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MEGHÍVÓ.
Tisztelettel értesítjük szaktársainkat, 

hogy fo ly ó  hó 2 6 -á n , csütörtökön, dél
után 4 és este 8 órakor

rendkívüli közgyűlés
tartatik Dob-utcza 72. sz. alatti helyi
ségünkben.

Napirend:
1. A tisztikar kiegészítése.
2. Egyleti ügyek.
3. Indítványok.
Kéretnek a szaktársak, hogy tagsági 

könyvüket hozzák magukkal, mivel csak 
annak felmutatásával lehet a közgyű
lésen részt venni.

A z  elnökség.

Miért bukott el a mi sztrájkunk?
Egyszerűen azt mondhatnánk azért, mert 

bennünket bárkivel helyettesíthetnek. Felü
letesen szemlélve a dolgot, a látszat emellett 
szól. Azonban mi azt is mondhatjuk, sőt 
mondjuk is, részben azért bukott el, mert 
mi nem akartunk sztrájkolni, de sztrájkol
ta lak  velünk a minden mozzanatunkról jól 
értesített kizsákmányoló munkaadóink, akik 
nem elégszenek meg munkásaik véiének 
kiszívásával, hanem a nagyközönség zseb- 
jén is eret vágtak, mert sok pénzért az 
aportos asszonyok és tudatlan napszámosok 
által összekotyvasztott italokat adtak. Az, 
hogy a heti fizetés stb. megvalósításáért 
szervezkedünk, ez nyílt titok volt.

De csak emlékezzenek a szaktársak vissza, 
hogy valamennyi taggyűlésünkön, össze
jövetelünkön azt mondtuk és hirdettük, 
hogy addig föl nem lépünk követelésünk
kel, amig minden szaktársunkat meg nem 
győztünk az ügy fontosságáról és reánk 
nézve igazán üdvös voltáról. Mi mindig 
azt mondtuk és hangoztattuk, ha két év 
alatt leszünk egyöntetűen szervezve, akkor 
két év múlva lépünk fel követelésünkkel. 
Igaz, hogy nyílt titok volt, a mi heti fize
tésért való megindított akcziónk, azonban a
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munkaadók ebből a nyílt titokból még sem 
tudták volna megállapítani, a mi esetleges 
gyöngeségünket, ha mi magunk előbb 
észrevesszük, hogy egy kígyót melen
gettünk keblünkön, a saját szaktársunkat, 
aki sajnos bizalmas funkcziót is töltött be 
s annyira sülyedt, hogy minden tervünket 
hitványul elárulta a munkaadóknak. Hogy ez 
igy volt, bizonyítja az, hogy a sztrájk kilen- 
czedik napján éjjel tizenkettőig tanácsko
zott a vezetőség, hogy mitévő legyen, 
esetleg mit lehetne még megmenteni a mun
kások javára. Ezen a tanácskozáson részt 
vett az áruló is (akiben még akkor nem 
sejtettük az árulót) és már tizenkét órakor 
a föntemlitett értekezésünkről s az ott le
folyt megbeszélésekről értesítve lett a kávé
sok legfőbb matadora, akinek a neve 
örökké gyűlöletes lesz a kávéfőző-munkások 
között.

De van egy másik tény is, ami a fönti 
árulás mellett bizonyít. A kávésok tudva 
azt, hogy mi csak akkor fogunk követelé
sünkkel elébük jönni, ha arra mi teljesen 
elkészülve vagyunk, tehát ők értesülve ké- 
születlenségünkről, nem mi követeltünk 
tőlük, hanem ők állottak elő avval a min
den jó érzésű embert meggyalázó követe
lésükkel, hogy a konyhalegényeket zárjuk 
ki az egyesület kebeléből. Az embertelenek 
jól számítottak, mert tudták azt, hogy ahhoz 
nekünk sem jogunk, sem hajlandóságunk 
nincs. Úgy tettek ők, a gavallér kávésok, 
mint a rablóromantikában szereplő utszéli 
szegénylegények az utassal — pénzt vagy 
életet. — Ők, a gavallérok mindenünket 
akarták.

A fényes üzlettel biró S ......... k ! számí
tása sikerült, kiütött a sztrájk, amit ők, a 
a kizsákmányolok olyan forrón óhajtottak. 
Most egyes szaktársak azt mondják, hogy 
a kávésok által követelt konyhalegények 
kizárását nem kellett volna tudatni. Nos, én 
kérdem, ilyen fontos közérdekű ügyet el
hallgathatott volna-e a vezetőség? Én azt 
mondom, nem !

Mert mi történik, ha mi nem is hozzuk 
nyilvánosságra? Az, hogy a munkaadók 
kimondták volna — minthogy ki is mond
ták — hogy konyhalegényt az egyesületből
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nem vesznek, nekik szabadnapot nem ad
nak, szóval, ha mi eltitkoljuk az átiratot s 
más utón szereztek volna róla tudomást, 
akkor mi a szaktársak előtt gazemberek 
lettünk volna.

De most nézzük az egyéb nyomós oko
kat, a mi bele játszott a sztrájk elbukásába. 
Szeptember 14-én, amikor ki lett mondva 
a sztrájk, a vezetők határozottan ellene vol
tak. Schönherr és Kéföl a legerélyesebben 
a sztrájk ellen beszéltek. Lehurrogták őket. 
Indítványt adtak be, hogy 2ó-ig várjunk, 
később 3 napi halasztást kértünk, hiába 
volt. Ekkor titkos szavazást rendeltünk el. 
Összesen leadtak 388 szavazatot, a sztrájkot 
383 szavazattal mondták ki 5 szavazat elle
nében. Részünkről hiba volt, hogy ki
mondtuk azt, ahol aláírják követelésünket, 
ott dolgozunk. Igaz, hogy arra nem számí
tottunk, hogy a 85 kávés közül, akik alá 
Írták munkásaik követelését, 67 olyan 
kávés van, akiknek kétféle becsületszavuk 
legyen, s csak 18, mond tizennyolez olyan 
kávés marad, akik helyt áltak szavukért.

Mert amikor a kávés-ipartársulat kiadta a 
B. Hajnau Leo-féle indítvány értelmében 
meghozott statáriumot, rögvest sutba vágták 
a máskülönben gavallér kávés urak nagy 
része a munkásaiknak lekötött becsület
szavukat.

Ez időtől fogva naponta jelentek meg a 
statáriumok, akár csak 48-ban, Haynau ide
jében. Egyikben a 16. §-ra figyelmeztetik 
tagjaikat, a 16. §-szal bizonyosan a po
kolba küldik az Ipartársulat tagjait. Különös, 
a bárki által helyettesíthető munkások ellen 
a főkapitánysághoz futottak kozákokért. 
Volt is jó dolguk azoknak, mert duplán 
kijárt a rumos kávé és egyéb. Azután sza
ladtak a belügyminiszterhez, hogy oszlassa 
fel a szakegyletet, mert hát az még sem 
járja, hogy az ő rabszolgáik még egyleti 
tagok is lehessenek.

A belügyminiszter meghallgatta a mun
kások vérén jól táplált gavallér kávésokat 
(minket is). A sok Leo-féle statárium, a 
konyhákban és a kávéházak körül felállított 
rendőrlegény, ez mind nem volna baj, mert 
hát ez mind a gőgős, elfogult kávés urak 
bőrére ment. A baj csak akkor következett

jttinden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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be részünkre, amikor a sztrájkban állóknak 
egy nagy részébe visszaszált a rabszolga- 
lélck, a meghunyászkodás, az alávaló pi
maszság, hogy t. i. az 5—6-ik napon már 
éjjel bejártak dolgozni, nappal pedig sztráj
koltak s mellüket verve gazemberezték a 
sztrájktörőket és a szívtelen főnököket, akik 
nem akarják megadni a munkásaik szerény 
kérésüket.

Igen, szaktársak, az ilyen sarkanytyus 
Sárközi, Kovács Pista, Luczai, a Lujz bácsi, 
Szaladna stb. testvérárulóknak köszönhetjük 
bukásunkat. Ők a bitangok, akik oda dob
ták munkaerejüket a kegyetlen tőkének és 
segédkezet nyújtottak a fölbőszült vadak
nak, hogy száz meg száz családos embert 
fölfalhassanak és ismét bizonyos ideig kuj- 
torgóvá tegyenek. De nem fogják elkerülni 
ők sem sorsukat. Maradtak még becsületes 
kávéfőzők sorainkban, akik nem fogják el
feledni ezeknek az árulóknak gaz cseleke
deteit; lesz rá gondunk, hogy megismer
tessük ezeket a bélpoklosokat a szervezett 
munkásokkal is, hogy annak idején elve- 
hessék a méltó jutalmukat.

Szaktársak, ne csüggedjetek, még nem 
veszet el minden. Jöjjetek az egyesületbe, 
a ti otthonotokba, ne menjetek azokhoz az 
ügynökökhöz, akik évek hosszú során a ti 
véretekből éltek. Ha nem mentek máshova, 
csak az egyesületbe, akkor oda jönnek ér
tetek, akinek munkás kell. Hát már elfejtet
tétek a gaz ügynöki rendszert ? Ilyen hamar 
kihalt volna belőletek az összetartás, a test
véri szeretet, az egyetértés? Mi nem 
hisszük!

Szaktársak, most az a pénz, amelyet mi 
fáradságos munkánkkal gyűjtöttünk a gőgös 
pöffeszkedő kávésoknak, annak a segítsé
gével levertek bennünket. Igen, azzal a 
pénzzel, amit kizsákmányoltak tőlünk, és az 
áruló szaktársak közreműködésével a gőgös 
renyhe tőke győzött a becsületes munka 
fölött.

De azért ne csüggedjünk, más munkások 
is elbuktak már a harczban, de azután annál 
erőteljesebben harczoltak igazukért. Mi sem 
tehetünk másként! Maradjunk együtt a szer
vezetben, ne kilencseljünk az ügynököknél, 
sem a gőgös munkaadóknál, érzik azok 
majd a jobb munkaerő hiányát. Ha nem kí
náljuk magunkat, kérni fognak tőlünk 
munkaerőt, ők nem fognak helyettünk dol
gozni, megizleltették azt sztrájkban néhányan 
de nem kérnek többet belőle.

Azért be a szervezetbe, hozzátok be akit 
lehet. Minden becsületesen gondolkozó szak
társ velünk tart!

Feszítsd meg!
< Ahol pap emel szót, ott az igazság meg- 

feszittetik mondja a példabeszéd. A
budapesti kávésok ezt úgy értelmezik, hogy 
ha a papnak szabad az igazságot megfeszí
teni, miért ne volna nekik szabad az ő

munkásaik gyülekezési, egyesülési szabad
ságuk és végül magukat a munkásokat is 
megfeszíteni, ha azok annyira merészked
nek, hogy helyzetük javítására a rrainkál- 
tatóktól csekély bérjavitást kérnek. '

Ha végig tekintünk a sok különféle 
munkások bérharczain és ha szembe
állítjuk a más munkáltatók eljárását a 
kávésokéval, látjuk, mily igazán megdöb
bentő czinizmussal, párját ritkító embertelen- 
seggel léptek fel velünk szemben, amit iga
zolnak az alábbi adatok.

Azzal kezdték meg a mi gavallér^ mun
káltatóink a szervezetünk elleni irtó had
járatukat, hogy a konyhalegények kizáras
sanak az egyesületből. Ezzel azt czélozták, 
hogy szervezetünket, ha nem is teljesen, 
de alapjában tönkre tegyék és a kizárással 
olcsóbb munkaerőhöz jussanak.

A munkáltatóink e perfid eljárásukra 
következett a sztrájk.

A sztrájk bekövetkezte után, ahelyett hogy 
tárgyaltak volna munkásaikkal, a főkapitány
hoz szaladtak, hogy oszlassa fel szakegye
sületünket. Itt csak annyiban értek czélt, 
hogy szégyenére Budapest kávéházi ven
dégeinek, rendőri fedezett mellett fogyasz
tották pikkolójukat.

A főkapitányi látogatás után, szeptember 
16-án, kiad a kávésipar-társulat egy röpivet, 
amelyben tagjait szinte biztatja: Ne féljetek, 
segítségünkre lesz a főkapitány ! S óva inti 
tagjait, hogy alá ne Írják munkásaik köve
teléseit, az aláírásokat pedig törvénytelen
nek nyilvánítja a röpirat.

Szeptember 18-án közgyűlést tartottak a 
munkáltatók, ahol megfeszítésünkre vér
szerződést kötöttek a hírhedt Berger Leó- 
féle határozati javaslat értelmében.

Tudnunk kell azt, hogy a Berger-féle 
határozati javaslatot nem a közgyűlés álla
pította meg, hanem az már előre elkészített 
terv volt s azt Berger és társai rákénysze- 
ritették még azokra a jobb érzésű kávé
sokra is, akik nem mindenben voltak egy 
nézeten a magát diktátorrá feltolt Leóval. 
Egy fültanu elbeszélése nyomán tudjuk, 
hogy amikor Wertheimer, Fantó, Wein- 
gruber stb. — akik már a modernebb esz
méket meg tudják érteni, hogy a munkás
nak is vannak jogai, melyeknél fogva töre
kedhetnek jobblét után — ők, amikor fel 
akartak szólalni, egyszerűen lehurrogták, 
beléjük fojtották a szót, mivel esetleg nem 
voltak olyan elfogultak s talán valami igazat 
nekünk is adtak.

E közgyűlés után, ami nem nevezhető 
másnak, mint a XV. századba illő jezsuitiz- 
musnak, megkezdődött ellenünk a leggya
lázatosabb irtó hadjárat. Az ipartársulat 
tiltó rendeleteket adott ki tagjainak, hogy 
esetleg velünk szóba ne merjenek állani, 
megtiltja tagjainak, hogy szakegyleti tagot 
alkalmazzanak. Szóval, nemcsak a mi egyéni 
szabadságunkat kívánja az ipartársulat 
«érdemdús* elnöke gúzsba tartani, hanem 
a kávésokét is.

Jártak a miniszternél is, hogy oszlassa 
fel a szakegyesületet.

Hát mi elhisszük; ha a mi szakegyesü
letünk olyan terrorizmust használt volna, 
mint a kávés-ipartársulat, talán már nem 
volna szakegyletünk.

A sztrájk bevégzése után meg egyes 
munkáltatók inkább a nagy része 
valósággal kinpadra akarja feszíteni a fel
veendő munkásait. Ivet tesznek a munkás 
elé, amelyben az áll, hogy megfogadja,

k
hogy soha többé nem lesz a szakegylet
nek és a szocziáldemokrata pártnak tagja 
és nem agitál. Akkor felveszik munkába. 
Ha a munkás ilyen nyilatkozatot aláír, azt 
megküldik az ipartársulatnak is. Ilyen inkvi- 
zitori eszközzel dolgoznak a budapesti 
kávésok jelenleg munkásaikkal szemben.

Hát jól van, munkadó urak, csak rajta ! 
Feszítsetek meg bennünket! Kétezer évvel 
előbb megfeszítettek egy ácslegényt, mert 
eszmét hirdetett, amely nem segített az el
nyomott, szenvedő milliókon. De született 
egy újabb eszme, a nemzetközi szocziál- 
demokráczia eszméje,amely megfogja váltani 
a szenvedő emberiséget. Ennek az eszmé
nek egyes hirdetőit megfeszíthetitek, de az 
eszmét nem fogjátok tudni megfeszíteni 
soha, az élni fog és el fogja söpörni utjá- 
ból a lelketlen gaz munkáskizsákmányo- 
lókat. Az a munkásosztály, amely a szocziál- 
demokráczia magasztos eszméjét magába 
szívta, nem fog csüggedni^ és fel fogja sza
badítani magát a kizsákmányoló munkálta
tók járma alól.

Mi öntudatos kávéfőzők is ennek az esz
mének harezosai vagyunk és ha most el is 
buktunk igazságos harczunkkal, de jönn 
egy idő, amikor be fogják látni a mi gőgös 
munkáltatóink, hogy a mi jelenlegi követe
léseink nagy része mennyire jogos volt. 
Mi most elismerjük, hogy ebben a pilla
natban gyöngébbek vagyunk, de gyűjteni 
fogjuk erőnket az újabb vár építéséhez, 
amely várból, ha megerősödött, csak akkor 
sütjük el ágyúinkét és oda, ahol a legér
zékenyebbül találja a most fölöttünk könyör
telenül diadalmaskodó munkáltatóinkat.

Szaktársak! Az a fájó seb, amelyet most 
a munkaadóink ütöttek rajtunk, a szívig 
hatolt, amelyből megtanulhatjátok egymást 
szeretni és becsülni. Vonjátok le a tanul
ságot ebből a harczból és lássátok be a 
szocziáldemokráczia azon igazságát, hogy 
az egyesülésben rejlik a munkások hatalma. 
Ha ezt belátjátok és egy eszméért lelkesülve 
mindannyian egyesültök, nem fognak tudni 
bennünket megfeszíteni a kizsákmányolóink.

(r. j.)

Kik készítették elő a mi sztráj
kunkat.

Tudjuk azt, hogy mi a sztrájkot nem 
készítettük elő, bennünket az mintegy meg
lepetésszerűen ért, a sztrájkba minket úgy
szólván beugrattak a munkáltatók. Hogy 
pedig sikerült bennünket, előre kiszámított 
terv szerint a sztrájkba kergetni, ismerve a 
magyar munkás vérmérsékletét, az nem volt 
nehéz dolog.

Nagyon jól tudták a munkáltatók, hogy 
az ő részükről elkövetett néhány durva 
sértés a munkások jogai ellen, okvetlen a 
legerélyesebb ellenállásra fog találni. Meg
tették tehát azt, hogy az egyéni szabadsá
gunkat és a gyülekezési jogunkat tiporták 
lábbbal, amikor kimondották azt, hogy a 
segédmunkások a szakegylet tagjai nem le
hetnek.

Már most két ut állt előttünk. Vagy be
lemegyünk abba, hogy az utczáról felsze
dett tanulatlan munkásokkal dolgozunk 
addig, mig ezek betanulnak és ekkor ben
nünket is fokozatosan kicserélnek vagy 
pedig a végsőkig elkeserített munkásság 
fegyveréhez, a sztrájkhoz nyúljunk. Tudjuk 
azt, hogy az eddigi rendszer szerint voltak
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hibák, amelyeket elkövettek, úgy a mun
kások mint a munkáltatók, azért dolgoztuk 
ki azt a tervezetet, amely mindkét részre 
hosszú időre rendet teremtett volna. És itt 
érkeztünk el ahhoz a végzetes ütköző 
ponthoz, amikor a nyilvános gyűlésen ki
mondottuk azt, hogy a hol a tervezetet elfo
gadják, dolgozunk és a hol nem fogadják 
el, ott nem dolgozunk.

Tény az, hogy az első napon 80 kávés 
irta alá a követelésünket. Ezek az urak 
azonban 3 nap múltán az aláírásukat vissza
vonták. A sztrájkunk elvesztésének egyik 
oka az volt, mert rossznak bizonyult az a 
taktika, amelyet nekünk még a végső eset
ben is a hu mán izmus sugalt a főnökökkel 
szemben, mikor kimondottuk azt, hogy ott, 
ahol megadják a követelést ott, dolgozunk.

Tehát a legyalázott, a megrágalmazott 
durva munkás itt is a méltányosság állás
pontjára helyezkedett, az urak pedig, mint 
a becsületesség mintaképei, akik felhábo
rodnak akkor, amikor a munkások részéről 
a legkisebb szószegés történik, ők egész 
egyszerűen aláírásaikat elsikkasztják, becsü
letszavukat megszegik, persze, mert csak a 
munkásaiknak kötötték le magukat.

A második oka sztrájkunk elvesztésének, 
a szervezetlenségünk. Mert, hogy mennyire 
szervezetlenek voltunk, azt bizonyítja az az 
őrültséggel határos munka, a mit számos 
szaktársunk elkövetett a sztrájk alatt, hogy 
nappal kint volt a sztrájktanyán és éjjelre 
be ment dolgozni, kisegíteni szorult hely
zetéből azt a főnököt, aki becsületet, tisz
tességet félrelökve, minden kimélet nélkül 
gázolt keresztül rajtunk.

Ezeknek az öntudatlan munkásoknak 
róvhatjuk fel, hogy harczunk eredmény
telenül végződött. Harmadszor akadtak kö
zöttünk — szégyen és gyalázat kimondani 
— olyanok is, akik a besúgók szerepét 
vállalták magukra, akik gyalázatosabb mun
kát végeztek a testvérgyilkosságnál, elárul
ták kidolgozott terveinket, rámutattak a leg
könnyebben megsebezhető oldalunkra csak 
azért, hogy ők ezáltal a munkáltatóknál 
érdemeket szerezzenek maguknak.

Továbbá elbuktunk azért, mert a szerve
zetlen pinczérek, buta cselédlányok kise
gítették a megszorult munkaadókat, elvé
gezték úgy ahogy, az általunk félben ha
gyott munkát.

Tehát nem lehet azon csodálkoznunk, ha 
ennyi gyalázatos visszaélések elkövetése 
után elbuktunk. Bebizonyosodott az, amit 
százszor hangoztattunk, hogy nem a mun
káltatók erősek, nem a kizsákmányoló tőke 
erős, hanem mi vagyunk szervezetlenek, 
mi közöttünk vannak a gyilkosok, akiknek 
tulajdoníthatjuk, hogy elbuktunk.

A jelen idő szerint be kell ismernünk, 
hogy elbuktunk. A jövőre azonban óriási 
munka ..áll előttünk, ha eddig dolgoztunk, 
ha eddig is igyekeztünk felvilágosítani tár
sainkat, ezután lázas munkával, tízszeres 
erővel folytatnunk kell a felvilágosító mun
kát. Vesztett csatánknak egy hasznát vehet
jük, azt, hogy minden ember előtt bebi
zonyosodott az, hogy a szervezetlen mun
kás, a mi nyomorunknak, magaláztatásunk- 
nak, minden bajunknak az oka.

Ne nyugodjunk, ne pihenjünk addig, mig 
egyet is ismerünk soraink között olyan 
munkást, aki nem öntudatos, szervezett 
munkás, mert mig ezek nagy számmal van
nak közöttünk, addig a tőke az ur, addig 
a tőke hízik, örül, vigyorog a mi szenve

déseiken, hanem porba fog hullani, meg 
fog előttünk alázkodni akkor, ha mind 
egytől* egyig hű, önfeláldozó, egymásért 
halni kész harczosai leszünk a szocziálde- 
mokrácziának.

A jogtalanok küzdelme.
A jogtalanság legnagyobb szégyene a 

született emberiségnek. A jogtalansággal 
karöltve jár az elnyomatás, kizsákmányolás, 
nyomor és szolgaság. Minden emberrel 
veleszületett a jog! Születésünknél fogva 
jogunk van az életben mindahhoz, amit a 
természet és emberi ész alkot. És mégis, 
hogy van az, hogy millió és millió ember 
van, akik ki vannak szorítva jogból és a 
természet s emberi észtől alkotott minden 
szépből és jóból, akkor, amikor a milliók 
teremtik elő mindazt, ami az életben néhány 
százezer embernek mindenben duskálódó, 
gondtalan jólétet biztosit.

Azért van ez igy, mert az a néhány száz
ezer ember kisajátította számára a jogot s 
a jog hatalmánál fogva megszerezték szá
mukra a vagyont s vele együtt a gondtalan 
jólétet milliók rovására. De ez a gondtalan 
jólétük a százezreknek nem örökké tartó, 
a társadalom fejlődése megszülte a modern 
eszmét, a szocziáldemokrácziát, amely már 
bejárta az egész világot, hogy kibontott 
vörös lobogója alá szólítsa a mindenkitől 
elhagyott jogtalan, kizsákmányolt millió 
proletárságot.

A szocziáldemokráczia magasztos eszméje 
ismertette meg az elnyomott munkásokkal 
a jog hatalmát, az elnyomott milliók tömö
rülését a kizsákmányoló tőke ellen.

A szocziáldemokráczia zászlaja alá tömö
rülnek a már előrehaladott országok mun
kásainak százezrei és szakszervezeteket al
kotva, gazdasági jobblétet s jogot biztosí
tottak a maguk számára a kizsákmányoló 
tőke ellen. S mit tettünk mi, magyarországi 
jogtalan, elnyomott munkások!

A Kárpátoktól körülövezett Magyarországot 
sem hagyta érintetlenül a haladó kor szel
leme, a szocziáldemokráczia. A magyaror
szági jogtalan, elnyomott munkások is a 
vörös lobogó alá sorakozva ismertek fel a 
szervezkedés hatalmát, melynek erejénél 
fogva fölszabadítják magukat a kizsákmá
nyoló tőkésosztály elnyomatása alól és le
rázzák magukról a jogtalanság bilincseit.

Immár gazdasági szervezeteink megerő
södtek, hol a kultúrát megismerve öntuda
tosokká lettünk. És mint erős meggyőző
désű öntudatos emberek, a kizsákmányoló 
osztály ellen állást mertünk foglalni és mint 
egyedül társadalmi tényezők, számunkra egy 
jobb lét biztosításáért harczokat mertünk 
folytatni a kizsákmányoló osztály ellen.

Addig, mig ezeket nem tettük, a nagy 
hazafias kizsákmányoló osztályok szemében 
józan magyar munkások voltunk. De kér
jenek csak a munkások bérjavitást vagy 
pláne sztrájkoljanak érte, akkor lázadók 
vagyunk s ellenünk fordul a fekete csuhába 
bujtatott, kenetteljes hangú tisztelendő atyá
tól és a hazafiságban utazó milliomosoktól 
lefelé, aki csak nem munkásnak érzi magát, 
a stréberek serege.

Most, amikor a szocziáldemokráczia igaz
ságaitól áthatott szervezett munkásság meg
ismerte szervezettségében rejlő erősségét, 
síkra szállt elrablóit jogainak visszaszerzé
séért. Meg akarja szerezni magának azt a

jogot, amely veleszületett s a jogok gya
korlásával jobblétet biztosítson magának 
azáltal, hogy olyan törvények is alkottassa
nak, amely a munkást megvédi a lelket
len hazafiak kizsákmányolásától.

És most ennél a harcznál is szembe 
találjuk magunkat a kizsákmányolok minden 
fajtájával. Szembe találjuk magunkat a kleri
kális főpapoktól elvakitott csemetéktől 
kezdve, a mágnások, a muszkavezetők, a 
mindenkori hazaárulók egész légiójával, 
csak azért, hogy a nemzetközi tőke ellen, 
mint nemzetközileg szervezett szocziáldemo- 
krata munkások tántoríthatatlan becsületes
séggel küzdünk pártunk zászlaja alatt a 
népjogok kiküzdéséért.

Tehetetlen dühükben a nagy hazafiak 
(akiknek a haza mindig az ajkukon, de 
soha a szivükben) nem tudnak mást elle
nünk használni, mint a trágyagödörből 
magukba szívott piszkot ellenünk köpködni. 
Hazudnak, rágalmaznak bennünket, ami jól
lehet arra, hogy az indifferens munkásokat 
egy ideig távol tudják még tartani, de 
bennünket, meggyőződött szocziáldemokrata 
munkásokat csak elszántabb harczra kész
tet az ő piszkolódásuk. Mert tudjuk, minél 
erősebben támadnak bennünket a kizsák
mányolok, akkor mi jó utón haladunk, 
mert amit teszünk, az nekik rossz lehet, de 
nekünk bizonyára jó.

A kizsákmányolok minden piszkolódásuk 
daczára a szocziáldemokrata párt piros 
lobogóját diadalmasabban lengeti a szellő 
ma, mint valaha. És e lobogó alá sorakoz
tassunk most mindenkit, ne nyugodjunk 
mig minden szaktárs tagja nem lesz szak- 
szervezetünkenk és a szocziáldemokrata 
pártnak, amely egyedül küzd igazán a nép
jogok megszerzéséért. (S.)

S zak társak ! Erősítsük szervezetü n 
ket! Gyüjtsünk tagok at! E gyesü lés
ben az e r ő !

SZEMLE.
H alló! H alló! Egerváry Géza zab- 

szállitó, azaz lapszállitó. Eddig kávés volt 
József-körut 2. sz. Most felcsapott külföldi 
lapok expeditorának, jobban mondva a 
budapesti kávésipar társulatot szeretné át
alakítani lapszállitó vállalattá. A kávésok 
lennének a részvényesek. A kibocsátott kör
levél már reális számításról beszél, azt 
mondja: ma a kávésok évente kiadnak kül
földi lapokra 240.000 koronát, ha ezt az 
ipartársulat szállítja, a ma is fizetett összeg
ből csak 10% többlete 24.000 kor. Ebből 
fedezhető lenne az i. p. t. közv. kiadó 
10.000 K. A hirlapszállitási költség 4000 kor. 
Azt mondja Egerváry ur, még évi 10.000 
korona haszon is maradna. Milyen jó is 
volt, hogy mi sztrájkoltunk, különben a 
világ nem tudta volna meg, hogy a buda
pesti kávésok között ilyen nagy talentumu 
zseniális emberek vannak, hogy minden 
kalmár spekulaczióra kaphatók, csak arra 
nem, hogy szegény, kizsákmányolt munká
saik bérét javítsák és szabad napot adná
nak. Csak rajta kávés urak, kínozzanak 
bennünket, ez az önök mesterségük, majd 
kijózanodnak ebből a deliriumból, ha előbb 
nem, majd akkor, amikor a munkások szer
vezettsége rákényszeríti önöket.
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K özgyűlésünk elé. Alapszabályaink uta
sítanak bennünket úgy az elnökség mint a 
választmány kiegészítésére.^ Mert nagyon 
természetes, hogy a vezetőség teljes egészé
ben, tömören, szilárdan kell hogy álljon a 
szervezet élén minden időben, de a jelen 
súlyos helyzetünkben kétszeresen szükséges 
ez. Ezért okvetlenül rendkívüli közgyűlést 
kell tartanunk.

A helyzet az, hogy a vezetőség ezidő 
szerint csak kiegészítésre szorul. A hiányok 
egyrészt egyesek lemondása folytán támad
tak, másrészt pedig akadtak a vezetőségben 
egyesek, akik nem mint vezetőségi tagok 
viselkednek, hanem mint olyanok, akiket 
a szervezett munkásság kebeléből  ̂ kizár 
és mint a bélpoklosokat kerüli. Rá kell 
mutatnom munkástársak, ezekre a minden 
emberies érzésből kivetkőzött alakokra, akik 
megfizetve érzik magukat azzal a néhány 
piszkos forinttal, amit a munkaadók az ilyen 
gyalázatos firmáknak judáspénz fejében 
szívesen adnak. Ezek az emberformáju 
bestiák képesek arra, hogy száz és száz 
családos munkástársának szent ügyét, a 
javulásra való törekvését elárulják azért, 
hogy maguknak ilyen aljas módon elő
nyöket szerezzenek. Hogy az álarcz le
hullott róluk, hogy olyanok, akik ezelőtt 
mellüket verve előttünk követendő példa
ként állottak előtérbe, most pedig a külső 
szín alatt megláttuk a piszkos belsőt, azt a 
sztrájk, az a nagy tüzpróba idézte elő. 
Tehát a vezetőségben üres helyek támadtak, 
olyan helyek, amelyeket eddig érdemtelenek 
töltöttek be. Nagyon természetes, hogy a 
közgyűlés egészen szabadon választhat ma
gának egy teljes uj vezetőséget is akkor, 
ha nem látná elégségesnek azt, hogy csak 
a jelenlegi vezetőségben a megüresedett 
helyek töltessenek megfelelő emberekkel 
be. Ebben az utóbbi esetben, t. i. akkor, 
ha teljesen uj vezetőség választatnék, egy 
fontos dologra,kívánom a szaktársaim figyel
mét felhívni. És pedig, szerintem, kell, hogy 
minden egyes szaktársam meggyőződött 
arról, hogy az egyedüli helyes ut az, amelyen 
eddig haladtunk, hogy semmiféle hazafias 
maszlagos népbolonditókra nincs szüksé
günk. Kell, hogy az egyedüli helyes utón, 
a modern eszméktől áthatott szocziális 
irány felé kelltörekednünk akkor, ha élni, 
fejlődni, tanulniés felvilágosodni akarunk.

Ezen szent ügy a magunk ügye, a csalá
dunké, mindnyájunké. Közös boldogságunk 
lebegjen szemünk előtt, akkor, amikor meg
választjuk azokat a társainkat a szervezetünk 
élére, akiknek kötelessége lesz magasan 
tartani azt a zászlót, amelyre az igazság és 
a világszabadság van Írva.

A világ urai. Egy newyorki lap statisz
tikája szerint az egész világon 10.087 mil
liomos, illetve többszörös milliomos van, 
akiknek összvagyona 9000 milliárdra rúg. 
Az Egyesült-Államokban 5027 milliomos 
van ; a többi 5060 nagyobb része Európára 
esik. Ausztrália leggazdagabb embere Joviče 
Clarke,, akinek 150,000.000 dollár vagyona 
van. Érdekes, hogy mig Oroszországban 
49 milliomos van, addig Japánban csak egy 
és ez maga a mikádó. Japánban egyáltalán 
csak 44 olyan ember él, akinek vagyona 
250.000 dollárra rúg. A mikádó birodalmá
ban azonban nincs szegény ember és tény 
az, hogy egyetlen államban sincs a vagyon 
úgy elosztva, mint Japánban. Eddig az orosz 
czárt tartották a világ leggazdagabb em
berének, akinek vagyona 1.200,000.000 dol

lárra rúg. Megelőzi azonban őt a perzsah 
sah, aki azt a fényűzést engedheti meg 
magának, hogy turbánjában egy 4.000,000 
dollár értékű gyémántot visel. Tehát van 
millió elég a világon s csodálatos, hogy 
azok, akik ezen milliókat szerezték, mégis 
szegény emberek, éhesek és fáznak. A perzsa 
sah 4,000.000 dollár értékű gyémántot visel, 
a perzsa nép pedig sínylődik a nyomorban. 
Hát ezt a rendet istenítse a szegény nép ? ! . ..

F elszó lítom  Nagy József kávéfőzőt, hogy 
amig azt be nem igazolja, hogy én október 
hó 19-én tartott taggyűlésünkön nevét meg
említve árulónak mondtam volna, mig ezt 
be nem igazolja, aljas, pimasz rágalmazónak 
tartom. Schönherr József.

F elszó lítás. Szekfü Miklós kávéfőzőt 
felszólítjuk, hogy addig, mig azokat az aljas 
rágalmakat, amit egy ügynöknél^ terjesztett, 
hogy Goldmann tejnagykereskedőtől 300, a 
molnároktól 150 koronát kaptunk, mig eze
ket az állításokat be nem igazolja, aljas rágal
mazónak tartjuk. Az eljárást Szekfü ellen 
megindítjuk.

K im u ta tás. A sztrájkunk alatt az alábbi 
segélyek érkeztek hozzánk: Nyomdászok 
50.—, épitőmunkások 50.—, kőfaragók 40.—, 
szobafestők 4.50, szövőmunkások 11. csoport 
4.80, ismeretlen szervezet 6.—, czement- 
munkások 3.40, menyezetmunkások 5.80, 
kárpitosok 7.10, kalaposok 5.—, Abbázia 
kávéház konyaszemélyzet 11.—, Keleti kávé
ház konyhaszemélyzet 10.—, Belvárosi kávé
ház konyhaszemélyzet 7.—, László Vincze
2. kor. Összesen 201.60 kor.

Segélyt kaptak: Hekeli V. 12.—, Leichter 
4.—, Vecsera J. 6.—, Sirger S. 6.—, Grezer- 
nicz L. 4.—, Rácz M. 5.—, Sándor 10.60, 
Szalai J. 5.—, Király J. 7.50, Miklós Gy. 
12.—, Timór 2.—, Száraz 2.—, Sándor B. 
11.—, Darabos 1.—, Csonka P. 4.—, Bene 
4. —, Száraz 2.60, Bahorecz 3.—, Pusch 6,—, 
Kóbulpaner 2.—, Dortyán 2.—, Dijbok 2. , 
Herman 2.—, Palamárczki 1.—, Ökördi 1.—, 
Funkenstein 1.—, Gudman 1.—, Rohmayer 
2.—, Neuwirth 1.—, Lukanics 1.—, Richter

.40, Ledniczki 2.—, Lebócz 1.—, Hazuda 
2.—, Paszternák 12.—, Bordás 6.—, Karva- 
lics 6.—, Róth M. 10.—, Méhes 2.—, Takács 
1. , Tóth F. 1.—, Kosa 2.—, Pacskó 2.—, 
Kopasz 1.—, Kocsibér 30.80, Bélyegző 2*40 
korona. Összesen 207.30 korona.

Szaktársak! Olvassátok és ter- 
jeszszétek a Népszavát.
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Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői 
konyhaberendezésre. Szállít kávéházi
konyhattízhelyeket és mindennemű vörösréz 
főzőedényeket. Javítások és sz ín ezések  
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