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ELŐFIZETÉSI ÁRA:
Egész évre 12 korona, fél évre 6 korona

Örömhir.
Valóban örömhir az, hogy Budapest 

összes kávéházi alkalmazottainak tudomá
sára adhatjuk, hogy megalakult a Buda
pesti kávéházi alkalmazottak szakegyesülete. 
Szerteszét voltunk szórva, nem* volt ottho
nunk s alig volt mód arra, hogy a buda
pesti kávéházak munkásai újra egy táborba 
tömörülhessenek. Azonban az összetartás 
eszméje élt közöttünk, a dicsőséges múltat 
nem feledtük el. Nem feledtük el, hogy a 
szakszervezetek voltak azok, amelyek ben
nünket tömörítettek s amely hatalmas össze
tartásnak két kollektív szerződés volt az 
eredménye, amelyek’megállapitották s bizto
sították a kávéház s honyha munkásainak 
gazdasági vívmányait munkabérben, munka
időben s minden egyéb gazdasági s erkölcsi 
követelmény tekintetében amelyek mun
kánkkal összefüggtek.

Nagyon jól tudjuk, hogy az összetartás 
hiánya volt az oka annak, hogy ezen gazda
sági vívmányaink veszendőbe mentek. Na
gyon jól tudtuk azt is, hogy ahol meg
maradtak, ott sok helyen a munkáltató 
intelligenciája, de legtöbb helyen a szerve
zetünktől való félelem, a jószívűség a hu
manizmus mértéke. Ezért törekedtünk min
den erőnkből arr , hogy tömöritsük a
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kánk első gyümölcse immáron megérett.
Áll a szakegyletünk s megvan a mód 

és eszköz arra, hogy megteremtsük újra azt 
az összetartást, amelynek olyan hiányait 
érezzük ma mindannyian.

Mielőtt azonban szentélyünket megerősi- 
tenők s belépnénk, a jövő javultabb viszo
nyainak erős reményével illik, hogy meg
tisztuljunk. Kell, hogy visszapillantsunk a 
múltak eseményeire s ezekből tanulságot 
vonjunk le.

Régi átka a kávéházi alkalmazottaknak a 
romboló testvérharc, amely nem nézte az 
összesség nagy érdekét, hanem vakon törte, 
zúzta össze vak dühében mindazokat az 
eredményeket, amelyeket előbb nehéz mun
kával megteremtett. Szabad egymással vi
táznunk s harcolnunk szakegyesületünkben, 
de a szakegyesületnek érintetlennek kell 
maradnia. Befelé folyhat a vita, amely nél
kül nincs haladás, de kifelé mindig egy
ségesnek s szilárdnak kell lennie a moz
galomnak, mert ellenesetben — amint ezt 
állandóan tapasztalhattuk — mindig az 
r észes kávéházi munkások isszák meg a levét.

A testvériség értelmét is valóra kell vál
tanunk. Állandóan folyik a versengés, ki 
különb, ki előkelőbb a másiknál, pedig 
egyik is, másik is kávéházi munkás s aki
nek fent van a kereke, hamar le is fordul
hat? s akkor jól eshet neki az összetartás 
ereje, ha ma anyagilag nincs is panaszra 
oka. Ha bemegyünk szakegyletünkbe, eze
ket a korlátolt emberekhez illő érzéseket 
hagyjuk künn, mert nagyon gyenge moz
galom lehet az s össze kell omlania hama
rosan, ha nem a testvériség és egyenlőség 
szikláin nyugszik.

Fegyelmet kell tanulnunk. A legborzasztóbb 
rombolásokat okozta már ebben a mozga
lomban a szervezett munkások végtelen 
éretlensége: mikor a maguk feje után cse
lekedtek. Vagy van vezetőség vagy nincs. 
Ha a többség bizalma oda ültette őket 
bizalmi állásokba, akkor megbízta őket az

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án 
^ _________________ :___________

ügyek vezetésével s intézésével. S valóban 
addig nem lesz soha rend ebben a szak
mában, mig a munkásság alá nem veti 
magát önalkotta szabályainak, nem lesz fe
gyelmezett s mérsékelt minden gondolatá
ban, indulatában s cselekvésében. Napoleon 
mondotta: «lnkáb egy rossz hadvezér, mint 
két jó.» S a kávéházi alkalmazottak moz
galmában mindenki vezér akar lenni, pedig 
ennél az őrült zűrzavarnál a legügyetle
nebb vezetőség is jobb, ha van iránya, 
elve s következetessége. A vezetőség, ha 
nem jó, megvannak a törvényes formái a 
jó útra terelésnek, vagy eltávolításának, de 
mindenki nem vezethet. Ezt meg kell szokni, 
mert másképp tönkre megyünk.

Ezt elérendő, igen nagy súlyt kell fek
tetnünk tagjaink szellemi emelésére, neve
lésére, hogy a tömeg ne csak befelé, de ki
felé is tiszteletreméltó s megbízható legyen. 
Az ipar fejlődésével együtt jár a gazdasági 
helyzet javulása s mi az ipar fejlesztéséhez 
csak akkor járulhatunk hozzá, ha súlyt 
fektetünk tagjainknak az ipar tekintetében 
való fejlesztéséhez. Azaz összekapcsoljuk 
ezt a két fogalmat: szervezett kávéházi al
kalmazott — kitűnő munkás. Ezelőtt, nem 
is olyan régen, minden pökhendiségnél, 
durvaságnál s felesleges erőszakosságnál 
az üzletben,, a szervezettség volt a takaró. 
Ennek az állapotnak véget kell vetnünk. 

Jog a it  csak az követelheti, aki munkájá
nak meg tud becsülettel felelni. Annak ke
vés baja is lesz. S ha igen, akkor kellő 
erkölcsi sulylyal fel lehet érdekében lépni. Ez 
a szakma megköveteli, hogy a pincér az 
üzletben csak pincér legyen és pedig in
telligens, előzékeny, gyors, ügyes és csen
des. És épp ez a körülmény teszi még 
sokkal fontosabbá és súlyosabbá a szak
egyletet. A kávéház munkásának egyetlen 
érdekképviseletét.

Ezeket kellett elmondanunk. Értenie 
kellett belőle munkásnak, munkáltatónak 
egyaránt. A munkás támogassa ezt a nemes 
mozgalmat, amely az ő boldog jövőjét van 
hivatva megteremteni s a munkáltató ne 
nézze azzal a balkáni szemmel, amely csak 
a vad üldözésben tud gyönyörködni, 
hiszen látnivaló, hogy a kávéházak alkal
mazottai sokat hibáztak, de sokat tanultak 
is. S a hibák nemcsak az ő oldalukon tör
téntek. Mi feltétlenül a béke hívei vagyunk 
s igyekszünk az iparban egy hosszú békét 
megteremteni, ámde béke alatt nem értünk 

I feltétlen függést és rabszolgaságot. A mai 
j béke szuronyok helyén nyugszik. Ez soha

sem volt hosszuéletü. Igyekezzünk kölcsö
nös megértéssel s becsüléssel egymáshoz 
közeledni.

Talán sokaknak, amit elmondottunk, nem 
örömhir. Pedig valóban az! Higgadt, 
fegyelmezett mozgalmát megteremteni a 
lelkiismeretes jó munkásoknak, az önérze
teseknek, az igazi szervezetteknek egy 
becsületes szakszervezetben a jövő boldog
sága s gazdasági vívmányai érdekében, 
keresni a béke felé vezető utat vagy azt 
egy becsületes mozgalommal kivívni — 
ehez csatlakozni fog minden a jövőjét 
lelkén viselő kávéházi alkalmazott.

Testvérek! Előre a munkára. Szervez
kedjünk ! Ne legyen Budapesten egy 
kávéházi alkalmazott sem, aki nem lenne 
tagja a Budapesti kávéházi alkalmazottak 
szakegyesületének. Agitáljatok.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VII., KIRÁLY-UTCA 23. SZ., III. EMELET

A német szakszervezetek 
1908-ban.

A német szakszervezetekről Légién elv
társ szerkesztésében megjelent statisztika 
minden adatában hűen tükrözi vissza a 
gazdasági válság esztendejét. A szervezetek 
nemcsak a taglétszám apadásában érezték 
meg a válságot, hanem abban is, hogy ez 
az esztendő az előző évekhez képest arány
talan nagy mértékben vette igénybe a szer
vezetek pénztárát.

A taglétszám 1908-ban l,865.50ő-ról
1,831.731-re apadt, a tagveszteség tehát 
33.775. A tagveszteség azonban meg
közelítőleg sem oly nagy, mint volt a 
90-es években, amikor pedig a gazdasági 
válság nem volt ily nagy kiterjedésű, ami 
bizonyságul szolgál arra, hogy a szak- 
szervezetek a lefolyt 15—18 esztendő alatt 
mennyivel edzettebbek, ellentállóképe- 
sebbek lettek. A kedvezőtlen gazdasági 
viszonyok ellenére 24 szakszervezet tagiét- 
száma gyarapodást mutat.

Ha azonban megnézzük a szakszerveze
tek gyarapodását 17 év óta, akkor ez az 
apadás valóban számbavehetőnek nem 
mondható. íme:

Év Taglétszám Bevétel Kiadás 
_____________________ _________________________

1891 277.659 1,116.588 1,606.534
1892 237.094 2,031.922 1,786.271
1893 223.530 2,246.366 2,036.025
1894 246.494 2,685.564 2,135.606
1895 259.175 3,036.803 2,488.015
1896 329.230 3,616.444 3,313.713
1897 412.359 4,083.696 3,542.807
1898 493.742 5,508.667 4,279.726
1899 580.473 7,687.154 6,450.876
1900 680.427 9,454.075 8,088.021
1901 677.510 9,722.720 8,967.168
1902 733.206 11,097.744 10,005.528
1903 887.898 16,419.991 13,724.336
1904 1,052.108 20,190.630 17,738.756
1905 1,344.803 27,812.257 25,024.234
1906 1,689.709 41,602.939 36,963.413
1907 1,865.506 51,396.784 43,122.519
1908 1,831.731 48,544.396 42,057.516

Legerősebb a vas- és fémmunkás-szö
vetség 360.099 taggal, leggyöngébb és leg
újabb szervezet az esernyősöké 239 taggal. 
A szervezett női munkások száma 1908-ban 
1514-gyel növekedett, 35 szakegylet keretében 
138.443 nőmunkás tömörült. A német ipar
ban, kereskedelemben alkalmazott összes 
nőmunkásoknak mindössze azonban csak 
7’6%-a van szervezve.

A szakszervezetek összvagyona mintegy 
7V2 millió márkával növekedett, amennyi
ben 33,242.545 márkáról 40,839.791 márkára 
szaporodott. E vagyonszaporodás mellett a 
bevételek vagy három millióval csökkentek. 
Ezzel szemben a kiadásokat csak egy mil
lióval sikerült csökkenteni, noha a mun
kásság a kedvezőtlen konjunktúrákra való 
tekintettel a támadó bérharcoktól lehetőleg 
tartózkodott. Sztrájksegélyre 1907-ben kiad
tak a szakszervezetek kerek 13 millió már
kát, mig 1908-ban csak 4,750.000-ct. Az 
igy megtakarított S1/̂ millió márka azonban 
ráment a munkanélküli segélyekre. 1907-ben 
a munkanélküli segély 4,365.000, 1908-ban 
8,134.000 márkára rúgott, emellett a munka- 
képtelenek segélyezése is 3 millióval többet 
vett igénybe. A szakszervezetek 18 év alatt 
összesen mintegy 144 milliónyi márkát 
adtak ki tagiaik segélyezésére. 1908-ban a
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szaklapok 1,951.285 példányban jelentek 
meg.

A Szakszervezeti Értesítő, amely a nem
szocialista munkásszervezetek fejlődéséről 
is beszámol, meggyőzően bizonyítja, hogy 
a munkáltatók, papok védőszárnyai alatt 
álló szervezetek megközelítőleg sem tudták 
a gazdasági válság esztendejében tagjaik 
érdekeit úgy megvédeni, mint a szociál
demokrata szervezetek. Pedig a keresztény
szociális szervezetek, amelyek a klérusnak 
és a reakciónak szavazógépeket is liferál- 
nak, egyben papi pénzen toborozzák a 
tagokat.

A Hirsch-Duncker-féle szervezetek, ame
lyeknek tevékenysége főleg segélyezésben, 
temetkezési, betegsegélyezési járulékok ki
utalásában merül ki, 105.633 főnyi taglét
szám mellett 3256 taggal apadtak, ami 
százalékokban kifejezve messze felülmúlja 
a szocialista szervezetek veszteségét. A leg
nagyobb veszteség a keresztény-szociális 
szervezeteket érte. Bár taglétszámuk mind
össze egy ötödé a szocialista szervezetek
nek, mégis majd akkora a tagveszteségük, 
mint a szocialistáké. 264.519 tag mellett 
23.882 főnyi az apadás. A keresztény szer
vezetek összvagyona 4,513.409 márka.

A rendkívül gondossággal szerkesztett 
szakszervezeti statisztika ezeken kívül még 
felsorol 21 független szervezetet 135.127 
taggal, továbbá a 79 helyi szervezetben 
tömörült és összesen 65.338 tagot számláló 
«sárga» szakszervezeteket is.

Érdekes nemcsak a szervezetek erejének 
összehasonlítása, hanem a nyújtott segélyek 
összegének szembeállítása is. Mig a szo
cialista szervezetek által jogvédelemre és 
segélyezésre kiutalt összegből minden tagra 
fejenként 10'92 márka esik, addig a Hirsch- 
Duncker-féle szervezetek 3’85, a keresztény- 
szociálisok csak 3 6 9  márkát fizettek tag
jaiknak. Sztrájk és kizárási segélyképpen a 
szocialista szervezetek minden tagnak 3'42, 
a Hirsch-Dunckeristák 123, a keresztény- 
szociálisok V61 márkát adtak. Munkanélküli 
segélyre a szocialisták fejenként 619, a 
Hirsch-Duncker-féle szervezetek 2 8 3 , a 
keresztény-szociálisok csak 070  márkát 
adtak.

E számok szembeállítása is fényesen bi
zonyítja, hogy az osztályharc alapján álló 
szakszervezetek nemcsak a kapitalizmussal 
vívott harcban védik erélyesen és eredmé
nyesen a munkásság érdekeit, hanem hogy 
mindenféle más munkáscsoportosulásnál, 
mindenféle semleges vagy keresztény-szociá
lis szervezetnél nagyobb, hathatósabb támo
gatást nyújthatnak tagjaiknak még olyan 
kedvezőtlen gazdasági konjunktúrák idején 
is, mint aminő az 1908-iki esztendő volt.

2. oldal

H IVATALOS R É SZ .
A Budapesti kávéházi alkalmazot

tak szakegyesülete az első választmányi 
ülésén foglalkozott a magánhelyiség, az 
alkalmazottak, a felvétel és a szaklap kér
désével.

A magán helyiség kérdésében elhatá
rozta, hogy úgy a kávéssegédek, mint a 
kávéfőzők számára n a g y  m a g á n h e ly i
ség et kell, hogy teremtsen, mert anélkül a 
két szakmának az eredményes szervezése 
illuzdriussá válik.

Hivatalnokokul alkalmazta V ágó  
B óléit, aki a titkári teendőket végzi, F ö ld i  
I m r é t  pénzbeszedőnek és Á d á m  Ig n á c o t  
irodai alkalmazottnak. Ha a munka össze
torlódik, napidijas állítható be.

A tagfelvétel dolgában a munkában 
lévők felvehetők tagnak, de még a mun
kában lévő kétesebb egyének, valamint a 
munkanélküliek felvétele dolgában a vá
lasztmány határoz a legnagyobb szigorú
sággal.

Ingyenes jogvédelemre igazolvány a 
titkárságban csak tag számára kapható. 
Ügyvéd: dr» L á sz ló  J e n ő ,  VI., Teréz- 
körut 5, II. emelet. Délután 4-től.

A választmány.

Hivatalos lapja a Magyarországi kávé
házi alkalmazottak szaklapja lesz a szak
egyesületnek.

Értesítés. É r te s ít jü k  sz a k e g y le tü n k  
összes ta g ja it , h o g y  ú g y  a  k á v é s -  
s e g éd ek , m in t a  k á v é fő z ő k  sz a k c s o 
p o r t ja i  szóim éira e leg á n s , tá g a s  m a 
g á n h e ly is ég e t  fo g la l t u n k  le  a  b u d a 
p e s t i  k ő m ű v es  - s z a k o s z tá ly , összes  
h e ly iség e it , a m e ly  a  V I I .  k e r ü le t ,  
N a g y d ió fa -u tc a  3, sz á m ú  h áz  egész  
e lső  em ele tét  e l fo g la l ja ,

A vezetőség  m in d en t  m eg tesz  a  
ta g o k  é r d e k é b e n , ú gy  a  ta g o k  is  
teg y en ek  m eg  m in d en t  az  eg y esü le t  
é rd ek éb en . A választmány.

A beiratkozás addig, mig a magán
helyiség megnyílik, VII., Király-utca 23, a 
Minerva-kávéházban, délelőtt 10—12-ig s dél
után 3 —5-ig. Ezenkívül lehet beiratkozni 
az üzletben is, Földy Imre pénzbeszedőnél. 
A tagsági könyvek kiállítása szorgalmasan 
folyik s kézhez kapásuk után figyelmezte
tünk mindenkit, hogy a nyugtarendszert 
bélyeg fogja felváltani, amelyet a tagsági 
könyvbe kell beragasztani.

A választmány.
Kivonat az alapszabályokból:
3. §. Az egyesület rendes, pártoló és 

tiszteletbeli tagokból áll.
Rendes tag lehet minden magyar honos 

kávéházi alkalmazott, nevezetesen számadó 
és felszolgáló pincér, továbbá kávéfőző.

A rendes tagok 1 korona beiratási és 
2 korona havi illeléket fizetnek.

Az egyesület pártoló tagjai lehetnek a 
kávéházakban alkalmazott felirónők, takarító
nők, kávéslányok és konyhalegények, ha 
1 korona beiratási és 1 korona havi illeté
ket fizetnek.

Tiszteletbeli tag lehet minden önálló 
egyén, ki az egylet gyarapodásához egy
szer és mindenkorra egy nagyobb összeg
gel hozzájárul, mely összeg 50 koronánál 
kisebb nem lehet, vagy ha legalább is oly 
évi járulékot fizet, mint egy rendes tag,

5. §. Ha valamely tag havi illetékeivel 
három hóig hátralékban van és a pénz
táros felszólítása után egy hó alatt sem 
egyenlíti ki tartozását, az a tagok sorából 
töröltetik.

A munkanélküli tagok kötelesek a mun
kából való kilépésük után két nap alatt az 
ügyvezetőnél jelentkezni, valamint szomba
tonként a munkanélküliek nyilvántartási 
ivén nevüket aláírni. Ha a munkanélküli 
tag három héten át nem jelentkezik, az 
egyszeri felszólítás után töröltetik.

9. §. Minden tag, ki két hónapot be
fizetett, jogosítva van a könyvtár haszná
latára, továbbá a munkáltatója és közte 
előforduló vitás esetekben jogvédelemre 
tarthat igényt. Ha azonban a választmány 
az illető perét, az egyesületi ügyész meg
hallgatása után bírósági eljárásra alkalmat
lannak avagy annak eldöntését a tag ré
szére előreláthatólag kedvezőtlennek tarja, 
úgy jogában áll a jogvédelemkeresőt el
utasítani.

10. §. Minden tag, aki nyolc hónap óta 
egyesületi tag és nyolc hónapi illetékét be
fizette, önhibáján kivül munkanélküliség 
esetében segélyre jogosult. A munkából 
való kilépés előtt a nyolc havi illetéknek 
teljesen lefizetve kell lenni, mely sem 
előrefizetés által meg nem rövidíthető, sem 
pedig a hátralékos hónapok utólagos ki
fizetése nem számittatik be.

A segély nagyságát a pénztár állapotá
hoz képest a költségvetés keretében a köz
gyűlés állapítja meg. Ha a pénztár állapota 
megengedi, jogában áll a választmánynak 
bármely szükségben levő tag részére — a 
viszonyokhoz mérten — rendkívüli segélyt 
is adni.

11. §. Ha valamely munkanélküli segélyre 
jogosult tag elutazik, úgy az útiköltségül 
két heti segélyt kap. Ha egy tag munka- 
nélküli segélyét megszakítva, munkakeresés 
céljából elutazik és két hónapon belül 
ugyanazon városba visszatér anélkül, hogy 
az ország területén munkát kapott volna,
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ennek igazolása után folytatólagosan se
gélyre jogosult.

13. §. Az egyesület a beszerzett adatok 
alapján munkát közvetít, amire minden tag
nak joga van. A munkaközvetítésre vonat
kozó szabályzat az 1884. évi XVII. t.-c. 91. 
§-ába foglalt rendelkezéseiknek megfelelő- 
leg a választmány állapítja meg, amely 
minden tagra kötelező.

SZEM LE.
A magyarországi munkások gazda

sági harcai 1908-ban. Négy év óta nem
volt oly gazdasági harc, mint 1908-ban. A 
rossz konjunktúrák mérsékelték a harci 
kedvet, noha ezer meg ezer ok lett volna 
arra, hogy a munkások magasabb munka
bérekért küzdjenek. Főleg az élelmiszerekkel 
és lakbérekkel űzött uzsora nehéz viszonyok 
közé sodorta a munkásságot. És hogy mégis 
csak 251 sztrájk volt, vagyis 237-tel keve
sebb mint 1906-ban, az a szakszervezetek 
nevelő hatásának és a munkásság fegyel
mezettségének köszönhető.

A szakszervezetek elsőrendű érdeke, hogy 
a munkásokat kétes kilátású harcoktól óvják 
meg. Az eredménytelenül végződött sztrájkok 
rendszerint a szervezetet gyengítik, ami 
viszont a munkabérek leszállítását és a 
munkaidő hosszabbítását következteti.

Ezt tudva, a szakszervezetek vezetői a 
múlt évben minden erejükkel odahatottak, 
hogy a könnyelmű sztrájkmozgalmakat le
szereljék.

A munkások különben is, számolva a 
rossz gazdasági viszonyokkal, támadó harcai
kat a lehetőség szerint mérsékelték. Sőt 
gyakran előfordult, hogy még a támadó 
harcok elől is kitértek.

Két évvel ezelőtt még elkeseredett és 
rengeteg nagy áldozatokkal járó harcok 
folytak a kutyaszövetségek által kiadott 
bárcák ellen. A múlt évben azonban már 
több szakma belátta, hogy nem érdemes a 
bárca ellen nagy áldozatokkal járó küzdel
met folytatni és azt taktikát követték, 
hogy: «mindent aláírni és semmit sem be
tartani!* A lakatosmunkások például alá
írták a bárcát, de azért fütyülnek a kutya
szövetségi közvetítőre. A lakatosmesterek 
kénytelenek a szakegyesületi munkaközve* 
titőhöz fordulni, ha megbízható és szak
képzett munkásra van szükségük. A kő
faragók szintén aláírták a bárcát és nem 
ültek fel mestereiknek. A kutyaszövetségek 
fizetett uszitói tombolhatnak a munkások 
«laza erkölcse* fölött, de mindinkább terjed 
az a meggyőződés, hogy oktrojált nyilat
kozatokat vagy munkarendet senki sem 
köteles respektálni. Ha majd egyszer be
látják a munkáltatók, hogy a bárcának 
semmi gyakorlati eredménye nincs és leg
inkább csak arra való, hogy néhány stréber
nek nyújtson fényes exisztenciát, akkor 
talán ettől is elálianak. A munkásság ma 
már nem hajlandó tisztán hatalmi kérdé
sekért nagy anyagi áldozatokat hozni. Ha 
a munkáltatóknak ma még jól esik az ön- 
ámitás, ha jól esik nekik és elég pénzük 
van hozzá, hogy a közvetítést papiroson, 
hazug kimutatásokkal végezzék, ám legyen 
meg a kedvük.

A múlt évi sztrájkok közül, eltekintve az 
1908 december 31-én lezajlott politikai 
tömegsztrájktól, a baranyaszabolcsi bányász
sztrájk volt a legnagyobb. 2800 bánya
munkás kilenc héten keresztül harcban 
volt. A bányamunkások sztrájkmozgalmai 
évről-évre fokozódnak. Pedig Andrássy 
belügyminiszter azért oszlatta fel a bánya
munkások egyesületeit, hogy lehetetlenné 
tegye sztrájkmozgalmaikat. Az ellenkező 
eredményt érte el. Amig nem tűrik Magyar- 
országon a.bányamunkások legális szerveze
teit, igen gyakoriak a sztrájkok. Nagy
jelentőségű volt a budapesti légszeszgyári 
munkások harca és az asztalosok kizárása. 
A vas- és fémmunkásoknak 28, többnyire 
részleges sztrájkja és 10 kizárása volt. Nagy 
harcokat vívtak továbbá a cipészek, vidéki 
famunkások, szabók, sütők, bőrmunkások 
és szíjgyártók.
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Összesen 251 sztrájk és 71 kizárás volt 
a múlt évben. A sztrájkolok és kizártak 
száma is sokkal kevesebb volt, mint az 

. előző években. Mig 1906-ban 60.780,
1907- ben 44.276 munkás vett részt a sztrájk
mozgalmakban, addig 1908-ban csak 19.414 
volt a sztrájkolok és kizártak száma. Sztrájk
segélyekre 247.535 koronát fizettek ki a 
szabad szervezetek. A harcok eredményei, 
figyelembe véve a rossz gazdasági viszo
nyokat és a szervezetek üldözését, kielégítő
nek mondhatók.

A sztrájkokban és kizárásokban résztvett 
munkások és a vesztett munkanapok száma 
a következőképp alakul:

Év Sztrájkok Kizárások ,“ 1 E j j e ^
szama szama száma száma

1905 346 36 58.512 1,839.235
1906 652 70 60.780 1,019.399
1907 488 133 44.276 1,825.483
1908 251 71 19.414 410.442

Az 1909. évben elért eredmények a kö
vetkezők :

1. Sztrájkok folytán munkaidőröviditést 
nyert:
350 munkás 2 órát, összesen napi 700 órát 
936 « l ‘/f « « « 1404
939 * 1 * 939

1705 * »/, c * « 852 '/2 *
1403 c y4 « « « 35074 «
5333 munkás összesen napi 424674 órát.

2. Sztrájkok és kizárások folytán munka
béremelést nyert:

114 munkás naponta 65 f-t, összesen napi 74-10 K-t. 
379 « « 64 « * « 242-56 «

1100 « « 40 « « 440-— «
1403 « « 38 « « 535*04 «
921 « 30 « « « 276-30 «

54 « 20 c « « 10-80 «
1488 « « 17 « * 252 96 «
430 « « 15 « « « 64-50 «

1521 «________« 5 < « « 76-05 1

7415 munkás összesen napi 1972*31 K-t.

E kimutatás szerint 5333 munkás össze
sen napi 4246 órát, vagyis átlag napi 47 
percnyi munkaidőröviditést nyert. A vesz
tett munkanapok száma 410.442 és a vesz
tett munkabérek 1,254.768 korona. Ezzel 
szemben sztrájkok és kizárások folytán 
7415 munkás összesen napi 1972-31 koro
nát nyert. Ha már most leszámítjuk a 
munkanélküliséget — egy évre 210 munka
napot veszünk alapul —, kitűnik, hogy
1908- ban 7415 munkás 415.445, vagyis 
évenként 5202 koronát nyert.

Összehasonlítva az 1908. évi eredmé
nyeket az előző éviekhez, a következő ada
tokat nyerjük:

Munkabéremelést nyert Munkaidőröviditést nyert

munkások . munkások | .
száma korona száina j korona

1905 39.798 3,081.183 32.418 60.038
1906 79.333 6,639.066 65.115 63.097
1907 75.282 5,680.241 19.587 13.962
1908 7.415 415.445 5.333 4.246

201.828 i 15,815.935 122.453 141.343

Ezek tények, amelyek ellen hiába uszí
tanak a különböző kutyaszövetségek. A 
munkások négy év alatt közel 16 millió 
korona munkabéremelést nyertek. Es a 
munkaidő is tetemesen rövidült. Ezek az 
eredmények egyedül a szakszervezeteknek 
köszönhetők. Ha a szervezetek egyebet 
nem tettek volna, ha nagy összegeket nem 
fizettek volna a munkanélkülieknek és uta
soknak, ha művelődési célokra nem áldoz
tak volna óriási összegeket, a fenti ki
mutatás is elegendő lenne arra, hogy a 
munkásokat meggyőzze a szervezkedés 
szükségéről. Sz. E.

Volt egyszer egy pogrom . . .  Szám
talanszor figyelmeztettük munkáltatóinkat 
arra, hogy a szakszervezetek ádáz üldözése 
nem lehet jó az ország fejlődésére. Ez az 
üldözés gyengiti a munkásosztályt, ezen 
kormány legádázabb ellenségét. Pedig ez a 
kormány, a boldogtalan emlékezetű koali-

ciós kormány, nagyobb ellensége volt a 
munkáltatóknak, mint saját munkásaik, mert 
minden erejével arra törekedett, hogy az 
ország földjének nagyobb részét bíró 
arisztokraták s papok érdekében elnyomja 
a polgárságot s visszatartja az ország fejlő
dését, ipari és kulturális fejlődését. Nem 
kell többre rámutatnunk, mint a legutolsó 
adótörvényre, amely felszabadítja úgyszól
ván a birtokosokat s teljes erejével ráfek
szik az iparosokra s kereskedőkre. Ezzel 
feltétlen összefüggő politika a papok te
nyésztése. Amely papokat Franciaországból 
kizargattak, azok hűséges oltalmazóra s 
ovatos kertészre akadtak ebben a kormány
ban, amely tele telepítette velük ezt a sze
rencsétlen országot. Ezzel a politikával 
együtt jár a klerikalizmus és antiszemitiz
mus fejlődése is, mely a tömegek szemét 
az igazi bűnösökről egyedül a zsidókra 
akarja fordítani. Ez a rémes félrevezetés 
Oroszországban szülte meg a legújabb 
korban iszonyatos eredményét: az igazi 
orosz férfiak  szövetségét és a pogromot. 
A zsidóüldözések vérengző vadállatai az 
orosz rendőrségből és a politikailag s szak- 
szervezetileg neveletlen munkások csőcse
lékéből kerültek ki. Baltákkal s dorongok
kal gyilkolták le az agg zsidókat, szögeket 
vertek a csecsemők hasába s a zsidóasszo
nyokat először megbecstelenitették, aztán 
agyonverték. Végül kirabolták a házaikat. 
Ez a pogrom. Ezek az eredményei s végső 
konzekvenciái egy klerikális-antiszemita 
kormányzatnak. Ezt segítik elő már másfél 
esztendeje a mi munkáltatóink, akik,között 
zsidók és szabadkömivesek is vannak. Es akik 
bizonyára megdöbbenve jajdultak fel egyik 
legnemesebb polgár legyilkolásán, akinek 
torkát a krisztusi szeretet nevében fúrták 
át a katonák golyói a legkeresztényibb 
király parancsára. Bizonyára megdöbbentek 
s szivvel-lélekkel vettek részt a nagy pol
gári gyűlésen, ahol királyi ügyész, udvari 
tanácsos, országgyűlési képviselő tiltakozott 
a rémiett ellen, érezvén, hogy ma már itt 
is meg kell mozdultunk a klerikalizmus 
térfoglalásával szemben. A gyűlésen a kö
vetkező gyöngéd figyelmeztetést kaptak röp- 
irat alakjában:

«Hát ti vagytok, sötét lovagok, akik 
a földet fel akarjátok osztani? Adjátok 
ide a Lipótvárost. Hát ti vagytok azok az 
önzetlen népbarátok, akik palotáitokat és 
vagyonotokat nekünk akarjátok adni ? 
Ide vele! Ti meritek hóhérnak nevezni 
az uralkodót? Ti, jött-ment zsidók, csú
foljátok rongynak a magyar nemzeti 
zászlót? Nektek, emancipáltaknak persze 
hülye fikció a magyar haza? Hej, zsidók, 
zsidók, hős Ferrer-imádók, hát nem visz
ket a nyakatok ? Ha mi is megfogadnók 
Ferrer tanait, akkor ezen röpivek helyett 
most bombákat kellene közétek dobni! 
Szerencsétek, nyomorultak, hogy minket 
nem bolonditott még el a Ferrerek, 
Piklerek, Bokányiak, Vázsonyiak masz- 
laga. Vigyázzatok, Ti farizeusai a huma
nizmusnak, ne játszatok a nép szenvedé
lyeivel, mert megég a körmötök.

Volt egyszer, hol nem volt egy po
grom / . . .»
A koalíciós munkásüldöző politika ide 

vezetett, munkáltató urak. Mit kell ma csi
nálni ? Vájjon a klerikalizmus és az anti
szemitizmus legerősebb ellenségeit, a szak- 
szervezeteket még jobban összerombolni ? 
A szervezett kávéházi alkalmazottakat ki
ragadni a munkásság közül, hogy egy 
indifferens, még pogromra is felhasználható 
csőcselék keletkezhessék sorai között? Jó 
lesz gondolkodni 1

H ÍREK.
Szervezkedés. Az a sok sérelem, amely 

ma gyötri a kávéházak alkalmazottait, újból 
összehozta a szakma munkásait. A kávés
segédek óriási akadályokkal küzdöttek, 
hogy a szabad szervezetben fentartsák a 
mozgalmat, mig a konyhai munkások úgy
szólván szervezet nélkül tengődtek. Mind
két szakma vezető emberei hosszasan ta

nácskoztak a kérdésről, mert az összes 
üzletekben s az őszi idény miatt felszapo
rodott munkásság között mindig élénkeb
ben jutott kifejezésre, hogy «legyen már 
valami». Az akciónak, amely teljes erővel 
megindult, eredménye egy 5000 példányban 
kidobott röpirat volt, amely gyűlésre hívta 
össze a budapesti kávéházak összes alkal
mazottait.

A n y ilv án os  g y ű lé s ek .
Szeptember 14-én aztán újra összejöttek 

a budapesti kávéházi alkalmazottak: fő
pincérek, kávéssegédek, kávéfőzők és 
konyhalegények s egyhangú lelkesedéssel 
kimondották, hogy belépnek a Budapesti 
kávéházi alkalmazottak szakegyletébe s igy 
fejlesztik tovább mozgalmukat. A kávésok 
napisajtója nagyhangon biztosította Európát, 
hogy e mozgalomnak nincs értelme. Erre 
azonban alaposan rácáfoltak a nyilvános 
gyűlések, amelyeken tömegesen jelentek 
meg a pincérek és konyhai munkások s 
nagy lelkesedéssel tették magukévá a hatá
rozati javaslatot.

Délután 3 órakora «Concordia» II. számú 
étterme zsúfolásig megtelt pincérekkel, 
kávéfőzőkkel és konyhalegényekkel. Elnök 
Biermann Hugó, jegyző Gayer Imre elv
társak voltak. A napirendet Vágó Béla elv
társ fejtette ki, aki rámutatott azokra az 
okokra, amelyek miatt a szabad szervezeti 
mozgalom helyett a szakszervezeti mozga
lomra kell áttérni, amely mozgalom most 
inkább megfelelő a szervezkedésre. Utalt 
az uj főpincérmozgalomra, amelyet nem 
helyeselhet, mert nem demokratikus s igy 
nem képviselheti az összes munkások ér
dekeit. A most megindítandó szakegyleti 
mozgalom nem tesz különbséget munkás 
és munkás között. A főpincéreket is épp 
olyan védelemben s jogokban részesíti, 
mint a felszolgálókat vagy a konyhai mun
kásokat. Mert ez a szakegyleti mozgalom 
mindenkit be akar vonni a szakmából. Rá
mutatott általános helyeslés közben a szak- 
szervezetek áldásos és hasznos munkájára. 
Ajánlotta, hogy a budapesti kávéházi fő
pincérek, pincérek, kávéfőzők és konyha
legények külön szakcsoportokban a Buda
pesti kávéházi alkalmazottak szakegyletébe 
lépjenek be.

Utána a kávéfőzők részéről szólaltak fel 
s e felszólalásban lelkes szavakkal jelen
tették ki, hogy a konyhai munkások teljes 
szolidaritást vállalnak a kávéházi pincér
munkások mozgalmával is. A konyhai mun
kások részéről is kijelentették, hogy ők is 
a Budapesti kávéházi alkalmazottak szak
egyletébe lépnek be. A nyilvános gyűlés 
egyhangúlag a következő határozati javas
latot fogadta e l:

«Kimondja a kávéházi alkalmazottak 
szeptember 14-én a «Concordiá»-ban tartott 
nyilvános nagygyűlése, hogy a szakma 
összes munkásait felhívja, hogy lépjenek 
be a Budapesti kávéházi alkalmazottak 
szakegyletébe, amely szervezet fogja vég
leges megalakulásakor képviselni az összes 
kávéházi alkalmazottak gazdasági érdekeit.*

Az esti gyűlés az Artista-Otthon kávé
házban zajlott le. A gyűlés igen jól láto
gatott volt. Elnök Csermák László, jegyző 
Spitz József elvtársak voltak. A napirendet 
Vágó Béla elvtárs fejtette ki s utána úgy a 
kávéfőzők, mint a kávéssegédek részéről 
többen szólaltak fel, akik szervezkedésre 
buzdították a megjelenteket. A nyilvános 
gyűlés egyhangú lelkesedéssel fogadta el 
a határozati javaslatot.

Az éjjeli gyűlés is kitünően sikerült. 56 
üzlet volt képviselve.

A z a la k u ló  közgyű lés.
A gyűlések eredménye azután meglát

szott az alakuló közgyűlésen, amelyet a 
Budapesti kávéházi alkalmazottak szak
egyesülete október 7-ére hivott egybe. A 
közgyűlést a «Magyarországi Kávéházi Al
kalmazottak Szaklapja*, uj szaklapunk első 
rendkívüli száma hívta össze s valóban, 
akiben a jövő reménységének csak egy kis 
szikrája is élt, az örömmel látta a munká-
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sok tódulását a Budapesti pincéregyletbe, 
ahova az alakuló közgyűlés egybe volt 
hiva. Megjelentek közel 500-an.

Először a választásokat ejtették meg, 
azután több lelkes felszólalás buzdította a 
megjelenteket a további mozgalmakban való 
részvételre s a szakegylet erőteljes támo
gatására.

A jövő mozgalom programmját Vágó 
Béla elvtárs fejtette ki, aki rámutatott a 
szervezet szükséges voltára, a sérelmekre, 
amelyeket orvosolni kell az összetartás és 
az anyagilag erős szakegylet révén. Erős 
szervezkedésre hivta fel a megjelenteket. 
Az éttermi segédek nevében Faragó Dezső 
elvtárs biztosította a megjelenteket az ét
termi segédek állandó szolidaritásáról. A 
kávéssegédek részéről Falatkay és Weisz 
elvtársak, a kávéfőzők részéről Czmetáno- 
vics és Csermák elvtársak szólaltak fel, 
majd az uj elnök, Bauer Ferenc zárta be a 
nagysikerű gyűlést.

Most pedig mindnyájan legyünk rajta, 
hogy uj szakegyletünk, jövőnk s remé
nyeink temploma, minél erősebb s hatal
masabb legyen tagjai szeretetében s támo
gatásában. Miénk a jövő. Előre, a munkára!

Megint szervezkednek. Valami (M.O.) 
ur a M. V. és K. I.-ban elmélkedik újabb 
mozgalmunkról s kijelenti, hogy a «munka- 
nélküli csoport» «harc jegyében» újra szer
vezkedik. Megvető s lenéző módon, de 
mégis valami keserű érzéssel emlegeti, hogy 
éppen a Budapesti Kávéházi Alkalmazottak 
Szakegyesületét használtuk fel a szervez
kedésre s óva-óv bennünket, hogy a főpin
céreket s felirónőket szervezzük. Finoman 
jegyzi meg, hogy érdekeik ellen vétünk, ha 
szervezzük őket. Végül ők ugyan ki nem 
adják a közvetítést a kezükből senkinek. 
Erre csak a következőket vagyunk bátrak 
megjegyezni. Méltóztassék a választmányi 
lisztát elolvasni s meg méltóztatik győződni 
arról, hogy ott egyetlen egy munkanélküli 
sincs (ami ugyan nem bűn), hanem mind 
régi s rég munkában lévő kávéházi alkal
mazott. Azonkívül kérdezni vagyunk bát
rak, hogy ugyan honnét tetszett venni, hogy 
a «harc jegyében» szervezkedünk. Mi csak 
gazdasági érdekeink védelmére szervezke
dünk az összetartás, a megértés erejével. 
Harcról ma senki sem beszél. Hogy pedig 
a főpincéreket s felirónőket ne szervezzük, 
ennek legjobb akaratunk mellett se vagyunk 
képesek eleget tenni, mert az átkozottaknak 
egy jó része már magától beiratkozott. Nem 
is hinnők, hogy hátrányos volna rájuk 
nézve, ha gazdasági érdekeik védelmére 
van egy erős szervezet a hátuk mögött. 
Azonkívül főpincérből igen könnyen s gyor
san lehet felszolgáló. S a kasszírnő se fogja 
megbánni, ha hosszú munkanélkülisége 
alatt segélyt kap vagy ingyenes jogvédelmet 
s van egy hely, ahová minden bajában 
bizalommal fordulhat. S a munkaközvetítőt 
se kértük. Nekünk úgy is van rendes és 
nagyszámú közvetítésünk. S miután ezzel 
igen sok baj is van, szinte fájna, ha az 
ipartársulat ment volna ezektől a bajoktól. 
Ez is paritás.

Nem mulaszthatjuk el azonban kiemelni 
a cikknek egy igen érdekes és helyes részét, 
amely a következőképpen hangzik:

«Egyebekben pedig az alkalmazottak 
ténykedése reánk csak az üzlet területén 
tartozik. Itt elvárjuk mindenkitől a tisztes
séges viselkedést és itt kizárunk minden 
politikát. Az üzleti órák alatt munkát várunk, 
sőt követelünk és az üzleten belül semmi
féle politizálást meg nem türünk, semmi
féle «parancsnokot» el nem ismerünk.»

Ez igen helyes és jó felfogás. így gon
dolkodunk mi is. Üzleten belül becsületes 
munka, kívül pedig szabadság. Ha az összes 
munkáltatók igy gondolkodnának, kevés 
bajjal lehetne előre menni. Ámde már több 
üzletből halljuk, hogy a munkáltató urak 
egyike-másika terrorizálni akarja alkalma
zottait, nehogy beiratkozzanak. Ezeket vilá
gosítsa fel (M. O.) ur, hogy ilyen eljárás 
jóra nem vezethet. Tartsák tiszteletben em
beri jogainkat.

Kel!-e szervezkedni ? Nem sokat fogunk 
írni, csak tényeket. Még fel se hívjuk a 
szaktársakat a szervezkedésre, csak nézzék 
meg, vájjon szükség van-e rá. T erm in u s  
kávéházban 3 hétig fel volt függesztve a 
szabad nap. O rszáy- V ilág  kávéházba Grei- 
bich helyezett főpincért. Jió/oW-kávéházban 
ügynök helyezett kasszírnőt. E n ik e -kávé
házban a munkáltató minden jogos ok 
nélkül elvette a főpincérektől a trafikot. 
.Efóeuatfof-kávéházban a főpincérek 3 napig 
figyeltették meg a kávés ur nejét s ennek 
eredményeképp 900 koronás kártérítést köve
telnek tö'le bírói utón. O tthon -kávéházban 
(Rákóczi-ut) a marqueur a következőképp 
dolgozott. Reggel 6-tól éjjel 3-ig, reggel 
7,11-tői este 8-ig, reggel 6-tól este 8-ig 
reggel 6-tól éjjel 3-ig s másnap reggel 10 
órakor be kellett menni. Rosszul érezte 
magát a túlfeszített munkától s a munkál
tató kidobta. Egyelőre ennyit. Vannak még 
cifrábbak is. Ezért kell szervezkedni min
den budapesti kávéházi alkalmazottnak, 
mert az ilyen esetek kávéházban, konyhá
ban napirenden vannak.

A pincérpártoló Fogadó. Múltkor 
a következő izgató cikket olvastuk a Foga
dóban :

«Pincér sorsa Boszniában. Sarajevóból 
két magyar pincér aláírásával keservesen 
panaszkodó levelet kaptunk, melyből kö
zöljük a következő részt. Eszéken Szent- 
léleki Károly pénzügynök ajánlatára Sara- 
jevóba kerültünk Klemencz János, magyar 
ember Iligye-gyógyfürdő üzletébe. A sze
mélyzet állt 6 benszülöttből. kiknek számát 
mi (két magyar) kiegészítettük. Azon bánás
módban, amelyben részesültünk, fájdal
masan bántatta meg velünk, hogy elhagy
tuk magyar hazánkat. Mi kelten sokkal 
rosszabb kosztot kaptunk, mint a ben- 
szülöttek, olyant, amilyent a török vagy 
bosnyák koldusnak szoktak adni. A lakás 
istállóhoz hasonlított. Annyi volt benne a 
poloska, mint a hangyazsombékon a hangya, 
de találtunk más állatkákat is, melyek csak 
piszokban tenyésznek. Panaszra mentünk 
a főnökhöz, aki azzal fenyegetett, hogy be
zárat bennünket. Pénz nélkül voltunk és 
addig tűrtünk, mig hazulról támaszt kap
tunk és ekkor távoztunk ebből az üzletből, 
ahol alkalmazást vállalni nem ajánlunk 
magyar szaktársnak. Gyönyörű állapotok, 
annyi bizonyos.*

Persze, minek is hagyja ott pincér a 
hazáját. Maradjon s itt éljen-haljon. A sziv- 
repesztő panasz után azonban pár nap 
múlva a következőket olvassuk a Nép
szavában :

«Mi is a «szaklap» hivatása?  Ne adjunk 
egyenes feleletet. Szolgáljunk inkább pél
dával. Egynéhány hete kimerítően foglal
kozott a Népszava egy marosvásárhelyi új
ság közleménye kapcsán a marosvásárhelyi 
«Korzó»-kávéház dolgával, a kávéház tulaj
donosával és felesége őnagyságával is, 
akik — igy irtuk meg — olyan kosztot 
adnak a személyzetnek, hogy az szép las
san kénytelen megfogyni, eltűnni, meg
szökni. Marosvásárhelyi pincér elvtársaink 
érdekes ügyről Írnak most nekünk ezzel 
kapcsolatosan. Mikor ez a história meg
jelent abban a marosvásárhelyi lapban és 
a mi lapunkban is, beküldöttük — Írják 
elvtársaink — a hirt a Fogadó cimü állító
lagos vendéglős és kávéházi alkalmazott
szaklapnak, hogy ugyancsak közölje; hiszen 
ez szaklap; hiszen ezt érdekelnie kell az 
ügynek. A Fogadó azonban akkor a szer
kesztői üzenetben azt válaszolta a kéré
sünkre, hogy a hirt nem közli, mert nem 
hivatása a munkáltató és a munkás között 
való egyenetlenséget szítani, hanem az a 
hivatása, hogy a munkáltatót és a munkást 
kibékítse egymással. Jól van, azaz hogy 
furán van, gondoltuk magunkban, de hát 
hiszen ez is lehet vélemény. Csakhogy a 
következő Fogadó-számban egy nagy cikk 
jelent meg, amely a kávéház tulajdonosát, 
Skergula urat fenemód védelmezte. Hát 
kérdezzük szépen, ez a szaklap hivatása? 
Hát ennyire következetes a «szaklap»,

i amikor meg akar maradni amellett az elve 
! mellett, hogy nem szól bele az egyenet- 
! lenség dolgába ? Hát a munkáltató fel- 

magasztalása a békités? Ezt a furcsa fel
fogást egyébként egy kicsit meg fogja 
érezni a «szaklap». A marosvásárhelyi pincé
rek és rajtuk kívül még vagy nyolcvanan, 
akik valaha Skergulánál voltak és — kosz
toltak, megfogadták, hogy a Fogadó-t 
többé a kezükbe nem veszik és odahatnak, 
hogy más se vegye a kezébe. Talán igy 
majd megtanulja a F—ó, mi is egy szak
lap hivatásai

Ez a szegény Fogadó mindig megjárja.
A jó fiuk. A V ig a d ó -K io s z k  kávé

főzője, Nagy János, nem lépett sztrájkba, 
tehát igen nagy bizalomnak örvendett Evva 
urnái. És hogy, hogy nem, egy törvény- 
széki tárgyaláson kiderült, hogy Nagy János 
igen régóta, rendesen lopja Evva urat. Ki 
is dobta menten a hűséges szolgát. A Sim - 
p lo n h a n  is volt egy ilyen derék ember, 
aki meg Vörös urnái ért el nagy sikereket, 
csak épp azért, mert sztrájktörőnek be
lépett a kávéházba. De nemsokára rajta
kapták a derék embert betörésen. Most az 
ügyészségen ül. Melyik a jobb, vájjon. 
A bérét s jó bánásmódot megkövetelő, de 
becsületes és jó munkás, vagy eféle 
szemét ?

Főpincér sorsa. Grünspan Jenő szak
társunk, a Piccolo-kávéház főpincére, nem 
tudott egy csomó adósságot megkapni va
lami Steiner nevű egyéntől s véletlenül az 
utcán találkozva, említeni bátorkodott neki. 
Az individuum szokás szerint pimaszko- 
dott, sőt megütötte, mig a dulakodás köz
ben Grünspan szaktársunk elesett s a lába 
eltört. Lehet, hogy nyomorékká válik egy 
vendége durvasága miatt. Ki védelmezze 
meg ettől a főpincért, ha nem a munkás
ság?

Nyilatkozat. Alulírott ezennel bocsána
tot kérek összes budapesti szaktársaimtól, 
hogy tapasztalatlanságomban sztrájktörést 
követtem el s Ígérem, hogy a jövőben 
mint szervezetünk hü katonája fogok kö
telességemnek eleget tenni.

Budapest, 1909 október 20-án.
Kohn Aladár.

Kávéssegédek mozgalma. A Szak- 
szervezeti Értesítő a következőket Írja: 
«Két évvel ezelőtt a kávéssegédek szerve
zetét sokan a magyarországi szakszervezeti 
mozgalom gyöngyének tartották. Sehol a 
világon nem voltak oly jól szervezve a 
pincérek, mint Budapesten. A kávéház
tulajdonosok el is követtek mindent, hogy 
alkalmazottaik szervezetét tönkretegyék. 
Minduntalan eljártak a belügyminiszternél 
és denunciálták a szakszervezetet, sárga 
szervezetet alkottak, buzgó elvtársakat pedig 
bojkottáltak. A miniszter fel is függesztette 
a szervezetet, a kávésok által felállított 
munkaközvetítő pedig buzgón szállította a 
sztrájktörőket. De mindez nem használt 
volna, ha a pincérek szervezetében nem 
lettek volna olyan hiányok, amelyek ajveszély 
csiráját magukban rejtették. így nagy baj 
volt, hogy a kávéssegédek, mindamellett, 
hogy állandó harcban állottak munkál
tatóikkal, anyagilag nem erősítették szerve
zetüket. Ellentállási alap nélkül kezdték 
néhány hónappal ezelőtt sztrájkmozgal
mukat, amely eredménytelenül végződött. 
De nagyon tévedtek azok, akik azt hitték, 
hogy most már a kávéházi alkalmazottak 
mozgalma el van veszve. Újra szervezked
nek, még pedig, okulva a múltak hibáin, 
egészséges alapra helyezik szervezetüket. 
Andrássy tehát hiába akart a kávésoknak 
kedveskedni. Az üldözések nem használtak. 
Lesz még pincérmozgalom Magyarországon, 
különb, mint valaha.»

Ezentúl szaklapot csak az kaphat 
aki tagja a szakegyesületnek.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla.
Kiadja: a lapbizottság.
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