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A KÁVÉFŐZŐK SZAKEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

TÁRCZA.
Két jó barát.
— Hallod-e te Pista! Hát te csakugyan
szoczialista vagy?
— Az vagyok, azaz azt az elvet vallom.
— És te nem akarsz az lenni?
— Nem én, avagy . . . De hát mondd
csak Pista, mi is az a szoczialista, vagy
milyen emberek azok ?
Nézd csak. A szoczialisták szellemileg
felszabadult emberek, vagyis tisztán látnak
és azt akarják, hogy ez a mai igazságtalan
ság megszűnjön, hogy az a sok-sok millió
munkásember, aki most másnak dolgozik,
ne legyen munkája mellett kénytelen kop
lalni, rongyokba járni, télen fütetlen szo
bában lakni s öregségükre ne kelljen kol
dulni. És akik nem dolgoznak, csak dol
goztatnak, azok jól élnek, jól öltözködnek,
4 —5, sőt tiz szobás lakásban laknak, amit
a legnágyobb kényelemmel berendezve, jól
fütenek. A szoczialisták ezt az igazságtalan
ságot meg akarják szüntetni és azt akarják,
hogy aki dolgozik, annak legyen tisztessé
ges megélhetése, megbecsülése és joga. —
Ilyenformán a szoczialisták jót akarnak.
— Már pedig az édes apám azt mondta
nekem otthon, hogy kerüljem a szoczialistákat, mert azok rossz emberek. Nem akar

nak dolgozni, el akarják venni a másét.
A tisztelendő úrtól még azt is hallottam,
hogy akinek háza, földje van, azt fel akar
ják osztani a szoczialisták, meg aztán, hogy
nem akarnak vallást. Édes apám is a tisz
telendő úrtól hallotta azt is, amit nekem
elmondott.
— Látod Péter, mindjárt bebizonyítom,
hogy édes apád mennyire nem mondott
igazat. A tisztelendő urad pedig hazudott.
Ugy-e bizony azt hallottad, hogy a szo
czialisták nem akarnak dolgozni, a más há
zát, földjét fel akarják osztani ? Pedig látod,
ez mind megfordítva van. Látod, a tiszte
lendő ur nem szoczialista és még sem dol
gozik és neki akkora háza van, hogy van
benne 5—6 szoba, van sok földje, jószágja,
cselédje. És a te édes apád, aki a becsüle
tes munkában öregedett meg, szegény em
ber, akinek se háza, se jószágai, se cselé
dei nincsenek és az a sok százezer szo
czialista munkás, aki dolgozik, mind ház és
föld nélküli. Ebből is láthatod, hogy hazu
dott a tisztelendő ur.
— Azt montad, hogy a szoczialisták szel
lemileg felszabadult emberek. Hát vannak
szellemileg elnyomott emberek is ? Hát hogy
érted ezt?
— Bizony nagyon sokan vannak szelle
mileg elnyomott emberek, akik nem látják
be, hogy leginkább azok gyűlölik és rágal

mazzák a szoczialistákat, akik abszolúte
semmi hasznos munkát nem végeznek és
nagy vagyonnal bírnak és csak azért gyű
lölik és rágalmazzák a szoczialistákat, hogy
a szoczializmustól minél tovább távol tart
hassák a szellemi elnyomottakat, mert igy
biztosabban kihasználhatók a gazdagok
javára.
Ezzel szemben a szoczialisták arra törek
szenek, hogy a munkásnak magasabb munka
bére, rövidebb munkaideje legyen. A ma
gasabb munkabérrel elérik azt, hogy a mun
kás jobban étkezhetik, a családját tisztessé
gesen fentarthatja. A rövidebb munkaidő
kiküzdésével keresethez juttatnak sok munkanélkülit és ezáltal sok családot megmente
nek az elzülléstől és nyomortól.
Hát hiszen ez mind jó a munkások
nak, amit a szoczialisták akarnak és cselek
szenek és mégis hogy van az, hogy sok
munkás ellensége annak?
— Látod Péter, ennek igen egyszerű a
magyarázata.
Az urak, a papok mindig azt tanították a
népnek, ami az uraknak jó és sohasem azt,
ami a szegények javára szolgál. Elhitették
a néppel azt, hogy ez igy van jól, ahogy
van és mégis ha netán a nyomorgó nép
elégedetlenkedni kezd, kilátásba helyezték
neki a tulvilági üdvösséget és boldogulást,
kárpótlásul a földi szenvedésekért.
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Szaktá^sak! Azokhoz szólok, akik már
megértek arra, hogy el tudják választani
a jelenlegi helyzetet a múlt gyalázatos
szolgai állapotoktól, amikor még nem is
mertek bennünket el másnak, mint szolga
hadnak. Igen! Hozzátok, öntudatos kávé
főzőkhöz és konyhalegényekhez intézem
szavaimat, nem fogjátok tűrni, hogy egyes
emberek akár személyes boszuból, akár
vakságból lerombolják azt, amit öntudatos
emberek felépítettek, hogy aztán a romok
felett a munkáltatók üljenek halotti tort,
néhány összeférhetetlen ember veszekedése
miatt. Nem! Ezt nem szabad tűrnötök. K e
zetekben az alapszabály. Ha a vezetőség
nem tud egységesen a közért dolgozni,
el vele! Vagy ha a tagok soraiban vannak
a szervezet ellenségei, akik a békés fejlő
dést megakasztják, ezt nem szabad tűrni!
Egy czél kell hogy vezessen bennünket.
A szervezetünk folytonos megerősítése, a
tagoknak egy eszmében való testvériesitése.
Aki ezek ellen küzd, az ellenségünk. Az
ellenségnek pedig nem lehet helye köztünk.
Schönherr József.

A kisegítők és a

szabadnap.

Amióta a vasárnapi munkaszünetet sza
bályozó törvényt megcsinálták, azóta az
annyi változáson ment keresztül, ahány
kereskedelmi miniszter Baross Gábor után
volt, t. i, mindegyik miniszter egy-egy
császárságast csinált rajta, úgy, hogy ma
már akkor és annyiszor függeszti fel a mi
niszter, ahányszor azt a kiváltságos osztály
érdeke parancsolja.
És ha ezt mi, kávéfőzők és segédmun
kások, a vasárnapi munkaszünetről szóló
Hát ezek a munkások, akiket még fogva
tart az ilyen nevelés, szellemi elnyomatá
suknál fogva ellenségei a rájuk nézve is
egyedüli gyógyító szoczializmusnak.
De hát hogyan tudják a szoczialisták
mégis megnyerni az ilyen munkásokat, akik
a te állításod szerint még inkább az urak
nak és papoknak hisznek?
Látod, erre csak annyit mondhatok,
hogy a mai igazságtalan rendszer, a mun
kásoknak naponként való becsapása, kere
setükben való megkárosítása és a meglevő
jogaik megnyirbálása arra készteti őket,
hogy megpróbálkozzanak védekezni s vé
dekezésük közepette felkeresik a szoczializmus mentő csónakját, amelynél védelemben
és támogatásban részesülnek.
Hát a vallást miért akarjátok megdönteni ?
Mi a vallást magánügynek tekintjük.
Es azt mondjuk, hogy a vallás örve alatt
ne zsákmányolják ki a népet, szóval ne
üzérkedjenek a vallással.
Meggyőződésünk pedig az, hogy minden
józan gondolkodású embernek az lehet a
vallása, hogy az elnyomott emberiséget fel
szabadítsuk az elnyomatásból és a mai
igazságtalan rendszer helyébe teremtsünk
egy igazságosabbat, ahol nem lesznek el
nyomók és nem lesznek elnyomottak.
S .J.

törvénynek mostoha gyermekei szemügyre
vesszük, nem is igen aprehendálhatunk
azért, hogy bennünket kifelejtettek a va
sárnapi munkaszüneti törvény kellemes
berkeiből. Igaz, hogy nekünk, kávéfőző
munkásoknak is legyen a hét valamelyik
napján pihenőnk, nagyon sokat kellett érte
kiizdenünk és kell még ma is. De vigasz
taljon bennünket az, hogy a mi munka
szünetünket csak a mi beleegyezésünkkel
függeszthetik fel.
Igaz ugyan az is, hogy a vasárnapi
munkaszünetet akkor függesztik fel, amikor
az úgynevezett ^közérdek*-bői kívánatos,
de azért a szervezett munkással a minisz
teri rendelet sem dolgoztathat.
Már most, amikor nekünk kávéfőzőknek
is sikerült kikiizdeni azt, hogy szabadna
punk legyen s megtarthassuk ott, ahol már
megvan és fokozatosan megszerezzük ott is,
ahol még nincs meg, nagy gondot kell
fordítani a kisegitőknek arra, hogy ponto
san megjelenjenek az üzletben és a lehető
legjobban végezzék munkájukat.
Tudjuk azt, hogy szerződésileg biztosí
tottuk a szabadnapot, de azért annak meg
adása még sok kávésnak keserű pilu la,
amit a gyomra nehezen akar bevenni. És
ez még csak érthető, ha a kávés nehezen
törődik bele a szabadnap megadásába, de
hogy a kávéfőző vagy konyhalegény ne
akarjon szabadnapot, ehhez igazán nagy
fokú együgyiiség és rosszlelküség kell.
És hogy még mindig vannak a kávé
főzők és konyhalegények közt, akik a sza
badnapot nem tartják és nem ám azért,
mert a főnök nem adja meg, de mert
meghunyászkodásból vagy hízelgésből nem
meri kérni.
Pedig a szabadnap megtartása nálunk
nemcsak pihenőt jelent, hanem jelenti
egyben a munkanélküliek számának csök
kenését és azt, hogy a szabadnapok meg
valósítása tette részben lehetővé, hogy a
munkabéreket emelhettük.
Tehát a szabadnap megtartásával nem
csak azt értük el, hogy egész heti fárasztó
munkálkodásunk után egy teljes napon a
családunké és barátainké vagyunk, de emel
tük fizetéseinket és munkát biztosítottunk
a munkanélkülieknek s ezáltal fokozzuk az
ellentálló képességüket, hogy munkaerejü
ket olcsóbban fel ne ajánlják.
Ezeket látva és tudva, kötnivaló pária
az, aki meg nem tartja és ellensége a sza
badnapnak.
Igen, azok a kávéfőzők és segédmunká
sok, akik akár meghunyászkodásból, akár
bitangságból nem tartanak szabadnapot,
azokat ki kell közösíteni magunk közül,
mert azok olyanok, mint a pestisbeteg,
dögletes még a levegő is körülöttük.
És a kisegítők ?
Mindazok, akik önhibájukból az elvál
lalt kisegítést nem teljesitik, p. o. kimarad
nak a munkából és ez által megnehezítik
a szabadnap megtartását, esetleg az ebből
kifolyólag megvonatnék, ha csak ideigle
nesen is, az ilyen kisegítők oly elbánásban
részesitendők, mint a szabadnap nyílt el
lenségei.
Le kell már végre számolnunk szerveze
tünk ellenségeivel, legyen az munkás vagy
munkaadó.
Aki ellensége a haladásnak és igazság
nak, annak pusztulnia kell!
(s.)
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Kérdések és feleletek.
D. I. Ön azt mondja, nem tudja megér
teni, hogy még mindig akad a kávéfőzők
között is a Kossuth-tulipántól megmaszlagosodott szaktárs. És azt is panaszolja, hogy
az ilyen tulipános legények nagyon értenek
az <alfelek» tisztogatásához. S végül ismer
olyanokat, akik az egyesület kapujáig tuli
pánnal jönnek, fönt pedig a jogot» a nép
nek jelvényt tűzik fel.
Kérdéseire egyszerűen azt felelhetném:
ön is tudja a szamarat a füléről ismerni meg.
Azonban beszélgessünk egy kicsit.
Hát nem tudja, megérteni, hogy köztünk
is akad tulipános legény! Pedig könnyen
megértheti. Miért nem visel ön tulipánt?
Ugy-e, mert felvilágosodott munkás és nem
tulipánt, hanem jogot és becsületes megél
hetést akar. És az a kávéfőző, aki gazdája
parancsára feltüzi a tulipánt, hát bizony az
ilyen emberekkel azt a bizonyos részt is
puczoltathatja a gazdája.
És hogy vannak olyanok, akik az egyesü
letig tulipánnal jönnek s ott azt levéve, jönnek
fel. Nohát ezekre azt mondhatom, hogy fél
emberek. Mert vagy meggyőződésből visel
tulipánt s ha akkor elrejti, szaktársai előtt
nem ember. Különben öntudatos munkás
tulipánt nem visel, mert annak viselésével
tüntetne a munkásosztály érdeke ellen s
támogatná a kizsákmonyolók érdekét. Kü
lönben van egy közmondás, a «svábnak 40
éves korában jön meg az esze», én meg
azt tartom, a tulipános munkásé meg akkor,
ha a tulpános gazdája kirúgja a munkából.
A. V. Ön azt kérdi, mi különbség van
nemzeti és nem zetközi szocziáldemokraták
közt és helyesen járt-e el. amikor a vitat
kozó felének azt mondta, hogy a munkás
ság a gazdasági elnyomatás alól csakis
nemzetközi szervezkedéssel szabadulhat fel.
Bizony nagy különbség van a nemzeti
és a nemzetközi szoczializmus között?!
Mert az első egyáltalán nem létézik és ha
léteznék is, csak addig, mig korlátolt eszű
emberek elhiszik, hogy a világot egy 25
négy szőgméterü szobába lehet zárni. Egyéb
ként olvasgassa szorgalmasan a N épszavát
és a pártirodalmat és járjon el a szerdai
előadásokra, lesz ott szó majd arról is.
amit ön tudni akar.
Különben felelete egészen helyes volt.
Mert a munkásság elnyomatása nemzetközi,
tehát a nemzetközi elnyomatás ellen nem
zetközileg kell a munkásoknak is szervez
kedni.

SZEMLE.
Választmányi határozat a legutóbb
tartott választmányi ülésről.
Tekintettel arra, hogy az utóbbi napok
ban több helyről egyes kisegítők ellen a
gazdák részéről oly értelmű beigazolt pa
nasz érkezett, hogy szabad napkor a ki
segítő egyáltalán nem vagy — ha meg is
jelent — olyan állapotban, hogy nem tudott
dolgozni.
Ennek elejét véve, a szabad nap fontos
ságára való tekintettel kimondja a választ
mány, hogy azok a kisegítők, akik saját
hibájukból kétszer egymásután az elvállalt
kisegítésüket nem teljesítették és ez beigazolást nyert, az első esetben két, a má
sodik esetben négy hétre eltiltatnak a ki
segítéstől. Ugyanannyi időre á stabil üzlet-
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tői is. Minden kisegítőnek a saját érdeké
ben áll, hogy pontosan jelenjen meg és
végezze a munkáját, mert ezzel csak ma
gának és a szabad nap megmaradásának
használ.
Kimondja a választmány azt is, hogy az
egyesek által felvett kisegítők mindenekelőtt
bejelentendők a közvetítést vezetőnél, ne
hogy igy egyesek több kisegítéshez jussa
nak mások kárára.
A fenti határozat a kávés-ipartársulatnak
megküldendő.
A választmány.
A szolidaritás hatalma. Szép tanujelét
adták az összetartás hatalmának a Kolegerszky «kioszk»-kávés segédei a napokban.
Tudniillik meggondolták az ott dolgozó
kávéssegéd elvtársaink, hogy elég ideig
húzták már Kolegerszky urnák az igáját
ingyen, megpróbálták, talán fizetésért is
engedik nekik tovább azt az igát húzni,
amely igán szép kis tökét gyűjtött már a
kávés ur. A kávéssegédek felállították az ő
követeléseiket, melynek főbb pontjai a sza
bad nap és havi 60 korona fizetés volt és
átnyújtották főnöküknek, aki természetesen
nagyot nézett e merészségre és ellenkezni
próbált. Dehát a kávéssegédek elszánt
összetartása következtében végre is a kávés
ur beleharapott a savanyu almába és meg
adta a követelést.
Csak előre, elvtársak, a megkezdett utón!
V ig alo m . F. hó 12-én tartottuk meg
ezidei nyári mulatságunkat zászlónk alapja
javára, mely alkalommal a vigalmi-bizottság
nagy serénységet fejtett ki, hogy az estély
minél fényesebben sikerüljön.
Tánczestélyünk anyagi és erkölcsi sikeré
hez a vigalmi-bizottságunk tevékeny mun
káját nagyban elősegítette a kávéssegédek
szervező-bizottságának a mulatság érdeké
ken való agitácziója. Meg kell említenünk,
hogy ez alkalommal a főnökök részéről
megjelentek Upor József, Gárdonyi József,
Ólmosi József, Grossmanu N. urak.
A tágas kerthelyiség este 10 órára már
megtelt igazán szép közönséggel, mely a
legjobb hangulatban a reggeli órákig együtt
maradt. A vendégek szórakoztatására meg
lepő tűzijátékot rendezett a vigalmi-bizottság. Úgyszintén a dalkar is nagyban hozzá
járult az estélyen megjelentek szórakozásá
hoz. A világpostánál Simon Veron, Hausenpickler Julis, Villányi A. és Zilahy Erzsiké
kisasszonyok szorgoskodtak, mely alkalom
mal a legtöbb levelező-lapot kapta Villányi
Aranka k. a. és a legtöbbet eladta Hausenpickler Julis k. a. és a megérdemelt nyere
ménytárgyat a vigalmi-bizottság elnöke át
adta.
Hiszsziik, hogy az estélyről mindenki
megelégedéssel távozott és sok ilyen mulat
ságot kiván szervezetünknek. Felülfizetni
szívesek voltak: Pollák A. 50.— kor., Upor
József 20. , Schaffer J. 20. -, Berger Leó
10.—, N. N. 10.—, Almási Károly 10.—,
Mandl A. úrnő 10.—, Christe Károly 10.—,
Wassermann A. 10. —, Lustig M. 2.— , Brestyák Imre 5.—, Schauenböck József 4.—,
Gruber Károly 5. —, Petánovits József 5.—,
Lázár Jó::sef 4 .—, Pap Lajos 4.—, Kávésipartársulat 5.—, Liedl József 5.—, Salzer
Ignácz 5.—, Kámán József 1. —, Tímár J.
1.
Hoffmanu Miksa 2.—, Miklós Gy. 1.—,
Harsányi testv. 2. —, Benics S.
.60, Blau
Sándor 1.20, Goldsclunied 1. , Kemény
Gy. 1.—, Szeleczky F. 1.— . Boros F.
.20,
Nagy Józsefné —.50, Kesseg István 1.—,
Laposa F. 1. , Mók F. 2.—, Leszlinger
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Endre 2.—, Kaluzsay Emil 6.—, Kisten szakszervezeti tanács memorandumát véleményezés
p. a. t. 5. , Batta Ferencz 2.—, Mádai S. végett kiadta a budapesti kereskedelmi és ipar
továbbá az országos iparegyesületnek,
2. —, Strausz Antal 3. , Glauber József kamarának,
jól tudva, hogy e két testületben a munkások
3. , Török István 2. —, Szitás M. 2. —, Ko kizsákmányolói szerepelnek és ezek nem járulnak
vács József 2.—, Juhász A. 1.—, Dormann hozzá a külön nuinkásérdek-képviselet szervezésé
J. 2.—, Szabó M. 2.—, Katona Géza 5.—, hez. Úgy is volt. Az iparkamara, mely tudvalevőleg
az iparosok jól szubvenczionált érdek-képviseletét
Meyer L. 1.—, Figyelmesy 1. 1.—, Farkas J. képezi,
pirulás nélkül kimondta, hogy a munkások
2.—, Bene Pál 2. , Pauer Ferencz 1.—, nak ne adassék meg, ami az iparosoknak már rég
Aitter János 1.—, Wiegner A. 5.—, ifj. Grtin- meg van. A külön munkásérdek-képviseletnek a
wald M. 2.—, Kóczán Károly 4.
özv. szervezését és felállítását kezdetleges fejlettségű
ipari viszonyaink között ez idő szerint, amikor az
Büchler Ernő 2.—, Szalai és Wehofsitz 6. , összes keresetágakban észlelhető pangás és válság
Tánczos M. 1.—, Schroka József 1.—, Cser- munkásokra, munkaadókra egyaránt nehezedik s
novics G. 1—, Znoy Ágost 3.—, Urfi István amikor a nagy iparállamokban lezajló bérharezok
2. , Bereczky Lajos 5.—, Farkas Mihály nálunk még ismeretlenek, megokoltnak és szük
ségesnek nem tartja . Az országos iparegyesület
2. —, Kabát András 1. -, Matyó S. 1.—, véleménye ellenkezik az iparkamara véleményével,
Csernák L. 1.20, Pálfi I. 5.—, Bántó F. 1.20, ugyanis hosszas megokolás kíséretében a követ
Bodis 2.—, Mihola J. 3. , Jámbor I. 1.—, kezőkben összegezi véleményét: 1. A munkások
Izer V. 5.—, Magda J. 2.—, Hazuda L. nak törvényes alapon alakult egyesületeit kulturális,
iparfejlesztési és szocziálpolitikai szempontokból
1.
- Száraz L. 1. , Weisz K. 4. , Lövi a székesfőváros jóindulatába melegen ajánlja,
Dezső 3.—, Berovics 1.—, Sztraka A. 1.—, nevezetesen a szakszervezeti tanács ama kérelmét,
Danes 1.
.20, Gašper F. 2.—, Vaerk I. hogy működése alkalmas helyiségek átengedése és
1.—, Szabó F. 1. , N. N.
.20, Marton pénzbeli támogatás által elősegítessék, kellő ható
sági felügyelet és pontosan körülírandó rend
1.—, Makrai J. 4.—, Závoreczky J. —.50, szabályok megállapítása mellett teljesitendőnek
Kéföl K. 4.—, ifj. Szabó Kálmán 1.—, tartja; 2. a munkásosztály hivatalos képviseletére
Sulyok F. L , Ciárdos 1. 2.—, Dunyi G. szolgáló munkáskamarák szervezését a társadalmi
1. , Rebeles Simonné 2.—, Kolin I. 1. , béke megóvása s a polgári egyenjogúság érvénye
sítése szempontjából szükségesnek tartja. > — Ezek
Sonnenschein G. 2.—, Gárdonyi József a vélemények nem lepnek meg minket, de furcsa
10. , Szikora A. 1. , Molnár 1. 1.—, Zi állapot, hogy a szervezett munkásság kívánalmaira
lahi Imréné 5.—, Kozma 1.
.60, Katona vonatkozólag, a modern munkástörekvések ellen
Gyula 5. , Miloš I. 1. , Schwarz B. 6.—, ségeitől kérnek tanácsot.
A T ex tilrn u n k á s czimmel uj szaklap indult
Pöck K. 5.- , Krausz J. 2.—, Bruck P. 2.—■,
meg, mely az osztályharcz alapján küzd a textil
Drageser Gy. 1. —, Czakó M. 1. , Neu munkások felszabadulásáért. A lap félhavonkint
mann K. 5.—, Goldstein I. 5. , Trenk E. jelenik meg s egyes számának ára 20 fillér. Az uj
3. — , Vass S. 1.—, Guttmann D. 3. , Varga szaklap hivatása a textilmunkásokat, kik tudvalevőleg
G.
.50, Rosenzweig I. 1.—, Száva Antalné a legrosszabb viszonyok közt élnek, fölvilágositani
és szervezni.
1.20, Grossmann I. 6.— , Geldeler K. 5.—,
Weisz D. 2. , Láng G. 5.—, Knapp N.
2.—, Hamburger N. 10.—, Rusz M. 1.—,
S zak társak ! Erősítsük szervezetün
Pető J.
.60, Kis L. — .60, Óvár A. 1.—,
Sándor I. 3.—, Pohl K. 2.60, Szekfü M. ket! Gyiijtsünk ta g o k a t! Egyesülés
2.20, Ólmosi József 10.--, Tauszig Sándor ben az e r ő !
2.—, Krausz Marczel 2.—, Poscharing János
2. , Gaján Róza
.40, Ruff Mari
.40,
Poriesz Sándor 2.—, Schönherr 4. , Csá
Kimutatás.
szár Gyula 3. -, Rigó József 1. .
A vigalmi-bizottság nevében köszönetét
mond a fentieknek adományukért és szives
közreműködésükért.
Bereczky Lajos,
vigalmi-bizottság elnöke.

A mulatság eddigi bevétele volt 750.66
kor., kiadás 396.66, maradvány 354 kor. A
teljes kimutatást jövő számunkban közöljük.
A b u d a p esti m u n k a k ö z v etítő in té z e t igaz
gatója most tette közzé az intézet múlt évi műkö
déséről szóló jelentést. E jelentés lényege az,
hogy 1905-ben összesen 82.487 munkás jelentkezett
munkáért, ebből csak 39.767 munkást közvetítettek.
De ebben az utóbbi számban is 5690 nőmunkás,
1080 fitanoncz és 87 leánytanoncz, vagyis olyan
olcsó
munkaerő foglaltatik, melyet állandóan
keresnek. A bejelentett férfimunkások csak 44*9,
mig a fitanonezok 91*3 és a leánytanonezok 93 6
százalékát közvetítet ék. Az intézet fentartása a
múlt évben 59.327 korona és 24 fillérbe, vagyis
egy-egy munkás közvetítése közel másfél koronába
került. Ez bizony drága munka, . melyet az állam
és a főváros fizet. És nagyon érthető, hogy az
in ézet igazgatója fiihöz-fához kapkod, csakhogy a
kedvezőtlen eredményt szépitgesse. És e fáradsága
közben nekimegy a szakszervezeteknek is. De az
igazgató ur tehet amit akar, hogy a szervzette
munkásság
ellenséges lábon áll az intézettel
szemben, az jórészt az ő maradi felfogásának
köszönhető.
A m u n k á s-k a m a ra kérdése ismét felszínre
került. Körülbelül hat éve, hogy a szakszervezeti
tanács memorandumot intézett a fővároshoz a
munkás-kamarai intézmény létesítése iránt és ez az
ügy még a mai napig sincs elintézve. A klikkek
befolyása alatt a fővárosi tanács mindennel, csak
munkásügyekkel nem szeret foglalkozni. Ezért
huzta-halasztotta a munkás-kamara ügyét. Es nehogy
munkásellenes magatartása nyilvánvaló legyen, a
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Ez r ed év e s és o r s z á g o s ki áll ít áso n
millenniumi nagy é re m m e l kitün te tve .
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Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői
konyhaberendezésre.
Szállít kávéházi
konyhatűzhelyeket és mindennemű vörösréz
főzőedényeket. J a v ít á s o k és s z ín e z é s e k
pontosan és jutányos áron szállíttatnak.
Kérjük,
neveiket.

az esetleg

kimaradottak jelentsék

be

Kitüntetve az O rszágos iparegyesület ezüst diszérmével,
valamint az ezredéves orsz. kiállításon a kiállítás érm ével.

L efkovits I. és T ársa
Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dákó- és elefántcsontgolyó-gyár. Teljes kávéházi berendezési vállalat.
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Készítünk előnyös tengelyen forditható (tfupla)
vizzel forralható p á li n k a f ő z ő k a z á n o k a t,
vendéglői és kávéházi berendezéseket, mosóés takaréktüzhely ü stök et; m ézeskalácsosok,
czukrászok és kalaposok részére szükséges
tárgyakat, borászati, vegyészeti és gyógyszertári
czikkeket és minden e szakm ába vágó v ö rö s
réz munkákat és szereléseket.
= Vörösréz és bádogedények ónozását (czinezést) a legjutányosabb árban eszközlünk. =
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