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HAJNALHASADÁS.
Irta: Csizmadia Sándor.

Aranyos napsugár játszik zöld lombokon,
Hüs szellő lengedez a bérezés ormokon.
Vidám madársereg zeng bájos éneket,
Az örök béke leng hegy, völgy, síkság felett . .
Tündéri boldogság tanyája lett a föld,
Lakóinak kincset, kincs halmazára tölt.
Gyönyört újabb követ s némán merengve én
Evezek lágyan a . . . csalódás tengerén.

De hosszú még az ut, ha addig bennetek’
Csüggedés szállna m eg: csak visszanézzetek !
Tüzes ostorcsapás nem üt fájóbb sebet,
Pokolfenék szörnyűbb gyötrést nem rejteget
A szégyennél, mit a múlt tükre tár elénk,
Hogy trónon volt helyünk s a sárban heverénk.
Százezreket uralt egyetlen despota,
Tiprott rabszolgákon állt trónja zsámolya . . .

Álomnak éljek-e?! Nem, rám sok munka vár
Szilaj csatában áll millió proletár!
Kemény a küzdelem, csapás csapásra hull,
De törnek ők előre lankadatlanul.
Szivükben harczitüz, karuk aczélerős,
Nem zsoldos hadsereg, de mind titáni h ő s . .
Hol elvonulnak, ott rom, törmelék marad,
Porából uj világ, egy szebb jövő fakad.

Letűnt a régi kor, de itt kisértenek
Panaszos árnyai: rabszolga-szellemek.
A megölt igazság mély sírjából kikel,
A szolga utódot Ítélni hívja fel! . . .
És keblünk megdobog, egy hang szólal meg ott,
Kire a zsarnok kéz igát, békót rakott:
Tiétek volt az ős s örök szégyen gyanánt
Hajdan az ősökön, most rajtatok a láncz.

Irtóztató a bűn, mit tettek ellenünk . . .
Mint hitvány férgekkel, úgy bántak el velünk.
De oszlik a homály... Virrad..! Hajnal hasad..!
S látok menekülni remegő árnyakat . . .
Látom a jövendőt, hol a szép kikelet
Nem talál elsatnyult rabszolga népeket;
Tavaszi enyhe szél gyors szárnyán hordja szét
A szabad emberek győzelmi énekét.

Minden öntudatos munkás tagja szervezetének!
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Tüntetés a munka mellett, a mai tőkés
társadalmi rendszer ellen.
Tüntetés egy majdan bekövetkező jobb,
Itt van újra május elseje. . . . igazságosabb jövő érdekében, melynek alap
ját nem a gaz önzés, az erőszak és vér fogja
Harangok nem zugnak. Ágyuk nem dörög
képezni, hanem a gaz önzés helyett az igazság
nek, Lobogódisz sehol!
és szeretet fog érvényesülni.
És mégis ünnep van !
Ünnep v an !!
A tavasz ünnepe, a munka s szabadság
A természet és gyermeke: a munka együtt
örömnapja, az öntudatos munkásság öncsi
ünnepel.
nálta ünnepnapja, a szép május elseje — itt
Pihen az eke. Kerék nem forog. Gyár
van.
kémény nem füstöl. A munka zaját csönd
A természet 'felölté legpompásabb ruháját,
váltja föl. Csönd! Amely jobban megremeg
a fák bimbót s virágokat hajtanak, a levegő
teti a mai kizsákmányolok munkás vérből
hullámai szárnyukra veszik az illatot s a
épített fényes palotáit, mint a dum-dum ágyuk
csicsergő madarak zengését és a természet
romboló golyói.
örömünnepével feléled a rabszolgalélek, szabad
Ünnepet csinált magának az egész világ
levegőre kívánkozik, rázza súlyos bilincseit, az
emberfeletti munka halálos nyomását, az élet proletársága május elsejéből. Párisban 1889’
aljasságának bűzös leheletét, leteszi egy napra ben az egész világból összesereglett munkások
az életetadó munkaszerszámot, melynek se képviselői mondták ki a sokat jelentő határo
gélyével saját vérét, verejtékét a társadalom zatott. Azóta munkásünnep lett május elseje.
Nehezen m ent!
szükségleteinek fedezésére feldolgozza.
A mindenható tőke toporzékolt dühében,
Azok ünnepelnek, kiknek osztályrésze az
elnyomatás, a szenvedés. . . . Kiket kerül az, látva a lelkesedést, melylyel az öntudatos
akinek boldogságot adunk, mi pedig érezzük munkásság e határozatott fogadta.
A hatalmasok megmozgattak minden kö
a sors csapásait.
Ünnepeljük a munkát, pedig nem élvezzük vet, hogy e nap jelentőségét megtörjék.
A társadalom vakondjai: a babonát és tu
gyümölcsét. Mert termelt javunkban mások
duskálódnak; azok kik gyűlölettel néznek le datlanságot terjesztő fekete sereg, tüzet oká
dott. Fájt nekik, hogy ezentúl nem ők fog
reánk dolgozókra, e nagy napon.
Gyűlölettel, mert tudják, érzik, hogy ez az ják az ünnepnapokai gyártani. Zsinatok,
ünnep egyszersmind a munkásság öntudatra pápa és hókusz-pókusz nélkül tesznek azzá
egy napot . . . És nem is az urak, csak a
ébredésének a jele.
Az évszázadok óta kizsákmányolt, jogaiktól a szolgák ? ? De hiábavaló volt minden eről
megfosztott bér-rabszolgák elégedetlenségének ködésük, ijesztgetésük.
A szárnyait csattogtató sötétség baglyait
megnyilvánulása.

visszakergette odúikba a világosság fénysu
gara, az öntudatra ébredt proletárság moraja.
Az erőszak sem járt jobban.
Az öntudatra ébredés, a czél pillérei kiáll
ták a támadást.
Hiába volt az erőszak!
Hasztalan vették el jelvényeinket, azért
ünnepelt minden proletár, aki felszabadult a
lelki kiskorúságból. Ünnepelt minden prole
tár, aki nem oly együgyű, hogy saját sírjá
nak megásásában segítsen ellenségének, a
munkások velejét szívó tőkének.
Világünnep lett május elseje! Nem kellett
hozzá papi köntös, sem tömjénezés. A világmunkássága ezen a napon leteszi a munka
szerszámot és pihen. De csak a teste, agya
dolgozik a megszámlálhatatlan m unkásnak!
Igen, gondolkoznak és gondolataiknak kifeje
zést is adnak, mondván: Eddig tűrtünk,
szenvedtünk, elnyomva, jogtalanul. Szerez
tünk vagyont, jólétet biztosítottunk — mások
nak, magunkkal, családunkkal és jövőnkkel
nem törődve. Martalékul dobtuk munkaerőn
ket a tőkének, mely kizsákmányol, mig erőnk
van, de sutba dob, ha elöregedve munkaképtelenek leszünk. De ne igy legyen ezen
túl ! Dolgozni akarunk, de tudni akarjuk,
hogy miért? Jogokat akarunk, ha kötelessé
geket róttak reánk. Munkásvédtörvényeket
követelünk! Emberek akarunk lenni, nem
rabszolgák!
Ezeket hangoztatva, jusson eszünkbe egy
prófétánknak m ondása: „Világ proletárja
egyesüljetek!“ És egyesültek az osztálytudatos munkások milliói, nemzetiségi, faji és
valláskülömbség nélkül. S ez igy van jól, mert

látott kiállítás volt Páris városában, amelyen
a világ minden munkásságának gyümölcse
össze volt hordva. A kiállítással kapcsolatban
a nemzetközi tanácskozásoknak egész sorát
tartották meg. Tanácskoztak a gyárosok, a
kereskedők, a mezőgazdák, az orvosok, a
tanítók és az emberbarátok. A munkások is,
a kiknek munkája teremt mindent, ami érté
kes, ugyancsak nemzetközi tanácskozásra
gyűltek egybe junius 14-től, 21 napjáig és
azon kiválóan a munkásvédtörvényhozás kér
dését tárgyalták.
Húsz müveit nemzet proletáriusának négy
száz képviselője volt ott együtt, hogy el
határozza :
„1890. május 1-én minden országok mun
kásai egységesen és egyöntetűen megnyilat
koznak és az uralkodó hatalmakat mindenütt
felszólítják, hogy a munkanap törvényes tar
tamát nyolez órára csökkentsék. “
A megnyilatkozás formáját az egyes orszá
gok munkásainak tetszésére bízták. Azért
választották 1890. május 1-ét a megnyilat
kozás idejéül, mert „a munka szövetségeM
Amerikában előző kongresszusán már előbb
ebben a határidőben állapodott meg. A nem
zetközi munkáskongresszusnak ez a határozata
izgalomba hozta az egész világot és ennek
a határozatnak a megvalósítása kedvéért jöt
tünk mi itt össze.

Polgárok ! Polgárnők!
Ebből a határozatból kitűnik, hogy szó
sincsen: 1. „Blau Montag“-nak, dorbélozással,
kártyázással és verekedéssel tarkított rende
zéséről ; 2. általános munkabeszüntetésről és
3. lustálkodásról.
A világ valamennyi szervezkedett munkása
gyűlöli a sivár blau Montag-olást és a ren
dezetlen munkaidőt, amely a blau Montagoknak első következménye.
A szervezkedett proletáriátus épen a mun
kaidőt akarja szabályozni. Ahol a munkásmozgalom megindult, ott eltűnt a blau Montag és vele együtt eltűnt a 14— 18 órás
munkanap is. A szervezkedett munkások
táborából úgyszólván kihaltak a „blau" csiná
lok. Sőt maguk a munkásmozgalom ellenségei
kénytelenek voltak elismerni, hogy épen a
szocziáldemokraták a legmegbízhatóbb és a
legügyesebb munkások. Büszkeséggel kérked
hetünk vele, hogy a szocziáldemokrata mun
kásmozgalom erkölcsösebbé tette a tömegeket,
sőt a „magasabb osztályokat" is megjaviottta.
Mint olyan gyakran, úgy ezúttal is megrágal
mazták a munkásnépet, amikor ráfogták, hogy
a májusi ünnepléssel épen csak egy blau
Montag-ot akar magának teremteni.
Mi meg akarjuk szüntetni a blau Montag-ot.
Csakhogy azzal együtt ki akarjuk küszöbölni
a káros éjjeli munkát, a szentségtelen vasár-

A Kávéfőzők Szaklapja Tárczája.
A n y o lczó rás m unkanap.
— Elmondta : Seidel Róbert (Zürich Sváj ez.) —

Munkások és munkásnők!
Zürich városának szervezkedett, küzdő
munkásnépe nevében szívből üdvözlöm önö
ket. A szabadság, egyenlőség, testvériség
örökké ifjú szelleme hassa át önöket és
szavaim ihlessék meg sziveiket.
Szabad országnak fiai és leányai! Miért
gyűltünk ide össze ?
Száz esztendővel ezelőtt bizonyára nem
gyülekezhettünk volna itt, mert Zürich váro
sának nagyságos urai és hatóságai azt meg
nem engedik. Akkor ez a föld, amelyen most
állunk, nem szabad föld, hanem úri birtok
volt. A városok nemessége uralkodott, a nép
pedig szolga volt. Sok ezer jobbágy élt a
Svájczban. Szabad szót sem kimondani, sem
leírni nem volt szabad. Ekkor azonban 1789ben kitört a franczia forradalom, amely egy
szeriben véget vetett a papság és a nemesség
uralmának.
Ennek a nagy, áldásthozó forradalomnak
a százados évfordulóját a közel múltban
ünnepelte meg Francziaország és vele a világ
minden szabadon gondolkodója. Soha nem
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egyek vagyunk az elnyomatásban, egyeknek |
kell lennünk a munka felszabadításában is.
Elvünk jelszava: „Egy mindért, mind egy
ért. “ Zászlónk színe piros! Ezt a zászlót
lobogtassuk, ez alatt a zászló alatt harczolva
fog csak sikerülni az a nagy munka, mely
nek katonáivá szegődtünk, mikor a szocziáldemokráczia vörös lobogója alá sorakoztunk.
Kávéfőzőmunkás testvérek, kérdezzük meg
önmagunkat, méltók vagyunk-e az öntudatos
munkások táborában helyet foglalni. Megtettük-e eddig kötelességünket önmagunkért és
az összességért. Én azt mondom nem : Év
tizedek elnyomatása, rabszolgai munkája,
szenvedése és gyalázata rí le arczunkról;
sovány testünket elfogó halálos zsibbadás
nem akar leszállni rólunk s a május öröm
nap mit hozott nekünk, küzdelmet: a jövőben.
De nem kell kétségbeesnünk, ha eddig
nem is tettünk eleget a fenséges eszmének,
a szocziálizmusnak, amely magában hordja
az egész emberiség boldogságát, a remény
ség, ez a hatalmas rugó föléled bennünk,
emeljük fel fejünket, ne bizzunk az üres
mennyei ábrándokban, de két karunk, szerető
szivünk és dolgozó eszünk erejében; gon
dolkozzunk, szeressünk, dolgozzunk, tegyük
hatalmassá szervezetünket, hogy mire eljön
egy másik május, mozgalmunk megerősödve
a diadal zászlaját kitűzhesse. Akkor, de csak
akkor leszünk méltók a szocziáldemokrata
munkásokhoz.
(s.)

M ájus.
itt van újra a természet legszebb hónapja!
A fák rügyeit, az emberek szabadságát fa
kasztó, a virágok illatát magábanhordó május.
napi munkát, az egészségtelen női munkát
és a gyilkos gyermekmunkát. S végül vég
kép gyökerestől ki akarjuk irtani azoknak az
örökös blau Montag-olást, a kik soha semmi
hasznos munkát nem végeznek.
Le a milliomosok blau Montagjával! Le a
munkanélküli keresettel!
Munkások és munkásnők!
A rágalom és az ostobaság azt is állítot
ták, hogy a párisi kongresszuson az általá
nos világsztrájk megkezdésének határidejét
május elsejére tűzték ki.
Éz is hazugság!
Mi szocziáldemokraták nagyon jól tudjuk
azt, hogy világsztrájk még lehetetlenség, mert
a munkásság nagy része még nincsen szer
vezve. Tudjuk jól, hogy egy világsztrájk ma
még keresztülvihetetlen volna, mert a szer
vezkedett munkásság kis tömege — annak
mondható az összes munkássághoz képest,
— anyagilag erre még nem elég erős, de egy
általános sztrájk esztelenség is volna, amikor
czélunkat szervezkedéssel és öntudatos küz
delemmel könnyebben érhetjük el.
A munkásság szenvedéseire az egyedüli
gyógyitó-ir nem az általános sztrájk, hanem
az általános szervezkedés.
Abban a pillanatban, amelyben az összes
nemzetek munkásai egy nemzetközi szövet-

Ezen a napon a tőke rabszolgái, a szerve- 1 De hogy mozgalmunkra milyen nagy hát
zett munkások leteszik a munka-szerszámot ránynyal jár az, ha olyanok, akik maguk is
s ünnepelni mennek a szabad természet hasonló hibákban sokszor nagyobb mérték
ben szenvednek, s ennek daczára folyton a
ölébe.
Szaktársak, kávéfőző, konyhalegény test mások által elkövetett hibákat hangoztatják,
vérek, gondoltatok-e ti is arra, hogy ezen a azt megítélheti az, aki ezt a betegséget éles
napon, amelyet a munkásság maga emelt szemmel megállapítani képes.
Hogy a hanyag, kötelességét a szervezet
ünneppé az egész világ munkásainak, hogy
iránt nem teljesítő szaktárs megérdemli a leg
ti is ünnepeljetek ?!
Ha eddig nem gondoltatok, most gondol súlyosabb elitéltetést, az természetes. Éppen
jatok reá és cselekedjetek! Jöjjetek ezen a olyan természetes az, hogy aki magát a má
napon ti is ünnepelni. Be kell vonulnunk, sok tetteinek bírálására illetékesnek tartja, ő
nekünk kávéfőzőknek is, az osztálytudatos maga teljes tisztaságban, mint kifogástalan
munkások hadseregébe. Most, ezen az ünnep élő példa, nemcsak szavakkal, hanem sokkal
napon az egész világ szervezett munkássága inkább tettekkel álljon a szaktársak előtt.
Ha megvizsgáljuk, rá fogunk jönni, hogy
szemlére vonul fel, szemlét tart a jövő had
serege felett, nyugodtsággal mérlegeli erejét, milyen nagy hátrányára van szervezkedésünk
hogy mennyit növekedett egy esztendő le- nek a mások szemeiben a szálkát kereső s a
pörgése alatt, hogy újabb erőt gyűjtsön a saját szemeiben gerendát sem látó beteg
további küzdelemre. Szaktársak! Nem-e lélek ség. Mi tudjuk nagyon jól, hogyha azt akarjuk,
emelő, nem-e a szeretet megnyilatkozása az, hogy szervezkedésünk és mozgalmunk sike
amikor több millió ember, kik egymást soha res legyen, akkor nekünk szükségünk van a
nem látták, együtt érez, egy a gondolatuk, szaktársak összeségének erős összetartására,
egymásnak megértésére, testvéri szeretetére.
egy az akaratuk.
Már most ha a szaktársak egymást nem
És amikor ezt látjuk és tudjuk, nem-e két
szeres erővel kell nekünk, kávéfőzőmunká értik meg, egymást folyton kisebbítik, eljutunk
soknak szervezkedni, hogy a mulasztott hi oda, hogy egymásban versenytársat és igy
bánkat jóvátegyük. Szaktársak, nagy küzde természetesen ellenséget látnak. Épp úgy,
lem előtt állunk, helyzetünk napról-napra mint a polgári társadalomban, ahol az az
rosszabbodik, amit nem szabad tétlenül néz utálatos kenyérharcz folyik, ahol az erősebb
nünk s azért jerünk ki szaktársak május a gyengét legázolva, ököllel veri ki egymás
elsején a szervezett munkások csataszemlé szájából a kenyeret, Ahol kíméletet nem is
jére és mentsünk erőt jövő küzdelmünkre. merve, az erősebb könyökével csinál utat
magának, hogy százezrek szenvedése árán
K. a.
biztosítsa magának a henye életet.
Nem úgy, munkástársak. Ezt az utat ves
Ö n k ritik a.
sük meg. Ébredjetek öntudatra, nyissátok fel
Szakegyesületünk benső életének egy sa szemeiteket és ismerjétek fel közös ellensé
játságos kinövését tapasztalhatja a figyelmes geinket az elnyomóinkban.
Amig nem fog a szivetek vérezni nyomorba
szemlélő. Ez a rosszoldalu kinövés a mások
viselt dolgainak egész a betegségig fajuló jutott munkástársaink látásán, mig nem isme
bírálása. Hogy minden egyes szaktársnak föl- ritek fel, hogy a sors mindnyájunkkal közös,
tétlen joga van a véleményével nem egyező hogy a nyomor mindnyájunk ajtajának kü
dolgokat hangoztatni, az kétségbevonhatatlan. szöbén áll, nem tudva azt, hogy mely órá
ban köszönt be hozzánk, mig nem ismeritek fel
azt, hogy közös erővel, összetartással segít
ségben egyesülni fognak, minden sztrájk fölös hetünk mindezeken, addig ne várjátok sorso
leges lesz.
tok javulását.
Egyedül a szervezkedett munkásság az a
S ezért szorítsátok meg egymásnak munkától
hatalom, amely a tőkének törvényeket szab kérges jobbkezét, küzdj link zárt sorokban
hat s a mai társadalmat vérontás nélkül helyzetünk javulásáért. A rendnek, az egyet
alakíthatja át a szocziálizmus képére.
értésnek nagyhangú megbontok pedig leplez
Munkások, egyedül a szervezkedés képezi zük le, mert nagyhangú birálgatásuk csak
főfegyvereteket, tehát minden erőtökkel szer arra való, hogy a saját hibáikról a figyel
vezkednetek kell,
münket eltereljék.
—L
Polgárok! Polgárnők!
Egy általános munkásünnepnap eszméje
S zéljeg y zetek a p á rtnem csupán kongresszusi határozalból eredt,
k o n g resszu sh o z.
hanem az összproletárságnak elemi erővel
kitört óhaja volt. Ez az eszme pedig jogos,
Tavasz v an ! A tündöklő nap mindent be
üdvös, nagy eszme. Mert jogos az a kíván
ság, hogy' az egész világ munkásainak egy aranyoz és ragyogó szinpompába ölti a ter
napon legyen ünnepe, amely napon érzésben mészetet. De tavasz van az arezokon is. Ez
fölemelkednek és felszabadításukon tanács a magyar szocziáldemokráczia tavasza. Soha
koznak. És ezt az egy közös ünnepnapot kongresszuson olyan egetverő, szívből fakadó
rossz néven veszik a munkásoktól, holott éljenzés nem volt, mint a mikor a Népszava
vannak emberek, akik hónapokon keresztül napilapról volt szó. A mi lapunk! A mi
ünnepelnek és társadalmilag hasznos munkát nyomdánk . . . A népparlament tárgyal. A
soha sem végeznek. Csak a munkásnak, a nagyterem egészen megtelt a nép igazi kép
ki egész nap nehéz munkát végez, ne legyen viselőivel, a szocziáldamokráczia előharczosaiarra joga, hogy egy tetszése választotta val. Egymás mellett ülnek a legkülönbözőbb
napon ünnepelhessen! ? A ki dolgozik, az foglalkozású elvtársak. A városi, szinte urias
ünnepelhet is, csak a henyélőnek nincs helye ipari munkás oldalán ott látjuk a vidéki földmivelő elvtársim kát a maga egyszerű falusi
a vigadozók közt.
bekecsében. A tarisznyáját térdeire tette, azon
jegyez. Odébb egy elegáns megjelenésű hölgy
ül. Különben irodai munkával foglalkozik,

1005. május hó.

4. oldal

K é r e tn e k a v á la sz tm á n y t. t a g ja i
most azonban élénken beszélget egy küldött- j társ, az osztrák párt küldöttjének beszéde volt.
e
hó
9 -én , e s te 8 óra k o r v á la s z tm á n y i
Az
ő
és
Bokányi
elvtárs
záróbeszédéből
oly
társnőjével, egy okos arczu, parasztos öltö- j
zetü mezei munkásnővel. A nőmunkások j törhetetlen ideális lelkesedés volt érezhető, ü lésre m eg jele n n i.
egyöntetű országos szervezetéről vitatkoznak. oly magasztos hév, mely átplántálódott az
Amott egy diák áll, aki egyszer, még nem | elvtársak érzületébe és amely már csak azzal
Kéretnek a szervező bizottság tagjai,
is olyan régen, theologiát hallgatott. Eszmé- j is, hogy sok csúnya benyomást elmosódottá
inkkel megismerkedve, ott hagyta a dogmá- j tett, remélhetőleg meghozza a maga gyü
Lynkens.
kát és most nemzetgazdásznak készül. A te- | mölcseit.
rém túlsó végén sok küldött körüláll egy j
érdekes külsejű elvtársat. Aki az arczát csak , A s z a k sz e r v e z e ti v á la sz tm á n y ma
egyszer is látta, soha el nem felejti. Kubikos | este az épitőmunkások kizárásával foglalko okvetlen jelenjenek meg az egyesület
munkás volt, kiben elveink tüze lángra gyűlt, i zott és elhatározta, hogy:
helyiségben. Egyben kérjük a szak
Most az élő magyar költők között a legiga- |
társakat,
hogy minden konyhán válasz
1.
Az
összes
nagyobb
szakmák
májas
1-én
zabb és igy a legnagyobb is. Amellett egyik ;
legjobb ismerője legnagyobb előharczosaink gyűlési tartanak és napirendre tűzik az épitő- szák meg bizalmi emberüket és 10-éig
munkások kizárását.
munkáinak.
jelentsék azt be. Az addig megválasz
És amint igy szerte-széjjel nézek a kon
2. A szervezett munkások kötelességévé ,
gresszuson, semmiben_sem domborodik ki tétetik, hogy k e r e se tü k három sz á za ié - j tott bizalmi férfiakat is kérjük, hogy a
jobban elveink világhódító nagysága, mint
10-én tartandó szervező-bizottsági ülé
abban az óriási külömbségben, amely az k á t a k iz á r ta k se g é ly e z é s é r e á ld o z 
sen
okvetlen jelenjenek meg.
zák
.
Ha
a
kivetett
segély
nem
volna
elegendő,
egyes küldöttek között nemzeti, faji, egyéni
stb. vonásaiban mutatkozik. Itt nem a ruha akkor a szakszervezeti választmány a segély
teszi az embert. Nem rang és mód.
fölemelése érdekében újabb határozatot hoz.
Kiadó: K éföl K ároly.
Elveinktől áthatva minden igazi elvtárs
Felelős
szerkesztő:
Schönlierr J ó zsef.
gondolkodása életmódja lassankint megvál
F elolvasás!
tozik. Öntudata felébred. Egyszerre másnak
latja a társadalom gépezetét.
Folyó hó 3-án szerdán este 8 órakor,
Mindjobban belemélyedve előharczosaink május első jelentőségéről felolvasást tartunk.
tanaiba, kifejlődik kritikai tudása. Látóköre
ADORJÁN JÓZSEF szaktárs
szinte hihetetlenül kiélesedik. Átérzi az őt Kérjük a szaktársakat minél többen jelen
vasmarokkal körülövező életkörülmények jenek meg a felolvasáson.
iszonyú hatását és felveszi a harczot elle
vendéglőjéb en V II., A lsó erd ő so rnük. És igy tovább következtetve, mi sem
F ig y e le m s z a k tá r s a k !
u tc z a 2 0 , ahol m in d en k o r kitűnő
természetes, hogy ily egyöntetű, egy irány
ban tovafejlesztett gondolkodás és tevékeny
Felkérjük az éjjel dolgozó szaktársain ételek és legjobb m agyar borok kaphatók.
sége külsőleg is, tehát az arczokon bizonyos kat, hogy május elsején, — hétfőn délután
----- Kávéfőzők találkozó helye. -----hasonló vonásokat eredményez. Es igy is 1 órakor az egyesület helyiségében okvetlenül
meretes tény pl,, hogy igen sok elvtársunk
TELEFON 13-06.
jelenjenek
meg,
onnan
vonulunk
ki
a
Tisza
nak már arczárói is hamar felismerik ellen
Kálmán-térre.
feleink „veszedelmes" voltát.
Ezredéves és országos kiállításon milleniumi
A kongresszuson pláne, ahol minden elv
nagy éremmel kitüntetve.
F ig y e lm e z te tjü k a ta g tá r sa in k a t,
társ azért lesz küldött, mert egyúttal a leg
érdemesebb is. Igen érdekesen lehetett fen- | a k ik h á tr a lék b a n v a n n a k ta g d ija ik
tebbi állítás igazságáról meggyőződni. — Az k a i, h o g y ig y e k e z z e n e k a z t tö r le sz 
GÁLLIK L A J O S ,
idei kongresszus azonban még más irányban
teni.
rézműves mester
is igen tanulságos volt. Soha pártgyülésen az
választmány.
utóbbi években annyi, bizony néha keserű
B u d a p esten , V II., K ertész-u . 8. sz
igazságokat nem lehetett hallani, mint az idén.
Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői
Mintha talán kissé túl sok is lett volna az,
S za k tá rsa k ! A fagylaltkészitő-szö- konyliaberondezésre. — Szállít kávéházi konyhaamit egynémelyek mondtak! Mintha jobb lett
volna azt másutt elmondani, pl. előértekezle- vetkezeti részvényt a titkárnál lehet tüzliolyet és mindennemű vöröréz főzőedényeket,
javítások é3 színezések pontosan és jutányos áron
ten, bizalmi körben, nem pedig oly pártgyü előjegyezni.
számíttatnak.
lésen, melynek lefolyásáról a polgári lapok
épp azokat értesítik, akik eddig távol állottak
mozgalmunktól és akik azután a hallottak
után azokról egészen más, ferde következte
tést vonnak le, mint a párt belső életét is
merő elvtársaink ! Mintha agitácziós szempont
ból tekintve, a kongresszus nem éppen lett
volna hasznos kifelél
Hogy azonban éppen ez a kongresszus
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a párt belső
élete megszilárduljon, ezt nem firtatom. Ezt
még azok az elvtársak is egyhangúlag el
ismerik, kik a párt lefolyt évi összműködésére
erős kritikát gyakoroltak.
Éppen az, hogy sok vitás ügy tisztázva
lett, hogy majdnem minden szónok igen ko
molyan és megfontoltan tette észrevételeit,
vagy intézte támadásait. Éppen ez a higgadt
ság, mely nagyon is jellemző volt az egész
kongresszus lefolyására, eredményezte a tár
gyalások magas nivcauját, járult hozzá ahhoz
az óriási erkölcsi sikerhez, mely a lefolyt
pártgyülésíinket jellemezte.
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j. hó

10-én, este 8 órakor

w ól és ízletesen étkezhetünk

J
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