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Káuéfőzők Szaklapja
A magyarországi kávéfőzők és segédmunkások érdekeit védő szak- és társadalmi havilap.

A KÁVÉFŐZŐK S Z A K E G Y E S Ü L E T É N E K  HI VATALOS KÖZLÖNYE.  * 1
E lő f iz e té s i  á r :  Mejelenik minden hó első szombatján. szerke«ztosóg es kiadóhivatal:
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Szaktársak!
Márczius 19-én Petőfi Sándor, lánglelkü 

költőnk szobrához mi is

k iv o n u lu n k
és azt megkoszorúzzuk. Találkozás délután  
pont 1 órakor az egyesületi helyiségben 
indulás fél két órakor s a Tisza Kálmán- 
téren csatlakozunk az összmunkássághoz.

Szaktársak, jelenjünk meg minél többen a 
felvonuláson.

$ z  általános, titkos választói jogért
teljes erejével sikra kell most szállnia a mun
kásoknak, hogy megakadályozzák jogaiknak 
ismételt elárusitását. Az uj parlament egyik 
legelső teendője a parlamenti reform meg
alkotása lesz és ebbe a munkába szervezett
ségük egész súlyával kell beleszólt! iok az 
ország munkásainak, ha nem akarnak ismét 
az alkotmányból kitagadottak, a jogtalanok 
sorsára jutni. Az elkövetendő nagy küzde
lemre való elszántságuk bizonyítására Buda
pest munkásai az uj kormány bemutatkozá
sának napján

tüntető felvonulást
rendeznek a parlament elé és küldöttség 
utján fogják tudatni kívánságaikat a 
képviselőházzal.

A felvonulás a délelőtti órákban fog meg
történni s tartama alatt lehetőleg az összes 
gyárakban és műhelyekben szünetel a munka.

A felvonulás napját, pontos idejét és helyét 
falragaszokon fogjuk tudatni. Az összes szak
mák vezetőségeit arra kérjük, hogy e tünte
tésre minden előkészületet haladéktalanul te
gyenek meg.

Értesítés.
Értesítjük a szaktársakat, hogy folyó hó 

21-én, d. u. 3 és este 8 órakor fontos ügyben

t e t g r g r 3 7 ”C 3 J . é s t
tartunk. Kérjük a szaktársakat, minél többen 
jelenjenek meg.

Má r c z i us .
Ismét ünnepet ül a polgári társadalom, a 

bor gőzétől megittasult szónokok kidüllesztett 
mellel üvöltenek a híres magyar szabadság
ról, az ezeréves szabadságról, melyet az 
1848-as események mindenkorra megszüntettek.

Ünnepel minden, a természet a tavasz 
ölében szintén ünnepelni készül; szinte csá- 
bitólag int felénk, hogy ki a természet sza
bad ölébe ünnepelni ; s vájjon miért nem 
örülsz te is munkás, miért nem csatlakozol 
te is az ünneplőkhöz, hisz szabad vagy, 
testvéred minden ember, hisz nincs külömb- 
ség ember és ember között ? vagy nem hal
lod a szónokok szavát ? Szabadság egyenlőség 
testvériség ! Értsd meg, szabadok vagyunk !

Ugye fájdalommal szivedben, összeszori- 
tott ököllel hallgatod kérésemet, mert azt 
hazudom neked, hogy el a szabadság, van 
testvériség, van egyenlőség. Hát nem vagy 
szabad? Hisz válogathatsz szabadon az éh
ség, a kórház és a börtön között, hát nem 
ismered a testvériséget; no ezt csak az nem 
ismeri, aki még nem beszélt csendőrrel és 
munkaadóval. És az egyenlőség: körülötted 
ezer és ezer ember éppen úgy nyomorog, 
mint te, éppen úgy ki lesz zsákmányolva, 
mint te. Látod, ez az egyenlőség, hogy az 
urak nem ismernek nyomort, hogy ők a ki
zsákmányolok, ezt mi tudjuk, ők ebben 
egyenlők, csakhogy te a munkásosztályban 
vagy, ők meg hurzsoák (tőkés). Van szabad
ság, van jog, de nem neked. Van jó és 
rossz, de tied csak a rossz, a szolgaság, a 
jognélküliség, nyomor. Hát csak ünnepelj 
proletár, ünnepelj, ha összeroskadsz is az 
iga alatt, ha nincs is betevő falatod; ünne
pelj a 25-ik órában, mert 24 órában rab- 
lánczokat viselsz. De mit is Írok én szolga
ságról, jogtalanságról, amikor testünkön érez
zük még mindig e meggyalázó bélyeget.

De irhatok-e másról, amikor a szabad 
ságot fakasztó hónapban a tények a szolga
ság mellett beszélnek. Szolgaság! Micsoda 
megszégyenítő jelző a müveit XX-ik század
ban, amikor fennen hirdetik, hogy lehullott a 
népekről a szolgaság bilincse. Hát lehullott a

szolgaság bilincse a munkásságról ? Nem és 
százszor nem ! Nem-e jogtalan kizsákmá
nyolt páriák vagyunk még máma is ? Hazud
tok ti farizeusok, akik egyenlőséget hirdet
tek ! Munkástestvérek, mi szocziáldemokraták 
vagyunk; tudjuk, hogy minden bajnak, rab
ságnak, bűnnek oka az, hogy a föld, az 
ekék a bányák, a szerszámok, minden, ami
vel a munkások dolgoznak, hogy jólétet te
remtsenek : szóval a termelési eszközök nem 
azoké, akik azokkal dolgoznak, hanem egyes 
embereké, a tőkéseké; és bár velük a 
munkások dolgoznak, a dolog eredményét 
még sem a munkások élvezik, hanem azok, 
kik a munkások munkáját zsebretett kezek
kel nézik. A tőkések érdeke az, hogy a mun
kásokat minél jobban kihasználják; minél 
kevesebb munkással minél több munkát 
végeztessenek és hogy ezt elérjék, csinálnak 
16—20 órás munkaidőt, éhbér mellett. Ha 
egyeseknek nem volna kezükben az ő 
magántulajdonuk, ők éppen olyan kizsák
mányoltak lennének, mint mi vagyunk, azért 
mig a magántulajdon fennáll, bennünket ki
zsákmányolnak. Tehát mit kell tenni; mint
hogy minden munkát mi, munkások végzünk 
el, azt akarjuk, hogy mint emberek élhes
sünk és bennünket senki ki ne zsákmányol
hasson s hogy ez bekövetkezhessék, a magán- 
tulajdonnak meg kell szűnni. És ne higyjé- 
tek, hogy ez nehéz dolog, hisz nekünk már 
nincs semmink sem és ha látjuk azt a ver
sengést, ami a munkaadók közt folyik, azt 
tapasztaljuk, hogy a gazdagabbik megeszi a 
kevésbé gazdagot, láthatjuk, hogy mindig 
több lesz az olyan, aki elveszti vagyonát és 
munkás lesz. Es amikor mi ezt tudjduk, oda 
kell törekednünk, hogy a magántulaj on meg
szűnjön, s a munkások nyakán ne élősködjön 
senki.

Ha ezt elérjük, akkor fogunk mi csak egy 
igazi márcziust ünnepelni, akkor „nem lesz
nek elnyomók és nem lesz proletár.“

De hogy ezt elérhessük, lankadatlanul ktiz- 
denünk kell. Tisztában kell lennünk törté
nelmi hivatásunkkal. Minden munkásnak be 
kell menni a szervezetébe, ahol osztály- 
tudatos munkássá nevelődik, akkor gátat tu

Minden öntudatos munkás tagja szervezetének!
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M  , e,ni « határtalan kiaáktnínrfóláénak, titán, minek Farőggafr ’Í » S m !S S »  * > » ,< * * *
nen)1 teszünk t« , . ,a „  páriák, nem » « -  j -  ~ f f f f S Í S £  W - ;
1 6 -2 0  órán át dolgozni, tisztességes munka- pen hangzó szavak, N. Ist™" "f'" N^ es jas ‘ravaszsággal tör a szaktársak összessé- 
béreket kapunk, emberszamba megyünk es kisméretű füleinek. Nem eihasvta a gének érdeke ellen, ne ismerjünk kimele-

vezete.1 előtt r L Bv'e h « á k  n,e6 —  —  ̂ S K S W K g .  j  ^  «  •’

Natív napok elint aim.k ae <>“ “ »“ “ “  A  k á v é s - i p a r t á r s u l a t  g y ű l é s e .
szoezialdemokrata munkások mely szene J  n megsértett ember, akit a köz- F  
zetnek mi kávéfőzomunkasok is egy ki- választmányból kihagyott. Itt a köz- Több napilapból olvassuk, hogy a kaves-
egészitő része vagyunk. A természet éled, dj£s jsrnét dicséretes tanujelét adta Ítélő- ipartársulat folyó hó 13-án tartott közgyűlésén 
éledünk mi is a társadalom mostoha gyér- képességének, mert ez az ember bizonyságát rólunk, kávéfőzőmunkásokról is szó esett, meg
mekei és ha'nem  is ünnepelhetünk mi még 'adta annak, hogy a szaktársak bizalmát sem pedig ha igaz, különféle irányban Addig,

1 I- Vninüiink frvors lépés- amultban nem érdemelte, sem a jelenben nem mig hivatalos lapjukból nem ismerjük a koz-
igazi marcziust, de közeledünk gyors le es ,̂R|emli meg azáltal, hogy szövetkezve N, István- gyűlésen a leginkább bériünkét erdekelt dől-
sel hozzá és mig az urak a jólétbe íulladoz- ^  egy halom rágalmat, hazugságot halmoztak gokat, addig objektiven, nem is szólhatunk 
nak, addig mi építünk, építjük a boldog jő* dgsze £s ennek alapján megtették az hozzá, ha megismertük, akkor majd bővebben 
vendőt az igazi márcziust, a szoezializmust ? egyesület vezetősége ellen a hatósági foglalkozunk vele. Azonban néhány szavunk

(s.) feljelentést. Hogy a hatósági vizsgálat már m0st is van a közgyűlésen rólunk el-
mindent a legnagyobb rendben lóg találni, hangzott szavakra. Mint olvassuk, indítványt
abban mi egy pillanatig sem kételkedtünk, nyújtottak be, hogy a szabad napot vonják 

Krakélerek. De ha N. István és társának csak egy bal- viSSZa azok a kávésok, akiknél már megvan
vány reménye volt is, hogy ez után tör- a szabad nap, no mi erre csak annyit jegy- 

Valamint a politikában vannak krakélerek, hetnek az egyesület vezetősége ellen, akkor zünk meg, hogy az biz olaj volna a tűzre, 
úgy a munkások gazdasági szervezetében igmét a]ap0san csalódtak. Akadhat a szak- És elég helyesen mondotta Berger Leó úr, 
is megtaláljuk a krakélereket. Azokat szók- társap között olyan, aki azt kérdezi tőlem, hogy a kávéfőzőket most már nem lehet ám 
tűk krakélereknek nevezni, akik soha, vagy hogy ugyan mi'czélja is van ennek a Nagy csak Ugy semmibe venni és szerinte jogo- 
nagyon ritkán szoktak a munkások ügyével istvannak ezzel az ő folytonos cselszövései- san megérdemlik a szabad napot. Wertheimer 
foglalkozni, mivel ahhoz a legtöbb esetben vej p g rre dn egy igen találó adomát mon- úr szerint, csak az erőszaknak engedve adtak 
nem is értenek. De mivel bizonyos szereplési dok e] Rabbiválasztás volt. A rabbi be- szabad napot, de azért ő is amellett van, 
viszketegségben szenvednek, azért valami* cses szem£lye oly nagy közbecsülésben volt, hogy továbbra is fennmaradjon, de a köz
ként mégis beszéltetnek magukról. Es ezen h a választásnál, egy szó kivételével, az vetítésünk ellen van kifogása. (Mi tudjuk
czéljukat ugy vélik elérni legkönnyebben, ea£sz hitközség rá szavazott. Ez az egy el- miért?!) Kreutz és Bauer urak elhelyező és 
hogy a szervezet indifferensebb tagjai között 1(fnszavazat annyira bántotta a rabbit, hogy szakiskola felállítását óhajtják. Hát nekünk 
a szervezet vezetősége és annak működésé odament a szavazóhoz és azt kérdezte tőle: az enen semmi kifogásunk nincs, ha az ipar
ellen, be nem igazolható vádakat terjeszte- h miért van az> hogy ő a rabbi birja az társulat elhelyező irodát állít fel, hiszen él
nék és ebből a saját részükre töket igye- eg| sz h:tk0ZS(§g bizalmát, csupán maga, végre ehhez* joga van, azonban arról már 
keznek kovácsolni. Ilyen krakélerek találkoz- Krausz nem bízik bennem: Erre Krausz ki- mi gondoskodunk, hogy elhelyezni való ne 
tak a mi szakszervezetünkben is. Ezek között jelentj . kogy nem azért szavaztam ön ellen, akadjon. S mindazok az urak, a kik az el- 
Nagy István az, aki már a föltünési viszke- mintha £n °nem ugy bíznék önben, mint a helyező irodával szeretnék visszaállítani a 
tegséggel nem is elégedett meg, hanem való- többi  ̂ hanem CSUpán azért, mert ha én is régi rendszert, hát azok az urak bizony ala- 
sággal árulóvá lett. Ki már az árulás utján is önre 'havaztam volna, akkor most senki sem posan csalódnak, mert a hiba másutt van, 
olyan rekkordot ért el, hogy a szervezetünk foglalkozna velem, igy most elértem azt, mert mi bátran állíthatjuk, hogy munkaköz- 
harmadévi fönnállása óta o az első, aki a . az egész hitközség rólam beszél. így vetítésünk nem sok kivánni valót hagy maga
nyilvánosság előtt is legjobban megérdemli vagyunk mj is a mi Krausz Istvánunkkal. után. Ami pedig a szakiskolát illeti, evvel a 
az áruló nevet. Ha" ő a vezetőség intézkedéseit folytonosan kérdéssel mi már komolyan foglalkozunk s

Ha fel akarnám sorolni az o folytonos nem gyalázná kisebbítené (nem a jogos tár- meg is fogjuk valósítani, amint anyagi hely
cselszövéseit, amikor o a legnagyobb nyuga- yilagos krjtikát értem, aminek mindenütt zetünk megengedi, ahol majd mi igyekezünk
lommal és számítással felállította a halót a hel van) hanem azt folytonos és megrög- szakképzett embereket nevelni. Különben a 
melybe belecsalogassa a haladas utján roly- zött CSökönyösségét abban az irányban, hogy szakiskolai kérdésről mi majd a jövőben bo
ton előre törekvő szervezetünk vezetőséget, a vezetp)ség semmiféle intézkedését helyben vebben írunk. Önöknek t. kávés urak, pana- 
mondom, ha mind fel akarnam sorolni, ír- nem hagyja anélkül, hogy ő valami üd- Szuk van, hogy kevés a jó munkás. Meg 
hatnék egy kozepterjedelmu füzetet is. Es vösebbet, ‘czélrav^etőbbet tudna. Persze ak- fognak bocsájtani uraim, ennek nem mi 
most csak ̂  a legutóbbi időben elkövetett kor nekünk sem volna alkalmunk, hogy am i vagyunk okai, mert ne tessék egyéves konyha- 
nagy raffinenaval felállított torveteseit hozom Krausz Istvánunkkal annyit foglalkozzunk, legényekből ablézert csinálni, csak azért, 
a nyilvánosság ele. Emlékezünk ez évi feb- Ezze] ftZ eljúrasával közöttünk valóságos mert az olcsóbban dolgozik. Hisz önök gyárt- 
ruár 14-én lefolyt közgyűlésünk este tartott kerékkötő szerepet játszik. Már most azt ják a gyenge kávéfőzőmunkásokat és ezért 
részére, amidőn a szervezet vezetosege a kérdezem én, szaktársak, hogy van-e nekünk bennünket akarnak felelőssé tenni? Nem ugy 
közgyűléstől a íelmentvenyt megkapta, el- SZúkségünk kerékkötőre, amikor a mi széké- t. uraim, tessék megfizetni és megbecsülni a 
nökünk ugyancsak N. István terrorizmusától rünk rogyasig van megrakva a kávéfőzők jó munkaerőt s nem felszedni az utczáról a 
önérzetében megbántva azt a kijelentést nyornorUságával. Ezt a szekeret nekünk húz- tanulatlan parasztfiukat konyhalegényeknek, 
tette hogy az elnoKsegtol visszalép. Ekkor n^nk keU nem az áUam által kiépített kő- hogy az egyéves konyhalegényből aztán 
előállt a nagy cselszovo es megtette azt az utakon hanem azon a nehéz akadályokkal kávéfőzőt csinálnak s amikor aztán baj van, 
indítványt, hogy a közgyűlés az uj vezető- tej. uton ame]yre bennünket a hatalmasok akkor bennünket szeretnének felelőssé tenni, 
seg megválasztását halaszsza el, a mar fel- leszoritQttak ‘ Nem ugy, édes Uraim! Addig is, mig a kávé-
ügTck11 továbbvitelre. 1 Ha" a 'közgyűlés, N. Tehát óriási munka vár reánk, egy nagy főző-ipar képesítéshez nem lesz kotve, tessék
István által lekicsinyelt közgyűlés ennek a kemény küzdelem, amelyben minden szak- az embereket jobban dijjazm s szabadnapot 
N fstv í  I Í S "  UiÍ üant ^üitvánvnak társnak teljes erejével folyton törekedni kell adni és módot nyújtani nekünk arra hogy 
leiü t v olna akkor ő a nagy cselszövő elérte előre, hogy azt a szekeret arra az útra vi- mielőbb felál l.thassuk a mi szakisko ankat, 
volna azt íiogv a szervezet felelősség nélkül gyük, amelyen a már felvlvilágosodott, ön- ahol a kevesbe képzett munkasokat kikepez- 
iévén, a hatóság beavatkozását vonná maga tudatos munkások haladnak. Tehát minden hessuk. Meg Hurkai úrhoz van néhány sza-
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vünk. Tehát ön, kedves Markai nr, szeretné 
eltüntetni szakegyletünket a föld színéről, 
már meg fog nekünk bocsájtani kedves 
Markai ur, hogy ezt az örömet még önnek 
sem engedhetjük meg, mert már mégis csak 
haliadtunk annyira, hogy a munkást sem lehet 
már a deresre huzni. Ami pedig az ipar
társulat tck. Elnök urának felszólalását illeti, 
mi teljesen meg vagyunk elégedve.

S Z E M L E .
A ..Népszava1' napilap. Azzal az örvendetes 

hírrel lépünk a szaktársaink elé, hogy a 
„Népszava“ a magyarországi szocziáldemok- 
rata-párt lapja, a munkások igaz szószólója, 
április hó 1-én napilap lesz. Nem hiszem, 
hogy akadna a munkások közt bárki, ki nem 
tiszta szívből örülne ennek az igazán örven
detes eseménynek, mert sem az uszítok, sem 
pedig a hatalom száz és száz agyafúrt gaz
emberségre való üldöztetései és pénzbünteté
sei nem bírták fejlődésében meggátolni. Áp
rilis elsejétől naponta fogja fülükbe dörögni a 
hatalmasoknak az igazságot, ha tetszik nekik, 
vagy ha nem.

Előfizetési ára */* évre 9 kor. 60 f ü l , 
V* évre 4 kor. 80 fill., 1 hónapra 1 kor. 
60 fill.

Szaktársak! Agitáljatok mindenhol lapun
kért, a „Népszaváéért.

Drágaság. Ezt a szót számtalanszor hal
lottuk, számtalanszor magunk is használtuk 
heves kifakadások között. Emberemlékezet 
óta nem voltak ily rémdrágák azon szük
ségleti czikkek, melyek az élet fentartásához 
kellenek. Még azon munkások, akik dolgoz
nak, sem képesek minden szükségletüket 
födözni. A munkanélküliek pedig a leg
nagyobb nélkülözésnek vannak kitéve, mert 
ha szereznek is egy pár hatost valahonnan, 
még kenyérrel sem lakhatnak jól.

Ezen tűrhetetlen állapot foglalkoztatta a 
polgárságot is kissé, az illetékes fórumok 
különböző bizottságokat küldtek ki, a dolog 
tanulmányozására. Hogy a kiküldött külön
böző bizottságok nem tettek semmit, azt 
mondani teljesen felesleges, mint hogy nem 
is tehetnek semmit, mert a baj csirája a mai 
kapitalisztikus berendezkedésben rejlik, mert 
a tőke, mely terjeszkedni akar, - az embe
rek egészsége és testén keresztül is — nem 
ismer kíméletet, hogy gyarapodni tudjon, 
nem törődve azzal, ha ezrek pusztulnak is 
el éhen, nyomorban. Ezt fényesen igazolják 
a különböző részvénytársaságok évi jelen
tései. így például az Első gőzmalom r.-t. 
ebben az évben, a mikor a munkásság alig 
tudja a kenyerét megvenni, oly méregdrága, 
akkor 745162 kor. 30 fill. tiszta nyereséget 
mutat fel, itt már le van számítva az igaz
gatóság és egyéb magas díjazású hivatal
nokok fizetése, ez a maradvány, vagyis tiszta 
haszon. Az Erzsébet-gőzmalom, mely jóval 
kisebb, ez évi számadásában 154.335 kor. 
50 fill. tiszta nyereséget mutat ki. És igy az 
összes malmok mind óriási nyereséget mutat
nak ki. Most már érthető, hogy miért drága 
a kenyér, a malmok milliós nyereségeket 
mutatnak ki, a pékek és hentesek házakat 
szereznek, a munkásság pedig koplal. Es 
ebbe a magyar törvényhozásnak nincs bele
szólása, ami szintén érthető, mert egyik holló 
nem vájja ki a másik szemét. Tehát nekünk 
munkásoknak kell erősen szervezkednünk,

hogy ezen rablóhadjáratok elé gátat tudjunk 
emelni, addig is pedig, mig erre képesek le
szünk, jobb munkafeltételekért, magasabb 
munkabérért kell küzdentink.

Könnyelmű bojkottok. Kétféle bojkottot is
merünk Magyarországon. Az egyik, midőn 
valamely szakma munkásai műhelyt, gyárat 
vagy épülő félben levő házat bojkottálnak. A 
másik, midőn valamely szakma nyilvános helyi
ségeket, kereskedők, borbélyok, vendéglősök, 
kávéház-tulajdonosok üzleteit, vagy sörgyárak 
sörét bojkottálja.

Ámde a bojkottal, amely a szervezett mun
kásság kezében a leghatalmasabb fegyverek 
egyike lehetne, ártatlan tréfákat nem sza
bad űzni. Aki a bojkottot diszkreditálja, az 
akaratlanul bűnt követ el a szervezett mun
kásság ellen Az amerikaiak, angolok és né
metek félelmes fegyverré tették a bojkottot. 
Nálunk pedig nevetségessé teszik, még mi
előtt komoly harczba vitték volna. De a szer
vezett munkásság már Magyarországon is 
eléggé érett arra, hogy ennek a komédiának 
végett vessen.

A bojkott kimondásánál következő szem
pontokat tartsunk figyelembe veendőknek :

1. Elég ok van-e arra, hogy nyilvános helyi
ségeket stb. bojkottáljunk ?

2. Elég erősek vagyunk-e arra, hogy a 
kimondandó bojkottokat sikerrel befejezzük ?

E szempontok megbirálása nem az egyes 
szakmáknak, hanem a szervezett munkásság 
képviseletének, a szakszervezeti tanácsnak 
legyen főn tartva.

Mindenekelőtt azonban és ez a legkevesebb 
amit kívánunk, határozza el a szakszervezeti 
választmány, hogy csak azok a bojkottok 
számíthatnak a szervezett munkások anyagi 
és erkölcsi támogatására, melyek a szak- 
szervezeti tanács hozzájárulásával mondatnak 
ki. Úgy hiszszük, hogy ilyen határozat elejét 
venné a könnyelmű bojkottoknak.

Nyilatkozat. Alulírott ezennel kinyilatkoz
tatom, hogy a szaktársaim ellen elkövetett 
hibámat beismerem és megfogadom, hogy 
ezután az egyesülctnnk hü és odaadó tagja 
leszek. S úgy a vezetőségtől, mint az ösz- 
szes szaktársaktól bocsánatot kérek.

Budapesten 1905. márczius 5-én.
Reif Lajos.

Küzdelem a szabadnapért. Amit más mun
kásoknak a törvény biztosit, t. i. hetenkint 
egy pihenő napot, azért nekünk, kávéfőző 
munkásoknak küzdelmet kell folytatnunk, 
hogy kivívjuk magunknak azt, amit mások
nak a törvény biztosit. Mint tudjuk, a sza
badnapot minden jobb érzésű főnök már 
meg is adta munkásainak, ami természetes 
és csak okos dolog, mert az a munkás, aki 
egész héten dolgozik s egy napon pihen, 
odaadóbban dolgozik ott, ahol tudja, hogy a 
főnöke benne is embert lát. A szabadnapért 
folytatott küzdelmünk jogosságát elismeri 
minden józanul gondolkodó ember. De leg
inkább a szervezett munkásság tudja mérle
gelni azt, hogy mit jelent nekünk az, ha 
egy pihenő napunk van. S ennek tudható 
be az a kávéházi látogatás, amit múlt hó 
21-én, vasárnap a mi érdekünkben a Teréz- 
köruton levő Stancsu-féle kávéházban meg
tettek. „Stancsu ur“ is azok közé az urak 
közé tartozik, akik a szabadnapról egyáltalá
ban nem akarnak hallani, aminek a követ
kezménye az lett, hogy vagy 100 különféle 
foglalkozású munkástársaink beültek Stancsu

ur fényesen berendezett kávéházába s igy 
adva tudtára a gőgös urnák, hogy a kávé
főző munkások nem állanak egyedül a 
szabadnapért való küzdelmükben. Azt mondja 
egy példabeszéd : az okos a más kárán ta
nult, de ugylátszik Stancsu ur a maga kárán 
sem akar tanulni, mert még mindig makacs- 
kodik.

Mi csak jóakaratulag figyelmeztetjük Stancsu 
urat, hogy a 21-iki vendéglátogatás csak árt
hat üzletének és nem használ, mert elvégre 
az ön törzsvendégei is emberek s megtör
ténhet, hogy nekünk adnak igazat. Méltó 
társa Stancsu urnák az Andrássy-uton lévő 
„Japán"-kávéház tulajdonosa. Azaz annyiban 
külömböznek egymástól, hogy amig Stancsu 
ur úgy ad szabad napot, hogy nem fizet, 
addig a „Japán" tutaj donosa a küldöttségnek 
kijelenti, hogy igenis ő készséggel megadja 
s már meg is van. Mikor aztán a küldöttség 
eltávozik ő a markába nevet, mondván: No 
ezeknek is betömtem a szájukat. No, mi 
nem hisszük t. ur !

Most pedig azokhoz az emberekhez van 
néhány szavunk, akik ebben a két fényesen 
berendezett kávéháznak fénytelen műhelyé
ben dolgoznak, ha bennük csak egy parányi 
emberi érzék volna, már régen megcsinálták 
volna a szabadnapot. Vagy talán azt hiszik 
ezek a fényes helyiségü fénytelen műhely 
gerincztelen szolgái, hogy örök időkre bizto
sítva vannak ott ?

No akkor nagyon csalódnak ! — s annál 
keserűbb lesz a csalódásuk, minél később 
következik be.

Végül csak annyit, hogy megjön minden
nek az ideje. S a féreg saját magát emészti meg.

Suhogó.

E gyleti ügyek.

Rendes évi közgyűlésünket múlt hó 14-én 
tartottuk meg az Adria-szállóban.

Az egyesületünk működéséről lapunk múlt 
számában már beszámoltunk, itt csak a köz
gyűlésen hozott határozatokról s az újonnan 
megválasztott vezetőségről emlékezünk meg. 
Kéföl Károly elnök üdvözli a közgyűlésen 
megjelenteket s kéri, hogy 3 tagú bizottság 
választassák, akik megállapítják, hogy hány 
tag van jelen.

A bizottságba délután Bereczky Lajos, 
Király János és Farkas Istvánt választották 
meg; este pedig Zilahy Imre, Nagy József és 
Kozma N. szaktársak voltak a bizottságban. 
A bizottság megállapítja, hogy a délutáni 
gyűlésen 60 tag, az estin 65 jogosult tag 
van jelen. Elnök konstatálja, hogy az egye
sületnek 301 jogosult tagja van, e szerint a 
közgyűlés határozatképes s ezzel a közgyűlést 
megnyitódnak nyilvánítja.

Ezután elnök vázolja az egyesület múlt 
évi működését kiemeli, hogy mennyit haladt 
egyesületünk egy év alatt, úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag. Ismerteti, hogy a tagok ér
dekében mit tett az egyesület ez évben, úgy
mond a szabadnapot is, meglehetősen rendez
tük. Miután további kitartásra buzdítja a meg
jelenteket. Ezután titkár teszi meg jelentését, 
amit már a szaktársak ismernek lapunk múlt 
számából, titkár felhívja a megjelenteket az 
egyesület mellett való kitartásra. Az ellenőrző 
bizottság nevében Bereczky Lajos teszi meg 
a jelentést, hogy egész évben a legnagyobb 
rendet talált az egyesület vezetésében, külön
ben a pénztári kimutatás meg van minden
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tagnál s kéri a vezetőség lclmentését. Úgy a 
titkári, mint az ellenőrző bizottság jelentését 
tudomásul veszi a közgyűlés és a felment
vényt egyhangúlag megadjak. Mig az uj 
vezetőséget megválasztják, a gyűlést délután 
Duni Gusztáv, este Kemény György, mint 
korelnökök vezetik. Mig a szavazatokat meg
állapítják, az indítványok tárgyaltattak.

Kéföl Károly indítványozza, ha a körgazda 
el akar menni, időközben kárpótlást ne kérjen 
az egyesület. Örüljünk, ha minél előbb el
távozik. Az indítvány egyhangúlag elfogadta
tott. Menyhárt indítványozza, hogy az egye
sület vasárnap délután zárva legyen. Titkár 
felszólalása után az indítvány oda módositatott, 
hogy az egyesület vasár- és ünnepnapon is 
nyitva lesz s akkor napi-biztos bizatik meg a 
rend fentartásával. Ilyen módon az indítvány 
elfogadtatott.

Kéföl indítványozza, hogy a dalkar részére 
fuszharmonium vétessék, az indítvány elfogad
tatott.

Titkár indítványozza, hogy utasítsa a köz
gyűlés az uj vezotőséget arra, hogy addig is 
mig a gyakorlati szakiskolát felállíthatjuk, el
méleti szakoktatás tartassák. Az indítvány 
egyhangúlag elfogadtatott. Elfogadtatott még 
Kéfölnek azon indítványa, hogy az egyesü
letben ezután nagyobb fegyelem tartassák. 
Kéföl továbbá indítványozza még, hogy 
az egyesület a dob-utczai részen nagyobbit- 
tassék, mivel a körgazda lakása úgyis feles
legessé vállik. Az indítvány elfogadtatott.

Duni Gusztáv indítványozza, hogy Kéföl 
Károlynak, mint az egyesület tevékeny elnöké
nek, a közgyűlés szavazzon meg 300 korona 
tiszteletdijat. Többek hozzászólása után az 
indítvány elfogadtatott, mire Kéföl Károly 
köszönetét mond a bizalomért, de a tisztelet
dijat nem fogadja el.

Bereczky Lajos a szavazatszedő-bizottság 
részéről bejelenti, hogy elkészültek az össze
írással. Mire titkár a következőben teszi meg 
a választás eredményét: Kéföl Károly elnök. 
Nagy József I. alelnök. Duni Gusztáv II. al- 
elnök. Zilahy Imre pénztárnok. Bereczky Lajos, 
Kozma Imre és Németh József ellenőrök. 
Kemény György, Róth Mihály, Pocshárnig 
János, Mihalik Pál, Czipry Jakab, Dorman 
István, Szűcs János, Nyáry István, Makrai 
József, Presz Lajos, Izer Vilmos, Jantos 
Ferencz, Rebeles Simon, id. .Szabó Kálmán 
és Boros András választmányi tagok. Farkas 
Tstván, Pallang Antal, Nagy István, Tanai 
János, Molnár Ignácz és Takáts János pót
választmányi tagok. Megjegyezzük még, hogy 
Nagy Istvánt időközben a választmány kizárta 
az egyesületből. Elnök megköszöni az összes 
megválasztott vezetőség nevében a bizalmat, 
mire titkár záróbeszéde után a közgyűlés 
véget ért.

Vigalom. Folyó hó 11-én tartottuk az első 
téli bálunkat, az Adria-szálló téli-kertjében, 
mely várakozásunkon felül sikerült. 10 óra
kor már zsúfolásig megtelt a bálterem szép 
közönséggel. Az első négyest 60 pár tánczolta 
s fesztelen jókedv uralkodott reggel 6 óráig. 
A mulatságon az alábbiak voltak szívesek 
felülfizetni.

Pelzman Ferencz Pannónia szálloda tulajd. 
'10 kor., Petánovics József Metropole szálloda 
tulajd, 20 kor., Pollák Sándor kávés 20 kor., 
Freund H. kávés 6 kor., Gyárfás Pál kávés 
6 kor., Kreitz Imre kávés 5 kor., Harkai M. 
Korona kávéház tulajd. 3 kor., Shvanecz János 
kávés 4 kor., Hungária szálloda Burger 3

kor. Hofman E. Emke kávéház üzletvezetője 
5 kor., Pohl Károly né Vigadó kávéház tulajd. 
0 kor., Salcer J. kávés 10 kor., Bichlerné 
Aréna kávéház tulajd. 4 kor., Almásy Károly 
Kisfaludy-kávéház tulajd. 10 kor., Vágner S. 
5 kor., Kemény Gy. 1 kor., Bene P. 5 kor., 
Hidegheti G. 60 üli., Ledniczky F. 40 fii!., 
Pagonyi J. 1 kor., Pamotyai J. 2 kor., 
Mogyorósi J. 40 fill., Bencz József 20 fill., 
Benko J. 50 fill., Csiszér János 2 kor., 
Szalczer A. Japán kávéház tulajd. 6 kor., 
Budapesti kávés-ipartársulat 5 kor., M. gáz- 
izzófény r. t. 5 kor., Ulits Lőrincz Árpád 
kávéház tulajd. 10 kor., Liedl kávés 4 kor., 
Herman Gy. szabó m. 3 kor. 20 fiill., 
Bereczky L. 1 kor., Schönherr J. 5 kor., 
Adorján József vendéglős 1 kor. 40 fill., 
Ungár M. 2, Guttman S. 40 fill., Meszlényi 
T. 60 fill., Dibujka J. 40 fill. Kisten m. a. p. 
asztaltársaság adománya. Vörösmarty album.

Tihanyi József (Balaton-kávéház tulajd. 
6. Picklerné Quarneró-kávéház tulajd.) 5. ,
Jégművek 5. , Guttenberg-nyomda 6.—,
Kisten-asztaltársaság 2. - , Ditrichstein 3.—) 
Kern E. 3.—, Gavrilus 2. , Engler Károly
főpinezér 2.—, Hungária-szálloda 5.—, B. T. K. 
szövetkezet 10.—, Wassermann M. (Emke- 
kávéház tulajd.) 10.—, Gállik 5.—, Pulitzer N.
3.—, Grossmann Testvérek Király-kávéház 
tulajd.) 10.—, Rákosy Károly 5,- , Nagy 
József 2. - , Herler József 1.—, Sonnenschein 
Ede 1. , Schaffer S 1.—, Fekete Lőrincz
1.—. Pollák E. 1.—, Schlesinger A. 1.—, 
Juhász Gy. 1, Weimann S. 1, Rosenfeld B. 
1, Bronner 1. 1, Gyúrás J. 50 fillér, Béres J. 
40 fillér, Weisz M. 50 fillér. Pusch J. 2*40, 
Dobay J. 2, Láng E. 80 fillér, Gáspár M.
1 kor. 10 fillér. Kozma J. L40, U. J. 60 f., 
Sándor J. 2, Kéföl Károly 5, Galambos J.
I, Molnár J. 1, Makrai Józsefné 1, Tornor
J. 40 fillér, Katona J. 20 fill., Zilahi J. 3, 
Krausz J. 3, Duni G. 40 fill., Csobodi J. 20 
fillér, Horváth J. 40 fill., Németh J. 2, Nagy 
Zsigmond 1, Juhász J. 60 fill., Mihálik P. 
1, Bubik N. 1, Váray J. 4, Joo J. 60 fill., 
Bizer J. 40 fill., Németh J. (Vagner) 40 1111., 
Brück N Vigszinház kávés 10 kor., melyekért 
ezúton mond köszönetét a rendezőség nevében :

Bereczky Lajos bálelnök.

Figyelmeztetjük a t. szaktársakat, hogy 
egyleti járulekaikat pontosan fizessék, mert 
kénytelenek leszünk a nemfizetök 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 agy 
felelhet meg hivatásának, ha a tagok teljesitik 
kötelességüket. A választmány.

Kiadó: K éföl Károly.
Pololős szerkesztő: Schönherr József.

* 7 ó l  és íz le te s e n  étkezhetünk
\  ADORJÁN JÓZSEF szaktárs

vendéglőjében V II., A lsóerdősor-
u tcza  20 , ahol mindenkor kitűnő

ételek és legjobb magyar borok kaphatók
- - - - -  Kávéfőzők találkozó helye. - - - - -
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Beitz János
műesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó - gyár

Budapest, VII., Akáczfa-utcza 52.
Szerkesztői üzenetek.

Többeknek előfizetését jövő számunkban nyug
tázzuk.
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Lefrovits I. és Társa
Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dáké- és elefánt- 
csontgolyó-gyár. teljes kávéházi berendezési vállalat.

Budapest, VI. kerület, Király-utcza 36. szám.
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