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Meghívó.
A Budapesti Kávéfőzők Szakegyesülete 

folyó évi február hó 14-én, d. u. 3 és este 
8 órakor, az Adria-szálló télikertjében Kere- 
pesi-ut (bejárat a Csokonai-utczai felől)

rendes évi közgyű lést
tart, melyre tagjait ezennel meghívja.

Napirend :
1. Titkári jelentés.
2. Ellenőrző bizottság jelentése.
3. A felmentvény megadása.
4. Az uj tisztikar megválasztása.
5. Esetleges indítványok.
Megjegyzés : Figyelmeztetjük a t. szaktársa

kat, hogy az alapszabályok 6. §-a értelmében 
a tanácskozáson csak azok vehetnek részt, 
kik tagkönyveikkel igazolják magukat. Azért 
felhívjuk a t. tagtársakat, hogy a tegyenek 
eleget a fentjelzett 6. §-ban foglaltaknak 
annál is inkább, hogy szavazatukkal befoly
hassanak a választásba.

Az elnökség.

Dalárda tagok figyelmébe! Felhívjuk a dal
kar tagjait, hogy pontosan jelenjenek meg 
minden hétfőn este 8 órakor a dalórán, 
ugyanakkor beiratkozni is lehet a dalárdába.

Közgyűlés előtt.
Már csak rövid pár nap választ el bennün

ket évi közgyűlésünktől, a hol le kell szá
molni a vezetőségnek egész évi működéséről.

Egyesületünk még oly fiatal, hogy csak a 
második évi közgyűlését tartja, s mégis a 
múlt évi közgyűlés is elég szép eredmény
nyel záródott, úgy anyagi, mint erkölcsileg. 
Azonban, ha az ez évi működését tekintjük 
meg egyesületünknek, akkor minden szerény
ség nélkül elmondhatjuk, hogy a vezetőség 
hivatása magaslatán áll, mert igyekezett ele
get tenni annak a bizalomnak, amelyet az 
összesség beléje helyezett akkor, amikor az 
egyesület vezetésével megbizattak. És hogy 
mégis vannak a tagok sorában egyesek, akik 
nincsenek megelégedve az elért eredmények
kel, (illetve a jelenlegi vezetőség működésé
vel) én ezt helyeslem, mert azt látom belőle, 
hogy a tagok érdeklődnek az egyesületi élet 
iránt.

De ha csalódnék ebbeli feltevésemben, 
akkor én, aki a jogos kritikának mindenkor 
hive vagyok, akkor én lennék az első, aki 
legkíméletlenebbül elitélném azokat, akik kri
tikát mondanak olyan dolog fölött, amihez

vagy nem értenek, s ezért (elületesen bírál
nak, vagy be hagyják magukat ugratni, s 
azután az történik, hogy minden jó szándé
kuk mellett csak ártanak a közös ügynek.

Én, aki e sorokat irom, teljesen pártatlanul 
állok az egyesületben, s szerintem vezetőség 
a tagok, — tagok a vezetőség nélkül elérni 
mit sem tudnak. Azért én eszerint is fogom a 
dolgot elbírálni.

Azonban előbb két dolgot kell megemlíte
nem és pedig azt, hogy vannak, akik azt 
mondják, hogy az egyesület vezetősége nem 
tett mindenben eleget kötelességének, a veze
tőség ugyanezt mondja a tagok nagy részére.

Már most nézzük a kettő között, kinek 
van igaza? Szerintem mind a kettőnek. Ugye 
bizony kissé furcsa dolog az, hogy én mind
két félnek igazat adok. Pedig a dolog igen 
egyszerű, menjünk sorrendben. Nézzük az 
elért eredményeket! Vessünk csak egy kis 
visszapillantást a mi mozgalmunkra. Két év 
előtt még szétszórva voltunk, nem volt semmi 
egység köztünk, két oldalról /oltunk kiszipo
lyozva.

Nos, mióta egyesületünk van. az egyik 
pióczától: az ügynököktől megszabadítottuk 
testünket, ez oly eredmény, amit minden 
józangondolkozásu szaktársnak meg kell be
csülni. Nézzük a másik eredményt, a munka
közvetítést. Ez maga oly vívmány, amelyért 
más szakma munkásai már évtizedek óta 
harczolnak, s még mindég nem tartanak ott 
ezen a téren, ahol mi. Hisz nekünk teljesen 
kezünkben van a közvetítés. Hogy mily fon
tos a munkaközvetítés ügye a munkásokra 
nézve, elég ha csak egy példára hivatkozók. 
Maga az, hogy nem kell kilincselni az ügy
nöknél, pénzért felajánlani egyedüli vagyo
núnkat, a két kezünk munkaerejét, hogy dol
gozhassunk, másrészt meg tudjuk akadályozni 
a munkabérek alábbsülyedését, sőt ha elég 
szervezettek vagyunk, emeltethetjük munkabé
rünket. De menjünk tovább! Addig, mig más 
szakma munkásairól törvényhozás utján gon
doskodtak, hogy hetenként egy pihenőnapjuk 
legyen, rólunk, mint valami mostohagyermekek
ről az állam is megfeledkezett. Azonban a 
vezetőség kezdeményezésére mozgalom indult 
meg, hogy valamikép nekünk is legyen sza
bad napunk. Ez ügyben megkerestük az ille
tékes fórumot, a kereskedelmi minisztert, ahol 
nagyon szép ígéretet kaptunk, ami még ma 
is csak ígéret. De mit tett a vezetőség ? Ami
kor látta, hogy a magasból csak Ígérnek, de 
tenni nem akarnak, akkor akcziót indított a 
szabad napért, s csatasorba szólította a szak
társakat, hogy kivívjuk számunkra a szabad 
napot. Mi a munkaadókkal folytatott több

szöri tárgyalás — és a szaktársak erélyesebb 
fellépése után, mondhatni, elég szép ered
ményt értünk el. De nézzük egyesületünk 
más téren való haladását, p. o. nem-e vég
zett egyesületünk kulturális munkát akkor, 
amikor megvalósítottuk a felolvasásokat, szó
rakoztató kedélyes estéket, szaklapot indítot
tunk, a tagok művelődésére, osztálytudatos 
nevelésére, s ügyünk előbbrevitelére ? Szóval, 
megtette a vezetőség, ami az erejétől tellett, 
hogy az egyesületet a tagok védővárává 
emelje, s tagjait osztálytudatos, fegyelmezett 
munkásokká, az ig;az ügyért harczrakész ka
tonákká nevelje. És hogy mégis a tagok a 
vezetőséget hibáztatják, hát vannak, akik hi
bát követtek el, akik semmit nem cseleked
tek. Azonban az egész vezetőség abban kö
vette el a legnagyobb hibát, hogy keztyüs 
kézzel bánt el azokkal, akik mindig ott voltak 
akkor, amikor az egyesületi békét, vagy annak 
fejlődését meg akarták akasztani. De azért 
mint látjuk az évi kimutatásból, egyesületünk 
fejlődött! Tíogy a vezetőségi tcgok közt talán 
vannak olyanok, akik nem tettek eleget hiva
tásuknak, nos erre most lesz alkalmuk a t. 
tagoknak, hogy azok helyett olyanokat válasz- 
szanak, akik majd talán jobban meg tudnak 
felelni kötelességüknek. Hát a szaktársak ele
get tettek-e az egyesületi kötelességüknek ? 
Nézzük csak közelebbről az ügyet. Van ma 
az egyesületnek hétszáz beiratkozott tagja, 
de sajnos, hogy ebből csak fele tesz eleget 
abbeli kötelességének, hogy a járulékot fizeti, 
annak daczára, hogy állandóan dolgozik. Nem 
szólva azokról, akik hosszabb ideig munka
nélküli vannak, mert hát azok nem fizethet
nek, de ha üzletbe jönnek, akkor eleget kel
lene tenni tagsági kötelezettségüknek.

Pedig t. szaktársak egy kis jó akarattal, 
annak daczára, hogy rossz viszonyok közt 
élünk, lehetne eleget tenni egyleti kötelessé
günknek, de természetesen akkor le kellene 
mondani egy rossz szokásról t. i. kevesebbet 
kellene forgatni a bibliát a Aí.-r.-nál és az 
alkoholból csak annyit fogyasztani, ami az 
elfásult testünk újból való elfásulásához ele
gendő, ezzel nem akarom azt mondani, hogy 
egyáltalán ne igyunk, de igenis szükségünk 
van arra, hogy a saját helyzetünk megjaví
tására is nagyobb gondot fordítsunk.

Itt vannak még azok a szaktársak, akik 
4—5 napi kisegítést élveznek, ők is eleget 
tehetnek az egylet iránti kötelességüknek.

Már most én azt mondom, hogy azok az 
emberek, akik az egylet iránt nem teljesitik 
kötelességüket, mennyivel inkább nem tesz
nek eleget az egyleten kívül p. o. a szabad 
nap megvalósításáért, hát nézzük, kinek lég-
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nagyobb érdeke, hogy ez a fontos ügy mi
nél előbb és minél több helyen megvalósul
jon, — szerintem a munkában levőknek, mert 
minél több helyen van szabad nap, annál 
kevesebb a munkanélküli. Vagy egyáltalán 
nem gondolnak azok a szaktársak, akik még 
mindig szabad nap nélkül dolgoznak, arra, 
hogy ők is lesznek munkanélkül, még pedig 
annál előbb, minél tovább késnek a szabad 
nap megvalósításával, hogy miért ? azt már 
számtalan gyűlésen megmondtuk, s lapunk 
minden számában kifejtettük.

Most, amikor a közgyűlés előtt állunk fon
tos feladat vár az összességre, ott elmond
hatják a tagok kifogásaikat, meg tehetik észre
vételeiket, s most az ideje, hogy jogaikat 
gyakoroljak, de amikor birálatot mondanak, 
s kritizálnak, akkor az jogos legyen.

De most az ideje annak is, hogy előállja- 
nak a t. tagtársak oly javaslatokkal, ami sze
rintük eddig hiányzott, a mostani vezetőség
nél. Én részemről a következőkre hívom fel 
a tagok figyelmét.

Ha azt akarjuk, hogy egyesületünk fel
emelkedjék a modern gazdasági munkás egye
sületek sorába, akkor az újonnan megválasz
tott vezetőség első feladata az lehet, meg
szünteti az italkimérést, s megvalósítja a szak
iskolát, behozza a délutáni és esti felolvasá
sok megtartását, viták rendezését, felállít 
könyvtárt. A szórakozás czéljából kedélyes 
délutánokat és estéket rendez, úgy, hogy a 
tagok megkedveljék az egyesületi életet, szó
val az egylet otthona legyen tagjainak. Meg 
kell alakítani újból a szervező bizottságot 
ezzel kapcsolatban a bizalihi férfi rendszert 
behozni.

De hogy ezt megtehessük arra van szük
ség, hogy a tagok pontosan eljárjanak az 
előadásokra, hogy tanuljanak és taníthassa
nak. Mert nem elég ám az, hogy valaki egy
leti tag, ahhoz még szükséges, hogy fel vilá
gosodott szocziáldemokraták legyünk, hogy 
tisztába legyünk gazdasági mozgalmunkkal. 
Ne egymást üssük, hanem üssük azokat, akik 
tényleg okai ami rossz gazdasági helyzetünk
nek. Mert addig, mig mi egymással összemara
kodunk, a munkaadóink nevetnek.

Tehát félre az átkos marakodással és a 
közönyösséggel, fogjunk ujult erővel a mun
kához, eddig amit végeztünk, még csak fél 
munka, fejezze azt be a jövő vezetőség a 
tagok közreműködésével, úgy, hogy a jövő 
közgyűlésen még több erkölcsi és anyagi ered
ményt láthassunk, úgy, hogy egyesületünk 
egy hatalmas vára lehessen a kávéfőző mun
kásoknak, és amelynek falairól visszapattanja
nak az ellenség golyói. És hogy ez igy le
gyen, csak tőlünk függ. _

In tő  szó a szaktársakhoz I
Emlékezünk arra mi mindnyájan, hogy 

egyesületünk fennállása óta megtartott gyű
léseinken és szaklapunknak eddig megjelent 
minden számában szüntelenül azt hangoz
tattuk, hogy a gazdasági helyzetünk meg
javításához föltétien szükséges a szervezke
dés és az összetartás. Elnyomatásunk, szen
vedésünk közös, tehát a helyzetünkért foly- 
tatott harcznak is közösnek kell lenni. Hely
zetünket csakis közös erővel, összetartással 
javíthatjuk meg. Vizsgáljuk már most meg, 
hogy a szaktársak egy része hogyan értel
mezi azt, hogy szervezkedjünk, tartsunk 
össze. Az egyikkel ha beszélünk, azt mondja,

hogy én tagja vagyok a szakeg}detnek, fize
tem is pontosan, de biz én íeléje sem me
gyek. Kifogásul fel hoz valami semmiséget 
vagy azt mondja, hogy nem érek rá. Tehát 
az a szaktárs azt hiszi, hogy ha megfizeti az 
egyleti járulékot, ezzel eleget tett minden 
kötelezettségének a szervezettel szemben. 
Mi pedig, a szaktársak öntudatosabb része, 
azt mondjuk, hogy ez a szaktárs csak fél 
ember, fél kötelezettséget teljesít, pedig fél
emberekkel csatát nyerni nem lehet. A mi 
küzdelmünk kemény harcz, amely harczban 
minden szaktársnak nem fél erővel, hanem 
kettőzött erővel, erejének teljes megfeszítésé
vel kell megküzdenie.

Igaz, hogy a szervezet anyagi támogatása 
is feltétlen szükséges, de ha csak ezt tart
juk szem előtt, hol marad akkor az egyes 
szaktársak tömörülése, munkástestvéri szere- 
tete, a szervezetnek az összetartás óriási ere
jével való támogatása. Ezt az erőt, ha ha
ladni akarunk, ha élni akarunk ápolnunk kell.

Már pedig, ha mi egymással kezet nem 
foghatunk, egymást nem ismerjük, ha a szak
társak egy része a szervezetet kerüli, gyűlé
seinket, felolvasásainkat nem látogatja, akkor 
ezek a szaktársak az ő hanyagságukkal a 
szervezetet, a mi védővárunkat gyengítik, ön
magukat pedig megcsalják, mert nyomorú
ságuknak maguk az okozói. Minden józanul 
gondolkodó szaktársamra hivatkozom, hogy 
igazam van, amikor azt mondom, hogy ezek 
a szaktársak csak félemberek. Hogy egész 
emberek legyenek, hogy a szervezetnek lel
kes, küzdő, hü katonái legyenek, ahhoz 
szükséges az, hogy amikor meghívót kap
nak gyűlésre, senkinek sürgősebb dolga ne 
akadjon, senki otthon ne maradjon. Gyűljünk 
össze a szervezetben mindnyájan, kivétel 
nélkül. Mert bizonyára nem azért hívjuk 
össze a szaktársakat, hogy annyi volna a 
fölösleges időnk, hogy másképp nem telnék 
el. Tudjuk, hogy fárasztó munka után kell 
gyűlésre mennünk. De mikor azt is tudnunk 
kell, hogy saját érdekünkről van szó, a sa
ját nyomorúságunk okairól és annak meg
javításáról van szó, mikor ezt tudjuk, akkor 
meg kell jelenni kivétel nélkül mindenkinek. 
Kivétel nélkül mindenkinek, milyen szép 
volna, mondják sokan, csakhogy azt nem 
lehet keresztülvinni. Hát azt kérdezem én, 
hogy azt, ami egyedül csak tőlünk függ, azt 
sem lehet keresztülvinni? Ki akadályoz meg 
bennünket, hogy ne egyesülhessünk? A sa
ját léhaságunk. Amihez egy kis jóakarat kell, 
azt sem lehet, hát már csak sirni és panasz
kodni tudtok, hát férfiak vagytok, vagy csak 
az emberi formátok van meg?

Ha egy magával tehetetlen gyermek sir, 
azt minden jóérzést! ember megsajnálja, de 
ha felnőtt férfiak panaszkodnak évek óta, 
csak panaszkodnak, mikor csak tenni kellene, 
férfiasán talpra állni és cselekedni, hát en
gedjétek meg szaktársak, hogy igy fejezzem 
ki magam, hogy ez undorító, utálatos dolog. 
Vagy talán olyan megrögzötten hisztek a 
tulvilági üdvösségben, hogy onnan várjátok a 
földi szenvedéstek jutalmát, azért tűrtök 
olyan baromi nyugalommal ?

Még szomorúbb az, hogy vannak olyan 
szaktársak, akik az egyesületet sem anyagi
lag sem erkölcsileg nem támogatják, ezek 
azok a fekélyek, amelyeket, ha a szervezetünk 
megerősödött, ki kell vágni a testünkből, ezek 
azok a gyilkosok, akik minden nemesebb 
törekvésünkben az utunkban állanak, ezek az 
egész modern munkástársadalom utálatát ér

demlik meg. íme tisztelt szaktársak, tisztán 
áll előttünk a helyzetünk, meg tudjuk érteni, 
hogy a sokat hangoztatott összetartásnak és 
szervezkedésnek miért van olyan kevés ered
ménye. Most már az a kérdést, hogy mit 
kell tennünk arra nézve, hogy a szerveze
tünk megerősödjön, hogy igazi védővárunk 
leg3ren, a szaktársak pedig a szervezetnek hü 
harczosai, fegyelmezett, lelkes katonái legye
nek. Hát tisztelt szaktársak, azokhoz szólok, 
akik már az öntudat és a felvilágosodás ut
ján annyira vannak, hogy megértenek engemv 
azokhoz szólok, akik igenis haladni akarnak 
a felvilágosodás utján folyton előre, akik tud
nak akarni, akik a sírást és panaszkodást 
megunták már. akik érzik azt, hog}  ̂ erős 
férfiak, akiknek nem panaszkodni, hanem 
erős akarattal tennni kell. Ezekhez a szak
társakhoz fordulok intő szavammal, hogy 
kövessenek engem, fogadják meg azt, hogy 
azon az utón, amelyre rá fogok mutatni, 
erős akarattal haladni fognak.

Erős meggyőződésem az, hogy azon az 
utón rövid időn belül eredményeket fogunk 
elérni, mikor érezni fogjátok, hogy az össze
tartás ereje fegyverré vált kezeinkben, ami
kor elnyomóinkkal szemben nem fogunk 
fegyvertelenül állni, korbácsütéseikre nem fo
gunk többé csak panaszkodni, hanem hatal
masan visszasujtunk. Kívánom, hogy intő
szavam ne hangozzék el eredménytelenül, 
fogadjátok meg hát szaktársak, hogy követni 
fogjátnk azt, amit itt elmondok. Minden 
szaktárs a javulást magán kezdje meg, 
vallassa meg magát a legszigorúbban, hogy 
vájjon eleget tett-e a szervezet minden kö
vetelésének s ha arra a meggyőződésre jutott, 
hogy ebben vagy abban a tekintetben nem, 
akkor beláthatja, hogy itt van a baj, mert 
mint mondottam, olyan katonákkal, akik fél
kötelezettséget teljesítenek, csatát nyerni nem 
lehet. Tehát a legszigorúbban vegye azt 
minden szaktárs, hogy a szervezet követe
léseinek kivétel nélkül mindenki tegyen ele
get. A járulékot fizesse, gyűlésekre, felolva
sásokra járjon el pontosan, ha ezt mindenki 
kivétel nélkül megteszi, az eredmér^ el nem 
maradhat. Most pedig különösen a kávéfő
zőkhöz szólok, hogy a munkástestvéri szere
tet ne csak hangozzék, hanem valóságban is 
meg legyen, ahhoz kell, hogy a kávéfőző ne 
legyen a munkaadó hajcsárja, ne igyekezzék 
magának a munkaadónál abból érdeme
ket szerezni, hogy a konyhaszeméfyzettel, 
mint rabszolgákkal bánik, hanem részesítse 
őket olyan bánásmódban, amilyent mint 
munkástársak maguknak jogosan megköve
telhetnek. Én tapasztalásból tudom, hogy a 
szép szó sohasem esik az elvégzett munka 
hátrányára, jó kedvvel végzett munka min
dig sikerültebb, mint az a munka, amelyet 
az ember sértett önérzetének felháborodásában 
végez.

A testvériség, az együttérzés induljon ki 
már az együtt dolgozó szaktársaktól, ne el
lenségei legyenek egymásnak, hanem test
vérei. Mikor ilyen érzéssel jövünk össze a 
szervezetbe, akkor együtt lesz egy hatalmas 
tömeg, mely egymásért halni kész, ahol igaz 
lesz az a jelszó, hogy egy mindnyájunkért, 
mindnyájan egyért. _/,

S z a k t á r s a k !
Vegyétek és terjeszszétek a

N É P S Z A V Á T !
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Egyesületünk a lefolyt 1904. évvel fennállásának második évét töltötte be, melyről alapszabályaink értelmében ezennel jelentést 
teszünk, bemutatván a zaroszamadast es mérleget. J

T. közgyűlés ! Daczára annak, hogy a lefolyt évben óriási akadályokkal kellett megküzdeni szervezetünknek mégis ha óssze-
IdcHa 'iSe l ' ^ é v  I S v e l  ff-n ?* .lefolyt évi eredmények közt nyugodtan mondhatjuk, hogy fáradtságunk nem volt hiába való, mert 
addig, mig 1,10... e\ végevéi 4o0 tagja volt egyesületünknek, ma ,20 tagja van. Az előző évben az összes bevétel volt 4376 kor (r> MII
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ko . SS hllu a/ ez évi 4/0/ kői 6 0  fillér es így vagyonunk is 2607 kor. 72 fillérrel szaporodott ez évben. Elhelyeztünk munkába ez 
e\ben o0o állandó kávéfőzőt, 420 kisegítőt, 312 állandó konyhalegényt, 249 kisegítőt, összesen 1286 szaktársat *
v is z o n v o k a A ^ n K f^ J 1̂ 108^ ^ 01'1 ÍS llatl?‘ltós m a im a t  indítottunk, aminek bár nincs meg a kívánt eredménye, de a nehéz 

f  dmCny '? SZep akkor’ air k° r, neni ttnn>'im a munkaadók nehezítik meg a szabadnap rendezését, hanem 
ak ^ töm iíiilm in  eleS^omovu, hogy nem gondolnak a saját jövujükre. Pedig ha azt akarjuk, hogy viszonyaink javuljanak,
akkoi tomoiülnünk kell egyesületünkben, vegye ki részét minden szaktárs a közös munkából, akkor a munkaviszonyok is meg fognak

lVí,egi kel1 Valosita™ JclsZí 1 v un kát, hogy minden kávéfőző és segédmunkás szakegyleti tag legyen és minden konv- 
ttfzött ezélt 'inlelőbh megvalósitosuk ”leS ^  ^  • munkában, hogy az elénk
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Az ö n tu d a to s  p inczérek.
Sivár, fagyos szél járja át kint az emberek 

tagjait s nem birok megszabadulni a tavalyi 
tél emlékétől, mikor a pinczérek a zsarnokság 
korbácsütését érezve, fellázadtak a magyar 
társadalom szálloda és kávéház tulajdonosai
nak kizsákmányolása ellen, itt a fővárosban. 
És ismét, mintha az idén újra az a fagyos 
szél, az a száraz hideg járná át kiszipolyozott 
tagjainkat, mintha itt belül a szív körül, 
valami öntudatos melegség áradna.

Az a czikk, mely e lap legutóbbi számá
ban eg}' kávéfőző elvtársam tollából meg
jelent, visszaidézte lelkembe a múlt télnek 
fagyos demonstráczióit. Azért mondom fagyos
nak, mert hiányzott belőlük az öntudat meleg
sége, a munkások gazdasági harczának 
higgadt profeszora.

A czikk Írója utalt a közelmúlt küzdel
mükre, nemkevésbbé pedig azzal a kitünte
téssel kalkulált fölöttünk, hogy miután oly 
sok intelligens elemmel biró munkásosztály 
vagyunk, reméli, nem vonhatjuk ki magunkat 
a modern szakszervezeti munkásmozgalmak 
természetszerű fejlődése alól; fejtegetései végén 
rámutat, hogy küzdelmünk csak akkor fogja 
elérni megérdemelt czélját, ha a minden egész
séges fejlődésünket brutálisan arczulcsapó 
kauczió-uzsora, azaz annak útonálló főpinczér- 
rendszere meg fog szűnni, — a maga, utálatot 
és nyomort gerjesztő teljes valóságában.

A tavalyi fagyos demonstráczióra a hata
lomnak még fagyosabb demonstrácziója követ
kezett és végiggázolt a pinczérek jogain. — 
Mindakét demonstráczióból hiányzott az ön
tudat. Különben a hatalom Magyarországon 
sohsem volt öndutatos. Az csak mániákus 
volt! —- Igen, tavaly épp úgy mint m ám a! 
Bennünket az éhség korbácsütése kergetett a 
demonstrácziókba, ellenben a hatalmat az 
uralmi düh paroxismusa vezette! És ennek 
az uralmi dühnek, ennek a hatalmi paroxis- 
musnak köszönhetjük mi pár száz pinczérek, 
hogy ebből a harczból megtépázva bár, — 
de öntudatosan kerültünk vissza az igazi 
pártküzdelem porondjára!

Erről nem is akarok beszélni. Csupán az 
<ellen kötelességem felemelni tiltakozó szava
mat öntudatos munkástárSaim nevében, hogy 
ma, fájdalom, még nem lehet a pinczéreket 
Magyarországon egy olyan munkásosztályhoz 
hasonlítani, mely az intelligens kalkulust meg
érdemelné a szó legenyhébb értelmében. Igen ! 
Szervezett kávéfőző munkástársaink egy pil
lanatig se higyjék tovább, hogy a pinczérek 
társadalma hemzseg az intelligens elemtől. 
Egy olyan munkásosztály fölött, . melyben 
közel 10 éve szervezkednek már, s mely 
szervezkedésnek, csak mondjuk a „M. O. P. 
E .“ 3 évi működését, eredménye a koldus
fillérek hűtlen kezelésében és a körhelyiségnek 
nevezett prostitucziónak kultiválásában, a 
munkanélküli tagok kártya általi kizsákmányo
lásában merül ki, — ne lebegjen egy pilla
natig sem tovább tisztességes szervezett mun
kások kitüntetése.

Mi, öntudatos munkások fájdalommal mond
hatjuk, mióta a M. O. P. E., ez a pinczérek 
nevét gyalázó egyesület az ő munkaadóival 
karöltött utján bitangol — a pinczéreknek 
nincsen osztálya! Ez az osztály ma már 
nem a pinczéreké! Ez az osztály ma már 
kicsapott segédjegyzők, tönkrement existen- 
cziák menhelye, ennek az osztálynak a czime 
alatt ma, fájdalom, gazemberek és tönkrement 
existencziák ütötték föl sötét tanyájukat I Ma

csak kettő van. Egyrészt öntudatos pinczérek 
és másrészt tönkrement existencziák kizsák
mányoló vállalata, bejegyezve mint M. O. P. 
Egyesület.

A pinczérek között vannak intelligens, ol
vasott, művelt elemek, kik sajna, vagy kivon
ják magukat a szakszervezeti mozgalom alól 
és magyaros típusukhoz híven, pamlagon he
verve, bírálatot mondanak, vagy hála — 
kiállanak a pártküzdelem porondjára a 
pinczérek politikai és gazdasági fölszabadí
tásáért, nem vonva ki magukat a modern 
szakszervezeti munkásmozgalmak természet
szerű fejlődése alól, — egy egységes pinczér- 
osztály megteremtéseinek és szervezésének 
czéljából. De ma még egy egységes pinczér- 
osztály, melyben hemzsegne az intelligens 
elem, — nincs! De van szervezett, öntutadtos 
kávéfőző munkások osztálya! És ezt kell 
nékünk is teremtenünk. Ma még a pinczérek 
szétforgácsolt atomok, vérszegény áldozatai 
Magyarország „hatalomnak'4 nevezett, tizen
három próbás hazafiainak, kizsákmányoló 
eszközei Magyarország szálloda- és kávéház
tulajdonosainak. — És én visszaemlékezve a 
tavaly téli öntudatlan tüntetésekre, a szolida
ritás és kölcsönös kezesség megkötésének 
czéljából fölajánlott közös értekezlet megtar
tását, osztály tudatos szaktársaim nevében igazi 
megnyugvással fogadom el, kávéfőző elv
társainkra bízva megtartásának helyét és idejét.

A pusztító, száraz, hideg tél után, közeleg 
már márczius idusa, május elseje és mintha 
itt belül a szív körül valami öntudatos meleg
ség áradna...

Az osztálytudatos pinczérek nevében:
B.J.

Ki korán  kell a ran y a t lel.
Azt tartja egy régi közmondás: „ Ki korán 

kel, aranyat lel.“ Lehet, hogy valamikor igaz 
volt, (bár. én nem hiszem) ma már azonban 
fordítva áll a dolog. Mert az aranyat ma nem 
azok lelik, akik korán kelnek. Mi munkások, 
akik korán kelünk és későn fekszünk, csak 
a rézből lelünk néhány fillért és ezért a né
hány fillérért tesszük ki egészségünket ve
szélynek. Nem szomorú dolog-e az, hogy 
nekünk még mindig a legtöbb helyen 14— 15 
órát kell dolgoznunk naponta, s még sok 
helyen az a vigaszunk sem lehet, hogy leg
alább hetenként egy napon kipihenjük egész 
heti fáradalmainkat.

Vagy nem-e azért egyesültünk, hogy kö- 
nyitsünk helyzetünkön emeltessük lehetőleg 
fizetésünket, s hogy némileg megvédhessük 
egészségünket? Szükséges, hogy meg legyen 
úgy a kávéfőzők, mint a konyha-legények 
szabad napja, csakhogy ha ezt akarjuk, 
akkor össze kellene ám tartani. Már pedig 
én arra a szomorú tapasztalatra jutottam, 
hogy több helyen a kávéfőzők nem teszik 
meg kötelességüket a szabad napért, mert 
vannak helyek, ahol ők élvezik a szabad 
napot és a konyha-legény nem, pedig talán 
csak rajtok múlik, hogy annak is nincs meg.

Viszont vannak üzletek, ahol megadta a 
főnök a szabad napot, de a kávéfőző urak
nak nem kell, inkább pénzzel hagyják ma
gukat megfizetni, az ilyen „urak44 nem gondol
nak sem egészségükre, sem a munkanélküli 
szaktársakra s rendszerint az egyesületre sem.

És vannak olyanok is, akik megtartják a 
szabad napot, de az egyesületnek ellenségei, 
mondván ő nem szorul az egyesületre, mert 
talán néhány fillérje van. Hiszen az nagyon

jó, ha valaki olyan bölcsőbe tudja magát 
ringattatni, amely még nem dűlt föl soha, de egy
szer csak az a bölcső kap egy nagyobb lö
kést és fölfordul, no hiszen akkor meghunyász
kodnak az ilyen alakok. Azt is mondják 
egyesek, nem adott még az egyesület sem
mit! Hogy aranyórát lánczczal nem adott 
senkinek, arról magam is meg vagyok győ
ződve, de ha hü, odaadó tagok leszünk és 
megtesszük kötelességünket, úgy az egylet
ben, mint kint az üzletekben, akkor sokkal 
többet kapunk mi az egylettől, mint az tőlünk.

Én csak annyit mondok szaktársak, akiben 
él a testvéri szeretet és az önbecsülés, az 
megtartja a szabad napot, aki nem tartja 
vagy nem küzd érte, abban sem ön- sem 
testvéri szeretet nem lehet.

K —a, konyhalegény.

S Z E M L E .
Miniszteri Ígéret. A „nemzet44 ítélt. A po

litikai hareztér lényegesen megváltozott. Az 
ellenzék többségre tett szert a választások 
alatt. Ami bennünket, kávéfőző munkásokat 
most közelebbről érdekel az az, hogy mi lesz a 
miniszteri Ígéretből. Az eddigi szabadelvű 
miniszterek egy törvényt alkottak, a vasár
napi munkaszünetről szólót. De sajnos, eb
ből bennünket kihagytak a kegyelmes urak 
Hogy miért, azt talán ők tudnák megmondani

Az ipari munkások teljes vasárnapi szüne
tet kaptak, mi kávéfőzőmunkások semmit!

Amikor mi mozgalmat indítottunk az iránt, 
hogy nekünk is a hétnek egyik napján pi
henőnk legyen, két ízben is járt küldöttség 
tőlünk Hieron}uni kereskedelmi miniszternél. 
És amikor a legutóbbi küldöttség múlt év 
szeptember havában egy memorandumot 
nyújtott át a kereskedelmi miniszternek, 
amelyben kifejtettük sérelmeinket, Hieronymi 
ur azt ígérte, hogy sürgősen intézkedni fog, 
hogy a kávéfőzők a vasárnapi munkaszüne
tet egy más napon élvezhessék.

Már most mi azt szeretnénk tudni, hogy 
a miniszteri Ígéret mikor, vagy eg3Altalában 
be lesz-e váltva? Mert amikor a miniszteri 
székek is oly bizon3'talanságban vannak, 
mint azt a legutóbbi események is bizonyít
ják, hát akkor mityen bizo^^talanságbau van
nak a munkásügyek, amikor evvel szemben 
a tőkét dédelgetik kedvezmények, szubven- 
cziók által

A munkásokat annyira szerette Hieronymi, 
hogy szervezeteiket az „erős“ kézzel akarta 
szétzuzatni, sztrájkrendeletekkel és csen
dőrökkel akart szocziálpolitikát csinálni.

Ma még nem tudjuk, ki lesz a miniszter, 
de bárki legyen is, sokat attól sem várha
tunk, azonban annyit elvárhatnánk, hogy a 
miniszteri iyéretböl annyit kapnánk, nmennyit 
más ipari munkások már rég megkaptak.

Azért mi kávéfőző munkások ne áltassuk 
magunkat, hanem cselekedjünk. Vegyük elő 
újból a legsürgősebb követelésünket: a sza
badnap megvalósítását az egész vonalon és 
ne nyugodjunk addig, mig meg nem való
sítjuk.

A betegsegélyzö-pónztárak. A kormány 
1903. évi működéséről és az ország köz
állapotairól szóló jelentés többek között a be- 
tegsegélyző-pénztárak működésével és helyze
tével is foglalkozik. Kimutatja, hogy Magyar- 
országon 1903-ban 438 betegsegélyző-pénztár 
volt, hárommal több, mint előző évben.
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Horvát - Szlavonországban 29 betegsegélyző- 
pénztár működik. A kerületi pénztárak száma 
111, a magánegyesületeké 49, a gyári és 
vállalati pénztáraké 174, az ipartestületi pénz
táraké 104. A betegsegélyző-pénztárak taglét
száma (376.917. A pénztárak taglétszámának 
mintegy fele, 336.513, a kerületi pénztárak 
kötelékébe tartozik; 185.237 munkás vállalati 
betegsegélyző-pénztárnak, 78.431 ipartestületi 
és 75.736 magánegyesületi pénztárnak a 
tagja. Az előző évhez képest leggyöngébb a 
tagok létszámának gyarapodása az ipartestü
leti pénztáraknál, legerősebb a kerületieknél. 
— Nagy hátrány a munkásokra nézve, hogy 
a gyári- és vállalati pénztáraknak még mindig 
közel 200.000 tagjuk van. Ez azt jelenti, hogy 
a munkások kénytelenek olyan pénztárak 
kötelékéhez tartozni, a hol a munkaadók 
rendelkeznek a tagok pénzével és ahol a be
tegek csak ritka esetben kapnak táppénzt. 
A szervezett munkásokra vár a feladat, hogy 
e pénztárak ellen kezdjék meg a harczot. — 
A betegségi statisztika azt mondja, hogy a 
pénztárak segítségét 218.994 keresetképtelen 
tag vette igénybe 253.601 esetben; az előző 
évben a betegek száma 213.714, a megbe
tegedéseké pedig 243.306 volt. Növekedett a 
tápdijas napok száma is 2,750.309-ről 
2,946.172-re, de lényegesen kevesebb kórházi 
ápolási nap merült fel, az 1902. évi 598.503- 
mal szemben csak 452.309. Kevesebb a 
gyermekágyi napok száma is (160.022 helyett 
157.471). jóllehet a gyermekágyas nők száma 
százhéttel több (6414), mint az előző évben. 
Kilencz év alatt a pénztárak összes segélye
zési kiadásai 67.32 millió koronára rúgtak.

Az asztalosok kizárása. Az asztalosmun
kások a múlt évben sztrájk és bojkott segé
lyével kivívták a 9 órai munkaidőt. Ez a 
siker nem tetszett a munkaadóknak, uszíto
tták kormányt, hogy oszlassa fel a munkások 
szakegyletét. A miniszterelnök fölfüggesztette 
az egyesületet, mire a munkásság általános 
sztrájkra szervezkedett. Ettől megdöbbentek 
a hatalmasok és a denuncziálás eredmény
telen maradt. Most azután az asztalosmes
terek igyekeztek megtörni munkásaikat és 
kimondották, hogy a munkaidő 97a óra lesz. 
Ezt a munkások kereken visszautasították, 
mire a mesterek kizárták munkásaikat. A 
harcz nem tartott sokáig és a munkások a 
munkaadók minden kapálódzása daczára meg
állották helyüket és a 9 órai munkaidó to
vábbra is érvényben marad.

N y u g tá z á s o k .

Bene P. Kassa 2 k. Brna S. 84 fii. Gál 
G. 84 fii. Heczler J. 1 k. Horváth J. 1.68, 
Hidegkúti 1 k. Kabát A. 1 k. Lukáts P. 84. 
Molnár J. 84 fii. Maduda J. 84 fii. .Szele J. 
84 fii. Schartner S. 1.68 Tóth S. 84 fii. 
Horváth J.-né 40 fii. Straka A. 20 fii. 
Molnár J. 40 fii. Zsoldos Emília és 
Vundracsek Anna 2.20 Nagy F. 10 fii. 
Fidoloma M. 20 fii. Fekete 20 fii.

Tisztelettel értesítjük a szaktársakat, hogy 
ezentúl minden héten szerdán délután 4 óra
kor és este 8 órakor felolvasást tartunk az 
egyesület helyiségében. Szaktársak a saját 
érdekünk megköveteli, hogy a felolvasást 
minél többen hallgassuk.

Továbbá egyesületünk elhatározta, hogy 
tagjai részére minden pénteken német- és 
magyar irás tan folyamot nyit. Felhivatnak a 
szaktársak, akik a tanfolyamon résztvenni 
akarnak, jelentkezzenek a titkárnál.

A Szakszervezeti kongresszus tanulságai. Az elmúlt 
hóban tartották a magyarországi öntudatos mun
kások szervezetei harmadik kongresszusukat. A 
hatalmas gyűlés fényes bizonyitéka annak, hogy 
a magyar munkásmozgalom az utóbbi években ha
talmas fejlődésnek indult s mig azelőtt a gyenge 
szervezetek alig tudtak megmaradni a hatóságok 
támadásai és a tagok közönyössége miatt, addig 
most már a szervezett munkások száma Ötven
ezerre szökött fel s ott látjuk a forradalmi tábor
ban azokat a szervezeteket is, melyek oddig élet
jelt sem adtak magukról.

A gyűlés határozatait nem ismertethetjük részle
tesen, inkább le akarjuk vonni a bőségesen kínál
kozó tanulságokból azokat, melyekből a kávéfőző 
munkások is sokat meríthetnek.

Hallottuk azt, hogy a szervezett munkások 
száma 50.000-re emelkedett. Óriási bérharezok 
vívattak mindenütt a czólból, hogy a munkások 
tiszteségesebb létfeltételeket vívjanak ki maguknak. 
A sztrájkok, bojkottok, munkáskizárások, bár alig 
volt idő a tömörülésre, mógts legnegyobb részben 
a munkások győzelmével végződtek. Az elveszett 
küzdelmek is a szervezetlenségnek tudhatók be. 
Ebből azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy tisztesé
gesebb munkabéreket, rövidebb munkaidőt csak úgy 
érhetünk el, ha erősen szervezkedünk, ha bevonjuk 
egylbtünkc a szakmánkhoz tartozó összes munkásokat 
s megteszünk mindent egyesületünkért.

Amint tudvalevő dolog, a munkásmozgalom leg
fontosabb harczi eszközei a sztrájk és a bojkott. 
Ezek segélyével ma már nálunk 15%-al emelked
tek a munkabérek s ugyanennyivel rövidült a 
munkaidő. De a hatóségok önkénye s a szervezet
lenség következtében a sztrájkok 20°/o-a elbukott. 
Ez igaz, káros eredményekkel szokott járni, azért 
a munkások maguk kívánják megakadályozni a 
gyengén szervezett sztrájkokat. Azért a sztrájkokat 
előre kell bejelenteni s csak azután számíthatnak 
a többi munkások segítségére.

A hatóságok önkénye ellen követelik a munká
sok a teljes gyülekezési és egyesülési jogot, a gyűj
tési tilalom és a sztrájkellenes rendeletek vissza
vonását.

Magyarországon éppen nem dühöng a szabadság 
A munkásokra a törvényhozásnál nem gondolnak. 
Ezért a kongresszus munkásvédő törvényeket kö
vetel ; igy a többek közt: 8 órai munkaidőt, női 
munkások védelmét éjjeli munka eltiltását, vagy ha 
van éjjeli mnnka, úgy kétszeres órabér fizetendő, 
hetenként 36 órai teljes munkaszünetet, hetenként 
bérfizetést, munkakönyvek zálogtárgyul vissza 
nem tarthatók; iparfelügyeletet, ahol a munkások 
maguk ügyelnek fel arra, hogy a munkás jóléte 
biztosítva legyen; egészséges munkahelyet stb.

A munkaközvetítők nyuzását megakadályozandó 
követelik a szakegyleti munkaközvetítést; ahol 
állami vagy városi munkaközvetítő van, ott az 
igazgatás a munkások kezébe adandó át. Sztrájk 
vagy bojkott esetén a munkaközvetítő intézőt nem 
közvetíthet; árszabályon aluli munkaközvetitósnok 
helye nincs.

Ezek és hasonló hasznos dolgok foglalkoztatták 
a kongresszust; Munkások határoztak ott munká
sok javáról. De mikor lesz eredményes az ő fárad
ságos munkájuk. Ha a munkások szervezkednek

s kitartó, hős katonáivá lesznek annak a vörö 
iobogónak, melyro a szoczializmus szent nevében 
a munkásnépnek és az egész emberiségnek jövője 
s boldogsága van felírva. Kávéfőző munkások 
előre a csatasorba!

Figyelmeztetjük a t. szaktársakat, hogy 
egyleti járulékaikat, pontosan fizessék, mert 
kénytelenek leszünk a nemfizetők ellen az 
alapszabályok ide vonatkozó szakaszát alkal
mazni. Azon szaktársak, akik 3 hónapnál 
többel tartoznak, azok a szaklapot nem kap
ják. Felkérjük azokat a szaktársakat, akik dol
goznak, hogy mielőbb teljesítsék az egylet 
iránti kötelességüket, mert az egylet csak úgy 
felelhet meg hivatásának, ha a tagok teljesitik 
kötelességüket A választmány.

Kiadó: K éföl Károly.
Felelős szerkesztő: Sohönherr József.
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