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szervezkedtünk. S most, hogy szervezke silány keresetünkből 1 koronával hozzá
Készüljetek!
Ha visszapillantást vetünk három éves désünk révén megteremtettük, ahol csak járuljunk?
Hát ezekre semmi szükségünk nincsen.
mozgalmunk előtti viszonyainkra, kétség lehetett a szabadnapot, a magasabb fizeté
És hogy ezek a felsorolt súlyos bajok
telenül arra a meggyőződésre jutunk, hogy seket is több helyen mégis zúgolódunk,
hogy még sok baj van, amit orvosolni kell. elkerülhetők legyenek, erre csak egy mód
szakmozgalmunk nem volt hiábavaló.
A legnagyobb bajt saját magunkban ta van s ez az, hogy meg kell valósítanunk a
Hogy mégis vannak szaktársak, akik nin
csenek megelégedve az eddig elért ered lálhatjuk meg. Emlékezzünk csak vissza hetibér- és munkarendszert úgy, ahogy azt
arra a taggyűlésünkre, amelyen elfogadtuk, a legutóbbi gyűlésünkön m egvitattuk; csak
ményekkel, annak több oka van.
Hogy nincsenek megelégedve a szaktár hogy minden konyhán bizalmi férfit válasz akkor lesznek nálunk egészségesebb viszo
sak az elért eredményekkel, az nem azt tunk, hogy mozgalmunk minél egységesebb nyok, de addig nem. De hogy ennek a
bizonyítja, hogy szakmozgalmunk minden legyen. Ez a határozat 30 35 helyen lett sikeres keresztülvitelét számunkra biztosít
ben eredménytelen lett volna, hanem azt, betartva. Vagy a legutóbb tartott gyűlés hassuk, meg kell nyernünk minden józanul
hogy a szaktársak csak most látják be, azzal bízta meg a szervező-bizottságot, hogy és becsületesen gondolkozó szaktársunkat
hogy mily igazságtalan s rendezetlen viszo dolgozzanak ki egy olyan programmot, a közös ügy szolgálatára. Mert ennél a
nyok közt éltek addig, amig nem szervez melynek alapján a mostani fizetés és munka- mozgalomnál igazán egységes eljárásra s
beosztás helyett jobbat és igazságosabbat öntudatos, fegyelmezett összetartásra van
kedtek helyzetük megjavításáért.
Csak egyet említek meg. Mig szabad lehessen megvalósítani. Hogy mozgalmunk szükség, mivel gyáva, pecsovics emberekkel
nap nem volt, hogy dolgozott egy kávé nem volt eredménytelen, az abból is kitű nem lehet harezba menni.
Tehát készüljetek!
főző? Bejött egy üzletbe s ha alkalmazták, nik, hogy a szaktársak most már mérlegelni
|
Aáinden öntudatos szaktárs, aki szivén
tudják
munkaerejük
értékét
s
tudatára
jöt
nem az volt a fődolog mindenütt, hogy jó
munkás-e, hanem az, hogy van-e jó hajlé tek annak, hogy a mai munkaviszonyok | viseli a jövője és családja sorsát és akiben
kony dereka, hogy az «ő nagyság a » előtt tarthatatlanok s ezen változtatni kell annak ! még egy szikrája él a testvéri szeretetnek,
daczára, hogy a mostani állapotok jobbak az nem tűr maga mellett olyan embert, aki
térdig tud-e hajolni s a «kezeit csókolom
raktáron van-e mindig nála. No, meg a a 3 év előttieknél. Azt el kell ismernünk, ellensége ennek az ügynek.
Készüljetek!
nagyságos «főnök» urnák minden hóbort hogy a mostani szabadnap rendszerben
A tudatlanokat világosítsátok föl, a gyá
jait eltüri-e, ha igen, akkor «jó legény a Pista». igazságtalanság van, úgy a főnök, mint a
S igy dolgozott évről-évre, reggeltől es mi részünkről. Azonfelül sok bajunk van vákat bátorítsátok, a pecsovicsokat józanittig yagy estétől reggelig 3 4, esetleg 6 az ellenőrzéssel, mert a szaktársak nem sátok ki s ha a kijózanitás nem sikerül, ak
óráig, már ahogy a főúri körökből kikerülő eléggé lelkiismeretesen járnak el a kisegítők kor rúgjátok ki őket, mert még az a levegő
felvevésénél,amenyiben megkerülikaz irodát. is dögleletes, ahol a munkások árulói, a
könnyüvérü gentlemanoknak tetszett.
Nézzük, mennyiben van igazságtalanság pecsovicsok vannak.
Bizony a szegény kávéfőző kétszeresen
Készüljetek!
szenved. Mert mig egyrészről kénytelen a mostani szabadnap rendszerben ?
Mit
veszíthettek? A nyomort, nélkülözést,
A
főnökök
folyton
azt
dobják
(s
joggal)
végignézniaz őrületes pazarlásokat, amiket |
egyes
kiváltságosak
végbe
visznek, a szemünkbe, hogy az ő pénzükön sétá a megaláztatást? Ha összetartotok, csak
és ő mindezt, a minden kényelemmel be lunk, mert minden szabadnap külön 3 ko nyerhettek. Mire vártok m ég? Nem volt
elég még a nélkülözésből, a megaláztatás
rendezett, vakitóan fényes kávéházak fén y ronájába kerül a gazdának. Viszont, azok
ból ? Ha másoknak kényelmet s jólétet
telen, 35 fokos meleg konyhájában kény a szaktársak, akikben még az . állatember
van, többre becsülik azt az egy koronát, szereztek munkátokkal, végre akarjatok ma
telen fárasztó munka mellett tűrni.
gatoknak is jobb megélhetést, tisztességes
És múlnak a hetek, hónapok, esetleg az amit a szabadnapkor el kell vesziteniök,
bánásmódot és némi pihenést. Jusson esze
évek, de a szegény kávéfőzőnek, ha még mint a családját és egészségét. Ami pedig
tekbe, hogy egyedüli vagyonotok két munka
az
iroda
megkerülését
illeti,
a
kisegítéseket
olyan vallásos volna is (bár ne v o ln a !),
bíró karotok, azt becsüljétek és védjétek.
eszébe se jutna azon passzusa, hogy az illetőleg, erről most nem szólok.
Vagy hiszitek, hogy akadna még olyan
De
mi
szükségünk
van
nekünk
arra,
«Isten» hat nap alatt teremtette a világot,
becstelen
is közietek, aki árulóvá válna ?
hogy
folyton
azt
hallgassuk
a
főnököktől,
a hetediken azonban «pihent». Óh, n e m !
Ő dolgozik, nem is úgy, mint a barom, hogy az ő pénzükön sétálunk! De még Azért ne pihenjetek; dolgozzatok az ügy
hanem mint a gyárban végnélkül zakatoló arra sincs szükségünk, hogy a hetedik érdekében, egyek vagytok a szenvedésben,
gép. A családi élet, a szórakozás a maga munkaszünnapon, amikor semmiféle tör egynek kell lenni a küzdelemben is. Fog
és családja részére, ismeretlen fogalom előtte vény bennünket nem kötelezhet munkára, jatok testvéri kezet, szent az ügy, amiért
Nem igy volt-e ez, szaktársak addig, mig. hogy akkor azért, mert a munkaadó urak küzdünk. Ha összetartotok, győztök!
Készüljetek!
(s).
mi is a többi munkások példájára nem üzemüket folytatni akarják, mi ahhoz a mi
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Az elégedetlenek.
Valahányszor a munkásosztály a lé+fentartásáért folyó nagy harczában az ő végső
fegyveréhez, a sztrájkhoz kénytelen nyúlni,
a munkaadók csodálkozva kérdezik egy
mástól, hogy mit akarnak már megint a
lázadók, az elégedetlenek. Igen, mi elége
detlenek vagyunk és a legnagyobb fokú
butaságra vallana, ha mi ilyen gyalázatos
helyzetben, mint a milyenben élünk, meg
volnánk elégedve. Megelégedettek lehetünk-e
mi akkor, amidőn félévi keresetünknek
megfelelő bért fizetünk egy lakásnak neve
zett odúért, amelyet, hogy negyedévenként
előre kifizethessünk, kénytelenek vagyunk
túlzsúfolni úgynevezett szobaurakkal, termé
szetesen ezenközben a családfő a padlóra
kerül kipihenni a lö órás testet és lelket ölő
munkának a fáradalmait és erőt gyűjteni a
következő napra.
Megelégedettek lehetünk-e akkor, amidőn
minden ránk következő nappal csak a
nyomorunk nő, amidőn teljes tudatában
vagyunk a nagy igazságtalanságnak, hogy
a hatalmasok, a földi istenek a mi osztály
részünkre csak éhséget, nyomort, szenve
dést juttattak, amidőn egész életünkön át
kizsákmányolva éhbérért dolgozunk, idők
múltával, amikor már erőnk, munkaképes
ségünk csökken, egy egész nehéz munká
ban töltött élet jutalma a koldusbot vagy
éhhalál. Munkástársak, ne fájjon-e szivünk,
ne szoruljon-e ökölbe a kezünk, amidőn lát
juk azt, hogy halálos betegségben szenvedő
munkástársunk kénytelen húzni a súlyos
igát, hogy családja és ő maga éhen ne hal
janak? A munkás sorsa rosszabb a baromé
nál, mert a beteg barmot orvoshoz viszik
és mig egészségét vissza nem nyeri, ápol
ják és nem dolgoztatják. Mi legyünk hát
megelégedve, akiket kirekesztettek, meg
fosztottak minden emberi jogunktól. Marta
lékul vagyunk odadobva egy kegyetlen ellen
ségnek, a tőkének, amely a husiinkból táp
lálkozik, a vérünkből hízik. Ugyan, nézzetek
körül, munkástársak! Láttatok-e már egy
megelégedett tőkést, aki tisztességes munka
bért fizetne, vagy megelégedett háziurat,
aki 10 háza mellett minden negyedben ne
emelné 10 forinttal a házbért, vagy egy
megelégedett papot, aki veszett dühvei ne
gyüjtené azt a földi kincset, amely a leg
nagyobb akadálya a tulvilági üdvösségnek.
Látjuk azt, hogy mindenrendü hivatalnok
tól kezdve a legmagasabb körökig folyton
emelik a fizetést; ez nekik természetes joguk,
ezért ők a legnagyobb hazafiak, a legtisz
tességesebb emberek. Csak ha te, szegény
munkás, húsz fillérrel több bért akarsz,
hogy éhező, rongyos gyermekeidnek egy
darab kenyérrel többet adhass: te lázadó,
hazátlan bitang, felforgató elem vagy. Kivezénylik a rendőrséget, a katonaságot
ellenünk; szuronynyal akarják korgó gyom
runkat kielégíteni. A szurony éles fegyver,
de nekünk sokkal élesebb, hatalmasabb
fegyverünk van és ez az összetartás. Ezzel
a fegyverrel mi tisztességes életmódot terem
tünk magunknak. Mi tudjuk azt, hogy a
fertőzött levegőjű túlzsúfolt lakás árt az
egészségünknek, a hiányos rossz táplálék, a
tulhosszu munkaidő idő előtt tönkre teszi
a legerősebb szervezetű embert is. Mikor
ezt tudjuk, nem volnánk-e saját magunk
ellenségei, ha nem igyekeznénk minden
rendelkezésünkre álló eszközökkel javítani
azon a szégyenletes állapoton, hogy a

huszadik műveltnek csúfolt században az
emberiségnek az a része, amely a munká
ban a megszakadásig dolgozik, lakás nél
kül, éhesen, rongyosan tengődik, amig egy
másik rész, amely a társadalomra semmiféle
hasznos munkát nem végez, kincsekben
jólétben tobzódik ? Hogy ezideig ez igy
lehetséges volt, betudható annak, hogy a
munkásság az ő tudatlanságában panasz
nélkül, birkatürelemmel robotolt, a földön ,
való szenvedését Isten büntetésének vélte,
amely szenvedésért megnyílik előtte a tul
világi boldogság kapuja. Ha az elbolonditott, félrevezetett munkásság ezideig ebben
a hitben élt, ezután nem fog élni. Vegyék
tudomásul, akiket illet, hogy mi sem szent
képekért, sem tulvilági boldogságért nem
dolgozunk, ezeket visszaadjuk önöknek,
nekünk pedig a fárasztó nehéz munkánkért
fizessenek meg, hogy emberekhez méltóan
élhessünk.
Z,

SZEMLE.
Figyelmeztetjük azon tagtársainkat, kik
hátralékban vannak tagdíjaikkal, hogy igye
kezzenek azt törleszteni.
A választm án y.
Folyó hó 19-én, szerdán este 8 órakor a
szervező-bizottság ülést tart.
F igyelem . Kéretnek a dalárda tagjai, folyó
hó 17-én, hétfőn este 8 órakor, okvetlen
teljes számban megjelenni.
A dalárda-elnökség.
É rtesítés. Értesítjük a t. szaktársakat,
hogy folyó hó 25-én, délután 3 és este
8 órakor fontos ügyben taggyűlést tartunk.
Kéretnek a tagok, hogy senki ne hiányoz
zon a taggyűlésről.
A z elnökség.
Az o r s z á g o s sza k sz er v ez eti titkárai
nak n eg y ed ik n em ze tk ö zi értek ezlete
múlt hó 23. és 24-én tartatott meg Amster
damban (Hollandia). Az értekezleten kép
viselve volt Anglia, Belgium, Dán-, Svéd-,
Norvég- és Németország, Ausztria, Magyarország (most első ízben) és Spanyolország.
Svájczból nem küldhették küldöttet, mert a
jelenleg folyamatban levő nagyobb bérharczok lefoglalják a szervezetek erejét. Az
ausztráliai és amerikai szakszervezeti szövet
ségek pedig, a nagy távolságra való hivat
kozással, levélben mentették ki elmaradá
sukat. A nagyobb európai államok közül
csak Olaszország és Francziaország hiány
zott. Olaszországból be volt jelentve egy
küldött, de nem jelent meg, Francziaország
pedig azért nem képviseltette magát, mert
kívánságához képest nem tűzetett napirendre
az »általános sztrájk«, a »militarizmus elle
nes propaganda« és a »8 órai munkaidő*
kérdése.
Az amerikai munkásszövetség (American
Federation of Labor) átiratában kijelentette,
hogy szívesen résztvenne a nemzetközi konferenczián, ha az közvetlenül az angol szakszervezeti kongresszus előtt vagy után tar
tanék, miután ott képviselteti magát; ehhez
képest elhatároztatott, hogy a jövő konferenczia szeptember elején, közvetlenül az angol
szakszervezeti kongresszus előtt fog meg
tartatni.
Kimondatott, hogy minden két évben
fognak hasonló konferencziák tartatni, melyek
nek feladata: az összes országok szakszer
vezetei között szoros kapcsolatot létesíteni,
határozni az egységes szakszervezeti statisz

1905. julius hó
tika, kölcsönös segélyezés tekintetében gaz
dasági harczok alkalmával és a munkások
szakegyesületi szervezésével összefüggő min
den kérdés fölött. A konferenczia^ tanács
kozásaiból ki vannak zárva az elméleti kér
dések és az egyes országok szakszerveze
teiben követendő taktika kérdése.
A konferenczia elhatározta, hogy a nem
zetközi jelentés, mely az idén először ada
tott .ki a szakszervezeti mozgalomról, ezután
évenkint kiadatik. Ezen czélból az egyes
országok hozzájárulása a nemzetközi titkár
sághoz 1000 tag után évenkint az eddigi
50 Pf.-ről (60 fillér) 1 márkára (1.20 kor.)
emeltetett fel.
Az angol szakegyesületekkel szemben ki
mondotta a konferenczia, hogy kívánatosnak
tartja, hogy a külföldről Angliába érkező
szakszervezeti tag tagsága minden további
nélkül elimertessék, úgy, ahogy ezt a köl
csönösséget más országok is gyakorolják
egymás között. Az angol küldöttek kijelen
tették, hogy törekedni fognak ezen kíván
ságot megvalósítani.
A konferenczia elfogadta a dán küldöttek
indítványát, melylyel a nemzetközi titkárság
megbizatott, hogy eszközöljön statisztikai
felvételeket a munkaidő hosszúságáról az
egyes országokban és ezen adatokat bo
csássa az országos központok rendelkezé
sére. Ezáltal igen becses agitácziós anyagot
nyerhetünk a munkaidő megrövidítéséért
folyó küzdelemben.
Az angol küldöttek javaslata alapján ki
mondatott, hogy a legközelebbi nemzetközi
jelentésbe a munkaközvetítésről is részletes
adatok vétessenek fel, hogy ebből össze
hasonlítást lehessen tenni, hogy miképpen
van a munkaközvetítés a különböző orszá
gokban szervezve.
Nemzetközi titkárnak újonnan Légién (Né
metország) választatott meg. A jövő kon
ferenczia helyéül pedig Krisztiánja (Norvég
ország) jelöltetett meg.
P e c so v ic so k . Ezt a jelzőt olyan em
berekre szokták alkalmazni, akik adott sza
vukat megszegték, vagy bizonyos közös
akczió megvalósítását
annak daczára, hogy
a pecsovicsoknak is javukra van a közös
akczió megvalósítása, mégis azt hátráltatják
esetleg tudatlanságból. Látjuk p. o. a mi
szabadnapunkért még ma is vívandó közös
akcziónál hány pecsovics akad akkor, amikor
egyesek feláldozzák magukat s családjukat,
hogy eleget tegyenek szervezett munkások
hoz méltó kötelességüknek s szabadnap
nélkül nem dolgoznak. És ezek a pecsovicsféle alakok nemhogy szabadnap nélkül dol
goznak, hanem egyenest megtagadják még
akkor is, ha a főnök ezt megadta. Amin mi
részben nem is csodálkozhatunk, mert hiszen
az egyesületnek nem tagjai és azért van az,
hogy annyira korlátolt eszüek, kik csak
annyiban különböznek a baromtól, hogy
beszélni tudnak, no meg abban is, hogy
az utóbbinak, ha a járomból kifogják szom
baton este, vasárnap szabad napja van. Hogy
csak néhányat említsek a pecsovicsok díszpél
dányaiból : London szállóban a főnök meg
adja a szabadnapot, de az Vendel tüzilegény
úrnak nem kell. Az Akadémiában Ebenhardt
Mihály és Rebhun Ármin uraknak sem
szabadnap nem kell, sem nem tagok.
(Gyönyörű példányok.) Drechslernél egy
legény nem tag. A hírhedté vált Stancsunál
Schmiedt Ede úr ugyan tag az egyletben,
de nem tart szabadnapot, a többi ott dol
gozók is bizonyosan úgy gondolkoznak,
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ha majd Stancsu kipréselte velejüket s nem lesz tehát, ha ezt a határozatot figyelemre
használhatja ó'ket, akkor majd szabadnapoz méltatják a szaktársak, nehogy a büntető
nak. Barossban Somogyi Kálmán nem tag, törvénykönyvvel kerüljenek összeütközésbe
a szabadnapot élvezi. Igazi típusa a pecso- azok is, akiknek esetleg hamis adatokat
vicsoknak. Hunniában Majer Károly nem jegyeztek a könyvébe a munkaadók és ezt
tag. (Szép gyerek). Fran^aisban Szukán József ki akarják javítani. Igazán elérkezett már az
minden 5 6 hétben egyszer tart szabad ideje, hogy a munkakönyvek, melyek na
napot, a gazda megadná mindén héten, csak gyon közeli rokonságban vannak a marha
kérni kellene, de hát neki igy tetszik. (Kinek passzussal, a lómtárba kerüljenek.
,mi köze hozzá?) Központi szállóban két
Egy krajczár nem nagy pénz a minden
megcsontosodott házmester van, nekik nem napi élet szükségleteiben, de ha sok krajkell a szabadnap, hiába adta meg a főnök  czárt összerakunk, már nagy összeget tesz
ök bizonyosan úgy gondolkoznak, ha véte és jelentékeny erőt képvisel: ezt az egy
nek is a szaktársaik érdekei ellen, azért ők szerű, de igaz hasonlatot minden alkalom
mennyországba jutnak, mert velük hordozzák mal fel kell emliteni, ha az egyesülés és
a kapukulcsot. (A szervezett kávéfőzők gon összetartás szép eszméjéről kell beszélni.
doskodnak róla, hogy a pokolba jussanak.)
A husvétkor megtartott pártkongresszus
A Wagner kávéházban van szabadnap, de oly határozatot hozott, mely sikeres keresz
Tőkés János putzerájos, tippelő, kávéfőző tülvitel esetén hivatva lesz az egész agitá— neki szabadnap igen, de az egylet nem cziós mozgalmat uj és élénkebb mederbe
keik Ez a t. úr szaktársait szoczialistáknak, terelni. Ugyanis a pártgyülés elhatározta, hogy
proletároknak tiszteli, szegény némber nem az eddigi pártadó-rendszer helyett (4 fillér
is sejti, hogy minő megtiszteltetésben része havonkint) újat honosít meg és pedig, hogy
síti szaktársait akkor, mikor szoczialistáknak minden magát szocziáldemokratának valló
mondja őket. Igen, ők arra, hogy szoczia- munkás 1 krajczár heti pártadót fizessen.
listák, büszkék lehetnek. De mit szól Tőkés
Ez az ujitás mindenképpen helyes, mert
János putzerájos ahhoz, hogy őt pecso- sokkal könnyebben kezelhető mint az előbbi,
vicsnak tartják a szaktársai ?
egy krajczárt pedig minden munkás szíve
De közeleg az idő, hogy a pecsovicsok sen ad, ha tudja, hogy ezzel czélunkat nagy
gárdája bekerül a szervezett kávéfőzők csap lépéssel segíti előre.
dájába s kérdés akkor, majd nem lesz-e
A bizalmi-férfiaknak lesz majd kötelessé
késő a pecsovicsok esetleges bűnbánása. gük, hogy e határozat keresztülvitelére töre
Azt hiszem, hogy elég volt a mai fölhaj kedjenek.
tásunkból, sokkal jobban tiszteljük a szer
V igalom . Folyó hó 4-én zajlott le nyári
vezett szaktársainkat, semmint az ilyen pe
csovicsok felhajtásával jókedvüket elront mulatságunk a Schverteczki-féle vendéglő
suk. Egyébként, az öntudatos szaktársak kerthelyiségében.
A mulatság délután 4 órakor vette kez
tudni fogják kötelességüket a pecsovicsokdetét több tréfásjáték rendezésével. A játé
kal szemben.
A k iv á n d o rlá s h a sz n a és kára. Egyik kok közül ki kell emelni a bögretörést,
amerikai lap kritikát mond egyes amerikai lepényevést és a zsákfutást, amennyiben
lapok fölött, amelyek a bevándorlás nagy sokat nevethettek a jelenvoltak. Meg kell
hasznáról zengenek dicshimnuszokat. A még említenünk a tojásversenyt, amelyben
igazán szép hölgyek vettek részt s mind
nevezett lap egy, az utolsó három évről
összeállított kis statisztikát közöl, amely a egyik igyekezett első lenni a versenyben,
Magyarországból bevándorlottakról szól és hogy elvihesse a kitűzött jutalmat.
A világpostánál Bereczky Lajosné, Schönpedig: 1902-ben jöttek Magyarországból
91762, 1903-ban 119*921 és 1904-ben már herr józsefné ; a tombolajegyek elárusitásá158.321-en, összesen három év alatt 370.004 nál Hoffmanu Juliska k. a., Pozsehárnig
Jánosné és Peszter Klára k. a. szorgos
személy.
Ha már most minden bevándorló az ame kodtak.
Este Y29 órakor, amikor a helyiség
rikai földre lépve átlag 300 koronával bír,
ez összesen 111 millió koronát képez Ame zsúfolásig megtelt igazán szép közönséggel,
rika javára. Ennek ellenében állanak azon Ziegler Béla úr vezetésével a dalkar lépett
pénzküldemények, amelyeket az Amerikában fel, amely igazán első felléptével minden
lakó magyarok küldöttek onnan Magyar- tekintetben jó volt, amiben nem csekély
országba. A bécsi amerikai konzul ezeket érdeme volt Ziegler Béla karnagy és az
a következőkben mutatja ki: 1902-ben jött »Épitőmunkások«, valamint a »Lakatos
Amerikából 24, 1903-ban 37 és 1904-ben munkások« részéről vendégkép megjelent
45 millió dollár, összesen tehát 106 millió dalárda tagjainak. Ezt követte a »Jövő«
dollár, ami körülbelül 530 millió koronának munkásképző-egylet műkedvelői által elő
felel meg. Ez az összeg Ausztria-Magyar- adott színdarab, mire aztán a megjelent
országba jött ugyan, nagyrésze azonban tánczkedvelők átengedték magukat a külön
Magyarországba jön, miután az osztrák be féle tánczoknak, melyet Révész Jenő elvtárs
vándorlók Amerikában inkább telepednek rendezett. Az igazán szép vendégsereg
reggel öt óráig fesztelen jó kedvvel együtt
le, mint a magyarok.
A m u n k ak ön yvek tartalm i v á lto z  maradt.
A mulatságon az alábbiak voltak szíve
tatása. A keresk. miniszter egy konkrét
esetből kifolyólag kimondotta, hogy a munka sek felülfizetni, melyért ezúton fogadják
könyvek tartalmi megváltoztatása hivatalból köszönetünket:
Pohl K.-né 2. , Gruber K. 2.—, Buda
büntetendő cselekményt képez; az 1896.
XXXIII. t.-cz. 87. §-a szerint az összes ható pesti kávés - ipartestület 3. , Füszerkeresságok és hatósági közegek kötelesek a hiva kedők kávépörkölő-szövetkezet 2. , Kováts
.40, Róth M.
.60, Makrai I.-né 1. ,
tali hatáskörükben tudomásukra jutott nem F.
magáninditványra üldözendő bűncselekmé Pucsák A. 1.—, Sztraka A. 2. , Tim N. 1. ,
nyeket, a birtokukba került adatoknak Urfi J. 1. , Szele J. .40, Baranyák A. 2. - ,
közlésével és a bizonyító tárgyaknak áttétele Silbersitz A. 4. , Bősze S. .40, Vinczeticz
.60, Száraz L. 1. , Stelbaczky L. 1. ,
mellett a kir. ügyészségnél feljelenteni. Jó A.
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Sütő J. 2. , Kovács J. .40, Láng E. 4. ,
Kolin M.
.40, Németh J.
.40, Tömör J
.40, Kolegerszky V. 10. , Seffer J. bel
városi kávés 10. - , Duni G. 1.—, Varga G.
L , Kéföl K. 6. -, Nagy J.
.40, Gárdos
S. 1. , Reining K.
.20, Seffer S. 3. ,
Maduda J. 1. , Chimnetz P.
.60, Hertl
K. 2. , Katona J. 1. , Nagy Zs. 1. ,
Elekes Lina 1. , Kraus S.
.20, Szűcs J.
2. , Schonherr J. 3. , Zilahy Imréné 2. ,
Katona G. 5. , Burger K. Hungária 2.-r,
Almási K. 5. , Susztek J. .60, Bene Pál
1. , N. N. .40, HeislerJ. .50, Cvetánovics
M.
.40, Dombai J. .40, Gál G. .40,
Kanajló E.
.20, Burger N. L40, Beöthy J.
2. , Wassermann M. 10. , Nagy L. .20,
Réderer Gy.
.40, Ekkert M.
.40, özv.
Winteremer N. 1. , Pacskó J. 20, Benzileiter
.40, N. N.
.20 és Bubik N.
.40,
Hidegheti G. 1. , Mollay H. .40, Meny
hárt M.
.50, Gáncs G.
.30, Gaál D.
,-.20, Németh J.
.40, Juhász A. 1. —,
Árvái O. 4. , Csernovitz G. 1. , Molnár J.
1. , Récsei Vajda H. 4.
és Farkas Gy.
1. korona, melyért ezúton mond köszö
netét úgy a közreműködőknek, valamint a
felüliizetőknek a vigalmi bizottság nevében
Bereczky Lajos, bálelnök.
J eg y ző k ö n y v . Felvétetett a Budapesti
kávéfőzők szakegyletének választmányi ülé
sén, 1905. junius hó 7-én. Jelen voltak:
Kéföl Károly elnöklete alatt Duni Gusztáv,
Nagy József alelnökök, Zilahy Imre pénz
tárnok, Bereczky Lajos, Kozma Imre, Né
meth József ellenőrök, Kemény György,
Nyári István,
Pozshárnig János,
Presz
Lajos, Mihalik Pál, Rebeles Simon, Makrai
József választmányi tagok, Tanai János,
Molnár Ignácz póttagok. Elnök az ülést
megnyitja, a múlt ülés jegyzőkönyve fel
olvastatott, Nyári István, Bebeles Simon
szaktársak által hitelesíttetett. Titkár jelenti,
hogy felvétetett 21 uj tag; elhelyezést nyert
33 állandó kávéfőző, 45 kisegítő, 27 állandó
konyhalegény, 31 kisegítő. Pénztárnok je
lenti, hogy a május havi bevétel volt
1103*36 kor., kiadás 1370*13 kor. A kiadási
többlet onnét származik, hogy lakbért fizet
tünk. Ellenőr jelentése után a választmány
tudomásul veszi a pénztári jelentést. Be
jelenti még pénztárnok, hogy a tekeasztalok
ki vannak fizetve. Tanai János jelenti, hogy
felszólította a vele dolgozó szaktársát, hogy
fizesse az egyleti járulékot, ami azóta meg
is történt. Bereczky Lajos a vigalmi bizottság
részéről bejelenti, hogy a zenét 60 koronáért
felvette, a helyiségért nem, a tekepályáért
16 koronát kell fizetni. Elnök azt ajánlja,
hogy a kötetlen könyvek a jövő hónapban
köttessenek be. Elfogadtatott. Szaktanácsi
kiküldöttnek Németh József lett megvá
lasztva. Könyvtárnok lett Kozma Imre. Több
tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Schönherr, jegyző.
E lő fiz ettek : Adorján József 1906 febr.
végéig 2 kor. Fekete János 1906 máj. végéig
1.68 kor. Herz János 1906 máj. végéig
1.68 kor. Hideghéti Gáspár 1906 máj. végéig
1.68 kor. Krausz Ferencz 1906. máj. 1-ig
1.68 kor. Menyhárt Mihály 1905 okt. végéig
1.
kor. Magyar József 1906. ápr. végéig
1.68 kor. Ofcsorovics Gy. 1906 máj. végéig
1.68 kor. Pethő József 1905 nov. végéig
.84 kor. Schmied E. 1905 decz. végéig
.84 kor. Tánczos János 1906 máj. végéig
1.68 kor. Varga Balázs 1905. decz. végéig
.84 kor.
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.60, Emke 1.20, Valéria
.40,
Könyveket ajándékoztak : Kozma Imre 12, Klotild
Keleti 1.20, Kanajló E. .40, Muzeum
.60,
Nyári István 2 könyvet. Köszönjük.
Rebeles S.
.20, Kosuch —.40, ErzsébetA b ud apesti vas- és gép gyári m un kioszk 1.20, Kolegerczky 1.—, Király 4.—,
k á so k sztrájkja véget ért. 5 heti munka Pannónia 1.60, Kenara M.
.40, Belvárosi
szünetelés, 5 heti hősies kitartás után, a 1.20, Erzsébet-kioszk 1.20, Kabát A. 2.50,
f. hó 2-án tartott gyűlésen kimondották a Kolegerczky 1.—, Belvárosi 1.20, Bene P.
sztrájkolok, hogy visszamennek a gyárakba
.60, Pannónia —.80, Balaton .80, Rebe
dolgozni. Visszamennek anélkül, hogy bármi les S.
.40, Kosuch J.
.40.
pozitív eredményt elétrek volna, de azért
nem megtörve, nem leverve mennek vissza
a gyárakba. A gyárosok ma nem adtak
Határozat.
ugyan semmit sem meg a munkások köve
teléseiből. De azért mégsem ők nyerték
A folyó hó 11-én együttesen tartott vá
meg a játékot. Teljesen eltekintünk attól, lasztmányi és szervező-bizottsági ülésen az
hogy a gyárosok megígérték a kormány alábbiak határoztalak e l:
képviselőjének, hogy egy hónap múlva
1. Állandóan napibiztos legyen az egye
megadják a munkások követeléseit. Nem sület helyiségében; a napibiztos tartozik a
azért az Ígéretért nyertesek a munkások. gondnokkal egyetemben a rendre felügyelni
Ennek az ígéretnek csak annyi értéke van, s a rendetlenkedőket rendreutasitani, észle
amennyi erőt bírnak vele szembe helyezni leteiket a panaszkönyvbe beírni; a panasz
a munkások.
könyv minden egyes tagnak rendelkezésére
Hanem azért tartjuk a munkásokat győz áll a gondnoknál.
teseknek ebben a sztrájkban, mert meg
2. A munkanélküliek nevei sorrendben az
mutatták erejüket, fegyelmezettségüket most arra kijelölt táblán kiirandók.
először a magyar ipar leghatalmasabb urai
3. Szigorúan tiltva van a munkanélküliek
nak, a bankok és óriási iparvállalatok milliók
sorából kéz alatt bárkit is, bárkinek, akár
felett rendelkező pénzmágnásainak.
kisegítőt, akár állandót közvetíteni; közve
Most visszamennek a munkások, látszólag títeni kizárólag az irodának van joga.
minden eredmény nélkül, csupán egy Ígé
4. A tagok kötelesek a napibiztost, gond
retre. Azonban a legközelebbi alkalommal
meg fogják gondolni a gyárak urai, hogy nokot és saját tagtársaikat kellő tiszteletben
kenyértörésre hagyják-e vinni a dolgot. tartani.
5. Az itt felsorolt pontokat a titkár fel
Eddig ők csak azt a munkást ismerték, aki
alázatosan, éhesen, rongyosan a gyár kapu ügyelete mellett a napibiztos a gondnokkal
jánál könyörgött munkáért és bent a gyár egyetemben tartozik elintézni.
ban akarat nélkül hajtotta fejét az eléje tett
6. E határozat ellen vétők, de különösen
járomba. Most megismerték a munkások a 3. pontban foglaltak áthágói, az alábbi
tízezreit, akik daczoltak éhséggel, nyomorral, fenyítéssel sujtatnak:
akik nem tekintették az elbocsáttatás követ
Aki az iroda tudta és beleegyezése nél
kezményeit, hanem mindenekfelett valónak kül kisegíteni elmegy, az első esetben 14
tekintették a jobb jövő érdekébeni harczot. napig sem kisegítésre, sem elhelyezésre
Ez a szolidaritási érzet, a közös küzde igényt nem tarthat. Ismétlés esetén pedig
lem szükségességének felismerése ezalatt az 30 napra kizárandó úgy az elhelyezésből,
öt hét alatt hatalmas módon terjedt el a mint a kisegítésből.
sztrájkolok között. És ez a sztrájk tulajdon
Budapesten, 1905. évi julius hó 11-én.
képpeni eredménye. A gyárak munkásai sem
lesznek ezentúl Budapesten a »józan« mun
A választmány és a szervezőkás mintaképei, hanem olyan munkások,
bizottság elnöksége.
akik jogaikat követelik és akiknek követe
léseit a gyárosok nem fogják többé ridegen
Kiadó : KÉFÖL KÁROLY.
visszautasítani. Az öt heti sztrájk nem múlt
el eredmény nélkül. Amit most még ridegen
Felelős szerkesztő: SCHÖNHERR JÓZSEF.
visszautasítottak a gyárosok, meg fogják
adni rövid idő alatt.
Mert egy újabb sztrájkot nem fognak megreszkirozni.
N yugtázások. A vas- és fémmunkások
részére befolyt: Nádor-szálló —.80, Lassú J.
.20, Klotild
.80, Keleti 2.—, Balaton
—.80, Emke 1.40, Angol
.40, Kovács F.
—.20, Rebeles S.
.40, Danyi P. —.20,
Kosa J.
.20, Straka A.
.40, Vár-kioszk
—.60, Pálinkás —.20, Kohn
.60, Lukanics A.
.30, Hazuda .60, Renge S. .40,
Abbázia a múlt számból 20 fillér kimaradt,
New-York 1*40, Király 1.20, M. park N. N.
.20, N. N. .40, Kisfaludi .60, Abbázia
1.40, Berger .60, Belvárosi 1.20, Maduda
.50, Nádor-szálloda - .80, N. N.
.20,
Karvalics J. 1. , Weingruber .80, Pannó
nia
.80, Vígszínház 1.60, Danyi P.
.20,
Straka
.20, Kun N. .40, Muzeum .60,
Valéria
.40, Klotild
.60, Klupp
.80,
Bubik —.20, Hatos
.40, Erzsébet-kioszk
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1.20, Vajda-Hunyad —.40, Balaton .80,
Hercz J.
.60, Paskütz
.20, Rebeles S.
.20,
Kolegerczky 1. -, Belvárosi 1.20,
Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VII., Nyár-utcza 1.
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