KÁVÉFŐZŐK
A magyarországi kávéfőzők és segédmunkások érdekeit védő szak- és társadalmi havilap.
A KÁVÉFŐZŐK SZAKEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

uj év — uj küzdelem.

Meghívó.
A budapesti kávéfőzők szakegyesülete
1907. évi február hó 14-én, csütörtökön d. u.
2 és este 8 órakor a «M agántisztviselők*
szakegyesületében, VII. kér., Damjanich*utca
26. sz. (a volt kerületi betegsegélyző pénz
tár) tartja

IV. rendes évi közgyűlését,
melyre tagjait ezennel meghívja.
Az elnökség.

Függelék.
Figyelmeztetnek a tagok, hogy mindazok, kik
négy hónapi járulékkal hátralékban vannak,
a közgyűlésen részt nem vehetnek. A tag
sági könyv elhozandó.

Figyelem szaktársak!
Szakegyesületünk ez évi farsangi mulat
ságát február 20-án tartja a «Lövölde* összes
helyiségeiben, VII. kér., Rottenbiller-utca
37b szám, I. emelet.
Szaktársak ! Ennek a mulatságnak tiszta
jövedelme zárja le zászlónk alapját.
Ha azt akarjuk (és ki nem akarja közü
lünk), hogy május 1-én, a proletárok világünnepén zászló alatt vonuljunk a szabad
természetbe munkástestvéreinkkel ünne
pelni, akkor tegye kötelességévé minden
szaktárs, agitálni a mulatság érdekében.
Ha minden szaktárs megveszi az ő
jegyét és ismerőseinél is kifejti az agitációt,
akkor bizton számíthatunk arra, hogy szer
vezetünkhöz méltó zászló fogja hirdetni a
bennünk rejlő testvériséget.
Jegyek kaphatók az irodában, a vigalmi
bizottságnál és a bizalmiférfiaknál.
Személy-jegy előre váltva 1.20. a pénztárnál
1.40, család-jegy előre váltva 2.40, a pénz
tárnál 2.60.

A meghájasodott nyárspolgárok már-már
úgy látszik a legfőbb feladatuknak tartják
azt, hogy a munkás-szervezeteket «bölcs»
kormányuknál denunciálják a munkások
vezetőit nemcsak a megkergült szolgabirák, rendőrkapitányok, polgári sajtó-kuva
szok, de a lomtárba került tulipán hozatói
is megugatják csak azért, hogy odafent
észrevegyék a férg et, amelyet a munkásság
szervezettségének hatalmánál fogva mind
jobban kezd testéről lerázni.
Hogy a munkásság véréből táplálkozó
fenevadak most már nem elégszenek meg
a sztrájktörvénynyel, hanem a szakszerve
zetek azonnali feloszlatását követelik, ez
csak abból magvarázható meg, hogy a köz
szabadságot, egyesülési és gyülekezési
jogot valószíníi születési előjognak, ösjogticik vagy mondjuk a gyár kémények és az
ezerholdak terjedelmétől teszik függővé.
Ha figyelemmel kisérjük a napi esemé
nyeket, azt az ádáz gyűlöletes hajszát, amit
nap-nap után a szervezett munkások ellen
folytatnak a kizsákmányolok kis és nagy
fajtája a fennálló törvényeink védelme mel
lett az ipartestületek és társulatok falai
között, mondom, ha ezt figyelemmel kisér
jük, akkor nem-e kell, hogy minden becsü
letes munkásnak ökölbe szoruljon kérges
tenyere, amikor bennünket abból a szer
vezetből akarnak kiüzetni, ahol emberekké,
testvérekké nevelkedtünk.
Nem kell, hogy minden önérzetes mun
kásnak az arcába szökjön a vére annak a
hallatára, hogy azoknak a szervezeteknek a
feloszlatását kívánják, amelyek Magyarorszá
gon a kultúráért öt év alatt többet tettek
mint ötven év alatt az összes középisko
láink.
De éppen ez a b aj?!
A magyarországi kapzsi munkáltatóknak
nem kell müveit, felvilágosodott munkás ?
Nekik buta, tudatlan, kevés igényli rab
szolgák kellenek, akiket járomba fogva,
kizsákmányolhatnak.
Mit törődnek ők a magyar ipar fejlődé
sével ?
Ez csak az ajkukon van ?
Fő a rebach . . . 1

A többi mellékes.
Nem kivánnak ők mást a kormánytól,
mint a «J u d ih fejét — a szakegyesületek
feloszlatását.
De már későn kivánják. A szakegyesüle
tek megerősödtek Magyarországon!
És erősségük a tagok öntudatában és
abban áll, hogy alapszabályaik keretén belül
törekedtek mindig tagjaiknak érdekeit elő
mozdítani és megvédeni.
De gondoskodott a szervezett munkásság
arról is, hogy szakegyesületén kivül kiépí
tette a szabadszervezeteit is, amelynek
segítségével épp olyan jól meg fogja védel
mezni jogait, mint a szakegyesületében.
Szaktársak !
A fentiekből láthatjátok, hogy újabb fel
adat vár reánk.
Az uszítok szakegyesületeink feloszlatását
kivánják, hogy kutya-módra marcangolhas
sák testünket!
Mi erre azzal felelhetünk:
Szakegyesületeinket megvédjük, szabad
szervezeteinket kiépítjük azáltal, hogy min
den bizalmiférfi lakása egy-egy szakegye
sület lesz, ahol összejövünk és tanácsko
zunk, szabadon.
Fel, kettőzött erővel az öntudatos szer
vezkedésre !
Legyen mindegyik bizalmiférfi egy-egy
agitátor. Olvassátok és terjeszszétek párt
lapunkat, a N épszavát, amely öntudatos
szociálistává nevel benneteket s ha azok
lesztek, győztetek.

A szövetkezeti mozgalomról.
A szakszervezeti választmány a szakszer
vezeti mozgalom mellett szükségesnek mondja
k i a szövetkezeti mozgalmat. E zt elismerve, a
szakszervezeti választmány a szervezett mun
kások figyelm ébe aján lja az Általános F o
g y asztási szövetkezetei és felh ív ja a szakszervezetek vezetőségeit, hogy a szakszerve
zetekben tömörült m u n kássággal ismertessék
m eg a szövetkezeti mozgalom szükségességét
és ez iránti prop ag an d áju kkal h assan ak od a ,
hogy a szervezett m unkásoknak minél nagyobb
tömege tépjen be az Á ltalános F ogyasztási
Szövetkezetbe.
A szakszervezeti választmány 1906 decem
ber hó 12-én tartott ülésén hozta a fenti
határozatot. A szakegyletckben szervezett

jtftnden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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munkásságra uj feladat vár. Egy eszmét
kell diadalra vinnie, melyet eddig csak
kevéssé méltattak nálunk figyelemre. A mun
k á ssá g fog y asztását kell szerveznie.
Az általunk termelt javakat többé nem
engedjük át a közvetítő kereskedelem profit
jának. Semmi szükségünk sincs arra, hogy
mi kitartsunk egy osztályt, mely produktív
munkát nem végez, mely osztály az álta
lunk termelt javaknak közvetítése révén jut
vagyonhoz, gazdasági és politikai hatalom
hoz és befolyáshoz. Annál kevésbé, mert
ez az osztály a gazdasági és politikai hatal
mát arra használja fel, hogy a munkásság
kizsákmányolását minél tökéletesebbé tegye
és ezzel az osztályuralmát állandósítsa és
kiterjessze. A szervezett munkásságnak tehát
nemcsak joga, hogy az általa termelt javakat
a szervezett fogyasztás révén eloszsza, hanem
kötelessége is. Tartozik ezzel az ő osztály
helyzetének, mely arra utalja, hogy harcot
folytasson a tőke ellen. Ez a harc pedig
nem lehet egyoldalii. Amig mi a legkemé
nyebb küzdelmet folytatjuk a szakegyletek
ben és a bérharcokban a munkafeltételek
megjavításáért anélkül, hogy valamely esz
közzel rendelkeznénk, mely az elért ered
ményeket a maguk teljes épségében képes
is legyen megóvni, addig a kapitalista tár
sadalom kizsákmányolását sem megszün
tetni, sem csökkenteni nem tudjuk.
A tapasztalat bizonyítja ugyanis, hogy
hiába ér el a munkásság jövedelemtöbbletet
a bérharcok utján, ha a közvetítő keres
kedelem felemeli az élelmi és ruházati
cikkek, valamint a lakások árát. De a kapi
talista kapzsiság nem is éri be azzal, hogy
a megdrágult munka arányában emelje fel
az árakat. 10%-os munkabér emelésnél
20%-kal emelkedik az élelmi és egyéb
cikkek ára. Még mielőtt a kőművesek
sztrájkjáról hallottunk volna valamit, a lak
bért 25—30, sőt sok helyen 60%-kal emelték
a házbéruzsorások az olyan viskókban is,
melyeket 30—40 évvel ezelőtt építettek.
Ezek mellett nem szabad szem előtt
téveszteni, hogy a profitvadászat, a végtelen
verseny megteremtette a kiskereskedelem

Karácsonyi ének.
Irta BÁLINT ALADÁR.

Szűz bibor hajnal szántotta fel a puszták
sötétségét. Jövének napkeletről sallangos
pa. ipákon, aranyos csőtárral, ékes művü
kantárral a három bölcs királyok, Gáspár,
Menyhárt, Boldizsár. Negyven éjszaka és
negyven nappal tarta már utuk és még
nem álla meg a csillag, melyet láttak nap
keleten és előttük ment vala.
Elcsüggedének a három királyok, mond
ván, vajha megláttuk volna ama várost,
ahol megszületett az isteni gyermek.
Ekkor megjelent előttük az Idvezitő, de
nem gyermekded mosolygó orcával, hanem
halvány, sovány testtel, szeméből köny pa
takzott, dicsfénynyel övezett fejét töviskorona véresre sebezte . . . .
És megszólalt Jézus. — Királyok, ki
rályok, hiú földi királyok, mért kerestek
engem, aranykoronával sallangós paripán,
temérdek ajándékkal, aranynyal, mirhával ?
Hol szerzétek eme kincseket, vájjon
leszálltatok-é az aranyért, ezüstért a föld
sötét mélyébe, vájjon perzselte-e karotokat
az olvasztó kemence tüze, kérges-é tenye
retek a pöröly markolatától? Leszálltatok-é
önön gyarló életetek kockáratételével a
haragos tengerek fenekére, koronátok igaz
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számtalan visszaéléseit. Az élelmiszer uzsora már rövid időn belül a legfényesebb ered
mellett a hamisított és romlott áruknak ményeket fogja tudni felmutatni.
Minden attól fü g g , hogy az elvtársak
rengeteg tömegét fogyasztja el Budapest
munkássága a saját és gyermekei egészsé mennyi elszántsággal, milyen lelkesedéssel és
gének rovására. Ide tartozik a hamis mérték kitartással fo g n a k a szervezkedés munkájához.
Ha azt akarjuk, hogy Magyarország
is, mellyel derüre-borura csalják meg a
proletáriátusának szövetkezeti mozgalma
hitelbe vásárló gyanútlan fogyasztókat.
úgy a jelenben, mint a jövőben megszabott
Fel kell tehát vennünk a harcot minden
vonalon. Nemcsak a termelésnél folyó ki fontos hivatását betöltse, nem lehet kétség
zsákmányolásnál, hanem az áruelosztásnál, abban elvtársak, hogy nekünk a szakszer
a közvetítésnél folyó kizsákmányolással vezet és a pártszervezet mellé meg kell
szemben is öntudatosan kell szervezkednünk. teremtenünk a harmadik szervezetet: a
szövetkezeti szervezetet.
A fogyasztási szövetkezet a szervezett
Munkástestvéreink ! E lvtársak! Felhívunk
munkásság kezében forradalmi
eszköz. benneteket arra, hogy minden szakegylet
Nélkülözhetetlen, de egyszersmind legyőz alakítsa meg a m aga szövetkezeti szervezetét.
hetetlen küzdőtárs abban a harcban, melyet
Ez a szervezet pedig válassza meg a szervező
a kapitalista kizsákmányolás ellen folytatunk.
bizottságát, melynek fe la d a ta legyen a szövet
Ezért kötelessége a szervezett munkásság
kezeti mozgalom nak minél\ hathatósabb ter
nak épen olyan rendíthetetlen buzgalom
jesztése és ezzel együtt az Á ltalános F o g y asz
mal tömörülnie a fogyasztási szövetkezetbe,
tási Szövetkezetnek a fellendítése.
mint akár a szakszervezetben, akár a pártTi hozzátok szólunk munkástestvéreink
szervezetben.
az osztályharc alapján szervezett öntudatos
A szakszervezeti választmánynak nagy- munkássághoz, mint a forradalmi szellem
fontosságú határozata fordulópontot jelent nek és a proletárszolidaritásnak kiapadha
a magyarországi munkásmozgalom törté tatlan forrásához, midőn nagy és nemes
netében. Egy uj harcost, egy uj fegyvert munkára hívunk fel benneteket. Hivatkozunk
nyert a szervezett proletáriátus, mely alkal arra a bámulatos, titáni küzdelemre, mellyel
mas arra, hogy már a jelenben is meg alig másfél évtized alatt a semmiből meg
javítsa a munkásság anyagi és erkölcsi teremtettétek a mai hatalmas és erős szer
helyzetét, a közel jövőben pedig teljesen vezett munkástábort, mely számtalan ismert
uj termelési rendnek vesse meg az alapját. sikerével, alkotásával és intézményével meg
És itt fel kell hívnunk az elvtársak figyel tanította a kapitalista társadalmat tisztelni
mét arra, ne tekintsék azt, hogy az Álta és becsülni a proletármunkát. De a mun
nincs megállás.
Bár
lános Fogyasztási Szövetkezet ma még nem kásmozgalomban
elégíthet ki minden igényt, aminek az oka mennyit végeztünk is el munkástestvéreink,
az, hogy a fogyasztók száma, valamint a még óriási feladatok és harcok várnak
rendelkezésére álló tőke kicsiny. Ám éppen reánk, melyeknek megoldására és végigez a körülmény egy okkal több arra nézve, küzdésére okvetlen szükségünk van a szö
hogy tömeges belépésünkkel és fogyasztá vetkezeti szervezetre. A munkásság anyagi
sunt kai minél előbb képessé tegyük a jólétének emelése, a munkáltatóval folytatott
nagyobb feladatok megoldására. Üzletköré harcban az ellenállás növelése, munkásság
nek fokozatos kiterjesztésére, minél több erkölcsi és művelődési viszonyainak javí
élelmi, háztartási és ruházati cikknek a tása, a munkásság még indifferens száz
közvetítése, a takarékbetét-üzlet létesítése ezreinek a szervezése és főleg az uj ter
stb. által és végül a saját termelés meg melési rendnek megalapozásával a kapita
kezdésére. ügy lehet, hogy ez hosszú évek lista kizsákmányolás visszaverése, mind meg
munkája lesz, de éppen úgy meglehet, hogy annyi elsőrangú fontossággal biró feladat.
gyöngyéért? Vájjon melyik földet miveltétek, hogy temjént, mirhát növesszetek,
Gáspár, Menyhárt, Boldizsár?
Mért kerestek engem aranykoronával,
sallangos paripán, temérdek ajándékkal,
aranynyal, mirhával ?
Mért nem hozzátok elém kifosztott né
pek ezreit, kik országitokban mint a kóbor
ebek lakoznak az erdők rengetegében, a
kopár pusztaságokon.
Mért nem hozzátok elém ama férfiak
özvegyit árváit, kik önös céljaitokért harcba
indulának botorul és a keselyük martalé
kává lőnek.
Mért nem hozzátok végül ama ezer meg
ezem embereket, kik verejtékükkel, tesük
fáradalmával dolgoznak, hogy ti bíborba,
bársonyba, aranyos palástba, márványpalo
tába dőzsöljetek, elpusztítván a dolgozó
méhek eleségét, Gáspár, Menyhárt, Bol
dizsár?
Királyok, királyok, hiú földi királyok,
mért kerestek engem? Ma még megkeres
tek, holnap megtagadtok. Valamint a dúvad,
garázdálkodtok majdan, elpusztítjátok hiv
népeimet, az én hiv fiaimat és mindezeket
az én nevemben. Az én nevemben gyil
koltok, öldököltök, raboltok. Gáspár, Meny
hárt, Boldizsár.

Nem kell nékem a ti aranytok, a ti
mirhátok, temjéntek, mert száll abból sirás,
rivás, átok. Eridjetek csak, nem áll meg a
vezérlő csillag, vagy ha megáll, nem az én
csillagom lészen az.
Mondván, szertefoszlott az Idvezitő képe.

Apróságok.
1907 január elsején, az újév napján, kö
telességemhez híven, elmentem hivatalomba,
a szakegyesületi irodába, hogy végezzem
megszokott, sablonszerű, de izg ató mun
kámat.
Alig hogy az ajtót behúzza utánam az
önműködő készülék (amit prezentbe kap
tunk), körülfogva találom magamat jobbrólbalról, hogy sem előre, sem hátra nem tu
dok haladni a sok gratulációs «elvtárstóh,
kik mindannyian boldog újévet kívánnak
nekem s én viszonozva a sok jó kíván
ságot, igyekeztem kibontakozni társaim
közül, mert veszettül csilingel az irodában
elhelyezett ördöngös masina. S rohanok a
telefonhoz, hogy a kagylót leemelve elné
mítsam a szörnyeteget, aki az elmúlt esz
tendőben úgy megtáncoltatott, mint a
városligetben a Vitéz Márton putriában
szokás a fabábukat. A kagylót a fülemhez
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»Tudtunkkal a budapesti és az összes
vidéki kávéházak káveslegényei a Budapesti
kávéfőzők szakegyesületének szervezett izgjai. (Csak a fővárosban. Szerk.) Érsekújváron
azonban ez nincs igy, pláne a »Nemzeti«
kávéházban. Itt nagy ellenkezésre találtunk
tudniillik azért, mert szocialista mivoltunkat
nem akartuk megtagadni. Könnyebb meg
értés okából részletesen elmondok mindent
s talán önök »nagy hatalm u kn ál« fogva
segíteni fognak az érsekujvári pincéri karon.

Mi kijelentjük, hogy e féreg szerveze
Múlt év nov. 15-én adta át Marosi ur emlí
tett kávéházat Grosz Mór urnák, a jelen tünknek tagja soha sem volt. Tegyék meg
legi tulajdonosnak. A személyzet is meg a szükséges lépéseket kívánságaik elérésére,
maradt, köztük egy derék, szorgalmas, de részünkről nem marad el a kellő támogatás.
szocialista kávéfőző is.
A »Világosság« népművelő január
Ámde időközben, dacára szorgalmának, havi programmja. Az intézetet szerve
zett munkások alapították, tartják fenn és
elbocsátotta az uj főnök.
Kutattuk az elbocsátás okát és megtalál intézik. Minden este (szombat kivételével)
tuk egy levélben, amelyet egy budapesti és vasárnap délelőtt nyitva van. C é lja :
tüzilegény küldött a kávésnak és amelyben oktatás, értelmi fejlesztés és szociális neve
megemlítve, hogy ő gyűlöli a szocializmust, lés. Beiratási dij nincs.
továbbá Ígérve, hogy engedelmes szolgája
Felolvasások. Minden pénteken este 7 1/«,—
lesz főnökének, alkalmazásért könyörög. 8 7 3 óráig. Január 4. Dr. Marschan Géza;
Érthető, hogy ez a körülmény nem maradt A történelmi materializmus. Január 11.
hatástalanul a pincérekre nézve. A díszes Vitaeste ugyanezen kérdésről. Január 18.
levél írója elérte célját, amennyiben őt a Dr. Kemény Ignácz: A tüdővészről. Január
főnök sietett alkalmazni, csakhogy azóta 25-én Michover Eszter: A nő viszonya val
nekünk pincéreknek is rosszabbodott a láshoz és tudományhoz. Február 1. Ugyan
helyzetünk. Eddig 18 órát töltöttünk egy ennek folytatása.
Tanfolyamok. Elemi geometria (mértan).
huzamban, most 20 órát is kitesz napi
munkaidőnk. Ennyire megnehezítette hely Előadó: Kún Sámuel. Minden kedden este
zetünket ez a díszpéldánya a gerinctelen 7 és fél órakor. Angol nyelv. E lőadó:
Jaques Deiches. Minden vasárnap délelőtt
emberállatoknak. A neve Seidl Dezső.
Kérjük Önöket, tegyenek érdekünkben 9 órakor. Francia nyelv. Előadó: Kún
Sámuel. Minden csütörtökön este 7 és fél
valamit.«
Itt következnek az aláírások.
órakor. Német nyelv. Előadó: Jaques Dei
ches. Minden vasárnap délelőtt 10 órakor.
Kérdezzük a vidéki szemfüles iparható A sakkjáték elmélete és gyakorlata. V ezető:
ságokat, iparfelügyelőket, vagy a minden Gyulai B. Könyvtár minden kedden este
lében kanál szolgabirókat, akik vadászkutya 7 és fél órakor és vasárnap d. e. Taggyűlés
módjára szimatolnak a szakegyletek körül, 13-án d. u. ö órakor. Irodalmi délután:
megkérdeztek-e egyszer is valamely vidéki 13-án d. u. 3 órakor. Programmja később
kávést vagy szállodást, hogy hány órát fog közzététetni. Oktatásügyi értekezlet
dolgoztat alkalmazottaival? De még a kol 27-én d. u. 5 órakor. Havi tandíj 50 fillér,
dusbér után sem érdeklődtek, ugy-e? — melynek befizetése minden előadás látoga
Az ilyesmi nem ingerli kevéske eszecskéjü- tására jogosít. A tagság csak egy hónapig
ket, de rögvest összeröffen a nagytekintetü kötelező. Beiratkozni lehet az előadások
kupaktanács, ha arról van szó, hogy a mun előtt vagy után. Vendégeket szívesen látunk.
kás az igazát keresi. Ilyenkor fogvacogva A felolvasások és az első előadások min
adják ki a jelszót, hogy a kutya szocialistá den tárgyból díjmentesek.
Vigalom. Múlt évi december 26-án tar
val »jól« el kell bánni.
A levelet küldő elvtársaknak azt izenjük, totta a Budapesti Kávéfőzők Dalkara két
hogy szörnyű kizsákmányoltatásuk szervez éves fennállása emlékére dalestélyét és a
dalkar csoportarcképének leleplezését.
kedésre, összetartásra serkentse őket.
Ez alkalommal helyiségünk szűknek bizo
És azt az alakot, aki piszkos könyörgé
sével elősegítette az önök még nagyobb nyult a vendégek befogadására s bizony,
mérvű kizsákmányoltatását, k i kell közö akik ez alkalommal azért jelentek meg,
hogy lássanak és halljanak valamit a müsíteni.

szorítva, halló, halló, ki beszél. Hát képzel
jék ! Egy kávés azért tesz szemrehányást,
hogy a kisegítő nem akart három koronáért
szilveszter éjjel dolgozni. Én persze kiok
tattam a zugolódót a rendkívüli esetről s
aztán boldog újévet kívánt, amit én viszo
noztam.
Alig hogy leereszkedem az Íróasztalom
előtt levő székre, ismételten csilingel a
telefon, felugrok, boldog újévet kíván egy
szaktárs, — én is! Ellépek a telefontól,
már megint harangoz, hallgatom, az előbbi
szaktárs hangjára ismerek, aki panaszkodni
kezd, hogy neki rosszul köszöntött be az
uj esztendő, mert az éjjel is dolgozott és
ma is egész nap kell dolgoznia. Én igye
keztem vigasztalni, hogy mielőbb meg
szabadítsam a levegőben összezsugoritott
karjaimat a kagylótartástól, ami sikerült is.
De micsoda végzet? Ott hagyom a tele
font, magamra akarom venni az irodai ka
bátomat, már megint megszólal a falra
szorított ládika s én veszettül oda ugrok,
hogy torkon ragadjam a lármázó egérfogót
és siettemben kabátom ujjába csak egyik
kezem gyughattam bele és úgy lógatva
kabátomat, hallgattam a boldog újévet és
újabb panaszt.
És ez igy ment délután 1 óráig, mig

végre megszabadultam attól, hogy -20,
50, de százszor is, felugorjak és leüljek,
1907 január elsején a telefon miatt.
Cellárius elvtársam, a Kávéssegédek Szak
lapjának ez évi első számának tárcarova
tában leírja, hogy milyen jó hatással volt
szociáldemokrata érzelmeire, amikor azt a
bizonyos «vörös» plakátot olvasta, amely a
Király-utcában, a Terézvárosi templom
falára volt ragasztva, a keresztre feszitett
názáreti Jézus mellé.
Nem a plakát odaragasztása miatt örven
dezett Celláriusz elvtársam. Óh nem. Ha
nem a plakát tartalmán, amely körülbelül
akként szólt, hogy a kávéssegédeket fel
szólítsa e hazug társadalom elleni szervez
kedésre, mely társadalomban azon kevesek
féktelen fényüzési kényelmét a kávéssegé
dek is verejtékes munkájukkal, éhbéren
elősegitik. A plakát lelkesítő szavaitól Cel
lárius barátom fellelkesedve, sietett, hogy
üdvözölhesse kávéssegéd szaktársait, kik
ily rövid idő alatt magukba szívták a for
radalmi szellemet, hogy becsülettel szol
gálják a nemzetköziek vörös lobogóját.
Á lelkesedéstől űzetve a szakegyesületébe
sietett, melynek keskeny folyosóján didergő
proletárasszonyok látása ébreszthette fel
édes elmélkedéseiből. S valószínű, a sok

Tehát: M unkástestvérek, s z a k tá rsa k ! Be
a szövetkezeti szervezetbe: a m unkások
fo g y asztása a m u n kásoké!
Az Ált. Fogy. Szöv. vezetősége.

SZEMLE.
Levél a szerkesztőséghez. Egy levél
érkezett hozzánk Érsekújvárról, amelyet
kevés változtatással közreadunk már csak
azért is, hogy bizonyitsuk, mennyire meg
érett
és milyen hátrány a szervezkedé
sünkre, hogy még nincs meg a szállodai,
éttermi és kávéházi alkalmazottak országos
szövetsége.
De közre adjuk a levelet azért is, mert
a szomorú valóság mellett, amelylyel fog
lalkozik, egy örvendetes jelenséget is foglal
magában es ez az, hogy a vidéki szállodák
frakkos rabszolgái is ébredezni kezdenek.
Az a láthatatlan dellrlum, mely őket szellemi
dermedtségre kárhoztatta, kezd engedni a
vidéki pincéreknél is, mert az Ifjú óriás,
a szociálizmus ébresztő lehelete megérin
tette őket is. Őket, akik 18 hosszú órán
keresztül kénytelenek a bőrkabátosok és
egyéb herék szolgálatára állani. Ez kész
tette őket is arra, hogy tiltakozzanak azon
embertelen kizsákmányolás ellen, amelyet
osztályrészül juttatnak a vidéki pincéreknek
és kávéfőzőknek a nagy hassal pöffeszkedő
szállodások.
Egyébként itt adjuk a levelet:
T. Szerkesztőség!

közül egyet megkérdezhetett Cellárius ba
rátom, hogy mire várakoznak künn a
folyosón, a dermesztő hidegben. És ekkor
megtudta Cellárius barátom, hogy a folyó
són didergő proletárasszonyok gyermekeit
benn, a szakegyesület meleg falai közötti
felruházzák, uzsonnáztatják.
Cellárius elvtársam — saját bevallása sze
rint — szervezett munkásoknak hitt Várunk
nak falain belül látottak és hallottak az
előbb táplált magasröptű szép reményeit a
jövőre nézve alaposan megtépdesték s csa
lódva távozott a helyszínéről.
De vigasztalódjék Cellárius elvtársam,
hogy a «vörös» plakát szavai nem a pusz
tába hangzottak el, hanem azok sok-sok
szaktársnak a szivébe bevésődtek, akik már
mint egész emberek küzdenek a szociális
igazságokért, hogy a felruházandó gyer
mekek apjának kissé becsületes munka
bérük legyen s ami leginkább bánthatta
Celláriust, az hogy a munkaképtelen apák,
feleségeik kívül voltak kénytelenek bevárni,
míg a kis lurkókat csendben, a munkás
társi szolidaritás, a proletárbecsület nevé
ben felruházta, a jövőben a sápadt arcú
proletárasszonyok a folyosóról belül ke
rülnek a szakegyletbe, a selyembluzos
«uri» asszonyok közé.
Suhogó.
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sorból, nagyon csalatkoztak reményükben
s mondhatom, sokan hangos gondolatokat
közölve, kénytelen-kelletlen távoztak.
Az ünnepi beszédet Bereczky Lajos, a
dalkar elnöke tartotta.
Az estélyen két dalkar működött közre,
a sajátunk és az »Excelsior« nyolcas dalos
kor. Dalkarunkon észre lehetett venni a
kétéves iskolát: csak a tenor szorul pót
lásra, különben az összhang jó volt.
Az »Excelsior daloskor tagjainak igazán
iskolázott hangjuk van. A jelenvoltak élvezet
tel hallgathatták az egyes énekszámokat.
Volt kupié is s ez alkalommol C sászár
remekelt. Zilahy Erzsiké »A nép nevében«
c. költeményt szavalta elég temperamen
tummal. Végül »Az angol kisasszony«, egyfelvonásos bohózat került színre, a cím
szerepben Tormósyval és Hitesy Olgával.
Játékuk valóban művészi volt. Czinner
Mariska, egyes jelentéktelen hibáktól elte
kintve, kedves volt szerepében. Kovács
(huszárönkéntes) és Wimmer (Timsó Muki)
jól alakították a párbajra való előkészületet
és nem sok kívánni valót hagytak hátra.
Az »Egy éj Velencében« bízvást elmarad
hatott volna. Egészben véve szépen folyt
le az estély.
Felülfizettek: Kasznár Nándor kávés ur
10.—, Springer J. kávés ur 5.—, Grünwald O. —.60, Grünwald Ö. —.50, NagyJ.
.40, Mihál Róza k. a. —.40, Kalonics F.
— .60, Pollak S. —.60, Upor kávéház 1.20,
Zilahy J. 1.—, Szoka V. — .60, Morvái J.
—.60, Bősze L. —.60, Kuttner F. —.60,
Stefánovics S. —.60, Fogarasi Ö. 20, Szá
raz L. —.50, Béni A. 1.—. Petős N. 1.—,
Benics S. —.20, Susztek J. —.40, Kéföl K.
1.-—, Kozma J.-né 1.—, Bereczky L.-né 1.—,
SzikoraA. 1.—, Krausz J. 1.—, Menyhárt M.
—.40, Neumann K. 2.—, Poscharnik J.-né
1. —, Krausz F. —.40, Trenk E. vendéglős
1.40, Duni G. —.40, Mok F. —.40, Bene P.
—.60, Kohn M. —.40. Bubik N. Érsekújvár
2. —, Schönherr V. 1.50.
A felülfizetők és közreműködők fogadják
a rendező-bizottság köszönetét.

követeljük, hogy Rápszky Zsigmond ur a
következő elégtételt adja :
1. Hogy írásban kötelezze magát, hogy
az osztályharc alapján álló szervezett mun
kásságot többé gyalázó szavakkal illetni
nem fogja.
2. Hogy az eddig viselt fehér nyakkendő
feketével és a kivágott mellény magassal
cseréltessék ki.
3. És kötelezze magát, hogy ezen okból
kifolyólag f. évi április hó 1-ig senkit sem
fog elbocsájtani.
Budapest, 1907. január hó 13-án.
A tulajdonos sajátkezű aláírása :

R ápszky Zsigmond s. k.,
Főpincérek:

kávés.

K iegei István s. k. Zeidler J ó z s e f s, k.
Felszolgálók :

Német P á l s. k. Wendelin Já n o s s. k.
Fisem er Já n o s s. k.
Konyhaszemélyzet :

Ungur M ihály s. k. M olnár Sándor s. k.
K iss M ihály s. k.

700
Kožerobotnik — .................. - ......................
Cipész — — .........— --- — — — — —
6800
Épi tőmunkás
— — ......... - — — — .......... 19000
Bauarbeiter ............ - ..................... — — 8800
StaviteTsk)r Robotník — — ......................
3200
Éttermi Pincér ............... —~ ...............
1000
Famunkások Szaklapja ................................- 14000
Fachblatt dér Holzarbeiter.......................... - 2100
Festők Szaklapja ......... -................................
3100
Kávéssegédek Lapja ..............- -.....................
2500
Könyvkötők L apja.................
2600
Lithographia......... -...........................................
U00
2700
Molnárok Lapja— .................. - ........- — —
600
Objectiv (Fényképész).........- — --- -...............
Szabók Szaklapja .................................... —
5200
800
Schneider-Facbblatt.......- ............- ...........
Törekvés (bőröndösök lapja) — .............. 500
1200
Vegyészeti Munkás— — — ...........................
Vas- és Fémmunkások Lapja ..................... 19000
Eisen- und Metallarbeiter...........................
5000
Egyszer havonta megjelenik:
Borbély- és Fodrászsegédek Szaklapja.........
1200
Cipőfelsőrészkészitők L a p ja ......- ........... —
800
Fuvarozó Munkás — ....................- -- .........
3000
Kereskedelmi Alkalmazottak L ap ja...............
1000
Kalaposmunkás......... - ................ . --- -........
300
Kávéfőzők Szaklapja ..............- — — — —
800
Mészárossegédek Lapja — -......... - -- —
1000
Szobrász............. - ..............- .................... —
500
Textilmunkás — — ............ ........ — .........
1200

Bizalmi férfiak
a kávéssegédek részéről:
a kávéfőzők részéről:

G erzsábek Károly s. k.

Ungur M ihály s. k.

Mint békéltető bizottság a kávéssegédek részéről :

Zuckermandl M iksa s. k.
F alatkay G y ő z ős. k. Neumann Izor s. k.
Mint békéltető bizottság a kávéfőzők részéről:

Schönherr J ó z s e f s. k.

Zilahy Imre s. k.

A Szakszervezeti Értesítő az idén is — szo
kásához híven — szemlét tart a szakmozgalom ter
jeszkedése felett, amely megkapóan szép képét tárja
fel annak az igazságnak, hogy az üldözések, melyek
a tulipános kormány létezése óta fokozottabb
dühvei fojtogatják a szervezett munkásságot, a mi
malmunkra hajtják a vizet. Lapunk szűk tere miatt,
a legnagyobb sajnálatunkra, nem közölhetjük a
jelentést, csak arra kell szorítkoznunk, hogy a szak
lapok példányszámait mutassuk be, bár itt is kívá
natos lett volna egy összehasonlitó táblázattal
illusztrálni, hogy az egyes szaklapok az elmúlt év
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Ezr edé ves és o r s z á g o s kiállításon
millenniumi nagy éremme l kitüntetve.

Gállik Lajos
réz m ű v e s-m e ste r

Budapesten, VII.,
Kertész-utca 8.
© m ®

A Szt. Gellértszobor és az Erzsébethid kávéház — mint tudjuk — szomszéd

ságban vannak egymással s ennek tulajdo
nítjuk, hogy a konyhalegényt egy alkalommal
arra akarta felhasználni a tulajdonos, hogy
vele a Szent Antal perselyébe 60 fillért
küldjön s mivel a konyhalegény nem volt
hajlandó a 60 fillért Szent-Antalhoz eljut
tatni, nem engedte tovább dolgozni. Szak
társaink előtt ismeretes, hogy Rápszky
kávés ur, amilyen benső szeretettel viselte
tik a Szent Antalok iránt, épp oly nagy a
gyűlölete a szervezett munkások ellen.
Történt, hogy a hetekben egyik kávéfőző
szaktársunk, mint kisegítő dolgozott nála
s ez alkalommal megint brutálisan viselékedett az ott dolgozó kávéssegédekkel.
A durva megjegyzésekre szaktársunk a
kávéssegédek mellé állt s ő is tiltakozott
a főnök ur túlkapásai ellen, minek követ
keztében őt a Szent Gellért imádó kávés
durván megsértette. Az elkövetett sértésekért
Rápszky uram folyó hó 12-én, Schönherr
és Zilahy elvtársak jelenlétében, Sztraka
szaktárstól ünnepélyesen bocsánatot kért.
Ez ügyből folyólag pedig 13-án az
alábbi egyezményt irta alá a Szent Gellért
védence:
Mi alulírottak, az Erzsébethid-kávéház
összes személyzete és pedig: főpincérei,
felszolgálói és az egész konyhaszemélyzet
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Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői
konyhaberendezésre, ©©©© Szállít kávéházi
konyhatűzhelyeket és mindennemű vörösréz
főzőedényeket. Ja v ítá s o k és sz ín e z é se k
pontosan és jutányos áron szállíttatnak.

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 az á n o k a t,
vendéglői és kávéházi berendezéseket, mosóés takaréktűzhely üstöket; mézeskalácsosok,
cukrászok és kalaposok részére szükséges
tárgyakat, borászati, vegyészeti és gyógyszertári
cikkeket és minden e szakmába vágó vörös
réz munkákat és szereléseket.
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