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ivénázi Alkalmazottak ia
Kávésok, pincérek közös 

érdeke.
Egy pillanatig sem lehetünk kétségben 

aziránt, hogy munkáltatóknak s munkások
nak gazdasági tekintetben közös érdekeik 
lehetnek-e vagy nem. Semmirevaló munkás 
az s rövidlátó ember, aki azt hiszi, hogy a 
munkáltató megvédheti az ő gazdasági 
érdekeit. Milliók s milliók csalódtak már a 
földtekén: a robotos, dolgozó munkások s 
milliók ébredtek lassan az egész földkerek
ségén annak tudatára, hogy munkások ér
dekeit csakis a munkások önönmaguk véd
hetik meg s küzdhetik csak ki. Ezt bizo
nyítja Európa s Amerika, Ausztrália és 
Ázsia munkásmozgalma, amely ezen év
százados tudaton épült fel s fejlődik.

De aziránt sem szabad egy pillanatig sem 
kétségeskednünk, hogy ezen törvény alól 
nem kivétel a kávéházi ipar sem. Az egész 
müveit világban ott, ahol ez az ipar az 
emberek érintkezésének s kedvtelésének, 
eme fontos szükségleteknek a lebonyolítója, 
nyilvánvalóvá válik a sárga, indifferens és 
keresztény-szocialista alakulások csődje s 
mindenütt az osztálytudatos szolidáris szer
vezkedés helyességének felismerése nyo
mult előtérbe s minden ferdítés s félre
vezető törekvéssel szemben meg kell állapí
tanunk saját tapasztalataink alapján, hogy a 
budapesti iparban is attól az időtől kezdve 
javu lt bámulatosan a pincérek helyzete, 
amióta a pincérség a  szolidaritásba bele
kóstolt s a maga lábára állt. Sokkal többre 
becsüljük a budapesti kávéssegédek intelli
genciáját, minthogy újra meg újra cáfol- 
gatnók azokat a rég elavult szólásmódokat, 
hogy «a pincér a közönség alkalmazottja*, 
hogy «a főnökök jóindulata hozott min
d ent stb., stb., amelyeken már régóta túl 
van a legindifferensebb munkás is.

Itt teljes lehetetlenség azt a harmonikus, 
patriarchális együttműködést képzelni, amely
ről csak a gyakorlati élettel egész idegenek 
álmodozhatnak. Egy erős, önálló s belső 
ügyeibe senkinek beleszólást nem tűrő 
munkásegylet képzelhető csak el tökéletes
nek s valóban komikus lenne az, ha a 
munkáltatók beleszólást engednének saját 
ügyeikbe munkásaiknak. S ebből követke
zik is, hogy a gazdasági s munkáskérdé
sekben minden iparban csak erős munkás 
és munkáltatóegyesületek képesek az egyen
súlyt állandósítani, amelyek tagjaik érdekét 
erélyesen meg tudják védeni s igy mindkét 
oldalon az elégedetlenséget a minimumra 
redukálni.

Bizony, itt az első közös érdek! Csak 
rövidlátó, kis koncepciójú emberek retteg
nek a munkások s munkáltatók szervezke
désétől, mert, mégegyszer hangsúlyozzuk, 
közös érdek, az ipar fejlődési lehetőségé
nek elsőrangú érdeke a két tábor intenzív 
s intelligens szervezkedése. S ide el is fog 
jutni, el kell jutni mind a két félnek, per
sze a gyermekbetegségek kiheverése után. 
Akár egyik, akár másik fél gyönge, gyámol
talan, buta vagy félénk, ezt az ipar érzi 
meg. Ha mind a kettő erős, akkor a túl
kapások s a gyilkos hatalmi tülekedések 
kizártak s a béke s az intelligens munkál
tatók és munkások gőzerővel tudják az ipart 
fejleszteni.

Mert igaz ami igaz, ez a szakma, ez az 
ipar abszolúte különbözik más iparoktól.

Nem is lehet üzemi tekintetben analógiákat 
találni. Másutt a gép fokozatosan szorítja 
ki az embert s úgyszólván fölöslegessé teszi 
az emberi közreműködésben az észt, addig 
ebben az iparban úgy munkáltató, mint 
munkás részéről az emberi intelligencia s 
találékonyság lép elsősorban előtérbe. Ez 
az ipar üzemében emberekkel foglalkozik, 
ezeknek minél nagyobb kedvtelését s ké
nyelmét gyártja s ha egy vasturbinát össze
vághat s forraszthat a dübörgő gép, egy 
nemesített őszi barack sohse lesz szép gon
dos emberi kézimunka nélkül.

S mennél jobban fejlődik ez az ipar, 
azaz mennél több s nagyszerűbb eszközt 
alkalmaz az emberiség kényelmének s 
együttélési örömeinek minél jobban való 
kielégítésére, annál inkább megköveteli ez 
az ipar a munkás legmagasabb intelligen
ciáját. S mennél jobban törekszik az ipar 
magát megszabadítani attól a szennytől s 
piszoktól, amely a mai társadalomban rá
ragad saját fentartása s jövője érdekében, 
annál jobb s jobb munkásanyaggal kell 
dolgoznia.

Ez is igen nagyon közös érdek s ezt 
kizárólag csak egy modern szakszervezet 
képes az iparban a munkások részéről elő
segíteni. Sőt soha még nem volt s nem 
lesz ipar, amelynek olyan elsőrangú érdeke 
volna egy modern szakszervezet s erősen 
neveir munkásság, mint ennek. Egy modern 
szakszervezet pedig rabszolgákat s cseléde
ket soha nevelni nem fog. De ebben az 
iparban nem is sokat érnek a rabszolgák 
vagy a cselédek. Csak intelligens} tehát 
önérzetes pincér képes felfogn i igazi hiva
tását s meglátni azt, amit cselekednie kell. 
Épp ezért ma, amikor valóban csend van 
az iparban s a munkások egy intelligens 
nevelő szakszervezet híjával vannak kon
tárokkal, árulókkal s valódi cselédekkel 
körülvéve, rendkívül nagyot sülyedt a 
szakma.

Nem győzelem az, amelynek az ipar 
issza meg a levét. De mi nem meggyőzni 
akarunk senkit. Csak mindenki előtt meg
indokolni szakszervezeti mozgalmunkat, 
amelylyel helyre akarjuk állítani az ipar 
egyensúlyát, sok gazdasági s erkölcsi érde
keinket orvosolva, hogy aztán fejleszthessük 
az ipart jól nevelt s fegyelmezett munká
sokkal. Ez nekünk ma eminens gazdaság i 
érdekünk s azzal igazán keveset törődünk, 
hogy ezzel a munkáltatók vagyonát is gya
rapítjuk. Majd rájönnek ők erre maguk is, 
s akkor ha nem is támogatják (amire nincs 
is szükségünk), de akadályozni nem fogják 
mozgalmunkat. Mert az ipar fejlesztése 
közös érdek. Cselekedjünk mindannyiunk 
érdekében.

H IV A TA L O S R É S Z .

Otthonunk.
Nehéz küzdelmek s reménytelen napok 

után örömhír rázta fel a budapesti kávé
házi alkalmazottakat: van szakegyletünk. 
A  régi dicső napnk emlékei rajzottak min
denki fejében, de egy kávéház füstös falai 
között, mindenkitől megnézve s lenézve, 
egy értekezletet, egy taggyűlést nem tart
hatva, bizony keserves állapot az, hiába. A 
vezetőség sokat törte a fejét, mig a hozzá
való körülményeket kidolgozta, a hozzá

való eszközöket megszerezte s óriási mun
kával és sok, sok áldozattal mégis teremtett 
szép, tágas és elegáns magán hely is éget úgy 
a kávéházak, mint a konyhák munkásai 
számára. S ma már örömmel adhatjuk min
den budapesti főpincér, kávéssegéd, kávé
főző, konyhalegény, felirónő s takarítónő 
tudomására, hogy megnyíltak a Budapesti 
kávéházi alkalm azottak szakegyesülete ma
gánhelyiségei. A szakegyesület, amely egy 
nagy palota egész első emeletét elfoglalja,
VII., Nagydiófa-utca 3. sz., I emelet 

alatt van.
Telefonszám 21—60.

A magánhelyiségbe, ha a lépcsőházból 
bemegyünk először az iroda ötlik szembe. 
Itt van a titkárság  s innen bonyolódik le 
az elhelyezés. Az iroda melletti folyosó két
felé águak s jobbfelé van a kávéssegédek 
szakosztálya. Ez áll egy nagy teremből 
(500 ember fér el benne), társalgó s olvasó
szobából. A folyosón balfelé van a kávé
főzők  szakosztálya , amely áll nagyterem s 
olvasószobából. A két szakosztályt keskeny 
folyosó köti össze s ebben vannak az egész 
mellékhelyiségek s a ruhatár. Az egyik 
folyosón van a konyha, amely adja a finom 
fekete s fehér kávékat a körhelyiségbe. 
Egy kitűnő és modern helyiséget teremtett 
a vezetőség a budapesti kávéházi munká
soknak s melyben rövidesen megkezdődik 
a nevelés, oktatás és szervezkedés. Mindenki 
legyen rajta, hogy ez a szakegylet minél 
hatalmasabb és erősebb legyen, hogy sike
resen meg tudja védeni gazdasági érde
keinket.

Beiratkozni lehet a szakegyesület iro
dájában délelőtt 9— 12-ig és délután 2—6-ig, 
azonkívül a pénzbeszedőnél. A tagsági 
könyvek kiadásában kis akadály merült fel, 
mert a készlet teljesen elfogyott s újakat 
kell rendelni. Kevés türelmet kérünk szak
társainktól.

Nemtagok csak f. hó 15-ig járhatnak 
be a szakegylet helyiségébe. Azontúl igen 
szigorúan fognak a napibiztosok ügyelni, 
hogy csak tag juthasson be a szakegye
sületbe.

Munkanélküliekről liszta vezettetik, 
melyben ki lesz tüntetve, mióta sétál, saját 
hibájából esett-e ki a munkából, hol s 
mikor segített ki, milyen felajánlott üzlete
ket utasított vissza. A munkanélküliek akár 
a kisegítések alkalmával, akár üzletbe ke
rülnek, hátralékaikat az alapszabályok értel
mében törleszteni tartoznak.

Azon kávéfőzők s konyhaíegények, 
akik a Hold-utcában váltottak annak idejen 
tagsági könyvet, azok ha beiratkoznak, ezen 
könyvvel jelentkezzenek.

Rosenbaum Emil szaktárs nagyobb 
csomag tiszta papirt ajándékozott a szak
egyesületnek, amelyért a vezetőség ezúton 
mond köszönetét.

A szakegyesüíetet látogató tagok  
figyelmébe! Még mielőtt a házszabályok 
elkészülnének, a szakegyesület vezetősége 
nyomatékosan figyelmezteti összes tagjait, 
hogy miután a helyiségek zavartalan s kel
lemes tartózkodási helyül szolgálnak a ta
gok számára s a múltban sajnálatosan 
tapasztaltatott, hogy egyesek valósággal 
tűrhetetlenné tették a szakegyesületben való 
tartózkodást, a vezetőség
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kíméletlen szigorúsággal
fog mindazokkal elbánni, akik az egyesü
let békéjét bárminemű módon is meg
zavarnák. Mindennemű veszekedés vagy 
civódás, trágár beszéd, illetlen magaviselet 
szigorú rendszabályokat von maga után, 
sőt sokkal hamarabb, mint valaha, az egye
sület kebeléből való kizárást is eredmé
nyezheti. A vezetőség tudja, hogy ezen 
törekvését minden tisztességes, szervezett 
kávéházi alkalmazott helyesli s épp ennek 
tudatában, a legerélyesebben fo g ia  meg
őrizni az egyesület belbékéjét s méltóságát.

Felszólítás. Felhívjuk mindazokat, akik 
a Budapesti kávéssegédek szakegyletéből 
kölcsön könyveket vittek el, hogy ezeket 
haladéktalanul szolgáltassák be a titkár
ságba.

Óvás. A Budapesti kávésipartársulat ál
tal őrzött kávéssegédek, kávéfőzők s konyha
legények segélyalapja kamatai ez évben is 
kiosztásra kerülnek. Az ipartársulat választ
mánya a hatósághoz fordult, hogy mitevő 
legyen a kiosztó bizottsággal, mert a két 
szakegylet fel van függesztve. A Budapesti 
kávéházi alkalmazottak szakegyesületének 
választmánya átirt az ipartársulathoz, hogy 
a régi bizottságot hivja meg, mert ennek 
funkcionálása független a felfüggesztett 
szakegyletektől, vagy pedig a jelen szak
egyesületet hivja meg, mert az eredeti meg
állapodás szerint egyoldalulag munkáltatók 
nem oszthatják ki a segélyeket. Reméljük, 
hogy a tapintatos felszólításnak meglesz a 
kívánt eredménye.

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

tiszteletbeli tagokból áll.
Rendes tag lehet minden magyarhonos 

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

A rendes tagok 1 korona beiratási és 
2 korona havi illetéket 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 hónapig hátralékban van és a pénz
táros felszólítása után egy hónap 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 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 vagy annak eldöntését a tag ré
szére előreláthatólag kedvezőtlennek tartja, 
úgy jogában áll a jogvédelemkeresőt el
utasítani.

10. §. Minden tag, aki nyolc hónap óta 
egyesületi tag és nyolc hónapi illetékét be
fizette, önhibáján kívül munkanélküliség 
esetén 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 kifizetése 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 lévő 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, 
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
i g  a választmány állapítja meg, amely 
minden tagra kötelező.

SZ EM LE.
Erősebb szaktanácsot.

Az elmúlt néhány esztendő súlyos meg
próbáltatással teljes esztendő volt, melyről 
a história — sajnos — kevés sikert és 
győzelmet jegyezhetett fel. De nem volt 
szegény tanulságokban jövendő életünk és 
cselekvésünk tudatosítására alkalmas tapasz
talásokban, ha mi magunk, észben és jellem
ben, alkalmatosak vagyunk a tanulásra. 
Sok rendkívüli körülmény bonyolította az 
elmúlt esztendők politikai és gazdasági 
viszonyait. Nálunknál hosszabb életű, a 
hosszú történeti átélés gazdag tapasztalatai
val rendelkező öregebb és érettebb mozgal
maknak, munkásoknak is nehéz lett volna 
a zűrzavaros, előre fel nem ismert viszonyok 
közepette a lehető legjobbat és legcél
szerűbbet kiválasztani ama sok lehetséges 
és elképzelhető mód közül, mit emberi 
képzelet, gyengeség, hiúság és fogyatékos 
tudás praktikusnak sejtetett. De a nagy 
vesztességek csak annak és csak addig 
maradnak veszteségek, akinek és amed
dig tanulásra és építésre erejük nincsen. 
Semmi sem hasztalan, ami van és történik 
s a vereségek sem azok, ha a bennük 
rejlő törvényeket és mulasztásokat felismerni 
képesek vagyunk.

A munkásmozgalom egy korszaka záró
dott le. A világszerte meginduló gazdasági 
újraéledés — reméljük — ezt az országot 
sem hagyja majd érintetlenül s nekünk is 
módot ad a hiányok pótlására. Ez az 
alkalmas idő, mikor az elmúlottak fölött 
szemlét kell tartanunk és elemeznünk és 
kifejtenünk: mik voltak az okok, melyek a 
betegséget okozták és mik a szerek, melyek 
meggyógyítják ?

*
Az okok sokfélék voltak. Mi a mostani 

írásunkban a soknak csak egyikére akarjuk 
olvasóink figyelmét ráirányítani (a többiről 
majd sorjában, alkalommal) egyik intéz
ményünkre, melyről alig-alig hallunk vala
mit, mindjárt itt az elöljáróban kiemeljük: 
nem azokon múlva, kik ez intézményt 
tették, holott ezen intézmény óriási szerepre 
van hivatva és óriási szerepet töltött be a 
többi országok mozgalmaiban, ahol ezen 
intézménynek a hivatásához méltó szerepet, 
befolyást, tekintélyt és támogatást bizto
sítottak.

Ez az intézmény: a Szakszervezeti Tanács.
Ha veszteségeinknek nem is egyedüli 

oka (erős és eddig nem ismert akadályok 
és ellenségek állottak utunkban az utolsó 
években), de kétségtelenül egyike volt a 
legnagyobb oknak, oka volt annak, hogy 
az uj ellenségnek megfelelő uj fegyvert 
szegezni nem tudtunk s amelynek követ
kezménye az a fejetlenség és összefüggés
nélküliség lett, ahogy a különböző szakmák 
gazdasági harcaikat megvívták. Itt a kő- 
mivesek, amott az ácsok harcolnak szer
vezetük fentartásáért. Hol a kávéházi 
alkalmazottak, hol a gázgyári munkások 
védekeznek a munkáltatók támadásai ellen. 
A vasmunkások, vasutasok, fuvarosok, bá
nyászok, cukrászok, fa- és földmunkások

és még számtalan szakma és szervezet 
küzd létéért a munkáltatók, a testvérárulók, 
a hatóságok ellen, egyidőben, legtöbbször 
egyazon városban, de mindig és mindenütt 
egyazon erő ellen összefüggés, rendszer, 
egyöntetűség, egymás iránt való kölcsönös 
érdeklődés nélkül. Mindenki csak a maga 
dolgával törődik; úgy hiszi legjobban ér
vényesíteni céljait és nem látja, hogy az 
ellenségeinek milyen egyetértőén lépnek 
fel, mennyire egységesen kidolgozott terv 
szerint küzdenek ellenünk.

A legkülönböző iparok tulajdonosai ma 
egyetlen táborban Vannak, összefüggő rend
szerességgel kezdték ki egyik szervezetet 
a másik után, úgy ahogy a legcélszerűbb
nek ítélték. Nem látja mindenki, hogy 
mindenütt egyazon nevekkel, egyazon esz
közökkel, egyazon szellemmel találkozunk, 
akár az építőiparban, akár a kávésiparban 
támad konfliktus? Nem látja mindenki 
a látszólag egymástól független mun
káltatók között a szoros összefüggést és 
egyöntetűséget? És nem látja mindenki 
a mi táborunkban a látszólagos összefüggés 
mögött a valóságos összefüggéstelenséget?

A vesztességeinknek legtöbb okát itt kell 
keresnünk: mi és valamennyi testvéreink 
taktikánkat és szervezeteinket arra álla
pítottuk, hogy szervezetlen munkáltatókkal 
szemben erősek legyünk. Ezek ellen siker
rel szállhatott szembe minden szakma maga, 
különálló erejével is. És elegendő volt, ha 
csak a hatóságok elleni megvédésre állít
hattunk szembe egységes fellépést és szer
vezetet — a politikai pártot.

De a szervezett töke ellen egy szakm a, 
még a legerősebb sem képes önmagában 
megállani. H alálra Ítélt az a  szakegylet, 
mely a  szakmaközien szervezett töke ellen 
önmaga, egyedül, elhagyatottan akar sikra 
szállani.

A politikai párt, amely politikai célok 
elérésére és a hatóságok önkénye ellen 
való megvédésre alakult, ezt a feladatot, 
mint a múlt tapasztalatai bizonyítják, telje
síteni nem képes. De nem is feladata. Erre 
a Szakszervezeti Tanács hivatott, hogy erő
teljesen és tekintéllyel összefoglalja a 
különböző iparokhoz tartozó munkásokat 
és a gazdasági téren is oly szorosan össze
tartozó tömeggé olvassza a munkásságot, 
ahogy a politikai téren már megtörtént. 
Ismételjük: nem a Szakszervezeti Tanács
ban ülő elvtársak hibája az, hogy ez eddig 
nem történt meg. Mi vagyunk az utolsók, 
akik e téren a Szakszervezeti Tanácsnak 
szemrehányásokat tehetünk. Mi. igazán 
érezhettük és tapasztalhattuk a Szakszer
vezeti Tanács igyekezetét és, jóindulatát, 
mikor arra szükségünk volt. Ók elkövettek 
mindent, amit tehettek és erejükkel bírtak. 
De éppen akkor láthattuk meg, hogy mily 
kevés az, amit, dacára igyekvésüknek, 
tehettek; de azt is, hogy többet miért nem 
tehettek: Hogy nincs ereje — mert mi 
nem adtunk erőt neki. Hogy nincs tekin
télye — mert mi nem adtunk tekintélyt 
neki. Hogy nem képes a gazdasági harcok 
összefoglaló és egységes, független és ön
álló vezetésére, mert hiúság, féltékenység 
és nemtörődés útját állotta a szabad kifejlő
désének.

A mostani feladatunk az, hogy a Szak- 
szervezeti Tanácsot kiépítsük, hogy a vidé
ken a helyi szakszervezeti bizottságokat 
kiépítsük, hogy oly szellemi, erkölcsi és 
anyagi erőt bocsássunk rendelkezésére, és 
oly szabadságot és függetlenséget biztosít
sunk fejlődéséhez, hogy a jövőben a gazda
sági harcokban és ellenállásokban a moz
galmat vezetni képes legyen. Hogy orszá
gos érdeklődést ébresszen a gazdasági 
mozgalom kérdései iránt — és igy majd 
elérjük azt, hogy a gazdasági kérdések és 
az egyes szakmák harcai is oly érdeklő
dést, szolidaritást, odaadást tudjon fel
ébreszteni a szervezett munkásság között, 
mint a szükebb értelembe vett politikai 
kérdések. Mert az elmúlt harcok élénken 
tanítanak mindnyájunkat: hogy az egyik 
szakm a bukása és letörése szükségesen és 
elkerülhetetlenül maga után vonja a töb-
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biekét is, ha nem tudjuk a ragály terjedését 
egy erőteljes szakm aközi szervezettel és 
szolidaritással megakadályozni.

Betegsegélyző botrányok.
A betegsegélyezés uj törvénye, az iQ07. 

évi XIX. törvénycikk, elrabolta a munká
soktól a betegsegélyezés intézését, holott 
ezt a munkások teremtették még akkor, 
amikor erre sem az állam, sem a munkál
tatók nem is gondoltak. De ha még a 
munkáltatók és munkások kezében marad 
paritásos alapon, még istenes lett volna. 
De az összes pénztárak és ezek össze
foglaló és irányitó szerve az Országos 
pénztár fölé csinálták az Állami munkás- 
biztositó hivatalt s ezzel a pénztár jövőjét 
megalapítani képes autonómiát semmivé 
tették. Ez a hivatal cudar rosszakarattal s 
csökönyös kicsinyességgel gátolta a sikeres 
munkát s valóságos pénzügyi csőd elé 
vitte az intézményt, csakhogy bebizonyít
hassa, hogy ehez a munkások nem értenek. 
Ez volt az a hírhedt intézkedése, melylyel 
a hetedik napi járulékot eltörölte s ezzel 
majdnem lehetetlenné tette, hogy a beteg 
munkásról drága pénzén gondoskodni le
hessem

Messzire vezetne birálni a munkáltatók 
érdekében alacsony százalékok következ
ményeit, hogy a balesetbiztosítás miért 
nem általános, hogy miért nem jár
nak el teljes szigorral a betegsegé
lyezési járulékot elsikkasztó munkáltatók 
ellen (csekély 2 millió koronával tar
toznak), hogy miért nincs elég jó orvos
ság és elég szanatórium, amelyben ugyan 
főludas az Állami hivatal, de jutna a kri
tikából a t. hivatalnok s igazgató elvtár
saknak is, nemcsak az orvosoknak, ámde 
hagyjuk ezt. Majd máskor, amikor speciáli
san a kávéházi alkalmazottak égbekiáltó 
sérelmeiről lesz szó. Azonban most volt az 
Országos pénztár közgyűlése, ahol erélyes 
kritikát s erélyes állásfoglalást vártunk az 
Állami hivatal ellen a beteg munkások 
érdekében. Megjegyzendő, a szervezett 
munkások többségben voltak. Garbai Sán
dor elvtárs elnökölt, aki elnöki megnyitójá
ban dicsőn ki is jelentette.

«Én az önök világos, nyílt és minden 
tekintetben oly természetű bírálatát várom, 
amely magán hordja a határozottság  min
den jeleit.»

Nos jött Mentsik Ferenctől, az Állami 
Hivatal elnökétől, a magas betegsegélyezés 
főhóhérától egy üdvözlő levél, hát a köz
gyűlés visszaüdvözölte Mentsik urat. Ilyen 
előjelek után már félt az ember, hogy 
ugyan lesz-e «világos, nyílt s határozott 
bírálat és állásfog lalás», ahogy Garbai 
Sándor elvtárs várta, de volt mégis valami. 
A 7. napi járulékot újra megszavazták, 
jól odamondogattak az Állami Hivatalnak, 
de bizony a fő mégis csak Horovitz Jenő 
elvtárs javaslata volt, aki azt indítványozta 
bő, okos és bizonyítékokkal jól megindo
kolt előterjesztésében, hogy a közgyűlés 
felháborodással utasítsa vissza s bélyegezze 
meg az Állami Munkásbiztositó h iv a ta l 
önkénykedését s törvénytelennek mondja ki 
az autonómiát sértő intézkedéseit. Ez a 
«világos, nyílt s határozott* bírálat elsülyedt 
Garbai elvtárs zsebében s ott szépen el
aludt.

A küldöttek végül elkezdték piszkálni a 
«világos, nyílt s határozott» bírálatot s 
ekkor Garbai elvtárs nem találta. Ellenben 
rögtön előkerült a Gyáriparosok Országos 
Szövetsége küldöttjéé, dr. Hegedűs Lóránt 
javaslata, amely éppenséggel nem nyílt és 
határozott módon csak egy esetet sérelmez 
az Állami Hivataltól, az általános bírálatot 
ellenben teljesen mellőzi. Ezt a javaslatot 
Garbai Sándor elvtárs villámgyorsan lesza
vaztatta és szégyenére a jelen nem volt 
50—60 küldött elvtársnak is, ezt fogadták 
el, amely mellőzni óhajt minden bírálatot 
s igy Horovitz javaslata szavazás alá sem 
került. Hát ez Garbai elvtárs, nyílt, hatá
rozott s világos dolog volt, csakúgy szik
ráztak tőle a jelen volt küldöttek szemei.

S minden dévajkodástól eltekintve, akár
mennyire is taksáljuk Garbai elvtárs sze
mélyét, ezt mégsem hallgathattuk el, mert 
az összmunkásság felháborodása zudult fel 
az eset után. Meg egyszer szakítani aka
runk már azzal a helytelen felfogással, hogy 
vezető embereink, ha hibát is követnek el, 
kritikamentesek.

Ezzel a betegsegélyezés körüli botrányo
kat egyelőre befejeztük.

KflVÉSSEGÉDEK ROVRTR
-

Sérelmeink. Vannak, vannak. Eddig 
igen sok tényt soroltunk föl arra nézve, 
hogy a szabadnappal s a heti fizetéssel 
mennyi visszaélés történt egyes munkálta
tók részéről s kétségtelen tényként meg 
kell állapitanunk, hogy az ipartársulat ré
széről Vas ur közbenjárt több esetben, de 
rendkivüli fölháborodására a legtöbb helyen 
sikertelenül. Tény, hogy az ipartársulatban 
— saját jól felfogott érdekében — meg
volna a hajlandóság, hogy betartassa a 
feltételeket, de a munkáltatók erre nem 
hajlandók. Pedig itt is, ott is sülyednek a 
viszonyok.

A heti fizetés a budapesti üzletek 
50°/0-ában még mindig 12 korena, de több 
helyen havi 40 koronára sülyedt, sőt tu
dunk helyet, ahol ingyen dolgozott egy 
kávéssegéd.

A szabad nap ha meg is van, sok helyütt 
igen ingadozó, hol megtartják, hol nem. 
Sok hely van, ahol megszüntették. Csak 
tessék türelemmel várakozni, rövidesen 
együtt lesz az anyag.

Az elhelyezés pedig, ezt egész bizto
san állíthatjuk, a budapesti üzletek 80%-ában 
kéz alatt megy, 10% ügynök által s a ma
radék 10%-on osztozunk mi s az ipartár
sulati közvetítő.

Ezek bizony elvadult állapotok. Kétség
telen, hogy igen sok üzletben panaszra 
nem lehet oka a munkásoknak, de a többi
ben tapasztaltak épp elegendő ok arra, hogy 
szervezkedjünk, hogy a viszonyokat az 
összetartás erejével megjavíthassuk.

A szakma sülyedése. Az a vehemens 
pincértenyésztés, amely az utóbbi időben 
végbement Budapest piacán, megszülte 
szomorú eredményeit. Á mai budapesti 
pincéranyagban olyan elemek vannak, hogy 
erről borzadálylyal kell hogy beszéljen 
munkáltató, munkás egyaránt. Vagy kell 
megdöbbentőbb példája az e tekintetben 
való viszonyoknak, hogy Budapest egyik 
legnagyobb s legelőkelőbb kávéházának 
tulajdonosa kénytelen a közvetítőben nyil
vánosan felpanaszolni, hogy nem tud ren
des embereket kapn i?  Ez árt nagyon az 
iparnak s ezen állapotokon csak gyökeres 
változások volnának képesek segíteni. S az 
a tudat, hogy ma mindenki juthat üzletbe, 
igen felébreszti az emberek könnyelműsé
gét. Csak a napokban szökött meg az 
Angol-kávéház fiatal főpincérének 140 ko
ronájával egy pikkológyerek s nyoma 
veszett. Egész idegen alakok, gyanús ala
kok settenkednek körülöttünk s jutnak 
üzletbe, az isten tudja, hogy. Csak a na
pokban bojkottáltak ki a Simplon-kávéház
ból a pincérek egy alakot, akiről kiderült, 
hogy csak a napokban szabadult szokvá
nyos zsebtolvaj (négy hónapot ült a gyűj
tőben). Pincérkedett a derék férfiú. S való
ban nem véletlen, hogy dr. Boda Dezső 
főkapitány épp a napokban bocsátott ki 
rendeletet, hogy az összes budapesti kávé
sok kötelesek személyzetük nevét s lakcímét 
beküldeni a főkapitányságra , mert az utóbbi 
időben igen elszaporodtak a Budapestről 
kitiltott s rovott múltú egyének közöttünk. 
Mi tisztességes pincérek, bár semmi félni
valónk nincsen s szívesen vennénk egy 
kis tisztogatást, mégis pirulva kell megem
lékeznünk erről, mert az utóbbi idők, úgy 
látszik, rendőrileg megfigyelt osztálylyá vál
toztatnak bennünket.

Ebből a sülyedésből csak a szervezkedés 
ránthat k i bennünket.

3. oldal

Munkanélküli segély. A Budapesti 
kávésipartársulat 1909. évi október 18-án 
tartott rendkivüli közgyűlése elhatározta, 
hogy a munkanélküli kávéházi alkalmazot
tak segítő alapját létesíti s ebből az ipar
társulatnál alkalmazott s az ipartársulati 
elhelyező által elhelyezett alkalmazottakat 
munkanélküli segélylyel látja el. Ezen 
segélyre vonatkozólag csak azt jegyezzük 
meg, hogy az angol állam s a porosz állam, 
tehát a budapesti kávésipartársulatnál erő
sebb anyagi eszközökkel biró testületek 
próbálkoztak meg ezzel a kérdéssel s 
képtelenek voltak végrehajtani. Erre képtelen 
lesz az ipartársulat is. A jelenlegi viszonyok 
között képtelen lesz akkora összeget elő
teremteni, hogy csak a legcsekélyebb mé
retekben is enyhítse a munkanélküliek 
nyomorát. S tekintetbe véve, hogy ebbe a 
segélyosztásba a munkásságnak semmi bele
szólása nem lesz, csak a tanácskozáshoz 
hívnak meg öt munkást kibicelni, az egész 
nem lesz egyéb, mint borravaló- vagy 
alamizsnaosztogatás kiválogatott emberek
nek. Nem irigyeljük tőlük. Ez nem szociál
politika. A munkanélküliek segélyezését 
más nem hivatott végezni, mint saját 
szakegyletük. Szégyen s gyalázat volna a 
munkáltatók testületére s bizonyára erélye
sen tiltaKOznának ellene, ha a munkásegylet 
elaggott munkáltatókat akarna segélyezni. 
Engedjék meg a munkáltató uraív, 1*2 M r" 
minő nemes ambíciók is vezették a kezde
ményezőket, mi se érezhetünk mást, ha 
ezt velünk akarják a munkáltatók meg
cselekedni.

Kávésok, pincérek, kávéfőzők címen 
jelent meg Harsányi Adolf ur tollából egy 
könyvecske, mely a legkíméletlenebb vá
dakkal illeti a két szakma munkásságát s 
igazolja a kávésok harcát s azt, hogy a 
kávésok mindig jók s nagylelküek voltak. 
Nagyon sokban igaza van, valljuk be s ha 
mi erre az útra követnők s a munkáltatókat 
vádolnánk, nekünk is sokban igazunk volna. 
Nekünk vádaskodásra most nincs időnk, 
nem is látjuk célját. Egész más szem
pontokból igyekezünk majd a szóban forgó 
kérdést taglalni, de azt sem most. A világ- 
történelem igazán nem fog módosulást 
szenvedni, ha a jövő számunkban foglal
kozunk vele.

Pincérek havi fizetésért. Hamburg
ban igen fontos és ránk nézve nagy érdek
kel várt küzdelem előtt állanak ottani 
szaktársaink. A vendéglős s kávéházi al
kalmazottak országos szövetségének veze
tése alatt öt különféle hamburgi pincér
egyesület a munkáltatókhoz memorandumot 
terjesztett, amelyben a borravaló eltörlését 
s havi fizetés behozatalát követelik. Köve
telik az iparban 20 éven aluli pincér szá
mára 120 márkát s 20 éven felüli pincér 
számára pedig 180 márkát állapítottak meg 
minimális havi bér gyanánt. Az olyan 
kávéházakban, ahol túlnyomóan éjjeli munka 
űzetik, 30 márka pótlék adandó s a nyel
veket biró pincérek számára külön 20 
márka. Főpincérek, üzletvezetők, igazgatók 
havi fizetése 250 márkánál kevesebb nem 
lehet. Ugyancsak pontosan megállapították 
a kisegitőmunkásoknak s a segédszemély
zet bérét. A munkaidő pedig minden ka
tegória részére 12 órában állapíttatott 
meg.

Valóban nagy érdeklődéssel kisérjük ezt 
a küzdelmet. De amint német pártlapunk, a 
Vorwárts megjegyzi, a küzdelem kimene
tele igen kétes. Mert a munkások nagy
része szervezetlen s a szervezettek is öt 
egyesületben vannak szétforgácsolva. Mind
azonáltal örömmel üdvözöljük németországi 
szaktársaink szép küzdelmét, amely a borra
valótól való szabadulás jegyében indult 
meg, győzelmük a mi győzelmünk is lesz 
s már a küzdelem is uj tanulságokkal terhes 
a számunkra. Igyekezzünk erős szervezke
déssel valóra váltani belőlük egyet-mást.

Ezentúl szaklapot csak az kaphat 
aki tagja a szakegyesületnek.
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Konyha, ébredj !

Nem hihetjük el, hogy mozgalmunk régi 
harcosai, szervezetünk évtizedes építői, ve
zetőink s testvéreink, az a derék sereg, 
amely mindvégig kiállta a nehéz üldözé
seket s vad hajszát, azok egyszerűen — 
aludnának, bóbiskolnának, mint az öreg
asszonyok.

Itt van, felépült már a várunk, a Buda
pesti kávéházi alkalm azottak szakegyesiilete, 
egy fészekben vagyunk kávéssegéd test
véreinkkel, ámbátor egy fészekben, de 
k ü lö n  s z a k c s o p o r to t  k é p e z ü n k . Ezt a 
szakcsoportot kell megerősítenünk, szi
lárddá tennünk, beszervezni az összes 
konyhában dolgozó testvéreket s akkor 
majd egyszeirben javulni fognak az álla
potok. Nem kell félni semmitől. Hiszen 
jövőtökről s családotokról van szó, ezért 
mindenre késznek kell az embernek lennie.

Ha a múltban volt erőnk, akkor lehet a 
jövőben is. Igaz, nem oktalan erőpazarlás
ban, indokolatlan erőszakoskodásban, a 
munka felforgatásában fog ez megnyilvá
nulni, hanem fegyelmezettségben s művelt
ségben. Ez a legfontosabb, mert való igaz, 
többet ér 10 meggyőződött munkás, mint 
100 kényszeritett szervezett ember.

Erre fogjuk, testvéreink, a legnagyobb 
súlyt fektetni a jövőben s arra, hogy va
laki mennél jobb szervezett egyleti tag, 
annál jobb, kötelességtudóbb s becsülete
sebb munkás legyen a munkahelyén. így 
majd csak megyünk valamire.

Jöjjetek tehát testvéreink, iratkozzatok be 
a mi egyesületünkbe, a mi nevelőnkbe, 
hogy megkezdhessük a szervezkedést mi
nél lázasabban, minél gyorsabban.

Hagyjunk el minden rossz szokást. Borít
sunk fátyolt a múltra, a testvérharcok pihen
jenek el, az összetartás szent érzése járja 
át lelketeket.

Jertek szervezkedni!

h í r e k .
A sztrájktörő. Dr. Warmbold, a han

noveri ipari bíróság elnöke, egy Ítélet in
dokolásában a következőket mondja a 
sztrájktörőről:

«Elszomorító, hogy a felek a bíróság 
igénybevétele nélkül nem tudtak megegye
zésre jutni.

Annál sajnálatosabb ez a körülmény, 
mert az indító ok, a munka abbahagyása, 
nem erkölcsbe ütköző cselekedet. A pana
szos nem akart sztrájktörővel dolgozni. A 
sztrájktörők, mipt az a bíróság előtt is is
meretes, többnyire alacsony erkölcsi szín
vonalon álló egyének, kik a sztrájk befe
jezése után ismét eltűnnek és az életben 
különben semmiféle hasznos szerepet nem 
töltenek be.»

Ezt mondja egy felvilágosodott, függet
len biró, ki fontos tisztét nem használja a 
tőke védelmére. A sztrájktörőt becstelennek 
ítéli, mert ellenkező esetben igazságérzeté
vel jutna ellentétbe.

Egy pincér találmánya. Friedmann 
Adolf szaktársunk egy igen érdekes és 
ügyes találmányra kapott szabadalmat. Ez 
egy egyszerű készülék, amelyet az üveg- 
nyakára kell erősíteni s védi az üveget az 
eltöréstől, de ha el is törik, a vele dolgozó 
pincér keze nem sérülhet meg. A napok
ban kezdi meg darusítását Liszt Ferenc-tér 
3. sz. alatt. Egy darab ára 2 korona. Ismét- 
elárusitók kedvezményben részesülnek.

Kilencmillió szervezett munkás. A 
szakszervezeti központok nemzetközi titkár
sága most közreadott jelentésében kilenc
milliónál többre (9,029.980) teszi 19 ország 
szervezett munkásainak számát 1907-ben, 
Némelyik Balkán-állam megháromszoroz
hatná lakosainak számát, mégsem lakna 
benne annyi ember, amennyi munkás foly
tatja egyesületeiben osztályharcát a tőke

ellen. Pedig ez a kimutatás csak 19 államra 
terjed ki és azokra vonatkozóan sem egé
szen pontos. Hollandia és Anglia egy évvel 
azelőtti, kisebb számadatokkal szerepelnek. 
Kanada, Délamerika, Délafrika, Japán, Orosz
ország, Törökország fejlődő munkásmoz
galmának adatai teljesen ismeretlenek.

A kilencmillió szervezett munkás követ

A nemzetközi titkársághoz tartozó orszá
gok hetedfélmillió munkása a jelentés évé
ben nőtt meg ekkora tömegre; 1906-ban 
csak 6,018.592 volt a létszám. Á kezdődő 
válság 1907-ben tehát még nem éreztette 
hatását, hacsak Angliában nem, amely 
országról, amint említettük, nincsenek csak 
1906-beli adatok.

A szervezett munkások nagy része ipari, 
kereskedelmi és forgalmi. Mezőgazdasági 
munkást csak 150.125-öt mutatnak ki. Ebből 
121.120 Olaszországban él. A szervezett 
nők száma 264.245, amely számból 168.111 
esik Németországra. A nők szervezkedésé
nek haladása az előző évekhez képest fel
tűnően gyors.

A központosulás elve nemcsak az egyes 
szervezetek országositásában, hanem a szö
vetségeknek az országos szaktanácsokhoz 
való csatlakozásában is nyilvánul. A szak
tanácsokhoz tartozó szervezetek óriási ere
jét jelzik ezek a számadatok:

1907 1906
Taglétszám — 4,845.364 4,483.173
Bevétel (márka) 124,459.836 108,283 482 
Kiadás » 102,774.853 91,360.424
Vagyon » 164,168.869 150,509.305
1907-ben szaklapra, könyvtárra, majd öt

millió koronát áldoztak a szegény, de kul
túrára is éhes munkások egyesületei. Ides
tova ötvenmillió korona jutott egyetlen év
ben segélyezésre. A segélyek (ezer márká
ban számítva) igy oszlottak m eg:

1907 1906
Utassegély ------------  3.283*4 990*8
Munkanélküli segély 17.109*5 12.875*1
Betegsegély-----------  13.802*0 12.743*8
Rokkantsegély..........  695*9 6.861*7
Temetkezési segély 3.016*1 1.700*6
Egyéb segély -------  5.1249 2.935*3

Együtt 43.031*8 38.107*3
Mennyivel nagyobbszerü munkát végez a 

proletárok önsegélye a polgári jótékony
kodásnál ! Hány tízezer beteg embert ment 
meg az életnek, hány tízezer munkátalan 
éhesnek ad ennivalóra a szakegyesület!

Németország, ja az m ás! Mig a 
tejjel-mézzel folyó Kánaánban: Magyar- 
országon a jogaiért és kenyérért küzdő 
munkásságot állandóan üldözi a hatalom, 
addig a külföldön szinte odaáll a törvény 
értelmében a munkásság pártjára is, ha 
azok részén van az igazság. így nagy feltűnést 
keltett egy jómódú osztrák alattvaló kiuta
sítása Kattowitzból. Az illető egy dúsgazdag 
kávéháztulajdonos, aki 24 esztendeje Német
országban lakik. Ennek a kiutasításnak az

az oka, hogy mivel a kávéház nagyon for
galmas, a tulajdonos nem adott női személy
zetének és a pénztárosnőnek elegendő időt 
a pihenésre.

Ha mi követelni merjük a szabad napot 
és ezért erélyesebb akciót merünk indí
tani, akkor a rendőrség az első, aki moz
galmunk elé gátat emel. Nem igy van ez 
a külföldön, ahol a nép már a jogok bir
tokában van.

Zene- és énekoktatás. Somogyi Mór 
tanár, zongoraművész a szervezett munkás
ság figyelmét felhívja az igazgatása alatt 
álló konzervatóriumra. Szervezett munkások 
s azok hozzátartozói számára esti tanfolya
mat tart fenn; zongora, hegedű, ének, cim
balom, fuvola és zeneelméleti tanszakokkal 
kezdődik és haladók részére a legmagasabb 
művészi kiképzésig. Mindazok részére, kik 
elfoglaltságuk miatt a rendes nappali tan
órákat nem látogathatják, módot nyújtunk 
arra, hogy zenei tanulmányaikat az esti 
órákban folytathassák. Az esti tanfolyam 
tananyaga az intézet rendes tananyaga, mely 
azonos az Országos magyar királyi zene- 
akadémia tananyagával. Tandíj: zongora, 
hegedű, cimbalom és fuvola heti 2 órával 
havi 8 korona, ének 12 korona.

A szervezett munkásokhoz. A bor
bély- és fodrászsegédek szervező bizottsága 
a következő sorok közlését kérte:

Elvtársak! Egy kéréssel fordulunk hozzá
tok. Szervezkedésünk nehé? munkájában a 
ti támogatástokra számítunk. Veletek együtt 
akarunk harcolni azok ellen, akik minden 
erejüket arra fordítják, hogy bennünket 
munkánkban meggátoljanak. A mi szakmánk 
olyan szakma, ahol legnehezebb a szervez
kedés. De ha ti erkölcsi kötelességeteknek 
eleget tesztek és csak oly műhelyekbe jár
tok borotválkozni, ahol szervezett munká
sok dolgoznak, ha csak akkor ültök le a 
borbély székébe, ha az tagsági igazolványá
val igazolja azt, hogy szervezett munkás, 
akkor a szervezkedés munkáját ezzel any- 
nyira megkönnyititek, hogy hiába áll velünk 
szembe a testvérárulók tömege, mi el
seperjük őket utainkból. A mi erősödésünk 
mellett a ti hatalmatokat fogják látni és 
ezért kérünk benneteket, munkástestvéreink, 
támogassatok a szervezés munkájában. 

Elvtársi üdvözlettel 
a borbély- és fodrászsegédek 

szervező bizottsága.
Aborbélymunkások szervező bizott

sága értesíti az elvtársakat, hogy az alábbi 
műhelyekben szervezetlen munkások dol
goznak: Almásy Józsefné (VIII., Népszinház- 
utca 38 és Berzsenyi-utca 4), Keilhauser 
Miklós (VI., Izabella-utca 45, Sziv-utca 44 
és VII., Peterdi-utca 31), özvegy Knauer 
Mihály né (VII., Rombach-utca 16), Mischung 
Mihály (VII., István-ut 55), Plette Péter (VI., 
Felső erdősor 19 és Szondy-utca 58), 
Rosenthal Cecília (VII., Dob-utca 11, Károly- 
körut 11, Kisdiófa-utca 7 és Gerlóczy- 
utca 7), Wagner Zsigmodné (VIII., Futó
utca 28, Hunyadi-utca 36, VI., Szabolcs
úba 28 és IX., Tompa-utca 26), Weisz 
Ármin (VI., Szondy-utca 29 és Klauzál- 
utca 2), Tresz Gyula (VII., Dob-utca 14), 
Kevresán Szilárd (VII., Holló-utca 17), 
Mangold Ferenc (VII., Hársfa-utca 57).

Hell Vilmos V., Váci-ut 104. szám alatt 
levő fodrászüzletében szervezett munkás van.

Nemzetközi értekezlet a munkanélküliség 
ellen. A munkanélküliség ellen való biztosítás 
kérdése mindinkább szélesebb köröket foglalkoztat. 
A tizedik statisztikai nemzetközi kongresszus alkal
mával felmerült az a terv, hogy a munkanélküliség 
leküzdésére nagy nemzetközi akciót indítsanak meg, 
amely egy értekezlet alakjában kezdené meg 
működését. Az előkészítő bizottság meg is alakult, 
amelynek tagjai között több nevezetes tudós és 
államférfiu van. A bizottság már meg is állapította 
a nemzetközi értekezlet idejét és helyét. 1910. szep
temberére tervezik Párisban. Egy központi bizott
ság is alakult, amely az értekezlet tanácskozásának 
anyagát kidolgozta s a következő kérdéseket tűzte 
ki a  nemzetközi értekezlet napirendjére : 1. A munka- 
nélküliség statisztikája, a statisztika megalkotása. 2. 
Munkaközvetítés, biztosítás a munkanélküliség ellen.

Felelős szerkesztő : Vágó Béla.
Kiadja: a lapbizottság.
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