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Visszapillantás.
Álljunk meg egy pillanatra fárasztó mun

kánk közepette s a munkától elcsigázott 
testünk pillanatnyi pihenése mellett kifáradt 
agyunk segélyével tekintsünk vissza az el
múlt esztendei nehéz küzdelmünkre, hogy 
láthassuk végzett munkánk eredményét és 
megállapíthassuk az ez évben végzendő 
munka tervezetét.

Az elmúlt esztendő a magyarországi 
munkásmozgalomra nézve sok tekintetben 
nagyjelentőségű volt.

Az év első felében láttuk a nagy gazda
sági harczokat, a melyeket a munkásoknak 
puszta létfentartásukért meg kellett vivniok 
a mindenkori kizsákmányoló tőkével.

A másik felét az évnek az általános vá
lasztói jogért folytatott küzdelem foglalta 
íe. Az öntudatra ébredt proletárság tuda
tára jött évszázados jogtalanságának és tör
ténelmi hivatásának tudatában küzdeni fog, 
inig kitűzött czélját ei nem érte.

Mi öntudatos kávéfőzők is kivettük ré

TÁRCZA.

1906.
Megállunk egy pillanatra, mint a vándor 

a határkőnél, hogy fáradsággal megtett 
utunkra visszapillantsunk s aztán újult erő
vel folytassuk megkezdett utunkat, melynek 
czélja az egyesülésben rejlő boldogulás 
hona. De mig a vándor elszorult kebellel 
áll a határkőnél, nem tudva mily sors vár 
reá az ismeretlen utón, addig mi bizalmat 
merítünk eddig megtett utunkból s határ
kövünknél, egy év bezárásánál bátran te
kintünk nemcsak a megtett útra, hanem az 
előttünk állóra is, mert tudjuk, nincs olyan 
akadály, melyen keresztül emelt fővel és 
erélylyel át ne hatolnánk.

Halad a vándor, bár útja, czélja ismeret
len, halad, mert sejti, reméli, hogy rosz- 
szabb sorsa úgy sem lesz, mint amely a 
vándorbotot kezébe adta, de halad előre 
fáradhatatlanul, mert Htjából legalább job- 
bulást remélhet. Haladj előre, küzdj a 
sorssal, mutass példát nekünk te csüggedni 
nem tudó vándorlegény . . .

Mi is elérkeztünk egy határkőhöz. De

szünket a jogokért való küzdelemből és 
ugyanakkora esik szervezettségünk tiiz- 
próbája is, amikor helyzetünk megjavításáért 
csatasorba kellett állnunk, hogy elővéve az 
általunk még nem használt fegyvert, hogy 
tudunk-e vele bánni.

Mint tudjuk, az elmúlt esztendőben arra 
törekedtünk minden erőnkkel, hogy szak
mánkban rendezett viszonyokat teremtsünk.

Hogy ezt elérhessük, szükséges volt, hogy 
szaktársainkat bevonjuk a szervezetbe, ott fel
világosítsuk őket saját sorsukról. E czélból 
taggyűlések, felolvasások tartattak. Életbe 
léptettük a bizalmiférfi-rendszert, a szabad 
napért, hogy minél több helyen meglegyen, 
erős küzdelmet folytattunk és hogy mégis 
ezen a téren nagyobb eredményt fel nem 
mutathatunk, annak egyedül azok a szaktár
sak az okozói, a kik részben távol tartják 
magukat a szervezettől s emberi észszel 
nem tudják megérteni, hogy nekik emberi 
kötelességeik is vannak családjuk, saját maguk 
és embertársaik iránt. Mert mit tesz az,

ha meg is állunk egy pillanatra, nem pi
henhetünk meg mint a vándor, hanem in
dulunk férfias erővel, összetartással egy uj 
útra, melyre erőt és reménységet ad az 
edddig megtett fárasztó és nehéz ut legyő
zött akadályai.

Nehéz lesz a munkánk és éppen ezért 
mindnyájunk szaktársi szeretetére, össze
tartására lesz szükségünk. Feledjük el a 
múltat.

A határkőnél egymásnak testvéri jobbot 
nyújtva, értsük meg egymást, fogadjunk 
egymásnak összetartást.

Némuljon el a testvérharcz köztünk, ta
lálkozzanak lelkünk szunnyadó szikrái s 
ellenállhatatlan lángtengerré válva, egy ér
zéssel, egy akarattal tisztítsák el utainkból 
az akadályokat. És ne akadjon köztünk 
áruló, mert egy áruló száz becsületes szak
társ gondosan elkészített munkáját teszi 
tönkre.

Fegyverben legyen minden ember.
Szükségünk van mindenkire. Senki sem 

húzza ki magát a jobb jövő felépítésének 
munkája alól. Senki se gondolja, hogy az 
ő hiányát nem veszik észre.

Kinek halvány fogalma van arról, hogy 
munkás, siessen hozzánk s tárt karokkal 
fogadjuk.

aki ellensége a szabadnapnak ? Gyilkos 
munkát végez saját maga, családja és em
bertársai ellen.

Micsoda nagyfokú tudatlanság kell ahhoz, 
hogy egy munkás, aki egész életét mun
kában tölíi el, annak, aki dolgoztatja, ké
nyelmes életet biztosit, a saját testétől pedig 
még azt az egy napi pihenőt is elvonja 
csak azért, hogy az egészségét mielőbb 
tönkre tegye s az életét megrövidítse.

Igen! Az ilyen közömbös, tudatlan szak
társaink voltak gyilkosai a szabad nap és 
saját maguknak. De kerékkötői voltak szer
vezetünk egészséges kiépítésének is,

A szabad nap és egyesületünk fejlesztése 
mellett azt akartuk elérni, hogy szaktársaink 
életviszonyaiban érezhető javulás álljon be. 
Hogy ez bekövetkezhessen, indítottuk meg 
a munkát a hetibér-rendszer behozataláért 
és itt érkeztünk el ahoz az úthoz, a honnan 
már nem volt visszatérés. Veszni, vagy 
győzni volt a jelszó! És vesztettünk? 
Oh nem! Nyertünk! Igen, mert m égi siti er-

Uj ut, nehéz föladat áll előttünk, mihez 
minden szaktárs ereje, öntudata egyformán 
szükséges lesz.

Szervezni fogjuk a kávéfőzőket az egész 
országban s ehhez a munkához minden 
ember öntudatos ereje, tevékenysége egy- 
egy hatalmas alapkő lesz, mert összetartás
sal tudunk csak mostoha gazdasági hely
zetünkön segíteni, hogy müveit és intelli
gens munkásokhoz illő megélhetést bizto
sítsunk magunknak.

Törekvésben egyek legyünk, összetartás
ban egy családot képezzünk. - Hiszen csak 
az utolsó hónapokra kell visszatekinteni 
és szemünkbe ötlik minden hiba, amit az 
összetartás hiánya okoz.

Utolsó küzdelmünkből minden modern 
munkásnak, ki a kor eszméjével halad, be 
kell látnia, hogy szervezkedés, összetartás 
nélkül mennyire ki vagyunk téve a tőke 
hatalmának.

Minden ellenünk van, még a tőke is 
szervezkedik ellenünk.

Magunk erejére vagyunk utalva s mi 
maradnánk hátra, hogy széthúzó erőnket 
annál könnyebben legyőzzék?

Nem !
Nem maradhat ez igy!
Világosodjon meg előttünk az ut.

jVtindcn öntudatos munkás tagja szervezetének.
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tűk saját magunkat és erőnket! Felismertük 
saját testvéreinkben az árulókat. Megtudtuk* 
hogy még nem vagyunk elég osztálytuda- 
tosan szervezve! És hogy mégis becsületes 
békét tudtunk kötni a munkáltatókkal, abban 
nagy részük van a szervezett munkásoknak 
és jelenlegi szervezetünk néhány fáradha
tatlan vezető tagjának s nem kis részben 
az öntudatosabb szaktársainknak is.

De mit látunk? A megkötött béke után 
a munkában levő szaktársak jó része, 
mintha minden rendjén volna, alusznak 
babéraikon s a megkötött egyezmény pont
jait kutyába sem veszik. Vagy annyira 
gyávák ezek az emberek, hogy a nehéz 
küzdelem árán megszerzett jogaikat sem 
merik élvezni?

Szaktársak, akik becsülettel akartok küz
deni az összesség érdekében, legyetek se
gítségünkre az ez évi működésünkben! 
Láttuk a múlt évi küzdelem eredményét és 
veszteségét. Békét kötöttünk, hogy erőt 
gyüjtsiink a további küzdelemre. A béke
időt szervezetünk megerősítésére, a tagok 
művelésére s azok érdekeinek megvédésére 
használjuk fel.

Legelső teendőnk, hogy alapszabályunk 
megváltoztassék, még pedig országossá. 
Hogy miért? azt a közgyűlésen s később 
e helyütt is ismertetni fogom. A havi járu
lékot heti járulékká átváltoztatni, a segéd
munkások járulékát esetleg le kell szállítani.

Alapszabályunk 8. §-ának 2. pontjában 
foglalt segélyeket törülni kell és helyette 
hosszabb ideig magasabb munkanélküli 
segélyt adni. Egyesületünk nem lehet rok
kant-, sem betegsegélyző, hanem harczi 
szervezet, melyben gazdasági helyzetünk 
javításáért s a tudásért folyik a küzdelem.

A nap sem azért tűnik el az ég peremé
ről, hogy többé fel ne keljen . . .  A fák 
sem azért hullatják el lombjaikat, hogy 
többé ki ne zöldüljenek . . . Egy elveszett 
ütközet sem azt jelenti, hogy többé győzni 
nem lehet . . .

A lenyugvó nap újra kél, uj életet áraszt, 
a lomb százszor szebb pompában mutatja 
magát tavaszszal, félig nyert harczunknak 
is kell, hogy diadalmas befejezése legyen. 
És saját erőnkre utalva, mi rajtunk múlik, 
hogy beteljesedjen.

Egy barátunk van csak, mely biztat, ta
nit bennünket; biztat a jövő győzelmével 
tanit a szellem fegyverével: a betűvel, ez 
szaklapunk.

Szaklapunk legyen a világitó fáklya, 
mely a sötétséget eloszlatja, legyen ostor 
mely végig sújt igazságos érdekeink elle
nein, legyen bibliája mindenkinek, ki ér
dekeinket, jobbulásunkat szivén viseli. Le
gyen útmutató, tanácsadó a bajunkban.

Megállva a határkőnél, testvéri jobbot 
nyújtva értsük meg ezeket, értsük meg 
egymást, akkor folytathatjuk utunkat, czél- 
hoz érünk s erősek leszünk, hogy a pokol 
kapui sem döntenek meg bennünket.

K éföl Károly.

De meg kell változni egyesületünkben a 
lábrakapott személyeskedéseket is, mert ha 
mi egymást ütjük, akkor az igazi bűnöst 
futni hagyjuk.

Egyesületi beléletünket meg kell változ
tatni, mert nem lehet azt tűrni, hogy az 
egyesület fejlődését azok akaszszák meg, 
akik annak fentartásához hozzá nem járulnak 
ugyan, azonban a tagok érdeke azt paran
csolja, hogy azok az emberek, a kik az 
egyesület vezetésével bízattak meg, mun
kájukban a tagok segítségükre legyenek, 
nem pedig megakasztani őket azáltal, hogy 
helytelen kritikákkal és inzultálásaikkal 
elvegyék kedvüket a további küzdelemtől.

E hét folyamán meg fogjuk kezdeni 
újból a felolvasásokat, helyes írásból és 
számtanból tanfolyamot nyitunk, hogy módot 
nyújtsunk tagjainknak a művelődésre és a 
tanulásra.

Ezek azok a dolgok, a melyeket el kellett 
mondanom a szaktársaknak. Hátunk mögött 
a múlt, előttünk a jelen. A múltból vonjuk 
le a tanulságot s a jót értékesítjük a jelen
ben. Fogjunk közös erővel a közös mun
kához, a gyülölségnek nincs helye köztünk. 
Testvérekké kell, hogy legyünk s igy hozzá
fogni az előttünk parlagon fekvő munkához 
s megalkothatjuk magunknak a boldogabb 
jövőt.

És majd akkor ismét megállhatunk fá
rasztó munkánk közepette s elcsigázott tes
tünknek több pihenést adhatunk és kifáradt 
agyunkkal egymásnak boldogabb uj évet 
mondhatunk. 5.

Önkritika.
Mikor e sorokat Írom, nehezemre esik a 

betűket papirosra vetni, de meg kell ten
nem, mert folyton az a gondolat kisért, ta
lán használhatok vele ügyünknek, mert ab
ban a tudatban vagyok, hogy el fogják 
olvasni, akiknek szól s a sok közül lesz
nek, akik megszívlelik és a szerint cselek
szenek s akkor elértem amit akartam sora
immal.

Ugyanis arról van szó, hogy bírálatot 
mondjunk saját magunkról, hogy eleget 
teszünk-e mindenben annak, aminek egy 
szervezett munkás mindenkor tartozik ele
get tenni.

Nem teszünk eleget!
Nézzük, mi is a szervezett munkás kö

telessége.
Az a munkás, aki szakszervezetének tagja 

s öntudatos munkásnak vallja magát, an
nak tudnia kell, hogy a munkásságnak 
ereje, hatalma csak akkor szilárd, ha szer
vezetének tagjai meggyőződött szocziál- 
demokraták.

Az öntudatos munkás tartozik szerveze
tének szabályait betartani és pedig járulé
kát megfizetni, szabad idejében szerveze
tében eljárni, felolvasásokra, gyűlésekre el
járni és ott a testvériséget, egymás iránti 
szeretetet fejleszteni és gyakorolni.

A munkahelyen ügyelni arra, hogy mi
nél jobban megfeleljen annak s mellette 
szervezetlen munkást ne tűrjön s ha ilyen

van, azt igyekezzen meggyőzni arról, hogy 
szervezeti tag legyen.

Az osztálytudatos munkásnak a pártjával 
szemben is meg kell tenni kötelességét, a 
polgári lapok helyett a Népszavát olvasni, 
a párt füzeteit megvenni és azt mindenütt 
terjeszteni.

Mert csakis ezeket olvasva válhatunk 
öntudatos, edzett bajszosokká úgy a saját, 
mint embertársaink érdekében.

Ezek volnának nagyjában a saját érde
künkben is kötelességünk.

És mi történik nálunk ?
Szervezetünk a 4-ik évét éli. annak meg

alkotása nehéz, fárasztó munkába került, 
és megalkotásával a kávéfőzők uj életre 
keltek.

Mik voltunk mi kávéfőzők, mig szerve
zetünk nem volt?

Mindenkitől elhagyatott, lenézett rabszol
gák! Az ügynökök kereskedést űztek ve
lünk, olyanok voltunk, mint az ó-korban a 
rabszolgák. De rosszabbak, mert nekünk 
eladásunkat meg kellett 6— 10 forintjával 
fizetni s kujtorogtunk az egyik vérebtől a 
másikig, mig eladott bennünket s teljesen 
ki voltunk szolgáltatva az ügynök érdekei
nek. Rúgott rajtunk ügynök és gazda egy
aránt.

És most, hogy szervezetünk van, ahova 
emelt fővel megyünk be, mert a saját ott
honunk.

Ugylátszik, sokan elfelejtették azokat a 
keserű esztendőket, amiket télviz idején 
csatangolva, a vérszopók kilincseit nyomo
gatva, barangoltunk, hogy munkaerőnket 
eladhassuk, mert különben jobban megbe
csülnék egyesek egyesületünk értékét.

Mit látunk a testvéri szeretet helyett?
A gyülölséget, a vezetőségi tagok foly

tonos szidalmazását, az egyesület elhanya
golását bent és kint.

A munkanélküliek a vezetőséget ütik, 
van rá ok vagy nincs, az nekik sitii. A 
munkában lévők nagyrésze mivel sem tö
rődik.

A szabadnapot minden tizedik helyen 
tartják meg. Felszólalni nem mernek vagy 
nem akarnak, pedig ez szerződésileg van 
biztosítva nekik. Sokan megtűrnek maguk 
mellett szervezetlen embert. Az egyesületi 
járulékot 800 tag közül 3—4 száz fizeti, de 
az sem rendesen, sőt vannak olyanok is. 
akik egyenes ellenségei lettek az egyesü
letnek.

A Népszavát, pártirodalmat minden har- 
minczadik szaktárs olvassa. Hát mondhat
juk-e magunkat öntudatos szervezett mun
kásoknak ?

De nem folytatom tovább!
Epébe szeretnem mártani toliamat s a 

mindenkori lelketlen kizsákmányoló munka
adók ellen fordítani.

De m i! igen, mi köztünk vannak a lel
ketlenek, akik saját maguk törnek a ma
guk megrontására. Ha él bennetek az 
igazságérzet, az egyenlőség és testvéri sze
retet, akkor kivetkőztök eddigi szokásaitok
ból s ha azt akarjátok, hogy a világ öntu
datos proletársága testvérekül fogadjon ben
nünket, akkor tegyétek meg kötelesség- 
teket, úgy saját magatok, szervezetünk, em
bertársaink és pártunk érdekében.

Ha az itt elmondottak szerint cselekesz- 
tek, amint becsületes munkás nem is cse- 
lekedhetik másképpen, akkor szervezetünk 
erős, mi pedig hatalmasak leszünk.

(Suhogó).
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SZEMLE.
A szervező-bizottság folyó hó 24-én, 

szerdán este 8 órakor fontos ügyben ülést 
tart. Kéretnek a t. tagok feltétlen megje
lenésre. A szervező-bizottság elnöke.

Figyelem szaktársak ! Egyesületünk 
rendes évi közgyűlését február hó 13-án 
tartja. Tekintettel arra, hogy az alapszabály
6. $-a értelmében csakis tagok vehetnek 
részt, miért is figyelmeztetjük a hátralékos 
tagokat, hogy addig lehetőleg rendezzék az 
ügyeiket.

Értesítjük a t. tagokat, a kik a helyes
írás és számtan tanításon részt akarnak 
venni, azonnal jelentkezzenek a

titkárnál.
Munkanélküli segélyben részesül

tek. Ungur Mihály 2 hét, 12 kor., Csernga 
Gyula 2 hét, 12 kor., Benics Sándor 1 hét 
6 kor., Lukonics András 1 hét, 6 kor.

A munkások sajtója. A szakszerve
zetek erősödésével természetszerűleg gya
rapodik a szaklapok példányszáma is. Az 
1904 év végén a szaklapok összes példány
száma 61.500 volt, ma pedig 82.400 pél
dányban jelennek meg a magyarországi 
szaklapok.

A szaklapok. A szakszervezeti moz
galom arányához a szaklapok példányszáma 
is emelkedett és több uj lap jelent meg. 
A szaklapok fejlődését a következő táblá
zat mutatja:

Egyszer hetenkint m egjelenik:
Magyar Vasutas -  — — — — — — — 3300
Tvpographia és Qutenberg 6200

Kétszer havonta m egjelen ik:
Ácsok Szaklapja (magyar és német szöveg

gel) --------------------------------------------------- 3000
Általános Bőrmunkások Szaklapja 1200
Czipész (magyar és német szöveggel) 3800
Épitőmunkás — — — — — 15500
Bauarbeiter — — — — — — — — 5500
Stavitelsky Robotnic — 1000
Famunkás — — .......... — — 10000
Fachblatt dér Holzarbeiter — 1400
Festők Szaklapja (magyar és német szöveg

gel) ------------   - 2400
Könyvkötők Szaklapja (magyar és német

szöveggel) — — — — — — 1700
Lithographia (magyar és német szöveggel) 1000 
Pinczérmunkás — — — — — - 500
Szabómunkások Szaklapja 3000
Schneiderfachblatt — — — — — 600
Vas- és Fémmunkás — — — — — — — 14000
Metallarbeiter — — — — — — — — — 4000

Egyszer havonta m egjelenik:
Kávéfőzők Szaklapja — -  600
Szabókisiparos — — — — — — — - 600
A Kőfaragó (magyar és német szöveggel) 1200 
Borbélyok és Fodrászok Szaklapja 1200
Szobrász — — — --- — -— — -  — — - 700

Összesen 82400

Az itt felsorolt lapok tisztán szakszerve
zeti jellegűek. A központi és helyi párt
lapok szintén rohamosan fejlődtek. Még 
említjük, hogy a Világszabadság czimü, a 
földmivesek érdekeit védő politikai lap 3000, 
a Nőmunkás 1000, az Ifjúmunkás 2000 és 
a Pécsen megjelenő Munkás czimü pártlap 
kéthetenként a bányamunkások érdekeit 
védő mellékletet ad ki. Ez utóbbi 1500 
példányban jelenik meg.

Az 1904. év végén a szaklapok összes 
példányszáma 61.500 volt, ma pedig a tisz
tán szakszervezeti czélokat szolgáló lapok 
82.400 példányban jelennek meg.

Összesen 23 szaklap van; ezek közül 
hetenként egyszer 2, kéthetenként (illetve 
havonként kétszer) 16 és havonta egyszer 
5 jelenik meg. A szaklapokat a szervezetek

tagjai mind ingyen, azaz tagsági dijuk fejé
ben kapják. Ezeknek szaporodása tehát ter
mészetszerűleg lépést tart a szervezetek 
taglétszámának szaporodásával.

A politikai pártlapok szaporodásáról nin
csenek számszerinti adataink. Csak azt tud
juk, hogy a «Népszava ez évben lett napi
lappá, Nagyváradon uj hetilap indult meg, 
a temesvári pártlap szintén megbővült és 
politikai lap lett.

A pártlapok előfizetése a szervezett mun
kásság feladata, mert úgy amint gazdasági 
téren a szakegyesület és a szaklap, úgy a 
politikai téren a szocziáldemokrata párt és 
sajtója képviselik és védelmezik mindenben 
és mindenütt a munkások érdekeit.

Azért kell erősítenünk a pártsajtót, hogy 
feladatának minél sikeresebben megfelel
hessen.

Előfizetési nyugtázások. Bántó F. 
kor. .84 május végéig, Petiió J. .84 
május végéig, Maduda J. .84 május vé
géig, Schváb J. 1.68 1906. év végéig, Her
mann F. 1.68 1906. év végéig, Szabó I.

.84 május végéig, Galsi I. .84 május 
végéig, Gondos 1, 1.68 1906. év végéig, 
Baczka 1. —.84 május végéig, Nyári I.

.84 május végéig, Héger A. 1.68 1906. 
év végéig, Bene P. 1.68 1906. év végéig, 
Andreka K. .84 május végéig, Kovács 
Gy. 1.68 1906. év végéig, Szabó A. 1.68 
1906. év végéig.

Egy uj bajtársat nyertünk a Magyar- 
országi földmunkások országos szövetségé»- 
ben, melynek alapszabályait jóváhagyták. 
Ezzel 656.000 földmunkás előtt nyílt meg 
a fölvilágosodás és anyagi helyzetük javí
tásának útja. Üdvözöljük az uj testvért azon 
reményben, hogy nemsokára azzá látjuk 
fejlődni, aminek a hozzátartozó munkásság 
nagy számánál fogva lennie kell egy 
hatalmas tényezővé a mai társadalmi rend
szer elleni küzdelemben.

Vigalom. Múlt hó 26-án minden tekin
tetben jól sikerült kedélyes estélyt rendez
tünk, mely alkalommal színre kerültek: 
«Gyors eljegyzés» és «Virágfakadás» egy- 
felvonásos vígjátékok, mit a «jövő» munkás
képző műkedvelői adtak elő. Ez alkalom
mal zsúfolásig megtelt közönséggel egye
sületünk.

A jelenvoltak sokat nevettek Reichenfeld, 
Hitesi, Róth, Reiner Aranka, Tormási elv
társaink mókáin. Schmiedhoffer 1., Fenyő J. 
igazi művészettel oldották meg nehéz sze
repüket. Reiner A., Reiner M. is sok tap
sot arattaK. A szavalatok is jók voltak. Az 
estélyen felülfizettek: Harsányi testv. urak
2.—, Kohn S. ur 2.—, Ladányi Fülöp ur
2.—, Keszeg József 1. -, Földi J. 1.—, 
Steiner L. .50, N. N. —.50, Karvalics
J. -  .50, Frisch —.10, Horváth Jánosné 
—.20, Horváth J. .50, Szabó M. k. a.

.40, Pallang A. .10, Mercsek A. .50, 
Tömör J. —.50, Tömör Józsefné .40, 
Makrai Józsefné 1 .—, KrauszJ. 1.—, Lassú
1. ,80, Vonyik I. 1.—, Sztraka A. 1. —,
Bene P. .50, Roth M. .80, Zboril V.
1.—. Úgy a szereplőknek, mint a felülfize- 
tőknek ezúton mond köszönetét a veze
tőség.

82 000 szervezett munkás. Íme eny- 
nyire megfogyatkozott az öntudatos mun
kások száma. A polgári sajtó pontosan ki
számította, hogy 60.000 szervezett munkás
ból 54.000 kilépett és csodálatos, a szak- 
szervezeti tanács jelentése szerint mégis 
82.000 maradt . . . Ugylátszik az urak nem

jól tudnak számolni, jó lesz, ha megtanul
ják azt az uj számolási műveletet, mert ha 
megint kilépnek a 80.000-ből 74.000, meg
történik, hogy 100.000 marad.

A czipőfelsőrészkészitők szakegyesülete, köz
gyűlési határozat értelmében, beolvadt a magyar- 
országi czipész- és csizmadia munkások egyesüle
tébe. Ez bizonyára örvendetes esemény, mert általa 
a munkások ellentállóképesebbé lesznek. Az át
meneti intézkedések szerint a felsőrészkészitők 
éppúgy megmaradnak külön csoportnak itt Buda
pesten, mint a többi csoportok és szakosztályok s 
ugyanazon viszonyok alá esnek, mint a többi cso
portok és szakosztályok. Budapesten a czipőfelső
részkészitők közvetítése 1905 deczember 1-től kezdve 
kizárólagosan csak a felsőrészkészitők szakosztá
lyában, VII. kerület, Kazinczy-utcza 3. sz. alatt fog 
eszközöltetni. A czipőfelsőrészkészitők szaklapja 
deczember havi száma még megjelent és 1906 
január 1-től kezdve «A Cipész»-t fogják kapni a 
felsőrészkészitő-szakosztály tagjai is.

A magyarországi molnársegédek és malom
munkások szakegyletének alapszabályait a bel
ügyminiszter jóváhagyta. Ezzel tehát lehetővé vált 
egész Magyarországban, hogy e szakma munkásai, 
akik ellenállás nélkül nyögik a tőkésrendszer igáját, 
a szervezkedés erejével segítsenek magukon. A 
vidéki szakszervezeteknek arra kell törekedniök, 
hogyha van városukban molnár vagy malommunkás, 
az szakszervezetének tagjává legyen. Ezzel nem
csak maga a munkás, de az egész magyarországi 
munkásság is nyer erőben és hatalomban.

Szaktársak! Agitáljatok a Nép
szava napilap érdekében.

Kimutatás,
Deczember 28-tól január 15-ig tagjárulékot 

fizettek és beiratkoztak :
Korona

Pacskó József 4 ’—
Szrimacz József 4*—
Toldi János - 10*—
Méhes János — 2•—
Furcsán János 2*—
Németh István 22*—
Tóth Kálmán -  4’—
Torma Károly — - - - - -  4*—
Tömör József 6*—
Demjanecz J. 4 '—
Csernovics G. — 6’—
Kocsis Lőrincz fr—
Csernga Gy. 2-—
Ungur M. - 2* —
Dormann I. ........ - — 4*
Jámbor I. 4*—
Kenara M. 12*
Ambrus Sándor 4*—
Herman K. — 4-
Beöthy I. 4-
Idb. Szabó Kálmán 4-
Vizmiiller Pál 10
Sárközi István 10*—
Nagy Lajos 4*
Anderkó Sándor 2* —
Szakaly Antal 10*—
Boros András 4*
Selyem István 2’
Vinczencz A. 6 ’
Méhes János — 2-
Szalai József 4‘—
Varga Balázs 4*
Geri István — — 4*—■
Mendek Géza - .......................... 4*
Istvánfi I. — -  2 '—
Molnár Ignácz 2-
Markovics Gy. 6*—
Szuhán J. 6-
Kurdi Flórián 6*—
Szlávik Ferencz 2*
Takács János 6 —-
Czakó Menyhért 14*
Ungur Mihály— — 2*—
Nyársik János 2'
Tánczos János 6*-
Tanai János 4*
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Szeleczky J. 10'
Heinrich Károly 6*
Mók Ferencz 4'
Keszeg Antal 10*
Weisz Adolf 6'
Pópa Flóra 6*
Szabó Mihály 4*
Németh János — 2*—
Batta Ferencz 4 '—
Vajda Pál 2 '—
Róth Mihály 4*
Selyem István 2*
Bojtor István 4*
Szítva Antal 6*
Sváb János - 6*
Tudóka Péter 2*
Deutch Kálmán 2'
Ambrus István 6*
Németh Ferencz 2'
Bartha István 10*—
Vojteck Károly 10'
Luczai János 6' —
Ohárovics Gyula 10*—
Keresztury Ferencz 4*—
Pilla László 8'—
Németh József 2'
Fanta Mihály — ..............  10’—
Horváth András 4'
Rebeles Simon 2 '—
Hercz János - 4*
Tomanovics J. 10*
Kámán József 6 '—
Kógulpauer J. — 8*—
Juhász András 4 '—
Szabó József 10' —
Szabó Ferencz 2 '—
Dolla János 10'
Ambrus Sándor — 2 '—
Sztraka Antal - — — 2 '—
Vanyik Imre -  2'
Kovács Ferencz 4*—
Nyári István — -  - 4 '—
KűjedánJ. 2'—
Kiss Gábor  -  6*—
Fekete András — 6 '—
Burger J. — — — - 4*—
Gyúrás József 2*
Rupp Antal — 2*—
Mercsek Antal— — — — — 4*
Hatos J. — — — 6-—
Tóth Kálmán — 2*—
Nagy Domonkos- 4*—
Pucsák János — — 12*—
Fehér B. — — 4'—
Pethő József - - - — — 6'
Bántó Ferencz 6 '—
Kiss János — - — — — — 6'—
Erharth Márton — 4'
Sulyok F. 10'—
Kálmán Á. - -  2*—
H orákJ. --------------------    2-
Farkas István 10'—
Nyári Sándor — 4*—
Magyar József — — 4-—
Nyári István — 2*—
Nagy Ferencz- —- 4*—
Tancsos Mihály 4*—
Siivöltös J. — — - 6 '—
Kocsis Lőrincz 2'
Kozma Lajos 4'
Zilahy J. — 6*—
Maduda J. - — 1 0 '—
Mészáros János — 6*—
Rozman István- — .........- — — 4’—
Hertl Károly — — — 8*—
Mokrin János — — — 4*—
Budai István — .................... -  — 2*—
Zsigovics József - — — 4*—
Gondos István — — —- - 10*—
Meszlényi T. — .......  - 4*—
Szalagyna M. - — — — — — 14’ 
Makszimecz Gy. - - -  - 6'—
Mihalik P. -.............. 6*
Varga József  - — 2 '—
Bállá József — -  -   10*—
Rusz M. — - - — 2*—
Bene P. 4' -
Hindi Imre— — ............. -  — — 4 '—
Kelemen Gy. 6 '—
Ambrus Sándor 4'—
Anstek János — — — — - 6' -
Szalai András — — — 4*—
Kovács József — —   4*—
Németh István 8*
Benics Sándor 2*—
Németh János- 6*—

korona

Varga Gábor 2•
Czeig István 6*—
Dombai József 12' —
Milisics józsef 8 '—
Miklós György - 4*—
Mokrn János 4 '—
Vida József 4-
Janusz Demeter — 10'
Wéber Antal — 10'—
Barta István 4'
Miskolczi J. 6*
Urfi István.........  — — — 6*
Hideghéty G. 4*
Szilágyi Gy. 4*—
Németh Gy. 8'
Weisz Adolf 6'
Berecz A. — — 2* —
Grimala József - 8 '
Pucsok J. 4* -
Kovács J. — 6'
Lassú István 2'
Németh József 4'
Reif Lajos - — - — 12'-
Zboril V. - 6*
Dibok János — 4' —
Andorfi Alajos 8'
Ladányi A.— — 2‘—
Szabó Á. — ^ - 6'
Nagy J., uj tag 4'30
Nagy F., uj tag 4*30
Schier János 10' —
Bátki M., uj tag S'30
Rothmajer J., uj tag 4'30
Illek János, uj tag 4'
Boros Flori, uj tag 4'30
Heger Antal, uj tag 4'3ü
Baczka János uj tag 4*30
Galsi István, uj tag 4-30
Takács József, uj tag 4'30
Müller Gy., uj tag 4*30
Sándor Gy., uj tag 4*30
Tőkés I., uj tag 4'30
Szudofezky J., uj tag 4'30
Csernák J., uj tag 4'30
Csernák L., uj tag 4*30
Árvái Antal, uj tag 4*30
Lukács József, uj tag 4'30
Lassan Gyula, uj tag 4-30
Katona József, uj tag 4*30
Kovács János, uj tag 4'30
Szeszler Károly, uj tag 4'30
Hermann F. — — — — — 4 '—
Krecsmár Lajos — 6* —
Kovács Gy. — — — — — — 6'—
Izsák Zs. — — — — — — —- 8' —

Szerkesztői üzenetek.
Reif L., helyben. Kérem értesítsen bennünket, 

mennyit vagy egyáltalán fizetett-e a lapra.
Anderka K. H., Írja meg milyen számok hiány

zanak s elküldjük.

Szaktársak! Olvassátok és ter- 
jeszszétek a Népszavát.

Kiadó : KÉFÖL KÁROLY.
Felelős szerkesztő: SCHÖNHERR IÓZSEF.

T E L E F O N  81 30 .

Beitz J ános
műesztergályos, dákó- 
és billiárdgolyó-gyár

Budapest, VII., Akáczfa-utcza 52.
^^ “̂ --Képe^ î^egyzélteMngyer^^üUtölc^——

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

Ezred év es  és o r s z á g o s  k iá llí táson  
millenniumi nagy éremmel  k itünte tve .

G állik Lajos
r é z m ű v e s  - ni e s t e r
Budapesten, VII., 
Kertész-utcza 8.

Ajánlja magát kávéház-, szálloda- és vendéglői 
konyhaberendezésre. Szállít kávéházi
konyhatűzhelyeket és mindennemű vörösréz 
főzőedényeket. Ja v ítá s o k  és s z ín e z é s e k  

pontosan és jutányos áron szállíttatnak.

Kitüntetve az Országos iparegyesület ezüst diszérmével, 
valamint az ezredéves orsz. kiállításon a kiállítás érmével.

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

I Budapest, VI. kér,
1 Király-utcza 36. sz. I^^ZZZZ^Z

TELEFON-SZÁM: 1 4 - 7 4 .  TELEFON-SZÁM: 1 4 - 7 4 .

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


