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S Z Á L L O D A I ,  É T T E R M I  É S  K Á V É H Á Z I A L K A L M A Z O T T A K  S Z O C IÁ L IS  É R D E K E IT  V É D Ő  S Z A K L A P
E L Ő F I Z E T É S I  Á R A K :

N em  sz a k e g y le tl  ta g o k  r é s zé r e t
Egész é r r e ------------15 kor. | Fel é v r e --------- 7 kor. 50 (ill.

S z a b a d s z e r v e z e te k  ta g ja i r é szére  t havonta 40 fill.

Megjelenik havonta háromszor, úgymint: 8-án, 18-án és 28-án. SZER KF.SZTÖ SÉG Í S  K IA D Ó H IV A T A L :
V I I. k e r ü le t, K e r té s z-u tca  25. szá m , I. e m e le t 10,
ahová a kéziratok, levelek és pénzknidemények küldendők. 

Kéziratok vissza nem adatnak.A kávéssegédekről.Múlt és jövő.Helyzetünk megjavítására irányuló törekvéseink jelen stádiumához érve a múlt eseményekben gazdag lefolyására gondolunk. És amikor szervezeteink küzdelmes munkájának eredményeit vizsgáljuk, önkéntelenül is a budapesti kávéssegédek szakegyesülete előtt kell megállnunk.Ez a szervezet a pincérek közt mint az osztályharc úttörője jelent meg s a sikertelen kísérletezések útvesztőjéből kivezetve a pincérséget, egyszersmind megmutatta a boldogulhatás Mekkája felé vezető utat.Az évtizedeken át mesterségesen rosszabbitott helyzetből egyszerre mint egy ifjú óriás támadt fel a kávéssegédek osztáiytudatos szervezkedése. A  feltámadt öntudat mint a hirtelen felvillanó fény hatott a hályoggal vont szemekre s világánál felismerték öntudatlanságuk szomorú következményeit. Az ébredés keserű tapasztalatai az oly hosszú ideig kijátszott emberek mélységes fájdalmát fakasztotta fel.A  lelkekben a gyűlölet fullánkjai fészkelődtek be kifosztóik ellen s amint felismerték a szervezkedés által várható változásokat, a tett sem késett soká.A  kávéssegédek szakegyesülete ellen mi kifogás sem eshet, mert tevékenysége a szakegyesületi élet alkotó terén megállja a helyét.Amikor egy olyan össze-vissza kevert társadalmi osztályt, mint aminőt képeznek szakfoglalkozásunkban a kávéssegédek is és ezt az egyesület az egy 
akol, egy nyáj álláspontjára tudta vinni, akkor elvitathatatlan érdem illeti meg a kávéssegédeket, mint egyeseket, kik a közös cél érdekében nemcsak munkát, de áldozatot is tudtak hozni.A múlt alkotásaival szemben a jövő még biztatóbb kilátásokat nyújt, mert a jövő küzdelmeihez már a tudás, a tapasztalat és az eddig rendelkezésünkre állott látkör hatványozottabb kitágulása járul.A jövő programmja képezi most minden vezetőférfi egyetlen gondját s

annak a kidolgozásán fárad az egyesület minden tényezője.Bár tagadhatatlan, hogy nehéz a helyzet, mert a fennálló kollektív szerződés gazdasági része nem nyújt kellő biztosítékot a tartós békére. És mi nekünk mégis a béke jegyében kell dolgoznunk s a fősulyt jelenben a tanításra, a nevelésre kell helyeznünk.Nevelni kell tagjainkat az osztályharcra, hogy a tudás, az ismeretek fegyvereivel felruházva biztosítékot, megnyugvást nyerhessünk szervezeti életünk fenmaradására nézve, bármilyen harcok, bármilyen társadalmi vagy hatósági üldözések közepette is.Szükségünk van a tudás fegyverére, mert a tömeg, ha meg is mozdul, érezve jogát, de szemben a felriadt társadalmi kiskirályok terrorizmusával ha nem győz, úgy amint ő akar, csakhamar megriad, megretten és megcsaitnak, meglopottnak hiszi magát saját vezetői által.Tapasztaltuk ezt a múltban, jelenlegi kollektív szerződésünk életbeléptetésekor.A tudatlanság, a szűk látkör, a fejlődés törvényszerűségének nemtudása, a társadalmi evolúciók következetessége, a gazdasági konjunktúrák felőli tájékozatlanság megszülte a visszahatást.Amig a vezetőség, tudatában sikerének, örült az adóit helyzetben elért eredményeknek, addig a tömeg csalást és árulást látva, legjobb vezetői ellen fordult és élismerés helyett gúnyt, babér helyett töviskoszorut nyújtott nekik.Tehát az ismeretterjesztés legyen legfőbb feladatunk, hogy rabszolga- tartóink Így kiáltsanak fel:
«Minden elveszett! A tömeg fel- 

világosodott!» F.

S salctÉrsa!;!

Jtiináeniiil, áltól megfordultok,
agitáljatok a „Pum ává" érde
kében !

Forma és lényeg.Személyim Itusz és fegyelmezetlenség az éttermieknél.Az egyetértés és béke jegyében kellene Írnunk e sorokat, mert hiszen ma már úgy a kávéssegédek, mint a budapesti pincér- egylet vezetőségei ismét harmóniába jutottak a haladás eszméjével.És hogy még sem beszélhetünk teljes megnyugvással a békéről, annak okát az képezi, hogy az éttermi segédekre — nem indokolatlanul — sok keserűséggel kell gondolnunk. Hiszen ha két teljesen ellenkező nézet uralkodna közöttük, ha merőben ellenkező útirány választaná szét őket, akkor értenénk a forrongás, viszálykodás okát.A kétféle nézet, az elvek különfélesége kétféle helyzetet teremt és a kétféle helyzet pedig magában hordja a testvérharc mérgét. De az éttermi segédeket nem nagy ellentét, nem áthidalhatatlan ür válassza szét, hanem csak bizonyos formák. A lényegben egyetértenek, tudják, hogy szervezkedniük kell, tudják, hogy gazdasági és társadalmi helyzetük megjavítása csak a megingathatatlan szolidaritástól függ és még sem képesek önmagukat legyőzni, a 
lényeg kedvéért a formák feletti viszálykodást abbanhagyni.Pedig aki másokon akar győzni, annak először önmagán kell győzelmet aratnia.Egyetértenek a lényegben, de a formákban nem. Úgy tesznek, mint a muzulmánok, kik karddal a kezükben vívnak testvérharcot azért a kérdésért, hogy a kézmosást az ujjak hegyénél, vagy a könyöknél kell-e kezdeni.Pedig liát mindaketten egy istentől, egy törzstől származtatják magukat, csak elfogultak és nem akarják belátni, hogy a hiba nem a hitben, hanem önmagukban van. Ha ezt belátnák, akkor belátnák azt is, hogy mily esztelenség egész villongásuk, mennyire semmiért öldöklik egymást. Ha gondolkoznának, akkor megkérdezhetnék, hogy az isten, aki megbünteti a muzulmánt az ő ötparanesolatjának a megszegéséért, miért áldja meg a franciát, aki pedig ugyanezen ötparancsolatot gúnyolja és gyalázza. Éttermi szaktársaink is így tesznek. Vitatkoznak a forma felett és eközben pedig elveszik a szervezkedés — a lényeg ellenségeink pedig örvendeznek, látva a pusztulás keletkező árnyát fejünk felett mindjobban növekedni. Gyengék önmagunkkal szemben, elvakultságukban lábbal taposnak saját érdekeik felett.Nem gondolják meg, hogy egy lépéssel odébb a mull sötét ködeiből felmerülő, félig legyőzött szörny, az ügynöki rendszer karmaiba és egyéb a szervezetlenséggel járó bajok tömkelegébe esnek ismét vissza.



10072. oldal' __________ Magyarér»2Íg i Szállodai, Éltermi és Kávéházi Alkalmazottak SzaklapjaItt van a lényeg: a gazdasági szervezkedés szociáldemokrata alapon. És ezen szervezkedésnél elfogadják a lényeget, a szociális alapot, de vitáznak és veszekednek a forma felett. Az egyik kiált: én is szocialista vagyok — de nem olyan, mint ti (már mint a nemzetközi). A munkásság milliói bizonyítják, hogy a gazdasági szervezkedésnél a proletariátus harcában elmaradhatatlan forma a nemzetközi szolidaritás. Álnok jelszavak, íriszéiről szedett frázisok által hagyják magukat eltévelyiteni az emberek s hisznek azoknak, kik burkoltan bár, de halálos ellenségei a pincérek gazdasági és társadalmi clőhaladásának. És amikor sikerült előidézniük a formák feletti csatározásokat, akkor titokban a markukba röhögnek, mert Írisz a céljuk úgyis csak az, hogy az egymásra uszított felek veszekedése mellett maga a szervezkedés és a vele járó reformok késsenek.Itt van a lényeg: az éttermi segédek kollektív szerződésének betartása feletti őrködés, de nincs aki ezt végezze, mert az illetékes faktor, a szabadszervezet vezetősége meg van bénítva a folytonos csatározásokkal, mit hol itt, hol utt ismeretlen forrásból, név és személy nélkül felbukkanó heccelődések idéznek elő.Mit tartalmaznak ezek a folytonos zavar- csinálások? Van-e komoly létjogosultsága a szervezeti életben annak, amit ezek a gyermekes stik'ik tartalmaznak?Hol a szervezkedés nemzetközisége ellen, hol pedig egyes személyek mellett vagy ellen tör ki a szenvedélyek harca.Formák ezek csak, melyek körül gyermekes módon folyik az egymás heccelése, egymás ugratása a szervezkedésnek, magának a lényegnek rovására.
Komoly szóval figyelmeztetjük tehát ét

termi szaktdrsainkat, hogy végre lássanak 
munkához és tegyenek le a huligánizmusról; 
bízzanak vezetőségükben, Mik a szabad
szervezet élén komoly törekvéssel igyekeznek 
rendet teremteni. Ne üldözzenek senkit, de ne is imádjanak senkit. Személykuitusznak komoly szociáldemokrata szervezetben helye nincs. Csak a munka, amit végez, csak a szándék, ami vezérli, lehet az egyes ember feletti vitának az anyaga.Ennek elbírálásánál, efcletti Ítélethozatalnál pedig sem ellenszenv, sem rokonszenv, sem a pajtáskodás által vezéreltetni az 
itélethozőnak nem szabad, hanem csakis 
magára a lényegre, a szervezkedésre vonat
kozó előnyöket és hátrányokat kell és szabad 
szem előtt tartani.Szükségesnek láttuk elmondani ezeket, mert hisszük, hogy éttermi szaktársaink megszívlelik a komoly szót annál is inkább, mert saját érdekeik vannak a mérleg másik serpenyőjébe téve.Az  ̂ van Írva e cikk elején, hogy az egyetértés és béke jegyében kellene Írnunk az éttermiekről. így kellene írnunk, mert Íriszen maguk a tények azt bizonyítják, hogy az egyesület vezetősége (a választmány) és a szabadszervezet között a választ
mány legutóbb hozott határozata alapján megvan a szükséges harmónia az együttműködés lehetőségére.De ami megvan a két tényező (a választmány és a szervező bizottság) között, az nincs meg a tagok közt. Szcmélykultusztól elkapatva, nem akarják látni az összesség érdekeit, csak a saját kisded játékaiknak 
sikerét vagy sikertelenségét.Mit tapasztalunk ? A vezetőség tekintélye, határozatainak respektálása nincs sehol, de annál inkább van hatása, van foganatja az egyes emberek, az egyes csoportok által szélnek eresztett, a pletyka, a rágalom duzzadó vitorláin szálló híreknek. Pamfletok röpködnek, aláírások gyűjtése folyik, denun- ciálások történnek és mindez nem komoly célért, nem a lényegért magáért, a szer
vezkedésért, a gazdasági helyzet előrehala
dásáért, a társadalmi nívó fokozásáért, hanem 
formákért és személykultuszból.A fegyelmezetlenség ez elfajulását megszüntetni a legelső feladat. Éhez a vezető

ségnek segédkezet nyújtani minden embernek kötelessége.Meg kell tisztítani a szervezetet a béke- rontóktdl és vissza kell állítani a fejlődés főfeltételét: a békét, ha kell, a legradikálisabb eszközök igénybevételével is.
F. ]■A porosz kormányés az ügynökök.

Berlin, ang. G.Németországban a munkásság nem oly jogfosztott pária, mint amarra a Bakony tájékán, Magyarországon. Minden huszon- ötéves német férfinak van választójoga, tekintet nélkül arra, hogy van-e sok lova, szamara, disznaja, háza, avagy fehér rabszolgája. Még az sem kell, hogy imi-olvasni tudjon, hogy németül értsen; beszélhet — mint ahogy beszélnek is Németországban— lengyelül, dánul vagy franciául: minthogy az ország törvényei rá nézve is kőtelezők, ennélfogva a törvényhozó testület összeállításához az ő véleményét is kikérik. És habár az egyes szövetséges államok kisebb jelentőséggel bíró törvény hozására— mint például a poroszéra — nincs is oly befolyása, mint a birodalmi gyűlésre, mert e parlamentek összeállítása nem az egyenlő és titkos választások alapján történik —, de viszont a birodalmi törvény- hozás az egyes országgyűlés sorsa felett is intézkedhetik, ennek következtében a munkásság közvetve mégis befolyással van e törvényhozásokra is.Ennek az állapotnak nem csak az az előnye, hogy a kormány nem meri oly arcátlan módon üldözni a munkásságot, mint nálunk, nem meri meggátolni a munkásság minden mozdulatát, melylyel helyzetét akarja megjavítani, hanem kénytelen oly intézkedéseket is tenni, melyek a munkásságot némikép megóvják a határtalan kizsákmányolás ellen.Mig a magyar «nemzeti demokrata* kormány argusz szemekkel keres ürügyet arra, hogy az éttermi segédek szervezetébe bele- vájliassa undok körmeit és Így lehetetlenné tegye az öntudatos éttermi segédek harcát az ügynökök vipera fajzata ellen, addig a ^reakciós* porosz kormány hathatós intézkedéseket tesz arra, hogy az ügynökök gálád munkájának korlátokat szabjon. A kereskedelmi miniszter már 1901 augusztus 10-én egy rendeletét bocsátott ki, mely pontosan megállapítja a közvetítési dijakat és ennek ellenőrzését a rendőrségre bízza. Dacára, hogy a porosz rendó'rség lelki- ismeretesen teljesítette az ellenőrzés munkáját — ez természetesen nem akar bök lenni a porosz rendőrségnek, hanem csak egyszerű megállapítás; csak Magyarországon vaszik bóknak, ha valakiről elmondják, hogy kötelességét teljesiti — a rendeletnek csak az volt a hatása, hogy az ügynököket furfangosabbá tette. Miután nem szedhettek nagy közvetítési dijakat, vendéglőket sem rendezhettek be, ahol — mint eddig — arra kényszerlthették az áilástkereső éttermi segédeket, hogy nagy «cecheket» csináljanak; ennélfogva az ügynökük közvetítő egyleteket alakítottak, hol ingyen közvetítettek, de nagy beiratási- és tagdíja
kat szedtek, továbbá az egyleti helyiségben büfféket rendeztek be, Így aztán az ingyen- közvetités sokkal többe került, mint annak- előtte a drága közvetítés. A közvetiő iroda mellett rendeztek be vendéglőt és a vendéglő vezetését egy családtagjukra bízták; egyes ügynökök viszont úgy játszották ki a miniszteri rendeletet, hogy nagyon alacsony közvetítési dijakat szedtek, de arra kényszeritették az állásba juttatott éttermi segédeket, hogy ajándékokat adjanak nekik.A szervezett éttermi segédek a múlt év nyarán emlékiratban figyelmeztették e viszásságokra a porosz kereskedelmi minisztert és azt követelték tőle, hogy szüntesse be a magánközvetítést. A kormány vizsgá

latot indított a dologban és újabb rendeletet bocsátott ki, mely egy hónappal ezelőtt, július 7-én lépett érvénybe. Noha nem szünteti meg a magánközvetítést, a szervezett éttermi segédek mégis rokonszenv- vei fogadták.A rendelet többek között előírja, hogy a magán közvetítők miként vezessék üzleti könyveiket. Állandóan készen legyenek arra, hogy a rendőrség ellenőrzést tart náluk. Minden üzleti év végén a rendőrségnek kell láttamozni a könyveket. Az üzleti könyveket öt évig kell őrizniük; hogyha netán addig panaszt emelne valaki, a könyvelés alapján el lehessen járni ellenük.Oly állásra, melyet az ügynökök nem 
ismernek, nem szabad közvetíteniük. Ha az igért feltételeket a közvetített álláson nem tartanák be - a közvetítési díj visszajár és az ügynök megbüntetendő. Az ügynök nem kötheti ki szerződésileg, hogy a közvetítési dijakat akkor is megtarthatja, ha az állás nem megfelelő.Az ügynöknek nem szabad az éttermi segéd bizonyítványait vagy egyéb iratait, holmijait annak akarata ellenére visszatartani. Különösen nem szabad az említett dolgokra zálogjogot gyakorolnia.A helyközvetítőknek, személyzetüknek és 
családtagiaiknak nem szabad vendéglőt, vagy korcsmát nyitniok; nem kereskedhetnek szeszes italokkal és élelmi szerekkel; nem adhatnak ki bérbe szobákat. Oly házakban, melyekben korcsmák vagy vendéglők vannak, a rendó'rség megtagadhatja az ügynököktől a letelepedést.Az egyletektől fentartott közvetítőkben csak a rendőrség engedőmével szabad szeszes italokat és élelmiszereket árusítani. De itt is a falon kell függni a rendőrség által jóváhagyott árjegyzéknek.Az ügynököknek, személyzetüknek, valamint családtagjaiknak tilos az állástkeresó'k- kel az üzleti helyiségen kívül érintkezésbe lépni; nem szabad semmiféle ajándékot el
fogadni vagy az illetéken kivül mellékkölt
ségeket felszámifaniok.Aki e rendelet ellen vét, azt 150 márka pénzbüntetéssel, nemfizetés esetén 4 heti fogházzal büntetik.Amint látjuk, a porosz kereskedelemügyi miniszter rövidre fogja az ügynökök kantározását. Mindamellett a szervezett éttermi segédek arra törekszenek, hogy az ügynöki rendszert eltüntessék a föld színéről.Ezt pedig csak két módon érhetik el: ha politikailag és gazdaságilag szervezkednek. Az eddigi rendeleteket is annak köszönhetik, hogy már lassanként kezdenek öntudatra ébredni és igy a kormánynak 
tartani kellett tőlük, tehát iparkodott némiképp kedvükben járni. Azonban a kormány sohasem fogja minden követelésüket teljesíteni, meri ő a polgárok minden rétegének — igy az ügynököknek is — a halalmi képviselője. Ellenben ha az éttermi segédek hatalmasan kiépítik gazdasági szervezeteiket és saját erejükre támaszkodnak — úgy csakhamar meg fogják érni régi, gyűlölt ellenségük, az ügynöki rendszer bukását 

Alpári üyula.V ID É K .Miskolci szaktársaink is belátták végre, hogy helyzetükön javítani kell s az ügynöki kiszipolyozástól csak úgy menekülhetnek meg, ha megalakítják a miskolci pincérek 
szabad szervezetét, amelybe tömörülve védhetik csak meg érdekeiket.E célból f. hó 7-én, délután és éjjel nyilvános gyűlésre jöttek össze. Délután 4 órakor az a vasi vendéglőben, éjjel I órakor az Ipar kávéházban.A gyűlés elnökei Deutsch és Kőváry, jegyzői Biiger és Hegedűs szaktársak lettek.A napirend előadója Schönherr József elvtárs volt (Budapestről), aki hosszasan fejtegette a szervezkedés szükségességét. Meggyőző érvekkel igazolta be, hogy a



1907 3. oldalMagyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjafővárosi szaktársak is osztálytudatos szervezkedésükkel vívták ki kollektív szerződésüket, melyben 50—60% béremelést stb. biztosítottak maguknak és a gyűlölt ügynöki szipolyozástól is szervezkedésükkel menekültek meg. De nemcsak a fővárosi szaktársak látták már be a szervezkedés szükségességét a pincérek társadalmi és gazdasági helyzetének megjavításáért, hanem az ország több városában, áthatva a modern szociáldemokratikus eszmétől, szervezkedtek, megalakították szabad szervezetüket, ahol összetartásukkal már eddig is javítottak helyzetükön s megszabadultak az ügynöki kizsákmányolástól is.A miskolci szaktársak is a mai napon szakítottak a maradi felfogással és összejöttek, hogy zászlót bontsanak a modern haladás, a szociáldemokrácia jegyében és megalakítsák szabad szervezetüket. Szervezkednek gazdasági és társádalmi helyzetük javításáért és az ügynöki rendszer megszüntetéséért.Ezután ismertette a szónok az országos szervező bizottság és a szaklap fontosságát. Csakis úgy védheijük meg — úgymond — az összpincérség érdekeit, ha az egész ország pincérsége központilag egyöntetűen lesz szervezve.Tamásy Károly elvtárs, a miskolci szociáldemokrata pártszervezet titkára a szervezett munkások anyagi és erkölcsi támogatásáról biztosította a megalakult szervezetet.Kőváry szaktárs lelkesítő szavai után kimondja a gyűlés, hogy1. csatlakozik a magyarországi szociáldemokrata párthoz;2. felállítja az ingyenes munkaközvetítőt;3. csakis szervezett szaktárssal dolgoznak és ügynöki közvetítést igénybe nem vesznek.Ezután a következő szaktársak lettek a szervező bizottságba megválasztva:Kőváiy Jenő, Ott Károly, Weisz Béla, l’ ikler Sándor, Kesselbaum Adolf, Hegedűs Zsigmond, Deutsch Lajos, Gombócz Mihály, Lipták Jenő, Kogrihesits Ferenc, Schatif- hauser János és Kiss Ernő.A fenti határozatok végrehajtásával, valamint a szervezkedés munkálataival a szervező bizottság bízatott meg.Reméljük, meg is felel hivatásának.Utazás a Balaton körül.
Nyár van, a burzsoázia ilyenkor üdülni megy» 

hogy kipihenhesse a nmnkásnyuzásban szerzett 
fáradalmait. M i munkások biz alig vesszük észre 
a nyarat, ha csak annyiban nem, hogy ilyenkor a 
szaktársaink is megritkulnak és számosán elutaz* 
nak különböző fürdőhelyekre. De nem azért, hogy 
a munka nehéz fáradalmait kipihenhessék, hanem 
hogy munkájukkkal hozzájáruljanak a burzsoázia 
kényelméhez.

A fürdők közül, ha a Balaton körül széjjel
nézünk, legelőször Is

Siófokon  találkozunk szaktársainkkal. Ők már 
mind öntudatos, szervezett munkások és tisztában 
vannak azzal, ha fürdőn is vannak, hogy ők a 
proletárok félelmetes táborához tartoznak. És az a 
szervezet, amely nekik tisztességes munkabért biz
tosit és a vérszopó ügynökök karmai közül ki
ragadta, ahoz tartoznak és egy elszakíthatatlan 
láncszemet képeznek mindannyian. És ez az öntudat 
újabb erőt ad nekik a küzdelemhez és a szezon 
végén emelt fővel jönnek vissza az összmunkásság 
táborába, mint igaz szociáldemokraták.

Következik
Balntonföldvár. Itt vannak ugyan szaktársaink,

akik szervezett munkásoknak vallják magukat, de 
szaktársaim, önök nem szervezett munkások. Hogy 
miért, azt is mindjárt megmondjuk:

1. Mert nem szervezettek.
2. Ügynököktől és kéz alatt vannak közvetítve.
3. Olyan munkabérért dolgoznak, amiért csak egy 

kínai kuli dolgozik.
4. Még eleijeit sem adnak magukról, igy hát ők 

nem azok a bizonyos láncszemei a szervezetnek, 
amelyeknek lenni kellene.

Baiatonföldvárról csak ennyit. Ok ebből is tanul
hatnak. Következik

Balatonfüred. Itt öukivületlenül is megbotlik a 
toliam, amelv Halatonfiiredre egy sötét foltot ejt és 
úgy hívják, nogy *Disznó*. Hát biz itt disznó dol
gok vannak, de hiszen nem is csoda, mert itt nyaral 
a főcsuliás, a fekete nemzetköziség magyarországi 
széktartója és annak sötétsége egészen befeketíti 
a fürdőtelepet olyannyira, hogy még pincérszaktár- 
saink is egészén fekeiék lettek.

Szemeik még máig sem látnak maguk körül világos
ságot és támolyognak a sötétségben ahelyett, hogy 
a világosság felé mennének. Pedig itt volnának

elegen és volna is erejük —  ha összetartanának —
ahoz, hogy legalább annyi jogokat biztosítanának 
maguknak, mint siófoki szaktársaink. De ők mara
diak olyannyira, hogy bátran ott is maradhatnának 
egész télre a füredi csuhásokiiak ministráns-gyere- 
keknek. Három nagy étteremben robotolnak 15— 20 
forint éhbérért havonta, alig valami mellékjöve
delemmel, lígcr és GrejUk jóvoltából. Egész bátran 
megvárhatják a másik nyarat, mikor újra eljön az 
ügynök a butaságuk után vámot szedni.

A  fürediekről csak ennyit s mi átadjuk őket 
tovább a szervezett munkások megvetésének. Ámen.

Ugyancsak Üt Balator.füreden van a *Disznó» 
( Wihl) szállodában egy fffhajcsár, akit ki kell 
emelni a díszes kompániából, mert magaviseletével 
rászolgált arra, hogy az emlékezetek táblájára Íras
sák fel neve azért az eljárásért, melyben egy buda-

!>esti szervezett kávéssegédet részesített. Göhr 
ózsefnek hívják a nagy férfiút és a t lF/7d»-kávé' 
lázban tölti be a föhajcsár szerepét. Éhez az állás
hoz a dicső J>er papa juttatta, jó egy pár száz 
korona fejében.

Erről az alakról egy kávéssegéd a következőket 
mondja cl: *A  ̂lF//rf»*kávcházban voltam alkal
mazva mint felszolgáló. Tudvalevő, hogy fürdő
üzletben lakás és ellátás van. Tehát nekünk is volt, 
de csak úgyszólván barom-módra. Lakóhelyül egy 
kiérdemesült élésknmara szolgált, hova 12 férfit 
tuszkoltak be. Eltekintve attól, hogy itt pihenésről, 
alvásról szó sem lehetett, de a tüdővesz szépen 
virágzott. Naponta 14— 18 órai munkaidőnk volt, 
tehát joggal megkövetelhettük, hogy tisztességes 
pihenőhelyünk legyen. Evégből a főnőkhöz fordul
tunk azon kéréssel, hogy nekünk egy tisztességes 
helvet adjon, hol napi fáradalmainkat kipihenhessük. 
A  főnök cs főnökno azonban egyszerűen azt felel
ték. hogy «akinek nem tetszik, az mehet.»

Én tartva magam ezen kijelentéshez, rögtön 
szóltam a fuhajcsárnak, hogy engem leválthat. Még 
azt a napot végigdolgoztam és másnap reggelre 
terveztem elutazásomat. Midőn másnap felöltözve 
ültem a közeli vendéglőben és vártam a hajó indu
lását, hirtelen berohan a hajcsár, engem büdös 
zsidó gazember megszólítással inznllálva, arra akart 
kényszeriteni, hogy menjek vissza az üzletbe dol
gozni, különben csendőrrel vitet vissza. Mindez 
meg is történt volna, ha egy ottlevfí Örsi Béla 
nevű elvtárs, ki Füreden késesmester, engem párt
fogásába nem vesz. így is visszatartotta könyvemet 
és fizetésemet. E helyen szólítom fel tehát azt a 
szolgabiróval és csendőrrel dolgozó <*szaiiiiírsat ?• 
hogy könyvemet és fizetésemet a budapesti kávés
segédek szakegyesületéhez küldje be. Azontúl pedig 
igyekezzék a fővárosi szaktársaival szezon után 
össze nem találkozni, mert őir hiszem és remélem, 
hogy a szervezett kávéssegédek méltóképpen fog
nak vele elbánni, aki igy hálálja meg azon 
szivességemet, hogy a szezon eleién neki 300 kor. 
váltópénzt kölcsönöztem, különben nem tudott 
volna dolgozni. N.Nagyváradi pincérek sztrájkja a Széchenyl-étteremben. E hó 13-án a Széchenyi-étterem alkalmazottai sztrájkba léptek. A munka beszüntetésére az adott okot, hogy a tulajdonos, a régi jó szokásokhoz hiven, úgy bánt a személyzetével, mint kocsis a lovával; de mivel ma már a pincérek is öntudatos munkások, ezen tettükkel adták tudatára a munkáltatónak, hogy ők nem lovak és igy nem is hajlandók ezt a kocsis bánásmódot tűrni.A sztrájk fényes győzelemmel végződött, dacára annak, hogy Silbermann, miután a pincérek között sztrájktörő nem akadt, két pincérlányt állított munkába.A munkáltató és alkalmazottai között a következő egyezség követetett:

Egyezség :1. A felirónő elbocsátása.2. A söntés külön számítása.3. A főpincér a törékeny leltárért nem felelős.4. A személyzettel szemben tisztességes bánásmód kívántatik.5. E mozgalomból kifolyólag 3 hónapon belül senki el nem bocsátható.
Schuch József s. k.,

étteremtulajdonos.Silbermann emberhusszállifónak azon viselkedése, hogy sztrájktörőnek két pincérlányt állított munkába, bizonyítja a legjobban, hogy a főnököknek mily készséges szolgája és mily ellensége a pincéreknek, dacára annak, hogy ez utóbbiaknak köszönheti azt, hogy fiából színházi direktort nevelhetett. A szervezett pincérek tudni fogják, hogy az ilyen alakkal hogyan kell elbánni.Zágrábi pincérek bojkottja. Ugylát-szik, zágrábi szaktársaink sem mentesek a krakéler, ket-három krajcár fejében pimasz- kodó vendégektől. És a kapzsi kávéház- és vendéglőtulajdonosok ott sem lehetnek

egy cseppet sem különbek, mint a budapestiek. Csakis a kávéházi és vendéglői iparban honosodhatott meg ez az eljárás, melylyel a főnökök minden jött-ment fogyasztó szeszélyének teszik ki munkásaikat. Vájjon ki hallotta már, hogy egy vendéglős vagy kávés védelmébe vette volna alkalmazottját a jogtalanul sértő vendéggej szemben? Eddig még senki. De majd hallja a jövőben. Mert ha eddig el is tűrtük, hogy ártatlanul lehordjanak, becsületünkben gázoljanak ilyen neveletlen vendégek, úgy ennek most már útját álljuk. Szervezettségünk erö’ssége kiölte közülünk a szunnyadó, alvó fakirokat s harcra kész, öntudatos pincérekkel pótolta sorainkat. A legutóbbi eset, a zágrábi, bizonyltja a legjobban, hogy ha a munkások szervezettek, fegyverükkel, a bojkottal, könnyen célt érnek.Zágrábban történt az eset, egy előkelő étteremben, hogy a pincérek bojkottáitak egy művészt, mert egyik szaktársunkat arcul ütötte. Erre a horvát főváros pincérei szolidaritást vállaltak egymással s az illető művészt, bármely nyilvános helyiségben jelenjék is meg, hol szervezett pincérek vannak, kiszolgálva nem lesz, ntig meg nem követi megsértett szaktársunkat.Szegeden, f. hó 9-én megalakult az országos szabadszervezet szegedi csoportja. Az alakuló nyilvános gyűlés kimondta, hogy teljes terjedelemben magáévá teszi az országos szervező bizottság szabályzatát és csatlakozik a szabadszervezethez. E csatlakozás értelmében a heti 22 fillér lapilletéket rendesen be fogják szolgáltatni a központnak,Pécsről Írják, hogy ott f. hó 9-én volt a pincéregylet közgyűlése. Ezen közgyűlésen Révész Lajost választották elnöknek. Révész szaktársunkról tudjuk, hogy Szegeden a szervezet titkárja volt. Reméljük, hogy uj és fontos állásában maradandó érdemeket fog magának szerezni.SZEM LE.Kávéfőzők köréből.Az aljasság netovábbja. Amióta a idicsor nemzeti kormány uralkodik Kanaán völgyében s a vékonydongáju Duci gróf a belügyek őre, azóta nemcsak a kutyaszövet
ség «hiénái> denunciálják a jogaikért küzdő szervezett munkásságot, de a bestiák soraiból is, akik gaz árulói lesznek testvéreiknek akkor, amikor már a szervezkedés hatalmas fegyverével a bestia denunciánsok is biztosabb megélhetéshez jutottak becsületes társaik segítségével. Mérgezett nyílnak kellene lenni toliunknak, hogy azt a sok gazságot megírjuk, amelyet a kutyaszövetség a kormány jóvoltából a kizsákmányolás ellen küzdő munkásokon elkövet.De mit szóljunk ahoz, hogy a múlt héten az éttermisegédek soraiból annyira lcalja- sodott valamelyik, hogy a rendőrségnél a szervező bizottság ülését denunciálta.Az éttermisegéd szaktársaink már nyomában varnak a tféregnek» s lesz rá gondjuk, hogy e féregtől megszabadítsák szervezetüket. De nem jellemezhető gazságot követett el az, aki a kávéfőző szaktársaink ellen olyan feljelentést adott be a rendőrséghez, hogy a kávéfőzők, dacára annak, hogy felfüggesztés alatt áll egyesületük, mégis közvetítenek. A rendőrségnek elég egy névtelen levél s rögtön kész a munkások oknélküli zaklatására. A kávéfőzők szakegyesületét a százötven százalékos ha
szonra dolgozó kávésok parancsára a belügyminiszter felfüggesztette. A vizsgálatot már négy hónappal ezelőtt befejezték; Andrássy azóta már a hatosán- jelentését vissza is küldte, mert valami kifogásolni valót talált a jelentésen. Talán még nem találja elérkezettnek az időt a feloszlatásra ? Vagy ugy-e, nem volt ok rá, tehát most -fogtak, egy denunciánst, hogy ez alapon oszlathasson a kegyelmes tir?



4. oldal íyu?Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak SzaklapjaHát csak rajta, lássuk a medvét 1 Már türelmünk úgyis fogytán van!A munkában megizmosodott karunk az üldöztetésben megacélosodott, hogy felvegyük a harcot a munkások üldözőivel. Nem állunk egyedül, velünk a szervezett munkások félelmetes hada! De ne felejtsék az urak, ne a munkáltok, hogy szervezve van ma már a kávéházi és éttermi pincérség is, a mi ügyünk az övéké is és megtörténhetik, hogy üldöztetésünkért olyan elégtételt veszünk, ami mély emlékeket hagyhat maga után akkor, ha a kényelmes kiszolgálás helyett a megacélosodott karok torlaszokat emelnek a kegyelmes és méltóságos urak kényelemszokta helyiségeikben. Kávéfőzők, konyhalegények! Egy árulő akadt tiköztetek is, résen legyetek! Oaz kezek meg akarják semmisíteni a nehéz harcok árán elért gazdasági eredményeiteket. Hisz ti már nem vagytok gyáva legények! Öntudatos munkások vagytok, de azért vigyázzatok, hogy összetartó erőtöket gaz árulók meg ne gyengítsék. Ha valaha volt szükség a testvéri összetartásra, most kétszeresen átérezhetitek annak szükségét s ne pihenjetek egy percig sem, hogy az esetleges ingadozókat erősítsétek a testvériségben és szociális meggyőződésben. A bitangoktól pedig szabadítsátok meg magatokat.Készüljetek, hogy az ellenetek intézendő orvtámadást úgy verjétek vissza, hogy jogaitok épségben maradjanak. (Suttogó.)A Badacsonyban minden csendes.A múlt napokban történt sztrájk következményeként a Badacsony-kávéház tulajdonosai arra kértek fel bennünket, hogy közöljük, miszerint a megtörtént esetet sajnálják s amennyiben bármilyen irányban sérelem történt volna, abban az esetben, úgy pincérszaktársainktól, mint a vedégek- től bocsánatot kérnek és Ígérik, hogy a jövőben törekvésüket fogja képezni, hogy ilyen sérelmek elő ne idéztessenek. Kérik továbbra is a szakiársak és a vendégek jóindulatú pártfogását.A Waggon-litt pincérrabszolgát. Kine ismerné a száguldó vonatokon a «nem- zetközi háld- és étkezőkocsik* dúsgazdag részvénytársaság pincérnyuzdáját ? Sajnos, azok az éttermi segéd szaktársaink, akiket balvégzetük ehez a gazdag kizsákmányoló kapitalista vállalathoz sodort, nagyon jól ismerik. Azok a szaktársaink, akik a 
Waggon-lltt-társaság szolgálatában állnak, igazi rabszolgái a tőkének. Az embernek agyába szökik a vére, fogcsikorgatva ökölbe szorul a keze akkor, amikor megtudja, hogy ma, a XX. században, emberek néhány ezer kizsákmányoló kapitalista kényelmének a kielégítéséért, fizetés nélkül naponta 20—24 órát dolgoznak. Sőt van idő, amikor egy hozamban 36 órás szolgálatot teljesítenek a Waggon-litt fehér rabszolgái. És a legtöbbször megtörténik, hogy a 36 órai szolgálat után 3—4 óra múlva ismét felszállásra kényszerítik az agyoncsigázott pincért. De vérlázitó az a szubordináció is, amibe az itteni alkalmazottakat részesítik. A legkisebb hibákért büntetés jár. A kizsákmányoló társaság szigorúan őrködtél afelett, hogy a pincérei szervezve ne legyenek.Elnyom minden egyéni szabadságot, amit annál könnyebben végrehajthat, mert van a társaság szolgálatában két főliajcsár, Kólák és Sclilackta nevezetüek, főpincéri minőségben, akik folyton denunciálják azokat a pincéreket, akik esetleg szervezni próbálják rabszolgatársaikat. Sőt, a két fó'hajcsár folyton szidalmazza a szervezett pincéreket.Hej pedig, de ráférne a szervezkedés ezekre a hajcsár «urákra» is, ha megtudjuk, hogy havifizetés címén kapnak 75 koronát s ebből fizetik a személyzet ruháját és az inventárt.Ezek az ázsiai viszonyok arra kényszerítik a kizsákmányoló társaság fehér rabszolgáit, hogy titokban annál lázasabban hozzáfogjanak a szervezkedés munkájához, amelynek már eddig is megvan az az eredménye, hogy a vasúti vendéglőkben

alkalmazott szaktársak a legmesszebbmenő anyagi és erkölcsi támogatásukat helyezték kilátásba abban a pillanatban, amikor a Waggon ültnél dolgozó szaktémáink előveszik végső fegyverüket, elérkezettnek látják az ultimét rációt — az -európai- műveltséggel bíró társaság kizsákmányoló hadával szemben. A szervezett pincérek nagy figyelemmel kisérik ezt az igazi proletármozgalmat s várják az időt, hogy segítségükre lehessenek elcsigázott társaiknak s emberségre taníthassák azt a két hajcsárt is, akik munkástestvéreik megrontására ily aljasul vállalkoznak. Figyelő.Uj szálloda. Folyó hó 15-én nyílt meg, a tulajdonos, Pallai Miklós elismert szakavatott vezetése mellett, a Deák Ferenc- szálloda, a VII., Aggteleki-utca 7. sz. alatt, a Rákoczi-ut és a központi pályaudvarhoz közel. Az utazó közönség ezen uj hajléka fényes berendezésű, tágas szobák, modern, tiszta bútor, rézágyak, gőzfűtés stb. Az árak mérsékeltek: 2 kor. Sü fillértől kezdődnek. (Szakiársakuak 10% árengedmény.) Ezen árban a fűtés, világítás és kiszolgálás is benne van.A szállodához tartozó fényes berendezésű kávéházat a tulajdonos fivére, Perl 
Ernő, jól ismert és közkedvelt szaktársunk vezeti.Csillag Béla szaktársunk megvette az Akácfa-utca 62. szám alatti *Terna> nagy kávéforrást. Szerencsét kívánunk szaktársunk vállalatához.Nyilatkozat. Ezennel kijelentem, hogy a közgyűlésen lefolyt választásra vonatkozólag nekem imputált sértő kifejezéseket, amelyekkel a választmányt, de különösen Schwarz Sándor szaktársamat sértettem volna, én nem tettem meg, felőle semmit nem tudok. Weisz D. Dani.

A budapesti kávéházi takarítónők által 
folyó évi julius hó 24-én, a Vázaonyi-kertben tartott 
jőtékonycelu táncmulatságon felülfizettek: Kávé
főzők dalárdájának jelenlevő tagjai 3.20, Neumann 
Izidor 2.— , Szeghő Fülöp 2.— , Posarnyik János 
2.— , Szemann Károly 2.— , Bereczky Lajos 1.— , 
Kulik András 1.— , Brün Sándor 1.— , Csermák 
László 1.— , Farkas István 1.— , Drahniblik Jánosné 
1,— , Szalay Lipóí — .80, Lelkes Anna 1.— , özv. 
Fekete Istvánná 1.— , Breuer Pál — .70, Molnár 
Bertalan — .60, Qogolyák Ferenc — .40, Susziek 
János — .40, Spitzer Sándor — .30, Papp Lajos — .30, 
Simcsik Kóza — .30, Szegfű N. — .30, Dávid Teréz 
4.— , Bohanek Ferenc — .20, Emire kávéház üzlet
vezetője 2.— , Poliák Sándor, kávés 10.— , Lója 
Jánosné — .70, Boros András 1.— , Kabát András 
1.— , Kiss Oyuláné 2.10, Belvárosi takarítónő — .30, 
Elité kávéház — .30, Gyöpös lstvánné — .30, Upor- 
kávés 4.— , Kávés iparlársnlat 3.— , Fanto Rezső, 
kávés 2.— , Geislinger Endre — .70, Kozma Lajos 
— .70, Kétől Károly — .30, Szűcs János 1,— , László 
Sándor 2.— , Nagy Béla — .70, Bartos Kálmán — .70, 
N. Gábor — .70, N. Katica 1.— , Farkas Gyula — .70, 
Fiume kávéházi takarítónő — .30, llngerleider N. 
— .20, Tanai János — .40, összesen 62 kor. 10 fül. 
Ezenkívül a világposta levelezőlapjainak elárusít,1- 
sából Bereczky Lajosné és Koblvák Ilonka elvlárs- 
nők buzgó fáradozása 20 kor. 62 fillért eredménye
zett, amiért hálás köszönetét mondunk. Hogy az 
elvtársnfík közönye dacára, mégis 50 kor. tiszta 
jövedelem folyt be, azt Dávid Teréz elnöknőnk 
buzgalmának köszönhetjük. A rendezőség.A szervezettéttermi segédekhez!Az utóbbi napokban megjelent egy pamflet, melyen sem aláírás, sem nyomdai szignálás nem volt, hogy teljesen lehetetlen legyen ezen esinoncás* pamflet szerzőjét kinyomozni, ami gyáva jezsuita taktikára vali, mert egy meggyőződött szociáldemokrata erre nem képes.Konstatálni kívánom, hogy mennyire visszaéltek ezen jezsuiták a mi szervezetünkkel, mert magukat Messiásként, a mi szervezetünk megmentjeként szeretnék magukat feltüntetni, azonban amint már is kitűnt, ezen alkoholszüleményüknek csak kevesen ültek fel és ez indít engemet arra, hogy ezen pamflettel foglalkozva, té- telrSl-tételre válaszoljak.Kezdi ezen pamflet első bekezdésében: eA jelenlegi egyleti viszonyok olyanok,

oly tarthatatlanok, hogy ezt tovább tétlenül néznünk nem lehet.» Ezt mi már négy hó előtt mondottuk, *én és társaim» és hogy ezen tarthatatlan helyzetet megjavítsuk, a mandátumunk adta jogunkkal éltünk is, amit a Frohner-féle alapítvány odaítélése be is bizonyított, mert mi, a választmánynak szociális elemei, nem annak szavaztuk, akit a klikk előtérbe szőrit, hanem annak az elvtársnak, aki a szervezkedés terén a pincérség érdekében éhezett és koplalt. A mi megkezdett tisztító munkánkat továbbra is folytatjuk, mindaddig, amig teljesen meg nem szűnik a klikkuralom, hogy fejlődhessen a szervezet.A pamflet második bekezdésében azt mondja: «Eró's kézzel kell belenyúlnunk a darázsfészekbe (tehát darazsak vagyunk, már éreztétek íulánkjainkat ?) mert a tagok nem azért fizetik járulékaikat, hogy egyesek hónapokig tartó személyes harcot íolytatva, a pincérek ügyét háttérbe szorítsák, hogy érdekeik minden körülmények között meg legyenek védve.»Helyes! Nem azért fizetünk, hogy egyesek érdeke fentartassék, hanem azért, hogy egy oly intézmény fentartassék, melyben közös érdekeink megóvását kérjük, itt álljunk meg egy kicsit és birálgassuk, hogy fennáll-e az az intézmény ebben a formában, amelyben az a mi érdekeinknek megfelel?Nem áll fenn, mert ez bizony ma még csak a kiváltságosaknak az egyesülete, hogy ez igy van, bizonyítja legjobban a legutóbb tartott rendkívüli közgyűlésünkön velem szemben történt szólási jogomnak a lábbal tiprása, ahol az elnök napirend előtti felszólalásra való jelentkezésemet nem vette tudomásul, azzal az indokolással, hogy a választmány igy határozott, hogy senki fel nem szólalhat (mintha a választmány a közgyűlésnek diktálhat és nem fordítva).Kik is azok ? Kiknek az érdekében lévén az, hogy az a régi ócska, elavult, a lomtárba való szellem még ma is fennáll az egyesületünkben ?Az enyém bizonyára nem, mert küzdőm ellene és küzdeni fogok mindaddig, amig az fenn fog állani. Hanem igenis érdeke annak, ki annyira kapaszkodik ma is a vezetőség gyeplőjébe, mert csak is igy leszen az lehetséges, hogy továbbra is a főnökök kedve szerint intéztessék a pin- cérségnek a vezetése.Elvtársaim ! Ezek megdöntésére mentünk mi a választmányba, ezek ellen kezdtük a harcot, ezekben Boor Jenő volt a vezető emberünk, ezekért kellett Boornak bukni és mert nem lehetett szint vallaniok. <Tör- ley-féle* smonceszt hoztak fel és mert utólag kitűnt, hogy bizony a Törley-dolog tarthatatlan, mert kisült, hogy nem történt megvesztegetés a Törley-cégtől, sem közvetve, sem közvetlenül: tehát mást kellett felfedezni, tagsági bélyegek dolga, amely dolog felületes kezelésen alapul, szolgálhat csak, de nem képezhet sikkasztást.És itt kérdezem én önöket, megengedi-e a testületünk erkölcsi reputációja azt, hogy egy embert, ki a szervezetünk felépítésén évek óta dolgozik és küzd, ilyen felületes kezelésért, mely felületesség úgyszólván semmi anyagi károkat nem okozott, hogy ennek az embernek a nyakára hurkot kössünk és erkölcsileg megfojtsuk ?Én azt hiszem, nogy nem, mert sokkalta nagyobb felületességet, mely tényleg százainkba került, elnéztünk. Ilyen az utóbbi hurcolkodási esetünk is, amiről köztudomású, hogy sok pénzűnkbe került és nincs megfelelő helyiségünk, persze, mert az lévén a nézet, hogy a Vili. kerületben keit laknunk. Miért?!Ami pediglen a pamflet 0. bekezdését illeti, ahol azt mondja, hogyföpincér nem lehet munkásvezető, hát itt nevetnem kell. Mondják meg önök, röpiratozók, egy csendes üzlettárs lehet ez? Itt tűnik fel legjobban alkoholszülcményük ostobasága es azért nem Írták talán oda szerencsétlen per- szóna manu propiáját.



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak StaMapjaNos hát személyemre csak annyit: én, igaz, jelenleg egy kávéházban dolgozom, de büszke is vagyok reá, mert én bizony 26 év óta dolgozom ezen a pályán és bizony még ha a pincébe kell mennem a kenyeremet megkeresni, ott is megállóm a helyemet, tehát nemcsak a kávéházban, hanem ezen szakma összes ágain dolgozhatok, mert, nos, mert pincér vagyok.Ami pedig a ‘-demagóg idegen* szót illeti, máskor, ha «slágerjük* kell, kutassanak egy kissé jobban az idegen nyelvek szótárában, mert ^demagóg* népvezetőt jelent. Én nem népvezetőségért szálltam síkra, hanem az igazság fényének a feltárásán küzdőm a sötétek töredéke ellen. Ezt tisztelettel vegyék tudomásul, kocsitoló urak.Budapest, 1007 aug. lö.
Kopcsinovics Antal.*Meg kell jegyeznünk, hogy a lapbizottság álláspontja nem fedi a cikk azon részét, ahol Boór Jenő' ügyével foglalkozik. Ezt azért jegyezzük meg, mert a lapbizottság, mint országos szervező bizottság is, egyes személyek körül folyó pártoskodásban részt nem vehet. Mint személyes nézetnek a lap elve és iránya folytán adtunk helyt. A szerk.Szervezeti ügyek.B ojkott és zárlat.B o jk o t t  alatt áll: 21 „ F o g a d ó * * 1 2 Cimli fércelmény. Szervezett szakmamunkás a „Fogadót'1 nem olvassa.

Zárlat  alatt áll: Szabadka város, hol a szaktársak mozgalom előtt állanak. Senki Szabadkára ne utazzon.Mint már tudattuk, az országos szervező bizottság saját bélyegeket fog forgalomba hozni.Ezen bélyegek és a hozzávaló tagkönyvek már elkészüllek és folyó hó 5-én kiosztásuk megkezdődött.Minden szervezel, ugy a fővárosiak mint a vidékiek, ezen bélyegek ellenében fizetik a lapilletéket és egyéb járulékaikat.Bélyegek és tagkönyvecskék kizárólag az országos szabadszervezet központi titkárságánál szerezhetők be.Minden szállodai, éttermi és kávéházi alkalmazott, ki ilyen tagkönyveeskével bír, lagja az országos szabadszervezetünknek és a magyarországi szociáldemokrata parinak.Az országos szervező bizottság részére intézendő összes levelek és tudósításokat kérjük a szaklap cimére, a pénzkűldemé- nyeket pedig Farkas János felelős szerkesztő cimére: Kertész-utca 25. szám, I. emelet,10. ajtó alá küldeni.
Az országos szervező bizottság.A kávéssegédek szabndszervezete.A budapesti kávéssegédek hizalmiférfi- testülete julius 24-én tartott értekezletén a következő határozatokat hozta:1. Elfogadja a szervező bizottság által ajánlott országos szabadszervezeli bélyegeket.2. Az eddigi lieli járulékot felemeli nyolc fillérrel, mely a munkanélküli alap javára fordittatik.

3. Miután a munkanélküliek ■ egyleti tagdíjat nem fizetnek, ehelyett ezentúl a, ŝzervezeti járulékokat (úgymint lap- illeték, munkanélküli alap stb.) fogják fizetni.4. Négy taggal a szervező bizottság ki- egcszittetik.Az augusztus 5-én tartott bizalnil- térfi értekezleten hozott határozatok:1. Minden bizalmiíérfi köteles hétfőn tartani kimenőt és az értekezleten pontosan megjelenni. Ahol nehézségbe ütközne a kimenő keresztülvitele, annak okát a bizalmi- férfi a szervező bizottságnak köteles bejelenteni.2. A nyolc fillér munkanélküli járulék legközelebb taggyűlés elé kerül megvitatás végett.
A kávéssegédek szervező bizottsága.Választmányi határozatok. A kávés-segédek szakegyesülete választmánya felhívja a munkanélküli tagokat, hogy nyilvántarts végett kötelesek minden héten az irodában jelentkezni. Aki nem jelentkezik, az üzletben levőnek tekintetik.Az összes tagok tudomására hozatik, hogy a magánközvetités az ügyvezetőség által tudomásul nem vétetik.

Indokok. Valósággal elfajult már az a szokás, hogy a szaktársak egyik üzletből ki, a másikba belépnek.Mindez pedig az egyesület tudomása nélkül történik. A munkaadók részéről is sürfl a panasz, hogy a csereberélők az üzletből minden felmondás nélkül távoznak. Ezentúl tehát az önajánlkozók kisérő levelet nem kapnak.
A kávéssegédek választmánya.Figyelem, éttermi segédek! Az eddigi szervezeti könyveket kérjük behozni, mert azokat az országos szervezeti könyvekkel cseréljük be.A bizalmiférfiak pedig tartsák kötelességüknek, hogy a lap- és eilentállási dijakat pontosan beszedjék.Hajcsár az Erzsébetvárosi kaszinóban. Ez a hajcsár nem más, mint a -hazafiság- ban» hétszer privilegirozott Ottó Vilmos fő-főpincér. Ez az ur legalább is azt hiszi magáról, hogy Napóleon ivadéka. Legalább oktondi viselkedése arra mutat, amikor szervezett éthordót nem tűr maga mellett és nagy (?) napóleoni bölcsességgel kijelenti, hogy ő maga elbánik azokkal a buta szervezett szocialista pincérekkel. És őkelme azt mondja, nem fél semmiféle szervezett munkásoktól. Bizalmiférfit nem lür meg a t. főhajcsár ur. Eddig szól a nóta a nem

buta (?) Ottó Vilmos úrról. Mi a magunk részéről csak annyit jegyzőnk meg Oltó Vilmos fó'piiicér ur viseli dolgairól, hogy jó lesz leszállni arról a magas lóról. Mert valamint annak a bizonyos Napóleonnak sem sikerült az egész világ felett, ugy önnek sem fog sikerülni a szervezett éttermi segédek felett uralkodni. És mi azt tartjuk, józan eszű főpincér együtt halad az élhordókkal, a pincérek szervezési munkájában, hogy becsületes munka után becsülés és tisztességes megélhetés jusson a pincérnek is. És az, hogy ön a szocialistákat nem müveit emberhez méltó szavakkal illeti, erre az a válaszunk: ha fel nem hagy vele, majd lesz rá gondunk, hogy a Tisza Kálmán téren levő vendéglőjét megismertessük a szocialista munkásokkal.Bocsánatkérő nyilatkozat. Alulírott ezennel kijelentem, hogy ugy a személyzetemtől, mint a szervezett munkásságtól ünnepélyesen bocsánatot kérek a meggondolatlanul lelt kijelentéseimért és személyzetemet ez ügyből kifolyólag a szezon végéig el nem bocsátom.Előttünk mint tanuk: Boros Gyula
Porjesz Sámuel vendéglős.

Végh Frigyes
Oremen Kálmán

Eseti József
Herezeg László.

5. oldal_Nyilatkozat. Aiulirott tisztelettel kijelentem, hogy erős felindulásomban elköveteít hibámért ugy szaktársaimtól, valamint a szervezetünktől bocsánatot kérek. ígérem, hogy a jövőben hasonló sérelmek felidézésétől távol tartom magamat és igyekszem, szervezetemnek hfl tagja lenni.Budapest, 1907 julius 23. Tisztelettel 
Kraasz Béla 

kávés segéd.Bocsánatkérő nyilatkozat. Alulírott elismerem, hogy Farkas István elnököt megsértettem és szervezett munkáshoz nem illő módon viseltem magamat, miért is ezennel bocsánatot kérek és fogadom, hogy a jövőben öntudatos munkáshoz illő módon fogom magamat viselni. Varró József 
konyhniegény.Helyreigazítás. Lapunk f. évi augusztus 8-ki számában a Schuller étteremből bárom szaktárs által az ellenállási alapra adott 3 koronát nyugtáztunk. Azonban ez tévedés, mert nem három, hanem 5 koronát adtak, amit ezennel helyreigazítunk.H IV A T A LO S R ÉSZ.Felhívás.A Budapesti Pincéregylet elnöksége figyelmezteti tagjait, hogy tagdijhátralékaikat annál is inkább fizessék be, mert ellenkező esetben kényszerül az alapszabályok 24. §-a szerint eljárni.24. § b) Kilépettnek tekintetik az oly tag, ki tagsági dijaival 3 hőnapnál több idő óta hátralékban van.

d) Állásnélküliség esetén a tag Írásbeli kérelmére az elnökség az állásnélküliség tartamára, de legfeljebb 6 havi fizetési halasztást adhat. Ezen idő eltelte után azonban, ha a tag hátralékát le nem fizette, tagsági joga megszűnik.Miért is felszólítjuk hátralékos tagjainkat, hogy tagsági jogaik fentartására nézve haladéktalanul nyilatkozzanak. Az elnökség.Taggyűlés.
A kávéssegédek szabadszervezete folyó hó 27-én, este V39 órakor, az egyesület helyiségében taggyűlést tart.Napirend:/. Az országos szabadszervezet pro- 

grammja.2. Munkanélküli alap létesítése.
3. Kávéfőzők és konyhalednyok.
4. A fogyasztási szövetkezet.E tárgyak fontossága megkívánja, hogy minél számosabban jelenjük meg.

A szervező bizottság.

Taggyűlés. Az éttermi segédek jól láto
gatott taggyűlést tartottak augusztus hó 2-án 
Stáhly-utcai helyiségükben. Napirenden a szervező 
bizottság választása és a szervezkedés irányítása 
volt.

Elnökök Porjecz és M. Kovács, jegyzők Kozma 
és Boór szatársak voltak.

Napirend előtt M. Kovács szaktárs kéri a meg
jelenteket, hogy erélyes szaktársakat válaszszanak a 
szervező bizottságba és titkos szavazást ajánl. Be
mutat egy szavazolisztát s kéri arra a szavazás el
rendelését.

Schőnherr figyelmezteti M. Kovács szaktársat, 
hogy a bizalmltérfltestület kiküldött egy 5 tagú 
bizottságot, amelyben M. Kovács is bent volt s 
feltehető, hogy a bizottság a szervezet érdekében 
megbízható szaktársakat Jelölt, ezért kéri a meg
jelent szaktársakat, hogy a kandidáló bizottság által 
jelöltekre törtéujen a szavazás.

A két lista összehasoulittatváu, luutünl, hogy egy 
és ugyanazok a jelöltek vannak a két listán.

A napirend előadója Schőnherr elvtárs volt.
Felhozza azt, hogy a jelenlegi helyzet tarthatat

lan az éttermi segédek lcözL Ha azt akarjuk, hogy 
a kollektív szerződésben btatoaitott jogaink meg
maradjanak, sőt azok a valóságban is létezzenek, 
akkor félre kell tenni a testvérharcot; nem szemé
lyeskedni, hanem komolv osztályharc alapján meg 
kell kezdeni u szervezési munkálatokat.

Aki nem akar öngyilkos politikát és aki azt 
akarja, hogy az éttermi segédek szervezete meg
védje tagjai érdekeit, az a modem, szociális- szer
vezkedést fogadja el, mert csakis ezen az alapon 
vívhatjuk ki gazdasági és politikai helyzetünk 
javítását.



C. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi .Alkalmazottak Szaklapja 1907
Hogy sikerrel dolgozhassunk, 

létenként oszszuk be a szervező Ja, hogy kerü- 
dtságot, meljr 
kerületenként összeírja, hány üzlet van, mennyi 

pincért foglalkoztatnak, hol dolgoznak kollektív 
szerződés szerint, hol nem, kik tagok az egyesület
nek, kik nem.

Ha ezt megcsináljuk, tudunk csak minden üzletben, 
odahatni, hogy legyen bizalmiférfi, aki aztán őrködik 
afelett is, hogy csakis az egyesület által közvetített 
szaktárs, aki egyszersmind egyesületi tag, dolgoz
hasson.

Szükségesnek látja a kerUleti és üzleti értekezle
tek tartását, ahol a szükséges utasítással cselek
vésre serkenthetjük a szaktársakat. Ajánlja a Nép
szava olvasását mert az nagyban megkönnyíti a szer
vezkedés munkáját.

Büki szaktárs kifogásolja az eddigi szervező 
bizottság működését. Kéri a tagokat, hogy a vá-

hogy

----  „ hogy
lasztást személyeskedés nélkül ejtsék meg.

Kazsimir szaktárs a bizalmifértiakhoz szól, 
lelkiismeretesen teljesítsék kötelességüket s ne tart
sanak a megrendszabályozástól. Ha összetartunk, 
meg tudjuk védeni az üldözötteket. Elitéli azokat a 
főpincéreket, akik ellenségei a mozgalomnak.

Kopcsinovics kemény szavakkal ostorozza azokat, 
akik az utóbbi időkben a mozgalom fejlődését meg
akasztani igyekeztek s arra törekszenek, hogy meg
semmisítsék azt az embert, aki a pincérek érdeké
ben dolgozott.

Boor szaktárs is hasonló értelemben beszélt, 
mire az elnök elrendeli a szavazást.

A választás eredményét a bizalmiférfiülésből már 
ismerik szaktársaink. A megválasztott szervező 
bizottságot arra kérjük, dolgozzon erélylyel és ki
tartással az összpincérség érdekében, a modern 
haladás fcgverével.

Jegyzőkönyv. Felvétetett a budapesti pincér
egylet augusztus hó 3-án tartott rendkívüli választ
mányi ülésén.

Varga István elnök a határozatképességet meg
állapítja, az ülést megnyitja.

Elnökség bejelenti, hogy a választmány julius hó 
30-iki határozatának megfelelően tárgyalt a Magyar- 
országi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak 
Szaklapja szerkesztősége és kiadóhivatalával, azok 
az egyesület közleményeinek szükség szerinti teret 
átengedik, a szerkesztésben befolyást biztosítanak, 
miért is javasolja, hogy a már meghozott határozat 
kiegészítéséül hivatalos lapunk részére évi szubven
ciót állapítsunk meg.

Egyed Gyula, Kovács lózseí, Vigh István, Weisz 
József választmányi tagok felszólalása után a választ
mány évi 1800 korona sznbve nciót állapitott meg, 
annak utalványozásával az elnökséget bizza meg.

Elnökség jeleuti, hogy megfeieiö körheiyiség bér
lete iránti lépéseket megtette és a VII., Csengcri- 
utca 1. sz. (Almássy-tér sarok) alatti ház első eme
leti helyiségeit, amit a választmányi tagtársak is 
megtekintettek, megfelelőnek tart, azt évi 5800 
korona bérért javasolja kivenni.

Bakos Gyula és Weisz József váiaszimányi tagok 
felszólalása után a válásztmány a helyiség kibcrlé-

sét határozza „el. ónnak végrehajtásával az eln5k-Sép'oAtY«nv"",“*̂ ra" v*lasI,n'lfn!’ ” <llí*
bCTöbb'tárgy * nem "tévén, elnök az ülést bezárja.

Var* ^ Ín’Trenk A. Emil »Opera* vendéglőjeaz Andrássy-uton az .Opera* kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, a kávéssegédek fötalálkozóhelye.
P in c é r -c ip ő k  csak Serény Zsigtnondnál, VII., Erzsébet-körut 36 kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak errevonatkozó hirdetésünket.

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

VILtiOOSSAO KÖNYVNYOMDA R. T. BU0AP19T, V
Ezernél több kiváló orvos és tanár ajánlja!

1004. St. Louls Orand PHk.
Külföldi utazáson kérjen mindenfltt Szt. LnWcsfOrdÖl 

k r i s t á l v - A s v á n y v i z e t i

A  K R IS T Á L Y -F O R R Á S
vize hasznos Ital éíványiavorokítál ős emésztési »atiíz*égőknél. A lefp 
lisztább és leosnéizsóicsebb asztali és borylz. Hathatós aiomj- 
cslllapltó. -  Vidékre és kMfüldn- furardlJmsnttiszáUltás.-Kérjen 
árjegyzést. Széii6nvtclités-nélküli töltés isrendellietö, mely hasonló 
enyhesége folytán pótolja a francia Evittn és St..Qalleni vizeket.

Szt. LukácsfürdS Kutvállalat Budán.

PEZSGŐHÖZ
legjobb frci(r

Transiflvama Sec
12 elsőrendű kitüntetés.írás?- Főraktár:

BORHEGYI 
FERENC =Badapest, ü, Bizella-tár I. sz,

Sürgönyeim:
FRA N C O IS  BU DAFOK

===== nín. íi Mr. ufiirl tzilliUk. ===== Ftilia szísz-coburg-iethal herceg IS feasígs iríllltíl
B U D A F O K .

Q s =  Hors concoucs. ~  =  Vezérkápvlselősóg: «=r=
BUDA ÉS =  
BL0CHMANNBudapest, V., átidémia-ulti IS.

Telefon:
BU DAFO K  IS. SZ Á M .

Vendéglő-áthelyezés.Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy vendégtől helyiségemet Dohány- utca 36. számú házból
VII., Sip-utca 10. sz. házbahelyeztem át. Kitűnő tisztelettel

Baumann Lajos,
vendéglős.A b la k tis z t ítá s t , olajozást, padlóbeeresztést, kefélést, valamint cslllár- és paplrkárplt (tapéta)-tlsztltást s minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.B u d a p e s ti szoba- és ablaktisztító munkások szövetkezete.■ 1 ■ Iroda: VII., Huszár-utca 10. — Telefon 1400. Telefon 1400.

A szaktársak figyelmébe
Ajánljuk

H e r m á i m  G jasüsi
fé r f isz a b ó  m e sf  er*Budapest, VII., Erzsébet-körut 29,ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és jő Ízléséről már számtalanszor elismerésünket kiérdemelte.Jó  szabás 1 Olcsó árak !

J(ész üzleti ruhák raktára^

» B E E E B » * *
szénsavval telített ásványvizo hasznos ital éhrégyzcvarolmái és • m á íJté s I nnházségoknél. A  legtisztább és legogótzségcsebb a sztali 
és borvlz. — Hathatós szorajcslllapltó. — Óvszer fertőző beteg
ségek ellen. — Orvosi rendelet szerint egy melegített pohárral 
igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállít a

Szt. Lukécsfürdő K utvállalat Budán.

= A  világhírű f r a n c ia m

DELBECK & Go.
reimsi pezsgőborgyár és a 
=  müncheni Hofbrau =
m a g y a ro rszá g i  fSlerakata.Válogatott fűszeráruk, mindennemű bel- és külföldi csemegék, magyar és francia pezsgőborok, rum és tea, likőrök, sajt, vaj, kassai és prágai sonka, felvágottak, gyüm ölcsök stb. ................ .... raktára — ...............  ..
Brázay Kálmánéi

: Muzeum-kőrut 23.
ÍKUB3K25ETÍ

Pincér-cipész.
25 év óta elismert pincér-cipész.

Révai Fiilöp.
Ezen a téren versenyen kívül állő.

Üzlet: Budapest, 111., Wesselényl-utca 31.
Kész üzleti cipők raktáron tartatnak. 

Levelezőlap általi meghívásra azonnal jövök.

1 \
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B E S T Z  JÁNOS

müesztergályos, d á k ó -  
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, VII., Akácfa-utca 52. szám (Hab-utca sarok).

Kávéházi eszközök  
raktára

és javitó-mííhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter- 

- gát tatnak. 
Használt golyók és 

r dákók olcsón, állan
dóan raktáron vannak. 

Csorba golyók magas áron vétőinek meg ós bccseróltotnck.

Dákók gyorsan és pontosan készíttetnek.
T ELEFO N : S l-3 0 . T ELEFO N : 81-30.

ipáib l

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

Badacsony-kávéház
Erzsébet-kfirnt 41.
Kitűnő kávéházi ételek és italok.
Valódi amerikai tekeasztalok. sa

Minden este

Farkas Laci és Törők Pista
nigikcriil c lg ltp rM s cMilaninivész

teljes zenekarukkal h an g ve e se n  y e z  n ek .

Krausz Muki éa Most Ferenc
kávésok.

0  C sa lá d o k  ta lá lk o z ó  h e lye ! 0 1

g _ r  — — — — T _ p

C o n s u m '
pincérek részvénytársasága

Budapest, üli., Kertász-u. 48.
T e l e f o R . s z Í R i :  8 0 - 1 4 .Saját szipkagyárában mindennemű csinos kivitelű, kitűnő minőségű szivarszipkák készülnek, kívánságra cégnyomással. Saját gyártmányú szivarkahüvelyek nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és szalongyufák, fogvájók, kréták, táblák, szivacsok, kávéházi játékok, tekeasztal felszerelések, dákók, elefántcsont és kitűnő minőségű utánzott bllliárdgolyók stb. stb. Játékkártya gyári raktár. Árjegyzék ingyen.CrL

Lilik
Casinó'1

TV

Pincérek borbélya! Pincérek fod rásza ! ü

G r o s s  Simon ■
- ■■■ fodrászterme — ü

Budapest, VI., PetSfi-utca 3. ^
: ---- - - ■ ................. . '■

A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, leg
régibb pincér-fodrász. g g
Rendes árszabály I N épszavai

Akinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos ESS 
megjelenésre és a fejbőr ápolására, annak G r o s s  ““  
Simon fodrásztermét állandóan látogatni kell. 
Modern k iszo lg á lá si T isz ta sá g ! ^

r B

külön töltés.

Budapesti főraktár:

IY ., Szép-utca 3,
Telefon-sz.: 10 85.

S  G Y A K O R L A T I  
Z Ó H O K L A T T A N

MUNKÁSOK SZÁMÁRA.

IRTA : VANCZÁK JÁNOS.

Megrende lhető a Vas- és Fémmunkások Szaklapja 
kiadóhivatalában Budapest, V I ., Felső erdősor 7. 

1 koronáért, esetleg leveljegyekben is.

TÖRLEY
JÓZSEF
é s  T á r s a

Pincék:

BUDAFOK(Bpestmellett)

Irodák:

BUDAPEST, Vili.,
Eszterházy-utca 22.

Figysljünk a TŰRLEY-pezsgff 
va lód iságára ! 

Úrakadjunk az utánzatoktó l!

A legnagyobb kincs a jó  egészség, melynek főkeiléke u tiszta levé g ő !
tiszta, ütie levágó le g y e n , ^

Beck Károly szabadalmazott 
ablakszeliőztetd készülékét.
L' tai.iliminy kitünően bevált. Cgyszerü szerkezetű és minden 
ablakra alkalmazható. A legcélszerűbb és leghigiénikiisnhu 
szellőztető készülék. — l.evelbeni megkeresésre további fel

világosítással szolgál .p r  Öli 9/ í / Á O f í l  V  szabad. abiakszeHőz- DLUl\ I V M i t U L T  tető készülők kősziiS
Budapest, Vili. kér., József-utca 14. sz.
A szellőztető készülék kiválóságáról tanúságot lehet szám
talan s előkelő intézeti hivatal stb. így a m. klr. kereskedelmi 
minisztérium, a pozsonyi állami nöl tanltóképezdo, n Pesti Napló
szerkesztősége e's kladóhivatnla, továbbá számos állami 
intézel, Iskolák, kórházak, ahová az. ablakszcllöztető bevezet

tetett és kitűnőnek találtatott.

TÖRLEY JÓ ZS tsT®'

Pincérek figyelmébe!
n -  . _  _  i  _ _  _  :  i / 1 _  mindennemű tyukszemesP m c e r - c ip o K  ub/k.t ,„C(.

gyógyít cipőim viselése.
D n r u - A m  #«ŐB«róftr valódi finom chevreaux- 
■  i n C 0 f f " " G i p  CB S l  bőrből, k ö n n y ű , erő s  

t a lp p a l , pírja 14 korona.

P in c é r - c ip ő k  déliek mindenhol.

Serény Zsigmond
Budapest, VII., Erzsébet-körut 36.

Vidéki magrondelésel ilím itille l pontosan le tt illlt liN k .

V e n d é g l ő s  u r a k  f i g y e l m é b e !
legmelegebben ajánlom 
a legjobbnak elismert éa 
sok Időt s munkát meg
takarító «Berkovlts>-féle

Hektngraph-lapukat
s minden színben lévő 
töniákat. A nélkülözhetet
len Hektograph -lap  mind
két oldalon többször 
használható és egy ere
detiről 100- 120 másolat 
nyerhető. Lehúzás után 
barna olajos-itatós közé 
fektetjük s 3—4 nap tn u lv a  ismét h a szn á lh a tó . H oktograph - 
teke rcsek  és kimoshntatlan robo té i >4-1aftökek minden nagy

ságban rendelhetők

Berkovits Károly
sokszorositó-készfllékek, Hektngraph-raktárában

B udapest, VII., Slp-utca 11. szám.
Árjegyzék bérmentve.
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Szt-Lukácsfürdő Kutvállalat
Részv.-Társaság, Budapest-Buda.

Héhánij szakértői véleményFrohners Hotel Imperial, Wien.A Kristály asztali vizet vendégeink kellemes ize miatt kedvelik.
RüliUng, igazgató.Restaurant Kari Hlller, Berlin, NW. Unter den Llnden 62—63.A Kristályfonás ásványvíz vendégeimnél igen kedvelt és szállítmányaik mindig a legjobb állapotban érkeznek meg. Louis Adton, tulajdonos.The Savoy Hotel, London.A Kristályforrás ásványvizet kitűnőnek találom, úgy tisztán magában, mint borral vegyítve. Henry l r̂üger, vezérigazgató.The Splendld 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 cs. és Apostoli kir. udvari gazdasági hivatal, Wien.A Kristálytólrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.
Franz v. Worlitzky, cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

Hivatalos vélemények.Budapest székesfőváros vegyészeti és tápszervlzsgáló intézetea Kristályforrás ásványvizét tiszta, bomlási anyagoktól egészen mentes- és chemial szempontból egészségesnek minősítette.Dr. Rlglcr 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. belügyminiszter1906 március 6-án kelt 22.882. szánni határozatából: A Kristályforrás közegészség- ügyi szempontból mint élvezeti viz kitűnő és rendkívül értékes.Az Országos Közegészségügyi Tanácsa Kristályforrást helyes és tisztán való kezelése folytán a külföldön való versenyzésre más ásványvizekkel hivatottnak minősítette.

□
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