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A KÁVÉFŐZŐK SZAKEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Meghívó.
A budapesti kávéfőzők szakegyesülete 

1905. évi deczember hó 26* * *án, kedden, 
saját helyiségében, VII., Dob-utcza 72. sz. 
alatt, könyvtára javára

kedélyes estélyt
rendez, melyre a szaktársakat és hozzá
tartozóit tisztelettel meghívja a rendezőség.

Bé k e !
Három hónapi kérlelhetetlen liarcz után 

békét kötöttek azok, akik három hónap 
előtt kimondták, hogy a kávéfőzők szerve
zetével többé szóba sem állnak, annak tag
jait nem alkalmazzák. S ez igy van jól . . .

Végre a józan ész győzött az elfogult
ságon, mert a t. kávés urak makacsságánál 
csak az elfogultságuk volt nagyobb akkor, 
amikor a munkásaik megbízottaik által be
nyújtott emlékirat alapján velük tárgyalásba 
nem bocsátkoztak. Mert mi történt volna, 
ha a két fél összeül tárgyalni? Az, hogy 
mindkét fél igyekezett volna a felmerülő 
ellentéteket kiegyenlíteni az által, hogy a

TÁRCZA.

A sztrájk.
Irta: Sc/i. J .

A munkások gyűlést tartanak, összejöttek, 
hogy határozzanak tarthatatlan helyzetük 
felett. Szónokuk feláll s beszélni kezd, 
m ondván:

Testvérek! Összejöttünk, hogy megbe
széljük szerencsétlenségünk okait.

Testvérek! Mi folyton panaszkodunk azon, 
hogy dolgozzunk kora reggeltől késő estig, 
vagy estétől reggelig s mégis kopottak va
gyunk, nélkülözni kénytelen velünk együtt 
családunk is. Nézzetek körül, mindannyian 
kiaszott csontvázak vagyunk, a tőke kiszívja 
életerőnket, annyira leszorítja munkabérün
ket, hogy nem tudunk táplálkozni, nem 
tudunk lakni, gyermekeink rongyokban jár
nak, füttetlen szobákban hálnak. De nézzétek 
a tőkésosztályt. A pompa, a jólét veszi kö
rül őket.

munkáltatók ígértek volna, a munkások en
gedtek volna követelésükből.

És éppen azért, mert a két fél megbí
zottai egymással nem érintkezhettek, követ
kezett be a mi bérharczunk, ami igaz, a mi 
leveretésiinkkel végződött.

Hej, pedig ha a munkáltatók annak ide
jén tárgyaltak volna a munkások megbi- 
zottaival, mennyi kellemetlenségtől szaba
dultak volna meg a munkáltatók.

Mi meg vagyunk győződve, hogy a t. 
főnök urak egy része még ma is abban a 
meggyőződésben él, hogy a vezetőségnek 
része volt abban a harezban, amit a levert 
sztrájk után a munkások a munkáltatókkal 
szemben folytattak.

N em !
Lehet-e olyan munkástömeget vezetni, 

amelyet annyira elkeserítettek a munkálta
tók, mint a kávéfőzőket?

Hisz méltán a legmagasabb fokra hág
hatott a mi elkeseredésünk akkor, amikor 
a kávésok kimondták határozatiig, hogy 
szakegyleti tagot nem alkalmaznak s ilyen 
értelmű nyilatkozatokat vettek a munkások
tól s ez a határozat egyértelmű azzal, hogy 
a kávéfőző évi keresetének 30%-át kény

Testvérek! Bárhova lát szemetek, látjátok 
a magasbanyuló palotákat, azokban pazar 
fénynyel berendezett szalonokat, a kandalló 
tüze mellett sütkérező úri csemetét a neve
lővel. Milyen fordított képe ez az életnek. 
Mi, akik dolgozunk, nyomorban élünk s 
a másik, aki nem dolgozik, fény, pompa, 
jóiét veszi körül. Az elhangzott igazságok 
a szivekig hatoltak, a tömeg fellázadt az 
igazságtalanság ellen, kimondották a sztráj
kot. Követeléseiket beadták a munkáltatónak.

** *

Karácson est van, a szeretet ünnepe. A 
fényes paloták ablakai ki vannak világítva, 
a gyermekszobákban dúsan megrakott ka
rácsonyfák körül vidám arczu gyermekeket 
láthatunk örvendezni, amint a nevelőnő 
rendezgeti a különféle drága csecsebecséket. 
Amint a külvárosba érünk, egy oduforma 
pinczelakásból egy pislogó lámpafény tűnik 
föl, hol három didergő gyermek nyöszö
rögve mondják anyjuknak éhes vagyok. 
Azonban az asszony mintha ügyet sem

télén lett volna az ügynököknek adni s 
továbbra is, mint a vásári árut, adtak-vettek 
volna bennünket.

Hogy az ipartársulat az ő közvetítő iro
dájának a felállításával akarta a kávéfőző
ket megtéveszteni, hát bizony ez már be
száradt lépvessző, mert a szervezett mun
kások jól tudják, mit jelentenek az ipartár
sulati munkaközvetítők. Tudják azt nagyon 
jól a munkások, hogy az ilyen közvetítő 
hivatalok szállítják a sztrájktörőket és arra 
jók, hogy a munkabéreket leszállítsák s a 
munkás önérzetét kiöljék.

Bizony egy ilyen elkeserített tömeget 
nem kell vezetni, mert annak minden egyes 
tagja vezető volt abban, hogy valami mó
don megszerezze azt, amihez neki, mint 
embernek jussa van.

És amint látjuk meg is szerezte azt.
Igen! Megszerezte háborúval a békét», 

amely béke, mindkét részről, elismerjük, kí
vánatos volt.

Már most mi részünkről annak az óha
junknak adunk kifejezést, hogy a tek. Ipar
társulat a t. tagjaival azokat a pontokat be 
is tartatja, különösen felhívjuk a figyelmét 
a szabadnapok megadására és a közvetítés 
igénybevételére.

vetne a porontyokra, az urával a következő 
párbeszédet folytatja:

Ugy-e megmondtam, hogy igy fogsz 
járni. Nem-e jobb lett volna a sztrájk után 
megkérni az urat, hogy vegyen vissza s azt 
a sztrájktörőt küldje el, mert te évekig hű
séggel dolgoztál. Mit nyertél az öntudatos- 
ságoddal ? Azt, hogy éhezünk gyermekeink
kel együtt s látod, az általad gyűlölt sztrájk
törő biztosítva van, hogy nem küldik el, 
dolgozhat ameddig akar.

** *
A külváros egyik utczasarkán egy gyár 

közelében látunk egy újságárust, egy keze 
hiányzik, mert a gép leszakította.

Igaz, hogy sztrájktörő volt, mégis mikor 
nyomorék lett, kidobták az utczára. De azért 
vigasztalódott, mert ahányszor a gyárost az 
útja arra vitte, mindég kapott tőle egy kraj- 
czárt s a lapot nem vette el.

És az a munkás, aki később vissza került 
a munkába, az elvette ugyan íz újságot, de 
adott érte két krajezárt.

jvünden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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Mi a mi részünkről be fogjuk tartani az 
egyezség pontjait, mert tartós béke csakis 
igy biztosítható, ha a közösen kötött szer
ződés pontjait szigorúan, a gyakorlati életbe 
deczember 15-től át is visszük.

Mi hisszük, hogy a t. főnök urak is le
vonták a múltból a tanulságot s nem fog
nak újabb nehézségeket támasztani a szer
ződésben foglalt pontok megtartása elé, 
hanem alkalmazkodnak annak minden egyes 
tételéhez.

Szaktársak! Ti pedig most már ne kés
setek egy perczig sem élni a megadott jo
gaitokkal, hanem tartsátok be a szerződés 
által biztosított jogaitokat és kötelességei
teket.

Nem akarjuk hinni, hogy ezután is akad
jon közietek olyan gyáva áruló, aki el en- 
engedje a szabadnapját ott, ahol a szerző
dés biztosítja.

Szaktársak! Gondoljatok az elmúlt há
rom hónapra. Egy nehéz lidércznyomástól 
szabadultatok meg, azért ki a pihenő na
pon a szabad természetadta levegőre s 
szívjátok magatokba a szabadság szellemét, 
hogy harczos katonai legyetek szerveze
tünknek, hogy annak megerősítéséből mind- 
egyitek kivehesse a részét. Azért minél 
előbb a kint levőket igyekezzetek behozni 
a szervezetbe, hogy ott mielőbb megismer
hessük a modern eszméket, hogy a annak 
segélyével hasznára válhassunk családunk
nak és saját magunknak, hogy végre béke 
legyen.

Taggyűlés.
Folyó hó 17-én nagy számban jelentek 

meg szaktársaink taggyűlésünkön, ami ért
hető is volt, mert arról volt szó, hogy a 
békepontokat megismerjék.

Kéföl Károly elnök megnyitja a gyűlést 
és vázolja a sztrájk elvesztésének okait. 
Kimutatja, hogy a mi szaktársaink nagy
része, sajnos, csak 48 óráig tartott ki a 
sztrájk mellett, azután mint a meghunyász
kodó kutyák, árulókká váltak. Szomorú 
dolog, hogy a kávéfőzők nagyrésze oly 
nehezen tud fölemelkedni az osztálytudatos 
munkások sorába, de most békét kötöttünk 
a munkáltatókkal s a békét fel is fogjuk 
használni, hogy azokat a pecsovics, szolga- 
lelkű szaktársakat becsületes munkásokká 
neveljük. Ezután nem fogunk keztyiis kéz
zel bánni azokkal, akik az egyesületet el
hanyagolják, mert a szerződés értelmében 
csakis szakegyleti tagokat alkalmaznak a 
főnökök. Eddig is az volt a baj, hogy a 
saját embereink jobban megnehezítették a 
saját ügyünk előbbrevitelét, mint sok főnök. 
De lesz rá gondunk, hogy ezután egyforma 
elbánásban részesítsük ellenségünket, legyen 
az munkás vagy munkaadó.

Ezután Schönhcrr titkár pontonként ismer
teti az ipartársulattal megkötött egyezményt. 
Felhívja a megjelenteket, hogy a megkötött 
egyezmény pontjaihoz tartsák magukat s 
követeljék annak szigorú betartását a főnö
köktől is. Kéri a szaktársakat, hogy ügyel
jenek arra, ha az egyezmény bármely rész

ről be nem tartatnék, azt el ne mulaszszák 
a titkárnál bejelenteni, mert csak igy lesz 
lehetséges ellenőrzést gyakorolni. Végül 
felkéri a szaktársakat szervezetünk kiépí
tésén való közreműködésre, hogy az el
mulasztottakat mielőbb helyrehozhassuk.*

Az ipartársulattal kötött egyezmény a 
következő :

1. Az ipartársulati tagok üzletében alkal
mazott konyhaszemélyzet közvetítésére nézve 
a budapesti kávéfőzők szakegyesülete ille
tékes ; ha azonban a konyhaszemélyzet köré
ből uj hasonló egyesület alakulna, ez a 
közvetítésre csak akkor tarthat igényt, ha 
ezt az ipartársulat közgyűlése határozatikig 
kimondja.

2. Az előző pontban megadott közvetí
tési jog nem zárja ki azt, hogy egyes 
munkaadók magánúton alkalmazottakat föl
vehessenek, kötelesek azonban az ily módon 
fölvett munkások a kávéfőzők szakegyesü
letébe tagokul beiratkozni, viszont azonban 
az egyesület azok fölvételét meg nem tagad
hatja.

Az ügynökök által való közvetítés föltét
lenül kizáratik és kiköttetik, hogy az alkal
mazottak közvetítési díjjal semmi körülmé
nyek között sem terhelhetők.

3. A szakegyesület nem emelhet kifogást 
az ellen, ha az ipartársulati tagok üzleteik
ben nőmunkásokat alkalmaznak.

4. A fölmondási idő az összes konyhai 
alkalmazottakra nézve a Budapesten már 
emberemlékezet óta érvényben levő szokás
hoz képest kölcsönösen három (3) napban 
állapittatik meg.

5. Az ipartársulat folytatja és befejezi a 
társulati munkaközvetítő felállítása iránt 
folyamatban levő tárgyalásokat, a közvetítő 
tényleges életbeléptetését azonban felfüg
geszti és a közvetítést csak azon esetben 
lépteti életbe, ha a szakegyesület a jelen 
egyezségben elvállalt kötelezettségeinek nem 
felel meg.

ő. A kávéfőzőknek heten kint egy hétköz
napra eső teljes 24 órai munkaszünet adandó. 
A szabadságot élvező munkás a szüneti 
napra fizetését megkapja, de ételpénzre 
igényt nem tarthat. A szabadnapos munkás 
helyettesítéséről a munkaadó saját belátása 
szerint gondoskodik, kisegítőt venni nem 
köteles.

7. A konyhalegényeknek (háziszolgáknak) 
két hetenkint adatik egy hétköznapra eső 
teljes 24 órai munkaszünet. A szabadnapos 
munkás fizetésére és helyettesítésére nézve 
az előző pont rendelkezése irányadó.

A 6. és 7. pontra nézve megjegyeztetik, 
hogy oly egészen kis üzletekre nézve, 
amelyekre a szabadnap megadása elvisel
hetetlen terhet róna, e követeléstől a szak
egyesület méltányosságból eltekint.

8. Kisegítés esetén a kisegítő munkabére 
és pedig a) a kávéfőzőé kosztpénzzel együtt : 
nagyobb üzletekben napi 4 kor., közepes 
és kis üzletekben napi 3 kor. 50 fill.; b) a 
konyhalegényé kosztpénzzel együtt: na
gyobb üzletekben 3 kor., közepes és kis 
üzletekben napi 2 kor. 50 fill.

9. A budapesti kávéfőzők szakegyesülete 
felelősséget vállal aziránt, hogy a közvetítést 
részrehajlatlanul, a munkaadók és munká
sok megelégedésére, gyorsan és pontosan 
fogja teljesíteni, mindenkor szakszerűen kép
zett és tisztességtudó egyéneket fog közve
títeni és felelősséget vállal aziránt is, hogy 
a budapesti kávéházakban az utóbbi időben

előfordult zavargások többé ismétlődni nem 
fognak.

10. Ezen egyezség megkötésével az ipar
társulat 1905 szeptember 18-iki közgyűlésé
nek az a határozata, mely szerint az ipar
társulat tagjai üzleteikben szakegyesületi 
tagot nem alkalmaznak, tárgytalanná vált 
és hatályon kiviil helyeztetik.

11. Az előző pont rendelkezésének meg
felelően a munkaadók a sztrájkban részt- 
vett személyzet egyetlen tagját sem mellő
zik, viszont a szakegyesület sem jogosult 
a sztrájkban részt nem vett személyzetet 
az egyesületből kizárni, vagy bármely módon 
üldözni.

12. Ezen egyezség hat évre köttetik, ezen 
idő alatt egyik részről sem módosítható és 
az aláírás napján lép életbe.

Ezen egyezség mindkét részről elfogad- 
tatik és aláiratik és annak pontos betartására 
mindegyik fél kötelezi magát.

Budapest, 1905 deczember 15.
A budapesti kávéfőzők A budapesti kávés-
szakegyesülete részéről ipartársulat részéről

A béke után.
Miután ifjú szakegyesületünk a szerve

zett kávéfőzők teljes három hónapig tartó 
kemény küzdelme után tisztességes békét 
kötött, szükséges az, hogy megállapítsuk, 
mi a nyereségünk és mit vesztettünk. Hogy 
a békepontok teljesen kielégítenének ben
nünket, azt nem állítjuk, de igenis alapját 
képezik a további előrehaladásnak.

Tudjuk azt, hogy a háború, a harcz rend
szerint mind a két fél részéről áldozatot 
követel; éppen igy történt a mi hosszú 
küzdelmünkben, ahol az ellenfelünk, a mun
káltatók egyáltalában nem értek el semmit, 
de egy nagy tanulságéit kell, hogy levon
janak a történtekből. És pedig: ki kell vet
kőzniük abból az ósdi, régi gondolkodás- 
módból, hogy munkásaikat továbbra is gé
peknek és nem érző, gondolkozni nem tudó 
embereknek tekintsék. Meg kell tanulniok 
azt, hogy mi az ő kényelmükért, jólétükért 
feláldozzuk magunkat, dolgozunk, fáradunk, 

akkor azt a jogot, hogy nekünk köve
teléseink is legyenek: fel nem adjuk. Tudniok 
kell azt, hogy mi emberek akarunk lenni; 
élni akarunk; családunk van, gyermekeink 
vannak, akik tőlünk kérnek, sőt követelnek. 
A társadalom követeli tőlünk, hogy tisztes
ségesen neveljük fel a gyermekeinket, mi 
pedig követeljük azoktól, akiknek egész éle
tünkön át dolgozunk, azt, hogy szűnjék meg 
az a szégyenteljes állapot, hogy munkások, 
akik dolgoznak naponta 14 lő órát, akik 
nincsenek munkanélkül és mégis kénytele
nek nyomorogni s éppen csak az éhhalál
tól vannak megmentve. Most a béke után 
már ismét találkozunk munkaadókkal, akik 
vonakodnak a kikötött, hetenkinti szabad
napot megadni a munkásaiknak. De csa
lódni fognak, ha azt hiszik, hogy sikerülni 
fog kibújni ezeknek a munkaadóknak köte
lezettségeik alól. A szervezett munkásság 
tudni fogja a módját, hogy mi módon kell 
megvédeni a munkások jogait. Viszont keli, 
hogy mi is levonjuk a tanulságot az első
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nagy megpróbáltatásból és itt kell, hogy 
visszatérjünk a sztrájk előtti időkre is. Tud
juk azt, hogy a vezetőség számtalan gyű
lésen folyton a legméltányosabb álláspontra 
helyezkedett a munkaadókkal szemben ; hir
dette a higgadtságot, a józan megfontolást 
minden kérdésben. _s hogy ennek daczára 
kitört a harcz, mit láttunk?! Azt, hogy azok, 
akik sorainkban a legerősebb harczot hir
dették, akik a mellüket verték, nagy hangon 
hirdették a bátorságot, már a sztrájk kitö
rése után, a másod-harmadnapon gyáván 
megfutottak. Minő aljas szerep ez, munkás
társak akkor, amikor évekig tartó munka 
után már-már tető alá került volna a házunk, 
amelyet nagy fáradsággal közösen építet
tünk és amikor ez a ház fejünk felett ki- 
gyuladt, ahelyett, hogy minden egyes em
ber, kinek a szive és esze helyén van, az 
oltáshoz látott volna, akadnak hitványak, 
gyávák, akik cserbe hagyva mindent, meg
futnak.

ítélje meg minden egyes szaktárs, minő 
eljárás ez. Nem érdemlik-e meg utálatunkat 
és megvetésünket ezek a hitvány, gyáva 
alakok. Most pedig, amikor az önfeláldozó, 
a fáradságot nem ismerő munkástársaink ki
tartásának ismét eredménye van, amikor 
egy olyan egyezséget kötöttünk, amelynek 
alapján ismét tisztességes föltételekhez ju
tottunk, amikor látják azt, hogy a házunk 
nem égett porrá: ismét megjelennek kö
rünkben. Még most félénkek, még most 
csak lopva jönnek; csendben távoznak, vár
nak, mig feledésbe megy gyalázatos tettük.

Én azt mondom, hogy csalódni fognak; 
megbélyegezzük őket, méltó büntetésüket 
el kell venniök, ujjal kell rámutatnunk a gaz 
árulókra, hitelt szavaiknak többé ne adjunk, 
helyük alól van, mert ők képezik az öntu
datos szervezett munkásságnak az úgyneve
zett salakját. Z.
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szolgálná. A polgári vállalatok naptár kiad
ványai valóságos melegágyai a sötét mara- 
diságnak; valóságos beplántálói a közép
kori, előítéletes, babonás szellemnek.Otromba 
rémmeséikkel, ízléstelen és idegbomlasztó 
közleményeikkel kiölik a munkásnépből 
még azt a kevés radikális érzületet is, mely 
még a nagy elnyomatás daczára is meg
maradt benne. Kivételt képez a nép igaz 
kalendáriuma, a Népszava Naptára, mely 
igazán nagyon elüt a másfajta polgári nap
táraktól. Ez a munkásoknak készült naptár; 
kizárólag őket érdeklő ügyekkel foglalkozik 
és ezért minden igaz érzelmű munkás
embernek kötelessége támogatni. A naptár 
ára 70 fillér. Kapható a Népszava-könyv- 
kereskedésében, Budapest, VII., Nyár-utcza 1. 
Ajánlatos minden szervezett munkásnak, 
hogy a néprontó törekvéseket szolgáló nap
tárak helyett a Népszava Naptárát szerezze 
be. Ebben a mederben, német nyelven jelent 
meg ugyanott a «Volksstimme.> is, mely 
német ajkú munkásoknak van hivatva szol
gálatot tenni.

Az általános, titkos választói jog
érdekében a «Liga egy rövid, de tartalmas 
füzetet bocsájtott ki. A füzetet dr. Krejcsi 
Rezső irta és történelmi alapon, meggyőző 
érvekkel bizonyítja, hogy a mostani válság
ból más menekvés nincs, mint az általános, 
titkos választói. A füzet 8 fillérért kapható 
a Népszava könyvkereskedésében.

A franczia m unkásszervezetek most 
megjelent jelentése érdekes számokat tar
talmaz, a szervezetek mikénti fejlődéséről. 
Az alább feltüntetett számok igazolják, hogy 
az 1898-ik év óta a szervezett munkások 
száma csaknem megkétszereződött.

korona Szaktársak! Olvassátok és ter- 
jeszszétek a Népszavát.

Kiadó: KÉFÖL KÁROLY.
Felelős szerkesztő: SCHÖNHERR IÓZSEF.

B eitz J á n o s
műesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, VII., Akáczfa-utc a 52.
^ - - — K ép es  á r je g y z é k e t  in g y e n  k ü ld ö k .  ----- ^

T E L E F O N  13 06 . T E LEF O N  13 06.

E z r e d é v e s  é s  o r s z á g o s  k iá l l í t á s o n  
m il le n n iu m i  n agy  é r e m m e l  k i tü n te t v e .G állik Lajos

rézm ű v es -m ester
B udapesten, VII.,
K ertész-utcza 8.

©  ©  m

Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői 
konyhaberendezésre. Szállít kávéházi
konyhatíízhelyeket és mindennemű vörösréz 
főzőedényeket. J a v ítá so k  és s z ín e z é s e k  

pontosan és jutányos áron szállíttatnak.

Lefkovits I. és Társa
Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dákó- és elefánt- 
csontgolyó-gyár. Teljes kávéházi berendezési vállalat.

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


