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KÁVÉFŐZŐK SZAKLAPJA
A magyarországi kávéfőzők és segédmunkások érdekeit védő szak- és társadalmi havilap. 

A KÁVÉFŐZŐK SZAKEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

A szabadság hónapja.
Ismét ünnepelni készül a polgári társa

dalom. Márczius 15-én ünnepelni fogja a meg
született szabadságot, testvériséget és egyen
lőséget. Most, amikor a nyárspolgárság sza
badságára vészes felhők kezdenek árnyat 
vonni, kétszeres erővel fognak a megitta- 
sodott polgári szónokok üvölteni a szabad
ság, egyenlőség és tesvériségről. A burzsoá 
osztály megteremtette az ő maga szabad
ságát, egyenlőségét, de úgy látszik, ez a 
kiváltságos szabadság kezdi megboszulni 
magát, mert a dolgozó népmilliókat kihagy
ták belőle.

Szabadság? Hát szabadok vagyunk-e mi, 
munkások ?

Igen, szabad prédái lettünk a kiváltságos 
osztály szabadságának. Szabadon zsákmá
nyolnak ki bennünket! Szabadon dolgoz
tatnak velünk 16 órát! Szabadon kergetnek 
bennünket a kivándorlásra a szabadon fize
tett éhbérfizetésünkkel.

Egyenlőség? Igen, mi munkások egyen
lők vagyunk a nyomorban, a nélkülözésben, 
a sanyargatásban és a jogtalanságban.

Testvériség! Üres fogalom. Hát testvérek 
vagyunk-e mi elnyomott, jogtalan munkás
milliók? Igen, a jogtalanságban, a szolga
ságban azok vagyunk, de a szabadságérti 
küzdelemben még nem vagyunk testvérek. 
És ez jó az uraknak. Tehát csak hadd ün
nepeljenek az urak. A szervezett munkás
ság nem kér az ő ünneplésükből. Már
czius idusa meghozza a munkások szabad
ságát is. Már pirkad a mi szabadságunk 
hajnala, mert egy vörös sáv húzódik végig 
a vén Európán. A szoczializmus vérvörös 
lobogója alá sereglett szervezett munkások 
fegyelmezett hadserege, amely sereg el 
fogja rontani a hazug, kizsákmányoló osz
tály ünneplését.

Uj korszak előtt állunk mi, magyar mun
kások. A jégsziklák hazájából, a messze 
Oroszországból hozzánk is átcsapott a sza
badság szellője, mely mintegy kényszerítő 
hatással csalogat bennünket a szabad ter
mészet ölébe, hogy ünnepeljünk, ünnepel
jük az uj korszak eljövetelét.

De hogy az uj korszakot megteremthes

sük, nagy munka vár reák, mert még min
dig nem hullott le kezünkről a szolgaság 
bilincse, még rabok vagyunk, a tőke rabjai. 
De hogy felszabadítsuk magunkat a tőke 
rabsága alól, testvérekké kell lennünk. Egye
sülnünk kell a szoczializmusban, hogy egy 
eszme vezéreljen bennünket a munka fel
szabadításában, a szabadság kiküzdésében.

Munkástestvérek! Mi szociáldemokraták 
tudjuk, hogy minden bajnak az oka az, 
hogy egyes emberek kezében van a föld, 
a bányák, a szerszámok, amivel mi mun
kások dolgozunk, hogy egyeseknek jólétet 
és gondtalan életet szerezzünk, mig magunk, 
akik termelünk, nyomorban élünk. Tehát 
mit kell tennünk? Arra kell törekednünk, 
hogy a kizsákmányolást megszüntessük, de 
hogy ne legyen kit kizsákmányolni, akkor 
a magántulajdonnak meg kell szűnni. Erre 
törekszik a szoczializmus. De hogy a mun
kásosztály megfelelhessen történelmi hiva
tásának, szabadnak kell lennie. És hogy 
azok lehessünk, jogokra van szükségünk. 
Azért indított a munkások pártja, a szocziál- 
demokrata-párt, irtó hadjáratot a kiváltsá
gos osztályok pártja ellen, mert azok ellen
ségei a munkások jogainak. És hogy a 
munkások jogokhoz jussanak, az csak a 
munkásokon függ. Ha a munkásság kitart 
a piros lobogó alatt és mindenben támo
gatja pártját, akkor már nincs messze a mi 
márcziusunk, amikor az igazi szabadságot 
ünnepelhetjük, a jogok diadalát. (S.)

Közgyűlésünk.
Múlt hó 13-án tartottuk meg a Jövő» 

munkásképzőegylet helyiségében, rendes évi 
közgyűlésünket. Az egyesületünkben kifej
tett működésünkről lapunk múlt számában 
számolt be a vezetőség, azért itt csak a 
közgyűlés lefolyásáról, s az újonnan meg
választott vezetőségi tagokról emlékezünk 
meg.

Kéföl Károly elnök üdvözli a megjelen
teket, felkéri Németh József ellenőrző bizott
sági tagot, tegyen jelentést a megjelent 
tagok számáról. Mire Németh József be
jelenti, hogy a délutáni gyűlésen 73 jogosult 
tag van jelen. A folytatólagos gyűlésen 67-en 
ielentek meg, jogosult tagok. Élnök konsta
tálja, hogy az egyesületnek 317 jogosult 
tagja van, ebből 140 tag van jelen, e sze

rint a közgyűlés határozatképes, s ezzel a 
közgyűlést megnyitódnak nyilvánítja. Ezután 
titkár a múlt évi közgyűlés jegyzőkönyvét 
felolvassa, ezt a közgyűlés tudomásul veszi. 
Hitelesítik Benics Sándor és Donnán István.

Elnök beszámol az egyesület működésé
ről, elmondja, hogy a nehéz küdelmek kö
zött is, egyesületünk előrehaladását láthat
juk. Mert annak daczára, hogy szervezetünk 
tagjai a múlt évben bérharczban álltak, 
egyesületünk úgy anyagilag mint erkölcsileg 
megerősödött.

Megemlíti még elnök, hogy az ipartár
sulattal. hat évre szóló szeiződést kötöttünk; 
a szerződés pontjait ismerik a szaktársak, 
csak az a baj, hogy még mindig vannak 
szaktársak, akik tudatlanságból, vagy rossz 
akaratból nem törődnek saját sorsukkal, és 
a szabad napot nem kérik, az egyletet ha
nyagul fizetik.

Ezután titkár teszi megjelentését, miközben 
felhívja a tagok figyelmét az egyezmény 
pontos betartására, s hassanak oda, hogy 
azt mindenütt, ahol szervezett kávéfőző 
dolgozik, a munkaadóval is betartassák. Vé
gül felhívja titkár a megjelenteket, hogy a 
tartandó felolvasásokat és összejöveteleket 
tömegesebben látogassák, mert csakis úgy 
lehetnek buzgó tagjai az egyesületnek, ha 
öntudattal bírnak. A titkári jelentést tudo
másul veszi a közgyűlés.

Az ellenőrző-bizottság nevében Bereczky 
Lajos teszi meg a jelentést, hogy az egye
sületi pénz, s egyéb kezelését rendben ta
lálták. A pénztári kimutatást a lapban meg
kapta minden tag, s kéri a vezetőség fel
mentését. A felmentvényt egyhangúlag meg
adja a közgyűlés. A gyűlés további veze
tésére Mihalik Pált, mint korelnököt bízza 
meg a közgyűlés.

Következett a vezetőség megválasztása. 
Ungur Mihály a jelölő-bizottság listáját át
adja, mire titkár megjegyzi, hogy egy ellen
lista is érkezett az elnökséghez.

Mivel a szavazás egyszerű szótöbbséggel 
történik, az elnök mind a két listára elren
deli a szavazást, és pedig minden jelöltre 
külön-külön szavaztatott le. Mire a szavazás 
eredménye a következő lett:

Megválasztottak: elnök: Kéföl Károly, 
másodelnökök: Makrai József, Nyári István, 
pénztárnok: Zilahy Imre, ellenőrök: Be
reczky Lajos, Németh József, Bene Pál; 
választmányi tagok: Mihalik Pál, Farkas 
István, Pallang Antal, Csicsali József, Tömör 
József, Szűcs János, Szele István, Donnánn 
István, Kabát János. Ungur Mihály, Szabó 
Mihály, Klausz Pál, Urfi István, Karvalics 
József, Juhász András, Kovács József, pót
választmányi tagok: Kókai András, Németh

jfíinden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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János, Csornák László, Horváth János, Ha- 
zuda László és Keresztury Ferencz.

Kéföl Károly elnök újból átveszi a tár
gyalás vezetését, mire Schönherr József tit
kár pontonként ismerteti a módosított alap
szabály-tervezetet, mire többek hozzászólása 
után a közgyűlés a tervezetet elfogadja.

Kéföl Károly ajánlja, hogy a két teke
asztal kicseréltessék amennyiben azok na
gyon megvannak rongálva. Többek hozzá
szólása után az ajánlatot a közgyűlés el
fogadja, azonban a választmányra bizza 
annak végleges eldöntését.

Szele István indítványozza, a munkanélküli 
tagok nevének a táblára való kiírását. Az 
indítvány elfogadtatott.

Száraz László az elnök részére 400 kor- 
tiszteletdijat indítványoz. Zilahy Imre az in
dítvány ellen szól, titkár hozzászólása után 
elnök tiltakozik a tiszteletdij ellen.

Ezután elnök előterjeszti Geier Imre ki
zárt tag kérelmét, melyben az egylet köte
lékébe való visszahelyezését kéri.

Geier kérelmét a közgyűlés elutasítja. 
Azután Nagy József kérelmét terjeszti elő az 
elnök. Titkár kéri Nagy ügyének a napi
rendről való levételét, mert az voltaképp 
nem tartozik a közgyűlés elé, tessék az 
ügyet választott bíróság elé utalni. A köz
gyűlés ebbe belenyugszik.

Elnök megköszönve az újonnan megvá
lasztott vezetőség nevében a közgyűlés bi
zalmát, kitartásra buzdítja a tagokat, mire 
titkár záróbeszéde után a közgyűlés véget ért.

SZEMLE.
A kávéfőzők szabadnapja. Ha a szak

társak pontos tájékozást akarnak nyerni 
szervezkedési mozgalmunk előrehaladásáról 
vagy szüneteléséről, akkor mindenekelőtt 
meg kell győződnünk arról, hogy a kávé
főző munkások szabadnapjaikat milyen nagy 
számban, a budapesti kávéházak milyen 
nagy részében tartják meg. Ha a szabad
napot élvezők száma kevesbedik, akkor be
áll a visszaesés, emelkedik a munkanélküliek 
száma, nagyobbodik a munkanélküliséggel 
járó nyomor, elégedetlenség. Ez esetben 
egészen bizonyos, hogy a szolgalelkü, 
gerincztelen Jánosok kerültek túlsúlyra az 
üzletekben, akik a főnökök parancsára 
pihenőnap nélkül dolgoznak. Ellenben 
azonnal érezhető a jótékony hatása annak, 
midőn a helyzet úgy alakul át, hogy az 
önérzetes, jogaikból nem engedő munkások 
kerülnek felül; akkor érezhető igazán a 
szabadnap kétszeres haszna, mert a munka- 
nélküliek keresethez jutnak, a folytonosan 
munkában levők pedig hetenkint egy pihenő
naphoz, ami a mi szakmánkban el nem 
engedhető. Az a munkás, aki még ma is 
szabadnap nélkül dolgozik, az nem érdemli 
meg, hogy emberhez hasonló formája legyen, 
mert szégyene emberi voltának; csak külső
leg ember, belül vagy őrültnek vagy állat
nak kell lennie. Hogy a mi szabadnapunk 
ilyen örökös változásnak van kitéve, hogy 
még ma is ilyen megoldatlan kérdést képez, 
daczára annak, hogy a kávés-ipartársulattal 
megkötött egyezményünk értelmében a 
hetenkénti szabadnap a kávéfőzőknek és 
kéthetenkint a konyhalegényeknek meg
adandó, annak oka kizárólag egyesegyedül 
a munkás. Számoljunk már le egyszer,

szaktársak, azzal a gyermekes siránkozással, 
hogy a főnök nem adja meg a szabad
napot. Ezt a kifogást halljuk legtöbbnyire 
azoktól, akik ahelyett, hogy beismernék az 
önmaguk gyávaságát és gyámoltalanságát, 
mint a kis gyermek, síró hangon azt mond
ják : Mi megtartanánk, de a főnök nem
adja meg. Hát szaktársak, gondolkozzunk 
komolyan. Gondolkoznunk kell afölött, 
hogy mi az oka annak, hogy a már meg
lévő szabadnapok is olyan nagy változás
nak vannak kitéve; hol visszavonják, hol 
megadják, aszerint, amilyen a főnök han
gulata. Oka ennek tisztán az, hogy a meg
lévő szabadnapokat is nagyrészben a főnökök 
úgy ad tá k ; már pedig amit adtak, azt vissza 
is vehetik. Azt tudjuk nagyon jól, hogy 
nem önként, jószivből adták meg nekünk 
a szabadnapot, hanem bizonyos kellemet
lenségek kikerülése végett. Már most, ha 
nem áll munkába egy munkaadónál olyan 
munkás, aki jogainak tudatában nem enged, 
hanem valami gerincztelen János, akkor a 
munkáltatónak könnyű dolga van: egy
szerűen visszavonja azt, amit már egyszer 
megadott. Nekünk tehát nem olyan szabad
nap kell, amit úgy adnak , hanem amit mi 
magunk kikiizdiink, kivívunk magunknak, 
mert azt meg is tudjuk tartani. A kivívott 
szabadnapot a munkáltató meg sem pró
bálja elvenni, mert tudja, hogy abból nem 
engedünk; de amit ő adott, azt könnyen 
vissza is veheti. Ezért minden öntudatos 
szaktárs arra törekedjék, hogy munkafel
tételei között ott legyen a szabadnap és 
abból ne engedjen, akkor megoldott kérdés 
lesz végre a szabadnap, a munkanélküli 
szaktársak pedig nem lesznek kitéve a 
bizonytalanságnak, mert minden bizonynyal 
keresethez jutnak akkor, amikor minden 
kávéfőző megtartja az ő szabadnapját.

Nyilvános szakgyiilést tartottunk múlt 
hó 17-én az általános, titkos választói jog 
és szakegyletünk országositása érdekében. 
A gyűlés elnöke K éföl, jegyzője Bereczky 
szaktárs volt. Schönherr elvtárs előadó a 
napirend első pontját fejtegeti meggyőző 
szavakkal. Nekünk, munkásoknak úgy
mond — tisztában kell lenni azzal, hogy 
semmiféle polgári párttól jót, hasznosat 
nem várhatunk, sem pedig azt, hogy a 
munkások részére a politikai jogokat meg
szerezzék. Nekünk szervezett munkásoknak 
arra kell törekednünk, hogy a még szer
vezetlen munkástársainkat is felvilágosítsuk 
arról, hogy csak a munkások pártja, a 
szocziáldemokrata párt az, mely a munkás
ság politikai jogaiért és gazdasági jobb- 
léteért harczol. A szocziáldemokrata párt 
az, amely mindenkor küzdött a munkások 
kizsákmányolása ellen és bátran, törhetet- 
lenül sikra szállt az elnyomott népek fel
szabadításáért. A szocziáldemokrata párt 
volt az, mely bennünket megtanított gon
dolkozni, megismertette velünk azokat a 
társadalmi hibákat, melyeket ellenünk a 
mindenkori vagyonos osztályok a maguk 
előnyére kihasználtak. Tehát minden józan 
gondolkodású munkásnak a szocziáldemo
krata pártban kell helyet foglalni, hogy igy 
hatalmas számunknál és szervezettségünk
nél fogva megszerezhessük azon jogainkat, 
melyeknek gyakorlásával gazdasági jobb
létet és szabadságot vívhatunk ki magunk
nak. Napirendünk második pontjánál 
ugyancsak Schönherr elvtárs kifejti, hogy 
alapszabályunk segélyezési pontjai annyira 
rosszak, hogy azok alkalmazása feltétlenül

az egyesület bukását vonnák maguk után. 
Ez tehát igy nem maradhat s ezt minden 
szaktárs, aki szivén viseli az egyesület ér
dekét, elismeri. Tehát, ha alapszabályunkat 
meg kell változtatni, akkor érdekünk az 
lehet, hogy egyesületünk országos legyen. 
És pedig két szempontból. Először, csak 
igy válik lehetővé az, hogy az ország terü
letén lévő mintegy 800 szaktársunkat szer
vezhetjük, akik a mi erősségünk s mi az 
övék leszünk; másodszor, kell, hogy a nő
munkások is szervezhetők legyenek, miáltal 
nagyban elejét vehetjük a munkabérek le
szorításának. Szóval, az országositással egy 
egységes mozgalmat csinálhatunk, miáltal 
hamarabb elérhetjük, hogy a kávéfőző
szakmánál rendezettebb viszonyok jöjjenek 
létre. E ponthoz hozzászólt Bereczky szak
társ, aki ellene van a nőmunkások szak
egyleti szervezésének; U ngárszaktárs ugyan
ilyen értelemben szólt. K éföl és Zilahy 
szaktársak amellett vannak, hogy a női 
munkásokat is be kell vonni a szervezetbe. 
Schönherr válasza után a gyűlést az elnök 
bezárja.

Jól sikerült farsangi bált rendeztünk 
február 20-án a czipész-ipartestület dísz
termében. Bálunk erkölcsi és anyagi sikere 
a vigalmi bizottság és a vigalmi bizottság 
elnökének fáradságot nem ismerő buzgal
mának tudható be, amennyiben előnyösen 
kellett tapasztalnunk a megjelent vendégek 
iránt való előzékenységet és a legapróbb 
részletekre kiterjedő figyelmet. Örömmel 
kell megállapítanunk azt, ami végre állan
dóvá válik az általunk tartott mulatságokon, 
hogy a modor és szellem teljesen meg
felelő annak, amit szervezett és öntudatos 
munkásoktól el kell várni. Megjelent ven
dégeink, akik között feltűnő számban voltak 
a szebbnél-szebb asszonyok és lányok, egész 
virradtig a legfesztelenebbül mulattak. Végre 
a jelenvoltak a Marseillaise lelkes hangjai 
mellett oszlottak széjjel. A mulatságon 
a következő feliilfizetések folytak b e : Pollák
I. (Elite-kávés) 50*—, Almásy Károly 10*—, 
Fantó Henrik 10’ , Törley J. 10’ , Pelz-
mann (Pannónia) 10* , Hocli Lajos 10’—,
Klekker vendéglős 10* , Gállik L. 10’ .
Wassermann M. 10*—, Brunner M. 10’—, 
Szepesi Frigyes 6’ , Vitéz M. 6 —, Gold-
scheider-gyár 5’ , Katona G. 5*—, Gruber
K. 5’ , Kávés-ipartársulat 5 —, Szalai ven
déglős 5’ - ,  Pohl K.-né 5’ , Makrai Jó-
zsefné 5’—, Kéföl K. 5’ , Zilahy Imréné
5*—, Weingruber J. 5’ , Schabenbek I.
4 * —, Beier N. 4*—, Nika vendéglős 4* ,
Baraxa B. 4’ - , Nyári I. 4’ -, Varga F. 4 ’ ,
Knapp N. 4’—, Schönherr J. 4’-- , Harkai
M. 3 —, Seifert H. 3’ , Krausz G. 3’ .
Pilla L. 3’ , Krausz I. 3’ , Gárdos (Király-
kávéház főpinczére) 3*—, Štern I. (Kisten 
pinczér - asztaltársaság elnöke) 3’—, Trenk 
Emil 3*—, Schermann 3’—, Mohai H. 3’ ,
Gázizzófény 260, Heim D. 2’ —, Dormann
I. és neje 2---, Bene P. 2* , Hazuda L. 
2 -, Deutsch B. 2* , Goldschmied I. 2’ 
Hermann Gy. szabóm. 2’ Neumann F.
főpinczér 2 — Harsányi Testvérek 2’
Reif L. 2 -, Klaus P. 2* -, Schöntheil I
1 *60, Reich man n P40, Varga G. P20, Tóti:
K. P , Dombay I. 1’ , Molnár I. P 
Braun I. P , Kabát J. p —, Roth M. P 
Tanay I. P , Keresztúri Anna P , Bubik
N. P—, Vida J. -80, Griinwald *60.
Földi ). '60, Jámbor I. ‘60, Huszarek
A. -60, Mocz D. -60, Tömör I. - ’50. 
Varga B. ’50, Kántos I. —*40, Katona I.
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•20 kor. A felsorolt feliilfizetésekért 
ezúton is köszönetét mond a rendező
bizottság nevében M akrai József.

Jegyzőkönyvi kivonat a február hó 
22-én tartott választmányi ülésből. Jelen 
vannak Kéföl Károly elnöklése alatt: Makrai 
József alelnök, Zilahy 1. pénztáros, Bereczky
L., Németh J., Bene P. ellenőrök, Dormann 
1., Sztics J., Karvalics J., Kovács J., Juhász 
A., Szele 1., Ungur M., Szabó M. választ
mányi tagok, továbbá Németh J., Hazuda
L., Csernák L., Horváth J. és Keresztury F. 
póttagok. Elnök üdvözli a megjelenteket
s az ülést megnyitja. Jegyző felolvassa
a múlt havi választmányi ülés jegyzőkönyvét, 
melyet Szűcs János és Dormann István 
hitelesítenek. Elnök ismerteti az uj veze
tőséggel az egyesület iránti kötelességeket 
és ismerteti a vezetőség működési irányát. 
Titkár felolvassa a gondnoki állásra be
érkezett két pályázatot. Pályáztak Dormann 
István és Kántos János egyleti tagok. A 
választmány Donnánnt egyhangúlag meg
választja gondnoknak. Felolvassa még 
titkár Zboril Vilmos levelét, melyben az 
egyesületből való kilépését jelenti be, azzal 
az indokolással, hogy Kántos János őt meg
sértette. Titkár megbizatik, hogy Zborilt 
az ügyben hallgassa meg, hogy azután 
intézkedhessen a választmány. Ezután 
felolvassa titkár Straub Gyula főpinczér 
levelét, melyben egy konyhalegény fel
vételét kéri. A választmány elrendeli a fel
vételt. — Ezután a választmány saját kebelé
ből könyvtárosokat és vigalmi bizottságot 
választ. Könyvtárosok lettek: Hazuda László, 
Csernák László, Kabát János és Szele Ist
ván ; a vigalmi-bizottság tagjai: Bereczky 
Lajos, Kovács József és Csernák L ,; a szak- 
oktatási ügyet továbbra is az elnökség ve
zeti. Könyvtári órák hétfő d. u. ya4 -725-ig 
és csütörtök este ys8— 1 .,9 óráig állapíttat
tak meg.

Schönherr, jegyzőkönyvvezető.
Szaktársak! Márczius 18-án mi is ki

vonulunk az összmunkássággal Petőfi Sán
dor szobrának megkoszorúzásához. Talál
kozás délután 1 órakor az egyesületben.

Munkanélküli segélyben részesültek: 
Jarmer Oszvald (3 hét) 18. kor., Pető 
József (3 hét) 18. kor., Pucsok János (2 hét) 
12.- kor., Selyem István (3 hét) 18. kor., 

Jurisák András (2 hét) 12.— kor., Lukonics 
András (1 hét) 6. kor., Benics Sándor 
(1 hét) 6.— kor.

Segélyegyesületünknek ? A budapesti 
kávés - ipartársulat ez évi kimutatásának 
^Segélyek és adományok» rovatában olvas
suk, hogy az ipartársulat egyesületünknek 
is juttatott valamilyen pénzadományt. Mi, 
tudtunkkal, az ipartársulattól semmiféle pénz
adományt nem kaptunk, kivéve két mulat
ságunk alkalmával 5 és 3 koronát. Ha ez 
képezi az adományt, ezért köszönetünket 
nyilvánítjuk. De ha más adományról lenne 
szó, az még hozzánk el nem érkezett.

A budapesti kőművesek múlt évi 
mozgalmairól érdekes számokat közöl a 
«Szakszervezeti Értesitő». 1905. év január 
hó 1-től április hó 23-ig a budapesti épít
kezéseken volt 47 bojkott. Ezek közül teljes 
győzelemmel végződött 18, részleges győze
lemmel 26 és elbukott 3. A bojkottban 
résztvett 1491 segéd. A harczoló kőműve
sek a bojkottok alatt 102 napot veszítettek. 
Munkabér-veszteségük 15.775-50 kor.

A fenti számadatokból látható, hogy a 
kőművesek nem riadtak meg a küzdelem

től, hanem a már megkezdett utón csak 
fokozottabb mérvben folytatták a harczot. 
A harcz nyomán, márczius 14-én, meg
indult az első tárgyalás, amely azonban az 
építőmesterek szükkeblüsége miatt nem ve
zethetett eredményre, a harcz tehát kettő
zött erővel tovább folyt. A munkáltatók 
erre ismét a kizárás kétélű fegyveréhez 
nyúltak. Április hó 22-én 5344 kőművest s 
mintegy 4000 segédmunkást kizártak a mun
kából.

De nem sokáig suhogott az éhségkorbács 
a munkások felett, mert 1905 április hó 
29-én a m. kir. kereskedelemügyi minisz
tériumban megtartott tárgyalás alkalmával, 
három évi szerződés jött létre. A kizárás 
alatt a munkások vesztesége fejenként öt 
nap, ezt megszorozva a kizártak számával, 
az összes vesztett napok száma kitesz 
5X 5344 — 26.720 napot. A munkabér-vesz
teség 26.720 nap X  4-80 — kitesz 128.256 
koronát.

Az Országos Ipartanács uj szabályzata sze
rint kezdi működését. Feladata, hogy a kereskede
lemügyi miniszternek ipari, kereskedelmi és munkás
ügyi kérdésekben — külön felhívásra vagy saját 
kezdeményezéséből — véleményt adjon és javasla
tokat tegyen. A tanács, melynek elnöke a kereske
delemügyi miniszter és alelnökei a kereskedelem
ügyi államtitkárok, körülbelül 70, részint kinevezett, 
részint választott tagból áll. A kinevezetteken kívül 
az összes kereskedelmi és iparkamarák egy-egy 
tagot, valamint a kereskedelemügyi miniszter által 
kijelölt ipari, kereskedelmi és szocziális czélu, or
szágos jellegű szaktestületek legföljebb 40 tagot 
választanak. Ez utóbbi testületek közé a szakszer
vezeti tanács is lett sorolva és az erre vonatkozó 
leirat igy szól :

Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter.
88035. sz. 1905. '

A magyarországi szakszervezeti tanácsnak!
O császári és Apostoli Királyi Felsége m. évi 

deczember hó 24-én Wallseeben kelt legfelsőbb 
elhatározásával előterjesztésemre az országos ipar
tanács szervezeti szabályzatának módosítását leg
kegyelmesebben jóváhagyni és engem felhatal
mazni méltóztatott. hogy ezen módosítás folytán 
szükséges intézkedéseket megtehessem.

A négy példányban idezárt uj szabályzat 3. 
§-ának c) pontjában részemre biztosított jognál 
fogva czimet azon testületek közé sorozom, me
lyek ebbe a tanácsba annak az 1908. év végéig 
tartó működési idejére három tagot küldenek ki*

Felhívom ehhez képest czimet, hogy erre a 
három tagsági helyre megbízottakat mielőbb, de 
legkésőbb folyó évi január hó 15-ig nálam beje
lenteni szíveskedjék.

Budapest, 1906 január 6. Vörös.
E leirat folytán a szakszervezeti tanács Teszársz, 

Vanczák és Jászai elvtársakat választotta az Orszá
gos Ipartanácsba, de egyúttal sürgős beadványt in
tézett a miniszterhez, melyben a munkásképviselet 
kibővítését kérte, indokolta ezt azzal, hogy a szak- 
szervezeti tanács kötelékéhez, a helyi egyesületeken 
kiviil, 21 országos jellegű szakegyesület körülbelül 
80.000 taggal tartozik.

Gárdos M ariska: Az igazság: az élet.
E kissé biblikusán hangzó cim alatt Gárdos 
Mariska elvtársunk kis kötetet adott ki, 
amelyet tizenegy éves húgának ajánl. Az 
ajánlás maga egyszersmind tájékoztató is. 
A kis könyvben a tapasztalt, lelki vivódá- 
sokon keresztül ment nő, aki a szocializ
musban látja a legvégsőbb igazságot, az 
életre ad tanácsokat kicsike húgának. Emez 
ártatlan lélekkel indul az életnek örömök
kel és szenvedésekkel kikövezett útjára, 
amelyen a gyönge, a vértezetlen, elbukik, 
Amaz már végigjárta az útnak egy részét 
és amikor pihenéshez ért, inkább eszével,

mint szivével, megállapítja azokat az igaz
ságokat, amiket a küzdelmekből ■ levont. A 
küzdelmeket a gonoszsággal, a lelkiismeret
lenséggel kellett megvívnia. Mindenütt azt 
látta, hogy az uralkodó osztály elnyomja az 
emberben az igazi embert azzal, hogy min
den képességét, tehetségét, de még lelké
nek minden érzéseit a maga javára kizsák
mányolja. Ebből a megismerésből alakult 
ki Gárdosnak szocialista világnézete és az 
ebből kiformálódott igazságokat adja utra- 
valóul húgának, hogy akkor, amikor bele
merül az életbe, legyen mire támaszkodnia, 
legyen törekvése, célja. Ennek a föladatnak 
a sok szeretettel megirt könyv megfelel. 
Gárdos kíméletesen, de nem az igazság ro
vására mondja el a maga megfigyeléseit, 
az az ut, amelyen keresztül a maga igaz
ságait leszűri. Okosan, némely helyütt ugyan 
fölösleges érzelgőséggel van megírva; őszin
tén ajánlhatjuk fiatal szaktársnőinknek, kik 
igen sok tudást meríthetnek e könyvből. 
Á 80 oldalra terjedő csinosan kiállított munka 
1 koronáért a Népszava könyvkereskedésé
ben kapható.

Uj harcos. A felvilágosító igazságos 
eszméknek ismét egy uj harcosa bontotta 
ki szárnyait, hogy kitartó elszántsággal 
küzdjön minden ellen, ami e földön igaz
ságtalan. Uj hirdetője támadt a szocialista 
tanoknak azon lap révén, melyet gróf 
Batthyány Ervin és Nadler Herbert elvtár
sak «Testvériség» cimen kiadtak. Az első 
szám, mely e héten jelent meg, úgy kiállí
tás, mint tartalom dolgában példás tanúsá
got tesz arról, hogy teljesen meg fog fe
lelni hivatásának. A lap jobbára a tanulni 
vágyó mezőgazdasági munkások számára 
ir nagyon behatóan. Szerkesztősége Bögöte 
községben van.

Felhivás az elvtársakhoz. Mint min
den szakmában, úgy a földmunkások között 
is vannak bujdosók, ezek szeretik magukat 
szocialistáknak nevezni és neveztetni, hanem 
semmiféle szervezethez nem tartoznak. Sőt 
a szervezetet kerülik, vagy pedig azt mond
ják, hogy csak akkor iratkoznak be, ha majd 
muszáj. Teszik ezt különösen azok, kik 
szanaszét az országban, mint különféle segéd
munkások dolgoznak.

Ilyen transzportok mentek Nagyszalon
táról Nagyváradra, Csorvásról Kassára és 
Ungvárra; továbbá Mezőtúrról, Szarvasról, 
Orosházáról, Földesről, Szegedről stb. Arra 
kérjük az elvtársakat, hogy mindenütt, ahol 
mellettük segédmunkások dolgoznak, töre
kedjenek arra, hogy azok szervezkedjenek 
és a földmunkások országos szövetségének 
tagjai közé lépjenek be. A földm unkások  
központi vezetősége.
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korona
Szlávik Ferencz 2.
Kántos János 4.
Kalamer Ferencz 4.
Weisz Adolf 4 .—
Galambos József 4.
Gondos István 2.
Tóth József 2 .—
Oszikár V. .........  2 .—
Gombai J. 4 .—
Pető József 4.—
Hermann Ferencz 4.
Mráz János — 18.-
Rupp Antal — 2.—
Mészáros Antal 6 .—
Magyar József 4.
Zugovics József 2. —
Adorján József — — 2.—
Jantos Ferencz — — — 8*-
Vétek J. — ---------------- 2.—
Snsztek János 6.
Pnj Péter — — — 2.—
Jurisák András — — — 2.—
Ökördi János — — — 4.
Pucsok János — — — 2,—
lzer Vilmos 4.—
Mayer István nj tag 4.30
Halasi István — — — — 2.
Lukács József — 4.
Varga Balázs — --- - 6,—
Sidó Mihály 6.—
Szabó Imre —- — — 2.
Szüliay József — - 4.—
Szabó Mihály — — — — — -  2.—
Presz Lajos — — — — 2.—
Kenara Mihály — — -  6.—
Makrai József — — — — 2.—
Selyem István--- — — 2.—
Husarek Albert --- — -  2. —
Halmi Gábor 2.—
Szrimacz József --- — — — 10.—
Flek János — ......................  — 4.—
Bódis Gergely 2.—
Tóth B. ------- 2 —
Seif Lipót uj tag — — 4.30
Borbély József uj tag — 4.30
Poscharnig János — — 2 .—
Pacskó József--........... - — — — 4.—
Kovács Ferencz — — ........- — 4.—
Krajla György uj tag 4.30
Kelemen György — — — 6.—
Mercsek Antal — — — — — 4.—
Szabó József — — — - 2.
Szabó Sándor — — — — — 8.—
Fehér Boldizsár 4.—
Kordik Antal — — — -  — 2.—
Száva Antal — — — — 6.—
Molnár Sándor -  10.—
Czakó Menyhért — — 4.—
Nyári István — — — 2.
Batta Ferencz 2.—
Keresztury Ferencz 4.—
Keresztury János — — 2.—
Vida József — — — 8.—
Nagy József — ..........  — 4.—
Nyársik János — — — — ............  2.—
May János — 10.—
Palíang Antal — — 4 .—
Vajda Pál ------------ ------------  2.
Mihály Sándor — 12.—
Nagy Károly — — — 4.
Varga Márton— 2.
Kovács József — - — -  2.—
Berecz Antal 2 .—
Nagy Ferencz - - - - - -  4 .—
Móré Antal — -  - 4.—
Szegfű Miklós— — — — — 6.—
Szabó Ádám — — — — 4.—
Depner Já n o s ........ — — 2.—
Geri István .................. — 8.—
Barkovics László - — 20.—
Nagy Domonkos — — — 2. —
Zituper István - 2.—
Baczka János — 2.
Daucs János — — 2.—
Roth Mihály 2.—
Vojtek Károly 4.—
Vincze Pál — 2.—
Horváth I. — 4.
Gál Gábor — - -  8.—
Czipri Jakab — — 6.—
Szűcs János ........  6.
Lassú Gyula ........  2.—
Nagy József ........ - 4.—
Molnár Ignácz 2.—
Szakácsy Mihály 2.—
Urfi István 10. -

Kitüntetve az Országos iparegyesület ezüst diszérmével, 
valamint az ezredéves orsz. kiállításon a kiállítás érmével.

Lefkovits I. és Társa
Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dákó- és elefánt- 
csontgolyó-gyár. Teljes kávéházi berendezési vállalat.

HALAS és HAUGG
RÉZMŰVESEK

BUDAPEST, VII. KÉR., AKÁCZFA-UTCZA 47.

Készitiink előnyös tengelyen forditható (dupla) 
vizzel forralható p á lin k a fő z ő  k a z á n o k a t,  
vendéglői és kávéházi berendezéseket, mosó- 
és takaréktűzhely üstöket; mézeskalácsosok, 
czukrászok és kalaposok részére szükséges 
tárgyakat, borászati, vegyészeti és gyógyszertári 
czikkeket és minden e szakmába vágó v örö s

réz munkákat és szereléseket.

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

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VIL, Nyár-utcza 1.


