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F i g y e l e m !
Folyó hó 18-án, d. u. 3 és este 8 óra

kor az egyleti-helyiségben

taggyűlést
tartunk.

1. A fagylaltkészitő és pörkölde ügye.
2. A bizalmi-férfi teendők.

A  m eg v á la sz to tt 13 b izo ttsá g i ta g o t  
k érjü k  17-én, hétfőn  este ok vetlen  
m egjelenn i.

A szövetkezeti tervezet előkészítő bizott
ság tagjai felkéretnek, hogy 15-én szombat 
este okvetlen jelenjenek meg, az egyesület 
helyiségében.

Válasszunk bizalmiférfiakat.
Amit már a többi szervezett munkások 

régen megalkottak, melynek szilárddá tételéért 
erős harezokat vivnak, azt mi még csak most 
akarjuk megvalósítani, ez azonban csak siet
tethet bennünket, hogy mielőbb megvalósít
suk, mert a bizalmiférfi rendszernek hiányát 
nagyon is érezzük szakmánknál.

A legutóbb tartott taggyűlésen megválasz
tottuk az uj szervező-bizottságot, a tag
gyűlés kimondotta, hogy minden konyhán 
bizalmiférfit kell választani és annak nevét 
a titkárnál be kell jelenteni. Azok, akik a 
taggyűlésen jelen voltak, azt hiszem felfog
ták vagyis megértették a bizalmiférfi nagy 
fontosságát, de hogy ezen a helyen is fog
lalkozom vele, ezt azért teszem, mert kell, 
hogy mindazok a szaktársak megismerjék, 
akiknek szivén fekszik a saját és szaktársaik 
sorsa. Itt az a feladatom, hogy megismertes
sem önökkel, hogy mi a feladata és hatás
köre a szervező-bizottságnak és a bizalmifér
fiaknak. A szervező-bizottság egy teljesen 
különálló szerv a szakegylettől, vagyis az 
egyesületen kívül működik a szaktársak és 
az egyesület érdekében, vagyis szervezi a 
szaktársakat s irányítja mozgalmukat. A szer
vező-bizottság feladata elsősorban az, hogy a 
létező sérelmeket és viszásságokat a mi szak
mánknál megállapítsa. És miként lehetséges 
ez? Úgy ha a bizalmiférfi rendszert meg
valósítjuk. Miként valósítsuk azt meg ? Úgy, 
hogy minden konyhán, ahol p. o. 4 szaktárs 
dolgozik, egyet a négy közül megválasztanak 
bizalmiférfinak és annak névéi és lakását be

jelentik a titkárnál. Mi a teendőjük a bizalmi- 
férfiaknak ? Legalább minden hónapban egy
szer ülést tartanak, ahol jelentést tesznek 
arról, hogy milyen viszonyok vannak az ő 
általuk képviselt konyhán: p. o. mennyi a 
fizetés, milyen hosszú a munkaidő, tagok-e 
az egyesületben, akik dolgoznak, fizetnek-e 
rendesen, van-e szabadnap, ha nincs mi okból 
és még sok olyan dolgokról, ami ránk nézve 
fontos. A bizalmi férfi rendszerre azért is szük
ség van, mert a mi szaktársaink nincsenek 
tájékozva arról, hogy tulajdonképpen miként 
is áll a szervezkedés és igy különböző hírek 
keringenek, melyek egyáltalán a valóságnak 
meg nem felelnek. Azonban tegyük fel, ha 
ötven konyhán van bizalmiférfiunk, ez azt 
fogja jelenteni, hogy ott tudjuk, mi történik, 
mert a bizalmiférfiak megadják a helyes in- 
formatiót és ezeken a helyeken lehet intézkedni.

Mert ne higyjük azt, hogy a mi szaktár
saink mind szervezett munkások, sajnos még 
ettől messze vagyunk. Az, hogy az egyesü
letünknek tagjai a szaktársak túlnyomó része, 
ez nem amellett bizonyít, hogy azok osztály
tudatosak és szervezettek is. Igazat fognak 
adni nekem, ha azt mondom, hogy a mi szak
társaink nagyrészét a munkaközvetítés fűzi 
az egyesülethez, nem pedig az osztálytudat, 
így történik meg az, hogy s zaktársaink között 
vannak olyanok, kik tagjai az egyesületnek 
s mégis nagy mértékben vétenek' a haladás
nak. Ezért kell, hogy bizalmiférfiaink legye
nek, hogy az együttdolgozás alkalmából meg
értessék azt, hogy öntudatos, saját érdekeit 
megvédő munkásokká váljunk. Ezért a bizalmi
férfi rendszerére égető szükség van. Fel tehát 
szaktársak a komoly munkára! Ha él benne
tek a saját családotok szeretete s a jobb létre 
való törekvés, akkor minden konyhán válasz- 
szatok bizalmiférfit és annak nevét, lakezimét 
e hó 18-áig be kell jelenteni a titkárnál.

Szaktársak, gondoljátok meg, hogy nagy 
munka vár reánk. Ebben az évben rendet 
kell csinálni szakmánknál, amit csak úgy ér
hetünk el, ha komolyan hozzáfogunk a bi
zalmiférfi rendszer megvalósításához. Tehát 
előre! (s.)

Szakegyletünk visszaélései.
Ne döbbenjetek meg szaktársak, nem lop

tuk el befizetett filléreiteket az egyesület pénz
tárából, ügyeiteket sem árultuk el. Oh nem ! 
A fenti szavakat a Kávés-ipartársulat múlt 
hó 13-án tartott közgyűlésén mondották ki. 
Kreisz János és 10 társa indítványt adtak be, 
mely indítvány szószerint a következő:

„Tekintettel a „Kávéfőzők Szakegyesületének 
újabban ismét tapasztalható visszaéléseitv, ne 
csak az ipartársulat és a szakegylet közt 
létrejött megállapodásokat mondja ki érvény
telennek, hanem hogy a kávéfőzők vissza
élései a jövőre lehetetlenné legyenek téve. 
Az ipartársulat létesítsen a saját kebelében a 
konyhaszemélyzet részére közvetítő intézetet, 
így szól az indítvány ! Szaktársak, zengjetek 
hozsannát a 11 kávésnak, mert felfedezték 
a visszaéléseket a mi szakegyesületünkben!

Hát mi azt kérdezzük Kreisz és társai 
uraktól, micsoda visszaélést követett el 
egyesületünk ?

Hogy merészelnek Önök ily hangon be
szélni egyesületünkről ? Hol és mivel élt 
vissza egyesületünk ? Loptunk, csaltunk, sik
kasztottunk vagy megszegtük a kávés-ipar
társulat és egyesületünk között megkötött 
egyezményt ?

Mi tudtunkkal ezt nem cselekedtük m eg!
Tehát miféle visszaélésről beszélnek önök ? 

Bizonyítékokat kérünk Kreisz úrtól és társai
tól. Mert mig állításaikat be nem bizonyítják, 
rágalmazóknak tekintjük őket s mint olya
nokkal fogunk is végezni. Vagy talán Kreisz 
ur és társainál az képez visszaélést, hogy 
mi kávéfőzők is czéltudatosan szervezkedünk 
a gazdasági helyzetünk megjavítására és hogy 
erre az első mód a szabadnap kivívása volt, 
ez fáj Önöknek ?

Mi elhisszük, mert a legérzékenyebb oldal
ról érinti önöket, feltéve, ha meg van az 
indítványozó uraknál a szabadnap és ha 
nincs meg, akkor is érthető az eljárásuk, 
mert igy gondolták elejét venni, hogy nálunk 
is esetleg bekövetkezzék. Ne higyjék t. 
Kreisz ur és társai, hogy mi már megelé
gedtünk az önök által ilyentén képzelt vissza
élésekkel ? Oh nem ! Mi még több ilyen 
visszaélést követünk el. Álljon itt egy-kettő: 
Megvalósítjuk a bizalmiférfirendszert s ezek 
segélyével a szabadnapot — talán az indít
ványozóknál is és máshol is, ahol csak an
nak szükségét látjuk, (már pedig hol nincs 
erre szükség) s talán jönni fog a fizetés
rendezés, munkaidőszabályozás. Bizony mi 
igy követjük el visszaéléseinket, a mi az 
önök szemében lehet az, de nálunk jogos és 
becsületes cselekmény. Ezzel nem azt akar
tuk mondani, hogy önöknek semmiben sem 
lehet igazuk, de ha vannak panaszok, ezt 
nem lehet egyoldalulag elbírálni és pláne nem 
lehet esetleges emberi hibát egy testület 
visszaélésének minősíteni. Mert ha tényleg 
beszélhetünk visszaélésről s megvizsgáljuk az 
eddigi tényeket, az igazságmérleg serpenyője

Minden öntudatos munkás tagja szervezetének!
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talán sok esetben nekünk adna igazat. Azt 
mi nagyon is elhiszszük, hogy sok kávésnak 
nincs Ínyére az, hogy a kávéfőzők is azt 
cselekszik, a mit a modem szervezett mun
kások. Pedig ebbe előbb-utóbb bele kell nyu
godni, mert a viszonyok változtak. És a 
társadalom mindjobban oda alakul ki, hogy 
munkás és munkaadó közt az ellentétek 
mindjobban kiélésednek. Ami megélhetésünk 
mindig nehezebb lesz és a nehéz megélhe
téssel járó küzdelem arra serkent bennünket, 
hogy mi munkások közelebb fűződünk egy
máshoz s az eddigi ellenségekből testvérek 
lesznek, hogy a közös ellenség ellen kö
zösen felléphessünk, avval a különbséggel, 
hogy mig eddig egyes társunk ellen csak
ugyan elkövetett visszaélést, azt az egyes 
esetleg kénytelen volt eltűrni, azonban 
egyesülve annak elejét tudjuk venni, igen, 
Kreisz ur és társai, mar-már kezdenek el
múlni azok a „boldog idők“, amikor mi 
szolgáknak tudtuk magunkat. Ha már papí
ron megszüntették a szolgaságot, mi törek
szünk, hogy a gyakorlatban is megszűnjön. 
És mi azért szervezkedünk, hogy a vissza
éléseket megszüntessük de mindenesetre, ha 
merülnek fel visszaélések, annak megvizsgá
lásában mi is részt akarunk venni. És ha 
részünkről történt visszaélés, mi azt igyek
szünk jóvá tenni, de viszont ugyanazt 
joggal elvárhatjuk a főnököktől is.

Ami pedig a közvetítő irodát illeti, attól 
egy csöppet sem félünk. Mert józan eszü 
kávéfőző nem fog oda menni, aki pedig oda 
megy munkát keresni, azt szívesen áten
gedjük.

Mi durvakezti munkások sokkal lojálisab
bak vagyunk az indítványozó urakkal szem
ben, mert mi alakítottunk szakegyletet, ahol 
a munkaadó urak könnyen beszerezhetik 
munkásszükségletüket telefon utján. Mi meg
felelünk abbeli egyezményünknek, hogy a 
közvetítést a legnagyobb pontosságai végez
zük, akkor önök is tegyenek eleget abbeli 
kötelességüknek, hogy önök is tőlünk vesz
nek munkást nem pedig ügynököktől. Igaz, 
hogy azok az emberek, akiket már ügynö
keiktől kapnak önök, ha mi küldenénk fel 
sem vennék és azok a kávésok, a kik még 
tiszteletben tartják saját szavukat, ezt nem 
sém cselekszik. Mi annyit mondunk, adják 
meg önök azt, ami a munkásé: minél több 
helyen a szabadnapot, amire szintén köte
lezték magukat. Mi pedig igyekszünk meg
adni azt, ami a munkaadóé.

A szakiskola eszméjével lapunk más he
lyén foglalkozunk. Szóval, ha a fennálló 
ellentéteket csak némileg is el akarjuk tün
tetni, akkor ne beszéljenek önök nem létező 
visszaélésekről, mert már mi olyanok va
gyunk, hogy ki fogjuk kutatni, * hogy hol 
vagy ki részéről történtek azok és meg is 
fogjuk azt torolni. Egyébként mi haladunk 
előre az egyenes utón, akár tetszik Kreisz 
uréknak — akár nem. (s).

Fagylaltkészitő és kávé- 
pörkölő-szövetkezet.

A folyó évi közgyűlésünk egy indítványt 
fogadott el, mely indítvány szerint, a kávé
főzők szakszervezetének tagjai felállítanának 
egy fagylaltkészitő és kávépörkölő-szövetkeze- 
tet. Ha ezt az indítványt nagy fontosságához 
mérten komolyan tárgyaljuk, rá kell jönnünk

arra, hogy ennek az indítványnak a meg
valósításához nem elég egyes szaktársak 
lelkesedése vagy áldozatkézsége, hanem itt 
szükség van a szaktársak összeségének nem
csak lelkesedésére, hanem legfőképpen anyagi 
támogatására, amennyiben szükséges, hogy a 
szaktársak a kibocsájtott részvényekből anyagi 
erejükhöz mérve egy vagy több darabot 
magukhoz váltsanak. Már most az a kérdés, 
hogy mennyiben szükséges, hogy a kávéfőzők 
fagylalt készítő szövetkezete felállittassék. Elő
ször szükséges azért, mert alapszabályaink 
3. §-ának első pontja kimondja tagjaink szak
beli kiképzését. Hogy ennek megfelelhessünk, 
szükségünk van szakiskolára. A szövetkezet 
felállításával szerintem a kérdés meg van 
oldva. Lesz szakiskolánk, ahol a vezetőség 
által erre kijelölt alkalmas tagokat szakkép
zett ember kitanitja, a minden mai igényeknek 
megfelelő szakbeli munkára. A szövetkezet 
fogyasztói természetesen a mi tisztelt munka
adóink lennének. Ugyebár a szaktársak közül 
többen fognak úgy gondolkodni, hogy ezen 
fog hajótörést szenvedni a máskülönben igen 
életre való terv.

A tapasztalás megtanított bennünket munká
sokat arra, hogy bármilyen hasznos, nemes 
terv induljon is ki a mi részünkről, ehhez a 
tervhez a munkaadók támogatását csak abban 
az esetben nyerhetjük meg, ha ez részükre 
anyagi hasznot jelent. Már pedig, ha ezt a 
kérdést mélyebben vizsgáljuk, rá kell jönnünk, 
hogy itt a munkaadók kétszeresen érdekelve 
vannak. Először is, ha tervünk megvalósulhat, 
a szakiskolából kikerülő teljesen megbízható 
munkáshoz jutnak, ezzel megszűnik az a napon
ként hangoztatott vád, hogy a szakegyesület 
nem képes megfelelő munkást adni. Mi tudjuk 
azt, hogy ez a vád is túlzott, mert vannak 
megfelelő munkásaink, csakhogy a jó munkás 
ma már nem piaczi áru, a mi munkaadóink, 
pedig még mindig a régi rendszer szerint 
gondolkodnak. Ami igazság pedig a vádban 
van, annak okai tisztán és egyedül a munka
adók, a kik tapasztalatlan fiatal emberekből 
gyártották a kávéfőzőket, akik azután minden 
munkaadónak legforróbb vágyát teljesítették, 
csakhogy olcsón dolgoztak. De, hogy az ilyen 
munkás által végzett munka drágább mint a 
mit a jól fizetett tanult munkás végez, azt a 
munkaadók ismét saját kárukon tanulják meg. 
Továbbá magátol értetődő dolog, hogy a szak
iskola kell, hogy a legkitűnőbb fagylaltot 
szolgáltassa, amit a kávésok ma egyáltalában 
nem kaphatnak meg, kivéve azokat, akik a 
fagylaltot otthon készíttetik.

Láthatjuk tehát, hogy itt a munkaadók is 
érdekelve vannak, szerintem erkölcsi köteles
ségük, hogy támogassanak bennünket annyiban, 
hogy a szövetkezet fogyasztói legyenek. A 
legutóbb tartott választmányi ülés saját kebe
léből egy bizottságot küldött ki, e bizottság
nak kötelessége lesz a következő taggyűlés 
elé kész tervezettel lépni. Az eddigi számítá
sok szerint a szövetkezet felállításához 20 
ezer korona szükséges. Ezen összeg 800 drb. 
25 koronás részvényekből állana. A 25 koronás 
részvények befizetése heti 50 filléres részletek
ben történne, természetesen befizethető egy
szerre is.

A befolyt pénz takarékpénztárba helyezendő 
addig, mig a részvények teljesen befizetve 
nincsenek. Fel kell hívnom a szaktársak 
figyelmét még egy nagy eredményre, amelyet 
elérünk akkor, ha a szövetkezet megvalósul. 
Csökkentjük a munkanélküliek számát, mert

a szövetkezetben dolgozó szaktársak termé
szetesen a munkanélküliek csapatjából kerül
nek ki. A munkanélküliek számának keves- 
btilése pedig a helyzetünk javulását jelenti.

'(z.)

S Z E M L E .

M oravek István.

Múlt hó 31-én pénteken a Szt.-Rókus 
kórházból temettük el Moravek István szak
társunkat. Őt is ifjú korában megölte a 
proletárbetegség, A szaktársak gyönyörű 
koszorút helyeztek koporsójára. A széles 
vörösszalagon a következő felírás volt: A 
kávéfőző-szakegyesület tagjai, szeretett szak
társunknak. A koporsónál Schönherr József 
elvtárs tartott megható beszédet.

Tisztelet emlékének!
Samu, a föpinezér. A Muzeum-kávéház 

Samu főpinezérének sehogy sem akar a fejébe 
férkőzni az, hogy most már a konyhaszemély
zet annyira bátorkodik menni, ha esetleg 
egyik másikkal valami jogtalanságot követ el 
a főnök, esetleg a főpinezér ur, hogy ez ellen 
már tiltakozni is mernek. Honnét ez a válto
zás ? De hát nem azért áldotta meg a termé
szet főpinezéri fejjel a Samu urat, hogy ki 
ne tudná sütni, hopp! megvan! A szak
egyesületünkben felolvasásokat tartunk, ahol 
arra tanítjuk a kávéfőzőket, hogy tönkre te
gyék a főnököket, mondja Ő ! Es ezt abból 
következteti a Samu fő . . . ér ur, mert a 
napokban megtörtént az a hallatlan eset, 
hogy az ottani kávéfőzők kijelentették, hogy 
tovább nem lesznek hajlandók fizetni a beteg
segélyezési járuléknál a főnökre eső részt, 
hanem fizesse ezt a főnök maga, úgy amint 
a törvény azt előírja. B rr! Ez már sok volt 
a főpinezér urnák megérni, de meg is fenye
gette szaktársainkat azzal, hogy felrobbantatja 
az egyesületet. Mert hát az még sem járja, 
hogy a kávéfőzők azt is tudják, hogy a 
betegsegélyezési járuléknak egy harmadát a 
munkaadó tartozik fizetni.

Hát biz mi úgy teszünk t, Samu főpinezér 
ur, hogy a felolvasásainkon felvilágosítások
kal szolgállunk a hallgatóknak, nem buta
sággal. Es hogy ezt nekünk ön nem tilthatja 
meg, azért ön soha se mérgelődjék, mert hát 
lévén ön főpinezér a Muzeum-kávéházban, — 
de nem lévén direktor az or . . . házban. 
Egyébként mi szívesen látunk a mi felolva
sásainkon bárkit, jöjjön el ön is, talán ragadna 
önre is valami, ha más nem egy, kis . . . .  ? 
ség ! Tehát a viszontlátásra . . .

A nyári üzlet. Ha megnyílnak a nyári 
üzletek, az a kávéfőzőknek is örömet hoz, 
annyiban, hogy a munkanélküli szaktársak 
egy része keresethez jut. Ezek a szaktársak 
az úri osztály módja szerint üdülőhelyekre, 
fürdőkre nyaralni mennek, azzal a ktilömb- 
séggel, hogy mig az úri osztály a fővárosi 
élvezetekben megromlott egészségét megy 
helyrehozni és egyszersmind szórakozni, addig 
a kávéfőzők napi 15— 16 órai kemény mun
kára mennek a nyári üzletekbe.

A fürdő évad végén pedig az urak vissza
nyert egészséggel, a kávéfőzők pedig agyon 
fáradva, mint tudjuk a fürdőkből különösen, a 
túl hosszú munkaidő által agyongyötörve ér
keznek vissza a fővárosba. Előttük ismét a 
tél a maga kegyetlenségével, ami tízszeresen



tűrhetetlen akkor, amikor a kenyérkereső A munkanélküli tartaléksereg 150,000 van, 38,666,366 lakos számára, vagyis 84 
munkanélkül van. Hogy ez irányban is javul- munkásnak szorította le a bérét. Küzd- lakosra esik egy pálinkamórós
jón a helyzet az első kötelesség az hogy a junk szaktársak a munkanélküliség ellen ! A következő táblázat, mely' külömbözö 
nyári üzletekbe elszerződő szaktarsak olcson Rovidebb munkaidő, jól szervezett munka- országok lakosainak alkoholfogyasztását 
és tulhosszu munkaidőre ne vállaljanak mun- közvetítés és kielégítő munkanélküli se- S « %  ' S a / f a , h o ^  p 3 K S f g  
kát. Nekünk pedig, a fuvarosban dolgozo szak- gó ly : ez van hivatva valamelyest enyhi- áu az első helyen. Kanada, mely eredeti 
társaknak kötelességünk a szabadnapot kivétel tem a munkanélküliség öldöklő hatását. leg franczia telepítés volt s hol még most
k o r liszszelTnyM ^tlSetekM l vIsszakeTülő hi An[,eri.ka* munkások életviszonya^ A was- £  «>k a franczia a sorozat végén a disz- 
szaktársak a munkanélküliek számát meg- ia  UrfA0̂ v,° •* or (Munkahivatal) y g J
növesztik, gondoskodnunk kell arról, hogy a í í L f vJ J Í entesében T *  érdeL S f  “Í 1 T  Egy lak° Sra eSlk 1903‘bíln tiszta szesz :
munkanélküliek hetenként 2—3 munkanaphoz • fT-erlr ^1 munk^s°k élet- Francziaország . 18-21 Ausztria . . . .  8-59
jussanak. Tegyünk már le egyszer arról az I  ' A statisztika alapjáu 25.440 Schwoiz . . . .  12.5 Hollandia . . .  6-9

• 'a m u i • család által beküldött adat szolgált. A Belgium . . . .  10-42 Egy.-Allam. Am.l 5-19
atkos gondolkodási módról, hogy aki mun- vizsgálat 33 szövetséges állam munkásaira Olaszország . . 10-28 Svédország . . . 4-97kában van, az nem törődik a munkanélküliek- * szövetséges aiiam munkásaira Dánia * # 1(J.21 Norvé ia * 2.6
k e l; mindnyájan voltunk és leszünk munka- f® lidf« u hivatásokra terjed ki. A Németország. . 9.25 Finnország . . . 2-0
nélkül, amikor ezt tudjuk tisztában kell w u a d foti S Unkaj° i-a? mé,n Anglia..............  8 91 Kanada.............. v m -
azzal is lennünk, hogy amikor a munkánál- alhérlpthőf vfdaminf° Az ut°lsó tíz évben a szeszfogyaszlás
küliekről gondoskodunk saját magunkról is i i , , ,  ,. , f ] . , . * személyek Francziaországban jelentékenyen emelke-
gondoskodunk. Tapasztaltuk már azt, hogy ,bf l y £SS, ?f  dett, Angliában és az Egyesult-Allamok-
éppen azok, akik a helyzet javulásán egy át]‘ ‘ ban következőkénnen X k u l  kmdáS ban ellenben csökkent. Ezen utolsó tiz év 
hajszálnyit sem lenditettek, ha munkanélkül * PP a akui • alatt Liverpool városa pálinkaméréseink
vannak legjobban kiabálnak segítségért. amerikai bej8A»dmoit együttesen egyharmadát bezárta s ezáltal a rendőr

id. A. dollár dollár dollár ségre tett kiadást évi 178,000 koronával
A zürichi asztalosmunkások a 9 órai Évi jövedelem . . . .  742.— 760.57 749.50 csökkentette. 1829-ben Svédországban

munkaidőt, továbbá 1906. április elsejétől Házbérkiadás . . . .  118.55 118.IG i i s .40 minden 100 lakosra jutott egy pálinka-
a hetibér fizetést és végül azt követelték a fűtésre és vilá- 37.59 40.80 38.59 mérés, egy lakos évente átlag 23*35 liter
mesterektől, hogy az olyan munkaadóval, Kiadás: ruhára’ ! ' 9371 96 83 9499 szeszt fogyasztott; 1900-ban csak minden
aki nem akarja elismerni az uj árszabály- „ ' élelemre ! ! .* 302.82 827Í82 312Í92 o000 lakosra esett egy pálinkamórés és a
szerződést és emiatt sztrájkra kerülne „ egyébre . . . 147.84 141.73 145.37 fogyasztás fejenkint 4*97 literre csökkent,
nála a sor, a többi mesterek ne vállaljanak ^ nyomor és a papsáa Spanvolország ^ rancziorszá& e tekintetben Svéd
szolidaritást. A mesterek egyesülete a _„ F L y  , . ,  . . .  országai versenyezni akarna, pálinka-
munkaidőre nézve a 9 és fél órát fogadta fartorB^n.yában, Andalúziában óriási méréseink 9/10 részét be kellene zárni,
el, azonban a másik két követelést érin- a nyomor. A szerencsétlen vidéket minden A szt.-pétervári ameriRai főkonzul jelen- 
tetlenül magáévá tette. Mégis mikor a évben vagy nagy árvizek pusztitják, vagy tése szerint az utolsó statisztika (1902) 
mesterek egyesületéhez nem tartozó Wolí hónapokon keresztül egy szem eső sem szerint Oroszországban fejenkint csak 
és AschbBcher-féle bútorgyárban kiütött a esik. Ez utóbbi csapás nehezedik most is °'69 L P^mka esik egy évre Ennek az a 
sztrájk es a gyáros ebből az alkalomból A , 1 a V“íj 1 . , , magyarázata, hogy 130 milliót kitevő
belépett a mesterek egyesületébe, akkor Andalúziára. A földeken minden elpusz- lakosság nagy többsége oly nyomoruság- 
ez az egyesület ezen újdonsült tagjával, tiilt a nagy szárazság folytán. Á munkás- ban van, hogy nem adhat pénzt pálin- 
a szerződés ellenére is szolidaritást vál- nép nagy csapatokban vonul a városokba, kára. A városokban a százalék jelenté- 
lalt, melynek hatása alatt valószínűleg ál- ahol a városháza előtt kenyeret és mun- kényén magasabb, 
talános asztalos-sztrájkra van zürichi szak- kát követelnek. S minthogy nem kapnak,
larSalQKIlaK KllataSUK. . # • #1 - 1 1  1 . # 1 i. 1 j

Ausztriai sztrájkok. Az osztrák munkásstatisztikai megtámadják a pékmühelyeket és boltokat Nyugtázások,
hivatal most teszi közzé jelentését az utóbbi tiz s igy próbálnak élelemhez jutni. A kiéri- _ . . 1QA , .. . . -
év sztrájkjairól és kizárásairól. Ugyanebben a tiz kálitok  a nnnsácr a m am it ré<?7Órp , V?0? J* í. ’ b*apnllS 1-ig. UavrilUSZ
évben lendült fel a szakszervezeti mozgalom, bi- t a i l s o t  6s a PaPsag a magUK rCSZGre J# 84 f#> május j-jg. Hertl K. 1.68, jövő év 
zonyságául annak, hogy a sztrájkok és szakszer- akarják kihasználni a szerencsétlen hely- április 1-ig. Karvalics J. 84, június l-j°\
rrTnTban“ “ zger3blbiek “ K lr itó s  S  zetet A nyomorgóknak ugyan egyetlen Kozma L. 84 .június 1-ig. Meszlényi T. ez 
tónek kifejezői. Már pedig a szervezetek a fillért sem juttatnak, noha a spanyol pap- ev végéig í.oo. ívioiiay H. 1.(48, ez ev ve- 
szolidaritás gondolatának fejlődésére nagy hatás- ság dúsgazdag, ellenben istentiszteleteket géiS- Németh J. 84 f. junius 1-ig Susztek 
sál van. A közzétett statisztika a kővetkező: 6 ö J. 1 k. Sándor J. 1.68. ez ev végéig. Szűcs

i .  Száz rendeznek, azt hiresztelve, hogy a vallás- j. 1.68, 1906. április 1-ig. Tűből J. 1.68,
I  8=3 gjj l g  *  .A talanság miatt éri a népet a sorscsapás, augusztus 1-ig. Juhász A. 1.68, ez év vé-

S* Különös, pedig alig van vallásosabb nép, géig. Reif L. 84 f., junius 1-ig. Klausz P.
%<S  'ST'! ® mint a spanyol. h 68, 190(3. április 1-ig. Kostyák J. 1.68,

*  I  I  8 í  s 0 g S a s ménytoTorrv Az alkoholizmus Francziaországban. Az J906' áPr.ilis /.*•«• >stvanfi , J- J - 68 -. j 908-
1894 172 67061 69-5 795416 471 53 5 alkoholizmus ellen való harcz jelentőségét _1|* ??°s f \ u if  ̂ ön vve^  u loniá’
1895 209 28652 59-6 300348 48 2 26*5 mindenki, aki szocziálpolitikával foglalko- db. Makrai József 4 db. könyvet adoma-
1896 305 66234 65*7 899939 42*6 32-6 z[v minden fentartás nélkül elismeri. Az n>'oztak a könyvtár reszere, köszönet erte.

S 2 SS22?S H l  alkoholfogyasztás egyik legnagyobb aka- ^ farsang^ mulatságon meg a következők
1899 311 54763 60'2 1029937 39'6 17 8 dálya a munkásság felszabaditási küzdel- fizettek felül. I alinkas J. 2 kői. Suvoltos J.
1900 303 105128 67'3 3483963 34*9 9*8 mének. Természetes az alkoholizmus ellen -kor. 1 allang A. kor. lanai J. 1 kor.
1901 270 24870 38*5 157744 43*0 32*1 való küzdelem mindenfelé másképpen ala- hozmán Gy. 1 kor borján J. 1 kor Gal G.
“  I t t  ’t l S l  tX 0- ISSŽS t i l  2K kul. így Francziaországban egy bizottság I - A kedélyes esten felulhzettek:

190J d24 46216 6 0 o 500567 39 2 22 0 köveikpvfíket követelte- A ívilinkaméré- Vlda J- 1 kor- KantOS J.-ne 1 kor. Jocsak
A sztrájkok számának apadása vagy emelkedése , , ,. törvÓnVÍleS korlátozni kell- K.-né 20 f. Duni G. 40 f, Kókai A. 30 f.és esetleges eredménye vagy kudarcza szorosan sejf szamai lorvenyiieg Koriaiozm Kell, . , , . ArnhniQ A 90 f \ T M 4.0 f

függ attól, vájjon a sztrájkolók a szervezett mun- poharanként eladott pálinkáért az adósság • A”vblTlí.® A* T in  f v.Tu ;
kásságra támaszkodhattak-e vagy sem. nem perelhető; a pálinkamérés tulajdonosa ^zöieczky J 4(j t. Klicz J. oü t. Zilahy

A munkanélküliség Angliában. Múlt év felelős legyen azokért a bűntényekért, J*“ne oü llller*
novemberében 35 angol város területén melyeket az ő üzletében lerészegedett Jegyzőkönyv. Felvétetett 1905. márczius hó
összesen 39,0822 munkanélkülit számláltak emberek követnek e l ; a törvény tiltsa el 7-én. Jelen voltak: Kéföl Károly elnök, Nagy
meg. Magában Londonban 200.000 munka- az iszákosokat a szülői jog gyakorlásától; József, Duni Gusztáv alelnökök. Zilahy
nélküli volt. Az angol szakszervezetek a prefektusok gyakrabban érvényesítsék Imre pénztárnok. Bereczki Lajos, Kozma
adatai szerint a tanult munkásoknak 7%“a jogukat a pálinkamérósek bezárására. Imre, Németh József ellenőrök. Kemény
munkanélkül lézengett. Francziországban 464556 pálinkamórés György, Roth Mihály, Pozsharnig János,

1005. április hó. 3 oklal



4. oldal. 1903. április hó.

Míhalik Pál, Czipri Jakab, Donnán István 
Makrai József, Presz Lajos, Jantos Ferencz 
Hebeles Simon, Szabó Kálmán választmányi 
tagok. Farkas István, Molnár Ignácz, Takács 
János pót választmányi tagok. Elnök az ülést 
megnyitja és bejelenti, hogy Nagy István a 
hatóságnál feljelentést tett a közgyűlés és az 
egyesület vezetése ellen, (amihez ugyan joga 
van) a megejtett vizsgálat mindent a leg
nagyobb rendben talált. Tehát Nagy István 
vádjai alaptalannk voltak, azonban ismeretes 
a választmány előtt, hogy Nagy Istvánnak ami
óta egyesületünk fennáll, folyton az a örek- 
vése, hogy ott viszályt szítson s fejlődésé
ben akadályozza, azért kéri a választmányt, 
hogy az egyesületre való tekintettel tegyen 
valamit ez ügyben. Mire Róth Mihály indít
ványozza Nagy kizárását, az indítvány fölötti 
vitában az összes v. tagok részt vettek és 
Roth Mihály indítványát egyhangúlag elfogad
ták', oly értelemben, hogy Nagy Istvánnak 

joga van a kizárás ellen a közgyűléshez 
felebbezni. lnditványoztatott még Kabát és 
Szűcs Pál, mint a feljelentés aláírói ellen is 
a kizáratás. Donnán István ellenzi Kabát ki
zárását, Szűcs Pált pedig nem zárhatjuk ki, 
mert nem tag. A választmány Dorman 
javaslatát elfogadja. Bejelenti még elnök, 
hogy Reif Lajos levelet küldött s kéri a vá
lasztmányt, hogy helyezze vissza tagsági jo
gaiba. Titkár a levelet felolvassa s többek 
hozzászólása után a választmány Reifnak 
megbocsát; azzal a kikötéssel, ha ismételten 
jogos panasz jönne elene, akkor a választ
mány élni fog alapszabály adta jogaival. 
Ezután titkár teszi meg jelentését: Beirat
kozott 8 tag, elhelyezve lett 27 állandó ká
véfőző, 45 kisegítő kávéfőző, 25 állandó 
konyhalegény, 21 kisegítő. Összesen 118 
ember. Mire pénztárnok a következő jelen
tést teszi. Februári bevétel volt 1010 korona 
54. f. Kiadás 1390 K. 35 f. A kiadási több
let azért van, mert a házbért most fizettük 
és a fuszharmoniumot vettük. A jelentést 
tudomásul veszi a választmány.

A napirend 2-ik pontjánál kimondja a vá
lasztmány, hogy addig, mig egy választ
mányi tag nincs fent az egyletben, addig 
Bubik tartozik napi-biztosnak lenni. Elren
deli még a választmány azt, hogy úgy a 
múlt évi, mint a jelenlegi választmányi ta
gok névsora kiftiggesztessék. Több tárgy 
nem lévén, elnök az ülést bezárja.

Schönherr, jegyzőkönyvvezető.
Jegyzőkönyv. Felvétetett az 1905. február 18. 

tartott rendkívüli választmányi ülésről. Jelen 
voltak Kéföl Károly elnök, Nagy József [és 
Duni Gusztáv If. elnökök, Zilahy Imre pénz
tárnok, Bereczky Lajos, Kozma Imre és Német 
József ellenőrök. Kemény György, Roth M., 
Pozsharnig J., Mihalik P., Czipri J., Dorman J., 
Szűcs J., Nyáry J., Makrai J., Presz L., 
Jantos b . és Rebeles S. választmányi tagok. 
Pallang A., Molnár J., Takáts J. és Tanay J. 
pótválasztmányi tagok. Elnök az ülést meg
nyitja s bejelenti, hogy Frischtől a jharmo- 
niumot 300 koronáért megkaphatjuk a dalárda 
részére. Többek hozzászólása után, mivel a 
választmány meggyőződött arról, hogy a 
hangszer nagyon is megéri a kért összeget, 
elrendeli annak megvételét.

A 2-ik napirendnél. Elnök előterjeszti, hogy 
a körgazda távozásával többen ajánlkoztak 
gondnoknak. De minden esetre az eddigi 
gondnokot meg kell kérdeznünk, milyen fel
tételek mellett hajlandó eFoglalni továbbra is

állását. Mire Bubik megkérdeztetett és egy 
havi próba időt kérve 40 korona fizetéssel. 
Ezt a választmány többek hozzászólása után 
el is fogadta.

A napirend 3-ik pontjánál többek részé
ről inditványoztatott egy nagyobbszabásu 
farsangi mulatság tartása a könyvtár javára. 
Az indítvány elfogadtatott és a választmány 
kimondotta, hogy a bál márczius 18-án az 
Adriában tartassák meg, annak előkészítésé
vel Bereczky Lajos, Németh József, Tanai 
János, Molnár Ignácz, Makrai József Rebeles 
Simon, Kozma Imre v. tagok bízattak meg. 
Ugyancsak a napirend 3-ik pontjánál Duni 
Gusztáv indítványozza, hogy márczius 19-én 
Petőfi szobrára helyezzen az egyesület ko
szorút. Az indítvány elfogadtatott. A koszom 
megvételével Kéföi Károly, Németh József 
és Dumi Gusztáv választmányi tagok bí
zattak meg, oly értelemben, hogy az 40 
koronába kerülhet. Több tárgy nem lévén, 
elnök az ülést bezárja.

Schönherr, jkönyvvezető.

Az uj kormány bemutatkozásának nap
ján B u d a p e s t m u n k á sa i  nagy

tünteti felvonulást
rendeznek a parlamenthez, amelytől kül
döttség utján követelni fogják

az általános, titkos 
választói jog

tö rv én yb e  ik ta tá s á t .
A felvonulás hétköznapon lesz s ezért, 

mialatt megtörténik, lehetőleg az összes 
gyárakban és műhelyekben szünetel a munka.

A felvonulás helyét, idejét és minden 
közelebbit plakátokon és ehelyütt tudat
juk, mihelyt az uj kormány magalakult.

B u d a p es t m u n k á sa i, k é szü lje te k !

N yila tk oza t.
Alulírott becsületszavamra Ígérem, hogy az 

egyesületünkkel szemben mulasztott hibámat 
azzal törekszem jóvá tenni, hogy ezután 
minden erőmből odatörekszem, hogy az 
egyesület érdekeit előmozdítsam s ígérem, 
hogy többet a szervezet ellen nem vétek.

Sándor István. 

Szerkesztői üzenet
Felkérjük az egyesületi tagokat és lapunk 

előfizetőit, hogy lakásukat okvetlen jelentsék 
be a titkárnál.

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

ól és íz le te s e n  étkezhetünk
ADORJÁN JÓZSEF szaktárs
vendéglőjében V II., A lsóerdősor-
u tcza  20 , ahol m indenkor kitűnő

ételek és legjobb m agyar borok kaphatók.

- - - - - Kávéfőzők találkozó helye. - - - - - -
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