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Készül a sztrájktörvény!
Mégis csak boldogoknak mondhatjuk mi 

magunkat, magyar munkások. Vannak bölcs 
államférfiaink, élükön a Polónyiakkal, akik 
nemcsak bölcsek, de nagy szociálpolitiku
sok is.

A huszadik századot éljük, azt mondják 
a rossz nyelvek. A huszadik század a 
Ja k a b o k  százada, vagy jobban mondva: a 
szociális alkotások korszaka. És hogy némi 
igazuk lehet a rossz nyelveknek, kitűnik 
abból, hogy a velünk sógorságban levő 
szomszédunk (a nevüket nem merem toliam 
hegyére venni, mert tartok a hazaárulás 
vádjától) titkosan gyakorolható általános 
választói jogot ad a jogfosztottaknak.

Anglia most hoz törvényt, ami a sztrájk
szabadságot biztosítja a munkások számára.

Hát ha ez igy van, akkor a mi nemzeti 
kormányunk sem maradhat el a szociális 
alkotások terén.

Ha Anglia biztosítja a munkások sztrájk
szabadságát, hogy szabadabban védekez
hessenek a centralizált tőke kizsákmányo
lása ellen, miért ne sietne a mi parlamen
tünk is megvédeni a bőrkabátosok , gyáro
sok és a sok kisebb-nagyobb munkást ki
zsákmányolok érdekeit a — sztrájktörvény 
megalkotásával.

Visszhangzik a kizsákmányolok sztrájk- 
törvény után való üvöltése Kárpátoktól- 
Adriáig. A sajtójukban szidják az idegen 
jzgatókat, akik, szerintük, okai a sztrájkok
nak. A miniszter előszobájában az ipar
társulatok küldöttjei egymás kezébe adják 
a kilincset, hogy kikunyerálják a nemzet 
vezéreitőt számukra az aranyborjút sztrájk- 
törvény alakjában.

És a nagyok! a nemzet nagyjai, a szociál
politikusok? Sietve engedelmeskednek a 
megvadult uszitóknak. Miért is ne ? Ok igy 
vélik biztosítani pozíciójukat a nagyok előtt 
felfelé, s hatalmukat a munkások gúzsba
kötésével lefelé.

De nagyon fognak csalódni a munkások 
testén meghízott polipok , de csalódni fog 
maga a kormány is, ha azt hiszi, hogy 
erős rendszabályokkal, sztrájktörvénynyel 
meg tudja akadályozni a sztrájkokat. A szer
vezett munkásság a sztrájkot a végső eset

Megjelenik havonta egyszer.

Előfizetések SCHÖNHERR JÓZSEF címére :
VII., Dob-utca 72, I. em. 10 küldendők.

ben használja szerzett jogai, esetleg tűrhe
tetlen helyzetének javítására.

-Azt mondják az uszítok és az ő kurucaik, 
élükön a fökuruccal, hogy a drágaságot a 
sztrájkok idézték elő.

Micsoda jezsuitizmus kell ahhoz, aki nem 
akarja belátni, hogy előbb volt élelmiszer
drágulás és házbéremelés és csak azután 
lettek sztrájkok. Józaneszü ember beláthatja, 
ha a munkás kiadásai emelkednek, akkor 
jövedelmének is emelkedni kell, mert 
különben éhen pusztul.

És ezt az egyszerű igazságot éppen azok 
nem látják be, akiknek módjukban és kö
telességükben volna a gyengébbet az erő
sebbel szemben megvédeni. Azt is hangoz
tatják folyton a dzsentrikölykökből lett ipar
lovagok, hogy a sok sztrájk tönkreteszi a 
zsenge magyar ipart.

Mi elhisszük, hogy fáj az iparlovagoknak, 
ha a munkások sztrájkolnak, mert kevés 
kivétellel minden egyes sztrájk munkabér
emelkedést jelent, amit az iparbárók zsebe 
érez meg. Már pedig ők az ipar fejlődését 
abban látják, ha az ő zsebük mentül jobban 
tellik, nem törődve avval, hogy az ő 
Wertheim - szekrényükben összegyülemlett 
aranyokhoz sok ezer munkás vére tapad.

Az uszítok által megrendelt sztrájktörvény 
nem fogja megszüntetni sem a sztrájkokat, 
sem magyar ipart teremteni nem fog.

A sztrájkok csökkentésére becsületes 
munkásvédő törvények, magasabb munka
bérek kellenek.

A magyar ipar megteremtésének előfel
tétele a jogokkal felruházott, szabad munkás- 
osztály, amely kultúrtörténeti hivatásának 
magaslatán állva, fogyasztó is lesz. Csak 
elő a sztrájktörvénynyel! Mi, szervezett 
munkások, nem félünk tőle, mert meg va
gyunk győződve arról, hogy annak alkal
mazása sorainkat fogja növelni.

Már pedig, akik közibénk jönnek, annak 
felnyitjuk szemét s megmutatjuk nekik, kik 
a munkások ellenségei.

A szervező bizottság köréből.
A szervező bizottság legutóbbi ülésén 

foglalkozott azzal a hanyagsággal, azzal a 
nemtörődömséggel, ahogyan a kávéfőzők 
egyrésze még ma is gondolkozik. Bebuj-

Szerkesztőség és kiadóhivatal:
VII., Dob-utce 72. szám, I. em. 10.

Ide küldendők a lapot illető közlemények. 
Szer ke sz tővel értekezni  mindennap lehet.

nak ezek az ő sötét odúikba és nem vesz
nek tudomást semmiről, a mi körülöttük 
történik, kerüljenek bár napirendre az ér
dekeinket legmélyebben érintő kérdések. 
A szervező bizottság elhatározta tehát, hogy 
nyilvánosságra hozza, lapunkban névsze- 
rint felfogja sorolni azokat a konyhákat, a 
kik még bizalmiférfit nem választottak és 
azokat a bizalmiférfiakat, a kik a bizalmi
férfi üléseken nem jelennek meg. Tehát 
ismételten felszólítjuk azokat a konyhákat, 
ahol még meg nem választották a bizalmi
férfit, haladéktalanul válaszák meg, s szer
dán este azok okvetlen jelenjenek is meg. 
Ezek után a havi felhajtásainkat Ázsia 
kávéházaiból mint vegyes társaságot kell 
bemutatni a szaktársainknak, hogy e cifra 
társaságról csendes véleményt alkossanak. 
A kávésoknak egy díszpéldányát mutat
hatjuk be, Döckker Ferenc urban a Lon
don szálloda tulajdonosában. Az az ur ha
tártalan gőgjében olyan hangon beszélt 
velünk, mint valami afrikai rabszolgatartó. 
Kijelentette, hogy ő magánál nagyobb urat 
nem ösmer, senkivel nem tárgyal, ő a 
munkásaival teljesen úgy bánik, a mint ő 
neki tetszik. Arra a megjegyzésünkre, 
hogyha ő olyan nagy ur, az még nem zárja 
ki azt, hogy a munkásainak szabad napot 
ne adjon, azt felelte, hogy ő szabad napot 
azért nem ád, mert az ő kávéháza nem 
zsidó  kávéház. Tehát e szerint örülni kell, 
hogy nem valami zsidó, hanem a keresz
tény anyaszentegyházhoz tartozó pocakos 
kávés a Jézus nevében szívja ki a munká
sok vérét. Ez az ur elfelejti, hogy mind 
ezt a jólétet, ezt a dologtalan könnyű életet, 
amelyben része van, azoknak a kiaszott 
sárga arcú munkásoknak köszönheti, a kik 
az ő számára reggeltől-estig fáradhatlanul 
futnak, gyűjtik a kincset. Ezektől az agyon
hajszolt emberektől tagadja meg a pihenő 
napot az a pénzeszsák, a ki mindig pihen 
és hízik.

Ne felejtse el Döckker ur, hogy az utunk 
még találkozni fog.

Ha Londonból átrándulunk Párisba, ami 
szintén szálloda a Váci-köruton, itt ugyan
azt a régi állapotot találjuk. Itt a Greibich 
a fő Isten, a mindenható, az ád itt még 
úgynevezett kenyeret a legutolsó szálloda
szolgától kezdve a legmagasabb főpincé
rekig. A pihenő napot hírből sem ismerik. 
A főnök Ígéretet tett, hogy rendet csinál, 
de természetes, hogy mi ezt készpénznek 
nem vesszük, rendet itt is az a bizonyos 
nagy seprő fog csinálni.

A Vadászkürt szállodában szintén sötét
ség uralkodik. Itt egy szerencsétlen alak 
16 év óta főzi a kávét, egyesületünknek 
nem tagja, szabad napot nem tart, ezt is

Jttinden öntudatos munkás tagja szervezetének.



munkába kell vennünk. Susztek János 
szaktársat a Lidó-kávéházban figyelmez
tetjük, hogy a nyalási munkát ne végezze 
olyan buzgalommal, hogy háromszori fel
szólításra egyszer sem volt ideje megje
lenni. Most nézzünk be az Alkotmányba. 
Bizony itt igen ázsiai alkotmányosság van. 
Van itt valami Szabó Miklós névre hall
gató éjjeli kávéfőző' akire ha rá nézünk, 
önkénytelenül is a darvinizniusra kell gon
dolnunk. Ez a Szabó Miklósnak nevezett 
kinézer olyan gyakorlatot sajátított el a 
talp- és egyéb nyalásban (igaz, 12 éve 
gyakorolja), hogy a munkások zsírján elhí
zott gazdája azt jelentette ki, hogy ezt az 
embert (már t. i. a kinézert) nem adná oda 
a főváros összes kávéfőzőért és pincérekért. 
Ezek után elképzelhetjük, hogy aljas, 
piszkos szerepre válialkozhatik a munkás
társai ellen, amikor koncvető gazdája igy 
nyilatkozik. Egyébbként álljon itt a gaz
dája nyilatkozata. Azt mondja, hogy azért 
haragszik a többi személyzet Szabóra, mert 
be mondja, ami a kávéházban történik. A 
főpincért ellenőrzi, szóval az egész sze
mélyzetet denunciálja. Mi figyelmeztetjük 
az Alkotmány-kávés éjjeli bálványát, jó lesz 
becsületesen viselkedni, mert már hatal
masabb bálványok dőltek le, nem olyan 
porszemek mint ő.

Bizony t. adófizető polgár, jó lesz las
sabban az agarakkal. Utoljára hagytuk a 
legnemesebb vadat, Pázmán Károlyt a Dob
utcai Roth-féle kávéház ős lakóját.

Ez az ember (ha ugyan annak lehet ne
vezni) nem tagunk. Az igaz, hogy meg is 
látszik rajta, mert annyira megszokta már 
a gazda előtt való hétrét görbülést, hogy 
el kell hinnünk, hogy az állatvilág csúszó
mászó fajtájából került elő.

Hogy mégis foglalkozunk vele, tesszük 
azért, hogy értésére adjuk, hogy fullánkját 
jó lesz nem az egyesület és a szervezett 
munkások piszkálására használni, mert van 
az ő fullánkjának egy méltó helye, ahol jó 
szolgálatot tehet vele a kávéházak félre 
eső helyein.

Egyébként fogunk még az ipszével is 
találkozni.

Miért vált szükségessé még egy 
alkalmazott?

Szükségesnek látom ennek a kérdésnek 
felvetését azért, hogy még egyszer beiga
zoljam, miszerint a vezetőség nagyon oko
san járt el akkor, amikor elhatározta egy 
második ember alkalmazását a szakegyesü
leti ügyek vezetésére és fejlesztésére.

Hogy miért vált szükségessé még egy 
ember alkalmazása? kérdezhetnek a szak
társak, aminthogy kérdezték is a vezető
ségtől.

Tehát álljon itt a felelet.
Szakegyesületünk fennállása óta három 

esztendő telt el. E három esztendő alatt 
nehéz megpróbáltatáson mentek át mind
azon szaktársaink, akik belátták azt, hogy 
a folyton emelkedő házbér- és élelmiszer
uzsora, a munkáltatók kapzsisága és brutá
lis eljárása ellen csak úgy védekezhetnek, 
ha a kávéfőzők és a segédmunkások ko
moly és folytonos szervezkedéssel, egy 
táborba tömörülve veszik fel a harcot a 
munkáltatók kizsákmányolása és az ügynöki 
piócák ellen.

Az erőteljes szervezkedésnek első ered

2

ménye lett a munkáltatók által elismert 
szakegyleü munkaközvetítés.

Ezzel le volt fektetve szakegyesületünk 
fejlődéséhez az alap és több száz szaktár
sunk menekült meg az ügynökök karmai 
közül s elérték azt, hogy nem kell utcáról- 
utcára csatangolni, dermesztő hidegben, 
sárban, vízben keresni az ügynöki lebujo- 
Itat, hogy pénzükért munkát kapjanak és 
az ügynök ur úgynevezett előszoba odú
jában összezsúfolva, néhány percig meg
dermedt testüket esetleg felmelegithessék.

Már a munkaközvetítés és a tagdijak 
kezelése maga után vonta egy ember al
kalmazását.

Azonban a munkaközvetítés megszerzé
sénél nem állt meg a szakegyesület. Tovább 
ment. Alapszabályadta jogainál fogva igye
kezett tagjai érdekeit megvédeni s igy jött 
létre a hetenkénti 24 órás szabadnap.

Mi sem természetesebb, hogy ezek a 
nagyfontosságu vívmányok maguk után 
vonták a tagok folytonos szaporodását. 
A munkaközvetítés sokkal nagyobb igénybe
vételével szükségszerűnek bizonyult, hogy 
ezt a munkát egy ember elvégezni képte
len és ha azt akarjuk, hogy tagjaink érdekei 
minden tekintetben előbbre vitessenek, kí
vánatos még ember alkalmazása.

Ezt belátta a vezetőség is és elhatározta, 
hogy november hó 1-től egy segédtitkárt 
alkalmaz, hogy a felmerülendő munkák el
végezhetők legyenek.

De másrészt számolt a vezetőség azzal 
is, hogy dacára annak, hogy egyesületünk 
szépen fejlődött, még nagy azoknak a 
száma, akik nem tagok, vagy ha tagok is, 
nem teljesitik az egyesület irányában úgy 
kötelességüket, mint ahogy az egyesület 
általánosságban megtette mindazt, ami a 
kávéfőzők és segédmunkások érdekeinek 
leginkább megfelel.

Megvagyok győződve, hogy a meg
választott, illetve alkalmazott szaktársunk
nak a szervező bizottsággal való együtt
működése rövid idő alatt táborunkba hozza 
a távol állókat s öntudatos kötelesség- 
tudókká teszi a hanyag tagokat.

Suhogó.

Kávéfőzők Szaklapja

SZEMLE.
A szervező bizottság minden hétfőn 

este tartja üléseit. Kérjük a szervező bizott
ság tagjait a pontos megjelenére.

A bizalmiférfi-ülések szerdán este tar
tatnak, úgyszintén a felolvasások is. A bi
zalmiférfiak tartsák kötelességüknek minden 
üzletből mindenkor pontosan megjelenni.

A dalárda minden csütörtökön este 
tartja rendes próbáit. Ugyanakkor lehet be
iratkozni is a dalkarba.

Figyelmeztetjük szaktársainkat, hogy a 
szervező bizottságot érintő ügyeket Zilahy 
Imre ügyvezető szaktársnál kell bejelenteni.

Könyvtári ó rá k : Hétfőn este 8 9-ig,
csütörtökön délután 4—5-ig. A 8 napon túl 
kintlevő könyveket pedig hozzák be a szak
társak, mert különben névleg fogjuk azokat 
felszólítani, akik nem hozzák be.

A másodtitkári állásra Zilahy Imre 
szaktársunk lett megválasztva. Helyét elsején 
már el is foglalta.

A kávés-segédek betegpénztára f. hó 
19-én tartott rendkívüli közgyűlésén ki
mondta feloszlását és beolvad a Budapesti 
Kerületi Általános Betegpénztárba. A fel
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oszlás kimondását csak helyeselhetjük, mert 
ezután beteg szatársainkat legalább egy 
oly betegpénztárban tudjuk, ahol biztosabb 
védelmet találnak a gyógyulásra.

Egyben felhívjuk a szaktársaink figyelmét 
arra, hogy a főnököknél sürgessék meg az 
eddigi tagsági könyv vagy lapjuk kicseré
lését Az esetleges tagok pedig még egye
lőre az ipartársulatnál kapnak útbaigazítást. 
A feloszlatod pénztár, illetve a régi kávés
segédek egyletétől maradt 29.000 korona, 
illetőleg ennek kamataiból rokkant kávés
segédek, kávéfőzők, azok özvegyei és árvái 
lesznek segélyezve. Ezen alap kezelésére 
egy 18 tagból álló bizottság lett választva 
olyképpen, hogy hatot a kávésok, hatot a 
kávéssegédek és hatot a kávéfőzők küld
tek ki.

A «Szabadság kávéház portályáróí
a Lánczos elszabadult, azaz el kellett 
hagynia Lánczos Mária kasszírnő kisaszony- 
nak azt a szabadságot, ahol ő teljhatalom
mal uralkodott évek hosszú során át pincér 
és káváfőzők felett és hűségesen őrizte 
gazdája Wertheim - szekrényét, amelyből 
talán a Lánczos nagysámnak sem jutott 
olyan bőven.

Mint hírlik, most uj szabadságod keres, 
ahol talán meg fogja gondolni a másokét 
elvenni. Mi köszöntjük Lánczos Máriát az 
uj szabadságban — «Mária országában». 
Ámen !

Kedélyes estély. Jól sikerült kedélyes 
esténk volt f. hó 18-án, mely alkalommal 
színre került «A 80-as szám» és «Ki az ur 
a házban ?». A darabokat Tormásy Gyula 
elvtárs rendezte. Az első darabban ki kell 
emelnünk Hubay Jolánt, aki játékával a 
jelenlevők szeméből könyeket csalt ki. — 
Szauter Béla (az aggastyán) és Kántor A. 
kifogástalan játékot produkáltak. Goldstein 
és Tóth szintén jók voltak. A második szám
ban Tormásy igazi típusa volt a vén csiz
madiának, mókáin sokat kacagtak. Örsi Ma
riska, Schwarz Rózsika kedvesek voltak 
szerepükben. Szauter Béla a csizmadialegény 
szerepében jól festett. Czeyg 1. és N. N. 
elvtársak mókáin sokat nevettek. A dalkar
nak többször ismételni kellett énekszámait. 
A megjelent közönségnek élvezetes estély
ben volt része.

Felülfizettek: Rebeles S.-né —.50, Pap 
T.-né .10, Sztraka A. .50, Bene P. 1.—, 
Kern A. 2. , Geyer I.-né 1. -, Lukács G.
—.50, Akáczi S. .10, Margurejter R.

.50, Fekete A. .50, Horváth L. -.50, 
Czikora A. .50, Poscharnig J. 1.—, Szabó 
I. 1. , Nagy J. 1.—, Czvetánovics M. 1.—,
Csicsali J. —.50, Szeleczky I. —.00, Bier- 
mann H. — .50, Dietrich J. —.50, Tóth J.-né
I. —, Varga A. .50, N. N. .30, Presz L.

.50, Molnár 1. —.50, Márcsik 1. , Kosucli
J. —.00, Kohn M. —.40, Bállá J. .50, 
Németh J. —.50, Varsányi -.50, Schön- 
herné —.50, Darabos J. .50.

Úgy a közreműködők, valamint a feliil- 
fizetők fogadják a vigalmi bizottság köszö
netét.

A kizárt épitőmunkások részére be
folyt: Muzeum .80, Margithid —.60, 
Pannónia —.60, Mátyás király 1.20, See- 
mann 1.20, Izer V. .20, Royal 1.40, Hel- 
vetia .60, Upor 1.60, Mentőn 3.20. Leit- 
ner .60, Szitás .20, Newyork 2.30, Sza
badság 1.—, Karvalics ). .60, Holczer
1.—, Lassaun Gy. .20, Francziás .80, 
Központi száll. .60, Pannónia 1.20. Bá
thory .80, Upor 1.60, Hazám .80, Kút-
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csera .80. Elite 1.60, Metropole 1.20, Zo- 
binger M. .20, Rémy —.60, Helvetia .80. 
Magyar világ: 3. , Budai vigadó .60
Kutaséra .60, Francziás —.80, Központi 
Szálló .60, Comerce —.60, Műcsarnok 
2.10, Keleti 2. , Holczer 1.—, Központi
száll. .60, Szabadság 60. , Klub .80,
F6'v. vigadó — .80, Danes J. 1. , Szecessió

.60, Fészek 2.20, Bodó —.80, Modern
-.60, Helvetia .80, Francia .80, Rémy

1.20, Japán 1. , Domonkos S. 1. , Föl-
desi 1.20, Bajza .20. Németh J. 1. ,
Klinkó .20, M. Király 2.40, Szabó A.

-.50, Angol 1.20, Báthory .80, Elite
.80, Hazám .80, Kisfaludy .60, Föl- 

desi —.60, Klub -.60, Bodó .80, Japán 
1.—, Műcsarnok 1.—, Budai vigadó .60, 
Francziás .80. Központi 1.20, Kutcsera
-.80, Baross 1.20, Sirger .20, llykovics 

—.10, Comerce .60, Leitner .60, Tit
kárság —.90, Karvalics ). .40.

Sztrájkok Németországban. A németországi 
szakszervezetek vezérbizottsága most tette közzé 
az elmúlt évről a sztrájkstatisztikát. E szerint a 
szervezetek összes mozgalmaiban általánosságban 
1 milliónál több munkás volt érdekelve, a mozga
lomban közvetlenül S62.626 munkás vett részt. A 
mozgalmak az 5659 esetben emelt követelések ér
vényesítését czélozták. 2886 esetben, tehát az összes 
mozgalmak számának felét meghaladó esetekben 
teljesítették a munkások követeléseit, anélkül, hogy 
a munka beszüntetésére került volna a sor. A szer
vezetek harcz nélkül csak 101 esetben tették le a 
fegyvert, de ezekben az esetekben is csak csekély 
kiterjedésű, helyi szervezetekről van szó. 2604 eset
ben sztrájkok váltak szükségesekké. Ezek közül 
1296 sztrájk teljes eredménynyel végződött. Meg
állapítható tehát, hogy az összes sztrájkok 73 szá
zaléka győzelemre vezetett.

E fényes eredményt kiegészíti az a kép, melyet 
az egyes mozgalmak eredményei mutatnak. így pl. 
a béremelésért küzdők közül 426.687 munkás heti 
§85,311 márka bérjavitásban részesült, a munkaidő 
megrövidítése 186.363 munkásnak heti 696.259 óra 
munkaidő-megröviditéssel sikerült. A béremelés leg
több esetben heti 2 márkával, másodsorban heti 
1.50 márkával állapíttatott meg. A munkaidő-meg- 
rövidités legtöbb esetben heti 3 órában, másod
sorban heti 6 órában állapíttatott meg. Az összes 
mozgalmak költségei 10,999.133 márkát emésztettek.

Ha a sztrájkokat közelebbről tekintjük, 1366 tá
madó sztrájkot állapíthatunk meg, melyekben 
220.000 munkás vett részt. A támadó sztrájkok 
4,224.849 munkanapot foglalnak magukban. A tá
madó sztrájkok 49 százaléka teljes győzelemmel, 
25 százaléka részleges győzelemmel és csak 17 szá
zaléka végződött vereséggel. A hiányzó százalékok 
a még ismeretlen eredményeket jelzik. Az elveszett 
munkaidő nagy része, valamint az elveszett sztráj
kok százaléka is szintén nagy részben a hiányosan 
szervezett bányász-sztrájk leveréséből ered. A 837 
védősztrájkból 458 (54 százalék) teljes sikerrel járt, 
részleges sikerrel 111 (16 százalék) sztrájk és siker
telenül 223 (17 százalék) sztrájk végződött. A védő
sztrájkok eredménye 40 (5 százalék) esetben isme
retlen.

A „Világosság népművelő egyesület" folyó 
évi november hó 25-én, saját könyvtára javára, 
Király-utcza 112. szám alatt levő Kairó-kávéház 
souterrainje-ben (bemenet a Király-utcza felől) 
kedélyes estélyt rendez. M űsor: Dalárda (a Sene- 
felder-dalárda szívességből működik közre). Már- 
czius, költemény Csizmadia Sándortól, előadja Braun 
Amália. Operett részletek. Énekli Bondy Ernesztin. 
Hegedű szóló. Előadja Illowszky Miklós. Monológ. 
Előadja Szöllősi Jolán. Kupiék. Énekli Selmeczi N. 
A feltámadt Krisztus, költemény. Irta és előadja

Benjamin Ferencz. Ferde világ. Tréfás jelenet. 
Dalárda. A műsor kezdete fél 8 ‘órakor. Műsor 
40 fillér. Ruhatár 10 fillér.

A sztrájktörvény. Az uszítok nem bírják be
várni mig az uj ipartörvény életbe lép, hanem sür
gősen követelik a sztrájktörvényt. Az ártatlanokat 
játszák a mostani nagy gazdasági harczokban. Úgy 
tesznek, mintha nem ők provokálták volna a mun
kásokat, mintha nem ók volnának a támadók. Az 
épitőmunkásokat tervszerűen kizárták, hogy a mun
kásokat megpuhitsák és szakszervezetüket tönkre 
tegyék, de miután ez a tervük nem sikerült, sztrájk- 
törvény után kiabálnak. És az általános hangulat 
után ítélve, a kormány eleget is tesz kívánságuk
nak. Már kezdik is a tanulmányozást. Előadásokban 
ismertetik a Németországban megbukott fegvház- 
törvényjavaslatot és mindazokat az intézkedéseket, 
melyek a munkások ellen irányulnak, bölcsen el
hallgatják azonban mindazt, ami a külföldön a 
munkások teljes sztrájkszabadságát biztosítja. A 
sztrájktörvény sürgős követelése különben csak iga
zolja azt, hogy Magyarországon rémitően rövid
látók még azok az emberek is, akik hivatásszerűen 
az iparosok élén állanak. A budapesti iparkamara, 
az országos iparegyesület, meg más munkáltatók 
testületéi tudva vagy tudatlanul félrevezetik az ipa
rosokat, midőn azt állítják, hogy valamely sztrájk- 
törvény korlátozza a sztrájkokat. Hiszen éppen 
Magyarországon akarták lehetetlenné tenni a sztráj
kokat. A Darányi-féle rabszolgatörvény, az ipar
törvény sztrájkelienes rendelkezései, a munkások 
egyesülési jogának korlátozása, a Perczel-féle ren
delet, mely a sztrájkczélokra való gyűjtést tiltja, 
mind a sztrájkok ellen irányult. De sztrájkok vol
tak és sztrájkok lesznek a jövőben is. A sztrájk- 
törvényhez különben a szervezett munkásságnak is 
lesz szava. A szervezett munkásság már eléggé 
erős arra, hogy holmi fegyháztörvény életbelép
tetését megakadályozza.

Előfizetési felhívás a

1 SZOCIALIZMUS I
cimü folyóiratra.

Szerkeszti: G aram i Ernő.
Akit a szocializmus gondolatvilága érde

kel, aki a proletárság fölszabadításáért folyó 
küzdelem elméleti alapozását ismerni akarja, 
aki a szocializmus tudományos fegyverzeté
vel fölvértezetten akar résztvenni a prole
társág osztályharcának történelmi jelentő- 
ségü küzdelmeiben, annak olvasnia kell a 
Szocializmust.

A Szocializmus minden l ét és 15-ét 
követő csütörtökön jelenik meg. Az első 
szám ez évi november hó 8-án jelent meg.

Előfizetési ára: Egy évre 7 kor. 20 fill., 
fél évre 3 kor. 60 fill., negyed.évre 1 kor. 
80 fill. Egyes szám ára 30 fillér.

Előfizetések a Népszava könyvkereskedés 
címére (Budapest, VII., Nyár-utca 1. sz.) 
küldendők.

Kim utatás.
Szeptember hóban tagjárulékot fizettek és be

iratkoztak :



1906. november hó

Szaktársak! Olvassátok és ter- 
jeszszétek a Népszavát.

Kiadó : KÉFÖL KÁROLY.
Felelős szerkesztő: SCHÖNHERR JÓ ZSEF.

Ezred éves  és o r s z á g o s  k iá llí táson  
millenniumi nagy ére mmel k itünte tve .

Oállik Lajos
r é z m ű v e s - m e s t e r
Budapesten, VII.,
Kertész-utca 8.

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

pontosan és jutányos áron szálliitatnak.

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

Lefkovits 1. és Társa
Csász. és kir. szabad, tekeasztal-, dákó- és elefánt- 
csontgolyó-gyár. Teljes kávéházi berendezési vállalat.

HALAS és HAUGG
RÉZMŰVESEK

BUDAPEST, VII. KÉR., AKÁCZFA UTCA 47.

Készítünk előnyös tengelyen fordítható (dupla) 
vizzel forralható p á lin k a fő z ő  k a z á n o k a t,  
vendéglői és kávéházi berendezéseket, mosó- 
és takaréktűzhely üstöket; mézeskalácsosok, 
cukrászok és kalaposok részére szükséges 
tárgyakat, borászati, vegyészeti és gyógyszertári 
cikkeket és minden e szakmába vágó vörös

réz munkákat és szereléseket.

=  Vörösréz és bádogedények ónozását (cinezést) a legjutányosabb árban eszközlünk. =

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


