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

A KÁVÉFŐZŐK SZAKEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Megjelenik havonta egyszer.

Előfizetések SCHÖNHERR JÓZSEF címére :
VII., Dob-utca 72, I. em. 10 küldendők.

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
VII., Dob-utce 72. szám, I. em. 10.

Ide küldendők a lapot illető közlemények. 
Szer kesz tővel értekezni mindennap lehet.

Bojkottok. Bojkott alatt állanak : Stancsu- 
kávéház és a Stancsu-kávéház konyhaszemély
zete 3 hónapig  és Hanusz-kávéház.

Pályázat. A budapesti kávéfőzők szak
egyesülete pályázatot hirdet egy segéd
hivatalnoki állásra. A pályázóktól megkiván- 
tatik, hogy agitációs képességgel bírjanak 
és a szervezeti ügyek vezetésében némi 
jártassággal bírnak. Csakis egy éven felüli 
tagok pályázata lesz elfogadva. A saját
kezűig irt pályázatokat f. hó 28-ig be kell 
nyújtani. A beérkezett pályázatok felett a 
választmány 29-én dönt. Az állás november 
elsején töltendő be.

Kezdőfizetés 100 korona.
A vezetőség.

Egységes cél felé.
Fenséges megnyilvánulása volt e hó 15-én 

és 17-én a Baranyi-féle vendéglőben tartott 
nyilvános egyetemes gyűlésen a kávéssegédek, 
éttermi-pincérek, kávéfőzők és konyhalegé
nyek szolidaritásának megnyilatkozása.

Az a lángoló lelkesedés, az a szilárd

TÁRCZA.

Apróbb csalódások.
Múltkori lapszámunk tárca rovatában azt 

irtuk, béke van, már tudniillik kávés és 
kávéfőzők között.

Pedig a fenét van béke!
Bizony mi kávéfőzők és segédmunkások 

örülni kezdtünk, hogy most már békén 
erősíthetjük magunkat a jövő harcának meg
vívására.

De hát csalódtunk!
Mert jószerével még ki sem hevertük a 

múlt évi angol-bur háborút, ismét a nya
kunkba zúdítanak egy újabbat az angolok! 
azaz pardon — a kávésok.

Különös természetrajza is van ennek a 
kávésipartársulatnak. Nem tudom, de úgy 
tűnik nekem fel, mintha egyes tagjának a 
begye hasonlítana a papzsákhoz.

Tavaly kávéslányokat óhajtottak; később 
lapvállalatot közvetítő irodával! Már én 
arról igazán nem tehetek, hogy néha a 
finnyás kávés uraiméknak is pechjük van, 
mert valljuk be őszintén, sem a lapválla-

egyöntetü határozathozatal nemcsak a kávés- 
ipartársulat, a pincérleány rendszer kérel
mező beadványának szólt, hanem szólott 
azoknak a hivatalos faktoroknak is, akik 
a magántulajdon sérthetetlen szentsége 
mellett a család , a h aza , a vallás e három
ságának szűziességét hirdetve, segédkezet 
nyújtanak a budapesti kávésoknak abban, 
hogy a humanizmus mezébe bujtatott, a 
kávéházak oszlopos csarnokainak kárpit ajtói 
mögött megcsinálják a titkos prostitúciót s 
igy beleköpni engednek az ősi erénytől 
duzzadó polgári becsület családi szentélyébe.

Igen, ez az egyetemes megnyilatkozása 
a pincérségnek és kávéfőzőknek szólott 
azoknak is, akik eddig úgy vélekedtek, 
hogy az a 35—40 ezer emberből álló pincér
osztály egy néhány tulipános politikai kalóz
nak lépcsőfokul fog szolgálni arra, hogy 
magas pozícióba jutva, annál könnyebben 
elrúgják maguktól, hogy azután kedvében 
járhassanak néhány kizsákmányoló, prosti
túciót terjesztő bodega^ és kárpit-ajtót rejtő 
tulajdonosnak.

Ó h ! Ha ott lettek volna ezek a «jó»

latuk, sem a kávésleányok bekebelezése nem 
sikerült szegényeknek.

Én annak sem vagyok oka, hogy Eger- 
váry rossz statisztikus volt, mert hogy
— kus . . . !! az kitűnik abból, hogy mi 
itt vagyunk, — de hol van Egerváry ? !

*
«Evés közben jön meg az étvágy», tartja 

a példabeszéd.
Nem igy a humánusa kávésuraké. Ók

— tavaly evés közben elrontották gyom
rukat, mert mire a kávésleányok bekebele
zésére jutottak volna, nem volt étvágyuk.

És most mégis, pincérleányokért sóhaj
toznak.

Miért is ne?!
Hisz azoknak az alkalmazása sok előny

nyel járna. Nézzük c sa k !?  A nő mindig 
alkalmasabb a kizsákmányolásra. Nos! 
tehetek én arról, hogy a mi kávésainkat 
néha-néha elfogja a kizsákmányolási düh ?

Vagy azt rójam fel bünül a kávésuraimék- 
nak, hogy a női emancipációnak hívei? — 
sőt mi több, szociális szempontra is hivat
koznak, csakhogy valamiképp megkedvel- 
tethessék a nagy közönséggel prostituált 
ideáljukat, — a pincérleányok alkalmazását. 

*

urak a fentjelzett gyűlésen, meggyőződ
hettek volna, hogy a pincér és kávéfőző
osztály már nem az a szolgalelkü had, ami 
eddig volt.

Óh nem! Ma már osztálytudatosan szer
vezkedő, a szociáldemokratikus eszméktől 
áthatott óriási test, amely a magyarországi 
osztályharc alapján álló munkáspártnak, a  
szociáldemokrata pártnak egy tekintélyes 
részét fogja képezni. Szólt ez az egyetemes 
gyűlés a munkáltatóknak is, hogy ne inge
reljék az ébredező oroszlánt! Hadják, hogy 
megfussa az ő útját hajtó vadászok nélkül, 
mert az úgy sokkal jobb, mintha ugrásra 
kényszerítve, nem csak a hajtóba, de a 
vadászba is kárt tehet.

De szólt végül ezen az egyetemes gyű
lésen való szolidaritás megnyilvánulása 
magunknak, szólt leginkább a szétszórtan 
való szervezkedésünk ellen. Ez a hatalmas 
gyűlés útmutató volt nekünk az egysége
sítéshez. Útmutatás, hogy mi ebből legyünk 
centralizálva egy országos szállodai, éttermi 
és kávéházi alkalmazottak szövetségéoen. 
Szűknek bizonyultak már az önálló szak-

Semmiképp sem megy a fejembe, hogy 
ez a vegyes társaság, már tudniillik a ká
vésok, akik közt képviselve van tulipánia, 
orthodoxia, konzervatív a, demokrácia és a 
i—a . . ., hogy megfér a «szabadság» szi
getén, annak talán Amerika lehet az oka.

Igen! Az nem akar a fejembe menni, 
hogy e tulipános konzervatív kávésurak 
most egyszerre szociálisokká, feministákká 
változnak át. (Talán csak nem fregolik ?!)

Hát ez már mégis csak szörnyűség, amit 
ezek a kávéssegédek akarnak! Szabadnap ? 
bizalmiférfi? munkaközvetítés? tisztességes 
bánás? fizetésjavitás? K i hallott ily et? Pin
cérnek fizetés? Még csak az kéne! Nem 
elég, hogy a kávéfőzőt, konyhalegényt fizet
jük? mondják ők, tudniillik a pocakos 
és snájdig kávésok. No, csak jöjjetek kávés
segédek, kaptok pincérleányokat. Nem hiába 
szült szabadság  szigete Darányi bácsikat.

A modern rabszolgakereskedők emancipál
já k  a nőket, esetleg a városi tanács bele
egyezésével a pincér-pályára, hogy legyen 
tartalékcsapat a pincérmozgalom ellensúlyo
zására. Hol van az előírva, hogy csak 
Darányi apának  lehet tartalékcsapatja a 
földmunkások sztrájk esetén való pótlására. 

*

JVünden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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szervezetek számunkra. Intenzív, mara
dandó, céltudatos munkát a jövőben csak 
úgy végezhetünk, ha az egész ország szál
lodai, éttermi és kávéházi alkalmazottait egy 
tömör testté olvasszuk, hogy egységes 
harccal vívhassuk meg gazdasági és poli
tikai felszabadításunkat.

Nem-e megbocsáthatatlan bűn volna 
részünkről, ha csak a fővárosban sínylődő 
testvéreinkkel törődnénk és az országban 
szétszórva élő 2 5 - 30 ezer emberből álló 
testvéreinket martalékul hagynánk továbbra 
is a gazdag, kapzsi szálloda és kávéház 
urainak.

Nem! A mai kapitalisztikus társadalom
ban élő kiváltságososztály és a munkáltatók
nak kizsákmányoló hajlama megköveteli 
tőlünk, hogy csakis országos szervezke
déssel érhetjük el mindazt, ami bennünket, 
mint a társadalmat fentartó embereket jog
gal megillet.

Azért készüljünk már most arra a nagy 
munkára, amelyet egy szövetség létrehozása 
megkíván.

Az a lángoló lelkesedés hangja ébressze 
fel az országban szunnyadozó pincérséget, 
ez a lelkesedés lobbantsa lángra az ország 
pincérei és kávéfőzők szivében lappangó 
szikrát, hogy belőle kigyulladjon az orszá
gos szövetség megvalósítása.

Scliönherr J .

Szervező bizottság köréből.
A legutóbbi szervező bizottság foglalko

zott a milliomos Stancsu kávés ur és az 
általa- pórázon tartott nappali kávéfőző és 
a két lábon járó pincsi kutya természettel 
megáldott konyhalegényéről.

Hogy e három cimborát tollhégyre szúr
juk azért tesszük, hogy megörökítsük a 
< gőgös milliomos kávésok egyik begyöpö-

Már az az egy igaz, hogy egy ember
öltőn át sok csalódás éri az embereket. Ki 
hitte volna, hogy a Moppe kezes bárányai
ból harci oroszlánok lettek és nem akarnak 
már hinni a magántulajdon szentségében 
és osztálytudatos szervezkedéssel akarják 
számukra biztosítani a tisztességes meg
élhetést.

Én csak a mondó vagyok t. kávés urak, 
jó lesz megbarátkozni a fejlődés törvényei
vel, mert a három  alvó oroszlán, akik eddig 
egyik a másikának öntudatlanul ellenségei 
voltak (tudniillik kávéfőző, kávéházi és ét
termi pincérek) ma testvéri jobbot szorítva, 
egymással küzdenek közös erővel az önök 
kizsákmányolása ellen.

Tehát jó lesz a női emancipáció leple alá 
bujtatott titkos prostitúció levezető kanális 
megnyitását jobb időkre eltenni.

Majd hogy elfelejtkeztem Hanusz jóbará- 
tunkről. Pedig ő kemény legény a gáton! 
Hiába lett volna detektiv?

Úgy látszik, a mi «jó» barátunk azt az 
elvet vallja, aki bírja — marja . . .»

No hát, csak rajta! lássuk, kibirja-e a 
Hanuszka.

Suhogó.

södött fejű típusát, amely sehogysem akar 
felemelkedni az állatvilágból, mert bízva 
bízik milliói hatalmában, s mondván, ő azért 
sem veszi igénybe a szakegyleti közvetitést, 
mert neki, a milliomos urnák csak olyan 
Kunojló és Tóth-féle gerincnélküli, könnyen 
hajlítható emberek kellenek, akiknek méltó 
társuk az a konyhalegény, a kit begyöpö
södött fejű kávés ur azért tart házánál, hogy 
denunciálja a becsületes munkásokat.

Ez a hármas, jobban mondva négyes szö
vetség a szervezetet egyáltalán nem res
pektálja. Ezért a szervező bizottság kimondta 
rájok a bojkottot.

Éljenek boldogul!!
Hogy < Európa» kávéház Ázsiában létez

hetik, az csak azért van, mert bizony Európa 
belsejében nagyon is ázsiai viszonyok ural
kodnak. Jártunk ebben az Európa belső 
Ázsiájában , a hol találtunk két kávéfőzőt, a 
kik a szabadnapot csak hírből, a szakegy
letet csak hallásból ismerik. Igaz, gazdájuk, 
meg ők is megígérték, hogy tizenötödikén 
már tagok lesznek, de ugylátszik hallgatnak, 
mint dinnye a fiiben. No de majd lesz rá 
gondunk, hogy Európából Ázsiába kerül
jenek, ha nem akarnak jobb eszükhöz 
visszatérni.

Hogy Vajdahunyad kávéház tulajdonosát 
(Horváthot) is abban a megtiszteltetésben 
részesítjük, hogy toliunk hegyére szúrjuk, 
tesszük azért, hogy ha még egy esetben a 
kávéfőzők megbízottai nála találnak járni, 
több műveltséget és intelligenciát fog tanú
sítani, mint azt a múlt héten tette. Legalább 
annyi tapintatosság lehetne Horváth urban, ha 
kávéfőzőkkel beszél, ne ócsárolja őket abban 
a tudatban, hogy pincérrel beszél, tehát 
a kávéfőzőkét szidhatja. Úgy látszik, 
ugyan ezt cselekszi a pincérekre. Mi bátor
kodunk ajánlani valamit Horváth uraságnak. 
Nem ártana, ha néha-néha egy kis eszme
cserét folytatna ön azokkal a sehonnai 
kávéfőzőkkel, talán mégis bevenne az ön 
begyöpösödött kobakja annyi műveltséget, 
amennyi mégis az ön hatodrendii kávéházá
ban is nélkülözhetetlen. Egyebekben jó-bará
tok maradunk, de annyit elvárunk öntől, 
hogy máskor ne a szemünkben szidjon 
bennünket, mert az ilyen eljárás aligha tar- 
tozhatik az ön jellemvonásai közé. Hogy 
egy kávéslány többet ér tiz kávéfőzőnél? 
Ugyan ne legyen olyan naiv t. ur.

Élőző lapunk szervező bizottság rova
tunkban azt irtuk, hogy az (Elevátor) kávé
ház embere nem tart szabadnapot. Ez a 
hírünk téves volt, amit örömmel igazítunk 
helyre, amennyiben múlt havi lapunk meg
jelenése előtt már hat nappal a szabadnapot 
megtartotta.

Gyűlés.
Taggyűlésünk volt f. hó 5-én, hol Kéföl 

és Schönherr elvtársak ismertették a pincér
leány rendszer káros hatását a kávéfőzőkre 
nézve. Felhivták a szaktársak figyelmét, 
hogy ez az ügy nemcsak a kávéssegédeké, 
hanem a mienk is és gazdasági érdekünk 
megköveteli, hogy a kávéssegédeket a pin
cérleány, illetve a kávésok ez újabb me
rénylete elleni küzdelemben a kávéssegé
dekkel szolidaritást kell vállalnunk.

Ezután Schönherr a szervező bizottság 
félévi működését ismerteti, kiemeli annak 
és a bizalmi férfiak fontosságát a szervezet 
és a gazdasági küzdelemben. Beszéltek

A jelentés tudomásul vétele után a fel
mentvény megadatott és az uj szervező 
bizottság megválasztása után a gyűlés 
véget ért.

Egyetemes nyilvános gyűlést tartottak f. 
hó 15 és 17-én a kávéssegédek, kávéfőzők, 
konyhalegények és az éttermi pincérek a 
kávéipartársulat isme etes beadványa miatt. 
A két gyűlésen körülbelül 3000 pincér és kávé
főző jelent meg. Ez a szám arról tesz bi
zonyságot, hogy három szakma munkássága 
is felismerte azt, hogy a kizsákmányolás 
ellen sikeresen csak úgy küzdhetnek, ha 
szolidaritást vállalnak a munkáltatók kap
zsiságai ellen.

E nagy gyűlésen a mi részünkről Schön
herr és Kéföl beszéltek, kifejtették a kávé
főzők és konyhalegények ez ügyben elfoglalt 
álláspontjukat.

SZEMLE.
Jeg y zők ö n y v i k ivonat, mely felvéte

tett augusztus hó 15-én. Jelen voltak Kéföl 
Károly elnök és tizenegy választmányi tag. 
Az előző havi jegyzőkönyvet Pallang Antal 
és Ungur Mihály választmányi tagok hite
lesítik. Az elhelyezésről tett titkári jelentést 
tudomásul veszi a választmány. Ezután tit
kár felolvassa Gruber Károly kávés leve
lét, melyben egy kávéfőzőt ajánl felvételre. 
Az ajánlottat a választmány felveszi. Zilahy 
pénztárnok a következő jelentést teszi: 
Bevétel 1192 korona 72 fillér, kiadás volt 
631 korona 26 fillér, havi maradvány 561 
korona 46 fillér. A nyári mulatság tiszta 
jövedelme 335 korona 4 fillér volt. Be
reczky ellenőr jelentése után a választmány 
tudomásul veszi a pénztárnok jelentését. 
Titkár kéri a választmányt, álljon el attól a 
határozatától, hogy küldöttségileg menjen 
a miniszterhez, mert annak semmi pozitiv 
eredménye nem lenne, mire a választmány 
eláll a múlt ülésen hozott ilyen irányú 
határozatától. Elnök előterjeszti a Szabad 
Iskola tervezetét. A tervezet szerinti támo
gatást a választmány megadja. Ungur szak
társ Kántor János tag kizárását indítvá
nyozza. Az indítványt többek hozzászólása 
után odamódosittatott, hogy Kántos János 
előbb kihallgattassék.

Kimondja még a választmány, hogy ra
gályos betegségben levő tagok felgyógyu
lásig tartoznak távol maradni az egyesület 
helyiségeitől.

Szeptember 14. Jelen voltak Kéföl Károly 
elnök és tiz választmányi tag. Á jegyző
könyv felolvastatott, melyet Keresztury
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Ferenc és Karvalics József választmányi 
tagok hitelesítenek. Titkár jelentése tudo
másulvétele után az Ipartársulat két leve
lét olvassa fel titkár, melyben azt Írják, 
hogy tagjainkkal a fennálló szerződést tar
tassuk be. A választmány tudomásul veszi 
az átiratot s oda fog hatni, hogy azt a 
szervezet tagjai respektálják, de megálla
pítja a választmány azt, hogy az Ipartársu
lat több tagja a szerződési pontokat nem 
tartja be. Ezután pénztárnok a következő 
havi jelentést terjeszti elő: Bevétel 1168 
korona 92 fillér, kiadás 1079 korona 9 fillér, 
havi maradvány 89 korona 83 fillér. A 
kiadásban szerepel 682 korona lakbér. El
lenőr jelentése után a választmány tudo
másul veszi a jelentést. Ezután kimondta a 
választmány, két szellőztető készülék (vil
lanyerőre) megrendelését, 280 korona és 
az egyesületi helyiség tartozását kiegyen- 
liteni. Schönherr, jegyző.

É tterm ie k  sz trá jk ja . Az Andrássy-uti Schuller- 
féle étterem 12 éthordója 18-án este 7órakor sztrájkba 
léptek, mert egy Guttheil Aladár nevű szervezetlen 
é'hordó a fizetőpincér állására pályázott, aki mint 
szervezetének tagja az éthordókkal tartott. A manus- 
nak sikerült az árulkodás és a fizetőpincért kenyeré
től megfosztani, de nem sikerült néki a gyümölcsö
ket élvezni, mert éthordó szaktársaink a jndással 
nem dolgoztak.

A sztrájk reggelig tartott és győzelemmel vég
ződött, amennyiben a szervezőbizottság Schuller 
főnökkel tárgyalva, a következő pontokat vitte 
győzelemre :

1. A szervezkedésnek szabad folyás éngedtetik.
2. A hetenkénti szabadnap betartása az éthordók

nak kötelessége.
3. Guttheil Aladár rögtön elbocsájtatik.
4. Az összes sztrájkolok visszavétetnek és ez 

ügyből kifolyólag 3 hónapon belül el nem bocsájt- 
hatók.

5. A személyzet csak a Budapesti Pincér-egylet 
utján szerezhető be.

Az emberi öntudatosságnak ezt a magasztos meg
nyilatkozását ajánljuk Gundel apánk figyelmébe, 
aki ezt tengeri kígyónak nevezi — gondolkodjék 
a pincér és főnök közötti jó viszonyról.

K ed élyes estély . Minden tekintetben 
sikerült kedélyes estélyünk volt e hó 14-én, 
mely alkalommal színre került» A gőzember . 
A darabot Tormásy Gyula rendezte, ügy 
az előadás, mint a rendezés jól sikerült, 
amennyiben a szereplők igazán felfogták 
szerepüket. Dr. Zilahy Benedek (Juhász J.), 
igazi ügyvédi flegmával oldotta meg sze
repét. Szipork Zenóbia (Hitessy Olga) ki
tett magáért, amúgy sziporkásan. Vokurka 
Vencel (Tormásy Gy.) kitünően alakította 
a házmestert s jól sikerült mókáin sokat 
nevettek. Nagy tetszést értek el magán
jeleneteikben Zweig J. és Kaczián elvtár
sak. A többi szereplők is megállták a 
helyüket. Ez alkalommal a dalkör is kitett 
magáért. Szóval az egész műsor jó volt. 
A vendégeink ez alkalommal, hisszük, avval 
a reménynyel távoztak, hogy mielőbb egy 
másik kedélyes estélyt élvezhessenek végig. 
A polgári házasságnál a főnyereményt 
Makrai Ilonka nyerte meg. (Gratulálok a 
férjhezmenéshez. Szerk).

Felülfizettek: Tausig S. —.50, Boncsa
L. —.50, Poscharnig J. 1.—, Glauber J. 
—.50, Hermann F. —.50, Süvöltös J. .20, 
Marton S. —.50, Bene P. — .1, Mihola I. 
1. Schönherr J. 1.—, Jámbor I. 1. —, 
Török A. .20, Kelemen Gy. —.50, 
Kozma I. 1.—, Száraz L. 1.—, Varsányi 
L. 1.—, Kalmár E. —.50, Makrai I.-né 
—.50, Vig I. —.50, Kern A. —.50, Zilahy 
I. 1.—, Horváth I. —.70, Beke M. —.70, 
Neumann K. 2. — , Keszeg I. .50, Pap I. 
—.50, Bereczky L.-né 1.—, Simon Gy. 
(vend.) —.50, Ruzics K. 2.50, Bagó J. 1.—,

László S. 1. , Fekete L. 1. - ,  Kovács J.
L—, Feiner J. .50 kor. Sztraka által 
(Uporból): Breuer E. .50, Tóth K. .50, 
Sztraka A. 1. , Pacski J. —.50, Gross S.

.50, Heinberger FI. .50, Savanya S. 
—.60, Boros A. —.50, Horváth J. .50, 
Ulmann —.50, László .50, Wovrunek 
L. .40, Krausz M. .50, Kiss J. .50, 
Reichenfeld D. —.50, Rosner J. —.30, 
Rosenzweig .30, Dimi G. .50, Erzsé
bet kioszkból 1.50 kor.

ügy a közreműködők, valamint a feliil- 
fizetők fogadják a vigalmi bizottság kö
szönetét.

A kizárt épitőmunkások részére be
folyt: Helvétia .80, Upor 1.60, Kisfaludy 
—.00, Opera 2 —, Fiume 2.—, Japán 2. , 
Földy —.60, Hazám 1.60, Kalonics .20, 
Otthon 1.60, Club —.80, Commerce .80, 
Erzsébet-hid 1.20, Budai vigadó .80, Mű
csarnok 1.70, Lassú Gy. 1.—, M. király
1.20, Koszánovics —.60, Pálinkás J. .20, 
Splendit .80, Venezia 1.60, Salamon Gy.

.30, Várkert kioszk 2. , Almási -.80,
Holzer 1.60, Royal 1.80. Pap J. .20,
lu ite 1.60, Országház 1.60, Cairo .80, 
Pannónia 1.20, Holzer — .40. Francia —.80. 
Varga B. .60, Angol 1.80, Miskolczi J. 
1.—, Pópa N. .40, Metropole 2.—. Sza
badság 2.—, Upor 1.60, Club .60, Hel
vécia .80, Pucsok J. 1.—, Keleti 1. ,
Báthory .80. Erzsébet-hid .60, Horváth 
L. -  .20, Nyári I. —.20, Németh G y.—.30, 
Seemann .60, Központi .80, Rémi
1.20, M. Király 1.20, Mokrinált —.40 kor.

A Világosság Népművelő október
havi programmja. Az intézetet szervezett 
munkások alapították, tartják fenn és inté
zik. Minden este (szombat kivételével) és 
vasárnap délelőtt nyitva van. Célja: okta
tás, értelmi fejlesztés és szociális nevelés. 
Beiratási díj nincs.

Felolvasások minden pénteken este 7 1 .-tol 
8V3 óráig.

Október 5. Dr. Kemény Ignác: Nevesebb 
szabadgondolkodók életéből.

Október 12. Holstein Ferenc (Dr. Sz. I.): 
Úti emlékek Spanyolországból.

Október 19. Vitaeste. Tárgy: Fővárosi 
lakásmizériák.

Október 26. Dr. Dalmady Zoltán : Egész
ségünk legnagyobb ellenségei (babona, elő
ítélet, divat, tudatlanság stb).

Tanfolyamok:
Élettan. (Rögtöni segély baleseteknél.) 

Előadó: dr. Kemény Ignác. Minden szer
dán este 7V8 órakor. Első előadás októ
ber 10-én.

Elemi oktatás. (írás-olvasás.) Minden hét
főn este 7 órakor. (E tanfolyam hallgatói 
tagdijat nem kötelesek fizetni.)

Angol nyelv. Előadó Jacques Deiches. 
Minden vasárnap délelőtt 9 órakor.

Francia nyelv. Előadó: Kun Sámuel. 
Minden csütörtökön este 7 és fél órakor.

Német nyelv. Előadó: Jacques Deiches. 
Minden vasárnap délelőtt 10 órakor.

Könyvtár minden este 7 és fél órakor. 
Megnyitás 16-án. Taggyűlés 27-én vasárnap 
este 6 órakor. Havi tandíj 50 fillér, mely
nek befizetése minden előadás látogatására 
jogosít. A tagság csak egy hónapig köte
lező. Beiratkozni lehet az előadások előtt 
minden ceremónia nélkül. Vendégeket szí
vesen látunk. A felolvasások és az előadá
sok minden tárgyból díjmentesek.

A Szabad  Iskola  október hó 15-én nyílik meg. 
Műsorok a szakszervezeti tanács titkárságánál kap
hatók. A tanfolyamokon csak azon szeivezetek ki
küldött tagjai vehetnek részt, amelyek a Szabad 
Iskola fentartásához anyagilag hozzájárulnak. A 
szervezetek október 15-ig tartoznak a megfelelő 
járulékot a szakszervezeti tanács titkárságánál 
lefizetni. A hallgatók két koronát fizetnek szerve
zeteikben, amelyek az igy befolyt összeggel utólag 
leszámolnak. A tanterem Damjanich-utcza 26. szám 
alatt van.

É p itőm u n k ások  zsebkönyve. E czim alatt az 
< Épitőmunkás szerkesztősége igen csinos kiállí
tású, 272 oldalra terjedő zsebnaptárt adott ki. A 
naptári rész annyiban különbözik a többi zseb
naptáraktól, hogy két évre, vagvis az 1607. és 1908. 
évekre szól. Ami a könyv tartalmát illeti, mind
amellett, hogy ez az épitőmunkások első ezirányu 
vállalkozása, bátran vetekedik a többi, már az előző 
években megjelent zsebnaptárakkal. A hasznos és 
oktató közlemények egész sorozafát tartalmazza. 
Ismerteti a szoczializmus lényegét, a szövetség tör
ténetét, fejlődését és mindazt, amire a szervezett 
vagy szervezkedni óhajtó munkásnak szüksége van. 
Közöl statisztikai kimutatást az épitőmunkások vív
mányairól, a munkaszerződésekről, munkaidőről és 
minimális munkabérekről. Ez a kimutatás igen nagy 
fáradságot igényelt, de nem hiába. A száraz számok 
kitűnő anyagot szolgáltatnak az agitáczióhoz. Nem 
kevesebb, mint 140 városban sikerült az építő
in unkásoknak munkabérszerződéseket kivivniok. A 
specziális szervezkedési ügyeken kiviil oly sok 
általános tudnivalókat közöl ez a kis könyv, hogy 
nemcsak az építő-, hanem más szakmabeli mun
kások is érdekkel olvashatják. A zsebkönyv ára 
70 fillér. Csinos kiállítása dicséretére válik a Vilá
gosság -nyomdának.

Húszezer tag — papíron. A kei esztény- 
szodálisok eltanulták Mezőfitől a füllentést. 
Utóbbi százezrekre menő táboráról beszél, 
de ha megkérdezzük, hogy melyik az az 
ipari szakma, mely hozzátartozik, akkor 
hallgatni kénytelen, mert ilyen nincs. A 
keresztény-szociálisok is eldicsekedtek az 
ő kongresszusukon, melyen mindenféle szent 
egyesület, csak munkás-szervezet nem volt 
képviselve, hogy húszezer tagjuk van. Hogy 
hol léteznek az ő egyesületeik és különö
sen hol tartózkodik az a húszezer tag, azt 
mi is szeretnénk tudni. A kongresszus után 
tartott körmeneten résztvettek a budai ifjú
ság Mária-Kongregációja, a központi Mária-. 
Kongregáció, a Katolikus tanoncokat védő 
egyesület és a Katolikus tanonc-menhely, a 
budai urak Mária-Kongregációja, a pesti 
urak Mária-Kongregációja, a Szent Teréz- 
intézet növendékei, az Irgalmas-testvérek 
óbudai és elsőkerületi leánynevelő-intézete, 
a Ranolder-intézet, az Angol-kisasszonyok, 
a Simor-intézet, a Szent Margit-intézet, a 
Szent Sziv-intézet bennlakó és bejáró nö
vendékei és az összes apácák, az angyal
földi Szent Erzsébet-nőegylet, a Mária 
Erzséber-egylet, a Jó Pásztor-intézet, a Ka
tolikus Nővédő-Egyesület, a Szent Vince- 
egyletek, a Központi Oltáregyesület, az ösz- 
szes katolikus körök és legényegyesületek, 
majd a Szent Imre-kollégium és egyesület, 
a ciszterciták, utánuk a vidéki és összes 
fővárosi szerzetesek és világi papok, majd 
a káptalanok képviselői, apátok, prelátusok, 
azután a püspökök. Szóval, pap és apáca 
volt elég, de eleven keresztény-szociális 
munkást még nagyitóiiveggel sem lehetett 
találni.

A választmány 29-én rendkívüli ülést 
tart, kérünk pontos megjelenést.

Az elnökség.
Bocsánatkérés. Alulírott elismerem, 

hogy a szervezeti szabályok ellen vétet
tem, melyért ezúton kérek szaktársaimtól 
bocsánatot s Ígérem, hogy többé a szerve
zetem ellen nem vétek.

Zsigovics József\ konyhalegény.
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Bocsánatkérés. Alulírott elismerem, 
hogy a szervezeti szabályok ellen vétettem, 
melyért ezúton kérek szaktársaimtól bocsá
natot s ígérem, hogy többé a szervezetem 
ellen nem vétek.

Erdelics József, kávéfőző'.
A hátralékos tagok felkéretnek járu

lékaik fizetésére, mert különben névszerint 
lesznek lap utján felszólítva.

Vida J.  -------------------- ------- ------  8 . -
Dávid A. uj tag. — — ......... - 4.30
Burger I. ------  ---------------------  8 .—
Ilykovics A. — — — ...............- 2 .—
Rebeles M. — — — — 2.—
Bálint S. — - — — — 2.—
Rebeles J. ......- — — — — — 4 .—
Mokrin J. — — — ---- — — 4.—

Folytatás a jövő számban.

Szaktársak! Olvassátok és ter- 
jeszszétek a Népszavát.

Kiadó : KÉFÖL KAROLY.
Felelős szerkesztő: SCHÖNHERR JÓ Z SEF.

Ezred éves  és o r s z á g o s  kiállí táson 
millenniumi nagy éremmel  kitüntetve .

Oállik Lajos
r é z m ű v e s  - ni e s t e r
Budapesten, VII.,
Kertész-utca 8.

m m ©
Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői 
konyhaberendezésre. Szállít kávéházi
konyhatíízhelyeket 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 és HAUGG
RÉZMŰVESEK

BUDAPEST, VII. KÉR., AKÁCZFA-UTCA 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, 
cukrászok és kalaposok részére szükséges 
tárgyakat, borászati, vegyészeti és gyógyszertári 
cikkeket és minden e szakmába vágó vörös

réz munkákat és szereléseket.

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

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VII., Nyár-utca 1.


