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3. Pénztári jelentés.
4. Ellenőrző bizottság jelentése; 

á) felmentvény megadása.
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Az elnökség.
Függelék! Mindazok, akik négy hónapi 

tagjáruléknál többel hátralékban vannak, a 
közgyűlésen részt nem vehetnek. (Alap

A Budapesti Kávéfőzők Szakegyesü
lete zászló-alapja javára 1907. évi február 
hó 20-án (szerdán), a Lövölde összes he
lyiségeiben VII. kér., Rottenbiller-utca 37/b. 
szám alatt) kotillionversenynyel egybekö
tött nagy

táncestélyre.
A tánc kezdete este fél 9, vége reggel 

5 órakor.
A zenét Lakatos Dani Árpád-kávéházbeli 

közkedvelt zenekara szolgáltatja.
Jegyek ára: személyjegy előre váltva 1 kor. 

20 fill., a pénztárnál 1 kor. 40 fill.; család
jegy előre váltva 2 kor. 40 fill., a pénztár
nál 2 kor. 60 fill.

Jegyek kaphatók a szakegyleti irodában, 
a vigalmi bizottság és a rendezőség tagjai
nál, valamint a bizalmiférfiaknál.

Újabb hadüzenet.
Valamint a fejlődési folyamatban nincs 

megállás, azonképp a mai kapitalisztikus 
(tőkés) termelés mellett munkáltató és mun
kás között sem lehet tartós béke, még ha 
szerződés köti is a feleket.

Fényes bizonyítéka fentieknek az épitő- 
munkások esete.

Előttem fekszik a budapesti kávés-ipar- 
társulatnak f. hó 5-én keltezett és szakegye
sületünk elnökségéhez címzett átirata.

Az átirat olvasása visszaidézi emlékeze
tembe az 1905. évi események-előidézte és 
ugyancsak a kávés-ipartársulat által hozzánk 
küldött átiratuk nyomán fakadt harcot.

Mi akkor sem kértünk semmit és ma sem 
kértünk az ipartársulattól és az ipartársulat 
ma, úgy mint a múltban, hozzánk küld egy 
átiratot, mintha csak hadat akarna üzenni a 
békének.

Az 1905-ben kötött egyezményünk hat 
évre szól.

Ez biztosítja számunkra a heti szabad
napot, szakegyesületi közvetítést és azt, hogy 
csakis szakegyesületi tagokat alkalmazhat
nak a kávés urak stb.

Hogy akkor az általunk felajánlott munka
bérviszonyok rendezését a kávés-ipartársulat 
el nem fogadta, sőt a bérviszonyok rende
zéséről hallani sem akart, most magukra 
vessenek.

Mi a szerződés megkötése után a munka
bérek rendezésére teljes szabad kezet nyer
tünk.

És arról már igazán nem tehetünk, tisz
telt munkáltató urak, hogy ma már a kávé
főző és konyhalegény is meg tudja becsülni 
munkája értékét és annyiért bocsájtja azt 
önöknek áruba, amennyiért ő azt jónak 
látja.

Bizony erről nem tehetünk, hogy igy van, 
de hogy igy van, ennek csak örülünk. De 
nem ám azért, hogy mi kárörvendők vol
nánk, mivel a mi munkabérünk emelkedése 
az önök profitjének csökkenését jelenti.

Oh, nem !
De örülünk annak, hogy önöknek, t. ká

vés urak, akik eddig a munkásaikat kívül 
hagyták üzleti számításaikon, sőt semmibe 
sem vették, ma már számolniok kell azzal 
a ^semmivel*, amely önöknek lehetővé teszi

a kényelmes életet és összehordja az épülő 
és felépített házaikhoz a téglákat, ahonnan 
önök, t. urak, megint csak gunymosolylyal 
nézik a mi kenyérért folytatott küzdel
münket.

A kávés-ipartársulat újabb hadüzenetéből 
az tűnik ki, hogy fáj, mód felett fáj a ká
vés urak nagyrészének, hogy mi kiadásaink
hoz mérten emeljük munkabéreinket és ezt 
ők, a jo urak valamiképpen szeretnék meg
akadályozni. Talán bizony egy újabb 
sztrájkkal ?

No lám, ezelőtt 14 hónappal a kávés 
urak iszonyodtak a bérviszonyok rendezé
sétől, amit mi óhajtottunk, hogy béke legyen 
köztünk bizonyos ideig.

Most ők kívánják a rendezését a bé
reknek !

Miért ez a nagy változás? Talán meg
szállta a kávés urakat a munkásaik iránt való 
jó szándék?

Vagy talán a lelkiismeretük nem engedi 
nyugodni most a régi bűneikért, amikor 
tetszésük szerint zsákmányolhatták ki a 
munkaerőnket, mert nem tudtunk védekezni 
szervezetlenségünk miatt ?

Vagy nem tudják elviselni azt a csapást, 
amit az élelmiszer drágulása, szén- és lak
bér-uzsora a nyakunkba zúdított?

Részünkről a fentiek nem zavarják a mi 
kávésaink nyugalmát. Ókét más izgatja 
fényes, nyugodt otthonukban.

Nem tudnak megbarátkozni a mi szociális 
haladásunkkal.

Nem akarják megérteni azt, hogy a 
munkás szabja meg munkája értékének 
nagyságát; ők a fizetésrendezésükkel azt 
célozzák elérni, hogy a már eddig, össze
tartásunkkal elért fizetéseinket leszállítsák.

Alamizsnát akarnak nyújtani. Arra szá
mítanak, hogy találnak még sorainkban 
olyan szaktársakat is, akik felülnek az 
által nyújtandó, tulipánm ázzal bekent lép
vesszőnek, hogy köztünk megbonthassák 
az osztálytudatos szervezkedésnek előre
haladását, hogy alkalmas pillanatban az 
eddigi fáradságunk gyümölcsét megsem
misíthessék.

Ám jó ! Ha a kávés-ipartársulat kívánja, 
hogy rendezzük fizetéseinket egyetértőleg 
az ipartársulattal, mi nem zárkózunk el

Jttinden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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előle, de ne higyje az ipartársulat, hogy 
bennünket letérithet arról az útról, amelyen 
eddig haladva, meg tudtuk érdekeinket vé
delmezni.

Ti pedig, kávéfőzők és konyhalegények, 
amikor munkáltatóitok egy újabb küzdelem 
elé akarnak állítani, mutassátok meg, hogy 
egygyek tudtok lenni a küzdelemben.

Ha át vagytok hatva a szolidáris érzü
lettől, ha meggyőződött öntudatos szo
cialisták vagytok, akkor nem kell tartanotok 
a munkáltatók esetleges ármánykodásaiktól.

De ha hiányzik belőletek a szolidaritás 
összefogó ereje, ha nincs m$g bennetek a 
szocialista öntudat, ha háborogtok egymás
közt és ezzel gyöngítitek erőtöket és erő
sititek közös ellenségteket, akkor a kávésok 
hadüzenete jókor lett hozzátok irányítva.

Tehát, mi a kötelességtek ?
Az, hogy e gyanús hadüzenettel szemben 

ujult erővel fogjatok össze. A személyes 
torzsalkodásnak nincs helye az öntudatos 
munkások közt. Ti mindnyájan munkások 
vagytok, akiket kizsákmányol a munkaadó, 
ha össze nem tartanak. Egy az ellenségtek, 
a kizsákmányoló tőke, ez ellen küzdjetek, 
hogy magatoknak és gyermekeiteknek jobb 
jövőt biztosíthassatok.

A közgyűléshez.
Ismét egy év záródott le, amely lezáró

dott évről a jelenlegi vezetőség az igazság
nak megfelelően tartozik beszámolni műkö
déséről.

Keresem a szavakat, hogy ne adjak módot 
az igazság megfeszítésére a kezükbe azok
nak, akik inkább elfogultságból, mint rossz
akaratból segítik néha elő az igazság meg
fojtását és hátrafelé a szervezet fejlődését.

Igazság az, ha a vezetőség, amelyet a 
szaktársak bizalma az egyesület élére állí
tott, a reábizott feladatnak önzetlenül, oda
adással, mindenkor a legjobb belátása szerint, 
az összesség érdekében cselekedett. És a 
lelépő vezetőség beszámolójában soha töb
bet ne adjon, mint ami a tényeknek meg
felel.

Mi nem vagyunk polgári egyesület, aki 
a külvilág előtt nagyobb akar lenni, mint 
amilyen.

Mi szocialista munkások, az ellenségein
ket az igazság fegyverével igyekszünk le
győzni s ezért egyesületi beszámolóink is 
mentek a frázisoktól.

Viszont nem hallgatjuk el azt sem, ha 
működésűnk nem járt a várt eredménynyel 
s igyekszünk, hogy a mulasztott hibákat 
pótoljuk a jövőben.

Amikor a jelenlegi vezetőség a múlt év 
februári közgyűlésen megválasztatott, akkor 
már, mint tudjuk, az ipartársulattal szerző
désünk volt.

Azonban nem nagyon kell megerőltetni 
emlékezőképességünket, hogy visszaemlé
kezzünk azokra a nyomorúságos viszo
nyokra, amik még március hónap első felé
ben is voltak egyesületünkben.

Dacára annak, hogy szerződés biztosí
totta a szabadnapot, de nem merték tar
tani. Az egyesülettől távoltartották magukat 
a szaktársak, mondhatnám, kihalt az egye

sületi élet. Éppen úgy voltunk, mint amely 
gyermek másodszor tanul járni, mig végre 
a vezetőség tevékenysége megtörte azt a 
jégréteget, amelyet a munkáltatók a szak
társak közé vontak.

Taggyűléseket, értekezleteket, felolvasá
sokat tartottunk, mig végre sikerült a szak
társak nagy részét a rájok nehezedő lidérc
nyomás alól felszabadítani.

A legmesszebbmenő agitációt fejtettük ki 
a bizalmiférfi-rendszer kiépítésénél, mert 
ezáltal hittük elérni azt, hogy a szabadnapok 
száma növekedik a bizalmiférfi számával és 
csak igy leszünk képesek szervezetünket 
megerősíteni Ez sikerült is, amennyiben 
ma 100 helyen van bizalmiférfi.

Kiépítettük a szabad szervezetet, amely
nek az élén a szervező bizottság működik. 
Az elnökség a titkársággal számtalan üzletet 
keresett fel, hogy megcsinálja a szabadnapot 
s egyéb hibákat elintézzen. A szövetségi 
alapszabályt kidolgozta a vezetőség és be
terjesztette a kormányhoz.

A kávéházi és éttermi pincérekkel az el
múlt évben szolidaritást vállalva, ma együtt 
küzdünk érdekeink megvédéséért. Ezután 
szaktársaink fokozatos béremelésén fára
doztunk, minek az lett az eredménye, hogy 
az üzletek 60 százalékában ma 10 —15 és 
20 százalékos béremelést értek el tagjaink. 
Úgy, hogy a munkabér emelését célzó moz
galomban résztvett szaktársaink az elmúlt 
évben közel 16—20 ezer koronát nyertek 
munkabérben.

És tessék most az idei kedvezőtlen sze
zont összehasonlítani a múlt évivel. Néz
zünk szét a munkanélküliek között, kiknek 
túlnyomó része egy héten 3—4 napot, sőt 
többet is dolgozhat. A múlt évben ilyen
kor boldog volt az, aki egy-két napot dol
gozhatott.

A kávéfőzők és konyhalegények 80%-a 
ma szervezve van.

Vagy nézzük az elhelyezést; 1905-ben 
elhelyeztünk 1413 szaktársat, 1906-ban pe
dig 1798-at. Természetesen, ezeknek az 
elhelyezetteknek nagyobb része kisegítő 
alkalmazást nyert, de bizonyos, hogy ha 
az elmúlt évben az elhelyezéseknél ügynö
kök is közreműködtek, csakis olyan üzle
tekre szorítkoztak, ahová öntudatos kávé
főző és konyhalegény úgysem megy dol
gozni.

Módot nyújtott a vezetőség az egyesület 
hét tagjának, hogy a Társadalomtudományi 
Társaság Szabad Iskolájának munkástan
folyamán magukat kiképezvén, az egyesü
let és tagjainak kulturális előrehaladása ér
dekében közreműködhessenek.

Tekintsük meg most az egyesület va
gyoni haladását. Mig az 1905. év végén az 
egyesület pénztári készlete — amit 1903-tól 
1905. év végéig meg tudott takarítani — 
1093 korona 25 fillér volt, addig az 1906. 
év ''égén a tiszta pénzmaradvány — a 
«hanyag gazdálkodás ellenére — 3584 ko
rona és 38 fillért tett ki.

Tehát a múlt évi 1093 korona 25 fillérrel 
szemben ma 4500 korona, mint készpénz
vagyon, áll az egyesület rendelkezésére.

Ézen felül több beruházást is eszközölt 
a vezetőség, amit a leltári kimutatásban fog
nak a t. tagok találni. Zászlóalapunk 1905 
végén volt 282 kor. 35 fill., ma pedig 
700 kor.

Tisztelt közgyűlés !
Az itt elmondottak tiszta tények, melyek 

a munkálkodás, még pedig a becsületes

munkálkodás mellett bizonyítanak. Ezek a 
száraz tények hangosabban beszélnek, mint 
a taggyűléseken és titkos üléseken elpufog- 
tatott üres frázisok.

Azok a tagok, akik látnak és józan Ítélő
képességükkel meg tudják Ítélni az elmúlt 
évi működést, azok nem fognak lépre- 
menni néhány félrevezetett vagy felbérelt 
embernek, akik csak akkor ütik fel fejüket 
a szervezetben, mikor a kész munka ott 
van előttük, de annak létrehozásánál látha
tatlanok voltak, sőt kerékkötői a minden
kori céltudatos mozgalomnak.

Igen, mi bátran megyünk a t. közgyűlés 
elé, mert amit tettünk és cselekedtünk, azt 
a szervezet megerősítésére és a tagok ér
dekében végeztük.

Tisztelt közgyűlés!
Mi kérjük, sőt követeljük a kritikát, de 

az igazságos és jogos legyen, nem szemé
lyes boszusággal telitett. Végül még csak 
annyit kérünk a t. közgyűléstől, hogy a 
vezetőség megválasztásánál legyenek tekin
tettel ama körülményre, hogy az egyesü
letre kemény napok következnek s ez két
szeresen megköveti a megbízható, öntuda
tos és kipróbált harcosok közreműködését.

Alább bemutatjuk bevételeinket havon
kénti részletezésben és a kiadást egy ösz-

Szaktársak! Erősítsük szervezetün
ket! Gyüjtsünk tagokat! Egyesülés
ben az e rő !
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Tisztelt közgyűlés!
Egyesületünk a lefolyt 1906. évvel fennállásának negyedik évét töltötte be. A múlt évi működésünkről alapszabályaink értelmében 

ezennel jelentést teszünk, bemutatván a zárószámadást és mérleget.
T. közgyűlés! Tekintve az elmúlt év első felét, amikor igazán megfeszített erővel kellett latba vetni minden tehetségünket, hogy 

egyesületünket helyre állíthassuk, az év végén mégis azt mondhatjuk, ha nem is vette volna ki minden vezetőségi tag a közös 
munkából a részét, azért az elért eredménynyel az elmúlt évben úgy az anyagiakban mint az erkölcsiekben meglehetős haladást 
értünk el, sőt vagyonunk az elmúlt évben megnégyszereződött.

T. közgyűlés! Mi a legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint jártunk el, hogy tagjaink érdekeit megvédhessük, azok 
gazdasági és kulturális igényeinek megfelelőleg egyesületünk előmozdítása volt célunk és ha e céltól eltértünk volna is egy percre, 
azt nem tudatosan tettük.

Beszámolva múlt évi működésünkről, kérjük felmentésünket és egyben figyelmeztetjük a t. közgyűlést, hogy a kipróbált 
harcosait válaszsza az egyesület vezetésére, hogy a felépített váron az ellenség golyója rést ne üthessen.

A fenti kimutatásokat átvizsgáltuk és azokat helyesnek találtuk.

Schönherr József, K éföl K ároly, Z ilahi Imre,
titkár. elnök. pénztárnok,

Az ál próféták.
A politikai és gazdasági helyzetünk javu

lásáért folyó szervezkedésünknek immár 
a negyedik évét töltjük be. Négy év a 
munkásság évezredek óta tartó rabszolga
ságának idejében csak egy pillanat. És 
mégis el kell ösmernünk azt, hogy ezen 
rövid idő alatt mi, kávéfőző-munkások egy 
egész világot éltünk át. Egy reménytelen 
jövővel bíró rettenetes sötétségből egy 
fényes útra Jéptünk, arra, amelyen most 
haladunk. Álljunk meg egy kissé szaktár
sak és tekintsünk vissza a sötét múltra, 
oda, ahonnan elindultunk.

Nem hiszem, hogy elfeledtétek volna

már a vérszopó ügynököket, akik testün
kön élősködtek, hiszen még nem volt rá 
idő, hogy a sebek begyógyultak volna, 
még kell, hogy érezzétek azt a kegyetlen 
fájdalmat, amikor tépték a húsúnkat, hogy 
ők jóllakhassanak.

Kell, hogy piruljon az arcunk, ha vissza 
gondolunk arra a szégyenletes múltra, 
amikor a munkáltatók és az ügynökök mint 
valami igavonó barom felett, alkudoztak 
rajtunk, a magával tehetetlen páriákon.

Emlékezzetek vissza, milyen hitvány 
portéka volt a mi munkaerőnk, hogy a 
gőgős munkáltatók, amíg egy napi bérün
ket kifizették, addig tízszer szemünkbe vágták 
a leglealázóbb szavakat. És ha valamelyikünk

nem bírta tovább a súlyos igát és a becs
telen bánásmódot, tiltakozni próbált, akkor 
abban a pillanatban az utcára került, oda
dobva családostul a legkegyetlenebb sors
nak: az éhségnek. Tudom, szaktársak, hogy 
mindezt nem felejtettétek el, élénken emlé
kezünk rá, borzadnunk kell valamennyiünk
nek még arra a gondolatra is, hogy a múlt 
idők valaha visszajönnének.

Ez volt a mi szomorú múltúnk. Amidőn 
szervezkedni kezdtünk, amidőn tudatára 
ébredtünk annak, hogy mi is emberek 
vagyunk, legelőbb is megteremtettük a 
szabad napot. Erre a legnagyobb szüksé
günk volt, hogy fáradt, agyongyötört tes
tünket egy egész napon át pihentessük.

l(
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Amidőn már kezdtünk emberekké lenni, 
jobb munkabéreket vívtunk ki, hogy job
ban táplálkozhassunk és ruházkodhassunk. 
Amikor ezen a téren: is javulás állt be, 
tisztességes bánásmódot követeltünk, mert 
most már emberekké lettünk. És ma már 
ott vagyunk szaktársaim, a munkáltatók 
által elismerve, mint egyenrangú fél, ma 
már jogaink tudatában, fölemelt fővel állunk 
a munkáltatók elé és megszabjuk a munka- 
feltételeinket, t. i. szabadnapot, jobb fizetést 
és tisztességes bánásmódot és ha mind
ezekre a munkáltatók Ígéretet tettek, csak 
azután állunk munkába. Ez a jelen tisztelt 
szaktársaim.

Beláthatjátok szaktársak, hogy óriási vál
tozás történt ezen rövid idő alatt. A jövőnk 
az tőlünk függ. Ha a megkezdett utón 
tovább haladunk törhetetlenül, akkor a 
helyzetünk javulni fog. Összetartva, kezet 
kézbe, egymást segítve kell haladnunk a 
megkezdett utón. Fáradságot, pihenést nem 
ismerve, csak előre! Egyik kezünkkel dol
gozva, a másikkal harcolva kell megvív
nunk azt a nagy harcot, amelynek eldön
téséért ma már milliók küzdenek. És most, 
amidőn a négyéves nehéz küzdelmeken 
átmentünk, amidőn nehéz és fáradságos 
munkánk gyömölcsét élveznünk lehetne, 
közénk tolakodnak azok a becstelen ala
kok, akik mindig álutakon jártak, akik mint 
a féreg, amely a világosságot nem szereti, 
bűzös odvakban bujkál. Ezek is, ha néha 
napvilágra merészkednek, csak azért teszik, 
hogy bűzös testükkel megrontsák a levegőt.

Megrontani igyekeznek mindent, ami 
tisztább mint ők. Bepiszkolják azt, aki ve
lük érintkezik; vádolnak, gyaláznak min
denkit azért, hogy ők tisztáknak látassanak. 
Ezek a kerékkötők, akik a mozgalmunkat, 
az előrehaladásunkat mindig akadályozták, 
sztrájktörők; egyesületünk kebeléből kizár
tak, ezek a munkásság salakjai, ezek áll
nak ide most a négyéves nehéz munkán
kat bepiszkolni.

Szaktársak, ha van bennetek életerő, aka
rat, úgy cselekedjetek! Ragadjatok korbá
csot, kergessétek vissza ezt a léha hadat 
az ő sötét odúikba, oda, ahol eddig fet- 
rengtek, piszkaikba.

Szaktársak, ne hallgassatok ezekre az ál
prof étákra, mert az ő útjuk a szomorú 
múltba visz vissza. Nekünk előre kell ha
ladnunk, a mi utunk nehéz és küzdelmes, 
de minden akadályt legyőzünk vasakarat
tal. Izmos kar, éles szem, józan ész, ha e 
három kellékkel bírunk, akkor mienk a jövő !

SZEMLE.
A sztrájkok. Az elmúlt évben 4 —5 

üzletben sztrájkkal értek el a szaktársaink 
nagyobb béremeléseket s tanították ember
séges bánásmódra ugyanannyi pöffeszkedő 
munkáltatót. Volt számos védelmi sztrájk 
is. Minden sztrájk teljes eredménynyel vég
ződött, A legtöbb üzletben a magasabb 
munkabért, jobb bánásmódot, erélyes fel
lépésükkel, minden sztrájk nélkül érték el 
azok a szaktársak, akik cr k megmozdul
tak, hogy javítsanak helyzeu.*:ön.

A legutóbbi sztrájk e hó 3-án volt az 
Upor-féle kávéházban. Az ott dolgozó szak
társak elsején béremelésért stb. benyújtották 
követelésüket, amit a munkáltató a három 
napi határidő leteltével nem volt hajlandó 
teljesíteni s ezért szaktársaink otthagyták a

munkát. Egy napi harc után a megegyezés 
létrejött olyformán, hogy 18-án megválik 
a . . .? májától. Mi kiváncsiak vagyunk 
a 18-ra.

Katona Gyuláné őnagysága (Club) ká- 
vésné is úgy látszik, megirigyelte az Upor- 
féle kávéházban történteket. Miért is ne? 
Ma már a kávésok egy része szinte sport
szerűig kergeti munkásait sztrájkba.

Ezt kell feltételeznünk Katona Gyuláné 
őnagyságáról is, amikor azért, mert a konyha
legény nem ért rá rögtön a konyhán kívüli 
munka elvégzésére s hogy ezt bátorkodott 
őnagyságának megmondani és ezért az egy 
szóért még a kávéfőzőt is elengedte, job
ban mondva kitessékelte a munkából. Nohát, 
ez már ma mégsem járja. Bizony, a mi 
szaktársaink nem hagyták maguknak két
szer mondani, hogy tegyék le a kandlit, 
szépen otthagyták a munkát.

De bizony megjárták szaktársaink, mert 
nagyságos asszony férje-uram kocsiba vetette 
magát és szaktársaink után robogva, elfogta 
őket és most márszaktársaink követelését 
megadva, a gyalog jött szaktársaink ko
csin mentek vissza a munkába. Biz ez igy 
esett meg.

Mi a magunk részéről csak azt ajánlhat
juk őnagyságának, sose mérgelődjék ezekkel 
a fránya cocilistákkal, mert a méreg árt a 
a nőknek. Mi pedig a nőket igazán tiszte
letben tartjuk.

A kizárt épitőmunkásoknak befolyt: 
Földesi 1-60, Adorján —.60, Leitner .60, 
Seemann .60. Kohn M. .40, Helvétia 
—.80, Magyar világ 1.80, Szabadság 1.40, 
Holzer 1.—, Susztek F. .20, Hazám .80, 
Elit .80. Pannónia .60, Francia —.80, 
Mátyás király 1.20, Rémi 1.20, Báthory .80, 
Upor 1.20, Bodó —.80, Magyar világ 1.60, 
Metropole 1.20, Helvétia .80, Várkert- 
kioszk 3.20, Upor 1.20, Holzer 1.—, Köz
ponti szálló 60.—, Seemann -.60, Nagy D. 
1.—, Mátyás király 1.20, Fészek .60, 
Pannónia 1.20, Földesi 1.20, Royal 3.40, 
Holzer 1. -, Francia —.80, Upor 1.20, 
Báthory .60, Cvetánovics .40, Magyar 
világ 1.60, László V. .40, Helvétia .80, 
Várkert-kioszk 1.60, Pannónia —.60, Rémi 
1.20, Holzer 1.—, Földesi 1.20, Kovács J. 1.—, 
Mátyás király 1.20, Francia —.80, Seemann 
—.80, Helvétia .80, Szabó Á. .40, Sza
badság 1.40, Magyar világ 1.60, Metropole

1.20, Holzer 1.—, Földesi 1.80, Upor 3.40, 
Mátyás király 1.20, Francia 1.60, Várkert- 
kioszk 1.60, Helvétia .80, Magyar világ
3.20, Flolzer 2. , Lassan Gy. 1. . Rémi 1.60,
Szabó Á. —.40. Kohn M. .20, Helvétia

.80, Magyar világ 1.60, Pannónia 1.20, 
Holzer —.80, Susztek J. .30, Bubik N. 1.—, 
Helvétia -.80, Magyar világ 1.60, Upor 2.40, 
Rémi .60, Holzer 1. —, Várkert-kioszk 1.60, 
Magyar világ 3.20, Holzer 1. , Francia 2. —,
Upor 1.20, Országház .60, Keresztury .40, 
Keleti 1.—, Rémi 1.20, Földesi .60, Upor
1.20, Francia .80, Országház --.60, Magyar 
világ 1.60, Várkert-kioszk 1.40, Continental 
1.—, Szabó Á. —.40,

A negyedik szakszervezeti kongresszus egy- 
behivása 1907 augusztus hó 18., 19. és 20. napjain 
van tervezve. Az országos szövetségek és önálló 
helyi egyesületek vezetőségeit már most felhívjuk, 
hogy ebben az időben ne tartsák közgyűléseiket.

Statisztikai kérdőivek. A szakszervezeti tanács 
titkársága, úgy mint az előző években, az idén is 
szétküld te a statisztikai kérdőiveket. Ilyen kérdőivet 
kaptak az országos szövetségek és a szakszervezeti 
tanács kötelékéhez tartozó önálló helyi szervezetek, 
továbbá a szervező bizottságok és a budapesti 
szakosztályok. Kérjük az iveket pontosan kitölteni 
és minél előbb hozzánk beküldeni. Ma valamely 
országos szövetség, önálló helyi egyesület vagy 
budapesti szakosztály nem kapott voln i ilyet, for
duljon a titkársághoz. A szakszervezeti titkárság.
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Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői 
konyhaberendezésre. Szállít kávéházi
konyhatűzhelyeket és mindennemű vörösréz 
főzőedényeket. Ja v ítá so k  és sz ín ezések  

pontosan és jutányos áron szállíttatnak.

HALAS és HAUGG
RÉZMŰVESEK

BUDAPEST, VII. KÉR., AKÁCZFA UTCA 47.

Készítünk előnyös tengelyen fordítható (dupla) 
vízzel forralható p álin k afőző  kazán ok at, 
vendéglői és kávéházi berendezéseket, mosó- 
és takaréktüzhely üstöket; mézeskalácsosok, 
cukrászok és kalaposok részére szükséges 
tárgyakat, borászati, vegyészeti és gyógyszertári 
cikkeket és minden e szakmába vágó vörös

réz munkákat és szereléseket.

=  Vörösréz és bádogedények ónozását (cinezést) a legjutányosabb árban eszközlünk. =
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