* cimü költeményét. A tombola után megkezdődött a ropogós csárdás, ahol ugyancsak kimelegedhettck a szebbnél szebb asszonyok és leányok cs világos vlradtig kitünően mulatott mindenki. Csak a felkelő nap első sugarai adták tud- tukra a vidám mulatóknak, hogy a sok a jóból is megárt. A vidám társaság lelkes hangulatban oszlott szét.
A mulatságon szívesek voltak előfizetni a 

következők: Klein Ignác 5.—, Fábri Henrik 5.—, Markai Mór 2.—, Lázár József 4.—, Bresztyák J. 2. , Takács J. 2.—, Balogli J. 2.—, Veinberger N. 5.—, Ekker J. 1—, Mitrovácz A. 1.—, Földi J. 1.—, Zsáben- bök Jöszef 4.—, Liedl József ö.—, Sulyok T. 1.—, Ízér V. 2.—, Sztraka A. 1.—, Tim N. —.50, Posharnig J.-né 2.—, Száraz S. 2.—, Kozma J. 3.—, Szikora A. 2.—, Fórján J. 1.—, Upor József 10.—, Czitrom J, 1.—, Horváth L. 1.—, Kasznár N. 5,—, Masthaller J. 2.—, Ludvig D. 1.—, Keszler G. 5.—, Gyurcsa J. 1.—, Albecker Sándor 10.—, Bodó Adolf 5.—, Kornilzer L. 2.—,

Szalay A. 1.—, Kovács F. 1.—, Tömör J. —.50, Koroly T. 3.—, Varga J. —.20, SzávaA. 1.—, Salzer Mór 10.—, Fanló H. 4.—, Kéföl K. 4.—, Qeislinger E. 1.—, N. László 1.—, Bene P. 2.—, Neumann K. 5.—, Boros A. 1.—, Ledniczky T. -.40, Schaffcr1, -né 20.—, Duni G. 1.—, Vehofsits Gy.-né '5.—, Benics S. —.60, Barta V. —.20, Éva Lajos 10.—, Frenkl Berci. 5. —, Magyar Gy.2. —, Kiuik A. 1.—, Arvay Lipót 2.—, Schwarfz B. 4.—, Zuclcermandl M. 5.—, Braun K. 5.—, Klement N. 2. , Adám J. —.60, Glauber |. 2.—, Schisl N. 5.—, MauriB. 1.—, Szántó M. —.40, Nagy J. 1.—, Veingruber J. 5.—, Csóka F. 1.—, Gerster V. 1.—, Gáspár M. ■—.40, Geldzahler K. 5.—, Vagner S. 2.—, Farkas J. 1.—, Tímár J. 1.—, Miskolczi J. 1.—, Sándor J. 1.—, Gutman D. 2.—, Harsányi testvérek 2.—, Tóth F. —.40, Tóth F.-né —.40, Molnár B. 1.—, Suszteg J. —.60, Kannenglesser J. 1.— korona.A felüliizetésekért ez illőn is köszönetét mond a dalárda és vigalmi bizottság nevében Bereczky Lajos,
a v ig a lm i bizottság elnöke.

Bocsánatkérö nyilatkozat. Alulírott ezennel bocsánatot kérek szaktársaim és munkástársainitől az eddig elkövetett összes hibáimért és Ígérem, hogy többé ilyen dolgokat elkövetni nem fogok és g szervezetnek mindig hü tagja fogok maradni.
Káli Béni,kávéfőző {«Comn*-!;ávcház). Bojkott. Szaktársak! A (.Várkert kiosk*- kávéház Budán bojkott alatt áll, öntudatos kávéfőző és konyhalegény ott nem dolgozik. Az ott dolgozd kávéfőzők és konyha- legényeket meghunyászkodó gyászvitézeknek tekintjük és mint ilyeneket a szervezett munkások köréből töröljük.

A szervező bizottság.

A kávéssegédek közgyűlése.A hosszú előkészületek után lezajlott julius 8-iki közgyűlés nem hozta meg a kívánt nyugalmat. Sőt ma még izgalmasabb napok szakadtak az egyesület tagjaira, mert a 22-iki mérkőzésre való készülődés erősen igénybe veszi a tagokat. Mi, akiknek kötelessége a tagok érdekeit egyformán szolgálni, semmiféle kommentárt nem füzünk a lefolyt közgyűlésen történt választás eredményéhez, nehogy pártoskodással legyünk vádolhatok. Annyit azonban el nem mulaszthatunk megjegyezni, hogy azon magaviselet, amelyet egy pár szaktárs tanúsított, nem méltó szervezett munkáshoz. A mi egymásközti harcainknak mindig, még ha azok nem is elvi, hanem csak személyes harcok, egymás tisztelésén és becsülésén kell alapulniok. Már pedig azok a szaktársak, akikről szó van, a személyes gyűlölettől elvakitva, valóságos őrültek módjára támadtak meg közbecsiilésben és köztiszteletben álló egyéneket, ha megtudták, hogy az illető velük ellenkező nézeten, véleményen van. Ezáltal a tagok megakadályoztattak jogaik gyakorlásában, véleményük szabad nyilvánításában.Az is bizonyos, hogy számtalan szaktárs nem is élhetett szavazó jogával, mert az egymást követő brutális, durva jelenetek láttára szavazás nélkül távozott, más része pedig az utcára és az üzletekbe eljutott hirek hallatára, fel sem mert menni az egyesületi helyiségbe.Ami megtörtént, az megtörtént. Ezen most már csak úgy lehet segíteni, ha azok, akik a zavart csinálták, belátják, hogy ilyen eszközökkel  ̂ célhoz jutni nem lehet.A közgyűlésről jegyzőkönyvet felvenni nem lehetett, miután a közgyűlés befejezve nem lett. A szavazatszedő bizottság azonban a következő jegyzőkönyvet vette fel:
Jegyzőkönyv,mely felvétetett a Budapesti Pincérek Szak- és Munkaközvetítő Egyesület 1907 julius



1907 3. oldalMagyarország i Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjahó 8-ikán megtartott közgyűlésén, a szavazat- szedő bizottság által.A közgyűlés, mely 9 órakor vette kezdetét, a három első pontot letárgyalva, megválasztotta a szavazatszedő bizottságot. Ezen bizottságot kiküldte a választás ntcg- ejtésére és a közgyűlést továbbra felfüggesztette.Ezen 15 tagn bizottság, összeülve, maguk közül elnökül Deutsch Sándort, alelnökül Pollák Sándort választotta meg.Erre nyomban megkezdődött a szavazás, mely este 11 órakor vette kezdetét és reggel 8 órakor ért véget. Kihirdetésre nem kerülhetett a sor, mert a közgyűlés szétoszlott.Amennyiben a közgyűlés határozathozatal nélkül szétoszlott, mert a korelnöknek nem volt módjában a közgyűlés folytatását kitűzni, tehát úgy a közgyűlést, mint a választást érvénytelennek nyilvánítjuk.Ezen jegyzőkönyvet aláírásunkkal hitelesítjük.Budapest, 1907 julius 9-én.Pollák Sándor, Deutsch Sándor,alelnök. elnök.Grünwald Gusztáv, Schwarcz Samu, Falatkay Győző, Hajduska József, Eriiékor Emil, Nagel Sándor, Szalay Lajos, Weisz Dani, Klein Samu, Hanisch Pál.Ezek után a régi választmány újból jogaiba lépett és egy uj közgyűlés egybehivása felől intézkedett. A választmány által kiküldött 11-es jelölő bizottság a következő listát állította össze.
Elnök-. Keszey Flórián vagy Schwarcz Béla. Ügyvezető alelnök: Neumann Izidor. 

Jegyző: Farkas János. Pénztáros; Krausz Géza. Ellenőrök: Weisz D. Dani, Falatkay Győző.
Rendes választmányi tagok: Barton Kálmán, Brucker Emii, Schwarcz Béla, Keszey Flórián, Kondor József, Horváth Lajos, Müller Miksa, Khon Ernő, Csillag Béla, Holzer Géza, Farkas Márton, Fekete Lőrinc, Guttmann Dezső, ürünfeld Mihály. Grünwald Ödön, Hajduska József, Hitzin- ger József, Klein Samu, Geldzühler Károly, Kopcsinovics Antal, Lukács Sándor, Neumann Károly, Herceg Kálmán, Tenner Imre, Steril Ignác, Tauszig Samu, Sonnen- schein Ede, Deák Géza, Berknvics Géza, Zimmermann Ignác.
Pótválasztmány. Oslányi József, Reichfeld Dezső, Cirünfeld Sándor, Klein József, Knap Nándor, Weinberger József.
Számvizsgálók-. Aczél Oszkár, Deutsch Sándor, Kállai Ernő, Reichmann József, Deutsch Artliur.A közgyűlés a fővárosi vigadó termében tartatik meg folyó hó 22-én, este ‘A, 9 órakor és folytatódni fog 23-án, este 9 órakor. A közbeeső időben; vagyis másnap délután 3 óráig folyton lehet szavazni.*A közgyűléssel kapcsolatosan Farkas 

János volt ügyvezető alelnök arra kéri a netalán ő reá szavazni akaró szaktársakat, hogy ettől álljanak el, mert ezzel csak a szavazatok szétforgácsolását érik el, ami pedig a jelen körülmények között teljesen céltalan és szükségtelen.
VIDÉK.A hűtlen aradiak. A polgári lapok híradása szerint aradi szaktársaink ismét mozgalmat indítanak helyzetűk javításáért s már egy memorandumot is nyújtottak be a főnökökhöz, amelyben kijelentik, hogy nem tartoznak többé a szociáldemokrata párthoz, mert abban csalódtak, az igéit támogatást hiába várják.Hát ami a támogatást illeti, abban a te- tekintetben az erkölcsit megkapták mozgalmuk idején az aradi pártszervezettől, az aradi munkásoktól.Az anyagit pedig megkapták onnét, ahonnét jogosan is várhatták, tőlünk, fővárosi pincérektől.

Azok a gazdasági mozgalmak, amelyek azt hiszik, hogy csak azért kell szociális- táknak lenni, mert majd a szociáldemokrata párt el fogja őkét látni mérhetlen kincsekkel, liát azok bizony csalódnak. A szociáldemokrata párt nem takarékpénztár, nem népbank, ahonnét segélyeket lehet várni, hanem egy politikai pártszervezet, ahová a párttagok azért fizetnek be önkényesen, hogy a politikai célok eléréséhez a pártnak anyagi eszközöket fiyujtsanak.levesen fogják fel tehát aradi szaktársaink csalódásukat. Ők nem a pártban, hanem önönmagukban csalódtak akkor, amikor szervezkedés helyett hatalmi aspirációk foglalták le őket. A szervezet megerősítése, az emberei: nevelése, az igazi elvek megismerése és helyes taktikai eszközök használatával azok elérésére való törekvés, ellenállási pénztár létesítése helyett uralmi vágyak lepték meg őket s bár ők küzdeni még nem tudtak, mások áldozat- készségével, mások harci füzével akartak célt érni. És ha akkor olyan segédeszközökkel, mint amilyent a párt és a fővárosi pincérek nyújtottak, le leltek törve, mit fognak most elérni, akkor, Jamikor teljesen magukra hagyva indítanak mozgalmat ?De mozgalomnak nevezhető-e ez? Nem-e csak koldulás, nem-e csak alamizsnavárás? Nos, ezt meg fogják kapni, egész bizonyosan meg fogják kapni, de mit fognak érte cserébe adni? Szabadságukat, önérzetüket, önállóságukat, teljes emberi mivoltukat!A Kassai pinccrbojkott és a honvéd hadapródiskola. Még élénken emlékeben lehet szaktársainknak az elégtétel- vevésnek az a módja, amelylyet a kassai pincérek egy luiszárhadnagyocskát nieg- rendszabályoztak. Úgy látszik ez az esemény mégsem maradhatott megtorlaflanul, amennyiben a mindenható honvédelmi miniszter nr, miután úgy látta, hogy a hadnagyocska gyönge félnek bizonyult a pincérek szolidaritásával szemben, ő maga, a hatalmas állott ki a porondra, hogy a portopén esett csorbát valahogy kirepa- rálja.Szigorú rendeletet bocsátott ki a nagyváradi hadapródiskola vezetőségéhez, hogy az évzáró vizsgán, amikor is nagy eszem- iszom között szokták bemulatni a leendő tisztecskék a hadi tudományokban elért eredményt a nagyságos papák és mamák előtt, ne alkalmazzanak a kiszolgálásra pincéreket.A honvédelmi miniszter ezen rendelete nemcsak bennünket pincéreket érint, az elégfételvevésnek ezt a módját, amely teljesen érdektelent is érzékenyen érint, nem helyeselhetjük. Mi úgy tudjuk, hogy a vendéglősök, akiknek vállalkozásba adták ki ezideig az ünnepélyt, a kassai pincér- bojkottban nem ludasok, és miután adózd polgári minőségükben tetemesen hozzájárulnak ezen intézmény fentiirtásához, igényt tarthattak volna arra, hogy ebből a nagy dinom-dánomból az adójukból valami visszakerüljön.Mi pincérek valahogy csak el fogjuk viselni a megtorlásnak ezt a módját mint olyant, amely a mi antimilitarista propagandánknak híveket toboroz.Győri sztrájktörők. Győrből kaptuk az alábbi névsort, mint díszes gárdáját azoknak a gyászalakoknak, akik a győri pincérek sztrájkja alkalmával ialpnyaló viselkedésükkel a győri pincérsztrájk bukását előidézték. A 'ja|loso'í névsorát közölve, arra kérjük szaktársainkat, hogy jól jegyezzék meg maguknak e neveket és ha ezek az alakok az ország bármely részében felbukkannának, bánjanak el velük úgy, amint áruló sztrájktörőkkel elbánni szokás. A sztrájktörők névsorá n következő:Madarász József, Élő Péter, Ekker Endre, Tóth Sándor, Klauz Márton, Koch Samu, Maricz Mihály, Dénes Miklós, Kacziska Ödön, Harczi Károly, Plechmann Imre és Pénzes János.

Ez a díszes banda volt az, aki elárulta a győri pincérsztrájkot és gerinctelen lakáj- módra odadobta munkaerejét ingyen a kizsákmányolóknak. Kitúrták győri szak- társainkat üzletükből, akik a győri rendőrbasától kiüldözve, kénytelenek voltak a fő- bárosba menekülni — mert javítani akartak az összpincérség gazdasági helyzetén.«A szervezett munkások megvetése kísérje a sztrájktörő betyárokat, akik meg fogják kapni méltó büntetésüket.* 
Debrecen. A debreceni pincérmunkásság szervezkedését az ügynökök pimasz aljassággal nehezítik meg, persze a tisztelt rendőrség becses segítségével. A sok siránkozásra és agyarkodásra a főkapitányhelyettes — ki ugylátszik valami analfabéta zsentri — nagy bölcsen nekigyürkőzöit 

és feloszlatta a pincérek szabadszervezetét és eltiltotta őket a munkaközvetítéstől. Debreceni pincérszaktársaink erre a következő röpiratot adták ki:
Debrecen közönségéhez IA hatóság f̂eloszlatta* a pincérek egyletét, mert nem volt bejelentve s munkaközvetítést űzött. Ezzel a hallatlan üldözéssel szemben hidegen megállapítjuk:A debreceni pincéreknek ma nincs is egylete, hanem csak szociáldemokrata szabadszervezete, amely a pincéreket kiszipolyozó aljas ügynöki rendszert megszüntette s a díjtalan munkaközvetítést törvényes alapon folytatja. Tehátlan a mélyen tisztelt rendőrfőkapitány ur valami olyasfélének bőszült neki, ami nincs. Ennélfogva jóízűen nevetve fogadjuk eme ártatlan dühöngést s kijelentjük njó- lag, hogy:Tisztességes pincér ügynökhöz nem megy.Munkaközvetítőnket pedig fentartjuk.És szervezett osztálytudatos munkások fogunk maradni, még ha a feje tetején is táncol, sőt ha mérgében meg is pukkad Hauer Berci és bandája.

A szervezett pincérek. Debreceni szaktársaink a napokban egy memorandumot nyújtottak be az odavaló ipartársulathoz, amelyben azt követelik, hogy az ügynöki munkaközvetítést egyszer és mindenkorra zárják ki és csak a <szabad- 
szervezet munkaközvetítését vegyék igénybe». Persze az odavaló két pincérügynök kéz- zel-lábbal kapáiódzik, hogy piszkos foglalkozásukat tovább űzhessék és szívhassák a vérét az éttermi és kávéházi alkalmazottaknak. A rendőrség pedig felhasználtatja magát eszköznek. A múlt pénteken pl. valami Orosz László névre fülelő deli rendőr- fogalmazócska betört éjszaka vagy öt darab pribékkel abba a kávéházba, amelyikben szaktársaink tartózkodni szoknak, az utcára pedig titkos rendőrököt állíttatott. Valószínűleg a szabadszervezetet akarta feloszlatni a nekihevült rendőrzseni — mi nem tudjuk —, debreceni szaktársaink csak arról értesítettek bennünket, hogy a kávéházban jelenlevő pincérszaktársak óriási derültséggel fogadták a , spicliket, akik hosszu orral távoztak. Ám a rendőrség még mindig nem tért észre és tovább folytatja bakafántoskodását, olyannyira, hogy talpraállította Debrecen egész szervezett mun
kásságát.Van a rendőrségnek egy szemtelen poloskája, egy denunciáns kéme, valami Tóth Sándor nevű füszerkereskedő, aki az ügynökök uszítására beárulta szaktársainkat és azt a hazugságot súgta be a rendőrségnek, hogy titkos gyűlést tartanak a 
párttitkárságban. A rendőrség felült az uszításnak, felszedelőzködött és 10 darab kozák egy biztos vezetése melleit elfoglalta 
a párttitkárság udvarát, berontott a cipész
szakszervezetbe és az éppen ott ülésező 
választmányi tagok neveit felirta, és mivel egy élő pincért sem birl fogni, hosszú orral távozott. Még az éjjel Vágó Béla párttitkár elvtárs kérdőre vonta a rendőrségei, azok mentegetődztek is, mégis ez a brutális



19074 . oldal____________________________ ' Mágyaforttágl Szállodai, Éttehni éS Kávéházi Alkalmazónak Szaklapjatörvénytiprás óriási felháborodást keltett a város szervezett munkássága körében s elhatározták, hogy nyilvános gyűlést tar
tanak és nem engedik a pincérek mozgal
mát letiporni. A népgyülés összehívására a párttitkárság a következő felhívást bocsátotta ki:

Debrecen munkássága!Kedden éjjel rendőrség lepte el a pártiroda udvarát! A cipészek szakszervezetében a rendőrbiztos a tagok neveit felirattal A szervezkedő pinceiek a leghallatlanabb üldözésben s rágalmakban részesülnek! Mindez két pincérhussal kereskedő ügynök, egy bőgőhordozóból lett vendéglős s egy sajtókuvasz uszítására, akik a rendőrséget félrevezetik. Munkások, talpra! Türtőztessétek fel- háborodástokat. A támadásokat visszaverjük, ellenfeleinket összetörjük. Folyó hó 14-én, vasárnap délelőtt fél 10 órakor a *Korona» dísztermében (Csapó-u. 17.) népgyülés lesz. Szociáldemokrata munkások, ott legyetek!
A szociáldemokrata párt vezetősége.Vasárnap, július hó 14-én le is zajlott az impozáns népgyiilés, amelyet a debreceni szervezett munkásság tartott a pincérek érdekében. A gyűlés lefolyásáról a következő tudósítást kaptuk:

Debrecen m unkássága Debrecen 
rendőrsége ellen. Az óriási felháborodásnak igazán méltó módon adott hangot a viharos népgyülés, amely e hó 14-én zajlott le a Korona-vendéglőben. Elnöknek Bencze István, jegyzőnek Szabó László elvtársakat választották meg. A napirendet pincérszaktársaink küzdelmének kapcsán Vágó Béla párttitkár elvtárs ismertette s a rendőrségnek a munkáltatók által cr,inált erőszakoskodása felett való hangos megbotránkozást sűrűn váltotta fel a derültség, midőn a szónok azt vázolta, hogy kereste a rendőrség a szabadszervezetet s hogy akarta azt feloszlatni. A felháborodás mo’- raja óriási erővel tört ki, midőn a szakszervezetbe való betörésről volt szó. — A népgyülés elhatározta, hogy ha ez még egyszer előfordul, akkor a munkásság a puszta tiltakozásról át fog térni a tettekre; a rendőrség jól tudja, hogy Debrecenben ilyesmi sohasem volt puszta Ígéret. Elhatározták továbbá, hogy csak olyan helyiségeket látogatnak, amelyben szervezett pincér van alkalmazva s végül bojkott alá helyezték Tóth Sándor havi 20 koronáért dolgozó amatőr rendőrspicli mórictelepi fiiszer- üzletét, a pincérek ellen elkövetett tettei miatt. •rEzekután a rendőrség látva, hogy szaktársaink Debrecenben nem állanak egyedül, hanem velük van a város összes szociáldemokrata munkássága — amint értesültünk —, Hauer Bertalan rendőrkapitány- helyettes magához hivatta a szabadszervezet vezetőit és kijelentette előttük, hogy nem fog többet felülni a kél debreceni ügynökpiócának, a szabadszervezkedésüket bekében hagyja, valamint munkaközvetítésüket is.Az emberkercskedő ügynökök tehát magukra maradtak. Mi pedig büszkén tekintünk debreceni szaktársainkra és példaképp állítjuk oda a pincérmozgalomban. Így kell 
szervezkedni Magyarország pincérmunkás
ságának. Debreceni szaktársaink jogosan viselhetik a jogtüt és jogosan kiálthatják az öntudatos munkássággal: Éljen a nemzetközi szociáldemokrácia!Bártfa fürdő. Bártfa fürdőn az éttermi segédeknek munkafeltételei olyan gyalázatosak, mintha ez a burzsoázia által «titkos találkák lebonyolítására:* felhasznált regényes fekvésű fiirdőtelep nem Európában, hanem valahol Mandzsúriában volna. Stanck N. és Boros Béla szaktársaink ezen ázsiai állapotokról a következő tudósítást küldték be hozzánk: A Bártfa fürdő vendéglői üzle

teiben, a «Royalt» kivéve, igazi vadonba illő állapotok uralkodnak. A «Cierstner>-féle üzletben az éttermi segédek munkabére az egész szezonra 30 korona, egy másik nyuz- dában 24 korona. Kérdjük, melyik szervezett munkásnak nem forr fel a vére, ha látja ezt a kizsákmányolást? Ezek a hallatlan dolgok arra indítottak bennünket, mint a «Royal»-venriéglő szervezett éttermi segédeit, hogy a kizsákmányolást megtoroljuk és a fenti két üzletben sikerült is nekünk a munkafeltételeket javítani.A •Newyork '-vendéglőben valami Better nevű ur basáskodott mint üzletvezető (Varga István is üzletvezető), aki beteges hajlamainak eszközéül a szakácsáéval összejátszott. Ez az ur folyton terrorizálta az éttermi segédeket és fölöttük basáskodott. Az éttermi segédek végül megelégelték a hajszát és követelték Wolf munkáltatótól, hogy Better üzletvezető urat a szakácsné- val együtt rögtön bocsássa el az üzletből, különben egy pillanatig sem dolgoznak tovább.A főnök látva a felháborodást, az üzletvezetőt és szakácsnéját elbocsájtotta, sőt a ritkaságok közé ideiktatjuk, hogy maga a szolgaidra is szaktársainknak adott igazat és a párocskát a további kellemetlenségek elkerülése végeit a fürdő területéről kitiltotta.Szaktársaink egyúttal kivívták maguknak azt is, hogy a munkabérüket havi 50 koronára felemelték. Better, volt üzletvezető mindent elkövetett, hogy a béremelést megakadályozza, bár összebeszélt tücsköt- bogarat a szocializmusról, hogy ő is szocialista stb., de suttyonban a csendőrségért telefonált, hogy szaktársainkat karhatalommal terrorizálhassa. A végén aztán kisült, hogy Better «ur» a főnöknek, Wolfnak, aki itt a fővárosban kávés, csendes társa. Tehát ismét egy csendes társ, aki magát üzletvezetőnek és szocialistának adja ki, 
hogy a szervezkedést a valóságban megaka
dályozza és ráfeküdjön a mozgalomra. A munkáltató bár eleinte nem engedett, amiért szaktársaink rögtön beszüntették a munkát és csak másnap reggel dolgoztak ismét, amikor a béremelést megkapták és Wolf ur a csendes és alattomos társ urat a sza- kácsnéval együtt elmozdította. Mint szomorú tényt kell konstatálnunk, hogy Riegel- 
haupt József főpincér mint sztrájktörő tovább dolgozott, amiért magára vonta az összes bártfai pincérmunkásság haragját, akik most megtorlásra készülnek ellene.Végül a szolidaritás fényes megnyilatkozásaként ideiktatjuk, hogy a bártfa fürdői 
pincérsegédek csekély híja, hogy általános 
sztrájkba nem léptek, amennyiben e dolgok megtörténte előtt Better üzletvezető örökösen a szolgabirónál futkosott és a fürdő területéről ki akarta toloncollatni elvtársain
kat. Ez a pimasz jezsuifáskodás annyira felbőszítette a pincérmunkásságot, hogy a Royal, Hungária, Feuerlich, szóval az összes éttermek és vendéglők pincérmunkássága abba akarta hagyni a munkát, csupán Maks János fürdőigazgató és Straszer Manó, a Royal-étterem bérlője tapintatos közbelépésének köszönhető, hogy e sötét alak miatt szaktársaink általános sztrájkba nem lettek kergetve.

Figyelem!
Az országos szervező bizottság részére 

intézendő összes leveleket és tudósításokat 
kérjük a szaklap címére, a pénzküldemdnye- 
két pedig Farkas János, felelős szerkesztő 
rímére-. Kertész-utca 25. szám, I. emelet, 
ajtó 10. alá küldeni.

Szaktársak!
Mindenütt, ahol msrjforílMllok, 

agitáljatok a „Jtféjsszava" érde
kében!

SZEM LE.Szerződésszegés a < Politische Grcis- lerben*. A éttermi segédeknek kollektív szerződésben ki van kötve, hogy a kivívott munkabéreken kívül a szerzett jogok épség
ben maradnak. Ilyen ^szerzett jog* az éttermi segédeknek a Politische Greisler- ben a trafiktartás. Ezt a kis keresetet, amelyet a trafik révén szereztek maguknak, megirigyelte Heintzl Lajos főpincér, aki Kisfaludy Mihály éthordó szaktársunktól, aki különben is beteges és majdnem munkaképtelen ember, se szó, se beszéd, a trafikot egyszerűen elvette. Amennyiben már évek óta a Politische Greislerbeu az éthordóké volt a trafiktartás, Heintzl főpincér «ur» szerzett jogaiktól rabolta meg őket és csupa sárga irigységből a kollektív szerződést felrúgta, holott neki kellene mint 
főpincérnek jó  példával előljárni. Elitélendő és romboló brutalizmus még az is, hogy lleinizl főpincér ur egy ki nem fejlett, gyenge 12 éves gyermeket alkalmazott, akit a trafikárusitásra befogott. Ezek a jó urak ahelyett, hogy tanoncokat alkalmaznának és pincéreket nevelnének, a kizsákmányoló principális szekerét tolják és kereskednek az olcsó munkaerővel. De a dolgot megértjük, ha megtudjuk, hogy a főpincér ur egy asztalon kosztol gazdájával, haragszik a jogtüre és ellensége a szociáldemokrata szervezkedésnek. Ott dolgozó szaktársainknak azt tanácsoljuk, hogy szerzett jogaikból egy fikarcnyit sem engedjenek, a trafikot követeljék vissza és ha kell, még a legvégső eszközöktől sem 
riadjanak meg, ltogy emberiségre tanítsák a kizsákmányoló gazdát és annak főhajcsárját, aki ki nem eresztené a szaktárs szót a száján, ha mindjárt a főtrafikot kapná érte ajándékba.Züllés az éttermi segédeknél. Igazán szégyenletes és sajnálatos tényeket kell papírra vetnünk, amikor konstatáljuk, hogy az éttermi segédek szervezetében, a «3uda- pcsti Pincér-Egylet-snél, a szétzüllés és visszaesés tünetei mutatkoznak. Az a hecc, amely a titkári állás körül megindult, teljesen aláaknázta a szépen megindult mozgalmat és egyes emberek bestiális tülekedése egy-egy állásért megakasztotta a fejlődést a tagok között akkor, amikor még sok-sok tanulásra lett volna szükség. Az éttermi segédek alig 8 hónap alatt fényes győzelemmel, egy materiális értékében megfizethetetlen kollektív szerződést verekedtek ki maguknak a Oundel Jánosok gőgös ipartársulatától. Azonban egy kollektív szerződést nem elég kivivni, ez csupán akkor ér.valamit, ha meg is tudják védelmezni. Ide pedig kristálytiszta szociáldemokrata öntudat és törhetetlen összetartás szükséges. Ám nem csak ez, hanem vezetőség is szükséges, amely éber figyelemmel ügyeljen az ipartársulatra, nehogy a kizsákmányolok elcsípjenek valamit a jogokból. Pedig az ipartársuiat ugyancsak könyökig vájkál a szerződésszegésben. Eddig szerződésszegést köveitek e l: Müiler Antal, Buzik András, Neiger Jakab és legújabban Gürsch Mihály,acPolitischpr Greisler* kizsákmányo- lója. Áz a legújabb marxizmus, amely jelenleg a ‘ Budapesti Pincér-Egylet -ben dühöng, jogosan lehangolja a szervezett éttermi segédeket, akik nincsenek bizalommal egy olyan vezetőség iránt, amelyben egy olyan jezsuita denunciáns mint Marx Ferenc, farizeuskodik. Öntudatos szaktársainknak igazuk van. A szerződésszegések megtörténtek az ipartársulat részéről, de a megtorlás késik. És ez a züllés jele. Itt radikálisan kell segíteni.

Még a jó vidék is. Eddig úgy hittük, hogy csak _ a mi fényes fővárosunkban, • hazánk szivében*, ismerik a csalafinta pénzszerzésnek azt a módját, «hogy ha nincsen pénzed, hát van egy kis panamád, illetve vegyél egy íőftincért*. És lám, most már a vidék is követi a modern példát, mert amint egy szaktársunk Írja, a szilágy-



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 5. oldalSomlyói « Városi szálloda* intézősége is így cselekedett, amidőn, nem volt mivel kifizetni 
a májusi hdzbért. Ő is ahoz a zsebgydgyitó szerhez folyamodott, hogy hozatott magának messze földről egy élő főpincért 800 korona óvadékkal és azonnal lett házbér. Ám amikor már ez mind megvolt, a fő- pincért szépen kiebrurlálták, nem törődve azzal, hogy illető szaktársunknak mennyi kára és mennyi költsége volt ezáltal.Mi már mostan nem tehetünk egyebet, mint felhívjuk a szaktársak és az óvadékbankok figyelmét arra, hogy a szilágy- 
somiyái «Városi szálloda» az odavaló köz
gazdasági. bank tulajdona az utolsó gyufa- 
szálig és igy ott a föpinccrek pénze bizony
talan és — veszendőben van.Marx Ferenc működik. A Budapesti Pincér-Egylet ügyvezetésében egy uj marxis- 
mus kezdi bontogatni dencvérszárnyait, amelyre még a legszamarabb polgári tudósok, a hazafiság frázisaiban megőszült és megbolondult vén egyetemi tanárok és mélygondolkozók sem mondhatják, hogy utópia, mert — sajnos — szomorú valóság. Ez az uj mar.'dsmus nem egyéb, mint a B. P. E. munkaközvetítőjének, Marx Ferencnek a működése.Ez a sötét alak, mint hajdan Judás egy zacskó pénzért, az ügyvezetői állásért elárulta a keresztre feszített igazságot. Soha senki nem ismerte és hogy az öntudatos éttermisegédek szervezkedésévé! a Buda- pesii Pincér-Egyletbe bevonult a szociáldemokrácia, úgy emelkedett ki az ismeretlenség homályából, hogy Boór Jenő elv- társunkat, aki a titkári állásról lemondott, farizeus gazemfcőrséggel denunciálta és a felizgatott és félrevezetett kedélyek közé hazug rágalmakat dobott, hogy ezzel magát a Varga-klikknél behízelegje. Lator szolgálataiért jutalmul a munkaközvetítői állást kapta és most javában terjeszti maga körül minden tisztességet és becsületet oldalba rugó — tmarxismusát».Dacára annak, hogy nem képes egy magyar mondatot hiba nélkül leírni és befejezni, dacára annak, hogy sem magyarul, sem németül beszélni nem tud, szemtelen pofával betolakodik egy olyan állásba, ahol mégis csak egy kis tudás és tisztesség kell és a legvakmerőbb cinizmussal belekontár- kodik egy olyan ügybe, amely 2000 éttermi- segédnek belenyúl legfontosabb és mindennapi életébe — a munkaközvetítés ügyébe. A napokban pl. a vidékről telefonon egy megrendelést akartak tenni a B. P. E. munkaközvetítőjében, de a megrendelést nem lehetett lebonyolítani, mert Marx Ferenc ügyvezető ur nem tud eléggé érthetően magyarul beszélni cs telefonálni. A vidéki megrendelés igy elveszett és biztosan valamelyik emberhuskereskedőpincérügynök kaparintotta karmai közé.De itt van ennek a legújabb marxisinus- nak egy másik szomorú következménye is: a múlt vasárnap a nagymarosi szállodában úgy kávéházi, mint éttermi kisegítők kellettek. Á munkáltató Eger Gyula pincérügynöknél megrendelte a kisegítőket, de aki csak öt 
éttermisegédet bírt számtani, de kávéssegédekért a szállodás kénytelen volt a kávéssegédekszakegyletéhezfordulni. Kávéssegéd szaktársaink, névleg Tcnner Imre, Fiala Nándor, Teichner János és König Sándor megdöbbenéssel konstatálták, hogy az éttermisegéd kisegítők ügynöktől jöttek és nem akartak a renegátokkal dolgozni. Amennyiben esős idő volt, munkára nem került a sor és a szállodás ur a kisegítőket persze se szó, se hang, egyszerűen haza akarta küldeni. Természetes a szervezett kávéssegédeknél póruljárt, akik a szerződésükben kivivolt 2 koronát követelték fejenként és az útiköltséget. Ám ami szégyenünkre — nem igy az ügynök által küldött éttermisegédek, akik nemcsak hogy 
saját költségükön utaztak Nagymarosra, de sem a fejenként járó 2 koronát nem kapták meg, ami a kollektív szerződésben ki van kötve, sem útiköltséget visszafelé

nem kaptak, hanem üres kézzel és hosszú orral távozhattak.Ezeknek a névtelen hősöknek a neveit nem volt szerencsénk megtudni, csupán annyit, hogy nem tagjai a Budapesti Pincér- 
Egyletnek, oda pedig azért nem iratkoznak 
be, mert nincs bizalmuk Marx Ferenc úrhoz 
és inkább az ügynökhöz, mint a B. P. E.-hez 
mennek, amíg Marx Ferenc az egyletben 
kotnyeleskeiüh. így mesélték ők ezt kávéssegéd elvtársainknak. Ez tehát a B. P. E.-ben a legújabb «marxismus» következménye. Nincs aki ellenőrizze a szerződést és emberségre tanítsa a kizsákmányolókat, akik máris kihasználják a reakciós helyzetet. Az erőket szétforgácsolták, a vezetőket megrágalmazták és kiüldözték, a tömeg egy része pedig a rágalmakat készpénznek vette és felült az aknamunkának. A szomorú a dologban csupán az, hogy a Varga-klikk egyik főalakja Marx nevet visel és bár ő fó'zte az egész piszkos aknamunkát, mégis 
az összpincérségnek és a mozgalomnak kell 
meginni a levét.Éttermi segéd mint mosónő. J. J. szak- társunk egy panaszos Írással jött hozzánk, amelyben leírja, hogy Putnokl István, József- köruti vendéglős, egy zupás huszár őrmer- terliez méltó brutalitással osztogalja parancsait a vendégelt között és "az éttermi segédeket arra akarja használni, hogy a szalvétákat négyszer-ötször naponta összehajtsák. A házi mosónő bevallása szerint az egész üzletben 350 darab szalvéta van, ezenkívül kölcsönkért szalvéta 230 darab és ezzel a pár ruhával kell az egész napi forgalmai lebonyolítani. Természetes, hogy a vendégek a piszkos szalvéták miatt őrökké panaszkodnak és a főnök ur ahelyett, hogy szalvétákat venne, az éthordókon nyargal, hogy keveset hajtogatnak és rosszul. Szaktársunk panaszos levelében igy panaszkodik a végén: rezek a dolgok a székesfőváros közepén, 1907-ben történnek.*Mi sznktársunk panaszának helyt adtunk és készséggel clhisszük igazát. Igazán gyalázat, hogy dacára egy szabályrendeletnek, amely a vendéglőkben a szalvéták összehajtását tiltja — egészségügyi szempontból —, az ilyen kihágások mégis napirenden vannak.Putnoki ur műveltsége. A (Népszava* megirta, hogy a napokban egy . éhező sze
gény ember levest ment könyörögni a József-köruti Putnoki vendéglőbe, de Htiszka György főpincér a nyomorgót kilökte az utcára. Az éhező koldus a lökéstől összeesett az utcán és a mentők beszállították a Rókus-kórházha, ahol az orvos konstalálta, 
hogy a boldogtalan napok óta nem eveit és 
teljesen cl volt csigázva. Huszka főpincér- szaktársunk erre egy nyilatkozatot küldött be a «Népszavához*, amelyben kijelenti, hogy a szegény embert nem ő, hanem 
Putnoki ur dobta ki. Meglátszik, hogy a Putnoki vendéglőben gyönyörű szellem uralkodhat.Better Ede Varga módra nyilatkozik. A vidéki rovatban megírtuk Bártfa fürdő éttermi segédeinek harcát, Better Ede üzletvezető', volt «csendes társsal* szemben, aki a szervezkedő éttemi segédeket ki akarta üldözni munkájukból, de az éttermi segédek összetartásán megtört minden alattomosság és az üzletvezető urnák távozni kellett. Most Better Ede egy nyilatkozatot küldött a szabad szervezethez, amely a következőképp szól:, Tisztelettel értesítem, hogy a nálam alkalmazásban volt Bleier Móric és Nikels- burg József éthordók oly dolgokat követtek el. ami engem üzleti romlásba vitt. 12 órakor (léiben itthagytak, a szakácsnővel össze
vesztek. Én magam is pincér vagyok. Kifizettem őket, sőt többet, mint ami járt volna nekik.Becses figyelmüket felhívom erre a két orra, legyenek szívesek tudomásul venni. Kitűnő tisztelettel, Bártfa fürdő, július 12-én.

Better Ede.»

Tehát szaktársaink oly dolgokat követtek el, ami Better urnák nem tetsszett, tudniillik sztrájkba léptek, mert nem tűrték az ő, valamint barátnőjének, a szakácsnőnek basáskodásait. Nagyon sajnáljuk, mi fenti nyilatkozatnak nem adhatunk hitelt, amennyiben ránk nézve az összes Bártfa fürdőn, 
dolgozó szaktársainknak a tudósítása mérv
adóbb, akik Better ur miatt általános sztrájkba akartak menni, amint lapunk • Vidék* czimü tudósítása bizonyítja.Nálunk nem lehet hamis adatokkal elhomályosítani az igazságot.A Népszava. Szaklapunkban állandóan ott látják szaktársaink a szűkszavú felhívást: 
'.<• Elvtársak, fizessétek elő a Népszavát*. A szaktársak szeme megszokta ezt a felhívást, úgy veszik, mintha ennek semmi jelentősége nem volna és nem is hederit rája senki.Pedig ez a néhány szó a mi jövendőnk. Aki nem olvassa a magyar munkásság egyetlen, sokat üldözött, igazmondó lapját naponta, az rossz harcos, rossz katona, az a lelkében sohasem érezheti azt a tudatot, hogy ő megteszi kötelességét mint dolgozó munkás, mint az elnyomott, lenézett, kitagadott osztálynak részese.Ez a vád pedig nagy vád, ezt a vádat nem szabad magára venni egyetlen munkásnak sem. Mert nem igaz, hogy a mi szakfársaink nem bírják el a napilap járatását. Megbirja mindenki, még a legkisebb keresetű szaktársunk is. De belénk szorult a magyar nyavalya, amely abból áll, hogy irtózunk az olvasástól, a rendszeres napi szellemi tápláléktól. Ezt a nyavalyát, ezt a betegséget le kell küzdenünk mindem- künknek.Elő kell fizetni a Népszavára minden szaktársnak és első sorban mindazoknak, akik vezetőségi tagok, szervező bizottsági tagok. Nem tűrhető, el nem képzelhető', hogy a munkások vezetői, életharcainak intézői olyanok legyenek, akik az egyetlen irányitó lapot, a munkásság lapját sem olvassák.Ez tűrhetetlen. Ez ellen fel kell venni a legerélyesebb harcot. A vezetőségek választásánál nem csak azt kell tekintetbe vennünk, hogy akit meg akarunk választani, jó szakfárs-e, hanem azt is, elég kötelességtudó osztály harcos-e, kezébe veszi-e nappnta a Népszavát.Akiről tudjuk, hogy nem, azt ne vftfasz- sz.uk meg, az nem vezetőnek való,, mert az tudatlan, aki csak ártani tud, használni, vezetni nem.Szoba- és ablaktisztító munkások közül a vállalkozók többet kizártak. Ezek a kizárt munkások most szövetkezetét alakítottak és arra kérik az éttermi segédeket és kávéssegédeket, hogy agitációikkal igyekezzenek odahatni, miszerint ablaktisztításra az ő szövetkezetük kapjon megbízást.Kérjük tehát szaktársainkat, hogy ezen mindenképp jogos és méltányos törekvését a kizárt ablaktisztító munkásoknak támogassák és segítsék elő.

A szervező bizottságok.

HIVATALOS RÉSZ.M E G H Í V Ó .A Budapesti Pincérek Szak- és Munkaközvetítő Egyesülete (kávés- segédek) folyó hó 22-én, hétfőn este, a fővárosi vigadó termében (bejárat a kávéházon keresztül) rendes évi közgyűlést tart a következő napirenddel:1. Elnöki jelentés.2. Pénztári jelentés.3. Felmentvény megadása.4. Tisztikar választása.5. Segélyalapfelügyelő bizottság választása.



6. oldal Mjyyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 19076. Alapszabálymódositás.7. Hivatalos szaksajtó.8. Indítványok.A közgyűlés 23-án, kedden, este 9 órakor folytatódik, tehát szavazni a szavazás kezdetétől kedden délután 4 óráig lehet.
A z  elnökség,

A kávéssegédek J un iá!is jegyeivel nem szá
moltak el a következők: Rényi Rezső 10 sze
mély, 6 család ; Koligerszky 8 személv, 6 család ; 
Alaíiambra 6 személy; Fészek 5 személy, 2 család; 
Boulcward 2 személy, 2 család, Modern 5 személy, 
Margitsziget 7 személy, 2 család ; Munkácsy 6 sze
rnél} ; Boció kávéház 6 személy ; 4 csálód, Korvin 
4 személy 2 család ; Angol 5 személy; Klampár Imre 
7 személy, 5 család.

Az említett üzletek bizalmi férfiai felszólittatnak 
az elszámolásra, elLeneseíben legközelebb névszerint 
fogjuk őket megnevezni. A rendezőség.Kávéssegédek és kávéfőzők segélyalapja.

Mint ismeretes, a budapesti kávéssegédek beteg- 
scgélyző pénztára 1900. évi november 19-éu tar
tott rendkívüli közgyűlésen hozott határozatával a 
pénztár feloszlatását kimondta és a budapesti kerü
leti általános betegsegélyző pénztárba olvadt be. 
Fer.maradt 29.028 korona 53 fillér vagyona felől 
pedig ugyancsak ezen közgyűlés akként határozott, 
hogy ezen tőke továbbra is, örök időjág a buda
pesti ká vési part árscJat őrizetében és kezelése alatt 
marad azzal a rendeltetéssel, hogy annak kamatai
ból munkaképtelen budapesti kávéssegédek, kávé
főzők és konyhalegények, valamint azok özvegyei 
és árvái segéíyezíessenek.

Az alapítványt egy tizennyolctagü bizottság 
kezeli. A bizottság elnöke a budapesti kávésipar
társulat mindenkori elnöke. A bizottságba a köz
gyűlés a kávésipartáTSulat elnökén kívül még tizen
hét tagot választott és pedig ötöt a budapesti 
kávésipartársulat, hatot a budapesti kávéaseqédek 
szaké gyesibe te és hatot a budapesti kávéfőzők 
szakegyesülete tagjainak sorából és' kimondotta, 
hogy ennek a bizottságnak tagjai (az ipartársulat 
elnökét kivéve) évről-évre újból választatnak az 
ipar társulat, illetve az illető szakegyesületek rendes 
évi közgyűlésein; a kilépők újra válaszhatnók. 
Egyebekben az alapító levél elkészítésével és további 
teendőkkel a közgyűlés az első izben megválasztott 
bizottságot bízza meg.

Az alapitó levél rendelkezései szerint tehát 
29.028 korona 53 fillér a budapesti kávésipartársulat 
őrizete alatt, de a 18-as bizottság rendelkezése foly
tán a következőképp kezeltetik:

1. A budapesti kávéházi segédegylet fenmaradt 
töfcéje örök időkig cs a tőke átlagának épségben 
tartásával «A budapesti kávéssegédek és kávéfőzők 
segélyalapja* cim alatt kezelendő. A tőke évi kama

tának fél százaléka tőkésítendő, a fennmaradó rész 
pedig elszegénvedett és munkaképtelen budapesti
kávéssegédek, kávéfőzők és konyhalegények, valá- 
mint azok özvegyei és árvái segélyezésére fordi-

*Az első pont értelmében rendelkezésre álló
kamat három vagy négy részre, lehetőleg 200 vagy 
300 koronás arányban felosztandó és azok elnyer- 
hetésére minden évben október hó 15-ig pályázatot 
kell hirdetni. # , J . . .. .

A  beérkező pályázati kérvényeket a bizottság 
elnöke veszi át és a határidő lejárta után azokat 
véleményezés végett megküldi a kávéssegédek, 
illetve a kávéfőzők szakegyesületeinek. A  szakegye. 
sületek véleménye kíséretében nz összes kérvények 
a bizottságnak legkésőbb december 15. napjáig 
egybehívandó teljes ülése elé terjesztetnek,  ̂amely 
a segélyösszegek odaítélése tekintetében végérvé
nyesen dönt. . . ,
'A z  alapot kezelő bizottság a budapesti káves- 

segédek betegsegélyző pénztárnak 1906. évi novem
ber hó 19-én tartott utolsó közgyűlésében hozott 
határozatainak erre nézve megállapított módon egé- 
szittetnek ki, illetve alakittatik újból. Ha a tagkul- 
désre jogosult kávésipartársulat, a kávéssegedek 
szakegyesülete, vagy a kávéfőzők szakegyesülete 
közül' bármelyik megszűnne, a megszűnés idejében 
működő bizottság maga állapítja meg, hogy a jövő
ben mily módon egészíti ki magát.

Az 190Ö— 7. évre megválasztott bizottság : Némái 
Antal elnök, Neumann Károly alelnök, Farkas János, 
Fodor Pál, Seluvarcz Béla, Pamocnny János, Kabát 
Vince, Wienor András, Ráth Mihály, Kéföl Károly, 
Vigh István, Gruber Karoly, Holtstein Zsigmond, 
Weingruber Ignác, Krausz Ferenc.Trenk A. Emil =Opera« vendéglőjeaz Andrássy-nton az »Operas kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, a kávéssegédek fó'találkozőhelye.Pincér-cipők csak Serény Zsigmondnál, VII., Erzsébeí-körut 3ö kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak errevonatkozó hirdetésünket.

Felelős szerkesztő: Farkas János. 
Kiadó: A  lap-bizottság.

VI'-ACOSSÍO KÖKYVNVOM1 r. BUDAPEST, VII., NyAk-UICXA I.A b la k tis z t ítá s t , olajozást, padlóbeeresztést, kefélést és valamint csliiár- és paplrkárpit (tapéta)-tisztítást és minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.
A szervezett szoba- és ablak
tisztító munkások vállalata. Telefon 1400. Telefon 1400.

T r a n s u l v a n r a  S e c12 elsőrendű kitüntetés,
=  Főraktár: =

BORHEGYI 
FERENCee:, V., Eitelli tür 1. sz.

LonisFrancois&C0-  5===== tsitz. is klr. otrsrl sríllllit, ===== Fűlfip nfn-Hkin-gntliii herceg Ö fensége szüülíi
S ürg önye im :

F R A N C O IS  B U D A F O K
BUDAFOK

Hors cancours. ~
V ező rképvlse taség: =

B U D A  É S  = =  
B L O C H M A N N

Budapest, V., Ik a d tm ii-u lc a  16.

US T e le lő n :
a r a i  B U D A F O K  1 5 .  S Z Á M .

Vendéglő-átvétel.Van szerencsém tisztelt szaktársaimmal tudatni, hogy József-utca 9. szám alatti kerthelyiséggel és tekepályával ellátott vendéglőt átvettem. Kérem a t, szaktársak szives támogatását.Magyar és olcsó konyha s jó  borok.Tisztelettel
Sághy József.

Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja 1 
1904. St. Loolt Grand Prli.

Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt. Lukácsfürdöi 
K R I S T Á L Y - Á S V Á K Y V I Z E T !

A KR ÍSTÁLY-FO RRáS  ffi5rBj£
vize hasznos Ital étségyravaroknál és emésztési nohűzségoknél. A lég- ......... ' ‘ ' ' “  — ''aíható!tisztább és legegészségesebb asztali és borviz. Hathatós szoml- 
cslllapltó. — Vidékre és külföldre fuverdljmcnte3 szállítás. — Kérjen 
árjegyzést. Szénsavtelités-nélküli töltés isrcndelhctö, mely hasonló 
enyhesége folytán pótolja a francia Evlan és St.-Gallcm  vizeket.

Szt. LukácsfUrdő K utvállalat Budán.

Pincérek rendes találkozó helye,„C A B A R E T  K Á V É H Á Z 44Akácfa- és Dohány-utca sarok.Figyelmes kiszolgálás, mérsékelt árak, jó tekeasztalok, hideg buffet, bel- és külföldi lapok.Szives pártfogást kér
L á szló  G éza ,

kávcs.Reggelig nyitva.
I ....... J

= A  világhírű fra n c ia m

DELBECK & Oo.
reimsi pezsgőborgyár és a 
=  müncheni Hofbrau e
m a g y a r o r s z á g i  f  ő l e r a k a t a .Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és külföldi csemegék, m agyar és francia pezsgőborok, rum és tea, likőrök, sajt, vaj, kassai és prágai sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. _ _ _ _ _ _  raktára , —
Brázay Kálmánnál
=  Muzeum-körut 23. =

A szaktársak figyelmébe iAjánljukH e r m a n n  G p l a
férfi  szab ó  m e s te rtBudapest, VII., Wesselényl-utca 47,ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és jó Ízléséről már számtalanszor elismerésünket kiérdemelte.J ó  szabás 1 Olcsó árak 1

.K ész ü z le ti ruhák raktára.v - ___________ ______________________________A

K R 1 S T A L Y Í -forrás
zénsavvnl telített ásványvize hasznos Ital étsigyzavaroknál is 

emésztési nehézségeknél, A legtisztább és legegészsógesobb asztali 
és borviz. — Hathatós iiomjcslllapltó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
Igyck éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést Is szállít n

Szt. LukáosfürdG Kutvállalat Budán.
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B E I T Z  J f t W O S

m íf esztergályo s, dákó- 
és b illiá rc íjjo ly ó -g y á r

jj Budapest, INI., fiki5cfa-utca 02. szám (Dob-utca saruk).

Kávéházi sszközök 
raktára

^  jfflitó-fflíí&Blje.
M  \) 1 e^egoíyók pontosanéS ,utá̂ ° tsanjí e5zter'

^ ' v  Hasznúit golyók és
^SStffi&S^-V^ssSSa^ -  dákók olcsón, állan

dóan raktáron vannak. 
Csorba gólyák magas őrön vőtotnok mag éa becseréltetnek.

Dákók gyorsan és pontosan készíttetnek.
T ELEFO N : 81-30. —  -------- T ELEFO N : 81-30.

D L I  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . L D

r G © f i 8 f i i i Tpincérek részvénytársasága
Budapest, Ilii., Keriész-u. 40.
T e l e f o n -  s z á m :  BO —14.Saját szipkagyárában mindennemű csinos kivitelű, kitűnő minőségű szivarszipkák készülnek, kívánságra cégnyomással. Saját gyártmányú szlvarlcahiivelyek nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és szalongynfák, fogvájók, kréták, táblák, szivacsok, kávéházi játékok, tekeasztal {elszerelések, dákok, elefántcsont és kitűnő minőségű utánzott biüiárdgoSyók stb. stb. Játékkártya gyári raktár. Árjegyzék ingyen.

0  P in céreit ta lá lk o z ó  h e ly e ! 0

Badacsony-kávéház
E rzsé b e t -k öru t  41.
Kitűnő kávéházi ételek és italok.
Valódi amerikai tckeasztalok. E3

Minden este

Farkas Laci és Török Pista
nagykírüil cigányprímás clmbalommtívósz

tcliOs zenekarokkal h a n g v e r s e n y e z n e k *Kreasz Muki és Most Ferenc
kávésok.

0  Csalásiok fo lá lk o z é  h c iy e ! 0

<A Ti!DÜ.GY0M0R és a HUGYHÚLYAG BÁNTAllMNÍLl

B u d ap e sti fő r a k t á r :

I¥.,Szép-ntca3.
Telefon-sz.: 10 85.

S G YA K O R LA T Iz ó i i a s c L a T T a i i
MUNKÁSOK SZÁMÁRA.

IRTA: VANCZÁK JÁNOS.

M egrende lhető  a Vas- és Fémmunkások Szaklapja 
kiadóhivatalában Budapest, VI., Felső e rdősor 7. 

1 koronáért, esetleg levéljegyekben is.

A legnagyobb kincs a jó  egészség,melynek főkeliékc a tiszta levegő ! t !T S ba“ átiszta,üde levegő lágyén,!^
Beck Károly szabadalmazott 
ablakszeSlizMő készíti ékét.
n találmány kitűnően bevált. Cgyszerii szerkezeti! és minden 
ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és leghigiénikusahb 
szellőztető készülék. — Levélbeni megkeresésre további fel

világosítással szolgái

szabad, ablakszoüoz- 
tetö készülék készíts

é s  T á r s a
pszsgugyárosok.

Pincék:

BUDAFOK (Bpestmellett)

Irodák:

BUDAPEST, Vili,,
Esztcrházy-utca 22.

Figyeljünlc a T Ö R ltí-p a zs iií 
va ládiságárs Idvakoiljunk az utánzatokldll

BECK KÁROLY
Budapest, Vili. kér., Júzsef-utea 14. sz.
A szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot teliét szám
talan * előkelő intézet, hivatni stb. Ig y a  m. klr. kereskedelmi 
mlolsztorium, a pozsonyi állami n6l tanltóképezda, a Pesti Napló
szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami 
intézet. Iskolák, kórhazak, ahová nz ablnkszellőztető bevezet

tetett és kitűnőnek találtatott.

Pincérek figyelmébel
w a;  / ,   mlndennemfl tyúkszemeiP i n c e r - c i f s O ! «  ^ j i u . k . i  raE-

gyógyít cipőim viselése.
K25 3 nn <í, valódi finom cheyrcaux-
r  S K I C C - B  " C f t f s l i S I  bérből, k ö n n y ű , erő s  

t a lp p a l , pírja 14 korona.

P in cé r-cip ő k  deiick mindenhol.

Serény Zsigmond
Budapest, Ilii, Erzsébet-körut 3G.

Vidéki fregrertdclésfik utánvétclls! pontosan eszközüitetnak.

b  j a  m a  sa h  a  m  H j a  b í aa hs

Hol vau a legjobb M ié ?  
B „ M Ű M Ü L
=  Elaris-hazáa* ~

É t t e r m i s e g é d e k  találkozó h elye.H B H s a e i » a H  n b e a r n sa
Vendéolö's urak figyelmét!
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert és 
sok időt s munkát meg
takarító tBerkovits»-íéle

Hektograph-lapokat
s minden színben lévő 
tintákat. A nélkülözhetet
len Hoktonraph-iap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100— 120 másolat 
nyerhető, Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva Ismét használható. Hoktograph- 
tekercsok és khnoshatntlau riihejelző-festélcek minden nagy

ságban rendelhetők

BBerkffiwits SCároSjy
sokszorosító-készülékek, Hektogrnph-raktárában

B udapest, VI!., Síp-utca 11. szám.
Árjegyzék bérmenlve.
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Szf-LukácsfUrdő Kutvállalat
Részv.-Társaság, Budapest-Buda.

néhány szakértői vélemény.Frohners Hotel Imperial, Wien.A Kristály asztali vizet vendegeink kellemes ize miatt kedvelik.
Rűhling, igazgató,Restaurant Kari Hlller, Berlin, NW. Unter den Lindcn 62—63.A Kristályforrás ásványvíz vendégeimnél igen kedvelt és szállítmányaik mindig a legjobb állapotban érkeznek meg. Louis Adton, tulajdonos.The Savoy Hotel, London.A Kristályforrás ásványvizet kitűnőnek találom, ugy tisztán magában, mint borral vegyítve. Henry Prüger, vezérigazgató,The Splendid Hotel, Ostende.A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek legkedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig ismert vizekét Ostendében.

Charles Vásárhelyi, igazgató.Ő es. és Apostoli kir. udvari gazdasági hivatal, Wien.A Kristályforrás igen kellemes ízű és üdítő italnak találtatott
Front v. Worlitzky, cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

Hivatalos vélemények.Budapest székesfőváros vegyészeti és tfipszervizsgáló intézetea Kristályforrás ásványvizét tiszta, bomlási anyagoktól egészen mentes* és chemiai szempontból egészségesnek minősítette.Dr. Rigler Gusztáv,a kolozsvári egyetem egészségtan tanára, az 1Q02. 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, calciutn- és magnesium liydrocarbonatos ásványvíznek minősítette.A magy. kir. belügyminiszter190Ö március G-án kelt 22.882. számú határozatából: A Kristályforrás közegészség, ügyi szempontból mint élvezeti viz kitűnő és rendkívül értékes.Az Országos Közegészségügyi Tanácsa Kristályforrás: helyes és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más ásványvizekkel hivatottnak minősítette.
waPBW’gCTBWBap waawBBmBTOawnaaanB— aa □w w ii h  e HÉ.
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