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A készülő hurok.
Petőfi Sándor mondta: Ostort fonok, 

lángostort, hogy megkorbácsoljam vele a 
világot! A budapesti kávésipartársulat Petőfi
nek e gyönyörű, sokat jelentő mondatát 
úgy módosította, hogy: «hurkot fonunk, 
hurkot a kávéfőzők nyakára, hogy beránci- 
gálhassuk őket a majd felállítandó kávés
ipartársulat közvetítő barlangjába. Az 1905. 
évben, mikor a budapesti kávésipartársulat 
a kávéfőzők és segédmunkások egyéni és 
gyülekezési szabadságát (mint valami földi 
istenek) béklyókba akarták verni, a kávé
főzők és segédmunkások a kávésipartársu- 
latnak e szemérmetlen támadására sztrájkkal 
feleltek.

Ebben az időben fogamzott meg a kávés
ipartársulat kebelében az eszme, hogy ipar
társulati munkaközvetítést állítanak fel tisz
tán abból a célból, hogy munkásaiknak 
tömörülését, a helyzetük javítására irányuló 
mozgalomnak útját vágják. Még emlé
kezünk rá, mikor a kávésipartársulat napon
kint azon tanácskozott, hogy miként oldja 
meg a közvetítés problémáját, mig végre 
Egerváry személyében akadt egy zseniális 
lángész (?), aki kitalálta, hogyan is lehetne 
fából vaskarikát, azaz hurkot csinálni.

Azonban Egerváry tervezett, a kávéfőzők

és segédmunkások végeztek. Mert hát egy 
bökkenő is volt a dologban. A kávésipar- 
társulatnak nem volt törvényes joga a köz
vetítés felállítására, tehát módosította alap
szabályait, hogy lehessen közvetítő hivatala. 
Ezt most megkapta.

Ebből az alkalomból kifolyólag kell, hogy 
érdemlegesen foglalkozzunk az ipartestületi 
vagy ipartársulati és a szakegyesületek 
munkaközvetítésének fontosságáról, felada
táról és különbözőségéről.

A szabad ipar megteremtésével a copfos 
céheket az ipartársulatok váltották fel. Azon
ban ezekben az ujabbkori céhekben a libe
ralizmus sehogysem tudott magának utat 
törni s az ipartestületek és társulatok való
ságos eldorádójuk lett az iparosoknak, ahol 
teljesen szabadon egyesülhettek a munkások 
kizsákmányolására, minden felelősség nél
kül. Így jöttek létre az ipartestületi munka
közvetítők, ahol a munkáltató kizsákmányo- 
lóknak nagy tömegekben állt rendelkezé
sükre a még szervezetlen munkástömeg. 
Munkaközvetítésükkel elérték azt, hogy a 
munkás és munkaadó közt a szabad egyez
kedés elméletét illuzóriussá tették azáltal, 
hogy a munkásra nemcsak akkor voltak 
befolyással, amikor munkában volt, hanem 
amikor a munkaközvetitőben munkát akart 
a munkás, már akkor teljesen a munkaadó

befolyása alatt állott és annyiért és úgy 
vette fel a munkást, ahogy az ő kizsák
mányoló érdekének megfelelt.

A fentiekből kitűnik, hogy az ipartársu
lati munkaközvetitő-hivatalok nemcsak egy
oldalú hivatást töltenek be, hanem társa
dalmilag is elítélendők, mert a legnagyobb 
osztály, a munkásosztály szociális és gazda
sági érdekei ellen dolgoznak és csak arra 
jók, hogy a munkásban a feléledt önálló
ságot kiöljék, hogy mindenkor kész sztrájk
törők álljanak a kizsákmányolok rendel
kezésére.

Ezzel szemben, nézzük a szakegyesületi 
munkaközvetitések fontosságát.

Meg kell állapítanunk, hogy a modern 
szakegyesületek, melyeknek keretén belül 
a munkaközvetitések eszközöltetnek, úgy 
mint minden államban, nálunk Magyar- 
országon is nagy kulturális munkát végez
nek ugyannyira, hogy az államnak a fizikai 
munkát végző, önálló, szabadgondolkozó 
polgárai innét kerülnek ki. Létező szak- 
szervezeteink iskolája a magyar munkás
ságnak, ahol nemcsak a saját szülőföldjét 
tanulja megismerni, hanem megismertetik 
vele az egész társadalom igozi kultúrtörté
netét. Szóval, a szakszervezetek tanítják, 
nevelik és segélyezik tagjaikat. így lett a 
szakegyesületi munkaközvetítés a munkások

TÁRCZA.

A munka jutalma!
Irta: Sch. J.

Szomaházy Arthur tekintélyes kávéház
tulajdonos volt és amellett városi tanácsosi 
méltósággal áldotta meg őtet a teremtő és 
azok közé a kávésok közé tartozott, akik
nek rövid idő alatt üzletük szép vagyont 
és gondnélküli életet biztosított. Szomaházy 
ur jóravaló, becsületes kávés és városi ta
nácsos volt, de munkásaihoz kissé szigorú 
és fukar. Szigorúságával abban tűnt ki, 
hogy soha sem volt megelégedve munká
sai hűségével és szorgalmával. A fukarsá
gában pedig a munkásainak alacsony bér
fizetésével tűnt ki, ugyannyira, hogy foly
tonosan változtak nála a munkások a János 
tüzilegény kivételével. János tüzilegény volt, 
Szomaházy tanácsos ur megbízottja, a 
konyhán. E kitüntetésre János azzal szol
gált rá, hogy türelmes, megalázkodó és 
mindenkor bármilyen munka elvégzésére 
kapható volt, amit gazdája neki parancsolt.

Számtalan esetben, gazdája kívánságára,

huszonnégy órát egyhuzamban dolgozott 
minden nyugvás és ellenszolgálat nélkül. 
Munkástársai többször figyelmeztették a 
János tüzilegényt, hogy családjára való 
tekintettel, ne robotoljon éjjel-nappal a. 
nagyságos tanácsos ur parancsa szerint, 
mert ha megbetegszik a túlfeszített munká
tól, a nagyságos tanácsos ur úgyis kiteszi 
az utcára és ez lesz a szorgalom és hűség
jutalma. De János nem hitt az ő munkás
társainak. Sőt ha arra kérték, legyen egy
leti tag, tartson szabadnapot, kérjen több 
fizetést, ilyenkor azt szokta mondani: 

Persze, ti ott az egyletben szocialistás- 
kodtok, keveset dolgozni, több fizetést meg 
szabadnapot akartok? Csak birja az a 
szegény gazda. Én bizony nem leszek tag, 
sem szabadnapot nem tartok, az egyik sem 
tetszik a nagyságos urnák. Azután meg, 
hogy engem azért kitegyenek a munkából? 
Nem! Én nem tartok veletek, énnekem 
biztosított a munkám.*

*

Múltak az évek. Eközben János a foly
tonos, rendezetlenül beosztott munkától és 
az egészségtelen, rossz, huzatos konyhától 
nap-nap után gyöngébb lett és többször 
jetegeskedett, hozzájárult e szerencsétlen

ségéhez még az is, hogy a családjában is 
tanyát ütött a betegség.

Ekkor történt azután egy szép napon, 
hogy Szomaházy tanácsos ur azzal állított 
be a konyhára: No, János, eladtuk az 
üzletet. Itt van.» Ezzel Szomaházy ur hat
van darab ezrest mutatott a hű tüzilegé- 
nyének, mondván : Ezt szereztük, János. 
Az üzletet eladtuk, maga elmehet.

*

És a János tüzilegény szó nélkül elment. 
Elment egy másik kávéshoz gyűjteni az 
újabb ezreseket.

De itt már János tagja lett a szervezeté
nek, tartott szabadnapot, több fizetést is 
kapott, de már késő volt. Szomaházy ezre
seinek összegyűjtése nagyon megviselték 
szegény Jánost, úgy hogy az uj gazdánál 
rövid idő alatt, a jobb viszonyok mellett 
is, ágynak esett és rövid idő alatt mellbaja 
megölte.

És amikor Szomaházy tanácsos urnák 
hírül vitték, hogy a volt hű János tiizi- 
legénye meghalt, csak annyit mondott: 

Hű, hű! Kár érte. Szorgalmas, hűséges 
ember volt. Mi lesz a családjával?

jftinden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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kezében értékes, egyrészt, mert a munka
béreket igy megtarthatták, esetleg javították, 
másrészt a szakegyesületi tagok a legtöbb 
esetben, amennyiben a legtöbb helyen 
szakoktatást is nyernek, jobb munkaerők is, 
mint a nem szakegyleti tagok. És éppen 
ezért azok a munkáltatók, akik liberálisabban 
gondolkoznak, szívesebben a szakegyesületi 
munkaközvetítést veszik igénybe, mint akár 
az állami vagy az ipartestületi munkaköz
vetítést.

Mi szervezett kávéfőzők és segédmun
kások nem tulajdonítunk annak semmi fon
tosságot, ha a kávésipartársulat fel is állítja 
közvetítő hivatalát, mert hiszen leráztunk 
már mi magunkról ilyen munkaközvetítő- 
piócákat, az ügynököket. Hogy mégis fog
lalkozunk vele, tesszük ezt azért, mert tar
tozó kötelességünk a még indifferens szak
társainkat felvilágosítani arról, hogy a 
kávés-ipartársulat az ő munkaközvetítésével 
azt célozza, hogy ezáltal a kávéfőzők és 
segédmunkások közt az összetartást meg
bontsa, hogy igy sikerüljön neki vissza
állítani a 15 18 és 20 forintos kávéfőzők
fizetését és a szabadnap eltörlését.

Mi várjuk az ipartársulat legújabb merény
letét, hogy a hat évre szóló szerződést 
ilyetén módon kijátsza. De nem fog bennün
ket készületlenül találni, ha megpróbálkoz
nak az újabb hurokvetéssel. Mi állunk 
elébe, de megígérjük, hogy a hurkot a 
hurokvető nyakán fogjuk kipróbálni, mert 
ne felejtsék el a t. kávés mák, hogy éhség- 
korbácsukkal a kávéssegédeket is a mi 
küzdő társainkká sikerült a gavallér kávé
soknak tenni és ha a múlt évihez egy 
hasonló harcra kényszeritenék a kávéfőző
ket és segédmunkásokat, ma már biztosan 
a mi oldalunkon találnák a szervezett kávés
segédeket is, mert hiszen a munkaközvetí
téssel nemcsak bennünket, de a kávéssegé
deket is akarják sújtani a zseniális Eger- 
váryak.

Szaktársak! Mi rajtunk áll, hogy az eset
leges ellenünk intézendő támadást vissza
verjük. Értsétek meg: Az ellenünk készülő 
hurok az ipartársulati munkaközvetítő lenne. 
Résen legyetek, hogy e hurkot alkalom- 
adtán annak a nyakán próbáljuk ki, aki 
azt nekünk és a kávéssegédeknek szánta.

Gyűlési tudósítás.
Szépen sikerült nyilvános szakgyülést 

tartottunk e hó 21-én a Dob-utca 77. sz. 
alatt, melynek napirendje a következő volt:

Betegpénztári ügyek.
A munkaközvetítés fontossága.
Gazdasági és politikai helyzetünk.
A sajtó.
A gyűlés elnökei Nyári István és Makrai 

József, jegyzője Ungur Mihály szaktársak 
voltak.

Az első pontot Kiss Károly elvtárs is
mertette. Előadásában kimutatta, hogy mily 
fontos a munkásságra nézve, hogy olyan 
betegsegélyző pénztárban biztosittassék, 
ahol a beteg tag érdeke kellőképp kielégí
tést nyer.

Kimutatta továbbá, hogy a kis ipartár
sulati pénztárakkal szemben pld. a most 
egyesült kerületi és általános pénztár mennyi
vel többet nyújthat tagjainak. Mig az első
ben 3—4 orvos áll a tagok rendelkezésére, 
addig az utóbbinál 420. Mig az előbbi, 
a kis ipartársulati pénztár csak orvossággal

láthatja el betegeit, a kerületi általános 
munkáspénztárnak módjában áll fürdőkbe 
és üdülőhelyekre küldeni az ilyen gyógyí
tást igénylő betegeket. Hozzászóltak még 
e ponthoz Kéföl, Schönherr és Krausz elv
társak a kávéssegédek részéről, kik mind
annyian különböző panaszokat hoztak fel 
a kávés-ipartársulat kezében levő pénztár 
ellen.

A második és harmadik pontot Schön
herr elvtárs ismertette. A kávés-ipartár
sulat — úgymond a munkaközvetítő fel
állításával a kávéfőzők és kávéssegédek 
sírját akarja megásni. Továbbá felhívta szó
nok a jelenvoltakat, hogy gazdasági szer
vezkedésükkel együtt politikailag is szer
vezkedjenek és erre legalkalmasabb fegy
ver a Népszava, azért minden kávéfőzőnek 
kötelessége a Népszavára előfizetni, mert 
ez a lap naponta sikraszáll a munkásság 
jogaiért.

Beszélt még Grünfeld elvtárs, aki talpra
esett szavaival váltotta ki a megjelentek 
helyeslését. A gyűlés egyhangúlag a kö
vetkező határozati javaslatot fogadta e l :

Tekintettel arra, hogy a kávés-ipartársu- 
lati betegsegélyző pénztárban a biztosított 
tagok érdekei megvédve nincsenek ;

tekintettel továbbá arra, hogy a beteg 
tagok sem kellő orvosi segélyben, sem 
táppénzben nem részesülhetnek, szóval 
minden téren a biztosított tagok érdekeiket 
veszélyeztetve látják, ezért kimondja a 
kávéfőzők és segédmunkások augusztus 
21-én a Dob-utca 77. szám alatt tartott 
nyilvános gyűlése, hogy a kávéssegédek 
betegsegélyző pénztárából a budapesti 
kávéfőzők és segédmunkások testületileg 
kiválnak.

A fenti javaslat elfogadása után elnök a 
gyűlést bezárja.

Szervező bizottság köréből.
A szervező bizottság a napokban küldte 

szét körlevelét kitöltés végett a szaktársak
hoz. A szaktársaknak kötelességük, ahol 
már megkapták a körlevelet, kitöltve vissza
származtatni a szakegyesületbe. A körlevélbe 
be kell Írni az üzlet címét, utcát, az alkal
mazottak nevét, munkaidejét, úgy, ahogy 
az a körlevélben fel tüntetve van,

S egyben kérjük a szaktársakat, ahol 
ezután kapják a körlevelet, azt mielőbb 
kitöltve küldjék vissza. Szervezetünk kiépí
tésénél fontos szerep jut a bizalmifér
fiaknak.

A bizalmiférfiak képezik a szervezet 
külső erősségét.

Ha minden konyhán meg van a bizalmi
férfi, akkor tudjuk, hogy szervezetlen szak
társ nem dolgozik ott. Azért minél előbb 
válasszák meg még a bizalmiférfiakat ott, 
ahol eddig még nem választottak.

A legutóbb tartott szervező bizottság 
ülésén jelentést tettek, hogy Tőkés János 
szervezetünkről és szaklapunkról becsmé- 
rőleg nyilatkozott. A szervező bizottság 
utoljára figyelmezteti Tőkés Jánost, hogy 
hagyjon fel ostoba piszkolódásaival, vagy 
ha annyira megittasult a tulipános létől, 
hogy nem tud kijózanodni, a szervező bi
zottságnak lesz rá gondja, hogy kijózanítsa 
az ilyen trágya\é\z\ öblögetett torku tuli
pános legényeket, akik annyira hülyék, 
hogy nem tudják megérteni, hogy az ő 
szamárordításaikat csak annyiban vesszük

komolyan, hogy megtanítjuk a saját nyel
vén beszélni.

De figyelmeztetjük Engel S., Cairo-kávé
ház éjjeli kávéfőzőjét is, hogy a nyelvét 
használja továbbra is az illemhelyre járók 
alfelének pucolására, nem pedig az egye
sületi vezetők és a szocialisták gyalázására, 
mert véletlenül az ilyen kukacot is észre 
találnák venni a szocialisták és úgy bán
nának vele, mint aféle kártékony féreggel 
szokás.

Ugyancsak az utóbbi szervező bizottsági 
ülés foglalkozott Presz Lajos és Tudóka 
Péter szaktársak ügyével és mindkét szak
társ ügyét békésen intézte el a szervező 
bizottság.

SZEMLE.
Levél a szerkesztőséghez.

Az alábbi levél érkezett hozzánk, melyet 
szívesen közzétesziink. mert írója régi 
küzdő, igaz öreg katonája volt szerveze
tünknek.

T. Szerkesztő Elv társ !
Itt a falusi magányban jól eső örömmel 

olvasom szaklapunk igazán tanulságos cik
keit és szinte jól esik munkától megtört 
testemnek, amikor fáradt agyammal olva
som lapunkból, hogy milyen szépen ha
ladnak szervezetünkben előre az osztály
harc alapján.

Különösen jól esett olvasni azt, hogy 
dalkarunk közreműködésével oly jól sike
rült mulatságot rendeztek zászlónk alap 
javára. Én csak azt izenhetem szeretett 
szaktársaimnak, legyenek ügybuzgó har
cosai szervezetünknek, mert csak annak 
keretén belül javíthatják helyzetüket.

És azon legyenek, hogy mielőbb meg
csináltassák azt a zászlót, melynek piros 
szilién a munkáskéz egybeforrva jelzi: — 
a szervezettségben rejlik a munkások ha
talma. Ennek a zászlónak a felavatásán ott 
akarok lenni, hogy veletek kiálthassam: 
Előre szaktársak a szabadság, testvériség, 
egyenlőség zászlajával kezetekben, a munka 
felszabadításáért.

Testvéri üdvözlettel
Kemény György, Törökkoppány.

A budapesti kávéssegédek folyó hó 
14-én díszközgyűlés keretében az uj szak
egyesületi helyiségükben megnyitó ünne
pélyt rendeztek, mely alkalomra a kávé
főzők dalkarát is meghívták az ünnepélyen 
való közreműködésre.

Mondhatjuk, ez alkalomkor, dalárdánk 
szép sikert ért el. Az ünnepi beszédet 
Boór Jenő elvtárs mondotta. Szépen át
gondolt beszéde, hiszszük, nyomokat ha
gyott a jelenvolt kávéssegédeknél s re
méljük, a kávéssegédek Boór Jenő szavait 
magukévá tették és aszerint cselekszenek. 
Mire az elhunyt Braun Sándor szaktársunk 
arcképének leleplezése következett. Braun 
Sándor érdemeit Farkas János elvtárs ecse
telte szép szavakban. Beszéltek még Kéföí 
Károly, Neumann Károly, Krausz Ferenc 
elvtársak, mire a tánc vette kezdetét s a 
megjelentek kedélyes hangulatban reggelig 
együtt maradtak.

A dalárda köréből. Most, amikor nem
sokára meg leszünk fosztva attól, hogy 
estéinket a szabadban tölthessük, hívjuk fel 
szaktársaink figyelmét dalárdánkra. Mindazok, 
akik dalkedvelők lépjenek be a dalárdába-
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De még kötelességük is azoknak a szak- 
társaknak, akik erre alkalmasak, mert evvel 
is a szervezet érdekét szolgálják, amennyi
ben a forradalmi daloktól lelkesülve, oda
adó harcosokká válnak a szervezetnek. 
Beiratkozni minden csütörtökön lehet, a 
dal óra alatt. A dalárda elnöksége.

Fogyunk. Két elhunyt kávéfőző szak
társunkról kell megemlékeznünk, akik a 
közel napokban a halál könyörülete foly
tán megszűntek a tőke jármát huzni. Az 
egyik Juhász András, aki körülbelül 15 
évig igazán barom módra dolgozott a Vá- 
rai-féle kávéházban, szabadnapot soha nem 
tartott, egyesületünknek csak beiratkozott 
tagja volt, de járulékot nem fizetett, tehát 
hűséges szolgája volt gazdájának és hosszú 
évekig tartó hűsége jutalma az lett, ami
kor beteg lett, egyszerűen kidobták és 
amikor a kórházból kikerült, a villamos 
kerekei közt lelte halálát. A másik elhunyt 
szaktársunk Eczet János, [akit szintén a 
munkáltatókhoz való hűsége vitt idő-nap- 
előtt a földbe. Ő tagja volt ugyan szerve
zetünknek, de azok közé tartozott, akik előbb 
megsajnálták a munkáltatót, mint saját 
magát, amit ő már később belátott, hogy 
helytelenül tett, de már későn volt. Eczet 
Jánost 15-én temették, mely alkalomkor az 
egyesületünk koszorút küldött a kopor
sójára.

Bocsánatkérés. Alulírott elismerem, 
hogy szervezetem ellen vétettem, melyért 
ez utón kérek bocsánatot szervezetünk 
tagjaitól s Ígérem, hogy ezután hű tagja 
leszek és azt teszem, ami egy szervezett 
munkásnak kötelessége.

Tudóka Péter, kávéfőző.
A kizárt ácsok és molnárok részére 

befolyt: Kovács J. kor. - *30. Pálfi Z. 
—•20. Varga F. -20. Molnár J. *40. 
Csernovics G. P . Závetz J. -60. Lázár
M. —-20. Török A. -20. Ksirt D. '20. 
Pallang A. '40. Györkös 1. '20. Juhász 
A. *50. Vinczencz A. '80. Pálinkás I.

•40. Nagy D. '30. Marton S. '40.
N. N. -30. N. N. *30. Krisán J. -20.
Kelemen Gy. *40. Mercsek Á. '40. 
Antalics A. *50. Turcsányi S. 2* . Szabó
J. —'30. Weirhoffer J. *30. Vancsó J.

'60. Egy jószivü kisasszony T . Rostásy 
J. 1*—. Keresztúri F. 1* —. Lasser 1' . 
Mokrin J. 1*—. Poschárnig által —'00. 
László S. P—. Fekete L. -40. Vörös J.

•40. Finkelstein L. *30. Batta F. *50. 
Kobityák R.-né —*20. Barton R. P . Ifj. 
Lassú I. -50. Szűcs J. ‘40. Walter P. 
—*20. Dobranczky D. ' —*30. Szlatorik J. 
— •50. Lang K. *40. Németh I. —*40. 
Press L. —-60. Jabrik —-30. Tóth V. GO. 
Roth M. —*40. Karvalics —-80. Klummer 

‘40. Nagy M. *40. Kovács F. *20.
Nyerges F. -40. (Elite-kávéház személy
zetének gyűjtését szintén a fenti kizárt 
munkásoknak juttattuk.) Bagi A. GO. 
Griinfeld S. -20. Keszeg J. *40. Rosen- 
zweig J. —*20. Finkelstein L. *40. Polatsek 
J. *20. Pollák Gy. *20. László V. ’50. 
Sportzstein B. —*20. Sch. J. *20. Upor 
szem. 3*—. Műcsarnok szem. — *90. Or
szágház szem. P—60. Nagy Zs. *40.
Pálinkás Gy. —-20. Sándor M. 30. 
Gerzsabek K. *30. Zilahy A. *30. 
Hornák S. *30. Kégl I. —'30. Márcsik 
A. —*30, Liebzeit A. —’30. Kiss M. —G0. 
Kiss K. —GO. Bárány G. —GO. Ungur 
M. -G 0 .

Zászlónk alapjára utólagosan felülfizet
tek : Fekete A. 2' . Weber A. 3' . Budai
I. P .

Nyilatkozat.
Alulírott ezennel kinyilatkoztatom, hogy 

nem volt szándékom sem szaktársaimat, 
sem Schönherr elvtársat vagy szervezetün
ket sérteni s amennyiben ezt mégis meg
tettem volna, ezennel nyilvánosan bocsá
natot kérek.

Presz Lajos, kávéfőző.
Sztrájk a Seemarm - kávéházban.

Szerdán délután a kávéssegédek, kávéfőzők 
és konyhalegény sztrájkba léptek. Sztrájkra 
okot az szolgáltatott, hogy a tizennégy nap 
előtt megadott szabadnapot a kávéssegé
dektől visszavonták, mire szerdán délután 
úgy a kávéssegédek, kávéfőzők és konyha
legény beszüntették a munkát s az alábbi 
követelést állították fe l: 1. hetenként 24 órás 
szabadnap ; 2. a két főpinezér elbocsájtása;
3. zakó kabátban való felszolgálás ; 4. a sztrájk
ban állók visszavétele és három hónapon 
belül egy sem bocsájtható el.

Persze a vén megcsontosodott vaskalapos 
Seemann Károly ur nagyot nézett a felállí
tott követelésekre, hogy is ne, hisz nem 
voltak ők a nagyságos urak — ilyesmihez 
szokva, hogy azok a pincérek, akiket ők, 
a fényes kávéházak tulajdonosai évtizedek 
óta nernzetisziníí járszalagon vezettek a 
magyar haza nagyobb dicsőségére, hogy 
még követelőzni is merjenek.

Természetesen a követelést kereken vissza
utasította a vén góbé, mondván: 
meg fogom mutatni, én régi kávés vagyok 
és úgy fog lenni az én üzletemben minden, 
mint volt régen.

Azonban huszonnégy órai sztrájk után a 
vén salabakter meggondolta a dolgot és a 
két főpinezér elbocsájtását kivéve, az összes 
követeléseket megadta. A fentiekből két 
tanulságot vonhatunk le. Ott, ahol a mun
kások szervezettek, megvédhetik jogaikat, 
viszont a munkáltatók is beláthatják azt, 
hogy már elmúlt rájuk nézve az az arany 
korszak, amikor a munkás nekik csak 
bitang jószág volt.

A munkáslakás-kérdés czim alatt Ferenczi 
Imre 176 oldalra terjedő munkát irt, mely rendkívül 
érdekes adatokat tartalmaz és különösen Budapest 
lakásviszonyait hü sziliekben festi.

Azt mondja a mű szerzője, hogy szemben Ber
linnel, e legtipikusabb proletárvárossal is, az 1 — 2 
szobás lakások aránya Budapesten 4*6 százalékkal 
kedvezőtlenebb. A népszámlálás adatait fölhasználva, 
azt a megdöbbentő tényt közli, hogy a külsőleg 
oly szép és hivalkodó fővárosunkban 84.757 egy
szobás lakásban 364.798 lélek, az össznépességnek 
52*5 százaléka él összezsúfolva, nemre és korra 
való különbség nélkül, igen gyakran idegen ágyra- 
járókkal és albérlőkkel való, nem éppen szemérme- 
tes közösségben. E tény szomorúságát még fokozza 
az is, hogy a 84.757 lakás között 11.135, az összes 
lakások 7*7 százaléka még konyha nélkül is szűköl
ködött.

Budapest nemcsak viszonylag a legtöbb kis lakás
sal biró metropolisa a kontinensnek, hanem népes
sége a legsűrűbben is lakja azokat, ami a szegény
ségnek szomorú tauujele. Mig ugyanis Budapesten 
1901-ben az egyszobás lakásokban aránylag egy-egy 
szobáraátlag4301élek jutott, Berlinben csak3*41 lélek, 
ami Berlin javára 20-7 százalék kiilönbözetet jelent.

De hogy a budapesti lakásnyomort teljesnek lás
suk, szerző Bertillon franczia statisztikus következő 
táblázatát közli :

Ezer lakás között túlzsúfolt lakás (azaz 2-nél

Ezek a számok égbekiáltó vádak a fővárosi mérv
adó körök ellen. És mig a többi európai nagyváro
sokban a lakásviszonyok évről évre javulnak, addig 
nálunk az ellenkező áll. Szerző kimutatja, hogy 
Budapesten tulnépes lakásokban lakott :

1881-ben az összlakosság 3P9 °/0-a
1891-ben az összlakosság — 3P6 " 0-a 
1901-ben az összlakosság 36*13° 0-a.

Ez az emelkedés abszolút számokban ezreke 
jelent. Nem csodálkozhatunk azonban a túlzsúfolt 
lakásokon, ha figyelembe vesszük, hogy a lakbér 
Budapesten az utolsó 20 év alatt legalább 50" 0-kal 
emelkedett. Ezzel szemben az 1900. évi népszám
lálás eredményei szerint a fővárosban összeirt 54.373 
munkás és napszámos bérviszonyai a következők 
voltak :

1.715-nek évi bére — — 312 koronát,
1.944-nek évi bére — — 412 koronát,
4.426-nak évi bére — 521 koronát,

16.224-nek évi bére 728 koronát tett ki
Ezek az adatok megmagyarázzák azután a gya

kori sztrájkmozgalmakat.
A keresztény-szoczialista egyesületek még

meg se születtek jóformán Magyarországon és már 
is ássák a sírjukat. És nem a szocziáldemokraták, 
hanem a nagy apostolok, a keresztény-szoczializmus 
magyarországi helytartói vállalkoztak a sirásás sze
repére. Egy-egy levelük, egy-egy okmányuk, ha 
nyilvánosságra jut, mind hozzájárul ahhoz, hogy a 
munkások megutálják a magyarországi keresztény- 
szocziális egyesületüket. Legutóbb a Népszava kö
zölte a következő «jámbor» levelet:

«A Szombathelyi kér. Munkás-egyesület azon tiszte
letteljes kéréssel járul titkár úrhoz, mint a kér. szocz. 
egys. orsz. Szövetségének titkárához, hogy tudna 
e nekünk közvetíteni a központból kőműves munká
sokat, legalább is 20—30. Munkadij 38—40 és 42 fillér 
óránként. Holczheim Gábor helybeli építőnél sztrájk 
van. És kijelentette, hogyha kér. szocz. munkásokat 
kap, úgy akkor nem is alkalmaz többet demokra
tákat. Sajnos, nálunk nem tudunk 20—30 kér. szocz. 
kőművest előállítani. Sürgönyt küldtünk, Győr, Vesz
prém, Komárom, Sárvár, Sz.-Fehérvár és Kőszegre, 
de kevés a kilátás arra, hogy küldhetnének. És 
reánk illetve kér. Munkás egyesületünkre nézve, 
nagy erkölcsi előny lenne ha tudnánk közvetíteni. 
Mert ez által a demokraták zárt sorait átlyukasztanánk. 
Azért kérem kedves titkár ur kövessen el mindent ha 
lehet hogy a kér. szoczializmus dicsőségére kaphas
sunk. És ha igen úgy akkor kérjük minket erről siirgö- 
nyileg tudatni. Mi a további intézkedést majd meg
tesszük. Sürgős választ kérünk. Tisztelettel Szalay 
József, kér. elnök. Nárai-u. 3. sz.

A kedves titkár ur persze nem volt abban a hely
zetben, hogy sztrájkbontókat szállítson, de ez lé
nyegtelen, a fődolog az, hogy az ilyen levelekből 
tisztán látja a munkásság, hogy mit terveznek a 
keresztény-szocziálisok és csak természetes, hogy 
nem mennek kötélnek.

Szaktársak! Erősítsük szervezetün
ket! Gyüjtsünk tagokat! Egyesülés
ben az e r ő !

Kimutatás.
Julius hóban tagjárulékot fizettek és beirat



1906. augusztus hó

Szaktársak! Olvassátok és ter- 
jeszszétek a Népszavát.

Kiadó : KÉFÖL KÁROLY.
Felelős szerkesztő: SCHÖNHERR JÓ Z SE F.
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Ezredéves  és o r s z á g o s  k iá llí táson 
millenniumi nagy éremmel  kitüntetve .

G állik Lajos
r é z m ű v e s  - m e s t e r  
Budapesten, VII.,
Kertész-utcza 8.

@ a  o
Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői 
konyhaberendezésre. Szállít kávéházi
konyhatűzhelyeket és mindennemű vörösréz 
főzőedényeket. Ja v ítá s o k  és s z ín e z é s e k  

pontosan és jutányos áron szállíttatnak.

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 é s HAUGG
RÉZMŰVESEK

BUDAPEST, Vil. KÉR., AKÁCZFA UTCZA 47.

Készítünk előnyös tengelyen fordítható (dupla) 
vízzel 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, 
ezukrászok és kalaposok részére szükséges 
tárgyakat, borászati, vegyészeti és gyógyszertári 
czikkeket és minden e szakmába vágó vörös

réz munkákat és szereléseket.

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

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VI1., Nyár-utcza 1.


