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KÁVÉFŐZŐK SZAKLAPJA
A m agyarországi kávéfőzők és segédmunkások érdekeit védő szak- és társadalmi havilap.
A KÁVÉFŐZŐK SZAKEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Újabb kötelességek.

kávéfőzők dolgoznak, mert mig két év előtt
Szaktársak munkára!
a munkáltatók bizony nagyon cseléd mód
(S) Tekintsünk vissza a múlt évben le
A magyarországi szervezett munkásság
jára hallja tüzilegény«, hausknecht jelzőkkel junius 3., 4. és 5-én tartotta XIII. pártzajlott mozgalmunkra s keressük meg azokat
illették, ma ez kérem legyen szives ezt vagy gyülését Budapesten. Ez a pártgyülés az
az okokat, amely okok hozzájárultak moz
azt igy csinálja, változtatták át!
általános és titkos választói jogért való
galmunk sikertelenségéhez.
Mert annak
Ez igy helyes! És ez haladás, illetve küzdelem jegyében folyt le. A magyardaczára, hogy jelenleg szervezetünk és az
országi osztály tudatos munkásság fárad
vívmány.
ipartársulat között — a munkaviszonyainkra
hatatlan agitácziója kényszeritette a polgári
De hogy ezek a vívmányok megmarad pártokat arra, hogy a választói joggal foglal
közös megállapodás utján egyesség köttetett
janak, sőt javuljanak a jelenlegi időt kell kozzanak. Ámde kormányra olyan pártok
meg, azért azt el kell ismernünk, hogy a
kihasználnunk, még pedig két irányban.
kerültek, amelyek mindenkor ellenzői voltak
múlt évi szeptemberben folytatott harMost, amikor a szezonüzletek megnyitá az általános titkos választói jognak, s ezek
czunkban a munkáltatók erőssebbek voltak
sával a munkanélküliek száma megcsökkent, től nem is lehet várni a népjogok becsü
nálunknál.
letes, helyes keresztülvitelét. A népjogok
teljes erőnkből arra kell törekednünk, hogy kiterjesztése első sorban az általános, egyenlő
Mi volt ennek az oka ?
minden számottevő kávéházban szabadnap és titkos választói jog életszükséglete a
Ennek az ügynek a vizsgálásánál meg
legyen, hogy ezt minél sikeresebben old magyar munkásnak. Á választói joggal való
kell állapítanunk azt, hogy a munkások
hassuk meg, szükséges, hogy ezentúl úgy felruházása a munkásságnak nem politikai,
gazdasági harczában nélkülözhetetlen kellék
a nappaliak, mint az éjjeliek a szerdai hanem gazdasági érdeke.
a modern szervezkedés vagyis a jobb létért
Mert nyilvánvaló, hogy a kiváltságosok
összejöveteleken múlhatatlanul részt vegye politikai jogaik segélyével nyomják el és
küzdő
munkások osztálytudatossága, a
nek úgy a kávéfőzők, mint konyhalegények. zsákmányolják ki a munkásosztályt.
munka minősége, esetleg a munkás helyeteAzért a gazdaságilag szervezett munkás
Ezeken az összejöveteleken megbeszéljük
sitését mi teszi függővé. Ez pedig nálunk
azokat a módozatokat ami az ügy érdeké ság legfőbb feladata, hogy síkra szálljon az
nem volt meg úgy, ahogy a jó ügy sikeres
ben szükséges, tanítani, osztálytudatos mun általános választói jogért, mert a szervezett
keresztülvitele megkívánta.
munkásság kezében a választói jog eszköz
kássá nevelni akarjuk mindazokat, akik még lesz gazdasági érdekeink előbbrevitelére és
Először is szervezetünk tagjainál hiányzott
nem azok. Mert szaktársak, be kell, hogy megvédésére. A munkásság láthatja, hogy
az osztálytudat és a szakma maga olyan,
lássátok azt, ha mi az őszig nem tudunk az uralkodó osztály képviselete a választói
hogy a munkabeszüntetés csak az esetben
minden konyhán rendet csinálni vagyis, ha jognak ellensége volt, úgy a múltban, mint
járhat teljes sikerrel a munkások javára, ha
nem lesz meg a szerves összeköttetésünk a jelenben. És ezt gazdasági érdekből teszi,
mert jól tudja, hogy a politikailag felszabadult
az az egész vonalon egyszerre és a legal
minden konyhán, akkor októberben, amikor népet a vagyonos osztály gazdasági érde
kalmasabb időben történik. De még ez
a fürdőkből stb. helyről megjönnek a szer keihez akkor nem lehet olyan könnyen ki
esetben is kívánatos, sőt szükséges, hogy
vezetlen szaktársak, bizony könnyen meg használni.
a pinczérek szolidaritást vállaljanak. Viszont
Mint tudjuk, a jelenlegi kormány a vá
történhetne, hogy szervezetünk megkerüléa pinczérek egy nagyobb mozgalmához
lasztói
jog megvalósítására vállalkozott. De
lésével olcsóbban felkínálják magukat a
lehet-e bízni olyan kormányban, amely a
feltétlen szükséges a kávéfőzők szolidaritása.
munkáltatóknak.
munkásság gazdasági szervezkedése ellen
A magyarázat nagyon egyszerű. A szer
Tehát a saját érdekéről van szó minden reakcziós tevékenységet fejt ki. A vidék
vezett kávéfőző nem dolgozik szervezetlen szaktársnak. Azért nem szabad késnünk, szolgabirái irtó hadjáratot indítottak a mun
pinczérrel. És viszont szervezett pinczér hogy egységesen járjunk el. Minden kony kásszervezetek ellen; gyülésbetiltások, tolonszervezetlen kávéfőzővel. De most nem is hán az legyen a feladata a bizalmi-férfinak, czolások napirenden vannak, akár csak
erről akarok szólni, bár a legfontosabb ez hogy meg legyen az összetartás, a szabad Bánffy idejében. Az ezerholdasok uszítására
a földmunkások szövetsége és csoportjai
volna, hogy a pinczér és a kávéfőző végre nap, csakis egyleti tag dolgozzon. Ha igy ellen vizsgálatot rendeltek el.
felismerné azt, hogy gazdasági küzdelmük cselekszünk, akkor nyugodtan várhatjuk az
A munkásság bizalmatlansága jogos a
ben, helyzetük javításában elválaszthatat ősz beáltát, mert ha a szervezetlen szak polgári pártokkal szemben s érthető, hogy
lanok egymástól. Tehát nem ellenségnek, társak ellenállásra találnak mindenütt, akkor az országos pártgyülés ezzel *a kérdéssel
de testvéreknek kell lennie. Tehát mik azok ők is bejönnek szervezetünkbe. Természetes, foglalkozva, a legradikálisabb álláspontra
helyezkedett, midőn az alábbi határozatot
az újabb kötelességeink ?
ha ilyenekkel összejövünk, fel kell őket hozta:
A munkáltatókkal megkötött egyezmé világosítani, hogy tag legyen.
H atározati ja v a s la t az országos pártnyünk ideje óta a munkabérek 30 40, sőt
Szaktársak ! Végezzétek pontosan munká értekezlet napirendjéhez.
A szocziáldemokrata párt kitartó küzdel
50%-al emelkedtek, ami természetes is, mert tokat, ha ezt megteszitek, akkor szemben
mének köszönhető, hogy az uralomra jutott
szállhattok jogotokért és igazatokért. Aki
a lakás- és élelmiszer-uzsora 50 00%
egyesült polgári pártok az általános, egyenlő
emelte kiadásainkat. De változott a bánás szereti családját és jobb jövőt akar, igy és titkos választói jog kérdését nem tudták
mód is velünk szemben ott, ahol öntudatos cselekszik.
leszorítani a napirendről.

jYiinden öntudatos munkás tagja szervezetének,
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Az új kormány kifejezetten elvállalta az
általános és titkos válaszíc3i jog megvalósí
tását. Eddigi nyilatkozatai azonban arra
engednek következtetni, hogy nem valósítja
meg a titkos választást és mindenféle kor
látozásokkal a jogok esetleges nagyobb
mérvű kiterjesztését is értéktelenné teszi.
A munkásságnak tehát erejének minden
megfeszítésével folytatnia kell elszánt küz
delmét az általános, egyenlő' és titkos vá
lasztói jog törvénybe igtatásáért.
Ezért a szocziáldemokrata párt 1Q0Ó. évi
junius hó 3-án a «Fáczán»-hoz czimzett
vendéglőben megtartott országos értekezlete
kimondja, hogy :
a párt rendkívüli pártgyülésének és a
népgyülések százainak határozataihoz alkal
mazkodva, minden eszközzel, a harcz min
den módjával elszántan küzd minden olyan
törvényalkotás ellen, amely a népakarat igazi
érvényesülését megakadályozza.
Az országos pártértekezlet M agyarország
egész proletárságát felszólítja arra, hogy
haladéktalanul készüljön a legelkeseredettebb
ellentállásra és utasítja a pártvezetőséget,
hogy a politikai töm egsztrájkot előkészítve,
azt teljes sulylyal érvényesítse az esetben,
ha az osztályparlament nem akarja az ál
talános, titkos választói jogot törvénybe
igtatni.
Kimondja az országos pártértekezlet, hogy
a p olitikai töm egsztrájk sikerének első f e l 
tétele a szervezetek kiépítése és a szerve
zett, osztálytudatos munkások számának
növelése.
Ezért felszólít a pártértekezlet minden
szervezett munkást, hogy minden alkalmat
használjon fel saját szervezetének erősíté
sére és igyekezzék azokat is szervezkedésre
buzdítani, kik eddig a mozgalmunktól távol
állottak.
Utasítja az értekezlet a pártvezetőséget,
hogy adjon ki a közel jövőben egy röpiratot, amely az általános, titkos választói
jog és a politikai tömegsztrájk kérdésével
behatóan foglalkozik. Ez a röpirat díjtala
nul, korlátlan mennyiségben bocsáttassék
minden szervezet rendelkezésére.
Az uralmon levő polgári pártok, osztály
önzésük és osztálygőgjük szavára hallgatva,
ridegen el vannak szánva a nép jogainak
megnyirbálására. Önként sohasem fogják
megvalósítani az általános és titkos választói
jogot. Kényszeríteni kell tehát őket, hogy
akaratuk ellenére is törvénybe igtassák a
követelésünket. Ezt tenni pedig csak úgy
lehet, ha hatalmukkal szemben a munkás
ság szervezett hatalma kellő sulylyal bir.
Ennek elérése pedig csak akkor lehetséges,
ha a közel jövőben minden szervezett
munkás önfeláldozóan és kitartóan agitál
a párt és a szervezetek erősítésén.»
Ez a határozat minden öntudatos mun
kásra kötelességet ró. A kötelesség abban
áll, hogy minden szervezett munkás fárad
hatatlanul agitáljon szervezete érdekében,
hogy az indifferens munkásokat bevigyék
a szervezetbe, hogy ott öntudatos, szabadság
szerető harczosokká váljanak. Ebből a nemes
munkából nekünk, kávéfőzők, és azok segéd
munkásainak is ki kell venni részünket.
Behozni a kívül álló szaktársainkat szerve
zetünkbe, hogy egységesen legyünk szer
vezve, mert csak igy tehetünk eleget annak
a hivő szónak, amelyre, ha kell, a Magyarország szervezett munkássága felszólít, hogy
az elnyomatást és szolgaságot szabadsággal
és jobbléttel váltsuk fel.

Kávéfőzők Szaklapja

Jegyzőkönyv.
Felvétetett április hó 12-én tartott vá
lasztmányi ülésről. Jelen vannak Kéföl
Károly elnöklésével két elnök, pénztárnok,
ellenőrök és 12 választmányi tag.
A jegyzőkönyv hitelesítése után és tit
kári jelentés tudomásul vétele után pénz
tárnok teszi meg jelentését, mely szerint
bevétel 933.10 kor., kiadás 733.50 kor. volt.
Tudomásul vétetett. Elnök előterjeszti Kurdi
Flórián kérelmét, mely tiz heti betegség
utáni segélyt kér. Szele István indítványára
a választmány 40 koronát szavaz meg.
Dormán István gondnok kéri a választ
mányt, hogy az egyesületbe való beköltö
zése alkalmával nagy kiadásai vannak s
ennek fedezésére 100 korona előleget kér.
A választmány Dormann kérelmét meg
adja, azzal a kikötéssel, hogy tartozik Dor
mann havonta 10 koronát törleszteni. Ez
után foglalkozik a választmány a titkári
teendőkkel és javadalmazásával, mire tit
kárnak havi 20 korona fizetésjavitást sza
vaz meg. Elhatároztatott még az uj alap
szabálytervezet kinyomatása és Budán be
fizető hely felállítása.
Nagy István abbeli kérelme, hogy beiratási dija elengettessék, elutasittatott.
M ájus 7-én tartott választmányi ülésen
jelen vannak Kéföl Károly elnöklete mellett
alelnök, ellenőrök, pénztárnok és tiz vá
lasztmányi tag. Titkári jelentés.
Elhelyezést nyert 35 állandó es 51 ki
segítő kávéfőző, 30 állandó és 39 kisegítő
konyhalegény.
Felvétetett 18 tag. Pénztárnok jelentése.
Bevétel volt: 1010.25 kor., kiadás 392.25
korona. Klingur Mihály választmányi tag
két konyhalegényt ajánl felvételre. Elfo
gadtatott. Pénztárnok jelenti, hogy a vizel
dét megcsináltatta, mely 33 koronába ke
rült. A választmány titkárt utasítja, hogy
hozza tudomására a házigazdának, hogy a
33 korona költségnek az egyesület csak
felét hajlandó fizetni. Pénztárnok jelenti
még, hogy Kurdi Flórián egyleti tag a meg
szavazott 40 koronából csak 20 koronát
vett fel. Titkár bejelenti, hogy dr. Körmendi
az egyesületünk ellen folytatott perben a
költségek megfizetését felajánlotta, igy a
per besztintettetett.
Titkár ajánlatára küldöttség megy a ke
reskedelmi miniszterhez a szabad nap ér
dekében. Elhatároztatott egy nyári mulat
ság tartása julius hóban.
Schönherr, jegyző.

A pinczéregyesületek fuzionálása.

1906. junius hó
sági és kulturális érdeke megvédve nem
lesz. Ezt belátták azok a pinczérek, akiket
a modern szocziális eszme öntudatra éb
resztett és addig fáradoztak, mig sikerült
megalkotni a kávéssegédek, most már a
modern alapon szervezendő szakegyletét.
Nem akarunk mi a kávéssegédek belügyeibe
avatkozni, mert ehez nincs jogunk, csak azt
akarjuk e helyen is kifejteni, hogy kávé
főzők és kávéssegédek mennyire egymásra
vannak utalva gazdasági harczukban. Ezt a
következő példával igazolhatom : p. o. az
Egerváry annyira brutálisan bánik el mond
juk a pinczéreivel, hogy ők megelégelve a
főnök durvaságát, tiltakoznak ellene. Minek
természetesen az lesz a következménye, a
főnök valamennyi pinczért elbocsátja. Igen
ám ! De ha itt a kávéfőzők egytittéreznek
a pinczérekkel, akkor azt fogják mondani
a főnöknek, ha igy akar az ur bánni a
munkásaival, akkor mi sem dolgozunk és
bizony más sem fog dolgozni. És ilyen
esetnek csak egy helyen kell megtörténni,
akkor kétszer is meggondolja a fő n ö k , hogy
munkásán jogtalanságot kövessen el. De
igenis azt fogja magában dönyögni nini,
ezek az ellenségek igy összetartanak és
szégyenkezve bár, de le kell tenni a mun
káltató urnák arról a kedvteléséről, hogy
munkásain ok nélkül durvaságot, akár igaz
ságtalanságot kövessen el. Ugyancsak a
fentiek szerint kell a pinczéreknek is el
járni a kávéfőzők érdekében.
Természetesen tisztában kell lennünk
azzal, hogy az ilyen szolidaritás csak akkor
képzelhető el, ha a kávéssegédek szerve
zete minden alkalmat felhasznál arra, hogy
tagjaiban az osztálytudatot felébressze és
gazdasági elnyomatásuk megismertetése ré
vén ellentállóképességre nevelje.
Mi kávéfőzők felismertük azt, hogy
intenzív, maradandó alkotást gazdasági éle
tünkben és a kávéssegédekében is csak
akkor érhetünk el, ha a kávéfőzők és pin
czérek karöltve, testvéries egyetértésben
küzdenek a kizsákmányoló tőke és a kapzsi
.. inkáltatók ellen.
Már most valósítsuk meg a kiadott jel
szót, hogy csakis szervezet kávéfőző és
szervezet pinczér dolgozhatik együtt. Ekkor
mielőbb el fognak tűnni a keserű napok
és helyét egy édesebb, szebb jövő váltja fel.
Suhogó.

Milyen legyen a szervezett
munkás?

1. A szervezett munkás kötelességének
ismerje járulékai pontos befizetését, gyű
Előttünk nem érdektelen az, hogy a lés, értekezlet, előadás látogatását és min
M. O. P. E. és a Budapesti pinczérek szak- den közérdekű mozgalomban a személyes
és munkaközvetítő egyesülete egybeolvadt közreműködést.
s az utóbbi egyesület alapszabályait módo
A gyűlés, értekezlet és megbeszéléseken
sítva, kávéssegédek szakegyesülete alatt
kezdik meg a budapesti pinczérek újabb hozott határozatok mint szervezeti titkok
tekintendők, melyeket nem szabad könyszervezését.
Mi, akik eddig is figyelemmel kisértük a nyelmü módon elfecsegni idegenek előtt.
2. A szervezett munkás törekedjen tudá
pinczérek mozgalmát, csak jól esik nekünk
az, hogy a M ope megszűnt. Mert a M ope sát, képességét szervezete megerősítésére
megszűnésével a budapesti pinczérek kö felhasználni, hogy a szervezet minden idő
zött a hivatalos testvérharcz is megszűnt. ben sikeres harczi készséggel bírjon a tő
És mi kávéfőzők is megszabadultunk sok kével szemben. Törekednie kell arra is,
keserű emlékektől, mely bennünket a hogy szervezetének uj tagokat nyerjen a
szervezetlen munkások soraiból.
M opéra emlékeztetett.
Mi e helyen már többször rámutattunk
A pártirodalmat, valamint szaklapját ol
arra, hogy a M ope bán a pinczérek gazda- vassa, megszerezze és terjeszsze, az ellent-
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állási alap gyarapítására minden kínálkozó
alkalmat felhasználjon.
3. A szervezett munkás magatartása fe
letteseivel szemben legyen mindenkor nyílt,
őszinte, alázatosságtól ment, illedelmes, ön
tudatos és meggyőző.
4. Szervezett munkás sohase tűrje az
ellene elkövetett durvaságot vagy igazság
talanságot, hanem utasítsa azt
igaza tu
datában
önérzetesen vissza, sőt legyen
ebben segítségére gyengébb társainak, mert
előnyösebb, ha önérzetes fellépése miatt
néhány napot nélkülöz esetleg munkanélkül, mintha eltűrné a durvaságot, igazság
talanságot és mint igavonó barom szen
vedne műhelyben, gyárakban. Ha az üzlet
ben van bizalmiférfi, úgy a felmerülő pa
naszok vele közlendők, mi által azonnal
orvoslás eszközölhető ki.
5. Őrködjön a szervezett munkás, hogy
a szervezetbe ne furakodhassanak árulók,
hirhordók, kik a munkások ügyét előre el
árulják.
Ha mindezek daczára feltűnnek ilyen
alakok a szervezetben, értesítendő a veze
tőség, hogy a kiközösítést illetőleg határoz
hasson.
ö. Kötelessége gondoskodni a szervezett
munkásnak, hogy a szakegyleti közvetítés
figyelembe vétessék a munkakeresésnél,
illetve a munkába állásnál. Ha az üzletbe
uj ember lép be, alkalmas időben meg kell
tőle tudni, szervezett munkás-e s ha nem,
a szervezkedésre figyelmeztetni.
Ha a figyelmeztetés daczára vonakodik a
szervezetbe lépni, az összességgel kell ha
tározatot hozatni, hogy megtűrjék-e körük
ben, vagy sem ?
7. Minden szervezett munkás legyen az
üzletben komoly, törekvő és igyekezzen
minél tökéletesebb lenni abban a munká
ban, amely hivatását képezi. A szervezett
munkásnak soha sem szabad lassú, lusta
vagy túlhajtott munkálkodással társait vagy
a mestert károsítani. A munkaerő a legér
tékesebb vagyon, melylyel lelkiismeretesen
kell bánni és minél gondosabban használ
juk fel, annál több értéke és haszna van
belőle úgy a munkásnak, mint a munka
adónak.
8. A közös határozatokat, rendelkezése
ket mindenkor lelkiismeretesen végre kell
hajtani, mert ezektől függ sokszor a szer
vezeti tagok létérdeke, a szervezet haladása,
fejlődése.
Minél tökéletesebben hajtatnak végre
ezen határozatok, annál többet képes a szer
vezet tagjainak nyújtani.
9. Munkástársaival szemben legyen a
szervezett munkás feltétlenül jellemes, be
csületes, testvéries érzelmű és áldozatkész.
A szervezettől reábizott értékek, pénzeket
stb. kezelje lelkiismeretesen, igyekezzen
minél előbb elszámolni és azt az arra hiva
tott helyre vagy egyénekhez juttatni.
Aki a közpénzekből illetéktelenül csak
egy fillért is magáévá tart, vagy egyéni
czéljaira felhasznál, nem érdemli, hogy
szervezett munkásnak tekintessék.
Magánéletben legyen mértékletes, kerülje
a mértéktelen ivást, a szerencsejátékokat,
nehogy semmibe tekintett figurává süllyed
jen, akinek jószándékait is kinevetik, sza
vait komolyan nem veszik.
10. Ha a szervezett munkás családos, le
gyen gondos, jó családfő, ragaszkodjék sze
retettel övéihez, igyekezzék gyermekeit a
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szoczáldemokráczia igazságai alapján nevelni
és tanítani.
Aki e szabályokat betartja, az jó harczos
és becsületes elvtárs, apa és testvér, aki
megtette kötelességét önmaga és ember
társaival szemben.
(V as- és Fém munkások S z a k i)

3
S.
.50, Schönherr
ság részéről 9.70.

.20, a szervezőbizott

Az orosz szakszervezeti mozgalom.

Még 1904-ben indult meg a charkowi mű
szerészek körében egy mozgalom, amely
nek czélja volt egy általános orosz munkás
kongresszus egybehivása. Ennek következ
tében a pétervári munkások egy megbízottja
Charkowban tárgyalásokat folytatott az ot
tani szervezetek vezető férfiaival és elhatá
rozták, hogy Szt.-Pétervárott, Moszkvában
Figyelem ! Szaktársak, jelenjetek meg és Charkowban egy-egy bizottságot alakí
tanak, amely bizottságok feladatául tűzetett
minél többen szerdai összejöveteleinken.
ki a munkások szakmánkénti központi szer
40 fillér a Népszava előfizetésére. vezeteit előkészíteni. És az utóbbi eszten
Szaktársak ! Ezzel meg van könnyítve, hogy
dők óriási harczai és vérfürdői közepette
előfizetői lehettek a munkások igazáért is, sikerült egész szép számú szervezeteket
küzdő lapnak, a N épszavának.
életre kelteni és fentartani ezen bizottsá
Válasz a figyelőknek. Folyó évi junius goknak. Szent Pétervárott van szervezetük
20 án egy levél érkezett hozzánk, amely a nyomdászoknak, a kereskedelmi alkalma
ben személyemet aljas rágalmakkal támad zottaknak, az irodát alkalmazottaknak, fa-,
ják egyes mulatságokból kifolyólag. Hát vas- és fém- és textilmunkásoknak, a hajócsak tessék támadni, én állok elébe, de és kikötő-munkásoknak, a rajzolóknak, czimindaddig aljas rágalmazóknak tartom pészeknek, szabóknak, szűcsöknek, kalapo
azon névtelen figyelőket, inig a levélben soknak és bérkocsisoknak. Szaklapot alapí
foglaltakat konkrét esetekkel be nem bizo tottak a nyomdászok, az irodai alkalmazot
nyítják.
Bereczky Lajos.
tak, kereskedősegédek, szabók, kertészek és
Nyugtázások. Miklós Oy. .30, Berecz- bérkocsisok. Azonkívül van a központi bi
ker J.
.30, Rúzsa F. .30, Balázs Zs.
.60, zottságnak is egy lapja, olyan, mint a mi
Strengár J. -.30, Oergácz V.
.00, Lea- Szakszervezeti Értesítőnk.
Úgy a szervezeteknek, mint a szaklapok
niszky F.
.30, Szakácsi M.
.60, Zobinger M.
.30, Izer V.
.60, Markovics Oy. nak sokat kell szenvedni a rendőrségtől;
I. 20, Czerviga Oy.
.30, Menyhárth M. a lapok nagyrészét többszörösen be is til
totta a rendőrség. De minden üldözés mel
.60, Pacskó J.
.90, Varga O.
.30,
lett mégis halad az orosz szakszervezeti
Bartha F.
.60, Urfi J. .60, RuppJ. .60,
Vinczencz A
.60, Boros J.
.30, Ungur mozgalom.
M. .30, Pacskó ).
.60, Beöthi J.
.60,
Weisz J.
.30, Nagy F. .30, Nagy J.
.30,
Száraz L. - .60, Brenyák J.
.30, Berecz
Nyilatkozat.
A.
.30, Szabó Á.
.60, Lassan Oy.
.90,
Alulírott
ezennel
elismerem, hogy szak
Semler J. —.30, Mokrin O. —.60, Makszimecz Oy.
.30, Vojíek R.
.30, Szabó Pl. társaim ellen vétettem, miért is szaktársaim
- .60, Tóth A.
.30, Pópa N.
.30, Hol- bocsánatát kérem és egyben Ígérem a jövő
czer F. -.30, Szabó ). .30, Kiss M. .60, ben, mint öntudatos szervezett munkáshoz
Kiss R. -.6 0 , Hiszeghéti O.
.90. Czi- illik, igyekezni fogok elkövetett hibámat
kora A.
.60, Fülöp Oy.
.30. Farkas J. jóvátenni.
Budapest, 1006. junius 22.
.30, Fejér J.
.30, Bene P.
.60, GreJó z s ef,
zsernicz
.30, Rótli M.
.60, Makrai J.
kávéfőző.
.30, Rusz M.
.30, Pagonyi S.
.60.
Tóth K.
.30, Czakó M.
.30, Benics S.
.30, Bajza J.
.30, Kiss J.
.30, Lerchter
J.
.30, Luczai F. — .60, Kovács J.
.60,
Parizek J.
.30, Geri J.
.30, Karvalics J.
-.30, Tímár J.
.30, Palamarczki A. —.30,
Vajda P,
.30, Gipsz S.
.60, Takács J.
.60, Szer V. —.30, Cseringa Oy.
.30,
Csonka P.
.90, Török M.
.30, Keszeg
J.
.90, Sidó M.
-.30, Varga J.
.30,
Czvetánovics M.
.20, Keszeg J.
.30,
Nagy F.
.30, Nyári S. —.30.
Felszólítjuk az alábbi szaktársakat, hogy
a könyvtárból náluk levő könyveket hala
déktalanul hozzák b e : Lassan Gyula, Ko
vács József, Kogulpauer István, Molnár Ignácz, Neuwirth Arnold, Horváth György,
Jantos Ferencz, Izsák Zsigmond, Egyed Já 
nos, Kovács Dzurik József.
Csernák L ászló, könyvtáros.

SZEMLE.

A süttői sztrájkoló kőfaragók ré
szére b efo ly t : Pilla L.
.40, Pallang A.
.40, Viuczencz A. - .40, Nagy J.
.40,
Klausz P.
.80, Csernovics O.
.40, Pá
linkás J.
.20, Tóth A.
.30, Batta F. —.40,
Kovács J.
.20, Vörös J.
20, Eötvös M.
—.20, Walter P.
.20, Sztraka Antal Oy.
(Uporból) 1.80, Lassú Oy.
.60, Bereczky
.60, Szeleczky F.
.40, Bene P.
.50,
Szabó
.20, Donnáim J.
.40, Gudmann

1906. junius hó

Kávéfőzők Szaklapja

4
korona

8.—
6.—
2.

Nagy J,
Sirger S.
Pálinkás J.
Meszlényi T.
Dayi P.
Móré A.
Magyar J.
Hazuda L.
Galanthay 1.
Juhász 1.
Ladán)i A.
Miskoiczy J.
Varga G.
Szűcs J.
Wengl S. uj tag
Kaufman n E. uj tag
Varga B.
Brenyák I.
Szász J.
Timin N. — —
Boros J.
Kiss J.
Lukács P.
Palarnarczky A.
Gaál G.
Danes J.
Rebeles S.
Schmied E.
Baczka J :
Dobai I.
Horváth M.
Gipsz S.
Gondos I.

6.
4.

8.
4 .3 0
4 .3 0
4 .3 0

12 .

4 .3 0

6.—
2.
6.

2.

8.

2.
2.—
2. —
2.—
2.

2 .4.

2.—

2. ___. •

4.

10

.

6.

2.—
4 .—

8 .2.

4 .—

16.—
2.—
2.—
4 .3 0
4 .3 0
4 .3 0

Szaktársak! Olvassátok és terjeszszétek a Népszavát.
K iad ó: KÉFÖ L KÁROLY.
Felelős szerkesztő: SCH ÖN H ERR JÓ Z SE F.

E z r ed év e s és o r s z á g o s k iá llí t á so n
mi llenniumi nagy é rem me l kit ün te tv e .

G állik L ajos
r é z m ű v e s -ni e s t e r

Budapesten, VII.,
Kertész-utcza 8.
m © ©
Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői
konyhaberendezésre. ©O©© Szállít kávéházi
konyhatűzhelyeket és mindennemű vörösréz
főzőedényeket. J a v í t á s o k és s z ín e z é s e k
pontosan és jutányos áron szállíttatnak.

Kitüntetve az O rszágos iparegyesület ezüst diszérmével,

2 .2 .2.

valamint az ezredéves orsz. kiállításon a kiállítás érm ével.

4.

2 .2.—

L efkovits I. és T ársa

4 .—

2.—

2.—

4 .—

Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dákó- és elefántcsontgolyó-gyár. Teljes kávéházi berendezési vállalat.

2.
2 .-

4.
10.
6 .—

2.—
2 .2.
2.

2.
2 .2 .4 .—
6 .3 0
4. 4. 4 .3 0
4 .3 0

6.

4.
6 .-

HALAS és HAUGG

10. 4.
4 .4.
4.
4 .-

RÉZMŰVESEK
BUDAPEST, Vil. KÉR., AKÁCZFA-UTCZA 47.

2 .4.

6. —

8.
2.

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,
vendéglői és kávéházi berendezéseket, m osóés takaréktüzhely ü stök et; m ézeskalácsosok,
ezukrászok é9 kalaposok részére szükséges
tárgyakat, borászati, vegyészet) és gyógyszertári
czikkeket és minden e szakm ába vágó v ö rö s
réz munkákat és szereléseket.

4.
4.

10. 8.

2. 4 .3 0
4.o 0
4 .3 0
4 .3 0
4 .3 0
4 .3 0
4 .4 0
4 .3 0

2 .4.

=

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

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, V1L, Nyár-utcza 1.

