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Kéziratok vissza nem adatnak,^ magyarországi szállodai, éttermi is  kávéházi atkalmaxettak Ideiglenes ornaágos 
S ® szabadszervexS bizottsága fotyd évi október M 18-én és 16-ta, Budapesten, országosnyilvános gyűlést, a gyűlés után pedig kGIdétt-értekezletet tart, melyre ezennel meghívjak a m agyarom ig!ssálloilai, éttermi és kávéházi alkalmazottakat, f z  országos értekezleten képviseltethetik magukat a már meglét?® szervezetek MSI 4 kftldBttig. $lJ9l még niwes szervezet, ott a szaktársak értekezletre ftljjensk össze és válaszszák meg a küldöttel, f.  megválasztott küldötteket szeptember M  30»ig kell lapunk szerkesztőségéhez bejelenteni. $  napirendet legközelebbi számunkban közöljük.Testvéri üdvözlettel jRs ideiglenes országos szervező bizottság.

1903— 1907.Öt évi munkálkodás. — Kultúra és jobblét. — A kutyaszövetség.
(Sch.) A fenti kitételeket kellett idéznem, hogy elmondhassam mindazt, amit kell, hogy elmondjak a kávéfőzők és konyha- legények helyzetéről és szervezkedéséről.Hogy ha nem tévedek, a szabadság iszigeténí és «jog»-államban élünk és úgy tanultam, hogy az állam polgárainak joguk van jobblétre törekedniük, ha azok az állampolgárok az ő hazájukban bármilyen osztályhoz is tartoznak. De meg a jobblétre való törekvés veleszületett joga minden egyes embernek, különbség csak ott, vagy abban lehet, hogy a jobblétre való törekvést, illetve a jobblét elérését miként lehet gyorsabban és biztosabban elérni, t. i. egyes ember, vagy az egyes emberek összefogó szolidaritásával.Tagadhatatlan tény, hogy voltak idők, amikor az egyes ember is «szorgo3» munkájával bizonyos jobblétet tudott magának teremteni.De amióta a társadalmi egyenlőtlenséget a kapitalizmus (tőke) megszülte, amióta a tőkés társadalmi rendszer kialakulása mindinkább két osztályba helyezi az emberisé- séget, t. i. vagyonos és vagyontalanokra, munkáltató és bérmunkásokra, azóta az egyes munkásember jobblétre való törekvése lehetetlenné vált. Helyzetén csak úgy javíthat az egyes ember, ha osztálytársaival tömörül céljainak elérésére.Az ipar fejlődése megteremtette a társadalmi evolúciót, amely evolúció maga után vonta az emberek igényeinek fokozását Ízlésben, kényelemben stb.Ez a nagy fejlődési folyamat, az emberek igényeinek kielégítése hozta létre azokat a vakitó fényűzéssel és minden kényelemmel berendezett kávéházakat, amilyenek nemcsak Budapesten, de az összes európai államokban vannak, leginkább a felsőbb 'tízezrek, szórakoztatására és néha perfid hajlamaik kielégítésére.Ugyancsak a fejlődési folyamat teremtette meg a kávésipart is és ugyanakkor megszületett a kávéfőző bérmunkás Is, akik a kávéházi tőkések az ügynökök segítségével teljesen kizsákmányoltak évtizedeken át.A technika fejlődésével a bérmunkás helyzete mindinkább bizonytalanabbá vált, Ez a bizonytalan helyzet arra késztette a

bérmunkást, hogy társaival egyesüljön, szervezkedjék, hogy a munkáltatók kizsákmányolása ellen védekezhessék és jobblétet biztosítson a maga és családja számára.A munkások egyesületeket alkottak érdekeik védelmére. Mi kávéfőzők is megalakítottuk a Budapesti kávéfőzők és konyhalegények egyesületét 1903-ban, hogy egyesült erővel védekezhessünk az ellen a lelketlen kizsákmányolás ellen, amelyben akkor nekünk részünk volt.Először munkáltatóink zsákmányolták ki munkaerőnket a végletekig. Amikor azután kikerültünk az utcára, a vérszopó ügynökök vettek munkába, hogy kiszipolyozzák tőlünk utolsó fillérünket helyközvetités címén. Teljesen ki voltunk szolgáltatva a munkáltatók és ügynökök kapzsiságának.Az egyesületünk megalkotása után a legnagyobb energiával fogtunk hozzá a szervezkedéshez, liogy a fenti bajokat megszüntessük és elérjük mindazt, amihez mint embereknek, jogunk van.Az egyesületben neveltük az embereket. A megalázkodó közönyös, szolgalelkt! emberekből egy-két év alatt öntudatos és felvilágosodott emberek lettek,Az egyesületben fejlődő kultúra elvonta szaktársaink nagy részét a zülléstől.Az egyesületben ismerték meg szaktársaink értékét a munkájuknak. Ott ismerték meg a mai társadalomban fennálló igazságtalanságokat. Szóval kulturemberek lettek s mint ilyenek szervezkedtek, szervezettségük erejével elérték az ingyenes szakegyleti munkaközvetítést. Munkáltatóinkkal kollektív szerződésben biztosítottuk az évtizedekig nélkülözött szabadnapot, emeltük munkaerőnk értékét, kivívtuk a 24 és 18 koronás minimális heti munkabért, tisztességes bánást munkáltatóink részéről. Az elért eredmény megszerzésére az egyesületi alapszabály jogot ad tagjainak.Es nii élve alapszabályadta jogainkkal, nagy kulturális munkát végeztünk egyesületünkben. De nemcsak kultúrát hozott egyesületünk tagjainak, hanem anyagi jobblétet is.Tehát láthatjuk a szembeöltő különbséget a kávéfőzők, konyhalegények társadalmi életében 1903 és 1907 között.Öt hosszú éven át, a legnagyobb megpróbáltatásoknak kitéve, küzdöttünk szervezetünk felépítésén, hogy az tényleg tagjainak érdekképviselete legyen és hogy megtaláljuk szervezetünkben mindazt, amihez jogunk van, de a társadalom szük-

keblüsége miatt nélkülözni vagyunk kénytelenek, t. i. a társaséletet és a tudomány kincseit.És éppen ez az, amit a munkásoktól féltenek. Erre vall legalább a belügyminiszter eljárása akkor, amikor bennünket megfoszt attól, hogy békében folytathassuk egyesületünkben kulturális és jobblétre törekvő munkánkat a fennálló törvények keretén belül.Mit tettünk, hogy a belügyminiszter felfüggesztette egyesületünket? Azt a mihez született embereknek joguk van! Védekeztünk a munkáltatók és ügynökök kizsákmányolása ellen ? Felvilágosodottságunk tudatában jobb létre törekedtünk a törvényes formák betartásával. De úgy látszik, ez tiltott gyümölcs nekünk munkásoknak.Nekünk nem szabad védekeznünk a munkáltatók lelketlen kizsákmányolása, — a lakás- és élelmiszer drágulása ellen —. mert ha védekezni próbálunk, feloszlatják egyesületeinket.Velünk szemben kivételes törvényeket alkalmaznak. De szabad a munkáltatók kutyaszövetségének fekete listát vezetni és a nyomor fertőjében üldözni ezer és ezer családos munkást, azért, hogy nem akar barommódra igavonó állat lenni. A kutyaszövetség terrorizálja azokat a munkaadókat, akik vonakodnak tagjai lenni és nagy összegű pénzbüntetéssel sújtja ama tagjait akik belátták a kutyaszövetségnek perfid célját és békét akarnak kötni a munkásaikkal. Szaktársaink nap-nap után olvashatják pártlapunkban, a Népszavában a kuty'aszövet- ségtől, illetve annak egyes csoportjaitól kibocsátott fekete listákat. De olvashatja azt Szterényi József úrral együtt a belügyek minisztere is, akik együttesen engedik meg a munkáltatók szövetségének azt, amiért nekünk munkásoknak tolonckocsi és börtön járna.Szaktársak, kávéfőzők, konyhalegények 1 Bennünket megfosztottak attól", hogy a törvényes formák közt védhessék meg azokat a jogainkat, amelyeket szervezettségünk erejével kiküzdtünk munkáltatóinktól. A munkáltatóknak minden eszközt fel szabad használni munkásaik letörésére.Bennünket kivételes törvények közé szorítottak. Bizhatunk-e másban, mint saját erőnkben és a szervezett munkások támo-
Ítatásában? Nemi Ha a hatalom lelietet- enné teszi az egyesületben való békés szervezkedésünket, akkor fentarthatjuk szervezetünket saját magunktól jóváhagyott



2. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 1007szabályokkal. Egy kötelességünk van: szervezettségünk erejével a legszigorúbban betartani és betartatni a kollektív szerződéiben biztosított pontokat és az, hogy öní.udatosságunkkal megszüntetni az esetleg költünk levő ellentéteket, hogy egy mindért és mind egyért, minden pillanatban készen álljunk akkor, ha egyesületünk feloszlatása esetén munkáltatóink felbontani akarnák szerződésünket.Nos tehát szaktársak, munkaszerződésünkben biztosított jogainkat összetartásunk erejével biztosítottuk. Aki megszerzett jogaink elkobzására gondolna, azzal irgalmatlanul szembeszállunk. Tehát félre a köztünk létező személyeskedéssel és fel az együttesen működő, testvéries munkára.
A kávéssegédek bizal miférfi- testii 'elének működési szabályzata.A szociáldemokrata szakszervezetek ellen indított hajsza arra kényszeritett minden munkás-szervezetet, hogy erős, szilárd alapokra fektessék le szabadszervezetüket. A szabadszervezet bástyáit a bizalmiférfiak képezik, kik ha hűen és kitartóan teljesítik kötelességüket, akkor nincs az a hatalom, mely a szervezet erejét megtörni képes legyen.Nálunk a bizalmiférfiak eddig is eléggé kötelessiígteljesitők voltak és a jelenben mégis sokkal nagyobb súlyt kell fektetnünk működésükre, sem hogy csak a legkisebb hibát vagy mulasztást is el szabadna néznünk. Hogy bármilyen hiba vagy mulasztásért ne lehessen kibúvót találni, azért egy szabályzatot alkottunk, amelynek keretében minden bizalmiférfi úgy teljesítheti kötelességét, hogy ezáltal működése sem magának, sem másoknak kárára nem lesz, de a szervezetnek és igy az összességnek hasznára válik.Ezen szabályzat irányadóul szolgál a kollektív szerződés betartásának szigorú ellenőrzésére, a nem egyesületi tagok alkalmazásának meggátlására, a hely közvetítés körüli visszaélések megszüntetésére, valamint az egyesület és a szabadszervezet anyagi kötelezettségeivel szemben hanyagul viselkedő szaktársak megrendszabálypzására.Minden egyes bizalmiférfi köteles ezen szabályzatot (melyet füzet alakjában fog megkapni) állandóan magával hordani, hogy a szabályzathoz mellékelt ellenőrzési lebélyegzést, az üléseken történő megjelenésekor teljesíteni lehessen.Az üléseken való megjelenést igazoló lebélyegzést a bizalmiférfi kívánatra az üzletben levő munkástársainak megmutatni köteles.A szabályzat a következőképpen szól: 

Eizalmitestűleti szabályzat.1.
1. A bizalmiférfit az üzletben dolgozó szaktársak

választják.
2. Bizalmiférfinak oly egyén választandó, aki a szer

vezeti szabályzatban előirt jogoknak és kötelessé
geknek megfelelni mindenben képes.

3. Nem lehet bizalmiférfi az, aki fizetési kötelezett
ségeinek az alapszabályok értelmében eleget nem 
tett, heti illetékeit pontosan nem fizeti, sem az, aki 
a munkaadóval rokoni viszonyban van.

II.
Biza!miférfi joga és kötelessége.

1. Heti értekezleteken való megjelenés, szólás- és 
szavazási jog.

2. Az üzletben vele dolgozó munkástársainak kép
viselete a szervezetben és ügyeikben történő eljárás 
joga.

3. Ha az egyezménynek valamelyik pontja az üzlet- 
bennem lesz betartva, jogát képezi a bizalmiférfinak a 
munkaadónál ez ügyben eljárni s ha ez célra nem 
vezetne, úgy a bejelentést n szervező bizottságnál
megtenni.

4. A  bizalmiférfi ügyel arra, hogy az üzletben dol
gozó munkások közt a szükséges egyetértés és jő 
viszony meglegyen, esetleg felmerült sérelmeket a 
kartársai közt békés utón elintézni hivatott.

5. Nagyobb sérelem esetén, amely esetleg munka- 
beszüntetéssel járhat, a bizalmiiérfinak jogát képezi 
megkísérelni a felmerült ügyet békés uton'elintézni, 
de munkabeszüntetést csakis a szervező bizottság 
előzetes beleegyezésével lehet foganatosítani.6. Azon esetben, ha halasztást nem tűrő sérelem 
merülne fel, amelynek elintézése kikerülhetetlen,

úgy a szervező bizottság elnöke vagy titkára azon
nal értesítendő, aki sürgősen intézkedni tartozik.

7. A bizalmiférfi tartozik a vele munkában álló 
társainak úgy neveikről, valamint lakásaikról nyil
vántartást vezetni.8. Gondoskodni tartozik a biznlmiférfi arról, hogy 
az általa képviselt munkások úgy tagdíjaikul, vala
mint illetményeiket pontosan befizessék. Ha vala
melyik, általa képviselt, ezen kötelességének eleget 
nem tenne, tartozik a szervezetének bejelenteni.9. öizalmiférfi tartozik a hetenként tartandó ér
tekezleteken megjelenni és az ott hozott határoza
tokat vagy utasításokat munkástársainak tudomására 
adni.

10. Amely bizalmiférfi háromszor egymásután az 
értekezleten meg nem jelenne vagy indokolatlanul 
távol marad, azt a bizalmiférfitestület töröli, illetve 
a képviselettől megfosztja és az üzlet más bizalmi
férfi megválasztására utasittatik. Az igy törölt egyén 
mindaddig üzletet nem képviselhet, mig a bizalmi- 
férfi-testület azt meg nem engedi.

11. A  bizalmiférfi intézi a heti illetmények be
szedését az általa képviselt üzletben. Köteles azt a 
szervezetnek pontosan beszolgáltatni. Amely tag a 
bizalmiférfi felszólítására a fizetési kötelezettségé
nek eleget nem tesz, vagy eleget tenni nem akar, 
az vétkezik a szervezeti szabályzat 5-ik pontja ellen 
és mint ilyen fog elbíráltatni.

12. Az üzletben dolgozó munkásoknak meg van 
az a joga, hogy azon es?tben, ha a bizalmi
fél fi kötelességének megfelelni nem akar, vagy 
nem tud, egy másik szaktársat ruházzanak fel 
bizalmukkal, tbben az esetben azonban tartoznak 
ezt a szervező bizottsággal közölni és a változást 
megindokolni. Ha a szervező bizottság nem találna 
okot a bizalmatlanságra, úgy jogában áll az illetőt 
tisztségében megtartani.

13. Egy olyan üzletben, hol 3 vagy több mun
kás dolgozik és bizalmitestületbeli képviseletét nem 
teljesiti, bizalmiférfit beküldeni nem akar, úgy a 
nevezett üzlet, valamint az ott dolgozó munkások 
neve a szaklap utján lesz ismertetve és kellő elbírá
lásban részesítve.

14. Fennáll a szervező bizottságnak az a joga is, 
hogy az ily üzletbe hivatalból nevez meg bizalmi
férfit.

15. Ha a bizalmiférfi elbocsáttatik, a többi vele 
dolgozó munkástársai kötelesek meggyőződést sze
rezni, hogy vájjon mi szolgáltatott okot a bizalmiférfi 
elbocsátására. És ha meggyőződést szereztek arról, 
hogy szervezeti ügyből kifolyólag történt elbocsátása, 
ez esetben vele szolidaritást vállalni kötelesek.

16. Ha valamelyik munkás az üzletben intrikál, 
vagy őtet meg nem illető jogokat vindikál, vagy 
ha a bizalmiferfi eljárását, jogkörét akadályozza és 
összeférhetetlen természetével a munkás és munka
adó közti jó viszonyt veszélyezteti, ezen eshetősé
gek a legszigorúbb elbírálásban részesittetnek, ha 
a bizalmiférfi ezekről a szervezetnél jelentését meg
teszi.

17. Úgy a bizalmiférfinak, valaminta tagoknak pana
szaikat, illetve jelentéseiket Írásban kell a szervező 
bizottság részére beküldeni. Ezen szabály alól csak 
a sürgősebb vagy kisebb bejelentések képeznek 
kivételt, ezek a szervező bizottsági titkárnál szóval 
is bejelenthetők.

Ezen szervezeti szabályzatot tárgyalta és fogadta el 
a budapesti kávéssegédek bizalmiférfi-testülete 
1907 augusztus 28-án tartott ülésén.

Ezen szabályzat minden szervezett kávéssegédre 
nézve kötelezőnek mondatott ki.

A budapesti kövességedéit 
szervező bizottsága.Levelezés.Dániel siralma.A .Levelezési) rovatban erősen hangsúlyozott azon elvnél fogva, hogy .minden a szervezkedés és az egyesületi élet körül folyó vita lapunk hasábjain találjon utat és kifejezést., kérem e sorok szives közlését. Megjegyzem, hogy a személyeskedést lehetőleg kerülöm és csak annyiból foglalkozom Weisz D. Dani szaktárs úrral, amennyiben személye szorosan a tárgygyal összefügg. Mert Weisz D. Dani szaktárs egész cikke (.Egy kis tanulság*) argumentum ad hominem.1. Ugyanis Weisz D. Dani szaktárs urnák első pillanatra ártatlan, sőt jóakaratun k  látszó cikkéből behatóbb vizsgálat után szembetűnően kilátszik a lóláb, tudniillik a rosszoldalu képmutatás. Tanácscsal szolgál ugyanis a mostani vezetőségnek a renitens tagokkal szemben való elbánásra és tettetett naivitással beismeri a régi vezetőségnek a múltban e téren elkövetett bűneit, de ugyanekkor üt egyet a jelenlegi vezetőségen, mikor azt állítja: . szép, hogy 714

szavazd leszavazott, de sajnos, ezen szítai
mat csak a felét jogos szavazóknak nevezni . . . »  No hát, aki csak egy kissé tovább lát az orránál és nincs vaj a fején,

tisztában van azzal, hogy tulajdonképpen mit akar Weisz D. Dani szaktárs ezzel mondani, Azt tudniillik, hogy a mai vezetőcég jogosulatlan szavazatok folytán jutott az egyesület élére. E burkolt gyanúsítás ellen, mint a mostani választmány tagjai, úgy a magam meggyőződése szerint és valamennyi kartársam nevében a legerélyesebben tiltakozom.2. Weisz D. Dani a «jogosulatlan» szavazó szaktársakat azért, mert felismerték a légi vezetőség ugyanazon bűneit, melyekre Weisz D. Dani szaktárs maga hívja fel cikkében a figyelmet és mert emiatt a szaktársak többsége elfordult a régi vezetőségtől és újat választott, szóval, mert öntudtra ébredt, ezért Weisz D. Dani szaktárs enyhén akarván kifejezni magát, «ön
tudatlanoknak(szerinte erősebb kifejezést 
érdemelnének, tudniillik: szamarak, marhák) bélyegzi. A többség nevében ez arrogáns sértést visszautasítom.3. Ami Weisz D. Dani prófétáit illeti, kik magy viharokat jósolnak a közel jövő
beni, azokra egyszerűen az a megjegyzésem, hogy e prófétákat ismerjük és tudjuk, hogy a jósolt viliarok ezeknek a prófétáknak szivük leghőbb kívánsága, hogy a zavarosban halászva, újra reményük legyen az elvesztett hatalmat visszaszerezni. Keserűen csalódni fognak, a jóslatok nem fognak beválni.Különben is a felvilágosult, igaz szociáldemokrata a prófétákat az egyivásu misztikus alakokkal együtt már régen lomtárba dobta, azokban nem hisz, mert tisztában van kitűzött céljával.E céltól bennünket eltéríteni sem Weisz D. Dani szaktárs, sem pedig előttünk ismeretes, hasonló elégedetlenkedő' társai eltéríteni nem fognak.Az öntudatra ébredt szaktársak önzetlen küzdelmét csnnya kenyérharcnak mondja a hatalmát vesztett irigység. Weisz D. Dani szakiárs ur! E bombasztikus frázison azt hiszem, a legjobban ön nevet.Szaktárs ur! Cikkének zárszavában ön is kiváltja, hogy szervezetünket nagygyd és 
hatalmassá tegyük, de ha ezt akarjuk, akkor ne a bukás felett érzett keserűség .irányítsa tetteinket, kanem az önzetlenség. Ön rossz vezér volt, bűneit önmaga beismeri, legyen jó közkatona, igy talán jobban szolgálhatja a szervezetet. Antony Fiilöp.A tetszhalottak.

Körülbelül egy esztendeje lesz annak a nagy 
horderejű mozgalomnak, amelyet az eltérni! segédek 
társadalmi és gazdasági helyzetük javításáért indí
tottak. De kiemelkedett c mozgalomból egy momen
tum, t. i. a pincérek véréből évtizedek óta táplál
kozó «vipera* ügynökök elleni akció. A legtöbb 
éttennisegéd úgy gondolkozott (s elég helyesen), 
hogy a szervezkedéssel első sorban is a cupringe- 
rek karmai közül keli kiragadni a pincéreket, hogy 
e vérszomjas fenevadaktól megszabadhassanak, mint 
áldozatok egyrészt, másrészt, hogy a megindított 
mozgalom folytán keletkező sztrájkoknál lehetet
lenné váljon a sztrájktörők szállítása. Még élénk 
emlékezetében lehet minden éttermi segéd szaktár- 
sunkuak az a gyűlés, amelyen határozatilag kimon
dották, hogy becstelen, áruló és gazember lesz az 
az éttermi segéd, aki a nevezetes gyűlés után ügy
nökhöz megy oly célból, hogy közvetítesse magát.

De emlékezhetünk azokra a plakátokra is, amelye
ken fekete kereszttel jeleztük az ügynökök temetését. 
Abban az időben bámulatos lelkesedéssel indultak 
az éttermi segédek a vérszomjas ügynökök elleni 
akcióba, ami elég indokolt is volt, ha tekintetbe 
vesszük azt, hogy az ügynökök letörésével minden 
egyes éttermi segédnek évente 50— 80— 100, esetleg 
több, az ügynökök által kizsarolt forintja marad 
meg és egyben megszűnik az az ókorba illő, szé
gyenletes emberhús-kereskedés, amelyet ma tnár 
modern társadalomban a szervezett munkások meg 
nem tűrhetnek.

Amikor a fenti mozgalmak voltak, meg nem volt 
*kollektiv» szerződésünk az ipartársulattal, mig 
később szervezkedésünkkel elértük azt, hogy a 
Magyarországi szállodások, vendéglősök és korcs- 
márosok ipartársulata a B. P. E.-tel kollektív szerző
dést kötött, ahol ki van mondva, hogy munkál
tatóink kötelesek az egyleti munkaközvetítést igénybe 
venni s kizárólag csal: a li. P. E. tagjait alkalmaz
hatják vállalataikban.

hz elég világosan van meghatározva. És mégis 
mit tapasztalunk a szerződés megkötése óta ? Azt, 
hogy sok munkáltató ügynöktől vesz személyzetet, 
persze csak azért, mert akadnak a feuti gyűlés
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határozata ellenére szaktársak, akik elmentek az 
általuk eltemetett ernberhttskcrcskedff cupringerek- 
hez. Csak néhányat ragadunk ki azok közül a főnö
kök és szaktársaink közül, akiknek becsületszavukra 
úgy látszik alig lehet építeni. Például:

Polednik Gyu la  cupringer Szabó, hűvösvölgyi 
vendéglőshöz az alábbi «izeket» szállította kisegí
tőknek :

K issa  István, W rcczovszky Gregor, Kohn  
G., Bcrucz F., Bérczy, Kalmer, Hoffmann és 
Pospischl.

Holzspachhoz pedig D rexler Jánost.
Éger szállítm ánya az itt kővetkezők:
Szentgyörgyi Árpád, és Kósa  István Line- 

berghez, es P intér Jánost valami Ügeti Imre 
úrhoz.

Csákány Antal is el csákányozott egyet Lakatos, 
Wesselényi-ntcai vendéglőshöz.

És most zárjuk le a «tetsz»-lialottak által elföldel
tek listáját és vegyük úgy, hogy ha az éttermi segé
dek által eltemetett ügynökök csak «tetsz»-halottak 
voltak (mert mint látjuk felébredtek), talán az ő 
általuk eltemettettek is fel fognak ébredni, vagy 
felébresztjük őket, hogy a szervezett éttermi segé
deknek az újabb, de most már az igazi ügynöki 
rendszer eltemetésénél segédkezzenek.

Nos igen, most már elérkezett a cselekvés érája. 
Aki öntudatos éttertnisegéd, az nem fogja magát 
eladatni rabszolga módra a saját pénzéért, mert 
hiszen hiába is tenné, mert már meg vannak az 
üzletekben az öntudatos és szervezett bizalmiférfiak, 
akik őrködni fognak azon, hogy a munkáltatót 
figyelmeztessék a szerződés pontos betartására. 
Igen, szégyenpir kellene, hogy borítsa arcunkat 
akkor, ha egy éves szervezkedésünk után még 
annyi erőnk sem volna, hogy érvényt szerezzünk 
annak, amit szervezkedésünkkel biztosítottunk 
magunknak. Hogy tudunk-e, azt a közel jövő meg 
fogja mutatni I

tJizalmrférfiak, résen legyetek! Suhogó.Szervezeti ügyek.
Bojkott és zárlat.

B o jk o t t :  alatt áll: a  „ F o g a d ó 5*
dm3 fárcelmény. Szarvazett szakmamunkás 
a „Fogadót" nem olvassa.

Zárlat  alatt állanak: Szeged ás P é c s  vámsak, hol a szaktársak mozga
lom olStt állanak. Senki a nevezett városokba 
ne utazzon.A kávéssegédek szakegylete választmányi tagjainak figyelmébe. Választmányi ülésekre szóló meghívók csak rendkívüli ülések alkalmával lesznek szétküldve; rendes választmányi üléseken, melyek minden kedden délelőtt tartatnak, a t. választmányi tagok meghívó nélkül is kötelesek megjelenni. Az elnökség.Újabb győzelmek. Amióta a kerületi szervező bizottsági tagok megkezdték szervezési munkájukat, látjuk csak, hogy a szervezési munkálatoknak kerületenként való felosztásával minő hiányt pótoltunk. Ennek köszönhetők az immár több helyen elért eredmények.Legutóbb a budai Lineberg-féle étterem konyhaszemélyzete kérte az őt megillető heti szabadnapot, ami Wölfer István bizalmiférfi szaktársunk agitációjának az érdeme. A személyzet összetartásának meg is lett az eredménye, amennyiben követelésük teljcsittetett.Üdvözöljük a Lineberg konyhaszemély- zetét szervezkedésük első eredménye alkalmával. Vegyenek példát a többi éttermek konyhaszemélyzetei is. Tanulják meg, hogy sorsukat csak úgy képesek megjavítani, ha szervezkednek és összetartanak az éttermi segédekkel.

Ocrber Miksa aréna-uti, Friesz kecskeméti-utcai és Molnár Sándor kis-hid-utcai vendéglősök üzleteit is felkeresték a kerületi bizalmilérfiak a statisztikai iv kitöltése végett Kitűnt, hogy a három üzletben még a régi ázsiai állapotok uralkodnak. Se szabad nap, se fizetés, ellenben levonások nagyban dívnak. Az itt alkalmazott szaktársak mintha csak a sötét Afrikában és nem Budapesten élnének. Legalább ezt kell feltételezni róluk, amikor már nyolc hónapja van árszabályuk az éttermi segédeknek és ők csak most ébrednek fel mély

álmákból, de most is csak azért, mert a kerületi szervező bizottság a három üzlet berkeiben is megzörgette a haraszt.De most már a fenti üzletekben alkalmazott szaktársaktól elvárjuk, hogy érdeklődni fognak a szervezeti élet iránt is és nemcsak a szervezet által elért előnyöket élvezik, hanem teljesíteni fogják szervezeti kötelességeiket is. Tudniillik pontosan fizetik szervezeti és egyleti járulékaikat és hetenkint résztvesznek a bizalmiférfi-érte- kezleteken.
A Continental-szálloda nagyon szépen kicsiszolt termeinek csiszolatlan tulajdonosát, Fehér Gyula urat is egy kissé megcsiszolták ottani szaktársaink, amit bizonyít az alábbi nyilatkozat:Alulírott kérem éttermi munkásaimat, hogy az általam vagy családtagjaim által őket illetett sértő bánásmódot meg nem történtnek tekintsék. A jövőre nézve pedig- a legtisztességesebb bánásmódot ígérem. Fehér Oyula.Sztrájk az Aréna-uti -Kéményseprő.- vendéglőben. Vasárnap, e hó 25-én déli 12 órakor az itt alkalmazott éttermi segédek a főpincér és szakácsnő miatt kénytelenek voltak sztrájkba lépni. A magunk részéről ezt a sztrájkot nemcsak azért helytelenítjük, mert az be nem jelentetett a szervező bizottságnak, hanem azért is, mert szervezett munkásoknak a sztrájkkal nem szabad csak úgy papirsapkás és fa 

kardos katonásdit játszani. A sztrájk a szervezett munkásoknak egyik leghatható- sabb eszköze arra, hogy vele előnyöket vivjanak ki és azokat megvédjék. De sport
szerűen ezt az eszközt nem lehet alkalmazni. Ennek a tetejébe pedig otthagyni a sztrájk területét és egy távoli vendéglőbe menni vigadni, mintha misem történt volna, a legérthetetlenebb könnyelműség. Ezért történhetett meg aztán, hogy a munkáltató 15 sztrájktörőt kapott. A sztrájk 26-án délig tartott, amikor a szervező bizottság közbenjárására a felek megegyeztek. A sztrájkolókkal Nagy Ede kisegítő szaktárs vállalt közösséget.A Vampetitsnél alkalmazott szaktársak eljárását, hogy megengedték két alkalmazott társuk odakölcsőnzését a megszorult munkaadónak, nem tudjuk elég élesen elitélni. Ez bűn volt. Különben erről még beszélünk.Kindl Mátyás éthordó, aki 18 évig volt Wampetits vendéglős alkalmazottja, a múlt héten fel lett mentve alkalmazásától, de nem azért, hogy nyugalomba menjen, hanem újból megkezdje a munkát. Amint bennünket az esetről értesítenek, szaktársunkat saját hibájáért bocsátották el. Bármiként is álljon a dolog, de azt le kell szögeznünk, hogy a 18 évi munkálkodásnak meglett a jutalma. . .Bocsánatkérő nyilatkozat. Alulírott ezennel kijelentem, hogy sem a szervezetet, sem annak tagjait sérteni nem akartam. És ha az mégis megtörtént volna, a szervezett éttermi szaktársaimtól ezúton kérek bocsánatot s ígérem, hogy a jövőre hasonló eset részemről meg nem történik.

Gansel József, 
éttermi segéd.Bandi Antal vendéglős ur, az éttermiek szervezetének 4 koronát, Czipót József utján Ujtátrafüredről pedig 2.60 koronát kaptunk, amit ezennel nyugtázunk.Bocsánatkérő nyilatkozat. Alulírott becsületszavamra kijelentem, hogy én a szervező bizottságot nem denuncidltam s aki ezt tette, becstelen gazembernek tartom. Egyben pedig bocsánatot kérek szervezetem ellen tett, szervezett munkáshoz nem illő kijelentéseimért s fogadom, hogy szervezetemnek hűséges munkálkodó tagja leszek. Demusz Károly.Sürgöny. Székesfehérváron az összes ét

termi cs kávéházi szakidrsak az általános 
sztrájkban részt vesznek.

VIDÉK.Kassai szakegyesület. Kassal szaktársaink szeptember elején megkezdik ideiglenes működéssel rendelkező szakegyleti működésüket. Ez ideig a szabadszervezet keretében dolgoztak igen szép sikerrel. Kassa és vidékének összes pincérei tagjai a szervezetnek s azért sikerűit eddig oly szép eredményeket elérniük.Az utóbbi időkben több konfliktusuk volt a munkaadóikkal, de a vezetőség közbenjárására valamennyi békés elintézést nyert.Nagyváradon Nágel Gyula éttermi segéd a folyó hó 23-án tartott értekezleten nyilvánosan bocsánatot kért a szervezettől és megígérte, hogy a jövőben annak hu tagja lesz.Ázsia Pozsonyban. Egy Pozsonyból érkezett szaktársunk panaszolja, hogy milyen ázsiai időt élnek még mindig a pozsonyi pincérmunkások. Nem elég, hogy a főnököktől hagyják magukat kiszipolyozni, hanem még a saját egyesületük révén is el vannak nyomva. Ezeknek a szegény páriáké nak akkor, amikor már az egész ország pincérsége szervezkedik, még mindig nincs halvány sejtelmük sem arról, hogy mire való az egyesület.Az ő egyesületük nem arra való, hogy vele maguknak jobb megélhetést, tisztességesebb bánásmódot küzdjenek ki, hanem csak azért van, hogy főnökeiket megtisztelhessék annak vezetésével. Nem tudják, hogy az ilyen egyesület szolgál azután a munkaadóknak eszközül arra, hogy alkalmazottaikat elnyomhassak, maguknak oacsó munkaerőt biztosíthassanak.Hogy a kizsákmányolás könnyebben menjen, a munkaadók valami Albert Károly névre fülelő piócát ültettek az egyesületbe, mint közvetítőt. Ez a förtelmes alak akadálya Pozsonyban a szervezkedésnek. Ha véletlenül más vidékről egy felvilágosult pincérmunkás Pozsonyba kerül, annak ott- maradását lehetetlenné teszi. Mikor a hatalmi gó'g elfogja, akkor a kezébe veszi furkósbotját és" ezzel fenyegetve mondja: mig ez a bot egész, addig ide be ne tegye lábát szervezett munkás. No de, ha a pozsonyiak félnek is attól a bottól, mi azonban megfogadjuk, hogy erre a bolondra ráhúzzuk a kényszerzubbonyt.Lesz rá gondunk, hogy Pozsony ne soká maradjon szervezetlenül.Hogy jár az, aki ügynökhöz fordul.
Németh Vince szaktársunk, a rózsahegyi városi szálloda főpincére, panaszolja, hogy a szállodatulajdonos, Unger Vilmos Győző — összejátszva Schlesinger József budapesti csetédközvetitővel — miként csapták őt be.A rózsahegyi városi szálloda ugyanis nyáron teljesen pang és igy a már régebben ott lévő főpincér, Kolb Ernő, a nyári idényre szabadságot vesz és jobb vidékre költözik pénzt keresni. Azonban Rózsahegy szállodája sem maradhat főpincér nélkül. Kell valakit fogni, aki a jó téli szezon reményében nyáron át felegye magát. Ki tud azonban — ismerve a helyzetet — ily körülmények közt oda balekot áliitani ? Ki más, mint Schlesinger József, a cseléd- kufár. Vaunak még pincérek, akik nem tudnak ezek nélkül az emberkereskedői: nélkül meglenni, hanem minden keserű tapasztalatuk ellenére is be-bekukkantanak ezekbe a közvetítő irodáknak nevezett barlangokba, rámennek a lépve s be hagyják magukat csapni.

Németh. Vince szaktársunk is, bár azt írja, hogy már évek óta nem tette lábát ügynöknek a küszöbére, egyszer mégis bement megint, de alig hogy átlépte a küszöböt, már meg volt fogva Schlesinger csapdájában. Ugyanis elfogadtatták vele a rózsahegyi városi száRoda főpincéri állását persze a szokásos feldicserések me*™ Le is fizetett rögtön 40 korona rámát Csak amikor megértre’-'-* K0zsa'



10074. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapjahegyre és átvette az üzletet, tudta azt meg, hogy 0 az egészben csak pár hétre van felvéve, mert a régi főpincér, szabadság- idejének letelte után, ismét elfoglalja állását. így juttatta Németh Vincét Schlesinger lelkiismeretlenül 40 korona honorárium, úti- és egyéb költségek, de ami a legfőbb: idejének haszontalanul történt elpazarlá- sához.Egy jelentéktelenebb esete ez csak azon számtalan ilynemű visszaéléseknek, melyeket az ügynökök még ma is elkövetnek a vidéki közvetítéssel. De azért szaktársaink között még mindig akadnak elegen, akik nem akarják megszívlelni a folytonosan hangzó intőszavakat és nemhogy az egyesület utján igyekeznének álláshoz jutni, hanem ezektől a piócáktól várják boldogulásukat.
Németh Vince szaktársunk is most panaszkodik, dühösködik a gazdájára, pedig már előbb is tudhatta volna, hogy amely vendéló's már Schlesingerhez fordul személyzetért, az éppen olyan, mint Schlesinger; méltók egymáshoz és méltók mindnyájunk utálatára. SZEGEDEbben a városban is érvényesül tehát a munkáltatók uszítása. Ebben a városban is érvényesül a vidéki törvényhatóságok azon önkényuralma, amelyből oly élesen világlik ki a burzsoá munkáltató és a burzsoázia szolgálatába szegődött hivatalnoki kar közötti viszony.Ezek a töryényhatósági jó urak különösképp rokonszenveznek a vendégló's és kávés polgártársakkal. De való igaz az is, hogy ezek tudják őket a legjobban korrumpálni.A vendéglők és kávéházak alkalmazottai, ha megfigyelő képességüket érvényesíteni akarnák, ha megvolna bennük az erre való ambíció, jócskán tudnának a főkapitányok, alkapitányok, fogalmazócskák, járásbirócskák életrendjéből adalékokat szolgáltatni.A pincérek szociális szervezkedése és felvilágosodása kényes is egy kissé e társadalmi kiskirályokra nézve, éppen azért hatványozottabb mértékben nyújtanak segédkezet a pincérek szervezkedésének megakadályozására. Szegeden sincs ez másként. Addig, mig Juránovicsék voltak a pincérek félrevezetői, sohasem jutott eszükbe a pincéregyletben vizsgálatot tartani.De most, hogy Juránovicséknak már kényelmetlen az egylet, hát igyekeznek csupa szoigálatkészségből feloszlatni azt.Szegedi szaktársaink azonban elég tüz- próbán mentek már keresztül, mintsem ily könnyű szerrel lehessen rajtuk végig- gázoini.Mint az ottani szervező -bizottság Írja, kollektív szerződésűk egyik sérelmes pontjának megváltoztatása tárgyában hétfőn nyilvános gyűlést tartanak. Szükséges, hogy a kérdéses pont másként fogalmaztassak, mert az valóban rendkívüli sok kijátszásra ad alkalmat.A munkáltatók uszitói: Köss János, 

/uránovics Ferenc és még egy Schwarz nevezetű, aki még hozzá a munkásság verejtékén szerezte vagyonát.Szegedi szaktársaink ügye jól áll. Az összetartás köztük kitűnő és velük van a szegedi munkásság harckészsége is.Ha egyesületüket feloszlatják, annak megtorlásáért a legradikálisabb eszközöket is igénybe fogják venni.Nem vagyunk a munkáltatók józan belátásáról meggyőződve, de azért mégis úgy hisszük, hogy Szeged kávésai és vendéglősei legnagyobb része nem fogja magát kitenni a bekövetkező harcok kellemetlen következményeinek, hanem cserben fogják hagyni a csupán hatalmuk, a pincérség feletti uralmuk visszaszerzéséért vakaródzó «juránovicsokat»,A szegedi pincérség pedig, ha ezt a harcot megvívta, ismét egy szép vívmányt könyvelhet történetünk lapjaira,

Siófok. Lapuk 10-iki számában Czenk Gyula, fizetőpincér kibojkoitálásáról hozott tudósításunkban megemlítettük, hogy a két felirónő a fizető pincérrel tartott. Erre vonatkozólag a két felirónő levelet küldött hozzánk, melyben eljárásukért bocsánatot kérnek.A levél igy szól:Alulírottak ezenel bocsánatot kérünk a velünk együtt dolgozó szervezett kávés- segédektől, valamint az egész szervezett munkásságtól azért, hogy az ő elvi határozatuk végrehajtásával szemben fenye- getőleg nyilatkoztunk és, hogy sértő' kijelentéseket használtuk.Egyben pedig kijelentjük, hogy a szervezett munkásokkal szemben ezentúl a legnagyobb tisztelettel adózunk.
Langard Elza és Alexy Juliánná.A magunk részéről hozzáfűzzük még azt, hogy a fudósitásban foglalt azon célzást, miszerint a két felirónő csupa szerelemből pártolta Czenk Gyulát, nem a két nő becsületét érintő szándékkal irtuk, mert mi csak platónikus rokonszenvre gondoltunk, amilyen együttdolgozó munkások között fenn szokott állni. Vegyék ezen helyreigazítást elégtételnek, ha esetleg félreértettek bennünket.A pécsi szaktársak köréből. A pécsi szervező bizottságtól kaptuk a következő kis gyászjelentést:

A pofonok áldozata!Fájdalomtól megtört szívvel jelentjük, hogy Hummer Gusztávállitólágos szaktársunk, agylágyulásban szen- vedő.alak a pofonoknak nagy hatása alatt lévén*s végelgyengülésben a «Mátyás Király* szállóban a szesz mellett végzi utolsó leheletét.A megbolondultat folyó hó 24-én, délután 3 órakor örömmegtelt szivvel kisérjük utolsó útjára.Béka turbékoljon hamvai felett!
A szervezd bizottság. Ezen gyászjelentést azért adták ki az illető Hummer Gusztávra, mert a szervező bizottságot kijátszotta.A szervező bizottság ugyanis bojkott alá helyezte a Mátyás Király szállodát. De az üzletben két sztrájktörő' maradt, névszerint Schmiedt Ferenc föpincér és Lebsatt István éthordó. Így a bojkott akkor nem sikerült. Később azonban egyik kilépett és helyette a tulajdonos sem stabilt, sem kiségitőt nem kapott. Ekkor kezdó'dött Hummer szerepe. A szervező bizottság határozata ellenére az üzletbe belépett és onnét négyszeri felszólítás után sem akart kilépni. Kilépését attól tette függővé, ha neki a szervező bizottság egy bizonyos összeget fizet. A szervező bizottság ekkor látva kivel van dolga, kimondta rá Ítéletét, azaz bojkott alá helyezte. Közben történt, hogy egy vendég ezt az alakot alaposan felpofozta. Ekkor adta ki a szervező bizottság a fentebbi gyászjelentést.Az ügy azonban még nincs befejezve nincsen azért, mert ez a hitvány alak, bosszúból az egész szervezetet a rendőrségen denunciálta, Célját ugyan nem érte el és nem is fogja elérni, de mégis megérdemli, hogy az egész ország pincérsége előtt pellengérre állíttassák. A magyarországi szakmunkások tudni fogják, hogyan fogadják őt, ha köztük bárhol megjelenik.Ugyancsak a pécsi szervező bizottság felhívja a szaktársak figyelmét egy Pécsett bojkottált Csordás Endre nevű szaktársra. Holléte felül, ha a pécsi szervező bizottság értesitettik, az illető érdeklődőknek a kellő felvilágosítást megadják.Pécs. Révész Lajos, a Pécsi pincéregy- lct elnöke Írja, hogy munkálatát az ottani vezetőséggel megkezdte. A pécsi kávésok

és vendéglősök erősen szervezkednek alkalmazottaikkal szemben, hogy az októberben lejáró kollektív szerződést ne kelljen jelenlegi formájában megújítani. A harc valószínűleg éles lesz, mert hiszen pécsi szaktársaink nem bolondok, hogy szerzett jogaikból egy fikarcnyit is engedjenek.‘Hogy sikerrel verhessek vissza a munkáltatók támadását, szükséges, hogy Pécset 
zártat alá helyezzük. Megköveteljük, hogy mig az uj szerződés megkötve nincs, addig öntudatos szállodai., éttermi és kávéházi 
munkás Pécset kerülni fogja.Nyilatkozat.

Farkas János kontra Zuckermandl Miksa.I.Farkas János és köztem felmerült ügyre vonatkozólag a következő felvilágosítással kívánok élni:
Farkas jános felőlem egyéni és közéleti reputációmat mélyen sértő cikket irt szak- lapun!; julius 28-iki számában. Ebben a 

cikkben oly nyilatkozatot tulajdonit nekem, 
amelyet én nem tettem.A főpincérek hitelegylete választmánya előtt ezen föltevés ellen tiltakoztam is és az ügy megvizsgálására kiküldött bizottság sem találta a vádat beigazoltnak.Ennélfogva nyilvánvaló, hogy Farkas János szaktársam a kérdéses ügyben teljesen hamisan és tévesen lett informálva.Hogy felült a hamis információnak és engem ok nélkül bántalmazott, azt én szívesen feledem, ha viszont Farkas János az engem mélyen sértő cikket az igazságnak megfelelően igazítja helyre.Budapest, 1907 augusztus 23-án.

Zuckermandl Miksa.
I I .Zuckermandl Miksa szaktársam fenti nyilatkozatához annyi megjegyzésem van, hogy a föpincérek hitelegylele választmánya által kiküldött bizottság korrekt eljárásában kételkedni mi okom sincs és igy az általuk lefolytatott vizsgálat eredményét a tényeknek megfelelő igazságnak fogadom el.Ebből kifolyólag tehát elfogadom Zucker

mandl Miksa azon állítását, hogy felőlem semmi difíamaló dolgot nem terjesztett. Konstatálom, hogy azon az ismeretes értekezleten történt nyilatkozatáról, valamint az óvadékcsoport választmányában való szereplése felől tévesen letiem informálva.A félreértések kideriilése után tehát kijelentem, hogy a jogos felháborodásomban megirt cikkben foglalt állításaimat továbbra nem tartom fenn.Budapest, 1907 augusztus 25-én.
Farkas János.A munkás becsülete.Hát van ilyesmi is ? fogják kérdezni sokan az elvtársak közül, akik a múlt idők szomorú tapasztalain okulva, már szinte belenyugodtak abba a lealáző, szolgai és arcpiritó állapotba, hogy munkaerejük mellett bérbeadták önérzetüket is, mely bitang jószág volt mindenki számára, melyet nem védett törvény, az urak törvénye, mert az a munkást nem tekintette embernek. Hiszen a legutóbbi derestörvényben is volt olyan paragrafus, mely azt mondotta, hogy «a gazdának cselédjével szemben joga van becsület- sértő kifejezéseket használni*.^Tempóra mutantur, nos et mutamur in illis.* «Az idők változnak és velük változunk mi is.»A munkások lassan tudatára jöttek annak, hogy semmiféle más osztálytól a maguk jogos, becsületes és méltányos érdekeik elismerését, emberhez méltó bánásmódot nem várhatnak, hanem csak a saját erejüktől, saját szervezettségük hatalmától várhatják a megváltást, mely végre jobb jövendőt hoz az ő számukra is.Hiszen napról napra folylon fülünkbe hangzik a harci kiáltás: szervezkedjünk



1907 Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja 5. oldalEz a dal az, amely bármilyen régi, mindig uj és ilj melódiákkal felfrissülve kell, hogy lelkesítsen bennünket, akaratot, bátorságot, erőt és büszke öntudatot hozva számunkra.Erős szervezettel a pokol minden rémével harcba lehet szállni, sőt, ami ennél sokkal, nagyon sokkal több — még egy főszolgabíróval is.íme itt van előttünk tanulságul az uj- tátrafüredi eset. Talán mindnyájan tudják elvtársaink közül, mi történt ott azon a fürdőhelyen, ahol az elhízott, renyhe kapitalisták kényelméért izzad, küzköd éhbér mellett a sok felszolgáló proletár.Mezőssy László főszolgabiró — egyúttal fürdőbiztos is, egyébként Mezőssy Béla államtitkár testvéröcscse — gyakorta étkezett Ujtátrafüreden, természetesen külön rezervált asztal mellett, mert a nagyságos fó'szolgabirő urnák ilyesmi dukál. A többi közönséges halandó mehet a fenébe, ha akar, de asztalt csak akkor kap, ha a főszolgabíró urnák már jól méltóztatott lakni.Ilyesmi is csak nálunk történhetik meg, más kulturállamokban a fürdőbiztos elsősorban azon van, hogy a vendég érezze jól magát, ne periig ö . . .De a főszolgabíró ur, mint a többi kivételes lény, szintén szeszélyes, tehát megtörtént, hogy két hétig el sem jött és az asztal gazdátlanul maradt. Az ott lévő szaktársak, tekintettel arra, hogy a főszolgabiró ur szép szemeiből nem tudnak kenyeret venni a családjuknak, átadták az asztalt másoknak.De időközben megjött a fő atyaisten . . .  De minek részletezzem tovább, hiszen már ismeritek az esetet szaktársak, tudjátok, minő alávaló, ocsmány és gyalázkodó kifejezésekkel támadta meg a hatalmas ur a védtelen, verejtékező munkást, tudjátok, hogy a szervezettség mily gyönyörű diadalt, mily impozáns, fényes elégtételt szerzett megbántott munkástársunknak.Most csak azt kérdem, mi történt volna még rövid idővel ezelőtt is, ha ilyen eset előfordul és nem vagyunk legalább félig- meddig szervezve?A válasz nagyon egyszerű.A megbántott munkásembert elégtétel- adás helyett kidobták volna!S elég merészek vagyunk azt mondani, ha másért nem is, ezért az egy esetért érdemes volt az ottani szaktársaknak szer- vezkedniök.Ma felemelt fővel járhatnak az emberek között, mert megmutatták, hogy bárha ma még «koldusfillérekből», kénytelenek nehéz, fárasztó munkájuk díjazását elfogadni, azért jogot formálnak arra, hogy őket is emberszámba vegyék és adják meg nekik azt a tiszteletet, amelyet eddig a dolgozó emberektől megtagadtak.Intő példa ez az eset. Súlyos és fontos tanulságokat hozott a mi számunkra. Okuljunk, tanuljunk belőle!Lesz idő, hogy sokkal súlyosabb, fontosabb és életbevágóbb kérdésekért kell harcot vívnunk és ha akkor erős, szervezett sorokban várjuk ellenfeleink támadását, akkor nincsen az a hatalom, mely legyőzzön bennünket. Dömötör Miklós.SZEM LE.A móresre tanított komikus. Göndör Aurélról, erről az Ízetlenségeiről ismeretes brettli-kómikusról van szó, akit szegedi szaktársaink városukból kibujkottáltak.A szegedi eset, úgy látszik, nagyon fájhatott ennek a kóklernek, tehát itt Nagyváradon akarta magát rekompenzálni és az ő tökkel ütött fejében megsziilemlett kupiéval akarta a szocialistákat megbírálni,A vállalkozás balul ütött ki, mert a komikus ur ezen merénylete által igazán komikus helyzetbe került; ugyanis másnap délben pincérszaklársainktól a Zöldfa éttermében addig nem kapott ebédet, mig bocsánatot nem kért és kötelezőleg ki nem jelentette, hogy a szocialistákról szóló sület

lenségét, azt a reá nézve oly ominózus kupiét a műsorról leveszi.írva vagyon, hogy ha az embernek pechje van, hát akkor igazán pechje van.Göndör ur a kellemesen (?) elfogyasztott ebéd után az Emke kávéházba tért be egy pikolóra. De, oh fátum, szaktársaink itt sem voltak hajlandók őt kiszolgálni. A galibát itt az okozta, hogy a szaktársak nem tudták, vájjon Göndör ur rendbe hozta-e a pincérekkel támadt ügyét Szegeden ? Miután Szegedről az igazoló sürgöny megérkezett, a komikus helyzetbe került komikus bár vígan pikolózhat tovább, de azt a bizonyos kupiét, amivel a főkapitány ur tetszését megnyerte, többé nem énekelheti, «decsak almával:.Bojkottált főszolgabiró. A Népszava közölte a napokban Mezőssy László főszolgabiró és ujtátrafüredi fürdőbiztos nyilatkozatát, amelyben a vele történt esetet holmi kis incidenssé akarta redukálni, még pedig olyannak, amelyben a pincér húzta volna a rövidebbet.Nos hát, ujtátrafüredi szaktársaink nem engedik a dolgot félrenyilatkoziii, hanem a Népszavához intézett soraikkal újból megerősítik a történteket.A levél igy szól:«Mezőssy László főszolgabiró azt irta az ujtátrafüredi konfliktusból kifolyó bajokról, hogy az nem történt meg és igy ő nem is kért bocsánatot megsértett szaktársunktól. A fürdőigazgató másnap arra kért bennünket, hogy oldjuk fel a bojkottot, mert a főszolgabiró ur tiszti becsület
szavára kijelentette előtte és Fazekas Ágos
ton pestmegyei alispán előtt, hogy ö szak
társainkat nem sértette meg és nem is volt 
szándékában megsérteni. Erre mi a bojkottot beszüntettük. Az sem igaz, hogy szak- társunkat elbocsátották volna a főszolgabiró miatt, mert szaktársunk önként ment el az üzletből 14 napra a-történtek után, akkor is csak azért, mert uj állását el kellett foglalnia.*A Boulevard-kávéházban történt fő pincérváltozásból kifolyólag Wcinberger József szakfársunk azon kijelentésének közlésére kér fel bennünket, miszerint a 
Saláta Gyula szaktársra vonatkozó állítását félreértésen alapulónak nyilvánítja és elismeri, hogy Saláta jóhiszemüleg járt el vele szemben.Deák Ferenc-kávéház. Tatai Miklós újonnan épült szállodájában fényes berendezésű kávéház is nyílt meg. Az Aggteleki-utcai szálloda (mely, mellesleg megemlítve, szobáinak berendezésével bármely elsőrangú hotellel kiállja a versenyt) kávéházával is díszére válik a fővárosnak. A kávéházat Perl Ernő volt főpincér szak- társunk vezeti. Főpincérek Sonnenschein Ede és Herschkovics Árpád szaktársaink.Hymen. Princz Malvin és Sckwarcz Lajos jegyesek. — Jakubek Mariska és Bősze Ferenc jegyesek.A kávéfőzők és konyhalegényekf. hó 21-én délután és este tagértekezleteket tartottak Nagy és Poscharnig szaktársak elnöklésével. Schönherr és Bereczky elvtársak az országos szervezkedés fontosságát ismertették és azt, hogy mily fontos érdeke a kávéfőzők és konyhalegényeknek az, jiogy úgy a kávéházi, mint az éttermi segédekkel szoros kölcsönösségi szolidaritásban legyenek. Mert ha a három szakmában alkalmazottak egymást harcaikban támogatják, mindegyik szervezet munkája megkönnyebbül és nagyobb sikereket érhet el. Ezután az összetartásra buzdítva, felhívják a megjelenteket a lap és ellentáilás pontos fizetésére. Felszólalt még Csernák szaktára és elitéli azokat a szaktársakat, akik a mostani helyzetet arra használják ki, hogy ki akarnak bújni a szervezettel szembeni kötelesség teljesítése alól. A megjelent szak- társak Ígéretet tettek, hogy fokozottabb mértékben kiveszik részüket ezután a szervezeti munkában. Ezzel az értekezlet véget ért.

A stuttgarti kongresszus. A világ szervezett munkásainak képviselői együtt voltak Stuttgartban, hogy a népek felszabadításának munkáját előbbre vigyék, hogy azokat a nemzetközi kapcsolatokat, melyek a különböző országok munkásait egyesitik, szorosabbra fűzzék.A nemzetek megértésének, a népek felszabadításának, a világbékének nagy müve a nemzetközi szocialista kongresszus. Marx Károly nagy mondása mindinkább kezd megvalósulni. A munkások nemcsak odahaza értik meg egymást, de megértik azt is, hogy csak a hatalom birtokosainak lehet érdeke, hogy egyik nép a másikat gyűlölje, hogy egyik a másika ellen irtó háborút viseljen, de sohasem a népeknek. A dolgozó milliók megértik és segitik egymást a hazai határokon túl is abban a küzdelemben, melyet a dolgozó emberiség jóléte érdekében vívnak mindenütt, ahol az újkori termelési rend ketté osztotta az egy haza népét. Munkás és munkáltató, értékeket termelő és értéktöbbletet zsebrevágó állanak egymással szemközt mindenütt.Ezt az állapotot megszüntetni: a munkásnak a munkája teljes értékét biztosítani, az ország népét egyenlő jogok és kötelességekkel bíró, az összesség érdekében dolgozni akaró es dolgozni képes polgárokká tenni: erre törekszik a szociáldemokrata munkásmozgalom minden országban.És mert ilyen egyetemes célokért kiizd a szervezett munkásság mindenütt, azért nincs ellentét az egyes országok munkásainak törekvései között. Azért van nagy jelentősége a nemzetközi szocialista kongresszusnak és azért képesek praktikus munkát végezni. A jelen kengresszus is több olyan nagyfontosságu kérdésről fog tanácskozni, amely minden ország munkásait egyaránt foglalkoztatja és érdekli. Ilyenek a milita- riznius elleni küzdelem, a ki- és bevándorlás kérdése. A kongresszus tanácskozásai és határozatai pedig irányítóul fognak szolgálni — speciális viszonyaik tekintetbevételével — minden ország munkásainak.Mi, magyar munkások, őszinte örömmel köszöntjük a világ munkásainak parlamentjét, hisz minden lépés, melyei a haladás irányában előre tesz az emberiség, minket is közelebb visz az ezeréves szolgaságból való felszabaduláshoz.Nyugtázás. Bagó József az ellentállási alapra 5 korona 70 fillért juttatott.Gyászjelentés. Kóczán Károjy szaktársunkat súlyos veszteség ért. Édesatyja, Kóczán János, Szombathelyen 83 éves korában elhunyt.Kalser D. Dezső szaktársunk nyílttérihirdetésére felhívjuk a szaktársak figyelmét. 
Liszt Ferenc-téri kávéháza alkalmas találkozóhelyül szolgál.H IV A T A LO S R É SZ .

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1907. évi augusztus 
13-án tartott rendes választmányi Ülésen, Jelen 
voltak: Keszey Flóris elnök, Neumann Izidor 
alelnök, Farkas János jegyző, Falatkay Qyőző 
ellenőr, Grünwald Ödön ellenőr, Sclnvartz Samu, 
Horváth Lajos, Farkas Márton, Schulmeister Gábor, 
Scheffer Sándor, Farkas József, Földy Imre, Fekete 
Lőrinc, Klein László, Berger Béla, Pollák Sándor, 
Autony Fülöp, Hitziuger József, Geldzehler Károly, 
Dench Arthur, Kondor József, Oszlányi József, 
Millett Ottó, Weiniann Sándor, Rosner Péter, 
Bartan Kálmán, Grünwald Gusztáv, Wcinberger 
József, Bruckcr Emil, Fábián Jenő, Pollák Gyula 
választmányi tagok és számvizsgálók. Kimentették 
magukat: Deák Géza, Csillag Béla választmányi 
tagok és Krnusz Oéza pénztáros.

Keszey elnök megnyitja az ülést és a múlt ülés
ről történt távolmaradását indokolja meg, mit a 
választmány tudomásul vesz.

Neumann Izidor ajegyzőkönyvnek a tagdijbélye- 
gekre vonatkozó részét kéri megváltoztatni. A 
választmány Neumann kérelmének helyt ad és mó
dosítását a jelen jegyzőkönyvbe iktatni rendeli.

Következik a julius havi zárszámadás. Krausz 
Miksa könyvelő előterjeszti a zárszámadást és kéri, 
hogy a választmány addig is, mig a számvizsgálók 
ezt felülvizsgálják, előzetesen vegye tudomásul.

A választmány a zárszámadást előzetesen tudo
másul veszi.

Következett a tagfelvétel. Nenmaun előterjesz
tése alapjáu felvétettek: Schwartz Jakab, Bandi



19076. oldal Magyarországi Szállodai, Éttermi és Kávéházi Alkalmazottak Szaklapja
Lajos, Krukuskft Lajos, Homischer Ferenc, Löwy 
Hugó. — Schöbel János elutasittatott, Lusztig Antal 
bizonyítványai bemutatásáig függővé tétetett.

Harmadik pont, a hátralékos tagok hátralékainak 
befizetésére történő felszólítással az elnökség meg- 
bizatott.

bizottságul . _
és ezen alap kezelésével mint bizottságot meg
bízza: Keszejr Flórist mint elnököt, Neumann 
Izidort, Biucker Emilt, Farkas Mártont és Fekete 
Lőrincet.

Ötödik pont. A  könyvtár ügyében Neumann 
jelenti, hogy a «Népszava* könyvkereskedéssel 
megállapodásra jutott, olyképpen, hogy egy 1200 
— 1300 koronás könyvtárra 500 korona előleg és
50 korona hawi részletek lesznek fizetendők. A
választmány a fizetési feltételeket elfogadja és
megbízza Neumann* a könyvjegyzék összeállításá
val,0 amelyet egy bizottság fog felülvizsgálni.

A választmány Kransz Miksa könyvelőnek az évi 
mérleg összeállításáért 50 korona tiszteletdijat sza-

^Neumatin Izidor 8 napi szabadságot kér; a vá
lasztmány megadja.

Több tárgy ndm lévén, elnök az ülést bezárja.
K. m. f.

F a r k a s  J á n o s  K e sz e y  F ló r isjegyző, elnök.

v Trenk A. Emil >Opera« vendéglőjeaz Andrássy-uton az *Opera« kávéház mellett, amely egész éjjel nyitva van, a kávéssegédek főtalálkozóhelye.P i n c é r - c i p ő k  csak Serény Zsigmondnál, VII, Erzsébet-körut 36 kaphatók. Ajánljuk szaktársainknak errevonatkozó hirdetésünket.
Erem éi több kiváló orvos és tanár ajánlja l 

1904. St. Louls Qrand Prl».Külföldi utazá3on kérjen mindenütt Szt. Lukácsfürdői K R I S T Á L Y - Á S V Á N Y V I Z E T !
A K R IS T Á L Y -F O R R Á S  l í M #
csillapító. — Vidékre ésltülföldre fuvardllmontas szfllltás. - -Kérjen ár jegy ZÓ* t. Szénsavtelltés-nélküH töltés /.rendelhető, mól v baaonlo 
enyhesége folytán pótoljN n francia Evian és St.-Onlleni vizeket.

Szt. LukácsfUrdB Kutvállalat Budán.

K ia d ó  lakás.VIII. kér., Fecske-utca 14, II. em. 15, külön- bejáratu udvari szoba azonnal, olcsón kiadó.
Pincérek találkozó helye!

Értesítés. A  B. P. E. f. hó 19-én tartott vá
lasztmányi ülésén, a nyilvános pályázat utján hir
detett állásokra megválasztattak:

R ó z sa v ö lg y i B é la  körkezelő. 
t io n y e k  L a jo s  ügyvezető.
P écs L a jo s  pénz beszedő.

A megválasztott szaktársak, az elsőt kivéve, már 
el is foglalták uj munkakörüket.

A kávéssegédek könyvtára rendezése céljából 
felkérjük a szaktársakat, hogy a náluk levő könyve
ket azonnal szolgáltassák be, mert különben a leg
közelebbi lapszámban névleg lesznek felszólítva.

A z  elnökség .Szerkesztői üzenetek.
GShr József, Budapest. Miután levele nem

vonatkozik a lapban megjelent közleményre, hanem 
tisztán ellenfele személyével foglalkozik, ennélfogva 
nem közöljük, hanem intézze el az ügyet az illető
vel más utón. Ilyen tisztán személyes polémiának 
lapunkban helyt nem adhatunk.

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

VILÍG03.UC KÖNYVNYOMDA R, T. BUDAPEST, VII., NYAn-UTezA

Tudatom t. szaktársaimmal, hogy a Gyár- utcai Liszt Ferenc-tér kávéhózaí megvettem. Az Andrássy-uthoz közel, a szaktársak részére központi találkozót képez.Kérem kollegiális támogatásukat.Üdvözlettel
Kaiser D. Dezső.

Transiilvania Sec
17 alaBrandB VKHntatés.

=  Főraktár: =

B O R H E G Y I 
F E R E N C  =

Biiáapesl, 1., Eizelli-tfir I. sí. Sürgönyeim:F R A N C O IS  B U D A F O K  a
===== eiiii, él tlr. mtiirl sifiiitn. = =  
FMp Rin-NlHMiltil herceg ü Imije ezillllül

B U D A F O K .

0 S  Hürii c0nc01U,S. =  

' =  =  Vorérképvlaelfeég: =

BUDA ÉS =  
BLQCHMANNI,», Bkadémia-utei ITelelőn:B U D A F O K  IS . S Z A l

V e n d é g lő -á th e ly e zé s .Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy vendéglői helyiségemet Dohány- utca 36. számú házból
V I I . ,  S ip -u tca  10. sz. házbahelyeztem át. Kitűnő' tisztelettel

Baumann Lajos,
vendéglős.

A b lak tisztítást, olajozást, padló
beeresztést, kefélést, valamint csiiíár- és papirkárpit (iapéta)-tisztitást s minden e szakmába vágó munkákat megbízható és szolid árak mellett elvállalunk.

Budapesti szoba- és 
ablaktisztító munkások 

szövetkezete.1 1 Iroda: VII., Huszár-utca 10. —  ■
Telefon 1400. Telefon 1400.

A szaktársak figyelmébe!
Ajánljuk

fé r fis z a b ó m e s te r i  
Budapest, VII., kér., Akácfa-utca 52,ki már 14 év óta csakis pincérek szabója és jó Ízléséről már számtalanszor elismerésünket kiérdemelte.
Jó  szabás! Olcsó árak!

vKész  üzie ti ruhák  raktára.

szénsavval telített ásványvize hasznos ital élvágyzavaroknil és 
emésztési nehézségeknél. A legtisztább és legegészségesebb asztali és borvfz. — Hathatós szomjoslllapitú. — Ó vszer fertőző betegségek ellen. — Orvosi rendelet szerint e gy  melegített pohárral igyék éhgyomorra. Kívánatra szénsavmentes töltést is szállit a

Szt. LukácsfUrdS Kuivállr.lat Budán.

= A  világhírű francia—  jj

OELBEGK & Coj
reimsi pezsgöborgyár és a j; 
=  müncheni Hoíbráu =  1
m a g y a ro rszá g i fo lerak a ia . "

Válogatott fűszeráruk, mindennemű I | 
bel- és külföldi csemegék, magyar | j>1 
és francia pezsgőborok, rum é3 tea, | | 
likőrök, sajt, vaj, kassai és prágai ; £• 
sonka, felvágottak, gyüm ölcsök stb. y ;‘i 

.......... raktára ............... .. n J ;j

Brázay Kálmánná! j
=  Muzeum-körut 23. jí
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BEITZ JÁNOS

m ííe s z t e r g á ly o s ,  d á k ó -
és billiárdgolyó-gyár

Akácfa-utca 52. szám (Dcb-utca sarok).

Kávéházi eszközök 
raktára

és javitá-műhelye.
Tekegolyók pontosan 
és jutányosán eszter- 

r  gáltatnak.
Használt golyók és 

''dákók olcsón, állan
dóan raktáron vannak. 

Csorba golyúk maga3 áron vétetnek mag és becsoréltetnek.

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

□ J  " - - - - - - - - - - - - L j Z lConsumpincérek részvénytársasága
Budapest VII., Keríész-u. 4B.
T e l e f o n - s z á n i !  8 0 -1 4 .Saját szipkagyárában mindennemű csinos kivitelű, kitűnő minőségű szivarszipkák készülnek, kívánságra cégnyomással. Saját gyártmányú 

szivarkahiivetyek nagy választékban. Állandóan raktáron a legjobb minőségű svéd- és 
szalongyuSák, fogvájók, kréták, táblák, 
szivacsok, kávéházi játékok, tekeasztal 
felszerelések, dákók, elefántcsont és kitűnő minőségű utánzott billiárdgolyók stb. stb. 
Játékkártya gyári raktár. Árjegyzék ingyen.m  r b

külön töltés.

Budapesti főraktár:

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

O  P in cé re k  t a lá lk o z ó  h e ly e ! 0

Badacsony-kávéház
E r z s é b e t -k ö rn t  4t.
Kitűnő kávéházi ételek és italok.
Valódi amerikai tekeasztalok.

Minden es te

Farkas Laci és Török Pista
msykMil elaínyprlmás clmbalmamCirész

t e l j e s  z e n e k a r u k k a l  h a n g v e r s e n y e z n e k .

Krausz Kuk! és Most Ferenckávésok.
(Hl C s a lá d o k  ta lá lk o z ó  h e ly e !  El

P l  Pincérek borbélya! Pincérek fodrásza!

B  G r o s s  S i m o n
H  ■ fodrászíerme -
_  Budapest, VI., Petőfi-utca 3.S Í -----------------------------------------------------

A leghíresebb, legnagyobb, legszolidabb, leg- 
|^g régibb pincér-fodrász.

R e n d e s  á r s z a b á l y ! N é p s z a v a !
p a  Akinek a haja őszül és aki súlyt fektet a csinos 

megjelenésre és a fejbőr ápolására, annak G r o s s  
S im on fodrásztennét állandóan látogatni kell. 

H$ M o d e r n  k i s z o l g á l á s  ! T i s z t a s á g  !

□El
M

m

m

m

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

MUNKÁSOK SZÁMÁRA. 

ir t a : VANGZÁK JÁNOS.

M egrende lhető  a Vas- és Fémmunkások Szaklapja 
kiadóhivatalában Budapest, VI., Felső erdősor 7. 
■i I koronáért, esetleg levéljegyekben is. = =

TELEFON

5 3 -  14.Üzletvezetőség :
5 4 -  93.

TÖRLEY
JÓ ZSEF
é s  T á r s a

Pincék:

BUDAFOK (H|iBsf mellett)Irodák:
BUDAPEST, Vili.,

Eszterházy-ulca 22.FlgyeljOnlc i TÍlRLEf-pczsnű valódiságára!Úvakadjunk az utánzatoktól!

A legnagyobb kincs a jó egészség, 
melynek főkellőke a tiszta levegő!

"KíláSlStiszta.UdB levegő legyen,[£ £

Beck Károly szabadalmazott 
ablakszeliőzteto készülékét.E  találmány kitünően bevált. Egyszerű szerkezetű és minden ablakra alkalmazható. A  legcélszerűbb és Icghigiénikusabb szellőztető készülék, — Levélben! megkeresésre további felvilágosítással szolgál

szabad. ablakwellöz- 
tetö készülők készítőBECK KÁROLY

Budapest, Vili. kér., Jázsef-utca 14. sz.A szellőztető készülők kiválóságáról tanúságot tehet számtalan s előkelő intézet, hivatal stb. Így a m. klr. kereskedőim! 
minisztérium, a pozsonyi állami nOI tonltökápozde, a Pesti Naplószerkesztősége és kiadóhivatala, továbbá számos állami Intézet, Iskolák, kórházak, ahová az nblakszcllöztető bevezettetett és kitűnőnek találtatott.

a a a a n i a  a ■ a e~ a a a  1

Hol van a legjobb kávé? 
A „ I M I I M Ü L
—  H a r i s - b a z á r  —

Étterm i segédek találkozó helye.K3ÜE99I SS aaeM l  9 l  1 D KI

TÖRLEY JÖ ZS  tsT«— i

Pincérek figyelmébe!
P in c é r -c ip ő k  5’-lcd, 'n”' C ? , . «»>'•gyógyít cipőim viselése.és f á j ó s  l á b a k a t  meg-K D Z m m A m  valódi finom  chevrenux-r m c e r - c ip o n  bűrböi, kd„nyn, .ró.t a l p p a l ,  párja 14 korona.közkedveltségnek Brvcn- i r O n C e r - C B p Ö K  Jen e k  mindenhol.
S e r é n y  Z s i g m o n d

VII,, Erzsóbet-körut 3B.
Vidéki IHgnnVlIfnk ulMlilísl pontosan ssztizölliM.

Vendéglős urak f igyelmébe!legm elegebben ajánlom a legjobbnak elismert és sok időt s munkát m egtakarító «Berkovits»-féle
Hektograph- lapokats minden színben lévő téntákat. A nélkülözhetetlen Hektograph-Iap mindkét oldalon többször használható és egy eredetiről 100— 120 másolat nyerhető. Lehúzás után barna olajos-itatós közé fektetjük s 3—4 nap múlva isméi használható. Hektograph- 
tekercsek és klmoshatntlan ruhajelző-fostókek minden nagyságban rendelhetők
BeB'kowSts Kártilfsokszorosító-készülékek, Hektogrnph-raktdrábnn
Budapest, VII., Sip-uica 11. szám.Árjegyzék bérmentve.
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Szt-Lukácsfíirdő Kutvállalat 
Részv.-Társaság, Budapest-Buda.

Héhámj szakértői vélemény.
Frohners Hotel Imperial, Wien.A Kristály asztali vizet vendégeink kellemes ize miatt kedvelik.

Rühling, igazgató.
Restaurant Kari Hiller, Berlin, NW. Unter den Linden 62—63.A Kristályforrás ásványvíz vendégeimnél igen kedvelt és szállítmányaik mindig a legjobb állapotban érkeznek meg. Louis Adton, tulajdonos.
The Savoy Hotel, London.A Kristályforrás ásványvizet kitűnőnek találom, úgy tisztán magában, mint borral vegyítve. Henry Prüger, 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 klr. udvari gazdasági hivatal, Wien.A Kristályforrás igen kellemes izü és üdítő italnak találtatott.

franz i>. Worlitzky, cs. és kir. udvari gazdasági igazgató.

Hivatalos vélemények.
Budapest székesfőváros vegyészeti és tápszervlzsgáló intézetea Kristályforrás ásványvizét tiszta, bomlási anyagoktól egészen mentes- és chemiai szempontból egészségesnek minősítette.
Dr. Rigíer 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 ■ Kristályt orrást. nagy mélységből fakadó, állandó összetételű, igen tiszta, calclum- éssmagnesium hydrocarbonatos ásványvíznek minősítette.
A magy. kir. belügyminiszter1906.március 6-án kelt 22.882. számú 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.

m \

□
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