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Megjelenik havonta háromszor, úgymint: 8-án, 18-án és 28-án. SZ E R K E SZ T Ő SÉ G  É S  K IA D Ó H IV A T A L :
V II. k e rü le t, K e r té s z -u tca  25. szű m , I . e m e le t 10,
aliová a kéziratok, levelek és pénzkűldemenyek küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.

Ármány, lázifás, stréberség és osztálygög.A  fenti cim karakterizálja ma a helyzetet. Nincs mit titkolódznunk. Sőt ha gyógyítani akarunk, akkor a legnagyobb kegyetlenséggel kell feltárnunk e sebeket, hadd folyjék ki belőle a geny, hadd pusztuljon el a romboló méreg, úgy, hogy rnég nyoma se maradjon.Alig bontottuk ki szárnyainkat az egységes, céltudatos haladás felé, már is a romboló viszálykodás állott be köztünk.Okozzák pedig ezt a mértéktelen emberi természetből folyó ármány, az esztelenségből fakadó lazítás, az aljas hírvágyból származó stréberség, az ős butaság szülte osztályellentét, a gőg, mely különbséget akar tenni munkás és munkás közt. Ezek a forrásai mindama rosszaknak, melyek a földet pusztítják. Ezek a szenvedélyek zárják el a szivet a részvét, az értelmet a méltányosság elől. Ez fegyverzi fel az embert az ember ellen, családot a család, törzset a törzs ellen s ez teszi a földet véres viszálykodás színhelyévé. A  viszálykodás választ el polgárt a polgártól és ezért oszlik a társadalom elnyomókra és elnyomottakra. Ezek zilálják össze a jó és rossz, a jog és jogtalanság fogalmait s ebben az undok labirintban tévedtek el nemzetek, társadalmi osztályok és tévelygőnk a jelenben mi.Bár felismertük e sorvasztó betegség leküzdésére a gyógyszert, a mindent megváltó, minden ellentétet kiegyenlítő szociáldemokrácia által képviselt elvekben. De, úgy látszik, a gyógyszer nem hatott általánosságban, mert vannak, akik nagyon is szeretnek a mai társadalmi rendszer szekerén ülni s onnét még csak azért sem szállanának le, hogy a vontatóknak, legalább hegynek felfelé, segítenének huzni.Nos, ez egy okkal több, hogy az erjedés után, mely ma egy év után beállt, még hivebben ragaszkodjunk kijelölt útirányunkhoz s ha a tisztelt bennülők nem akarnak húzni, majd ott hagyjuk őket valahol az útban.

Az ma már nem lehet, hogy szenvedélyeinkkel, külön nézeteinkkel, fix- ideáinkkal árthassunk a köznek. Ma már határozataink vannak, amelyek törvényerővel bírnak és kezünkben a pallos: a többségi akarat és ezzel törvényeink megszegését visszatorolhatjuk. Jól fontolják meg tehát azok, akik egy évtized küzdelmes munkájának gyümölcsét akarják mesterkedéseikkel semmivé tenni, hogy e pallos ha lesújt, ütése nyomán az árulás szégyenbélyege támad.A  szervezetekben, melyeket alkottunk, mindenkinek ugyanazon előnyei vannak. Nincs elnyomott, nincs elnyomó. De az érdekközösséghez mindenkinek egyformán kell hozzájárulnia, mert csak igy lehet virágzó raktára a kivivott javaknak. Ez a munka haszontalan nem lesz, mert hiszen a tettvágyó emberek sokaságának egyetemes és egyenlő összhatásának produktumai mindenkor csodálatos müveket keltettek létre.Ott vannak az ősrégi államok csodálatos alkotásai. Tyrus kutjai, Media földalatti csatornái, a sivatagban levő várak, a görög templomok csodálatos oszlopsoraikkal, Palmirának hires vízvezetéke s mindazok a müvek, melyeknek pompáján az emberi szellem elcsodálkozik.Mindenki magának dolgozik s a közhasznú munka, mely az általános jólétet hozza, az egyes jólétét is biztosítja.Köztünk az egyes ember ma már netn lehet a hatalom birtoklója. Nem lehet fenomen az emberek akarata, engedélye nélkül. A  dicsvágya elérheti célját, ha küzd az egyetemes célért. A kevély, a dülyfös bizalmatlanságot gerjeszt.Félre hát az útból ármány, lazítás, stréberség és osztálygőg, ti, e társadalmi rendszer ocsmány fekélyei, hadd keljen életre romjaitok felett az uj társadalmi rendszernek megfelelő erkölcs. F ■

Közügyeink.A budapesti kávéssegédek szakegyesülete 13 hónapja munkálkodik a kávéssegédek érdekében. Pár napja, hogy rendes évi közgyűlésünk lefolyt. Itt a vezetőség beszámolt ténykedéséről, e lap hasábjain pedig megjelölhetjük azt az irányt, amelyen tovább haladni kíván.Amikor 1908 május 29-ikén a szakegyesület és a M. O. P. E. egybeolvadt, az uj egyesület modern szellemben, az osztályharc alapján kezdte meg működését. Ennek első eredménye az volt, hogy a tagok akciót indítottak a munkában való frakkviselés ellen. Az akció rövid időn belül sikerrel járt és ha ez nem is rejtett magában nagy gazdasági előnyöket a munkásságra nézve, mégis becses vívmánynak tekinthető, mert a siker biztatólag hatott az ezutáni mozgalmak kimenetelére.Nem is maradt sok idő az elért siker élvezetére, mert a kávésipartársulat megrémülve szervezkedésünk erejétől, azt minden áron letörni iparkodott. Évekkel ezelőtt kérvényezték már a város tanácsától a pincérleányok alkalmazására vonatkozó engedélyt s azt most jónak látták megsürgetni. Ezzel gondolták esetleges bérmozgalmunkat bármikor könnyíi szerrel letörhetni. Ez persze munkára szólította szervezetünket. Alig, hogy ennek a hullámai elsimultak, már jött a kávésipartársulat által provokált bérmozgalom, az első nagy horderejű kérdés, amelynél fiatal szervezetünk ugyancsak próbára volt téve. És bármiképp folytak is le a harcok; ha mindjárt sok szó fér is az eredményekhez; ha mindjárt hibát vagy mulasztást látunk is a vezetőség eljárásában; ha állna is az a vád, hogy céltudatlanul működött a vezetőség, hogy nem dolgozott s csak fásult közönyösséggel, fatalizmussal fogadta és kisérte az eseményeket: a gáncsokat akkor sem annak kell felénk lövelnie, aki az évi közgyűlésen a felmentvény megadásánál ezt tette s aki ilyen utón, minden pozitiv alkotás nélkül olcsó babérokhoz akart jutni. Mindazon munkálatoknál, ahol pozitiv eredmények mutatkoztak, nem hallottuk sehol a nagyhangú kritikust. De annál inkább most, amikor a romboló demagógia vette át uralmát. A tizenhárom hónap eredményeiből a jogos és objektív birálat mit sem vonhat le, sőt az elmúlt küzdelmek egymásmellé sorakoztatott eredményei büszkeséggel tölthetnek el minden kávéssegédet. Az eddig elért eredmények hassák át tehát a szaktársak gondolkozását és most már, a közgyűlés után, ne vissza, hanem előre tekintsünk.A kivivott siker nem jogosit pihenésre senkit, sőt az eddiginél még intenzivebb munkára serkentsen valamennyiünket. Ez



2. oldal M»pyarors?.1gl Szállódat Éttermi ég Kdvéhitzl Alkalmazottait Szaklapja I *307a siker acélozza meg izmainkat és reménységgel eltelve küzdjiink egy szebb és jobb jövő megteremtéséért. A jövő programm- jának rövid vázlata, amelyet az ujonnan megválasztott vezetőségnek szemelem kell tartania, az alábbiakban foglalódik össze:1. Az egyesület belső reorganizációja.2. A modern tudományoknak a tagokkal való megismertetése, ami egyrészt nagyban növeli az önérzetet, az öntudatot, másrészt az összetartozandóság érzetét fejleszti és Így fokozza az ellenállást a küzdelemben.3. Az országos szervező bizottság felállításával megindult szervezése vidéki szaktársainknak erősen fejlesztendő.4. Munka- és jogviszonyok szabályozása, anyagi előnyök kivívása, segélyezés, rokkant és nyugdij-alap megteremtése.Ezeket a szempontokat kell a vezetőségnek figyelembe venni, hogy magunknak hatalmas szervezetet építsünk és ezáltal sorsunkat megjavítsuk.
Neumann Izidor.Andrássy nem tanul.A kufyaszövetségek meg a keresztény- szociálisok mélyérzelmü támogatója nem akar tanulni. Dacára a lépten-nyomon mutatkozó tanulságoknak, megmarad ama rögeszméje mellett, hogy csak az ő magas patronátusa mellett lehet szervezkedni. Nem akarja belátni, hogy az ő kegyelmes jóváhagyása nélkül is el lehet azt érni.Eljárásában az oligarcha gőgje nyilvánul meg, lelkében a régi jobbágynyomoritő szellem kapálódzik. Azt hiszi, hogy még mindig a «korcsmagenerális» korszakát éljük és a munkásnépet csak úgy tekinti, mint ősei tekintették az uradalmi rabszolgákat, kik földesúri hatalom alatt éive, nemcsak politikai joguktól, de személyes szabadságuktól is meg voltak fosztva.Úgy a történelmi, mint a jelenkori idők társadalmi evolúciói, az ö lelkében nem hagynak nyomot. Feledni nem tud, tanulni nem akar. Nem feledi, hogy ő gróf és nem akarja megtanulni, hogy ina már nem Werbőczy törvényei szerint kell kormányozni.A munkásnép nem nagyon veszi őt komolyan, sőt erőlködésein titokban nagyokat mulat.De hogy is lehetne 6't komolyan venni ? Hiszen, hogy valakit komolyan vegyenek, annak szilárd, határozott fellépéssel kell bírnia. Andrássynnk pedig, a munkásokkal szemben, mióta csak miniszter, más eljárása nem volt, mint a mai korba schogy- sem illő, törvényeinknek meg nem felelő akadékoskodás.Ezt az akadékoskodást, ezt a komoly, modern államférfiuhoz nem illő apró csipkedéseket, amelyet a munkásokkal véghezvisz, napról-napra tapasztaljuk. Nevetve bosszankodunk rajta és még csak igazán mérgelődni se tudunk, mert hiszen látjuk, hogy mennyire bárgyúnk rendelkezései.Alapszabályt jóvá nem hagyni, éveken át hevertetni s ha már nem tud vele mit csinálni, akkor egy betű miatt visszaküldeni, csakhogy ne kelljen aláírni — ezt érti a gróf ur.így cselekedett ő a kávéssegédek alap- szabáiymódositásával, így cselekszik a kávéfőzők szakegyesülete ellen elrendelt vizsgálattal is.Még márciusban, tehát öt hónappal ezelőtt történt a feliüggesztés és még ma sem tudták elhatározni, vájjon feloszlassák-e vagy se.Megtette a kávéfőzők vezetősége azt is, hogy elment ő kegyelmcssége színe elé, sürgetni ügyünk eldőltét. És furcsa, de való, hogy Andrássy azt felelte a küldöttségnek, miszerint 3 nem is ismeri ügyüket, nem is 

tudja, hogy a kávéfőzők milyen munkások.Megkérdezte tőlük: miért sztrájkoltak? ÍAzt tudja, hogy sztrájkoltak.) Megmondták neki, hogy azért a szabadnapéit, amelyet

a törvény biztosit mindenkinek, csak nekünk szállodai, éttermi és kávéházi rabszolgáknak nem.Ezt a szerény kívánságot a munkáltatók kutyaszövetsége, más szóval az ipartársulat, nem volt hajlandó megadni. Mikor az ipartársulatröl volt szó, akkor azt kérdezte a kegyelmes ur:— M ii dolgoznak önök a kávésok bolt
jaiban ?Kávéfőző elvtársaink aztán megmagyarázták a Magyarország munkásviszonyait alaposan ismerő belügyminiszternek, hogy ők készítik azokat a jó ételeket és italokat, melyeket munkaadóik árusítanak az ő boltjaikban.Ezen felvilágosítás után ő kegyelmessége eképp válaszolt:— Majd megvizsgálom ügyüket és ha 
bebizonyosodik, hogy azon terrorizmusban, 
melyet a sztrájk alatt elkövettek, a vezető
ségnek nincs része, akkor, de csak akkor, 
visszaadom az egyesület jogait.Hát ez nem bizonyosodott be. Mert ha be lenne bizonyítva, akkor már rég feloszlatták volna az egyletet. Azonban a jogokat sem adták vissza. De ehelyett kaptak egy leiratot, amelyben Andrássy a vizsgálat kiegészítését rendeli el, arra nézve, hogy mennyit költött az egyesület vönmii- 
velödési célokra».Hát csak ennyit ér gróf Andrássy szava ? Az Ígéret beváltása helyett újabb vizsgálat, újabb bosszantás, újabb csipkelődés. Újabb öt hónapig elhúzni a döntést, hogy aztán végeredményben mégis csak feloszlatás legyen az ügy befejezése.Am ha ezt akarja Andrássy, úgy jobban tenné, ha azonnal végrehajtaná; jogcímet talál rá: sokat költöttek önművelődésre — és ez Magyarországon nagy bűn.Egyet azonban nem tud gróf Andrássy Gyula. Nem tudja, hogy a felfüggesztés óta kávéfőző elvtársaink csak jobban megerősödtek. Dolgoznak szakadatlan, hogy kiépítsék szabadszervezetüket. És ha most az országos szabariszervezet keretében az ország összes munkásainak hathatós támogatása mellett mihamar készen is lesznek, akkor aztán oszlathat gróf Andrássy Duci, amennyit csak akar; nem lesz, aki bánja. A munkások dolgozni fognak, mint dolgoztak eddig is és Andrássy ütheti nyomát az önmüvelődési célokra fordított költségeknek. cs.Az első nemzetközi munkáskongresszus.

Berlin, julius 26.

A nagy francia forradalom, a Bastille-börtön 
megostromlásának százéves évfordulóján, 1889 julius 
14-cn tanácskozásra, nemzetközi gyűlésre jöttek 
össze a müveit világ munkásainak küldöttei a 
forradalom szülővárosába, Párisba. Ezt a kon- 
resszust szokták az első nemzetközi munkás- 
ongresszusnak nevezni. Igaz, hogy már a hatvanas 

években, az «Internacionale», a híres nemzetközi 
szövetség korában is többször gyűltek egybe a 
különböző országok szocialistáinak küldöttei, de 
ezek a küldöttek oly csekély számban voltak és 
ami a fő, oly kevés munkást képviseltek, hogy 
összejövetelüket nem lehet a nemzetközi munkásság 
kongresszusának nevezni. Ezek az összejövetelek 
a nagy kongresszusok előértekezletcinck tekinthetők, 
ahol a proletariátus legjobbjai megjelölték azon 
utakat, melyeken a nemzetközi munkásságnak 
haladnia kell, hogy minél hamarább érje el célját. 
Az utolsó ilynemű összejövetel —  vagy ahogy 
mondani szokták : az luternacionaie utolsó nagyobb 
jelentőségű kongresszusa —  1869-ben, Bőidben 
ülésezett. Bariin, a francia küldött, indítványára 
elhatározták, hogy a legközelebbi kongresszust 
1870-ben, Párisban fogják megtartani. De rhhen az 
évben kitört a német-francia háború és röviddel rá 
Párisban a politikai hatalom a munkások kezébe 
került, akik azt gazdasági követeléseik megvalósí
tására használták fel. Következett a Kommün 
uralma; de nem tartott soká. Véres, kegyetlen 
utcai harcokban legyőzték a munkásokal. A Kommiin 
elesett. Az. emberbőrböl kivetkőzött burzsoázia 
szörnyű bosszút állt a munkásokon. A legyőzöftek 
között volt Bariin is, a párisi munkások volt 
küldötte, a nemes és höslelkii Bariin, —  ahogy az 
aranytollu mester, Liebknecht Írja —  akii szörnyen 
megkinoztak, akit a legyilkolt testvérek vérétől 
pirosra festett utcákon cipeltek végig ; ő is ama 
védtelenek között volt, kiket az állatias burzsoázia

balomra lövetett. Utolsó szava is átok volt a mai 
burzsoá-társadalomra. A  burzsoázia azt hitte, hogy 
vérbe és rágalmakba fojtotta a munkásmozgalmat. 
De csalódott. A Kommiin mártírjainak vére meg
termékenyítette a talajt, a munkásmozgalom minden 
országban hatalmasan megerősödött és busz évvel 
a baseli kongresszus után eleget tehettek Burlin 
meghívásának; de ez mar nem volt egyszerű érte
kezlet, hanem —  amit Bariin és az akkori küldöt
tek még álmodni sem mertek —  valóságos nemzet
közi munkásparlament, ahol a világ egyesült államai
nak küldöttei tanácskoztak.

A párisi kongresszus volt az igazi első nemzet
közi kongresszus ; húsz európai és amerikai államból 
391 küldött vett részt. Magyarország három küldöt
tel volt képviselve.

Mindjárt a kongresszus megnyitása után nagyon 
érdekes jelenetek játszódtak le. Elnököknek ugyanis 
a francia Vaillant és a német Liebknecht elvtársakat 
választották meg. Tudnunk kell, hogy abban az 
időben Franciaországban és Németországban való
sággal dühöngött a sovinizmus, mely a többi 
államokra is átragadt. A  német «nemzet* még 
mindig ujongott a «nagy* háború diadalán, a 
franciáktól bepréselt milliárdos zsákmányon, mig a 
francia «nemzel» egyre a «revanche*-ot emlegette. 
Az a tény, hogy a kongresszus a német és a francia 
küldöttet egymás mellé ültette, már egymagában is 
azt bizonyította, hogy az egybegyiilt küldöttek nem 
azonosították magukat a ‘hazafiakkal*. Mikor ezt 
Liebknecht elvtárs konstatálta, valósággal ujjongás 
fogta el a küldötteket. E jelenet oly szép, hogy 
megérdemli, hogy e helyen részletesebben ismer
tessük. Liebknecht mondta: «E pillanat életem 
legbüszkébb pillanata. Látom, mint megy teljese
désbe az ideál, mit e néhány szó jelent: Világ 
proletárai egyesüljetek! Es ami különös örömömre 
szolgál, tulajdonképpen az, hogy én, a német 
szociáldemokrata párt küldötte, itt ülök Vaillant 
barátom, a francia szociáldemokrata párt küldötte 
mellett. A szörnyű testvérháboru után, melyben a 
két nemzet egymást marcangolta, a két nép kül
döttei egymással kezet szorítanak fáz elnökök 
kezet fognak. Az egybegyűltek tomboló ujjongásba 
törnek ki). Németország és Franciaország ellen
ségeskedése Európa politikai és társadalmi haladásá
nak főakadálya volt; Franciaország cs Németország 
testvéri egyesülése a béke, a civilizáció, a szocializ
mus diadala!*

A hat napig tartó tanácskozások idejét nagyreszt 
az egyes küldöttek jelentései foglalták le. Mind
egyik üldözésről, mindegyik haladásról, a mozgalom 
rohamos növekedéséről számolt be. Különösen 
érdekes a német küldött, Bebel elvtárs jelentése. 
A párt növekedését a birodalmi gyűlési választások 
alkalmával a pártra leadott szavazatok számának a 
növekedése mutatja legjobban. Az 1877-ben lefolyt 
választások alkalmával a pártra 493.000 szavazatot 
adtak le. Ettől megijedt a kormány és a burzsoázia 
és kivételes törvény alá helyezte a szociáldemokrata 
pártot. A párt szervezeteit feloszlatták, a pártsajtó 
nagy részét elkobozták, az izgatókat kiutasították 
a nagyobb városokból. A  hajszának megvolt az a 
következménye, hogy az 1881-ben lefolyt választá
soknál a szavazatok száma 310.000-re szállott alá. 
De a párt csakhamar kiheverte a sebeket.

1884-ben 550.000,
1887-ben 775.000 szavazatot adtak le a pártra.
Érdekes a magyar küldött jelentése is. Amit az 

üldözésekről mondott, az —  sajnos —  ma még 
fokozottabb mértékben áll. «A magyar szabadság, 
melylyel a magyar uralkodó osztály telekürtöli a 
világot —  mondta az egyik küldött —  csak papi
roson van meg. A  munkások számára nincs gyüle
kezési szabadság, nincs sajtószabadság. Minden 
szolgabiró tetszése szerint dühönghet. De a szocializ
mus nap-nap után hódit és reméljük, hogy néhány 
év múlva az általános szocialista mozgalom magas
latán álló szociáldemokrata párt lesz Magyarorszá
gon is.»

Az elvi kérdések felett csak rövid ideig folyt a 
vita. Mindegyik küldött egyetértett abban, —  amit 
azután határozati javaslatban ki is mondtak — 
hogy «a munkát csak a nemzetközileg osztálylyá 
szervezett proletariátus szabadíthatja fel és pedig 
tigy, hogy meghódítja a politikai hatalmat, ezzel 
a hatalommal kisajátítja a tőkét és a társadalom 
tulajdonába viszi át a termelési eszközöket*.

A  gyakorlati kérdések tárgyalásánál felállott 
Lenz szaktárs és a pincérek nevében felkérte a 
kongresszust, hogy mondja ki, hogy elitéli az 
ügynöki rendszert és felszólítja a kormányokat, 
hogy szüntessék be a magánközvetitési irodákat. 
A  kongresszus e javaslatot egyhangnlag elfogadta 
és megtette a munkásvédiörvényeket követelő 
határozati javaslat 10. pontjának.

E határozati javaslat többek közt követeli a nyolc
órai munkaidőt, a 18 éven aluii gyermekeknek az 
éjjeli munkától való eltiltását, a heti 36 órás 
munkaszünetet minden munkás számára.

Hogy e követelések nagyobb nyomatekkal bír
janak, elhatározták, hogy az egész világ munkás- 
sága egy napon, minden május elsején nagy tünte
tést rendezzen e követelések mellett. A májusi 
ünnepet, a nemzetközi tüntetést a párisi kongresz- 
szusnak köszönhetjük. Ha e határozatnál egyebet 
nem is lelt volna, már ezért is megérdemelné azt, 
hogy a nemzetközi proletariátus előtt örökké em
lékezetes maradjon.

Néhány hét múlva ismét Összejönnek a nemzet
közi proletariátus küldöttei. A  hetedik nemzetközi 
*c? 1n£.re8?zus. Stuttgartban lesz. Az első kongresszus 
küldöttei közül már nem egy pihen, közülük sok



1007 3. oldalMagyarorBzigI Szállodal. Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
maradt a csatatéren. De azok, akik életben vannak 
még, gyönyörrel fogjak tapasztalni a forradalmi 
tábor óriási növekedését. Nemcsak Európa és 
Amerika, hanem képviselve lesz mind az öt föld
rész,: Afrika (Transzvál), Ázsia (Japán) és Ausztrália 
is. Észak, dél, kelet és nyűgöt. És ez alkalommal 
bizonyára szóba fognak’ kerülni ama határozatok, 
miket az első kongresszus hozott. A magyar kül
döttek büszkén jelenthetik majd, hogy a budapesti 
éttermi segédek saját erejükből csaknem teljesen 
keresztül vitték az első kongresszuson hozott hatá
rozati javaslat 10..pontját: az ügynöki rendszernek 
megadták a haláltlöfést. Alpári üyula.A rágalom kenyerén.

Zuckermandl Miksa, az akinek a kedvéért le kell térnünk a közélet porondjáról és egy pillanatra a magánélet kulisszái mögé tekintenünk.Nem azért tesszük ezt, mintha ö róla akarnánk a leplet lerántani, hanem tesszük azért, hogy másoknak szolgáltassunk igazságot és megvédelmezzük a gyanútlan embereket becsületük, tisztességük ellen intézett olyan orvtámadásoktől, mint amilyennek ki vannak téve a «Bauen»-féle óvadékbank csoporitagjai, Zuckermandl Miksa, e közéjük kirakodott, rágalom kenyerén élősködő, mások bizalmával visszaélő alak részéről. A fiipincérek hitel-egylete cimet viselő tBauert-féle óvadékbank csoport- választmányában ül ez a becsületrabló briganti, csak nemrégiben senki és semmi, de csuszó-mászó alakoskodásával sikerült neki a Leszámítoló óvadékbankba bejutni, ott aztán csakhamar zsebébe rakta az intézet, valamint a csoport és választmányi tagok diszkrét ügyeit és egyszerre úgyszólván vezetőférfi lett.Terrorizmusa, amelyiyel az intézet vezetősége és a csoport választmányának a nyakára ült, annyira fejlődött, hogy rajta kívül más intéző már nem is volt a bankban. Történt aztán, hogy Dauer Zsigmond kezdeményezésére a fennállott három óvadék-csoport a oFőpincérek hitelegylete» címen egybeolvadt. Ennek a választmányába jutott be 
Zuckermandl Miksa is.Sokan féltek tőle, ismerve aljas rágalmazó természetét, de hihető volt mégis, hogy ebben az intézetben a vezető'férfiak mellett, kik ott vannak, Zuckermandl Miksának az egyszerű választmányi tagságon kívül más hivatás nem jut.És ime mi történt. Alig pár hónapi működés után Zuckermandlnak már a zsebében van az egész intézet és az összes tagok becsülete, tisztessége, egyéni megbízhatósága és magán- vagy üzleti hitele. De nehogy félreértésre adjunk alkalmat, megmagyarázzuk, hogy miért van ez Így. Azért, mert Zuckermandl Miksa megtette magát * ellenőrnek*!  Dacára, hogy ilyent a közgyűlés nem választatt, dacára, hogy ilyen tisztségről az alapszabályokban szó sincs.Ezen ellenőrzési tisztség révén már most alkalma van neki az összes könyveket átnézni, felkutatni. Persze a bankkönyvek vezetéséhez annyit ért, mint a tyuk a harangöntéshez. Lát csak neveket és számokat. De egyéb nem is kell neki. A fő, hogy bárki megfélemlítéséhez legyen neki eszköze. Már most reszkess, rücskös 
Európa! Mert Zuckermandl Miksának a zsebében vagy.Minden csoporttag általa külön-külön meg van rágalmazva. Minden csoporttag gyanúsan néz egymásra, mert hisz Zucker
mandl mindegyikről a másiknak a valóságnak ineg nem felelő adatokat terjeszt. Ezzel eléri azt, hogy mindenki féltve egyéni hírnevét, inkább aláveti magát a bccsiilct- rabló terrorizmusának. Ellene nem szól, mert nem mer s igy ő azt viszi keresztül, amit akar, sőt még bizonyos briganti tiszteletre is szert tesz, olyan emberek által adatva meg azt magának, kik tisztesség, becsület, egyéni megbízhatóság tekintetében messze felette állnak e sárembernek. Az utóbbi izgalmas napok nem voltak alkalmasak arra, hogy érdemileg foglalkozhattunk volna legújabb és hisszük utolsó orvtámadásával.

De most, miután már elültek a közgyűlés áltál felkorbácsolt szenvedélyek, alkalmat kell nyújtanunk e lap hasábjain arra is, hogy részben, egy a közélet porondjain harcoló egyén becsületét megvédhesse, másrészt, hogy végre végezzünk ez örökös rágalmazóval, ki ezt a mesterséget már valóságos kenyérkeresetből üzí A mi közéletünk megtisztitását e salaktól illeti, azt, úgy hisszük, a feni elmondottakkal elértük. Ami az egyéni védelmet illeti, az az alábbiakban található. *
Zuckermandl Miksa a közgyűlést megelőzőleg pár nappal, a kávéssegedek egy értekezletén (hol én nem voltam jelen), azt a hirt mondta el szónoklatképp, hogy én a 

Bauer-Séle óvadékbanktól 3900 kor. kölcsönt vettem fel és azt most nem akarom törleszteni és igy kartársaimnak, a csoport tagjainak keli helyettem fizetni. Én amikor ezen rágalomról tudomást szereztem, siettem panaszomat a választmánynál megtenni és egyben Zuckermandl Miksának a választmányból való kizárását indítványoztam. A csoport választmánya Zuckermandl állításait nemcsak hogy megcáfolta, de egyenesen hazugságnak minősítette.A kizárási indítványt elvetette és Zuckermandl Miksát bocsánatkérésre és állításainak visszavonására utasította.Én ezen határozattal meg nem elégedtem. Nem elégedtem meg, mert hivatkoztam arra, hogy én Zuckermandlnak már egy párszor megbocsátottam, legutóbb is a törvényszéknél, a törvényszéki bíró, dr. László Jenő ügyvéd és Neumann Károly, Krausz Ferenc, Khon Ernő, Boo'r Jenő, Fodor Pál szakíársaim, mint tanuk előtt.Akkor sikkasztással vádolt s midőn bíróság előtt felelőségre vontam, akkor egyszerű bocsánatkéréssel kibújt a büntetés alól. Én nemcsak, hogy megbocsátottam, de még azon könyörgésének is eleget tettein, hogy bocsánatkérését ne hozzam nyilvánosságra. Megtettem ezt is, dacára annak, hogy a sértés 300 ember előtt, a bocsánatkérés pedig csak 7 ember élőit történt.Tehát az igazság ilyen elosztásába én többé bele nem megyek.Bűnt követnék e! magam ellen, ha tűrném továbbra is, hogy ő a rágalom kenyerén hízva, emelt fővel járjon, mig én, a titokban maradt bocsánatkérésekkel megelégedve, bensőmben ugyan bűntudat nélkül, tehát teljes megnyugvással, de a világ és kartársaim előtt az ő gaz rágalmainak súlyát hordozzam.Az óvadék-csoport határozatába tehát bele nem nyugszom, mig kizárási indítványomat érvényre nem juttatják.Addig is ezen sorokból leszűrhető igazság legyen szaktársaim előtt a mértékadó.Budapest, 1907 július 25-én.
Farkas János.V ID É K .Debrecen. A debreceni potentát. Hauer Berci, ki oly hosszú időkig volt a vendéglősök kiválósága, a pincérek elé példányképpen odaállított bálvány, akiről úgy beszéltek nekünk, fiatal nemzedéknek, mint a pincérek legfőbb atyjauráról, aki nem is fesz egyebet, mint mindig csak érettünk, a mi anyagi és erkölcsi érdekeinkért küzd, fárad, dolgozik. Hát hiszen, amig csak olyan jó «Jánosok» voltunk, akiknek az urak konyhájáról csak az iliat jutott, — mit csak szagolgathattunk, de a pecsenyét az urak ették meg — addig bizony mi el is hittük, hogy Hauer Berci nagyszerű ember. De miért is ne hittük volna cl ? Hát tehettünk egyebet? Hiszen szaklapjaink szerkesztői, ezek a konyhakukták, egyebet sem tettek, mint mindig azt zengték, dúdolták, fütyülték és trombitálták, hogy Hauer Berci mit csinál a pincérek érdekében.Látni ugyan nem láttuk, tapasztalni nem tapasztaltuk a hirdetett reformok megvaló

sulását, de azért elhittünk mindent, leginkább azt, hogy Hauer Berci nekünk jó- barátunk. De most lehullott a lepel, inért amikor már nem csak szónokolni keli, nem csak ígérni, hanem az ígéreteket be is kell váltani, akkor látjuk, hogy éppen olyan, mint a többi atyai barátunk, akik leplezetlenül tetszelegnek még e szerepben és akiknek, sajnos, közülünk még nagyon sokan hisznek, de akikről mi liiszszük, hogy lassanként majd csak lerángatjuk az álarcot. A debreceni lunátikust már elérte a sorsa. Debreceni szaktársaink az alábbi röpirattal alaposan megvilágították azt az utat, melyen élete pályáján végighaladt. De lássuk a röpiratot 1
Flauer Berci karriérje.A debreceni összes főpincérek és összes kávéházi, éttermi és szállodai pincérek aláírlak egy békés, sőt tiszteletteljes hangú iratot, melyben a főnökeiket arra kérik, ne akadályozzák az általuk felállítandó ingyenes munkaközvetítést. Egy munkatársunk átadta ezt, tárgyalást kérve felette Hauer Bertalannak, az ipartársulat elnökének, aki jól átolvasva az aláírásokat is, szivarját egyik agyarából a másik oldalra tolva, igy felelt:

Holmi fekete ruhába öltöztetett favágók
kal, hetesekkel szóba nem állok. S visszaadta az átiratot.Berci, ne hidd, hogy haragszunk. Com- prendre c’est touí pardonner. Csak nevetünk. Komikus, ha egy béka ökörré akarja magát felfújni. De még komikusabb, ha egy ökör oroszlánnak képzeli magát. Lehet, hogy napóleoni, illetve oroszláni álarcod félelmetesnek s méltóságosnak tűnik fel a tájékozatlanok előtt, de mi, akiknek a könyöradományaiből tengetted valaha dicső életedet, mi csak csodálkozó nevetésre fakadunk. Mielőtt arcképedet megrajzolnók azonban, megállapítjuk: itt van a XX. században egy ember, aki a favágó s hetes foglalkozást olyan megalázónak tekinti, hogy ezzel sértegetni akar. ilyen felfogása ma, amikor a becsületes munka megbecsülésének idejét éljük, csak azoknak lehet, akik a hülyék intézetének lakói. Továbbá, ha a főispánhoz, a miniszterhez, a római pápához vagy a Dzsingisz khánhoz fordulna bárki kérvénynyel, ha bármelyik el nem fogadná, közmegbotránkozást okozna, pedig Berci, ezek nálad nagyobb urak volnának, vagy mi a szösz! ? De te, te nyavalyás, te mint egy kisázsiai satrapa, visszadobod a kérvényt. Tudod mit jelent ez, kis undok? Kényszerzubbonyt s mínusz 10 fokos jeges zuhanyt.Ezek után aztán adunk mi is — nem csak a rád váró nagykállói elmegyógyintézet — egy kis emlékezetfrissitőt. Igen, azt a szédületes karriért fogjuk megrajzolni, amelyet te mint egy hosszufarku üstökös futottál meg, hogy lássa ország-világ, miért fakad a legkisebb borfiu is görcsös röhögésre, amikor Hauer Berci oroszlánnak képzeli magát.

Emlékszel-e, Berci, ama szegény, de becsületes izraelita családra (amely karakterhibát azóta volt idő, hogy letagadtál) ahonnan származtál ? Szegény szüleidnek elég gondot okoztál, mert tisztességes munkára soha sem voltál hajlandó, mig végre hosszas gondolkozás után, mikor 13 éves elmúltái, mégis pályát találtál.
Emlékszel-e, Berci, te kitűnő fiú, Szentes város első bandájára? Hát az első banda nevezetes nagybőgőjére? Emlékezz csak Berci, te a walesi hercegnél előkelőbb férfin, ki hordozta ezt a nagybőgőt a banda után poétikus tavaszi s zord téli napokon. 

Te voltál, te Berci, a szentesi banda bőgő- 
hordozója. Ez igen tisztességes foglalkozás, de már engedj meg öreg, hogy nézhetsz te le egy becsületes hetibérért dolgozó embert, te, aki akkor még csak hetibért sem kaptál, hanem csak spriccert, bagót s pofont. S most adod az előkelőt?

Emlékszel-e Berci, te édes kölyök, arra az időre, amikor a terhes nagybőgőt felvál-



4. oldal Magyaroisíágl Szállodai, Éltermi és- Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1007tóttá a kezedben a hangedli (Oh pincér- szakiskola!) s a végső nyomorban zillöttél Budapesten ? Igaz, hogy most bőrkabátot öltesz daliás testedre s rettentő mód előkelő vagy s nem csoda, ha elfelejtetted azt az időt, mikor a nadrágodnak egy nevezetes 
alaprésze cukorpapirral volt megtoldva. S most oly magasan hordod az orrodat, hogy távcsővel kell megkeresni?

Enüékszcl-e még oh előkelő és hatalmas férfiú, amikor sóherséged zenitjén — mert tisztességes üzletet nem kaptál — hirtelen a jasszok közé keveredtél, azon selyemfiuk közé, akik a koronás királynők kegyeltjei s akik chirig vissza* kiáltással tűnnek el, ha a zsaró razziát tart? Ugy-e eszmélsz öreg. Igen, akkor, mikor a Margitszigeten egy rettentő verekedés közben a füledet félig leharapták akkori kartársaid.Ugy-e ezek után megcst érthető a viharos derültség, ha Bertalan előkelő.Egyelőre ennyit Berci élete pályájából, később jön a többi, ha Berci be nem húzza a vitorlákat, melyekből egészen érthető :1. Ha a hetesek, favágók s pincérek nem érzik magukat sértve, ha Berci gorombás- kodik.2. Miért mosolygnnk, ha Berci előkelő.3. Miért küzdünk az ingyenes munkaközvetítőért, t. i. nehogy az ilyen firmák korlátlan hatalmába kerüljünk. Ellenben nem érthető:miért elnök Berci annyi úriember között. A viszontlátásra Berci. Mi nem utálunk, nem gyűlölünk, nem félünk tőled, csak 
kinevetünk. A szervezett pincérek.Nagyvárad. Szaklársaink 1507 jiilius hó 18-án, éjjel 2 órakor, a «Nemzeti szálloda* éttermében nyilvános gyűlést tartottak.A gyűlésre az adott okot, hogy a Szállodások, Vendéglősök és Kávésok Ipartársulata egy pár usziló tanácsára, egy ivet köröznek, amelyben az ipartársulat tagjait becsületszó és vinkulum kikötése mellett arra kötelezik, hogy alkalmazottaikat a régi hadastyán-egylet által felállítandó elhelyezőből fogják venni, ahol ők a mindenható urak.A gyűlésre szaklársaink a következő felhívást bocsátották ki:

Felhívás! Pincérek 1 Kávéfőzők 1 Az uszilók megkezdték aknamunkájokat és a nyolchónapos keserves fáradsággal megszerzett eredményeinket tönkre akarják tenni.Pásztor Ede, az öszvér-titkár (a Pincér- Egylet és a Kávésok és Vendéglősök Egyesületének titkára) tanácsára a főnökök folyton gyüléseznek. A gyűlés eredménye az, hogy most egy ivet köröznek maguk közöd, amelyet becsületszó és vinkulum kikötése ellenében iratnak alá, hogy alkalmazottaikat a felállítandó pincér-egyleti elhelyezőből fogják venni.A munkáltatók ezen ténye azt mutatja, hogy újra rabigába akarnak tenni bennünket. Újra térdet-fejet hajtó engedelmes rabszolgákká akarnak tenni bennünket.Elvtársak! Munkástestvérek! Mutassuk meg, hogy szervezkedésünk ideje alatt megtanultuk, hogy a munkás két karja a tőkéje. E tőke felett nem rendelkezhetik más, mint a munkás maga. Aki e jogainkat el akarja rabolni, annak a mi tőkénkkel, a munkásököllel fogunk felelni.Eivtársak 1 Folyó hó 18-án, csütörtökön éjjel 2 órakor, a Nemzeti szálloda éttermében nyilvános gyűlést tartunk, a következő napirenddel: A pincérek helyzete.Kötelessége minden pincérnek, kávéfőzőnek ott megjelenni. Mutassuk meg, hogy mindnyájan egyek vagyunk s hogy jogainkat meg tudjuk védeni, ha kell, a poklok ellen is. Mindnyájan ott legyetek!
A szervező bizottság.A gyűlésen, amelyen mintegy száz szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazott jelent meg, a hangulat forradalmi volt. A megjelenteket az egybehivók nevében Fehér Károly üdvözölte és elnöknek Koleszár

Gyula, jegyzőnek Bakonyi József szaktársat ajánlotta, kiket a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.Koleszár elnök megnyitja a közgyűlést és átadja a szót Fricdmaun Sándor szaktársnak, mint a napirend előadójának, aki ismerteti az alkalmazottak helyzetét és törekvéseit s végül rámutal arra a merényletre, melyet a főnökök díszes gárdája szervezetünk ellen elkövetni akar. Ezután Horváth Gusztáv, a szociáldemokrata párt képviseletében szólal fel, kinek gyújtó hatású beszéde után a gyűlésen megjelentek egyhangúlag a következő határozati javaslatot fogadták el:
Határozati javaslat.A nagyváradi szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak 1007 julius hő 18-án tartott nyilvános gyűlése kimondja, hogy a főnökök azon törekvését, amely munkaerejüknek értékesítési joguktól akarja megfosztani, clitéli és annak teljes erejével ellentáll.E célból a jövő hó 10-én a szakegyleti ingyenes munkaközvetítőt felállítja, amiről a Szállodások, vendéglősök és kávésok ipartársulatát értesíti.Továbbá kimondja a nyilvános gyűlés, hogy olyan alkalmazottal, aki szervezetünknek nem tagja, együtt nem dolgozik.Ha átiratunkat az ipartársulat figyelmen kívül hagyná és az általuk tervezett elhelyező irodát mégis felállítanák, úgy arra sztrájkkal fogunk felelni.Nagyvárad, 1907 julius 18.

Bakonyi József, Koleszár Oyula,
jegyzi). elnök.Mint megemlítésre méltót felemlítjük, hogy a gyűlésen megjelent hatósági képviselő kifogástalanul viselkedett és így az a legnagyobb rendben folyt le.

Friedmann Sándor, 
szerv. biz. elnök.Tuskók, akiket vágni kell. Nagyváradról Írják nekünk, hogy van a városban hat szakmabeli munkás, akik nem akarnak szervezkedni. Átadjuk nevüket a közfigyelemnek és a közmegvetésnek. íme : Tóth Endre főhajcsár, Schathauser Mihály, Krajcsik 

István, ülencz Jenő és Scherer Oyula éthordók, Országa Ferenc főpincér. A szaktársak már tudják, hogy az ilyen alakokkal mi az eljárás.A bártfa-fürdői sztrájk dolgában Bcttcr Ede, volt társtulajdonos nyilatkozatot küldött be hozzánk, melynek közlését mi meg nem tagadhatjuk, annál is inkább, mert nyilatkozatában nem annyira a szaktanainkat okolja azért, liogy 'neki a fürdőt ott kellett hagynia, mint inkább volt üzlettársát.A nyilatkozat Így szól:
Tisztelt szerkesztő elvtársi Szaklapunk folyó hő 18-iki számában egy, nemcsak üzleti renomémat, hanem egyéni becsületemet is súlyosan érintő közlemény jelent meg és bár jól ismerem a hír forrását, az igazság érdekében mégis kérem a szerkesztő elvtársat, hogy néhány megjegyzésemnek helyet adjon.Nem igaz hogy én a «New-Xork*-ven- déglőbcn üzletvezető lettem volna vagy abban, mint csendes társ működtem volna, ellenben igaz az, hogy az üzletet szerződés szerint Wolf József, a budapesti íLászlő*- kávéház tulajdonosával társulva bírtam.Ami az éttermi segédek és a vállalat közötti differenciát illeti, legyen szabad annyit megjegyeznem, hogy több Ízben a három éttermi segéd veszekedést provokált a szakácsnéval, utóbb verekedést is rögtönzőit, olyannyira, hogy mindkét fél a másik elbocsátását követelte. Akinek csak nemi sejtelme is van az éttermi üzletről, az tudja, hogy azt szakácsáé nélkül egy pillanatig sem lehet vezetni. Érthető, hogy én minden erőmmel az ellentétek elsimítására törekedtem. Nem rajtam múlott, hogy ez nem sikerült. Hiába igyekeztem meggyőzni a segédeket az igazságról, csak azt nyertem, hogy Beier Móric éthordó engem minden

ok nélkül, reprodukálliatlan módon megbántott. Erre összeszólalkoztunk, ő távozni akart és a többi vele szolidaritást vállalt. Én valamennyit kifizettem, nem vonva le sem útiköltséget, sem betegkasszát, a könyveiket is kiadám. Erre aztán elmentek társammal, Wolffal, Bárlfára kocsin, ahonnan egy át- dorbézolt éjszaka után visszajöttek.Felmentek társammal együtt a ffirdö- igazgatóhoz és olt általános sztrájkkal fenyegetőzve követelték, hogy én és a szakácsnő az üzletből távozzunk.Itt látszik ki a lóláb.Társam, Volf József, az éttermisegédekkel összejátszott ellenem, hogy engem el- távolithasson és elég helytelen, hogy a szaktársak Volt József titkos üzleti céljainak segédkezet nyújtottak.Én nein annyira az igazgató kérésére, hanem inkább ama bekövetkezendő körülmény miatt, hogy az abonnensektől már beszedett pénzekért — melyeket Volf ur pesti üzletébe küldött — szakácsnő hijján nem tudok ellenszolgálatot nyújtani — tehát üzleti tisztességem megóvása érdekében visszavonultam a vállalattól.Tisztán láttam, hogy társam minden áron össze akar harácsolni pénzt, amely neki biróilag lefoglalt pesti üzletére kellett.Ez a tárgyilagos igazság! És még kijelentem, hogy nem igaz, mintha engem a fürdő- igazgatóság kitiltott volna a fürdő területéről, hiszen szerződésem kötöite az igazgatóságot tiszteletben tartásomra.Nem hagyhatom szó nélkül azt a rágalmat sem, hogy a szolgabirónál futkostam volna, hanem igenis, felkértem a hatóságot pártatlan beavatkozásra. Ezek után láthatja, aki tisztán akar látni, hogy semmi egyéb nem történt, mint hogy engem ki akartak játszani.Én azonban számoltam magammal és beláttam, hogy Így az üzlet katasztrófának megy neki, tehát felhívtam társamat az igazgatósághoz és kijelentettem, hogy minden kötelezettséget ő vállaljon magára. Ő el is vállalta és én az üzlettől megváltam.A szakácsnéval való összejátszásom felől feleslegesnek tartok minden védekezést, mert a vád magán hordja az ocsmány hazugság bélyegét. Better Ede.Rajecfürdő. Az itteni éthordó szaktársak a napokban benyújtották követeléseiket az igazgatóságnak. Főbb követelésük a munkabér javítása volt. Szaktársaink megbízottai felkeresték az igazgatóságot és Irányi Sándor szaktárs előterjesztette az éthordók követelését:1. Az eddigi 40 korona havibér helyett visszamenőleg június 1-től augusztus 1-ig havi Ö0 korona, augusztus 1-től az idény végéig 70 korona fizetés és megfelelő élelmezés.2. A mozgalom miatt senki el nem bocsátható.Szaklársaink követelését az igazgatóság rögtön teljesítette s igy a munka csak 10 percig szünetelt.Mi csak örömmel vesszük tudomásul a Rajecfürdőn dolgozó szaktársaink öntudatos fellépését, mert ezzel csak bebizonyították azt, hogy felismerték munkaerejük értékét s beigazolták a szervezettségben rejlő erőt. Ez ismét tanulságul szolgálhat az éttermi segédeknek, hogy helyzetükön javítani csak úgy tudnak, ha szervezve vannak.A pécsi szervező bizottságtól azalábbi levelet kaptuk:Itt, Pécsett, julius hóban a Katolikus Körben 500 személy részére bankéit reil- deztetett s ez alkalommal 50 szaktárs mint kisegítő volt a bankettnél alkalmazva. A kisegítők között egy Kardos József nevű is volt. aki csupán visszaélt a szervezett pincérek nevével, a mennyiben midőn egy vendeg 1 koronát, egy másik vendég pedig 10 koronát adott át Kardosnak, hogy egy kávé árát abból levonja, ez utóbbi mindkét vendégnél azzal a kifogással élt, hogy váltani megy s rögtön visszahozza a levonás után még visszajáró összeget. Tény-



1907 5. oldal•••' .jM w y*rw w<8l .SsUtedM, Éttermi és Kávéh/Szl Alkalmazottak Szaklapjalég el is ment Wéber vendéglős úrhoz, akivel kifizettette magának az öt korona kisegítői dijat s azután megugrott. A két meghívott vendég persze, nagy lármát csapott, mire a pincéreket rögtön összehívták, hogy megállapítsák a tényt. Persze, Kardos hiányzott  ̂ azonban később elfogták. A szervező bizottság Kardos Józsefet ezért a szervezett pincéreket meggyalázó eljárásáért kiközösítették maguk közül, szóval: bojkottálták, amit azért is megérdemelt, mert amikor a szervező' bizottság öl fent- emlitett cselekedetéért kérdőre vonta, a szervező' bizottsággal szemben a legpima- szabbrd viselkedett.
F ig y e le m !

Az országos szervező bizottság részére 
intézendő összes leveleket és tudósításokéit 
kérjük a szakleij) címére, a pénzküldeménye- 
het pedig Farkas János, felelős szerkesztő 
címére: Kertész-utca 25. szám, I. emelet, 
ajtó 10. alá küldeni.SZEM LE.Éttermi segédek fEggyűléso. Július hó 24-én a szervezkedés eirdnyitdsa* napirenddel az elnökség taggyűlést hivott össze, amelyen Varga István elnök mintegy más- félórás beszédben fejtegette a jövő szervezkedés irányítását. Ó is szocialista, monda, és csakis az osztályliarc alapján akar haladni, csak más fegyverekkel, t. i. nem dinamittai és ugrásokkal s menten minden politikai mozgalomtól. Rátért a kollektív szerződésre, mely már sok esetben megsértetett a munkaadók részéről és mégsem teszünk semmit; szerinte a szervező bizottság s a bizalmiférfi - testület is csak kártyavár s végül bizonyítani kívánja, hogy ő nem paktál a főnökökkel, mint ahogy állítják s Boórral egész a kollektív szerződés megkötéséig s mig titkár nem lett, egy utón haladtak; de ettől fogva elveik kivitelében nem egyeztek. Beszélt még a francia s angol munkásokról, mint a legrégibb s legjobb szociáldemokratákról.Beszéltek a tárgyhoz Kónyi, Végh, Tóth szaktársak; Boór Sándor indítványt tett s egyben interpellál az iránt, hogy az elnökség miért nem fizeti a szaktanács-járulékot, elismeri-e a szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazottak szaklapját és az országos szabad szervezetet s kinek a költségére lett hozva a megjelent 12 rendőr, akik 106 korona kiadást okoztak? Indítványozza, hogy hivassák össze egy újabb rendkívüli közgyűlés, mely kimutatást kérjen az egyesület vagyonáról.Varga István elnök válaszában azt mondja, hogy a szaktanácsban képviseltetjük magunkat, járulékot azért nem fizetünk, mert betegsegéiylyel is foglalkozott az egyesület, a lapot azért nem ismerheti el, mert az egyesületet támadja és mert 43 bizalmiférfi fogadta el annak megindítását; a rendőrséget a közgyűlés rendes lefolyásának a biztosítására hozatta. Az indítványra csak azt felelheti, hogy az az egyesületnek nagy kiadást okoz; egyébként nem lehet kifogása az ellen, ha a tagok benyújtanak ily irányú indítványt s ha a választmány szükségét látja, elrendeli a rendkívüli közgyűlést.Schönherr elvtárs azt mondja, hogy a 23 év űta fennálló B. P. É. a tagok gazdasági érdekében semmit sem tett, azonban a nyolchónapos szervezkedéssel nagyon szép eredményt értek el az éttermi segédek, de az elért eredményeknek a biztosítását szóló csak abban látja, ha az egyesületi életből a surlódásokat kiküszöbölik s a tagokat modern, szociáldemokratikus irányban felolvasások- és előadásokkal nevelik. Hogy az utóbbi időkben sok bajok fordulnak elő mind két részről, az csak azért van, mert most a sérelmeket előbb észreveszik, mint azelőtt, és hogy a felmerült sérelmek nem lesznek kellőleg elintézve, az csak természetes, mert ahol ily rövid szer

vezkedés után kollektív szerződés köttetett s annak egyik-másik pontját nemcsak a munkáltatók nem tartják be, de mi magunk sem. Az egyik fél sem elég erős azt ellenőrizni, pláne nem őrködhetünk akkor, ha a szervezetben dúlnak a belső harcok. Nagy baj az, hogy a bizalmiférfi-rendszer még nincs teljesen kiépítve, ami részben azért van, mert nincs idő annak kellő rendszeresítésére; pedig a bizalmiférfi-rendszer az erőssége a szervezetnek s egyben a kollektív szerződést is csak úgy lehet teljesen érvényre juttatni. Azt mondja Varga elvtárs, hogy még nem vagyunk szakegylet, hát nem lehet szaktanácsi járulékot fizetni. Hát az nem áll, a magyarországi szaktanácsot a kereskedelmi miniszter mint a szervezett munkások központi képviseletét elismerte, tehát ennek fentartásához csak az a szervezet nem járul hozzá, amely nem áll az osztályharc alapján; már pedig az éttermi segédek az osztályharc alapján állanak, tehát kötelességük a szaktanácsba tartozni, különben a szervezett munkások bennünket el nem ismernek mint modern szervezetet. Ami a szaklapot illeti, csak annyit jegyez meg, hogy az éttermi segédek érdeke és öntudata parancsolja, hogy úgy az országos szervezet mint a szaklap fennálljon. Rátér még szónok arra, hogy a lap- és az országos szervezethez nem csak a 43 bizalmiférfi — mint ahogy Varga elvtárs mondja — járult hozzá, hanem ugyanannyi üzlet is, ahány bizalmiférfi jelen volt. Végül még kijelenti Schönherr elvtárs, hogy kétféle szocializmust az éttermi segédek (ha csak érdekeiket veszélyeztetni nem akarják) nem vailliatnak s ez az, amely a proletariátust gazdasági és politikai jogokhoz fogja juttatni. Ez pedig a nemzetközi forradalmi szociáldemokrácia,Varga István elnök ezután kijelenti, hogy ő is híve a közös lapnak, de előbb a választmány elé terjeszti a mai taggyűlés véleményét.Felel még elnök Tóth szaktársnak, hogy Kogler körgazda fizetését és lakbérét miért vonta meg a választmány.A választ Tóth szaktárs tudomásul veszi, mire elnök a taggyűlést berekeszti.A kávésné jobbkeze. Az Ujházy-kávé- ház kávéssegédei már több Ízben emeltek panaszt a nappali kassatündér ellen, aki dicsősége magaslatán állva abban találta legjobb szórakozását, hogy kartársainkat minden lényeges ok nélkül sértegette. Sőt ennél tovább is ment — tudva, hogy «jobb» kéznek tekintik — mert amikor szaktársaink, többszöri inzultus után, az asszonynál panaszt emeltek és az asszony figyelmeztette, hogy kérjen bocsánatot a megsértett kávéssegédektől, a kassza szépe — akit privatim «Sztáni Krisztiniá»-nak titulálnak — kereken kijelentette, hogy «ezektől a csirkefogóktól nem kér bocsánatot .̂És ezen kijelentése okozta a vesztét, mert szaktársaink ezúttal megelégelték a jobbkézi uralmat és balkézről fogva fel a dolgot, alkalmat óhajtottak nyújtani «ő»- magasságának gondolkozni afelett, hogy tulajdonképpen miért is tartott oly rövid ideig a jobbkéz uralma.Bojkottált tanító. Napisajtónk a «Nép- szava», már néhány számában találtuk e fenti címet, amely nyilvánosságra hozza, hogy a Corvin-kávéház munkásai bojkottálták Gábel Gyula fővárosi tanítót, szaktársainkkal úgyszintén az egész munkásosztálylyal szemben használt durva és sértő magaviseleté miatt.Ezzel az ügygyei annál is inkább foglalkoznunk kell, mert ez iigy megkívánja az érdemleges bírálatot annál is inkább, mert egy oly egyénről van szó, akinek hivatása a népoktatás, a nevelés.Rosszul hangzik, ugyebár, hogy annak az egyénnek kell leckét nyújtanunk, akinek a léckeadás a kenyere. He hát a közmondás azt mondja, hogy .holtig tanul az ember». Én ehhez hozzáfűzöm: még akkor is, ha tanító! . . . Mert az ember soha sem tud

hat eleget! Ezt már a természet törvénye Így hozza magával.Mi tehát — inzultált «söpredék», ahogy ezt a tanító «ur» mondani szokja — csak annak az egynek örülhetünk, hogy a sors véletlene folytán nem Oábel Gyula volt a tanítónk; és csak az okozhat gondot, hogy szegény gyermekeinket el fogja vesziteni a proletár-társadalom, mert Gábel tanító metódusa szerint grófokat nevel belőlük.Amint tudomásunkra jutott, Gábel Gyula tanitó «ur» lapszerkesztéssel is foglalkozik, ugyancsak a népnevelés érdekében. És arról is van tudomásunk, hogy a tanitó »ur» az irás terén elkalandozik a szocializmus mezejére is, állítása szerint azért, hogy megbámulja ott a természet csodáit; mi pedig azt látjuk, hogy virágot tépni jár oda. Legalább is erre a következtetésre kell jutnunk, amidőn azt látjuk, hogy ön, aki oly buzgó idealizmussal jósolgatja a jövőt a szocializmusnak és a gyakorlati életben pedig ócsárolja azt a munkásosztályt, amely azért küzd, hogy ezen jósolt jövő' ne késsen sokáig.Ezek után csak arra az egyre kérjük a tanitó «urat ), ha már nincs elég ereje ahhoz, hogy természete felett uralkodjék, legalább azt az egyet tegye meg kedvünkre, hogy nem ad leckét gyermekeinknek a szocializmusról.Nyilatkozat. Alulírott tisztelettel kijelentem, hogy úgy kartársaim, valamint a szervezetem ellen használt meggondolatlan szavaimért bocsánatot kérek és Ígérem, hogy a jövőben odaadó, hü tagja kívánok lenni a szervezetünknek és tisztelettel fogok viselkedni kartársaimmal szemben.Budapest, 1907 juiius 25.
Braun Hugó, kávéssegéd.H IV A T A LO S R É SZ .

Jegyzőkönyv az országos szervező bizottság 1907 
július 8-án tartott alakuló-gyűléséről. Jelei! voltak: 
Farkas János, Schönherr József, Hanlsch f’ál, Neu
mann Izidor, Boór Jenő, Csermák László, Horváth 
András, Berccky Lajos, Klemencz Frigyes, Keszey 
Flóris.

A  szükséges tisztségekre a bizottság a kővet
kezőket választotta: Farkas János elnök, Schönherr 
József titkár, Hanisch Pál jegyző, Keszey Flóris 
pénztáros, Klemencz Frigyes és Berecky Lajos 
ellenőrök.

Schönherr József "bejelenti, hogy küldetésében 
eljárt és kérdést intézett a Budapesti Pincéregylet 
elnökéhez, vájjon liajlandó-e az egyesület a már 
megalakult országos szervezethez csatlakozni. Varga 
István elnök a csatlakozást kívánatosnak tartja, 
de Boór Jenő ellen kifogása van. A  bizottság, 
mérlegelve az éttermi segédek jelenlegi helyzetét, 
velük szemben várakozó álláspontot foglal cl.

Az országos szervezetbe az egyes szervezetek 
bizonyos összeget fizetnek be és ezentúl az összes 
illetékek a központba utaltatnak. A  bizottság fel
hatalmazza az elnökséget, hogy a szervezet részére 
szükséges könyveket és bélyegeket beszerezze. 
Kimondja a bizottság, hogy szervezeti bélyegek 
csakis együttesen, a titkár, pénztáros és ellenőr 
által rendelhetők.

A  szervező bizottsági ülések határozatképességé
hez legalább 5 tag jelenléte szükséges.

Uj tisztikar. A budapesti pincérek (kávéssegé
dek) szak- és munkaközvetitő-egyesület 1907 juiius 
hó 22-én megtartott rendes évi közgyűlésén a 
tisztikar a következőképpen alakult:

Keszey Flóris elnök, Neumann Izidor ügyvezető 
nleinök, Krausz Géza pénztáros, Farkas János 
jegyző.

Választmányi tagok: Fekete Lőrinc, Bruckner 
F.mil, Klein Samu, Kondor József, Hitzinger József, 
Farkas József, Bcrkovics Oéza, Slern Ignác, 
Schwarz Samu, Pollák Sándor, Antany Fülöp, Geld- 
zfthler Károly, Hojduska József, Berger Béla, 
Orflnwald Gusztáv, Schulmeister Gábor, Barton 
Kálmán, Koleázál András, Miilett Ottó, Farkas 
Márton, Földy Imre, Holczer Géza, Weinbcrger 
József, iij. Schcffer Sándor, Horváth Lajos, id. Pol
lák Gyula, Grfinfeld Mihály, Klein J. László, Herzog 
Kálmán.
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Nándor, Klein József, Fábián Jenő, Oszlányi József, 
Keichfeld Dezső.

Számvizsgálók: Kállai Ernő, Rosncr Péter, Deick 
Artbur, Csillag Béla, Weimann Sándor.A budapesti píncéregylct július hő lf>-án 
rendkívüli közgyűlést tartott. A rendkivüli köz
gyűlést az egyesület vezetőségének lemondásn 
tétté szükségessé. Hogy a vezetőséget mi késztette 
a lemondásra, e helyütt azzal nem foglalkozunk, 
amennyiben azt a szaktársak ugv is tudják.

A közgyűlést éjjel 1 órakor Varga István elnök 
nyitotta meg. Napirend előtt Klemencz Frigyes 
kért szót s kifogást emelt a közgyűlés megtartása 
ellen, mert a tagok nem lettek úgy értesítve, mint 
azt az alapszabályok előírják. Varga István elnök 
a titkárt hibáztatja azért, hogy nem küldte ki a 
meghívókat.

Klemencz szaktárs nem veszi tudomásul az elnök 
válaszát, mert —  úgymond —  az elnökségnek fel
tétlenül intézkedni kell, hogy a tagok a közgyűlés 
eiőtt 8 nappal értesítve legyenek.

A többség a választ azonban tudomásul veszi, 
mire a közgyűlés vezetésére korelnöknek Qaál 
Andor szaktiírs ajánlíatott, amit a közgyűlés elfoga
dott. Mivel napirenden csak egy pont (tij tisztikar 
választása) volt, korelnök kéri a közgyűlést, hogy 
egy héttagú szavazntszedfí bizottságot válaszszon. 
A  bizottságba Porjesz Sámuel, Kónyi Lajos, Kintzl 
Antal, Schv/artz Viktor, Marx Ferenc, Boór Sándor 
és Qutheil Aladár szaktársak lettek megválasztva, 
mire elnök elrendeli a szavazást. Mivel két párt 
volt, tehát csak természetes, hogy kétféle szavazó- 
liszta is volt, tudniillik hivatalos és a szervező 
bizottságé a bizalmiférfiakéval együtt.

A közgyűlésen megjelent 15S tag leszavazása 
csak reggel 3 órakor ért végett. Ekkor a szavazat- 
szedő bizottság megállapította a szavazatok arányát.

A választás eredménye a következő lett:
Elnökség; elnök Varga István, Il-od elnök Pattly 

Antal, péuztárnok Csernák József, háznagy Kintzl 
Antal, könyvtárnok Bakos Gyula.

Rendes választmányi tagok: Palkovits János, 
Pulyay Gábor, Horváth Lajos, Wiesner Antal, 
Varga Nándor, Haraszta Miklós, Leitgéb József, 
Leidcnbergcr József, Erdelit< Ferenc, Csizmadia 
János, Schwartz Viktor, M. Kovács József, Gáger 
Jáaos, Réth Rlchárd, Mittrovácz Adolf, Spesnyi 
Imre, Wirth Ferenc, Pázmán F. Jakab, Tóth István, 
Czifrák Antal, Gaál Andor, Givizer Károly, Molnár 
Gábor, \Vei6z József.

Választmányi póttagok: Tiefenböck János, Hansel- 
gruber Alajos, Szabó János, Bokor Ferenc, Vida 
Lajos, Egyed Lajos, Vigh József, Nick Hugó, 
Ladányi Kálmán, ’ Gutlieil Aladár, Kónyi Lajos, 
Doioncsák Ferenc.

Számvizsgálók: Komtner Béla, Holub Rezső, 
Henrigs Nándor.

Varga István szaktárs, mint újonnan megválasztott 
elnök, elfoglalja helyét. Megköszöni tiszttársai 
nevében is a bizalmat s röviden összefoglalja a

jövőre nézve kifejtendő plogrammját s a köz
gyűlést bezárja.

Meg kell jegyeznünk, hogy a közgyűlésen olyan 
sajnálatos dolgok történtek, hogy a történteket 
lehetetlen e helyen reprodukálnunk s bátran állít
hatjuk, hogy az öntudatos, szociáldemokratikus 
szellemet hiába kerestük volna a jelenlegi köz
gyűlésen.

Sajnos, hogy ezt kell konstatálnunk, de meg
vigasztal bennünket az a gondolat, hogy kevés volt
még ez az idő arra, hogy az éttermi segédek nagy 
része öntudatos szociáldemokrata munkás lehessen. 
Azonban megjön az idő, amikor majd a szervezett 
éttermi segédek is kiközösítik maguk közül a 
modern haladás, a szervezkedés és a nemzetközi 
szociáldemokrácia ellenségeit.Szerkesztői üzenetek.

Cz. József, Uj-Táírafüred. Sürgönyüket, mely
ben Boór elvtársnak bizalmat szavaznak, megkaptuk. 
Csak kitartás az elvek mellett. Üdv.

p, Lajos, Siófok. Levelüket, melyben Boórt 
törhetetlen ragaszkodásukról biztosítják és a vádak
nak hitelt nem adnak, megkaptuk. Hogy levelüket 
nem közöljük, tesszük azért, mert nem akarunk a 
fejlemények ele vágni. A  forradalmi szocializmus
nak hogy tántoríthatatlan hívei, azt elismerjük. 
Csak kitartás! Az igazság győzni fo g ! Üdv. .

11. Lajos, Ó-Tátra. A fentiek önöknek is szól- 
nak. Üdv.Trenk A. Emi! »Qpera« vendéglőjeaz Andrássy-uton az sOpera« kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, a kávéssegédek fötalálkozóhelye.Pincér-cipők csak Serény Zsigmondnál, VI!., Erzsébet-körut 36 kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak erre vonatkozó hirdetésünket.

Sxatclársak!
JfiUtáenütt, ahol eiegforénltolc, 

szálfátok a „p a s á v á "  élte
kében!

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

VILÁGOSSÁG KÖNYVNYOMDA R. T. BUDAPEST, VII., NYÍR-UTCZA Iw

Transiilvania Sec12 elsőrendű kitüntetés.
= s =  Főraktár: = = = = =

BORHEGYI FEREMG —
Budapest, V.t G izella-tér I. sz.

Sürgönyeim:FRnraCOSS BUDAFOK mmsmamtaamgmmamamBmmammscmzrímmm RUOAFilX 15. SZÁM.

LoiiisFraiips&G-
= = =  cjász. fis klr. udvari szállitík. = = =  Fiilöp 8zász-caburo-uoUial herceg 0 fensége száilitU

B U D A F O K .

~  Hars coiTcours. ==
=  Vezárképviselöség: =  |

B U D A  É 3 =  
E L O C H M A N N

Butlapast, V., Akadémia-utca I

Tclofon:

Ven dégl ő-átvéíel.Van szerencsém tisztelt szaktársainnnat 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.TisztelettelSághy József.
Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja !

1904. St. Louis Qrand Prlx.
Külföldi utazáson kérjen mindenütt Szt. LtlkácsfürdSl 

K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !

&  k r í s t á l y - f o r r A s  s í r j a *
vize hasznos ital ót/ágyzavarokndl és emésztési nehézségeknél. A leg
tisztább és lenoíjészsöauseblj asztali és bor víz. Unt hatos szomj- 
csíüapltő. — Vidékre és külföldre fuvardíj mentes száj: it á s .-- Kérjen 
árjegyzést. Szcnsavtelités-nélkiili töltés Isrendelhefő, mely hasonló 
enyhesége folytán pótolja a francia Evian és St.-Gallcni vizeket.Szt. Lukácsfllrdü Kutváüahfc Budán.[ Z Z Z Z Z I I Z Z Z Z Z Z Z I Z Z Z DA b la k tis z t ítá s t , olajozást, padlóbeeresztést, kefélést és valamint esi 11 érés papirkárplt (tapéta)-tlsztitást és minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.

A szervezett szoba- és ablak
tisztító munkások vállalata. Telefon 1400. Telefon 1400.

= A  világhírű francia

DELBECK & Go.
reimsi pezsgőhorgyár és a 
=  müncheni Hofbrau =
m a g y a ro rszá g i  fő lerakaía.Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és külföldi csemegék, magyar és francia pezsgőborok, rum és Ica, likőrök, sajt, vaj, kassai és prágai sonka, felvágottak, gyümölcsök stb. 

- . 1  i i .  .  . . .i raktára -n—■ ,
Brázay Kálmánnál

SVSuzeum-körat 2 3 ,

f fi szaktársak figyeimáfos
Ajánljuk

H e r i m a e s ^ i  G y u l a
f é r f i s z a h ó i n e s t c r tBudapest, VII., Wesselényl-utca 47,ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és jó Ízléséről már számtalanszor elismerésünket kiérdemelte.Jó  szabás 1 Olcsó árak !

^Kész üzleti ruhák raktára^

-fo rrás
zénsnwnl telített ásványvize hasznos ital étrigyzavaroknél él 

emésztést nohózsögeltné!. A legtisztább é* legegészségesebb asztalt 
és borvlz. — Hathatós szomjcxillapllé, — óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
lgyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentet töltést Is szállít «

Szt. Lukácsfürdö Kutvállalat Budán*



1907 Magyarországi Szállodai, éttermi és Kávi-Msí Alkalmazónak Szaklapja 7.- oMal
B E S T Z  J Á N O S

in ü eszterg ályo s, dákó- 
és b illiá rd g o ly ó -g y á r

Budapest, ííii., ftkácfa-uíca 52. szám (Dob-utca sarak).

Kávéházi eszközök 
raktára

és ja tfiíű -m íílis lje.
Tekegolyók pontosan 
és jntányosan eszter

gálta tnak.
Használt golyók és 
dákók olcsón, állan
dóan raktáron vannak. 

Csorba golyók magsa áron vétetnek meg és bccscráttotnok.

Oákók gyorsan és pontosan készíttetnek.
T ELEFO N : 81-30. ■ —  T E L E F O N : 81-30.

D l

Consumpincérek részvénytársasága
Budapest, VII., Keríész-n. 48.
T e l e f o n - s z á m i  8 0  — 14.Saját szipkagyárában mindennemű csinos kivitelű, kitűnő minőségű szivarszipkák készülnek, kívánságra cégnyomással. Saját gyártmányú szlvarkahiivelyek nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és szalongyufák, fogvájók, kréták, táblák, szivacsok, kávéházi játékok, tekeasztal felszeretések, dákók, elefántcsont és kitűnő minőségű utánzott büllárdgolyók stb. stb. Játékkártya gyári raktár. Árjegyzék ingyen.

L e

linó"

külön töltés.
Budapesti fő raktá r:

IY., Szép-utca 3.
Telefon-sz.: 1 0 -85 .

O) P in cé re k  ta lá lk o zó  h e ly e ! 0

Badacsony-kávéház
Erzsébet-kfirut 41,
Kitűnő kávéházi ételek és italok.
Valódi amerikai tekeasztalok. El

Eüindíen este

Farkas Laci és Török PistanurtMil clilnrjrlsit! iMilmMt:
tetjos xeackargkkal h a n g v e r s e n r g z u e k ,Krausz Múld ás Most Ferenc

kávésok.

0  C sa lá d o k  ta lá lk o zó  hsDjjaS 0

--------- ----------------------- —  s.
B I Z O N Y U  L T  G Y Ó G Y I  F A !.

( aTOdÓ,GYOMOR ésaHUGYHÓLYAG BÁflTAlMIPÍ)

S G Y A K O R L A T B  
Z á M O K L A T T A H

MUNKÁSOK SZAMÁRA.

irta: va m czá k  Já n o s .

M egrende lhető  a Vas- és Fémmunkások Szaklapja 
kiadóhivatalában Budapest, VI., Felső e rdősor 7. 
~~~~"■ 1 koronáért, esetleg levéljegyekben is.

T E L E F O N

TÖRLEY
JÓ ZSEF
é s  T á r s a
pezsgugyárosDk.

Pincék:

BUDAFOK (Bpestm ellslt) *

Irodák: 3
Budapest, vili., I  Tö r l e y  jö z s t sT ?

Eszterházy-utca 22. |FigiiljSnk a TÚRLET-peisaS ralóiisájira I Úsaküdjunk a; utánzalolitdl!

A legnagyobb kincs a jó egészség,melynek főkclléke a tiszta levegőibKSSidíi: tiszta, üde levsgG l e g y e n ,^B eo k  Károly szabadalmazott a b á a k s z s ü ő z te tő  k é s z ü lé k é t .
E tulálmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezeti! és minden 
ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és Icghlgiénikusahb 
szellőztető készülék. — 1.eveiben! megkeresésre további fel

világosítással szolgálIFjr’n i f  f c f Á ö f í S V  8rnhad- abrakszellfiz- rV H S lU L fl tots készülék készíts
Budapest, Vili. kér., Jőzssf-utca 14. sz.
A szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot tehet szám
talan s előkelő intézet, hivatal stb. Igya m. klr. kereskadolml 
minisztérium, a pozsonyi állami n«l tanltóképozdo, a Pesti Napid
szerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami 
intézet, Iskolák, kórházak, ahová az nblakszcllöztető bevezet

tetett és kitűnőnek találtatott.

1  ...................— ...............  IB
Pincérek figyelmébe\

D I m a A m  ASnnllr mindennemű tyúkszeme* r D n C e r -C lip O K  és fá jó s  lá b a k a t  meg
gyógyít cipőim viselése.P in c é r - c i p ő i k
ta lp p a l, párja 14 korona.P i n c é r - c i p ő k  a" ' n-S e r c t i y  Zsigmond
Budapest, Ilii., Erzsébst-karut 3G.Vldikl ngrtidtltiik üifniétsllsl pcnlDsaa iiikiziltiUik.a  e

Vendéglős urak figyelmébe!
legmelegebben ajáulora 
a legjobbnak elismert és 
sok időt a munkát meg
takarító «Bcrkovits*-íélo

Hektograph-lapokat
s minden szinben lévő 
tántákat. A nélkülözhetet
len Haktograph-lap mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100— 120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barim olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap múlva ismét használható. Usktoijrbph- 
lokorcaek és kimoshatatlan ruhnjclzfl-iestékck minden nagy

ságban rendelhetők

sokszorosító-készülékek, Hektograph-raktáráhan

Budapest, VII., Sip-utca 11. szám.
Árjegyzék bérmentve.
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Héhánii szakértői véleményFrohners Hotel Impcrlal, Wien.A Kristály asztali vizet vendégeink kellemes ize miatt kedvelik.
Riihllng, igazgató.Restaurant Kari Hiller, Berlin, NW. Untcr den Llnden 62—63.

A Kristályforrás ásványvíz vendégeimnél igen kedvelt és szállítmányaik mindig a legjobb állapotban érkeznek meg. Louis Adton, tulajdonos.The Savcy Hotel, London.A Kristályforrás ásványvizet kitűnőnek találom, úgy tisztán magában, mint borral vegyítve. Henry Priiger, vezérigazgató.The Spíendld Hotel, Osfende.A Kristályforrás ásványvíz a legkitűnőbb és vendégeinknek legkedveltebb asztali vize, melynek hírneve túlhaladta az összes eddig ismert vizekét Ostendében.
Charles Vásárhelyi, igazgató.Ő 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.

Budapest székesfőváros vegyészeti és tápszervlzsgáló Intézetea Kristályforrás ásványvizét tiszta, bomlási anyagoktól egészen mentes- és chcmiai szempontból egészségesnek minősítette.Dr. Rlgler 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, calcium- és magnesium hydrocarbonatos ásványvíznek minősítette.A magy. kir. belügyminiszter190C március ö-án kelt 22,882. számú határozatából: A Kristályforrás közegészségügyi szempontból mint élvezeti viz kitűnő és rendkívül értékes.Az Országos Közegészségügyi Tanácsa Kristályforrást helyes és tiszlán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más ásványvizekkel hivatottnak minősítette.
rrTixximyri.TMxyzt-’&jfim g Av.tn'iw ir»» jua.n
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