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FIGYELEM.
Az eddigi szombati összejöveteleket
ezentúl pénteken délután 4 és este 8
órak or tartjuk.
Szaktársak! Vegyetek részt az össze
jöveteleken minél nagyobb számban.

Egy memorandum sorsa.
Még 1904 évben 11456 szánt alatt a bu
dapesti kávéfőzők szakegyesülete kérvényt
adott be az akkori kereskedelmi miniszter
hez, a kávéfőző iparképesités és a kávé
főző munkások vasárnapi munkaszünetet
pótló, egy hétköznapon engedélyezendő
■munkaszüneti nap tárgyában.
Az ipari munkások vasárnap való szüne
teléséről szóló 1891 évi XIII. törvényczikk
első szakasza valamennyi ipari munkásnak
vasárnapi szünetelését rendeli el. Ugyanez
a törvényczikk harmadik szakasza módot
ad a miniszternek arra, hogy tekintettel a
fogyasztóközönség érdekére, bizonyos ipar
ágakat kivonhat a vasárnapi munkaszüneti
törvény alól. Az 1902 évben kiadott 14887.
számú miniszteri rendelet, minket kávéfőző
ket is megfoszt a vasárnapi munkaszünettől.
De ugyanezen miniszteri rendelet alapján,
mely a fogyasztó közönség igényei érde
kében megfoszt, bennünket e rendelet va
sárnap is dolgozni kényszerit. Ugyanazon
az alapon törvényes felhatalmazása van
a miniszternek, hogy a vasárnapi mun
kaszünet jogkedvezményének megvonása
ellenében, egy vasárnapi szünetet pótló,
hétköznapra eső szünetnappal kárpótóltassék. Beadványunkba kifejtettük azokat az
okokat, melyek sürgőssé teszik, hogy a
kávéfőzők részére rendeleti utón a minisz
ter biztosítson egy hétköznapra eső szabad
napot. Elmondtuk beadványunkban, hogy a
kávéfőzők 70% -a rheumatikus betegségben
szenved, munkahelyeink annyira léghuza
mosak, hogy a legerősebb szervezetet is a
legrövidebb idő alatt bénává teszi. A kony
hák 30—40 fokos melegségüek s e 30—40
fokos léghuzatos helyen kénytelenek va
gyunk sok üzletben 15— 16 órát dolgozni.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

VI1., Dob-utcza 72, 1. em. 10 küldendők.

Sőt a segédmunkások kivétel nélkül 14
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Elmondtuk azt is, hogy már élvezünk
részben szabadnapot, ez azonban a fennálló
kávéházak 40% teszi ki. Tudnillik a kávésipartársulat és szakegyesületünk közt egyez
ség köttetett a szabadnap biztosítására. És
mégis folytonos harczban kell állanunk,
mert a kávés, amennyiben nincs képesített
iparunk, kilép az ipartársulat kötelékéből s
igy akarja kivonni magát a szerződés alól
és a legtöbb esetben azt mondja az ilyen
raffinált kávés, ha majd a törvény biztosítja
a szabadnapot, akkor megadja. Már most
mi kávéfőzők, akik éveken át igavonó bar
mok módjára dolgoztunk, hogy pihenő na
punk csak akkor volt, amikor a léghuzamos
konyha beteggé tett bennünket, azt szeret
nünk tudni, mi sors vár a kereskedelm i mi
nisztériumban, a mi szerencsétlen m em oran
dumunkra. Most m á r»« vészes« politikai fel
hők eloszlottak a magyar égboltozatról.
Meg van a nagy nemzeti minisztérium, uj
korszak kezdődik. Mi sóvárgó szemmel te
kintünk a kitisztult égboltozatra s várjuk az
uj korszak emberétől, Kossuth Ferencztől
ami uj, törvényes szabadnapunkat, de vár
juk az ipartörvény revíziójánál a kávéfőző
szakma képesítéséhez kötését is.
(s)

Ellentállási alapunk.
A tőkés termelési rendszer, a munkaadók
kapzsisága, a folytonos kizsákmányolási düh
megtanította a munkásokat a szervezke
désre.
Ma már minden józan gondolkozást!
munkás, aki csak felismerte magában az
embert s nem akar igavonó barom mód
jára élni, tagja szervezetének. A munkások
gazdasági szervezetei nemcsak a tagjainak
gazdasági érdekeit' védik, hanem felébresz
tik a munkásokban a jobblét utáni törek
vést az által, hogy kulturális munkát vé
gezve, tagjaikat öntudatossá igyekeznek ne
velni. Ha szemügyre vesszük a magyaror
szági modern gazdasági munkásszervezetek
gazdasági és kulturális munkáját, mondhat
juk e rövid idő alatt derekas munkát vé
geztek.
Mindannak daczára, hogy a szervezetek
minden lehetőt elkövetnek, hogy tagjainak
anyagi és szellemi érdekei megvédessék,

mégis szükségessé vált, hogy minden szakszervezet tagjainak anyagi és politikai érde
kük megvédésére, s minél fokozatosabb
megjavítására szabad szervezetet létesítsen,
amely szervezet teljesen függetlenül a szakszervezettől működhessen. Mi magyar mun
kások abban a »szerencsés« helyzetbe va
gyunk, hogy jóváhagyott alapszabályainkba
egy szócskát szurat be a szakminiszter, a
mely szócska megtiltja, hogy tagjainkat a
kenyérért folytatott harczukban segélyezni
nem szabad. Már pedig a munkások foly
tonos kenyérharczban állanak a munkálta
tókkal. S mert tudjuk, hogy a magán tőkés
termelés mellett a munkások kizsákmányo
lása nem fog szűnni, sőt fokozódni fogott,
ahol munkásság ellentállási
képessége
gyenge.
Már most a munkásság a miniszter j ó 
voltából még a saját szervezeteikben össze
gyűjtött fillérekből sem segélyezhetik egy
mást akkor, amikor a kapzsi munkaadók
sztrájkba kergetik munkásaikat. Már pedig
azt is tudjuk, hogy bármilyen jól legyünk
is szervezve, a szervezettség mellett aharczhoz pénz is kell. Hogy pedig a munkásság
folytonos harczban áll, azt letagadni nem
lehet. Hisz mi kávéfőzők tudjuk ezt, mert
annak daczára, hogy szerződésünk van az
ipartársulat tagjaival, mégis a szerződésben
kikötött és biztosított szabadnapért folyto
nos harczot kell folytatnunk. Tehát ha harcz
ban kell állanunk folyton, a harczhoz pu ska
kell, puskához puskapor. A puska a szerve
zet, ez meg van, most gondoskodni kell a
puskaporról, az ellentállási alaptól. Mint
tudják a szaktársak, hogy már két gyűlésen
lett elfogadva az ellentállási alap, úgy hogy
április hó elsejétől kötelezővé tették ma
gukra a szaktársak, most már a szaktársak
tól függ, hogy a hozott határozat testté,
még pedig hatalmas testté váljon. Mert saj
nos, nekünk kávéfőzőknek nem csak a mun
káltatóink kapzsisága ellen kell védekeznünk,
hanem saját szaktársaink ellen is, akik még
elég bitangul a szervezeten kívül csava
rogva, mint az utonállók, úgy lesve az áldo
zatra, hogy mikor jön a kedvező pillanat,
amikor leüthetik. így lesnek ezek a szeren
csétlenek is az olyan Stancsu— H anusz—
Egerváry-féle kompániákra, hogy felajánl
hassák magukat e hárm as szövetségnek akkor,
amikor munkásra van szükségük. És az
ilyen bitang árulók nehezítik meg, hogy e
hármas szövetséget meg lehessen tanítani
munkás becsülésre és a kötött szerződés
betartására.
De nem csüggedünk, csak kitartást szak
társak, napról-napra fogy az áruló pecsovicsok száma, a szervező-bizottság derekasan
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működik, ki kell pusztulni a férgeknek kö
zülünk, hogy egészséges legyen a szerve
zetünk, akkor nemcsak Írott malaszt lesz
egyezményünk, de be is tartják azt, úgy a
munkáltatók, mint a munkások. Most pedig
szaktársak gyűjtsék a puskaport az ellentállási alapra, hogy ha még egyszer megtá
madnak bennünket ellenségeink, legyen mi
vel megvédeni magunkat.
(Suhogó.)

Kávéfőzők Szaklapja

SZEMLE.

Lapra előfizettek : Németh Gy.
84
(márcz végéig), Sztrengár J. --*84 (márc. vé
géig), Csicsali J. U68 (ez év végéig), Pilla
L. U68 (1906 végéig), Kugli Ciy. 1*68
(1906 végéig), Bubik H)8 (1906 végéig),
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S. —*30, Szalai I. —*60, Torma K. —'30,
összinegmérgezése. A bélben állandóan, töméntelen
Bubik —‘60, Nyitrai
-30, Rusz M. —*30,
baktérium él, még egészséges állapotban is. Az
Zolinger —*30, Kovács J. —-30. Turcsány
emésztés legcsekélyebb zavaránál számuk még jo b 
•30, Boros A. —*60, Mráz J.
*30, Szabó
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Palamarczki A. — *60, Varga B. —*30, Varga
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G.
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körülményen kívül, minők pl. kevés mozgás, jó
A szervező-bizottság jelentése. A
levegő hiánya, elpuhultság, szeszes italok, dohány
szervező-bizottság rövid pár hét alatt meg
stb., a túlságos húsfogyasztás a kulturember legfőbb
lehetős munkát végzett. Elintézett tizenhat
hibája. A pásztornépek főképen növényi táplálékkal
hozzáutalt ügydarabból tizet. A jelenlegi
élnek a tejen kívül. A tejet rendszerint aludttej for
szervező-bizottság már felismerte működé
májában fogyasztják igen nagy mennyiségben. És
sének fontosságát s igyekszik is megfelelni
ezek az aludttejevők rendszerint magas kort érnek
feladatának. Annyi azonban bizonyos, hogy
el. Legújabban dr. Dudowski végzett ez irányban
még nagy munka vár a szervező-bizottságra,
pontos vizsgálatokat, s azt találta, hogy bolgárok
mert — sajnos — mi közöttünk még elég
és törökök, kik az aludttejnek egy különös fajtáját
nagy azoknak a száma, akiknek közönyös
fogyasztják, nagyon egészségtelen életviszonyok
nemtörődömségük nagyobb, mintsem hogy
mellett is igen nagy kort érnek el.
érdeklődnének az egyesületi élet után. De
Az a baktérium tudniillik, amelyik a tej megol
hisszük, hogy a szervező-bizottság figyelme
vadását előidézi, nagy ellensége a bélben tanyázó
kiterjed a közönyös Jánosokra is és a pekáros baktériumoknak, s ily módon megakadályozza
csovics alnyelvészekre is. A szervező-bizott
a fentemlitett mérgek keletkezését. Ugyanilyen tu
ság választmánya minden szerdán, a 30-as
lajdonsága van a ml aludttejünknek is, csak hogy
bizottság pedig minden pénteken este tartja
ebben sok a tejsav, s igy nem mindenki bírja el.
üléseit.
(M unka Szem/.)
Árnyak. (Novellák, irta Domanek István.)
A való élet leplezetlen igazságait kímélet
len kézzel bonczolgató novellák, elbeszélé
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sek a magyar irodalomban igazán fehér
holló számba mennek. A polgári írók ural
ják a fórumot és igy csak természetes, hogy
az ő gondolkozásuk, az ő egyéni világuk
bélyege, jelzi az egész magyar irodalmat.
Az ilyen állapotok közepette szinte üditőleg hat reánk, ha a nagy tömkelegből ittott kicsillan egy-egy merészebb, a való
élethez közelebb álló és a társadalomban
sűrűn felburjánzó konvenczionális hazug
ságoknak kíméletlenül hadat üzenő hang.
És kétszeresen jól esik ez nekünk akkor,
ha tudjuk, hogy ezt igazi munkáskézből
kapjuk; ha tudjuk, hogy aki Írja, az vér a
mi vérünkből, hús a mi husiinkból; a mi
népünkből való, aki novelláinak alakjait, cse
lekményeit nemcsak úgy maga elé álmodta,
hanem proletár voltánál fogva át is élte, ha
nem közvetlenül, de közvetve.
Az «Árnyak» szerzője bár fiatal ember
még és igy irodalmi munkálkodása nem
nagy múltra tekint vissza, jelét adta annak,
hogy az anélkül is szegényes irodalmunk
ban, mint annak egyik tehetséges és szá
mottevő munkása, méltán helyet foglalhat.
Domanek István elvtársunk elbeszélések
kel, az életben tapasztalt szomorú való
ságok feltárásával töltötte meg uj könyvé
nek tartalmát. Az elnyomott proletárembe
rek gondját és nyomorát festi le igaz szí
nezetű elbeszéléseiben.
Apró novelláiban az alakok úgy mozog
nak, mint az életben. Nincs azokon semmi
máz, semmi cifraság. Abban az egyszerű
mivoltukban jelennek meg előttünk, amely
ben bent a műhelyben, kint a mezőn, vagy
a falu egyszerű házaiban találkozunk velük.
Természetesen szólaltatja meg őket, kere
setlen egyszerűséggel tárja az olvasó elé
apróbb-nagyobb baját a proletár embernek.
Domanek egyénisége, akaraterőssége be
bizonyítást nyert jelen művénél. Megtalálta
azt az utat, amelyen a nyomorgó milliók
szivéhez férkőzhet. Novellái duzzadnak az
igazságtól, melynek minden egyes sora a
mai társadalom félszegségeiről állít ki bizo
nyítványt. Az «Arnyak» igazán megérdemli,
hogy azok részéről, akiknek érdekében Író
dott, a kellő erkölcsi és anyagi támogatás
ban részp üljön. A könyv ára 1 korona 20
fillér. Kapható a Népszava könyvkereske
désében, VII., Nyár-utca 1.

, A betegsegélyző-pénztárak fúziója.
Április 29-én tartotta Budapest mindkét leg
nagyobb betegsegélyző-pénztára azt a kül
dött közgyűlést, melyen az Általános Mun
kás Betegsegélyző-Pénztárnak a Kerületi
Betegsegélyző-Pénztárral való egyesülése
tárgyaltatott és mindkét pénztár küldöttei
leteknek 285.167*01 koronával több bevétele
az előterjesztések alapján egyhangulagmondták ki a fúzió szükségét.
Elfogadták az uj pénztár alapszabályait
is, amelynek keretében kimondatik a tag
díjaknak két, illetve két és fél százalékról
három százalékra való felemelése. Ennek
ellenértékéül azonban a táppénz 20 hétről
26 egész és 13 heti fél táppénzre emelte
tett. Á családtagok eddig csak orvosi keze
lésben részesültek, az uj alapszabályok
3 14 éves korig halálesetére 10 korona,
a közös háztartásban élő feleség után 30
korona temetkezési segélyt nyújt. A gyógy
fürdőbe utalt tagok oda és vissza utazására
addig ez 1905-ben 1,131.987 33 koronára
az útiköltséget is a pénztár fizeti.
Azon önkéntes tagok, kik eddig egyik
pénztár önkéntes tagjai voltak és emellett

1906. május hó
biztosításra kötelezettek a másiknál, tagsági
joguk teljes épségben maradása mellett le
hetnek továbbra is kétszeres tagok.
Miután az alapszabályokban kimondatik,
hogy az önkéntes tagok igényeinek kielé
gítésére a munkás-betegsegélyző-pénztár
vagyonából megfelelő vagyonrész hasittatik ki.
A két pénztár egyesülése a munkásság
nak betegség esetén való segélyezése te
rén megbecsülhetetlen haladást jelent. A
szabó kisiparosok igen nagy része önkéntes
tagja az Általános Munkás-BetegsegélyzőPénztárnak s mint ilyen, csak örülhetünk
az egyesülésnek, ami lehetővé teszi a gyógy
kezelés és általában a munkás egészségügy
modernebb alapokra való fektetését.
Szakszervezeti törvény Angliában. Angliában
a törvény a sztrájkoló összinunkásságot teszi fele
lőssé oly károkért, miket a vállalkozó a sztrájk
bontó munkások munkájának a megakadályozásá
ból szenved. így a szakszervezetek egyes esetekből
kifolyólag érzékeny károkat szenvedtek. A határozat
ellen mozgalom indult az Unionok körében, aminek
1903-ban meg volt a hatása, hogy a parlament
bizottságot küldött ki a kérdés tanulmányozására
ésuj törvényes szabályozásróli javaslattételre. A bizott
ság jelentése most látott napvilágot. Főbb pontjai: A
szakszervezeteket törvényes szervezeteknek ismerik
el. A sztrájkok, akármilyen motívumból erednek is,
törvényesek. Büntetéssel csak a bűntények, kihágá
sok és a szerződésszegés sujtandók. A sztrájkra
való
rábeszélés, ha
nem
szerződésszegésről
van szó, nem törvénytelen. A szakszervezeteknek
megadják a jogot, hogy alapszabályszeriileg gon
doskodjanak arról, hogy a sztrájkalap a szervezet
többi pénzeitől különálló legyen, miket semmi
esetre sem érintenek. Továbbá a Trade-Unionok
központi vezetőinek megadják a lehetőséget,
hogy ügynökeik (helyi vezetőségek, bizalmi fér
fiak) cselekedeteivel szemben rögtöni dezavuálással védekezhessenek. A munkáspárt parlamenti
frakcziója elhatározta, hogy a jelentést nem veszi
tudomásul, mert a bizottságban a munkások nem
voltak képviselve és igy munkálataiban részt nem
vehettek. A párt a bizottság jelentéseire való tekin
tet nélkül, saját útját fogja követni a sztrájktörvény
tárgyalásaiban. A párt a régi törvényes állapot vissza
állítását követeli, a szervezet pénzalapjai az egyes
tagok törvénytelen cselekedetei esetén is érinthetet
lenek maradjanak és a törvény biztosítsa a békés
őrszemek felállítását.
Uj szövetségek. A vasúti alkalmazottak országos
szövetségének alapszabályait Vörös László volt ke
reskedelemügyi miniszter hagyta helyben. Most te
hát a vasutasok is szervezkedhetnek modern alapon.
A szövetség alakuló közgyűlése május hó 6-án volt.
— A magyarországi vegyészeti munkások szövetsé
gének alapszabályai szintén jóváhagyattak. Föl tehát
a munkára !
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tést fenn kell tartania. Ezen csoport vagy
szakosztály megalakulása az illetékes ható
ságnál azonnal bejelentendő.
20. §. Budapesten a szakosztályok a köz
gyűlés határozata alapján létesülhetnek.
21. §. A helyicsoportok, illetve szakosz
tályok megalakulásuk alkalmával és éven
ként egy elnököt, egy jegyzőt, egy pénz
tárnokot, két ellenőrt és legalább hat tag
ból álló választmányt választanak, akik együt
tesen képezik a helyicsoport vezetőségét és
akik felelősek a helyicsoport, illetve szak
osztály ügykezeléséért.
22. §. Á helyicsoportok és szakosztályok
vezetőségei az alapszabályok keretén belül,
a helyi viszonyokhoz mérten, önállóan mű
ködnek; kötelességük azonban a tagok lét
számáról, a befolyt tagdijakról és egyéb
bevételek és kiadásokról a központi veze
tőségnek a közgyűlés által megállapított
ügyrend szerint jelentést tenni és elszá
molni.
23. §. A helyicsoport, illetve szakosztályok
vezetőségei legalább havonként egyszer
üléseket tartanak, ellenőrzik az egyes meg
bízottak működéseit és elkészítik a jelenté
seket és a számadásokat és elvégzik mind
azon ügyeket vagy ügyiratokat, amelyek a
központ által hozzájok utaltatnak.
24. §. A központi vezetőségnek köteles
sége a helyicsop rtok illetve szakosztályok
ügykezelését időről-időre felülvizsgálni és
ellenőrizni.
25. §. Ha valamely helyicsoport vagy
szakosztály a szövetség vagy a tagok ér
dekeit károsítaná, jogában áll a központi
vezetőségnek a feloszlatást elrendelni. Az
ily határozat ellen a közgyűléshez lehet felebbezni, amely azután végérvényesen dönt.
26. §. Valamely feloszlatott helyicsoport
vagy szakosztály vagyona a leltári értékkel
együtt a központ tulajdonába megy át.
Egyéb tekintetben a fiókegyletek tagjaira és
vezetőségeire az alapszabályok többi intéz
kedései irányadók.

A közgyűlés.

27. §. A rendes közgyűlés minden év
havában tartandó meg. A vezetőség
köteles a tagoknak négy héttel előbb a köz
gyűlés tartását és napirendjét tudomására
hozni.
28. §. A közgyűlésen részt vehetnek a
szövetségnek budapesti tagjai, továbbá a
vidéki tagok közgyűlési kiküldöttei. — A
vidéknek jogában áll tiz tagig egy kikül
döttet, azonfelül két küldöttet a közgyűlésre
kiküldeni.
A „Budapesti pinczérek szak- és munkaA közgyűlési kiküldötteknek tanácskozási,
közvetitő-egyesület“ alapszabályait a belügymi
inditványozási és szavazási joguk van.
niszter 29.261—906. B. M. szám alatt jóváhagyta.
29. §. A közgyűlés határozatképes, ha a
megjelent tagok és kiküldöttek a tagok egyharmadát képviselik. Ellenesetben legkésőbb
Az uj alapszabály-tervezet folytatása és vége.
négy hét múlva egy második közgyűlés bi
H elyicsoportok és szakosztályok.
vati k egybe, mely a megjelentek számára
19.
§. Minden községben vagy városban,való tekintet nélkül, határozatképes.
30. §. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
ahol a jelen alapszabályoknak megfelelően
a) A vezetőség, a felügyelő-bizottság és
legalább 10 szaktárs kíván a szövetségnek
tagja lenni, helyicsoportot alakíthatnak. Ez a küldöttek jelentésének tudomásulvétele és
esetben a központi vezetőségnek egy meg a felmentvény megadása.
b) A vezetőség és a felügyelő-bizottság
bízott tagja az illető község vagy város
kávéfőző munkásait és munkásnőit értekez megválasztása.
c) A 2. §-ban felsorolt szövetségi czélok
letre vagy nyilvános gyűlésre hívja egybe,
ahol a szövetség czélját és alapszabályait elérésére szolgáló eszközök és módozatok
ismertetve, a helyicsoportot megalakítja és megállapítása.
d) A beiratási dijak, valamint a tagjáru
annak vezetésére bizalmiférfit nevez ki, aki
nek a központi vezetőséggel az összekötte lékok felemelése vagy leszállítása, a segély
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mérvének és tartamának megállapítása a szö
vetség vagyonához képest.
e)
A közgyűlési költségek fedezésének
módozatai feletti határozathozatal.
/) A segélyezési, könyvtári, munkaköz
vetítői és szakosztályi szabályzatok és ügy
rend megállapítása.
g) Az alapszabályok módosítása.
h) A szövetség feloszlatása.
A g) és h) pont alatt hozott határozatok
foganatosítása előtt a nagymélt. magy. kir.
belügyminisztériumhoz jóváhagyás végett
felterj esztendők.
31. §. Választások és határozatok egy
szerű szótöbbséggel hozatnak, kivéve a g)
és h ) pontokat.
Szavazategyenlőség esetén az elnök sza
vazata dönt.
Az alapszabályok módosításához a meg
jelentek kétharmadának szavazata szükséges.
A szövetség feloszlatásáról a 30. §. ren
delkezik.
32. §. A vezetőségnek jogában áll, ha ezt
szükségesnek tartja, rendkívüli közgyűlést
egybehinni, kötelessége ezt megtenni, ha
erre a tagoknak legalább egyharmada az
okok megjelölésével irásbelileg felszólítja.

A felügyelő-bizottság.
33. §. A közgyűlés által egy évi időtar
tamra megválasztott öt számvizsgáló képezi
a felügyelő-bizottságot, akiknek a választ
mány által megválasztott két ellenőrrel egye
temben kötelességük az egyesület pénzke
zelését ellenőrizni és felülvizsgálni. A bi
zottság pénztári vizsgálatot tarthat bármikor,
úgyszintén a könyvvitel és az elszámolások
helyességét ellenőrizni tartozik. Esetleges
szabálytalanságok esetén köteles a bizottság
a választmányt figyelmeztetni és ha a vá
lasztmány a fennforgó bajokat nem orvo
solni, jogában áll a felügyelő-bizottságnak
a közgyűlés összehívása iránt intézkedni.

S zak társak ! Erősítsük szervezetün
ket! Gyüjtsünk ta g o k a t! Egyesülés
ben az e r ő !

Kimutatás.
(Folytatás.)
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Készítünk előnyös tengelyen fordítható (dupla)
vízzel forralható p á li n k a f ő z ő k a z á n o k a t,
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czikkeket és minden e szakm ába vágó v ö rö s 
réz munkákat és szereléseket.
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