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Szaktársak talpra!
Igen. talpra, — jobban mondva harezra 

szólítanak benneteket, de nem a ti szószó
lóitok, nem! az elbizakodott főnökeink 
szólítanak bennünket harezra. Egy-két meg
li ibbant agyvelejű kávés hurkot akar a 
kávéfőzők nyakára készíteni, hogy azt a 
kedvező pillanatban nyakunkba vetve meg
fojthassanak.

Szaktársak! Kávéfőzők, konyhalegények, 
nem kevesebbet akarnak ezek az urak, mint 
a mi szervezetünket tönkre tenni, be akar
nak avatkozni a mi belső ügyeinkbe; ők!

az urak ők akarják megszabni, hogy 
mi szabadidőnkben mit csináljunk; ők 
akarják megszabni, hogy mi hogyan gon
dolkozzunk. Szóval gyámságban, szolgaság
ban s végül az átkos ügynökök karmai közé 
szeretnének bennünket újból juttatni. Fáj 
nekik, nagyon fáj a mi szervezettségünk; 
sehogysem akarják ők azt megérteni, hogy 
mi, — akiket ők csak pár évvel előbb csak 
igavonó baromnak, szolgának, cselédnek 
tartottak, rúgtak, adtak-vettek, mint az ókori 
rabszolgákat, hogy most fölemelt fővel 
szembe merünk állni a nagyságos munka
adó urakkal s meg merjük védni, a már 
hosszas küzdelem után kivivőit jogainkat. 
Ő k ! a liberálisok nem akarják elismerni, 
hogy a munkás is ember; ők, a nagyságos 
munkaadó urak szeretnék a szót belénk 
fojtani, az agyunkat, kezünket gúzsba kötni. 
Ők, a nagyságos munkaadó urak, mindegyik 
egy kis czárnak képzeli magát, hogy ha 
mi fölmérünk jajdulni a rajtunk elkövetett 
sérelmek miatt, akkor ők kancsukával végig 
vághatnának rajtunk. Hát tisztelt munkaadó 
urak ez a korszak már lejárta magát, még 
Muszkaországban is. A munkás most már 
nem bitang jószág, mert szervezettségével 
meg tudja védeni magát. Vagy azt hiszik 
önök, jó munkaadó uraink, hogy a mi nem 
sikerült a kormányoknak, az sikerülni fog 
önöknek? — Óh nem! — Mi meg fogjuk 
védelmezni szakszervezetünket az önök 
újabb támadásaival szemben is, de meg 
fogjuk védeni a fennálló szabad napunkat is, 
sőt ki fogjuk vívni a most előttük fekvő 
jogos kérelmünket is.

Önök provokáltak bennünket, mi nem

akartunk újabb harezot, békés megoldást 
óhajtottunk, önöknek harcz kell. Jó, mi 
felvesszük a harezot, mert kényszerítenek 
bennünket, hát jó, legyen az önök akarata 
szerint.

Szaktársak, értsétek meg jól, a munka
adóink belekényszeritettek bennünket a 
harezba, mert elképzelhetünk-e mást, az ő 
eljárásukra, mint részünkről a legelkesere- 
dettebb harezot, akkor, amikor ők nem 
akarnak kevesebbet, mint a konyhalegé
nyek kizárását szakegyletünkből.

Értsétek meg jó l! Ők, a nagyságos munka
adó urak a mi portánkon is parancsolni 
akarnak.

Azt mondják a konyhalegények csak cse
lédek, nem ipari munkások, azért ezeknek 
szabadnap nem jár, s onnét veszik őket, 
ahonnét nekik tetszik. Azt mondják a mi 
jó főnökeink, hogy csak a kávéfőzők szak
munkások, illetve ipari munkások; helyes, 
ha ez igy van, akkor tessék a kávés uraknak 
a konyhalegényeket, mint" tanonezokat szer
ződtetni három évre, akkor — de csak 
akkor — jöhetnének elő azzal a maszlaggal, 
hogy a konyhalegényeknek nincs helyük a 
szakegyletben.

Mi a konyhalegényeket segédmunkások
nak ismerjük és mint ilyen, nem hogy tagjai 
lehetnek a szakegyesületnek, hanem köteles
ségük, mert a saját érdekük megköveteli. 
Kávéfőzők, ha mi elfogadtuk volna a munka
adók ezen abszurd kívánságukat, akkor saját 
magunkat végeztük volna ki. Nos szak
társak, most elérkeztünk a tüzpróbához, 
tehát talpra! Legyetek készen a nagy 
harezra, a döntő csatának szeptember 14-én 
be kell következni, összemérjük erőnket és 
ebből a csatából győztesen az fog kikerülni, 
amelyik tábor szervezettebb, fegyelmezettebb 
lesz. Szaktársak! Mi, akik elég erősek vol
tunk arra, hogy vállainkon, verejtékes mun
kánk gyümölcséből palotákat emeltünk 
munkaadóinknak, ha mi elég erősek voltunk 
azt kibírni, hogy a mi hájunkkal és zsírunk
kal kenegessék a gummirádlis fogatuk ten
gelyét, akkor elég erőseknek kell lennünk 
most, amikor arról van szó, hogy meg
mentsük magunkat és családunkat a vég
pusztulástól. Már most veszteni valónk nincs,

csak nyerhetünk. De hogy nyerhessünk, 
minden becsületes kávéfőzőnek és konyha
legénynek síkra kell szállni. Félre most 
mindennel, testvéreknek kell lennünk; de 
ki is volna most az a sehonnai bitang, aki 
elárulná ügyünket, hisz az csak saját magát 
árulná el. Tehát föl a harezra! Jelszavunk 
becsületes szervezett kávéfőző nem dolgozik 
mással, csak szakegyleti taggal.

Szaktársak talpra! (s.)

Nagy események.
Szeptember 15-én nagy, történelmi neve

zetességű esemény fog lejátszódni a magyar 
parlamentben és annak környékén. Bent a 
parlament tanácskozó termében a kivált
ságosak a magyar dolgozó nép millióinak 
kizsákmányolói, a feudális főurak, a papok, 
mágnások, földbirtokosok, a gyárosok, ügy
védek és a többi pénzen, pálinkán, bocs- 
koron mandátumát megvásárolt honatya ül 
össze, az eddig haszontalan közjogi vitákkal 
és az ebből folyó obstrukczióval munka- 
képtelenné tett parlamenti élet fonalát fel
venni.

De ez a parlamentbe vonulás nem lesz 
olyan köznapi, olyan egyhangú, amilyen 
hosszú évtizedeken át volt, a képviselő 
uraknak alkalmuk lesz meggyőződni még 
mielőtt a kényelmes üléseiket elfoglalnák, 
hogy a nép, a melyet eddig folyton be
csaptak, folyton elárultak, a legelemibb 
jogától megfosztottak, nem hajlandó tovább 
a jogtalanságot tűrni, ami számára csak 
nyomort, nélkülözést, munkátlanságot és a 

-kivándorlást juttatta osztályrészül; nem haj
landó továbbra is tétlenül, közömbösen 
nézni, hogy azok, kiknek vagyont, kényelmet, 
fényes megélhetést biztosit nehéz munká
jával, továbbra is haszontalan dolgokkal 
fecséreljék el a drága időt: hanem az egész 
ország dolgozó népének a részére jogot 
követel, hogy ennek nyomába munkához 
jusson, hogy a kultúrát, a haladást előbbre 
vihesse, hogy nyomába az általános jólét, 
a boldogulás útja e hazának minden munkás 
polgára részére megnyittassék.

Igen, a nép! A hangya szorgalmú nép! 
le fogja tenni a kalapácsot, a gyalut, a vésőt, 
a tűt. A munka, a teremtő, az alkotó munka 
szünetelni fog ezen a napon, e napon nem 
fog a tőke gyarapítására hasznot produkálni.

Ezen a napon összejön, hogy figyel
meztesse a magyar parlament fent jellemzett 
alakjait a választások alatt a népnek tett 
ígéretükre. Szemtől-szembe fognak állani 
azzal a néppel, a melyet az ő apró kis

Jtftnden öntudatos munkás tagja szervezetének,
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üzleteik kötése alatt kifelejtettek a parlament 
kapuján, bent pedig ezalatt a nép rovására, 
a nép bőrére, a nép megkérdezése nélkül 
űzték évtizedeken át szemfényvesztő játé
kaikat.

Az a nép fogja fülükbe kiáltani gyámol
talan tehetetlenségüket, amelynek oly sok
szor tettek ígéretet, amelyet oly sokszor 
becsaptak. De ott lesz a polgárság is, a 
polgárságnak az a része, akik felül tudnak 
emelkedni az ő szűk osztály érdekeiken s 
nem az ő egyéni kicsinyes szempontjukból 
tekintik azt a nagy horderejű kérdést, melylyel 
az ország mostani súlyos gazdasági helyze
téből kiszabadulhat. Az általános, egyenlő 
és titkos választói jogot.

Nekünk sem szabad hiányoznunk ez alka
lommal! Nekünk is ki kell venni részünket 
a nagy munkából; mi kétszeresen elnyomott 
páriái vagyunk a társadalomnak, mi reánk 
jogtalanságunk mellett még több kötelesség 
nehezedik, mint az egyedül álló munkásra, 
mi súlyosabban érezzük a gazdasági el
nyomatást, nekünk fokozottabb buzgalom
mal kell elősegítenünk ama törekvést, amely 
a mai khaosból a kibontakozáshoz vezet. 
Nekünk kétszeres érdekünk, hogy a magyar 
parlament cselekvőképes legyen, olyan, hogy 
a dolgozó nép érdekében alkothasson, hogy 
ne kelljen a külföldön, Amerikában keresni 
magának jobb hazát, jobb megélhetést, 
hanem itthon jusson a szocziális alkotások, 
gazdasági berendezkedések, csatornák, köz
utak, iparművek, vasutak stb. építése által 
munkához, hogy fogyasztóképes legyen, 
akkor nem jut eszébe, hogy itthagyja az 
országot egy még bizonytalanabb jövőért.

Mutassuk meg, hogy tudunk lelkesedni! 
Mutassuk meg, hogy nem halt még ki belő
lünk a szabadság iránti vágy, mutassuk meg, 
hogy méltók vagyunk a szervezett elneve
zésre és szeptember 15-én ne hiányozzon 
senki közülünk a munka nagy hadseregéből.

y .  s * .

Árt-e az ipar fejlődésének az 
általános választói jog.

Az általános választói jog ellenségei nagy 
megszorultságukban szinte a föld alól ka
parják ki az érveket. A reakcziós idők nép
ellenes szólamait, a politikai sötétség ko
rának az élettől rég legázolt okoskodásait 
küldik ki a diadalmas áramlat ellen, amely 
a politikai rabszolgaság lánczait merészen 
tördeli. Statisztikai adatok, a tudományos 
kutatás tapasztalatai törik izzé-porrá a ma
radiak rozsdás fegyvereit.

Ma ellenségeinknek egy váltig hangozta
tott érvét bonczolgatja egy tekintélyes ipari 
hetilap, a vegyipari gyárosok közlönye, a 
Vegyi Ipar s arra a következtetésre jut, 
hogy az általános választói jog uralmával 
keletkező, a szocziális reformoknak kedvező 
irányzat feltétlenül hasznára válna az ipar 
megerősödésének. így ir :

Azok az elemek, melyek az általános 
választói jog érvényesülése ellen nyilatkoz
nak és akik akár meggyőződésből, akár 
politikai taktikából e korszakalkotó reform 
megvalósulását akadályoztatják, azok az 
elemek újabban küzdelembe vitték azt az 
érvet is, hogy a szocziáldemokráczia érvé
nyesülésével megbénul az ország fejlődés
nek indult ipara. Am lássuk az érveket. A 
szocziális parlament törvényt alkotna a 
maximális munkabérről, rendezné a mun

kások mindenféle rétegének jogi viszonyait, 
kötelező nyugalomdij-pénztárakat létesítene, 
az államilag támogatott baleset- és aggkor- 
biztositásról gondoskodnék, behozná a 
progresszív adórendszert és más ehez ha
sonló reformokat. Ennek folyománya 
igy okoskodnak ezek a bölcsek a mun
kabérek határtalan emelkedése volna és az 
a körülmény, hogy szocziális parlament 
irányítaná az ország sorsát, a gyáriparoso
kat teljesen kiszolgáltatná a munkásoknak. 
Szubsztrátuma az okoskodásnak, hogy 
anarchikus állapotok következnének be, 
amelyeknek eleje veendő, vagyis ne adjuk 
meg az általános választói jogot.”

Gondolkozzunk.
A munkásosztály szenvedése és nyomora 

azért olyan véghetetetlen, helyzete azért 
olyan nehezen javítható, mert a munkásság 
nagy része az ő szenvedésének és nyomo
rának oka felett nem gondolkozik. Tűri 
megalázását, jogai sárbatiprását.

Szemforgató, ájtatos szédelgőktől félre 
hagyja magát vezetni, ez mind azért lehet
séges, mert a munkásság nagy része sor
sával nem törődik és egyáltalában nem 
gondolkozik. Mert ha a munkásság sorsá
val törőnde és hozzáfogna sorsa felett ko
molyan gondolkozni, okvetlenül rá kellene 
jönnie arra hogy milyen rutul be van 
csapva, ki van játszva. Oly erővel, mint 
a vihar zúgása kiáltaná a fülükbbe ezeknek 
az emberképü farkasoknak, hogy hazudtok, 
amikor azt a hitet erőszakoljátok reánk, 
hogy mi erre a szégyenletes állapotra, erre 
a baromi sorsra születtünk, amelyben élünk. 
Nekünk, kávéfőzőknek, a saját sorsunk a 
legjobb példa arra, hogy tiszta képet nyer
jünk. Ha gondolkozunk, rá kell jönnünk 
arra, hogy őseinknek minden imádsága, 
jámborsága, a hit faragott és faragatlan 
szentjei sem segítettek bennünket. Hogy a 
XX. században mi még mindig egyetlen 
pihenő nap nélkül, teljes rabságban 14—16 
órát dolgoztunk naponta, egészen addig, 
amig a saját erőnkből ki nem vívtuk ma
gunknak a szabadnapot. Minek köszönhet
jük tehát szaktársak, hogy a helyzetünk 
javult, kétségtelenül annak, hogy gondol
koztunk, öntudatra ébredtünk. Rájöttünk 
arra, hogy senki e nagy világon rajtunk 
nem segít, csak magunk, a saját erőnkkel 
javíthatunk sorsunkon. Már most szaktár
sak, milyen ostobának kell lennie annak 
az embernek, akinek megvan a lehetősége 
arrra, hogy a sorsán javítson és mégis in
kább nyomorog.

Ezért, ha egy szemforgató, ámító, nép
csaló azt igyekszik velünk elhitetni, hogy 
mi türelemmel viseljük azt a sorsot, vagy 
várjunk, mig valami égi csuda nem segít 
rajtunk, ez a legnagyobb hazugság. Ennek 
az ámitónak érdekében áll az, hogy ben
nünket félrevezessen és mi higyjünk neki. 
O pedig kihasználva hiszékenységünket, a 
legnagyobb kényelemben élvezi a földnek 
minden javát, mi pedig a milliók, a mun
kásosztály, az emberiségnek óriási nagy 
többsége, nélkülözünk és nyomorgunk. Ha 
már most józanul gondolkozunk, akkor az 
eddigi tanulságainkból két következtetést 
vonhatunk le és pedig egy nagy hazugsá
got, mely szerint nekünk a földön más kö
telességünk nem lenne, csak a birkatüre
lem. Tűrjük azt, hogy egyesek, akik sze
rencsésebb környezetben születtek, minket,

akik koldusrongyokban születtünk, lábbal 
tiporjanak, megrugdossanak, kizsákmányol
janak, kisajtolják utolsó csepp vérünket 
azért, hogy ők kényelemben, jólétben lus
tálkodva élhessenek. A másik egy napfé- 
nyességü, tiszta igazság, ez a szocziálde
mokráczia igazsága és pedig minekünk, 
munkásoknak, akik erre a földre születtünk, 
jogunk van emberies életmódra, hogy mi, 
akik a társadalomban hasznos munkát 
végzünk, ne leigázva, barmok módjára, 
teljes jogtalanságban éljünk. Ne azoké le
gyen a földnek minden boldogsága, akik 
nem dolgoznak, hanem azoké, akik dol
goznak, a munkásoké.

íme, szaktársak, két ut van előttünk: a 
hazugság és igazság útja. Azt a csalót, aki 
a hazugság útjára akar bennünket vezetni, 
kötelességünk leleplezni és a szemébe 
vágni, hogy hazudik. Minden becsületes 
szaktársamnak kötelessége, hogy az igazság 
útjára térjen, ezt az utat a szocziáldemo
kráczia fényes napja világítja meg. Ne le
gyen a kávéfőzők szakegyletének egy tagja 
sem, aki nem tart velünk ezen az utón ; 
nem lehet az a saját egyletének sem jó 
tagja, aki nem tántoríthatatlan meggyőző
désű szocziáldemokrata.

A szocziáldemokrata meggyőződésű mun
kás, egyletének nemcsak számát szaporítja, 
hanem egyszersmind a mi nagy ügyünk
nek, ami közös boldogságunknak bátor 
harezosa, aki minden pillanatban készen 
van jogainkért síkra szállni. Ha a kávé
főzők szakegyletének kivétel nélkül minden 
tagja ilyen lelkes, felvilágosodott, erős meg
győződésű szocziáldemokrata lesz, akkor 
önérzettel, teljes bizalommal a felvilágoso
dott munkásság óriási táborával együtt oda 
kiálthatjuk ellenségeinknek, hogy: Szabad 
lesz a jövőnk! Z.

A budapesti kávéfőző ipartársulat 
átirata.

Szeptember 2-án egy levél érkezett szak
egyesületünk elnökségéhez. A levél a buda
pesti kávés-ipartársulattól jött és tárgyalni 
hívtak bennünket 4-én détutánjára az ipar
társulati irodájukba.

Mi a meghívásnak megörültünk. Igaz, 
egy kissé naivak voltunk, mikor azt gon
doltuk, hogy a jólélek szállta meg a kávés 
urakat és bizonyosan megjavítani akarják 
mostoha sorsunkat. Hát bizony nagyon 
csalódtunk volna a t. kávés urakban, ha 
mi igy vélekedtünk volna róluk, mert bi
zony a jóakarat helyett mérges nyilat sze
geztek mellünknek a mi kedves főnökeink. 
Olvassátok csak, szaktársak s ha elolvastá
tok, cselekedjetek.

Kivonat
az 1905 augusztus 30-án tartott választmányi ülés 

jegyzőkönyvéből.
56. A választmány folytatólag tárgyalta a 

kávéfőzők szakegyesülete mozgalmának 
ügyét és beható vita után a következő ha
tározatot hozta:

A választmány meggyőződött arról, hogy 
az ipartársulat 1904. évi február hó 22-én 
tartott rendkívüli közgyűlésében a konyha
személyzet munkaviszonyainak rendezése 
tárgyában hozott határozat téves magyaré- 
zatokra adott okot és a társulati tagok üz
leteiben immár tarthatatlan állapotokat te
remtett. Ennek folytán szükségesnek tartja
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a választmány, hogy az említett közgyűlési 
határozat a következőleg módosíttassák:

a) A közgyűlési határozat 1. pontjában 
említett heti 24 órai munkaszünet csakis 
a kávéfőzőket illeti m eg ;

b) a 2. pont szerint a szabadságo 
élvező munkás helyettesítéséről a munka
adó saját belátása szerint gondoskodik; 
tehát helyette kisegítőt venni nem köte
les, kisegítő alkalmazása esetén ennek 
napibére nem lehet nagyobb, mint 
amennyi megilletné őt egy napra, ha 
rendes alkalmazásban állana;

c) a konyhalegények, helyesebben házi
szolgák nem ipari alkalmazottak ; ezek
nek tehát szabadnap nem adatik, ezek 
a szakegyesületből kizárandók és bár
honnan beszerezhetők ;

d) a közgyűlési határozat 5. pontjában 
a közvetítésre nézve a szakegyesület 
illetékessége elismertetett ugyan, ez azon
ban nem zárja * ki azt, hogy a munka
adó szolgaszemélyzetét — az ügynökö
ket kivéve bárhonnan beszerezze, kö
teles azonban gondoskodni arról, hogy 
az illető amennyiben ipari alkalma
zott a szakegyesületbe beirattassék;

e) a kávéfőzők szakegyesülete gondos
kodni tartozik arról, hogy mindenkor 
elegendő és megbízható, még kisegítés 
esetén is, munkakönyvvel ellátott ipari 
személyzet álljon a munkaadók rendel
kezésére.

Némái Antal
elnök.

Nos, szaktársak, meg vagytok-e elégedve 
a munkaadóitok jóindulatával ? Megértetté
tek mit akarnak ? A konyhalegények kizá
rását a szakegyesületből! S mit gondoltok, 
miért? Hogy ismét egy szervezetlen tömeg 
álljon rendelkezésükre, akiket ők tetszésük 
szerint kihasználhatnának s helyettük bár
honnan felvesznek. És még egy súlyos kö
vetkezménye lenne, az, hogy igy a kávé
főzőket rövid idő alatt kicserélnék.

Szaktársak! Belenyugodhatnánk-e ebbe 
a ránk nézve súlyos következménynyel járó 
határozatba? Nem, és százszor nem! Min
den becsületes, öntudatos szaktársnak most 
igazán elő kell venni a jobbik eszét és 
nem tétovázni, hanem cselekedni kell és 
pedig gyorsan és okosan.

A cselekvés abban álljon, hogy minden 
öntudatos szaktársunk törekedjen azon, 
hogy a még kevésbé öntudatos és félénk 
szaktársainkat világosítsuk fel a munkaadók 
átiratának ránk nézve súlyos következmé
nyeiről.

De meg kell értetni nejeitekkel is, hogy 
mily fontossággal bir az a további jövőnkre, 
ha munkaadóinknak ezt az ellenünk inté
zett merényletét vissza tudjuk verni.

Mert, hogy nem egyéb merényletnél, mi
sem bizonyítja jobban, mint az ő indoko
lásuk. Mert az, hogy valaki cseléd, az még 
nem zárja ki azt, hogy azok ne töreked
hessenek jobb megélhetésre. Az az ember, 
aki valakit egyéni szabadságában vagy 
helyzetének javításában meggátol, az vagy 
hülye, vagy emberi érzék nélküli ábra. Mi a 
leghatározottabban elitéljük a kávés ipartársu
lat választmányának határozatát, pláne akkor, 
amikor tudjuk, hogy egy-!:ét érzékiden 
gőgös kávés terrorizálása következtében 
hozatott. Mert az, hogy a szakMrsaink kö
zött vannak olyanok, akik a kávés urak 
szerint műveletlenek (ami nem a mi hi
bánk), nem szolgálhat okul arra nézve,

hogy azért kivégeztessenek. No-no, t. kávés 
urak, mi az önök finom érzékű gárdájában 
is találnánk olyanokat, akik sok esetben a 
mi durva, neveletlen embereinket túlszár
nyalnák. Mi csak azt ajánljuk a t. főnök 
uraknak, hogy ne feszítsék a húrokat any- 
nyira, hogy azok elpattanjanak, mert nem 
biztos, hogy az elszakadt húr vége nem-e 
önöket fogja találni.

Ti pedig szaktársak ne csüggedjetek, 
ügyetek jogos és igazságos, legyetek test
vérek és kitartók e harezban, az igazság 
veletek s az igazság diadalt fog aratni a 
ravaszságon.

Taggyűlésünk.
A folyó hó 7-én tartott taggyűlésünkön 

tárgyaltuk a budapesti kávésipar-társulat át
iratát, melyet Schönherr József egyleti tit
kár felolvasott és ismertetett. Kimutatja, hogy 
az átirat végrehajtása a szervezet és a szak
társak szétbomlását idézné elő. Elismeri, 
hogy a mai rendszert meg kell változtatni, 
de nem az átirat alaoján.

Makrai és Dormann szaktársak élesen el
itélik az átiratot, amely szerintük nem egyéb 
volna megvalósítás esetén, mint a kávéfő
zők halálos ítélete. Rothmayer rosszalását 
fejezi ki, egynéhány kávéfőző eljárása iránt 
úgymond, nemcsak a gazdák, hanem több 
kávéfőző is megnehezíti szervezkedésünket. 
Kitartásra buzdítja a szaktársakat. Azután 
Kéföl szaktárs céles bírálat alá veszi az 
átiratot, melyet eljes egészében elitéi, ezzel 
nem békét értek el a kávésok, hanem há
borút. Beszéltek még Bereczky, Zilahy stb. 
szaktársak, kik szintén elitélték az átiratot.

Mire a taggyűlés egyhangú lelkesedéssel 
a következő határozatot hozta, melyet mint 
követelést az ipartársulatnak megküld.

»A budapesti kávés-ipartársulat tekintetes 
választmányának Budapesten.

A hozzánk intézett átiratot választmá
nyunk szeptember 5-én tárgyalta, azonban 
mint ránk nézve sérelmeset el nem fogadta, 
és az ez ügyben 7-ére egybehívott taggyű
lés elé utalta.

A taggyűlés beható vita után az átiratot 
egyhangúlag elveti, s az alábbi egyhangú 
határozatot hozza.

Tekintettel arra, hogy az eddigi rendszer 
tényleg több súrlódásra adott okot, melyet 
megszüntetni szerintünk csak úgy lehet, ha 
az itt általunk benyújtott kérelmünket a 
tek. kávés-ipartársulat tisztelt tagjai elfo
gadják.

1. Az eddigi havifizetés eltörlését és a
hetifizetés behozatalát olyképpen, hogy a 
kávéfőzők három osztályba sorozandók és 
a legkisebb hetifizetés lenne 20 25 30
korona.

2. A konyhalegények legkisebb fizetése 
16 — 18 korona.

a) A fizetések hat napra szólnak, s a 
hetedik nap az állandó ember nem tartozik 
dolgozni.

b) A kisegítő fizetése nem lehet maga
sabb a ténylegesnél.

3. Kívánjuk a munkaerő szabályozását 
olyképpen, hogy konyhalegény 3 év előtt 
ne lehessen kávéfőző, akkor is bizonyos 
vizsgát tartozik tenni, mely vizsgát egy ki
küldött vegyes-bizottság előtt tartozna le
tenni, tekintetbe jönne azonban a bizonyos 
szükséglet beállta.

4. Kívánjuk szakszervezetünknek, mint

egyenlő szerződőiéinek elismerését, hogy 
munkaadó és munkás között esetleg fel
merülő differencziák a budapesti kávés- 
ipartársulat és szakszervezetünk által idéz
tessenek el.

5. Csakis a szakegyesület által közvetített 
személyek alkalmazhatók;

’a) bizalmiférfi elismerése,
b) munkarendvédő-bizottság választása,
c) tizennégynapi felmondás.
5. Senki e mozgalomból kifolyólag 3 hó

napon belül el nem bocsátható.
6. A jelen egyezmény 1905 október !-én 

lép életbe és két évre szól.
Összefoglaltuk kívánalmainkat, melyet mi 

békésen óhajtunk megoldani és kérjük a 
tek. budapesti kávés-ipartestület t. választ
mányát, hogy ez ügyben velünk szeptem
ber 13-ig tárgyalni méltóztassék.

Budapesten, 1905 szeptember hó 9.
Kéföl Károly, Nagy József

Posekamig  János, Bereczky Lajos,
Schönherr József Dormann István.

Szaktársak! Ézt a határozatot közösen 
hoztátok, tehát a megvalósításáért is közö
sen síkra szánjatok, nehogy akadjon köz
ietek egy is, aki árulóvá legyen.

Főpinczér mint jövendőmondó.
Szaktársak! Ugye milyen ellentéte egymás

nak ez a két szó : Főpinczér meg Jövendő
mondó. Én úgy tudom, hogy a Jövendő
mondó czimet olyan vén banyáknak szokták 
mondani, akik a kuruzslás hókusz-póku- 
szaival mondanak jövendőt azoknak a sötét- 
gondolkozásu egyéneknek, akik keserves 
filléreikkel fizetik meg az ilyen körmönfont 
hazugságokat.

Hát szaktársak, a kávéfőzőknek is van 
egy jövendőmondó banyájuk, aki már meg
jósolta a jövő titkát, ami csakis az olyan 
tökkelütött üres koponyában fogamzhatik 
meg s aki nem más, mint egy közönséges 
fajankó, brutális, gerincztelen állat, egy alat
tomos vampir, aki hízelgéssel, alattomos 
cselvetéssel kivívja a főnök elismerését és 
a vele dolgozó szaktársak vérét szeretné 
kiszívni és mint hasznavehetetlen roncsot 
az utczára kidobni.

Szaktársak! Akiről itt szó van, az valami 
Róth Károly névre hallgató egyén, a Király 
kávéházban az éjjeli főpinezéri állást tölti 
be, szégyenére a többi tiszteletreméltó fő
pinezéri karnak.

Mert az ilyen egyén, aki alattomos hízel
gésekkel férkőzik be a főnöke kegyeibe és 
azon törekszik, hogy a vele dolgozó szak
társait úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
tönkre tegye és csak azért, hogy az ő éhes 
nagy poczakját még telibb tölthesse: ez 
csak megvetést érdemel minden józan gon
dolkodású pinezér, kávéfőző és konyha
legény részéről.

Ez a t. hajcsár <ur jósolta meg azt, 
hogy: megái Íjatok csak ti kávéfőzők, fogtok 
ti meg összetett kézzel könyörögni a ká
vés uraknak, hogy adjanak egy darab 
kenyeret.

Szaktársak! Ez a t. hajcsár ur» •— úgy 
látszik, saját magáról tanult és azért 
beszél úgy velünk, mert ő volt az, aki oda 
járt a kávés úrhoz, letérdelve, összetett kéz
zel könyörgött, hogy fogadja vissza kegyeibe, 
mert különben éhen fog veszni. Igen, mi 
el is hisszük, hogy éhen veszett volna, 
mert az ő brutálisságát már ismerik és
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nem igen voltak hajlandók a t. kávés inak 
alkalmazni, de a t. Kallós ur mégis meg
könyörült rajta és vetett neki egy kis kon- 
czot, hogy megélhessen.

De persze most már elfelejtette, hogy o 
is éhezett, mert már büszkén mondogatja, 
hogy ő 10 koronát ad a nejének naponta 
koszt-pénzt. Hát most szaktársak, hol itt a 
logika? Mi kávéfőzők csak egy korona 
kosztpénzt kapunk naponta és mégis min
ket mer üldözni az ilyen hajcsár csak 
azért, mert mi felmertünk lépni a t. főnök 
urakkal szemben, hogy mi is tisztességesen 
megélhessünk, mint emberekhez illik.

Szaktársak! Tartsa szem előtt mindenki 
az ilyen sötét gondolkodású jövendőmondó 
főpinezért. Y. . . .  .

A cselédek.
Azon idő óta, mióta a kávéfőzőmunkások 

rabszolgasorsát a hetenkénti szabadnappal 
némileg elviselhetőbbé tettük, elmúlt im 
már 18 hónap. Azt kellene hinnünk, hogy 
ennyi idő elég arra, hogy a munkaadóink 
is belenyugodjanak és belássák azt, hogy 
a heti pihenő nap olyan visszavonhatlanul 
szükséges a kávéfőzőmunkásoknak, mint 
szükséges a levegő akkor, ha élni akarunk.

De csalódtunk.
Azt ugyanis tudjuk, hogy a munkaadó

nak munkásai iránt való emberséges érzése 
mily messze esik, de az embertelenségnek 
olyan mértékét, mint e hó 4-én a kávés 
ipartársulattal tartott tárgyalásnál a munka
adók részáről megnyilvánult, nem vártunk. 
Ezen tárgyalás lefolyásáról különben ve
zető czikkünkben bővebben foglalkozunk, 
én csak a tárgyalásunk egyik fontosabb 
pontját akarom a saját véleményem szerint 
elbírálni. E pont szerint ugyanis a kávé
házi konyhalegényeknek szabadnap nem 
adatik. Ez a pont, kedves szaktársaim, jól 
értsétek meg, a mi nagyságos munkaadó
ink ipartársulata választmányának határo
zata. Tehát válaszmányi határozat, amit a 
választmány hosszú és beható vita után 
hozott.

Talán kiváncsiak vagytok kedves szaktár
sak, hogy hosszú és beható vita után mi
vel indokolja meg az igen tisztelt kávés 
ipartársulat választmánya azt a pontot. Ta
lán azzal, hogy a ko’nyhalegényeknek nincs 
szükségük a pihenő #napra, mert a munka
idejük rövid vagy nem végeznek megeről
tető munkát.

Nem, tisztelt szaktársaim, ilyen nyíltan az 
igazságot ők letagadni nem akarják, mert 
mi tudjuk azt, hogy a konyhalegényeink 
4 5 órától esti 7—8 óráig, tehát 15—16 
óra hosszat naponta megállás nélkül foly
ton munkában vannak.

Hogy bizony a munkájuk megerőltető, 
arra példa éppen az, hogy most feküdt 
kórházban hónapokig két életerős konyha
legényünk és éppen a megerőltetéstől. Te
hát ilyen tényekkel szemben tagadni nem 
lehet, de tudnunk kell szaktársak azt, 
hogy munkaadókkal van dolgunk, ha ezt 
tudjátok, nem fogtok csodálkozni azon 
pont megindokolásán. És pedig a követ
kezőképpen szói:

Mivel a konyhalegények csak háziszol
gák, a háziszolgák meg csak cselédek, te
hát ezeknek szabadnapot nem adunk.

Ez ugyan elég röviden van megidokolva 
és hogy mi szükség volt itt hosszú és be

ható vitára, az érthetetlen. Sőt sokkal rö- 
vidébb és sokkal egyenesebb lett volna, 
ha egyszerűen kimondják, hogy a konyha
legényeknek szabadnapot nem adunk. Mert 
azt, hogy cselédeknek nem adunk szabad
napot, nem a budapesti kávés ipartársulat 
tisztelt választmányától, hanem a XX. szá
zadban az afrikai káveültétvényesektől sem 
vártunk el.

A másik pontja a választmányi határo
zatnak az, hogy mivel a konyhalegények 
cselédek, a kávéfőzők szakegyletének tag
jai nem lehetnek, tehát kizárandók.

Ugyan, ugyan, mélyen tisztelt választ
mány, mért nem határozzák el, hogy legye
nek a kávéfőzők öngyilkosok vagy bújja
nak a föld alá. Hogy mi ezt a határozatot 
végrehajtsuk, hogy velünk együtt szenvedő, 
nélkülöző, rabszolgaságban éhbérért ten
gődő munkástársainkkal ilyen becstelen 
módon járjunk el, ezt munkás becsületünk, 
munkás önérzetünk nem engedi meg.

A konyhalegények csak az önök állás
pontjáról nézve cselédek. Nekünk munkás
társaink, nekünk testvéreink. Rangfokozato
kat mi nem ismerünk, a szenvedésünk, 
rabságunk közös, tehát a fölszabadításun
kért folyó harezban is közös erővel egye
sülve kell küzdenünk.

Harmadéves munkánk eredményét, az 
összetartás, közöttünk megbontani senki 
által nem engedjük, ez ellen a rendelkezé
sünkre álló minden eszközzel szembe- is 
szállunk. I.

Szemle.
A dalárda köréb ől. Augusztus hó 17-én 

tartott értekezleten lett megválasztva a da
lárda uj tisztikara. Megválasztattak: Kemény 
György, a dalárda szervezése körül kifejtett 
tevékenységének elismeréséért tiszteletbeli 
elnöknek; Bereczky Lajos elnök, Kozma 
Imre alelnök, Tokár Lajos jegyző s többen. 
— Augusztus hó 24-én a dalárda Kemény 
György vezetésével, Lajos napján, szere
nádot adott a dalárda elnökének, mely után 
Bereczky szaktárs köszönetét mondotta dalár
dának s buzdítja tagjait a kitartásra; ezután 
vendégül hívta meg őket, ahol kedélyes 
hangulatban töltöttek több órát.

Szaktársak! Olvassátok és ter- 
jeszszétek a Népszavát.
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