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Végső fegyver.
Amióta a gépek bevonultak a műhelyekbe,
azóta a munkások életviszonyai megváltoztak.
A tudomány, a modern termelési rendszer
a munkásokat egészen más gondolkozási
és cselekvési térre szorítja, mint azt a kis
látókörrel bíró munkás egy évtizeddel előbb
gondolta. S aki azt hitte, hogy a modern
termelés, a gépek tökéletesítése és azok
minél fokozatosabb alkalmazása nem lesz
kihatással bármilyen munkás gazdasági
helyzetére, hát az nagyon csalódott, amire
majd alább kitérek.
A mai tőkés termelési rendszer mind
inkább két osztályba szorítja az emberiséget,
t. i. vagyonos és vagyontalanra, munkás és
munkaadóra, kizsákmányolóra és kizsákmányoltra.
Az egyiknek, hogy vagyonát minél jobban
gvarapithassa,az az érdeke,hogy minél olcsóbb
munkaerő álljon rendelkezésére. A munkás
nak érdeke, hogy egyedüli vagyonát, a
munkaerejét, megvédje s minél jobban
értékesítse.
Azonban, hogy a munkásság ezt elér
hesse, szükséges volt arra, hogy a termelés
modernizálódjék, ami után aztán a munkásosztály a saját helyzetének s jogainak ki
vívásért szervezkedjék, egyesületekben tömö
rüljön, ahol megismertetik vele osztály
helyzetét, történelmi hivatását, szóval öntuda
tos szervezett munkássá nevelik. És m ond
hatjuk, ma már Magyarországon csak
szakegyesületben 53 ezer szervezett ipari
munkás van.
És amióta a munkások szervezkednek, a
sztrájkok, különösen az utóbbi időben napi
renden vannak. Persze, a kizsákmányoló
kapzsi munkaadók azt állítják, hogy a
szervezetek s azok vezetői vagy ahogy
őket nevezik, az »izgatok« csinálják a
sztrájkot, holott megfordítva áll a dolog.
A szervezett munkásoknak a sztrájk csak a
végső fegyverük, mielőtt ehhez nyúlnának,
előbb helyzetüknek javítását kérik, amiről
azonban a telhetetlen, kapzsi és gőgös
tőkések hallani sem akarnak s ezt azért
teszik, mert tudják, hogy a fegyveres
hatalom is mellettük áll s ők a legtöbb
esetben belekényszeritik a munkásokat a

harczba, hogy akkor megkezdődhessék az
uszítás. Az, hogy a munkások jobb munka
feltételeket és tisztességes bánásmódot
igyekeznek elérni, ez nemcsak joguk, de
kötelességük is. Mert azt csak nem tűrhetik
a szervezett munkások, hogy kiadásaik nap
nap után emeTedjenek s ugyanakkor munka
bérük alább szálljon, s még hozzájáruljon
Konvicsny-féle bestiák hajcsárkodása. Igen,
a levegő puskaporral telitett, csak a gyujtózsinort kell meghúzni, hogy eltűnjön a
mai korhadt rendszer, ahol a gazság uralja
az igazságot, ahol a herék lopják el a
szorgalmas méhek összegyűjtött kincseit;
ez a rendszer megérett a pusztulásra. Nézzük
a fővárost; a munkások tízezrei sztrájkban
állnak, 30 ezer vas- és fémmunkás test
vérünk is a végső fegyverhez nyúlt, a
sztrájkhoz De mielőtt ezt megtették, kérték
a gyárost, hogy szabadítsa meg az Oetl-gyár
öntőit egy bestiától, aki a munkást szidja,
üti, rúgja. És a gőgös ur megtagadta a
kérést, sőt a gyárosok magukévá tették az
ügyet s egy hajcsárért 30 ezer ember
kezébe belekényszeritették a végső fegyvert.
De az osztálytudatossan szervezett munkások
már tudnak bánni ezzel a fegyverrel.
S ha végig nézünk a vas- és fémmunká
sok védelmi harczán (bár most már
támadóvá alakult át) hát büszkék lehetünk
a szervezettségükre, mely által biztonsággal
kezelik az uszító kizsákmányolok által
kezükbe nyomott fegyvert, amelylyel a
kegyelemdöfést meg fogják adni a szívtelen
tőkének. Mert el sem képzelhetünk mást,
ha látjuk azt a szolidaritást, ahol mind
egyért kész harczba szállni a munkás
becsületért, hogy megvédje emberi ön
érzetét. Ahol ilyen elszánt harczosok vannak,
ott nem lehet vesztett a csata. Szaktársak!
kávéfőzők! Ez a harcz a mienk is, az összmunkásságé, ha elvesztik a vas- és fém
munkások a harczot, akkor az összmunkásság vesztett. Azért szent kötelessége minden
kávéfőző- és konyha - legénynek, hogy
támogassa a harczban álló testvéreinket,
legyünk áldozatkészek, mert ma nekik, holnap
nekünk; tanuljunk a harczban állóktól
lelkesedést, ügybuzgóságot és kitartást, mert
közeleg az idő, hogy nekünk is nagy

szükségünk lesz a lelkesült kitartásra, mert
a mi helyzetünk is már tarthatatlan, a húr
már nagyon feszült, még csak egy csekély
feszítés és elpattan.
Fentebb idéztem, hogy a gépek tökéletesbülése s minél fokozatosabb alkalmazása
kihatással van bármilyen munkás gazdasági
helyzetére s ime magunkon tapasztalhatjuk,
hogy a technika fejlődése változást idézett
elő a mi gazdasági helyzetünkben is. Nem
kell hozzá éles szem, hogy meglássuk azt,
hogy a gépek által kiszorított munkásokból,
hány kávéfőző van s mennyire szaporodunk.
Csak nézzünk körül a munkanélküliek
sorain, mely évről-évre nő. Tehát készül
jetek! Szervezkedjetek, fogjatok testvéri kezet
egymással, aczélozzátok meg akaratotokat,
meg kell mutatni, hogy ti is tudtok
magatokért is tenni, hogy jó és tisztessé
gesebb életviszonyok közé jussatok. Ne
feledjük el, ha azt akarjuk, hogy ember
séges munkaviszonyaink legyenek, akkor
meg kell, hogy értsük egymást, hogy annak
idején, ha szükségünk lenne arra a bizonyos
végső fegyverre, hogy tudjunk is vele bánni.
Suhogó.

Kell-e a kávéfőzőknek szocziáldemokratáknak lenni?
Az én véleményem szerint a szemünk
látásra, az agyunk gondolkodásra való. Ha
már most az előttünk lefolyó eseményeket
figyelmesen szemléljük és azok felett komo
lyan gondolkozunk, akkor arra a kérdésre,
hogy kell-e a kávéfőzőknek szocziáldemokratáknak lenni, önmagunknak kell a fele
letet megadni, hogy igenis, a kávéfőzők
szervezete minden tagjának határozott fel
lépésű, erős meggyőződésű szocziáldemokratának kell lennie. Vizsgáljuk meg tehát
a szemünk előtt lefolyt eseményeket. Min
denek előtt térjünk vissza arra az időre,
amikor a mi szervezetlenségünkben ki vol
tunk szolgáltatva mindenféle ingyenélő nép
ségnek, akik kihasználva a mi öntudatlan
ságunkat, amikor mi a szemeinket nem látásra
használtuk, hanem behunytuk, amikor ezek
a reánk szabadított fenevadak már olyan
elviselhetetlenül marczangoltak bennünket,
hogy végre is védekezésre kellett gondol
nunk; megalkottuk a szervezetünket, a mi
védővárunkat. Tehát itt kezdődött azon idő,
amidőn látni és gondolkodni kezdtünk.

Jlltinden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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Természetes dolog az, hogy ha már a szer demokratákká kell lennünk. Ha igazi szocziálvezetünket megalkottuk, azt erőssé, hatal demokraták akarunk lenni, akkor el kell
massá kell tennünk, hogy megfelelhessen hagynunk azt az ingadozó álláspontot, amit
annak a czélnak, amelyért megalkottuk, t. i., egyes szaktársak elfoglalnak és pedig, hogy
hogy a kávéfőzők helyzetét megjavítsa, én” szívből szocziáldemokrata vagyok, csak
hogy a kávéfőzőmunkásokból öntudatos külsőleg betartom még a vallás és a polgári
munkásokat neveljen, akik tudatában van élet bizonyos formaságait. Már pedig ha
nak annak, hogy a társadalomra hasz igazi szocziáldemokraták akarunk lenni,
nos munkát végeznek, tehát joguk van akkor nekünk más pártot sem anyagilag,
emberséges bánásmódra, tisztességes mun sem erkölcsileg támogatnunk nem szabad;
kabérre, hogy ne hagyják magukat kihasz saját maga, családja és munkástársai ellen
nálni mint igavonó barmok, egy ember vét az a szaktárs, aki mást előbbrevalónak
vérrel hizó szörnyetegtől, a tőkétől. Tehát, tesz, mint a mi pártunkat, erre áldoznunk,
hogy a szervezetünk életképes legyen, erős erőssé, hatalmassá kell tennünk, ne legyen
alapra kellett fektetnünk és meg kellett senki, aki ha öntudatos munkásnak vallja
választanunk azt az utat, amelyen törlietet- magát, elő ne fizessen pártlapunkra, a Nép
lenül előre haladunk, egy czélt tűztünk szavára. így azután, ha minden öntudatos
magunk elé, e czél a kávéfőző-munkásokat munkás nemcsak szívből, hanem anyagilag
emberi jogaikhoz juttatni. Tudjuk jól, hogy és erkölcsileg a saját maga pártját, a mun
a feladat nehéz, nehezebb mint a nemes kások pártját támogatja, oly hatalmassá
és szép dolgokért lelkesedni, mert ha tenni tesszük, hogy jogainkat nemcsak követelni
tudnánk úgy, mint lelkesedni, akkor a mi fogjuk, hanem ki is tudjuk vívni.
munkánk könnyű volna. Azzal tisztában
(Z.)
vagyunk, mert érezzük magunkon, hogy
szenvedésünk, elnyomatásunk közös, termé
szetes dolog tehát, hogy közös erővel, össze
Taggyűlésünk.
tartással javíthatjuk meg. Már most elérkez
Már
régen
tanúsított érdeklődést tapasztal
tünk oda, ahol az agyunkra van szükségünk,
hogy egész nyugodtan gondolkozzunk. tunk május 25-én tartott taggyűlésünkön
Tehát megállapítottuk azt, hogy helyzetünket szaktársaink részéről, amennyiben úgy dél
csak az összetartással javíthatjuk meg. Igen után, mint este, zsúfolásig megtelt a tár
összetartással, elismerjük mindnyájan, de itt gyalási terem.
A napirend első pontját, a szervezővan a dolognak a nehezebb oldala, hogy
hogyan tartsunk össze, amikor tudjuk azt, bizottság jelentését és egy tervezet elfoga
hogyha közülünk 4—5 szaktárs együtt van, dását, Schönherr elvtárs adta elő. Ismeretes
már nem értenek egyet, már pedig akik a szaktársak előtt az, úgymond, hogy egy
egyet nem értenek, együtt nem gondolhat- szervező-bizottságot választottak, melyet azzal
hatnak, nem is tarthatnak össze. Ez világos bíztak meg, hogy a bizalmiférfi-rendszert
dolog. Mi hát a teendőnk akkor, amikor építse ki s annak segitségével a szaktársa
már tudatában vagyunk annak, hogy mi kat szervezze, hogy a szakmánkban fenn
akadályozza köztünk az összetartást. Meg álló rendezetlen viszonyokat mielőbb meg
kell állapítanunk azt, hogy gondolataink javíthassuk ; mert hogy sok javítani való
és érzelmeink azért oly sokfélék, mert a mai van szakmánknál, azt minden egyes szak
társadalmi rend mesterséges válaszfalakat társunk elismeri, sőt a viszonyok már annyira
emelt közénk; ezek a válaszfalak a vallási tarthatatlanok, hogy valamit tennünk kell.
és nemzetiségi válaszfalak. Ezek a válasz Mióta a szervező-bizottság fennáll, csak arra
falak okozzák azt, hogy mig ezek közöttünk szorítkozhatott, hogy megvizsgálja a szak
fennállanak, addig mi egymást meg nem társak által bejelentett különféle panaszokat.
érthetjük, addig össze nem tarthatunk. Ezek Sajnos, a legtöbb panasz egyes szaktársak
a válaszfalak felekezet és faj szerint felosz ellen szól, ami annál szomorúbb, mert foly
tanak bennünket, egymás ellenségévé tesz ton panaszkodnak, de tenni nem akarnak;
nek bennünket, mert minden felekezet és faj még mindig egyesektől várják helyzetük
a másik elnyomásával akar magának elő javítását. Ez igy tovább nem tarthat. Hely
nyöket szerezni. Tehát kötelességünk ezeket zetünk javításáért minden egyes szaktársnak
a válaszfalakat lerombolni és elfogadni a közre kell működni. Különösen szükség
szocziáldemokrácziának azt a tanítását, hogy van most erre, amikor egy újabb, mélyre
bármilyen Istent imádó, a világ bármely ható mozgalom előtt állunk; mert ne feled
részében született munkástársaink, testvé jük, hogy helyzetünkben egészségesebb
reink, ha azok velünk együtt, az emberiség viszonyok csak úgy lehetnek, ha a havibér
közös boldogságáért küzdenek. A szocziál rendszer helyett a hetibér-rendszert meg
demokrácziának ezért a tanításáért a mai tudjuk valósítani. Azért kell, hogy minden
társadalmi rend védői bennünket vallás konyhán bizalmi ember legyen, akivel a
talan, hazátlan bitangoknak neveznek. Igen, szervező-bizottságfolytonos összeköttetésben
mi abban az értelemben vallástalan és hazát áll; tehát haladéktalanul válaszszák meg
lan bitangok vagyunk, hogy a hazafiság és még a bizalmi embereket ott, ahol még
a vallás szent nevében nem hagyjuk magun nincs, hogy a megkezdett munkát bevégez
kat kizsákmányolni és emberi jogainktól hessük, s kéri az értekezletet, hogy a be
megfosztani. Ha a józan, vallásos és hazafias terjesztendő tervezetet fogadja el. Ismerteti
munkás az, aki barom módjára, zúgolódás még Schönherr elvtárs a vas- és fémmun
nélkül húzza az igát, akkor mi inkább ha kások harczát s kéri a megjelenteket, hogy
zátlan bitangok leszünk, mert jogainkról le tegyék kötelességükké a szaktanács határo
nem mondunk, fenyegessenek bár a poklok zatát, hogy addig, mig a sztrájk tart, le
tüzével; mi születtünk, emberek vagyunk, fizetik fejenként minden héten a 20 fillért.
munkánk után emberekhez méltóan akarunk Beszélt még Kéföl szaktárs, aki szintén
élni. Világos dolog tehát az, hogy a kávé ismertette a hetibér-rendszer előnyét, ami
főzőknek is ebbe a józan gondolkodású, nemcsak nekünk előnyünk, de a munka
felvilágosodott munkástáborba kell beol adóknak is, mivel úgy könnyebben meg
vadni és szivünk minden érzésével szocziál- oldható lesz a szabad nap. Hozzászóltak
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még a tárgyhoz többen, mire a következő
szervezeti szabályt fogadta el a taggyűlés:
Szervezeti szabályzat.
A szakegyesületi alapszabályokon kívül
a budapesti kávéfőzők és segédmunkások
mozgalmának előbbrevitelére a következő
szabályzat szolgál:
I. A szervezet meghatározása. Ezen szer
vezet áll: 1. a szervezőbizottságból; 2. a
bizalmiférfiakból; 3. a szaklapból.
II. A szervezet czélja és feladata. Ezen
szervezet czélja és feladata a kávéfőzők és
segédmunkások munka- és jogviszonyait
rendezni, nevezetesen: munkabérek eme
lése, munkaidő rövidítése, a szabad nap és
más egyéb ügyek rendezése által.
III. A szervező-bizottság. A szervező-bizott
ság áll tizenhárom tagból és a Budapesti
kávéfőzők és segédmunkások szervezőbizottsága néven működik. A szervezőbizottságot a rendes évi köz-, esetleg tag
gyűlés választja, egyik gyűléstől a másikig.
A szervező-bizottság kötelessége oda hatni,
hogy a főváros területén levő összes kávé
házakban lehetőleg bizalmiférfiak legyenek.
Ha a szervező-bizottság valamely tagja ki
maradt, akkor a bizalmiférfiak sorából választ
helyébe.
IV. Bizalmiférfiak. A szervezet sikeres és
czéltudatos működése érdekében minden
konyha alkalmazottai a saját kebelükből
egy bizalmiférfit tartoznak választani, s
annak nevét a szervező-bizottságnál bejelen
teni kötelesek. Az igy megválasztott bizalmi
férfi a munkából való távozásakor meg
szűnt bizalmiférfi lenni, s helyette a konyha
személyzet tartozik mást választani.
V. Bizalmiférfiak kötelességei. A bizalmi
férfiaknak kötelességük a velük dolgozó
szaktársaik között a szervezkedés érdeké
ben agitálni és odahatni, hogy az egyesü
letnek mindannyian tagjai legyenek. Minden
gyűlés, értekezlet, sztrájk, boykott vagy más
fontos dologban, mely a szervezet érdeké
ben történik, a bizalmiférfiaknak kell első
sorban is annak keresztülvitelét biztosítani.
Kötelességük továbbá a bizalmiférfi-értekezleteken pontosan megjelenni és az ott ho
zott határozatok keresztülvitelét elősegíteni.
VI. A bizalmiférfiak jogai. A biz. férfiak
nak joguk van a budapesti kávéfőzők és
segédmunkások helyzetét érintő minden
kérdés felett tanácskozni és határozatot
hozni.
VII. A bizalmiférfi-ülések. A bizalmiférfiüléseket a szevező-bizottság hívja össze,
mely ülések a szükséghez mérten (de leg
alább havonként egyszer) tartandók. Szük
ség esetén azonban bármikor egybehívható.
VIII. Sztrájk és boykott. Sztrájkot és boykottot minden esetben elő kell készíteni.
Csakis szervezett munkások mehetnek
sztrájkba vagy mondhatnak ki boykottot,
s megkivántatik, hogy az illető munkások
a szervezetekbe tartozzanak. A sztrájkok,
boykottok csak akkor és abban az esetben
kezdhetők meg, ha előzetesen a szervezőbizottsággal egyetemben a bizalmiférfiak azt
elhatározták. Az agitáczió miatt esetleg megrendszabályozott szaktársak segélyezését a
szervezőbizottsággal egyetemben a bizalmi
férfiak állapítják meg. Azért minden szak
társnak oda kell törekedni, hogy az ellentállási
alapra fizessen, hogy a szervező-bizottság
megfelelhessen hivatásának, s egyben köte
les minden szaktárs a lapot előfizetni.
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SZEMLE.
Figyelmeztetjük azon tagtársainkat, kik
| hátralékban vannak tagdíjaikkal, hogy igyeI kezzenek a zt törleszteni.
A választm án y.
J e g y z ő k ö n y v . Felvétetett 1905 április
5-én. Jelen voltak: Kéföl Károly elnök,
Duni Gusztáv másodelnök, Zilahy Imre
I pénztárnok, Bereczky Lajos, Németh József,
I Kozma Imre ellenőrök. Kemény György,
. Pozshárnig János, Mihalik Pál, Czipri Jakab,
Dorman István, Szűcs János, Jantos Ferencz,
J Szabó Kálmán, Boros András vál. tagok.
Takács János, Tanai János, Farkas István
k póttagok. Elnök üdvözli a megjelenteket, az
ülést megnyitja. A múlt ülés jegyzőkönyvét
‘ Pozshárnig János és Sziics János hitelesítik.
(1 Elnök bejelenti, hogy a könyvszekrényt 80
, koronáért beszereztük. Tudomásul vétetett.
Továbbá bejelenti még elnök Csiszér János
eljárását. A választmány Csiszért bocsánat
ig kérésre utasítja. Titkár jelenti, hogy felvétetett 8 uj tag. Elhelyezve lett 25 állandó
1 főző, 39 kisegítő, 22 állandó 32 kisegítő.
| Tudomásul vétetik. Pénztárnok jelenti, hogy
J bevétel volt 910 kor. 69 fill., kiadás 675 kor.
fi 25 fill., maradvány 235 kor. 44 fill. A bál
1 tiszta jövedelme 240 korona 06 fillér volt.
I Tudomásul vétetik. Bubik Nándort a választÉj mány 1905 április hó 1-től 60 korona és
| lakással továbbra alkalmazza, azon feltétellel,
* hogy a gázt főzésre nem használhatja.
>; Könyvtárnokok lettek Dorman István, Tanai
IJános. Könyvtári órák minden kedden és
H pénteken este 8—9-ig tartatnak. A kivett
* könyvek 8 napig tarthatók kint; az a tag,
% aki a kivitt könyvet 8 nap után meg nem
jl újítja, vagy be nem hozta, minden napra
2 fillér büntetést fizet. Schönherr József.
F igyelem . Szerdán délután és este a
H szervező-bizottság fontos értekezletet tart a
bizalmi-férfiakkal együtt; okvetlen jelenjen
meg mindenki.
■ É rtesítés. Értesítem a t. tagtársakat, hogy
a könyvtár folyó hó 20-tól minden kedden
és pénteken este 8 9-ig a tagok rendel
kezésére áll.
A könyvtárnok.
A k ön yvtár gyarapításához hozzájárul
tak: Csiszér János 3 kor., Ver József Petőfi
összes költeményei, Pilla László Egyetértés
jubiláns számát. Köszönet az adakozóknak.
K éretnek a d alárd a tagjai, hogy min
den hétfőn este pontosan jelenjenek meg.
V igalom . Szaktársak! Az idei nyári
tánczünnepélyünket jövő hó 4-én, kedden
tartjuk, VIII., Práter-utcza és Futó-utcza sarok,
Schverteczki-féle kerthelyiségben.
S zervezkedjü nk . Számtalanszor hangoz
tattuk már azt, hogy kötelességünk olyan
utakon haladni, amely utakon az összes
I szaktársak érdekeit előbbre vihetjük. Ezen
| utak egyike: a bizalmiférfi-rendszer meg
valósítása. A bizalmiférfi-rendszer megvaló
sítása érdekében már több gyűlést tartottunk,
ahol kimondtuk ennek a rendszernek a
szükségességét és hogy ennek megvalósitása érdekében közös erővel dolgozni
1 fogunk. Az első kötelességünk lett volna, hogy
az egy konyhán dolgozó szaktársak maguk
között megválasztották volna az őket kép
viselő bizalmiférfiakat és bejelentették volna
a szervező-bizottságnál. Az eredmény majd
nem sem m i; mire várunk, mit késedelmes-
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kedünk? Várjuk talán azt, hogy valami égi
csoda fog történni ? Persze, itt már tenni
kellene, fel kellene ébrednünk, meg kellene
mozdulnunk. Ezt pedig tőlünk ne várja
senki, erre mi képesek nem vagyunk. Mi
csak várni tudunk, várunk, mig a sült galamb
a szánkba röpül, hogy megehessíik. Pedig
a késlekedésre időnk nincs, gazdasági bajaink
napról-napra szaporodnak, az élelmiszerek
drágasága, nyomasztó házbér, a munkaviszonyaink rendezetlenek, a szabadnap még
mindig csak félmunka. Látjátok tehát szak
társak, mennyi tenni valónk van, ezért fel
hívlak benneteket, hogy most már haladék
talanul minden konyha válaszsza meg a
bizalmiférfit és jelentse be a szervezőbizottságnál. Végre mégis öntudatra kell
ébrednünk, közös nyomorúságunk úgyis
egy táborba kényszerit bennünket. Küzdjünk
tehát egy mindnyájáért, mindnyájan egyért.
M enyhárt Mihály.
Az Á ltalán os M unkás B e te g se g é ly z ő P én ztár most tette közzé 35-ik évi jelen
tését. Ennek tanúsága szerint a pénztár
nagyarányú működést fejt ki a betegsegé
lyezés terén s mint ilyen, jelentékeny ténye
zője a munkásvédelemnek. Az 1904. évi
bevétele 995.389 kor., kiadása 997.863 kor.
volt. A kiadások aránya a következő: ki
fizettetett tagok segélyezésére (táppénz és
gyermekágy-segély) a bevételek 48*00"./,,-a,
kórházi ápolási költségekre 5*00°' „ temet
kezési segélyre 5*00%, orvosi kezelésre
12*00"/o, gyógyszerekre 13*01%, szanatóriumi
s üdülő segélyre 4*05%, vagyis a tagok
közvetlen segélyezésére fordittatott a bevé
telek 87*06%-a. A pénztár 35 évi fennállá
sának tartama alatt 15 millió háromszázezer
koronát fizetett ki beteg munkások segélye
zésére. Vagyona az 1904. év végén (az összes
tartozások leszámítása után) 366 ezer koro
nára rúgott. A tagok száma a 60 ezret felül
haladja, tehát az ország legnagyobb betegsegélyző-pénztára. A taglétszám az utóbbi
két évben 63%-kal emelkedett, ami több
ipartestületi pénztár csatlakozásának s a
székesfőváros szolgálatában álló munkások
itteni biztosításának az eredménye.
Az évi jelentésben igen érdekes tanul
mány közöltetik a munkáslakásokról, de
egyéb adatai is elég tanulságosak.
Állam i se g é ly m u n k a n élk ü liség ellen .
A norvég Storthing ^országgyűlés) Eriksen
lelkész, szocziáldemokrata képviselő indít
ványára 56 szavazattal 49 ellenében elhatá
rozta, hogy a kormánynak 100.000 koronát
bocsát rendelkezésére, hogy a munkanél
külieknek munkát szerezzen.
Azonkívül elfogadtatott a vasúti ésszocziális
bizottság által közösen kidolgozott javaslat,
mely szerint a kormány köteles arról gon
doskodni, hogy télen a közmunkálatokhoz,
amennyire csak lehetséges, munkanélkülieket
alkalmazzanak; továbbá, hogy a kormány
a jövő storthingnak tegyen előterjesztést,
illetve véleményt magán- és községi munkanélküli segélypénztárak felállításáról.
A munkanélküliek demonstrácziói jó ha
tással voltak a képviselőkre, ami legjobban
az indítvány feletti vitából volt kivehető.
A m agyaro rszá g i sza k sz er v ez etek
1904-ben. A magyarországi szakszervezeti
tanács hivatalos közlönye, a Szakszervezeti
Értesítő most megjelent száma rendkívül
érdekes és tanulságos adatokat tartalmaz a
magyarországi szakszervezeti mozgalom fej
lődéséről. A kiváló gonddal összeállított
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statisztikai adatok szerint 1904 deczember
31-én Magyarországon 53,169 szervezett
munkás volt. Legtöbb tagja, 15,202 az
épitőmunkások szakszervezetének, legkeve
sebb, 30, a szappanosok szervezetének volt.
A fejlődést legjobban mutatja az össze
hasonlítás. 1902-ben a szakegyleti tagok
száma 9999 volt. Az 53,169 tag közül
Budapesten volt 28,057, vidéken pedig 25,112.
Százalékos arányban a budapesti ipari mun
kások 30*04 százaléka, a vidékieknek pedig
csak 7*70 százaléka van szervezve. Az 53,169
tag között 2099 munkásnő van. A tagforga
lommal arányban a szakegyesületek pénz
tári forgalma is hatalmasan fellendült. Az
1904. évi bevételek és a kifizetett segélyek
már számottevő összegekre rúgnak. Az
1903. évben 273,880*41 korona volt a szak
egyesületek bevétele. 1904-ben pedig, bele
vonva a nyomdászok segélyző-egyesiiletét,
846,820*32 korona. Ha ebből az összegből
levonjuk a nyomdászok segélyző-egyesiiletének 402,972*09 korona bevételét, akkor
is óriási az emelkedés, mert kitűnik, hogy
a szakegyesületeknek 1904-ben 443,848*23
korona, vagyis 169,967.82 koronával több
bevétele volt, mint az 1903. évben. A be
vételekhez arányitva a kiadások is emel
kedtek. 1903-ban 201,189* 19 korona, 1904-ben
(belefoglalva a nyomdászok segélyző-egyesiiletének kiadásait) 706,520*77 korona volt
a kiadás. A szakszervezetek összes vagyona
743,334*69 koronát tesz ki. A munkaközve
títés is fejlődött. Összesen jelentkezett 16,938
munkás, akik közül ll,02ó-ot elhelyeztek.
A közölt adatok bizonyítják, hogy az utóbbi
két esztendőben a szakszervezeti mozgalom
igen nagy mértékben növekedett. Az ada
tokat, mint említettük, a Szakszervezeti Érte
sítőből vettük át, amelynek májusi száma,
ez alkalommal először, nyolcz oldalon jelent
meg. A szakszervezeteknek kötelessége, hogy
az Értesítőre előfizessenek.
N yugtázások. Vas- és fémmunkások
részére befolyt: Király-kávéház
.80, Muzeum-kávéház
.60. Vajdahunyad-kávéház
.40, Abbázia 2.60, Kolegerszky-kávéház
3.40, Fiume-kávéház
.80, Otthon-kávéház
.60, Franczia-kávéház
.80, New-Yorkkávéház 2. , Opera-kávéház
.60, Klotildkávéház
.80, Árvai-kávéház 1.—, Holczerkávéház 1.68, Royal-kávéház 1.72 Valériakávéház
.80, Kisfaludy-kávéház
.60,
Magyar-Szinház-kávéház
.30, Belvárosi
kávéház 2.40, Központi kávéház
.80, Citykávéház 1. , Wagner-kávéház .60, Erzsébetlüd-kávéház
.80, Hebl-kávéház
-.90,
Balaton-kávéház 1. , Pannonia-kávéház
1.60, Weingruber-kávéház 2.80, Vigszinházkávéház .80, Emke-kávéház .60,Erzsébeíkioszk 2.40, Nádor-kávéház
.80. Munkácsi-kávéház
.60, Rémi-kávéház
- .60,
Berger-kávéház
.80, Király-kávéház 1.20,
Izabella-kávéház .40. Magánosok: Szivery
B. 2. , Makszimetz
.40, Scheffer J. .30,
Szautek J. .40, Horváth J. .20, Takács j.
.20, Albrechtné .20, Rebeles S. .40, Bállá
.20, Salamon .20, Danes J. .20, Krausz J.
.20, Nyári J. .20, Szalai J. .20, Nagy J.
.20, Karvalics .40, Bubik
.40,
Ko
vács F.
.20, Németh J.
.20, Méhes J.
—.20, Reif L. -.20 Ambrus J.
.20,
Kujedan .20, Kozma L. .20, Kántos .20,
Száva A.-né
.40, Kántos J.-né
.40,
Maduda
.20, Mók F. —.20, Dómján .20,
Kosa
.20, Danyi P.
.20, Mendek .20,
Zilahy
.50, Schönherr .40, Schönherrné
—.20. kor.
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A m agyarországi sza k szervezeti ta 
nács a következő felhívást bocsátotta ki
a sztrájkoló vas- és fémmunkások érdekében:
A szervezett munkásokhoz! M unkások'
Elvtársak! Nagyarányú gazdasági harezok
közepén állunk. Az ország számos városában
hérharezban állanak a munkások. E harezok
nagy részét a vállalkozók provokálták, hogy
a munkásság gazdasági vívmányait meg
semmisítsék és ellenállóképességét meg
törjék. Az élelmiszerek hallatlan drágasága
és a szemérmetlen lakásuzsora természet
szerű szükséggé tették, hogy a munkások
magasabb munkabéreket követeljenek. Már
a múlt évben kezdődtek a nagyobbarányu
sztrájkok, melyek eredménye az volt, hogy
a munkabérek többé-kevésbé emelkedtek.
És ez fáj a kizsákmányolóknak! Szervez
kedésre hívták fel társaikat és a németországi
uszítok mintájára első és legfőbb ózdijuknak
tekintik a munkás-szervezetek megsemmi
sítését. Igen jól tudják, hogy a munkás
szervezetek megsemmisítésével megszűnik
a munkásság ellenállóképessége, ismét ők
lesznek a helyzet urai, tetszésük szerinti
béreket állapítanak meg. De szabad-e ennek
bekövetkezni? Nyugodtan nézheti-e a szer
vezett munkásság, hogy az oly nagy áldozatok
árán létesített szervezeteiket és vívmányaikat
megsemmisítsék? Nem és százszor nem!
A nehéz küzdelem megedzette a magyarországi munkásszervezetek tagjait. Megtanul
ták, hogy mit jelent a szolidaritás és ennek
segítségével visszavernek minden támadást.
Nemrég az épitőmunkások vívtak nehéz,
de győzelemmel végződött harezot, most a
gyári munkásokra került a sor. Utóbbiak
Magyarország leggazdagabb gyárosaival és
a legbefolyásosabb uszitókkal állanak szem
ben. Ugyanazokkal, kik nemrég követelték,
hogy a kormány oszlassa fel a szakegyesüle
teket, tolonczoltassa el a munkások vezetőit
és börtönöztesse be mindazokat, kik sztrájk
segélyével kívánnak nyomorúságos helyzetükön
segíteni. A harezot a vas- és érezöntők kez
dették. A fekete listások és hajcsárok em
bertelensége kényszeritette őket erre a lépésre.
A vas- és érezöntők jogos követeléseire az
volt a válasz, hogy számos gyáros kizárta
munkásait, úgy, hogy ez idő szerint már
25 ezer vasmunkás áll harezban. A vas
munkásokon kívül még a bőrgyári és számos
más szakmabeli munkás is sztrájkban áll.
A küzdelem tehát nehéz és szükséges, hogy
a szervezett munkásság összessége magáévá
tegye a harezban állók ügyét.
Á szakszervezeti választmány elhatározta,
hogy mig e gazdasági harezok el nem dől
nek, a szervezett munkások hetenkint 20 fillért
tartoznak a sztrájkolok segélyezésére fizetni.
Munkások! Elvtársak! Az áldozat nem
nagy, amit tőletek kívánnak, hozzátok meg
ezt, a magatok és a harezban álló testvérei
tek érdekében!
A magyarországi szakszervezeti tanács.
A magunk részéről is arra szólítjuk fel
szaktársainkat, hogy a szakszervezeti vá
lasztmány határozata értelmében, tegyék
meg mindenütt kötelességüket.

Beküldetett.
Tisztelt szerkesztő elvtárs! Kérem alábbi
soraimnak lapunkban helyt adni.
German Jenő a Múzeum -kávéház tulaj
donosánál voltam mint kávéfőző másfél évig
alkalmazva. Ez az ur egyéb jő tulajdon
ságai^ mellett, arról lett nevezetes, hogy éve
ken keresztül az alkalmazottjai után reá
eső betegsegély-járulékot a munkásaival
fizettette meg, daczára annak, hogy erre
a törvény kötelezi. Mig végre az én
fellépésemre most ő is tiszteletben tartja
azt a törvényt, amelyet velünk munkások
kal minden kizsákmányoló és pandúr be
tartat, de amit ők akkor rúgnak fel, amikor
csak a zsebjük érdeke úgy kívánja. Azt
mondja egy példabeszéd:
szólj igazat,
betörik a fejed . Nekem ugyan nem törték
be a fejem, de el lettem bocsátva a mun
kából, mert a szegény German Jenő ur
szerint veszedelmes szoczialista vagyok. Hát
igen, German ur, én szoczialista vagyok és
hogy fáj az önnek, hogy ezután ki kell
fizetni a 14 filléreket, azt elhiszem, mert
hát jobban szeretné azokat továbbra is a
zsebében megtartani, hogy esetleg egy
újabb három emeletes ház építéséhez fel
használja. Mit is mondott ön, t. German
ur, hogy én bombavető anarkista vagyok,
izgatok és hogy körlevelet intéz a kávé
sokhoz, hogy ne alkalmazzanak? És ezt
mind azért, hogy törvényadta jogomat köve
teltem. Hát csak körlevelezzen. Én majd
csak ezután dobom el azt a bombát, amely
nek egy szilánkja a másfél éven át jogtala
nul lefogott 14 fillérek visszafizetése lesz
esetleg az összes személyzet részére. Ne
higyje azt, mivel a kávéssegédek betegsegélyző-pénztári igazgatósága nem érezte
magát indítva az eljárásra, hogy ez ügy
ben mindenütt szemet hunynak. Még fogunk
találni egy fórumot, ahol a munkás is meg
találja az ő igazát, nemcsak a kizsákmányoló
B. L.
tőkések.
'
Mi, a magunk részéről figyelmeztetjük a
szaktársakat,hogy ne engedjék magukat meg
károsítani azáltal, hogy a betegsegély-járulékot
teljesen a magukéból fizetik. Az egész
járuléknak egyharmadát mindenkor a munka
adó sajátjából tartozik fizetni, amire törvény
kötelez minden munkaadót, ahol eddig ez
igy volt, ezután ne legyen igy. A szerk.
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G állik L ajos
rézm ű ves-m ester

B u d a p esten , VII.,
K ertész-u tcza 8.
m m ©
Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői
konyhaberendezésre.
Szállít kávéházi
konyhatűzhelyeket és mindennemű vörösréz
főzőedényeket. J a v ít á s o k és s z ín e z é s e k
pontosan és jutányos áron szállíttatnak.
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B eitz J á n o s
műesztergályos, dákóés billiárdgolyó-gyár

Budapest, VIL, Akáczfa-utcza 52.
——

K ép es á r je g y z é k e t ingyen küldök.
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Lefkovits I. és Társa
Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dákó- és elefántcsontgolyó-gyár. Teljes kávéházi berendezési vállalat.
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Szaktársak! Agitáljatok a JVépszava napilap érdekében.
Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VIL, Nyár-utcza 1.
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