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Meghívó.
A budapesti kávéfőzők szakegyesületének 

dalkara két éves fennállásának emlékére 
1906. évi december hó 26-án, este 8 órakor, 
külön e célra feldiszitett helyiségében (VII., 
Dob-u. 72., I. em.) az Excelsior nyolcas 
daloskor közreműködésével, dal, szavalat, 
kotillon-verseny, műkedvelői előadás és 
tánccal egybekötött

dalestélyre.
Belépti dij nincs. Műsor ára 60 fillér.

Műsor után tánc.
Felüliizetések köszönettel fogadtatnak és 

a Kávéfőzők Szaklapjában nyugtáztatnak.

Egy év tanulságaiból.
Pár nap múlva megint egy mozgalmas 

esztendő van a hátunk mögött.
A múltat ismerjük, a jövőt sejtjük.
Az okos hadvezér a vesztett csatának 

tanulságaiból, ellenfelének magatartásától 
és az ellenfél taktikájának felismerésétől 
teszi függővé esetleges újabb támadásait.

A szervezett munkások gazdasági moz
galma nagyon viszonylik a modern katonai 
hadjárathoz.

Tudniillik a hadak istene a legtöbb eset
ben annak a pártjára áll, ahol jól fegyel
mezett katonák mellett a legújabb harcá
szati fegyverek mellé sok puskapor is van. 
A mai tőkés termelési rendszer kialakulá
sával a magyarországi munkásosztály meg
élhetése is mindig bizonytalanabbá vált.

És ez a bizonytalanság volt részben a 
rugója annak, hogy a magyarországi 
munkásságot (nemcsak az iparit) a szak- 
szervezetek hatalmas kiépítésére sarkalta.

Mert láthattuk, hogy addig, mig a 
munkások szétszórtan kisebb szerveze
tekben igyekeztek tömörülni érdekeik 
megvédésére, a mindinkább hatalmasodó 
tőkével szemben gyengéknek bizonyultak.

S alig egy-két évi országos szervezkedés 
fenállása után rövidebb munkaidő, magasabb 
munkabér, tisztességes bánásmód az ered
mény.

Ez az, ami bennünket is arra késztetett, 
hogy egy országos szövetségbe tömöritsük

az országban szétszórtan élő 30 40 ezer
kávéházi, szállodai és éttermi alkalmazot
takat. Az ily irányban módosított alap
szabályaink már be vannak terjesztve.

De most vizsgáljuk meg saját ügyeinket. 
Vizsgáljuk meg, mit mulasztottunk el ez 
évben megtenni szervezetünk fejlesztésére, 
vagy amit tettünk, helyesen tettük-e, le
vontuk-e a tanulságot a vesztett csatából, 
s aszerint rendeztük-e be taktikánkat, ahogy 
a hadviselő fél ellenünk készülő támadásai 
azt megkövetelik tőlünk a jövő küzdelem
ben. Múlt évi harcainkban szomorúan 
kellett tapasztalnunk, hogy nem volt fegyel
mezett hadseregünk, mert alig, hogy az 
ellenfelünk egy kis segítséget kapott a 
rendőrségben, máris embereink egy része 
az éj leplét arra használta fel, hogy rút 
sztrájktörővé szegődött tudatlanságában az 
őt kizsákmányoló kávésok örömére. De a 
küzdelem hevében láttuk azt is, hogy nem 
ér a puska semmit, ha nincs puskapor, 
Azt is láttuk, hogy egy várost sokkal 
könnyebb bevenni akkor, ha belül nincs 
védelmező, t. i. sztrájktörő pincér.

Sőt arról is meggyőződhetett minden 
szaktársunk, hogy szervezetünk csak úgy 
lehet erős, ha a kint levő őrszemek, a 
bizalmi férfiak minél többen vannak.

A modern szervezkedésnek az itt fel
sorolt akadályait látva, ez évben igyekeztünk 
azokat eltüntetni azáltal, hogy szervezetünk 
tagjait a legnagyobb odaadással igyekeztünk 
öntudatos, fegyelmezett szociáldemokratákká 
nevelni, hogy a közel jövő küzdelmeiben 
árulókká ne váljanak.

Megvalósítottuk az ellentállási alapot is 
és a kávéházak, e fényesen, kivilágított, pazar 
berendezésű, szemkápráztató váraknak 
tavaly még sztrájktörésre kapható kizsák
mányolt pincérei ma velünk, kávéfőző 
munkásokkal szolidaritást vállalva, küzdenek 
a kizsákmányolás ellen.

És hogy jó utón haladunk a saját és 
közös érdekeink elérésében, mi sem bizo
nyltja jobban, mint az, hogy a munkáltatók
nak sehogy sincs Ínyükre a bizalmiférfi és 
a mi szolidaritásunk. És ez igy van jó l ! 
Ezzel nem azt mondjuk, hogy mi nem 
akarjuk munkáltató és munkás között a tartós 
békét, sőt, mi azt akarjuk elérni, hogy

kollektív szerződés legyen a két szervezet 
között.

De azzal is tisztában vagyunk, hogy a 
mi szolidaritásunk azért nem tetszik a 
munkáltatóknak, mert látják, hogy mi meg
találtuk a helyes utat szervezkedésünkben 
és a pincér, kávéfőző és konyhalegény 
testvérisége a munkáltatók határtalan ki
zsákmányolásának határt képes szabni.

Azért nem szabad megái Inunk s a nagy 
munkát be kell fejeznünk. Nem elég, hogy 
csak a fővárosban vagyunk szolidárisak. 
A szövetség megalkotása lehetővé fogja 
tenni az egész ország pincéreinek és kávé
főző munkásainak a szolidaritását.

A jövő évi programul sarkalatos pontja 
az legyen, hogy szervezzük az egész ország
ban levő kávéfőző- és pincérmunkásokat, 
hogy az egységes szervezkedésnek az 
lehessen az eredménye, hogy egységes 
munkaprogramul alapján béke legyen és 
hogy az alakítandó szövetség megkezdhesse 
kulturális hivatását egy oly munkástömeg
nél, amely ha öntudatos lesz, a magyar 
proletariátusnak csak hasznára lehet.

Az elvakultság következménye.
Sok munkáltató osztálygőgjében annyira 

elvakulttá lesz, hogy képtelen helyesen vagy 
higgadtan gondolkozni vagy másoknak ér
dekeit megérteni, pláne, ha a mások mun
kások. Ezt tapasztaltuk f. hó 9-én, vasárnap 
délután a Fészek kávéház tulajdonosánál. 
Ólmosi Józsefnél, aki még maga is nemré
gen a kávéssegédek soraiba tartozott, habár 
csak egygyel a számunkat szaporította is.

Úgy történt a dolog, hogy f. hó 9-én 
Ólmosi alkalmazottai felkérték Boór, Schön- 
herr és Zilahy elvtársakat, hogy járjanak el 
Ólmosiná! érdekükben s mondják meg 
Ólmosinak, hogy vendégeit ne izgassa foly
ton a szocialisták ellen. És hagyja békével 
a kávéfőzők és kávéssegédek szervezetét s 
őket pedig ne bosszantsa és sértegesse a 
fenti és hasonló kiszólásaival.

Kilencedikén elvtársaink meg is jelen
tek, hogy a munkások panaszát előterjeszt
hessék Ólmosinak, amire azonban alig ke
rült sor, mert Ólmosi annyira elragadtatta 
magát munkaadói gőgjétől, hogy itt le nem 
irható módon inzultálta elvtársainkat. Sőt 
annyira ment őrjöngésében, hogy azon ven
dégeit, akik A Polgár és A Nap cimü 
lapokból merítik tudomásukat, ránk uszította.

Jttinden öntudatos munkás tagja szervezetének.
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Az Ólmosi által rögtönzött botrány miatt 
elvtársainkat a rendőrség felirta.

A történtek után az ott dolgozó kávés
segédek és kávéfőzők 10-én sztrájkba lép
tek. Három napi sztrájk után a hadvezér 
Ólmosi beadta munkaadói derekát s próféta- 
szakállát simogatva, egyezséget kötött.

Azt hisszük, Ólmosi ur ebből a sztrájkból 
okulva, leszáll a gőg magas fokáról s más
kor, bizonyos intelligencia hiányát leszá
mítva, szóba fog állni a munkások meg- 
bizottaival.

A munkásoknak pedig az legyen a köte
lességük, hogy ha nincs baj, mesterségesen 
ne csináljanak bajt. Ha pedig baj van, ak
kor legyenek összetartok a bajuk elintézé
sére. Ha pedig nincs meg az összetartás 
köztük, igyekezzenek azt megcsinálni, mert 
csak úgy lehet eredményes sztrájkot keresz
tülvinni.

Azért vigasztalódjunk. Az Ólmosi-féle 
sztrájk észhez téritette Hanusz urat is. Meg
egyezett velünk abban, hogy uj év után 
szervezett kávéssegédeket és kávéfőzőket 
alkalmaz.

Ugyancsak a múlt héten a József körúti 
Fodor-mulatóban is sztrájkba léptek a ká
véssegédek. Követelték, hogy a főnök szer
vezett kávéfőzőt alkalmazzon. A gazda a 
követelést teljesítette, erre a sztrájkot más
nap beszüntették a kávéssegéd elvtársaink. 
Ebből láthatjuk, hogy ott, ahol az össze
tartás megvan, az eredmény nem marad
hat el.

Mindazonáltal figyelmeztetjük a szaktár
sakat, hogy semmiféle mozgalomba addig 
bele ne menjenek, mig arra a szervező 
bizottság, esetleg a bizalmiférfi testület ha
tározatát nem bírják. Ha ezt betartják a szak
társak és be kell, hogy tartsák , akkor 
nagyon sok ügyet békésen, minden erő
pazarlás nélkül elintézhetünk.

A messiás.
Irta. Sc/i. J.

Így karácsonykor el-eltiinődöm azon, 
hogy higyjek-e még a biblia szavaiban, 
vagy egyáltalán abban, hogy karácsony a 
szeretet ünnepe!

Vagy kétezer évvel ezelőtt mondja a 
biblia — megszületett a messiás Betlehem
ben, hogy megváltsa a földön szenvedő 
emberiséget.

Tagadhatatlan, az a eszme, amelyek a 
betlehemi messiás bölcsőjéhez vezetnek 
visssza, bejárta majd mind az öt világrészt 
a kereszténység neve alatt.

A lényeg, amit a kereszténység elneve
zés magában foglal, tulajdonkép nem volna 
egyéb, mint a názáreti messiás megváltó 
munkája. Vagyis a szenvedő emberiséget 
olyképpen megváltani, hogy ezen a földön 
ne szenvedjen.

És testté vált-e az eszme kétezer év alatt? 
Vagy a messiás helytartói mennyire valósí
tották meg az ő igéit?

Ha megakarunk erről győződni, menjünk 
karácsonykor, a szeretet ünnepén a tem
plomokba, ahol a glória hangjai mellett 
dicsőítik a megváltót, amiért egyenlőséget, 
szeretetet s <<jólétet» teremtett a földön.

Igen ? Menjetek a templomokba és nézze
tek körül, mennyire meghamisították a 
messiás tanait.

Egyesített szervezeti szabályzat.
A kávéssegédek, éttermi pincérek és kávé

főzők szabadszervezetének egységes eljárásra 
alkotott szabályzata.

Szervezeti szabályzat.
A sz. egyl. alapsz. kivül a kávéssegédek 

és éttermi pincérek, kávéfőzők és segéd
munkások mozgalmának előbbrevitelére a 
következő szabályzat szolgál:

1. A szervezet meghatározása. Ezen szer
vezet á ll: a) A három szabadszervezet szer
vező bizottságából; b) a bizalmiférfiakból; 
c) a szaklapokból.

2. Az egyesitett szervező bizottság. Ezen 
szervező bizottság áll a szervezetek delegált

ja ib ó l;  a delegáltak száma minden szervezet 
részéről 5 (öt), akik között a szaklapok 
szerkesztői benfoglaltatnak, mely delegálta
kat a szervezőbizottságok kebelükből külön- 
külön választják. A delegáltak határozat- 
képesek, ha legkevesebb 11-en vannak.

3. E bizottság feladatát képezi a három 
szakma munkásait az egységesítés eszméjé
nek megnyerni azáltal, hogy egységesen 
kerületi értekezleteket tart, azon a szolidaritás 
stb. fontosságát ismerteti.

4. E bizottság jogai: e bizottságnak joga 
van a három szakma munkásainak közösen 
érintett helyzete felett tanácskozni és hatá
rozatot hozni; e delegált bizottság hozott 
határozatát az egyes szakmák szervező 
bizottságai meg nem dönthetik, csupán meg- 
felebbezhetik az összszervezö bizottsághoz; 
az összszervezö bizottság határozatképes, ha 
minden szakma részéről 9 szervező bizottsági 
tag jelen van ; fontosabb, a három szakmát, 
illetve munkásait érintő ügyekben a szervező 
bizottságok . és a bizalmiférfiak együttesen 
döntenek.

5. A delegált bizottság üléseit a szükség
hez mérten tartja, előre meghatározott helyen.

6. Sztrájk és bojkott. Sztrájkot és bojkottot 
lehetőleg minden esetben elő kell készíteni.

A papok fényes ornátusban jelennek meg. 
előttetek. A templom egyik részén látjátok, 
amint suhogó selyemben, prémes köpenyek
ben, felcicomázva, gömbölyű, üde arccal je
lennek meg az úri dámák. A másik részén 
asszott, halvány arcú asszonyok, vegyest 
férfiakkal, szegényes öltözékben didereg
nek. A harmadik része a még jelenlévők
nek toprongyos alakok, akiket a nélkülözés 
már annyira megviselt, hogy már nem is 
emberi a forma rajtuk.

Hát ez a kétezer éves egyenlőség?!
*

De még rikítóbb ez a egyenlőség?, ha 
betekintünk a magasra nyúló palotasorok
ban elterülő üzletekbe s megszemléljük a 
vásárlókat igy karácsony előtti napokon. 
Bizony-bizony ökölbe szorul a kezünk, 
amikor látjuk, hogy egy vásárló nagysága 
mellett a nevelőné százakat érő csecse
becséket válogat az otthonmaradt úri gyer
mekek részére, hogy meglepetést szerezze
nek a nebulóknak a kis Jézus születése 
napján a szeretet jeléül.

Hát nem fájhat-e annak a munkásanyá
nak a szive, akinek a gyermekei szintén 
otthon várják, hogy mit hoz anyjuk szá
mukra a szeretet ünnepén.

De fájdalom, mig az úri anyát a fényes | 
szalonokban a kandaló melegénél sütkérező I 
jóllakott, vidám gyerekek örvendezve vár- I

Csak szervezett munkások mehetnek sztrájkba 
és mondhatnak ki bojkottod ; megkivántatik, 
hogy az illető munkások a szervezetekbe 
tartozzanak ; szolidáris sztrájkok és bojkottok 
csak akkor és abban az esetben kezdhetők 
meg, ha előzetesen a bizottságnak bejelen
tettek és az beleegyezését adta, esetleg a 
bizalmiférfiakkal egyetemben elhatározták. 

/4 kávéssegédek, éttermi pincérek és 
kávéfőzők összszervezö bizottsága .

A szervező bizottság köréből.
A kávésipartársulat legújabb merénylete 

a szakegyletünk ellen ismét harcba szóllit 
bennünket. Mint minden felülről jövő erő
szak a munkások szervezkedési szabadsága 
ellen azt eredményezi, hogy még a külön
ben közönyösen gondolkozó munkásokat 
is tömörülésre és ellentállásra sarkalja, úgy 
történt nálunk is. Minden emberünk készen 
várja a kávésoktól jövő támadást.

November hó 28-án tartott bizalmiférfi 
ülésünkön olyan szép számban jelentek 
meg a bizalmiférfiak, hogy ez már maga 
is bizonyítéka a szaktársak izzó hangulatá
nak és bizonyítékát képezi annak, hogy ha 
sikerül is a kávésoknak a munkaközvetítő 
felállítás az életképes nem lesz. Hiába ígér
getnek magasabb munkabért, szabadnapot, 
ingyenes munkaközvetítést, mi tudjuk, hogy 
ezeket csak addig adnák meg, ainig a szer
vezeteink fennállnak.

Amint sikerülne nagyobb számát a 
munkásoknak az ő közvetitőjök számára 
megnyerni és igy természetszerűleg meg
gyöngülnének a szervezeteink, ők azonnal 
visszavennék azt, amit most adnának.

Ezzel tisztában van közöttünk minden 
ember, aki számot tart arra. hogy őtet szer
vezet munkásnak nevezzék.

A szervező bizottság legutóbbi határo
zata folytán a következő kávéházakat ne-

ják, addig a szegény munkásanyának a 
szürke, egyszobás fütetlen, hideg szobában 
éhesen didergő gyerekek sírva mondják: 

Anyám, éhes vagyok!
Így néz ki a kétezer éves keresztényi 

szeretet.
*

Karácsony van, a szeretet ünnepe! Tehát 
ünnepeljünk? Nem! De dolgozzunk az uj 
messiás, a szociáldemokrata eszmének a 
megvalósításán.

Szervezzük, neveljük öntudatosakká mun
kástársainkat, nejeinket és gyermekeinket. 
Tanítsuk meg őket arra a nagy szeretetre, 
amelyet a szocializmus, az uj messiás ma
gában foglal.

Tudniillik nem igaz az, hogy millióknak 
nyomorogniok kell és csak a kiváltságos 
emberek élhetnek jólétben, mert az isten 
rendelte igy.

A mai igazságtalan rendszert emberek 
hozták létre s emberek fogják azt megvál
toztatni is. Hogy a mai rendszer mielőbb 
megváltozzék, az leginkább nekünk, szociál
demokrata munkásoknak az érdekünk.

Tehát dolgozzunk az eszme érdekében. 
Vigyük azt be a kunyhókból a palotákba. 
Ciyüjtsünk öntudatos harcosokat az uj meg
váltó, a felvilágosodás körül, hogy a tudo
mányos szocializmus fegyverével megvált
hassuk a szenvedő emberiséget.

És akkor ünnepeljünk!
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A sztrájktörvény ellen.
Készül a sztrájktörvény, de a magyarországi 

munkásság is készül az ellenállásra. November hó 
18-án volt az első hatalmas munkásgyülés, mely a 
sztrájktörvény ellen foglalt állást.Körülbelül negyven
ezer ember tiltakozott a munkáltatók szemérmetlen 
sztrájktörvényjavaslatai ellen, tizt a hatalmas gyűlést 
a kisebb gyűlések százai követik és ha egyebet nem 
is, azt az egyet már elérték a munkáltatók, hogy a 
munkásságot lázba hozták.

Hogy milyen lesz a sztrájktörvény, azt még nem 
tudjuk, de azt tudja a munkásság, hogy a mostani 
kormánytól nem várhat jót. Ezt különben a kor
mány egyik tagjának nyilatkozata és a kormánypárti 
sajtó munkásellenes álláspontja is igazolja. Bármi 
is történjék azonban, a munkásságot nem találja 
készületlenül.

A szakszervezeti választmány egyik legutóbbi ülése 
foglalkozott a sztrájktörvénynyel és következőleg 
határozott:

1. A szakszervezetek építsék ki bizalmiférfi rend
szerüket olyképp, hogy ti bizalmiférfiak ne csak a 
műhelyekben, hanem a lakásukon is érintkezzenek 
a tagokkal.

2 . A szakszervezetek tanácsa a magyarországi 
szocziáldemokrata-párt vezetőségével közösen or
szágszerte tiltakozó gyűléseket rendez a munkások 
sztrájkjogának elkobzása ellen.

3. Az összes szakmák külön-kiilön gyűléseket tar
tanak, amelyekben a munkaadók testületéi által ké
szített sztrájktörvény-tervezetet ismertetik és meg
bírálják.

4. A szakszervezeti tanács terjedelmes emlékiratot 
készít, mely egyrészről az ipartestületek, iparkama
rák és más munkaadó testületek állam és társada
lomellenes működését vázolja, másrészt a rendel
kezésére álló óriási anyag segélyével beigazolja, 
hogy éppen a szakszervezetek s ezek vezetői voltak 
azok, kik a sztrájkokat korlátozták s a meggondo
latlan sztrájkok ellen állást foglaltak.

E határozat értelmében a szakszervezeti tanács 
titkársága már el is készítette az emlékiratot és azt 
benyújtotta a kereskedelmi miniszternek. Itt közöl
jük az emlékirat teljes szövegét:

N agvm éltósága Miniszter U r!
A magyarországi gyárosok és vállalkozók számos 

testületé azzal a kérelemmel járult Nagyméltósá
godhoz, hogy alkottassék olyan törvény, mely a 
munkás-sztrájkokat korlátozza. A nyilvánosságra 
került kérvények, sztrájktörvénytervezetek és ezek 
indokolásai annyira egyoldalúak és munkásellenesek, 
hogy a magyarországi szakszervezeti tanács, mint 
a szakszervezetek központi képviselősége, szüksé
gét érzi annak, hogy Nagyméltóságodat a munkás- 
mozgalmak lényegéről informálja és tisztelettelje
sen kérje, hogy mielőtt a munkaadók kívánságai 
ügyében döntene, a munkások óhajait is méltóz- 
tassék figyelembe venni.

N agy méltóságú M iniszter U r!
A szervezett munkásság nagy felháborodással 

vette tudomásul, hogy akkor, midőn a nyugati 
államokban a sztrájkjog részint biztosítva van a 
munkások számára, részben pedig komoly lépések 
történnek arra nézve, hogy ezt a természetes jogot 
törvénybe iktassák, még találkoznak nálunk munka
adói testületek, amelyek a jogegyenlőség elvét 
figyelmen kiviil hagyva, preventiv intézkedéseket 
követelnek és a munkások amugy is mostoha sza
badságát korlátozni kívánják. A felháborodást külö
nösen az a körülmény okozta, hogy többnyire olyan 
munkaadói testületek kérik a munkások megrend- 
szabályozását, melyek már eddig is sokkal több 
szabadságot élveznek, mint a munkások szakszer
vezetei, Mig például utóbbtaknak nincs megengedve, 
hogy sztrájk esetén tagjaikat segélyezzék vagy egy
általán sztrájkmozgalmakkal foglalkozzanak, addig 
az ipartestületek és gyárosok egyesületei nemcsak 
kizárásokat rendeznek, hanem teljesen büntetlenül 
fekete listákat is kibocsátanak, melyeknek az a 
czélja, hogy azokat a munkásokat, kik valamely 
mozgalomban résztvettek, sehol se alkalmazzák. 
Ezek a fekete listák már eddig is azt eredményez
ték, hogy számos becsületes munkás, nem kapván 
Magyarországon munkát, kénytelen volt Amerikába

vándorolni. Meg kell jegyeznünk, hogy mig más 
országokban a fekete listák kibocsátása tiltva van 
és például Ausztriában egy felsőbb bírósági hatá
rozat folytán a fekete listát kibocsátó munkaadó a 
munkások anyagi veszteségét kénytelen megtéríteni, 
addig nálunk az ipartestületek portómentességgel 
küldik szét ama munkások neveit, akiket éhhalálfa 
ítéltek.

Állításunk igazolására bemutatunk néhány fekete 
lista-másolatot,megjegyezvén, hogy Magyarországon 
ina már alig van munkaadó-testüíet, mely hasonló 
körleveleket ne használna.

Kávéfőzők Szaklapja

Az egri ipartestület mint iparhatóságtól.

210/1906.

Tekintetes Társtestület!
Az egri ácssegédek — daczára annak, hogy a 

helyi viszonyokhoz mérten az ácsiparosoktól tisztes
séges munkafeltételeket és csak a minap, a mull 
évi sztrájk folytán, béremelést kaptak — folyó évi 
junius hó 18-án ismét sztrájkba léptek.

Miután az általuk újólag felállított túlzott köve
teléseket az itteni ácsiparosok — tekintettel arra, 
hogy már a múlt évi sztrájk után, ez évben is, az 
ácssegédek óradiját 6 fillérrel emelték - -  el nem 
fogadhatták, az ácssegédek a munkazárlatot kimon
dották és életbeléptették.

Midőn ezen körülményről a t. Czimet értesítjük, 
tisztelettel felkérjük, hogy e körülményt az ipar
testület körébe tartozó ácsiparosokkal tudatni és 
őket arra kérni szíveskedjék, hogy az Egerből el
bocsátott ácssegédeket ne alkalmazzák, illetőleg, 
ha már alkalmazták, rövid idő alatt bocsássák el.

Eger, 1906 junius hő 19-én tartott elöljárósági 
ülésből.

Hazafias üdvözlettel :
Radvánszky Lajos, Szénián M ihály,

titkár. elnök.

Ügyelni heti a  munkakönyvnek fo ly ó  lapszám aira , 
mert körözött városoknál érkezeit m unkások az utolsó 

bejegyzést kitépdesik.

ÉRTESÍTÉS.
24. Budapest, 1906 július 20.

Tisztelt Kartárs U r!
Kívánságára tisztelettel értesítjük, hogy folyó évi 

....................... hó . . . -én
Váczon, Gödöllőn, Félegyházán , Békéscsabán, Esz

tergomban, Óbecsén, N agykörösön, Törökszcnt- 
tniklóson s z t r á jk ,  Kolozsváron, Temesváron, Szom
bathelyen m ű n ,k a z á r la t ,  véf/Ul B u d a  p e s te n
á c s -  m u n k a  z á  r la  t va  n ;

építkezési vállalatánál alkalmazott kőmivesek a 
munkából csoportosan kiléptek, mivel a munkaadó 
nem volt hajlandó a munkások újabb követeléseit 
elfogadni.

Az építőmesterek szövetségének végrehajtó- 
bizottsága nevében :

Tisztelettel
Kauser Gyula s. k., 
mint első megbízott.

Jegyzet : Netán szükséges részletesebb felvilágo
sítás beszerezhető a Magyar Építőmesterek 
Egyesületében (Ferencziek hazára) Kovács 
Károly titkárnál, vasár- és ünnepnapok kivé
telével, naponta délután 4 —6 óra között. 
Telefon 7 2 -1 2 .)

A körlevél általános része nyomtatva van és a 
sztrájkok vagy munkazárlatok gépírással vannak 
Írva, amelyek a fenti szövegben dűlt betűkkel vau
nak szedve. Ez igazolja, hogy a körleveleket állan
dóan használják.

Ezek szomorú tények, melyek nemcsak a mun
kásokat károsítják, hanem az állam és társadalom 
fejlődését is veszélyeztetik. Az államnak semmiképp 
sem lehet érdeke, hogy leghasznosabb polgárait, a 
munkások javarészét csak azért üldözik ki az 
országból, mert esetleg egy falat kenyérrel többet 
kíván. Másrészt pedig a munkásokra is izgafólag 
hat az, ha látják, hogy a munkaadók egyesületeik
ben mindent megtehetnek, kizárásokat rendezhet- 
n k, fekete listákat kibocsáthatnak, mig a munkás
szakszervezeteknek semmi sincs megengedve,állandó 
hatósági felügyelet alatt állanak és még a munka
adók által rendezett kizárások ellen sem küzd
het nek.

Ez a körülmény maga is igazolja, hogy a munka
adók mozgalma, mely szigorú sztrájktörvény léte
sítését és a szakszervezetek rendszabályozását 
czélozza, teljesen indokolatlan és jogtalan. A munka
adók már most is kiváltságos helyzetben vaunak
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munkásaikkal szemben. Maga az 1884. évi ipar
törvény egyoldalú és sztrájkellenes^ intézkedéseket 
tartalmaz a munkások hátrányába. És ha ezeket a 
sztrájkellenes intézkedéseket nem lehetett mindenütt 
végrehajtani, úgy ez csak bizonyítéka annak, hogy 
a sztrájk olyan természetes közgazdasági tényező, 
melyet semmiféle preventiv intézkedéssel nem lehet 
korlátozni.

Es ha azt a kérdést vetjük fel, vájjon a sztrájk 
káros befolyással van-e az iparra, az államra és a 
társadalomra, akkor határozottan nemmel kell fe
lelnünk.

Magyarországon főleg az abnormális módon meg
drágított élelmiszerek és lakbérek következtették a 
gyakori sztrájkokat. És nem áll az, amit bizonyos 
körök nagy előszeretettel állítanak, hogy a sztráj
kok okozták a drágaságot. Csak néhány példával 
igazoljuk ezt, rámutatunk elsősorban a hús drága
ságára. Az utóbbi öt évben átlag körülbelül 60 szá
zalékkal drágult a hús, pedig a mészárosok és hen
tesek soha sem sztrájkoltak és ezek keresete époly 
silány, mint öt évvel ezelőtt volt. Megdrágult a tej, 
holott az idén igen sok takarmány termett. Drágult 
különösen minden olyan áru, mely a szegény nép 
életszükségletét képezi. És az általános drágaság 
főleg a kartelleknek tulajdonítható, melyek tagjai 
nemcsak a munkások fokozottabb kizsákmányolása, 
hanem a fogyasztó közönség révén is gyorsan gaz
dagodnak.

A hús és tej drágulása máris azt következtette, 
hogy a szegényebb munkásnép, egészsége rovására, 
kénytelen lemondani e fontos táplálkozási czikkek- 
ről. De drágább lett a ezukor, kávé, fa, szén, petró
leum stb. Ezek nagyrészt olyan szükségleti czikkek, 
melyek áralakulásait már azért sem folyásolhatták 
be a sztrájkok, mert nevezett iparágaknál vagy egy
általán nem, vagy csak igen rövid ideig tartó munka
szünetek voltak, melyek a munkásokra nézve ered
ménytelenül végződtek.

A lakbérek drágulása sem a magasabb munka
béreknek, mint inkább annak a körülménynek tulaj
donítható, hogy különösen a fővárosban rendkívül 
nagy a teleküzérkedés és a háztulajdonosok ezen
felül nem elégszenek meg a tisztességes polgári 
haszonnal, hanem a lakosok rovására, befektetett 
tőkéjük után tulmagas kamatot szednek. A lakbérek 
emelkedése azonban annak is tulajdonítható, hogy 
az építkezéshez szükséges anyag rendkívüli módon 
drágult.

De ha csakugyan a sztrájkok okozták volna a 
drágaságot, amit a leghatározottabban tagadnunk 
kell, akkor sem lehet a munkásoktól rossz néven 
venni, ha természetes jogukkal élve, anyagi hely
zetükön úgy segítenek, ahogy tudnak. És igazán 
lehetetlen állapot volna, ha az államhatalom, mely 
az egyik oldalon nyugodtan nézi a kartellek garáz
dálkodását, a másik oldalon pedig a munkásoknak 
még a legszükségesebb megélhetés utáni törekvését 
is lehetetlenné akarná tenni. A nyugoti államokban 
ilyesmit még a munkaadók sem kérnek. Hiszen 
tudvalevő, hogy a németországi birodalmi gyűlés 
óriási többsége elvetette azokat a javaslatokat, 
melyek a sztrájkok korlátozására irányultak.

Meggyőződésünk különben, hogy a sztrájk a gaz
dasági viszonyoknak szükségszerű nyilvánulása, a 
mely úgy az államnak, mint a társadalomnak csak 
hasznára válik. Minden fillér munkabéremelés, min
den negyedóra munkaidőrövidités társadalmi haszon. 
A magasabb munkabérek fogyasztóképessé teszik 
a munkásokat és a rövidebb munkaidő nemcsak 
kulturális haszonnal jár, hanem az egészségügyi 
viszonyokat is nagyban javítja. Magyarország szo
morú egészségügyi viszonyai főleg a nép rossz táp
lálkozásának és tulerőltető munkájának tulajdonít
hatók. Ezt tekintetbe véve, minden olyan törekvés, 
mely a munkaidő rövidítésére és a munkabérek 
emelésére irányul, minden körülmények közt első
rendű kulturmunkának minősíthető. És minden túl
zás nélkül állítjuk, hogy mindazok, kik a sztrájkokat 
korlátozni vagy egyáltalán betiltani óhajtják, ami 
különben abszurd és lehetetlen dolog, u kulturális 
haladás ellenségei.

Nem áll az sem, hogy a magyar ipar nem bírja 
ki a sztrájkokat. Áz ipar fellendülésének egyik fo- 
feltétele a nép jóléte, illetve fogyasztóképessége. 
Amerika iparát a magas munkabérek és rövid munka
idő tették hatalmassá és versenyképessé. Anglia 
ipara hosszú ideig a világpiaczot uralta és részint 
még most is uralja, mindamellett, hogy Angliában 
kétszer és gyakran háromszorta magasabbak «i 
munkabérek, mint nálunk, Magyarországom. iTs sem 
Anglia, sem az Egyesült Államok kotuányai soha 
sem panaszkodnak a magas munkaiérek miatt, ha
nem ellenkezőleg, ezek leszorítását féltik az idegen 
munkások által és ép ezért korlátozzák a beván
dorlást.

Az alacsony munkabérek nemcsak tömegnyomort,

&
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Egyesített szervezeti szabályzat.
A kávéssegédek, éttermi pincérek és kávé

főzők szabadszervezetének egységes eljárásra 
alkotott szabályzata.

Szervezeti szabályzat.
A sz. egyl. alapsz. kívül a kávéssegédek 

és éttermi pincérek, kávéfőzők és segéd
munkások mozgalmának előbbrevitelére a 
következő szabályzat szolgál:

1. A szervezet meghatározása. Ezen szer
vezet á ll: a) A három szabadszervezet szer
vező bizottságából; b) a bizalmiferfiakból;
c) a szaklapokból.

2. Az egyesitett szervező bizottság. Ezen 
szervező bizottság áll a szervezetek delegált- 

ja ib ó l;  a delegáltak száma minden szervezet 
részéről 5 (öt), akik között a szaklapok 
szerkesztői benfoglaltatnak, mely delegálta
kat a szervezőbizottságok kebelükből külön- 
külön választják. A delegáltak határozat- 
képesek, ha legkevesebb 11-en vannak.

3. E bizottság feladatát képezi a három 
szakma munkásait az egységesités eszméjé
nek megnyerni azáltal, hogy egységesen 
kerületi értekezleteket tart, azon a szolidaritás 
stb. fontosságát ismerteti.

4. E bizottság jogai: e bizottságnak joga 
van a három szakma munkásainak közösen 
érintett helyzete felett tanácskozni és hatá
rozatot hozni; e delegált bizottság hozott 
határozatát az egyes szakmák szervező 
bizottságai meg nem dönthetik, csupán meg- 
felebbezhetik az összszervező^ bizottsághoz; 
az összszervező bizottság határozatképes, ha 
minden szakma részéről 9 szervező bizottsági 
tag jelen van ; fontosabb, a három szakmát  ̂
illetve munkásait érintő ügyekben a szervező 
bizottságok . és a bizalmiférfiak együttesen 
döntenek.

5. A delegált bizottság üléseit a szükség
hez mérten tartja, előre meghatározott helyen.

6. Sztrájk és bojkott. Sztrájkot és bojkottot 
lehetőleg minden esetben elő kell készíteni.

Csak szervezett munkások mehetnek sztrájkba 
és mondhatnak ki bojkottod ; megkivántatik, 
hogy az illető munkások a szervezetekbe 
tartozzanak ; szolidáris sztrájkok és bojkottok 
csak akkor és abban az esetben kezdhetők 
meg, ha előzetesen a bizottságnak bejelen
tettek és az beleegyezését adta, esetleg a 
bizalmiférfiakkal egyetemben elhatározták. 

A kávéssegédek, éttermi pincérek és 
kávéfőzők összszervező bizottsága .

A szervező bizottság köréből.
A kávésipartársulat legújabb merénylete 

a szakegyletünk ellen ismét harcba szóllit 
bennünket. Mint minden felülről jövő erő
szak a munkások szervezkedési szabadsága 
ellen azt eredményezi, hogy még a külön
ben közönyösen gondolkozó munkásokat 
is tömörülésre és ellentállásra sarkalja, úgy 
történt nálunk is. Minden emberünk készen 
várja a kávésoktól jövő támadást.

November hó 28-án tartott bizalmiférfi 
ülésünkön olyan szép számban jelentek 
meg a bizalmiférfiak, hogy ez már maga 
is bizonyítéka a szaktársak izzó hangulatá
nak és bizonyítékát képezi annak, hogy ha 
sikerül is a kávésoknak a munkaközvetítő 
felállítás az életképes nem lesz. Hiába Ígér
getnek magasabb munkabért, szabadnapot, 
ingyenes munkaközvetítést, mi tudjuk, hogy 
ezeket csak addig adnák meg, arnig a szer
vezeteink fennállnak.

Amint sikerülne nagyobb számát  ̂ a 
munkásoknak az ő közvetitőjök számára 
megnyerni és igy természetszerűleg meg
gyöngülnének a szervezeteink, ők azonnal 
visszavennék azt, amit most adnának.

Ezzel tisztában van közöttünk minden 
ember, aki számot tart arra. hogy őtet szer
vezet munkásnak nevezzék.

A szervező bizottság legutóbbi határo
zata folytán a következő kávéházakat ne-

Az Ólmosi által rögtönzött botrány miatt 
elvtársainkat a rendőrség felirta.

A történtek után az ott  ̂ dolgozó kávés
segédek és kávéfőzők 10-én sztrájkba lép
tek. Három napi sztrájk után a hadvezér 
Ólmosi beadta munkaadói derekát s próféta- 
szakállát simogatva, egyezséget kötött.

Azt hisszük, Ólmosi ur ebből a sztrájkból 
okulva, leszáll a gőg magas fokáról s más
kor, bizonyos intelligencia hiányát ieszá- 
mitva, szóba fog állni a munkások meg- 
bizottaival.

A munkásoknak pedig az legyen â  köte
lességük, hogy ha nincs baj, mesterségesen 
ne csináljanak bajt. Ha pedig baj van, ak
kor legyenek összetartok a bajuk elintézé
sére. Ha pedig nincs meg az összetartás 
köztük, igyekezzenek azt megcsinálni, mert 
csak úgy lehet eredményes sztrájkot keresz
tülvinni.

Azért vigasztalódjunk. Az Ólmosi-féle 
sztrájk észhez téritette Hanusz urat is. Meg
egyezett velünk abban, hogy uĵ  év után 
szervezett kávéssegédeket és kávéfőzőket 
alkalmaz.

Ugyancsak a múlt héten a József-köruti 
Fodor-mulatóban is sztrájkba léptek a ká
véssegédek. Követelték, hogy a főnök szer
vezett kávéfőzőt alkalmazzon. A gazda a 
követelést teljesítette, erre a sztrájkot más
nap beszüntették a kávéssegéd elvtársaink. 
Ebből láthatjuk, hogy ott ahol az össze
tartás megvan, az eredmény nem marad
hat el.

Mindazonáltal figyelmeztetjük a szaktár
sakat, hogy semmiféle mozgalomba addig 
bele ne menjenek, mig arra a szervező 
bizottság, esetleg a bizalmiférfi testület ha
tározatát nem bírják. Ha ezt betartják a szak
társak és be kell, hogy tartsák - ,  akkor 
nagyon sok ügyet békésen, minden erő
pazarlás nélkül elintézhetünk.

A messiás.
Irta : Sch. J .

Így karácsonykor el-eltíinődöm azon, 
hogy higyjek-e még a biblia szavaiban, 
vagy egyáltalán abban, hogy karácsony a 
szeretet ünnepe!

Vagy kétezer évvel ezelőtt mondja a 
biblia — megszületett a messiás Betlehem
ben, hogy megváltsa a földön szenvedő 
emberiséget.

Tagadhatatlan, az a eszme, amelyek a 
betlehemi messiás bölcsőjéhez vezetnek 
visssza, bejárta majd mind az öt világrészt 
a kereszténység neve alatt.

A lényeg, amit a kereszténység elneve
zés magában foglal, tulajdonkép nem volna 
egyéb, mint a názáreti messiás megváltó 
munkája. Vagyis a szenvedő emberiséget 
olyképpen megváltani, hogy ezen a földön 
ne szenvedjen.

És testté vált-e az eszme kétezer év alatt? 
Vagy a messiás helytartói mennyire valósí
tották meg az ő igéit?

Ha megakarunk erről győződni, menjünk 
karácsonykor, a szeretet ünnepén a tem
plomokba, ahol a glória hangjai mellett 
dicsőítik a megváltót, amiért egyenlőséget, 
szeretetet s fó lé te t  teremtett a földön.

Igen ? Menjetek a templomokba és nézze
tek körül, mennyire meghamisították a 
m essiás tanait.

A papok fényes ornátusban jelennek meg. 
előttetek. A templom egyik részén látjátok, 
amint suhogó selyemben, prémes köpenyek
ben, felcicom ázva, gömbölyű, üde arccal je
lennek meg az úri dámák. A másik részén 
asszott, halvány arcú asszonyok, vegyest 
férfiakkal, szegényes öltözékben didereg
nek. A harmadik része a még jelenlévők
nek toprongyos alakok, akiket a nélkülözés 
már annyira megviselt, hogy már nem is 
emberi a forma rajtuk.

Hát ez a kétezer éves egyenlőség?!
*

De még rikítóbb ez a egyenlősége ha 
betekintünk a magasra nyúló palotasorok
ban elterülő üzletekbe s megszemléljük a 
vásárlókat igy karácsony előtti napokon. 
Bizony-bizony ökölbe szorul a kezünk, 
amikor látjuk, hogy egy vásárló nagysága 
mellett a nevelőné százakat érő csecse
becséket válogat az otthonmaradt úri gyer
mekek részére, hogy meglepetést szerezze
nek a nebulóknak a kis Jézus születése 
napján a szeretet jeléül.

Hát nem fájhat-e annak a munkásanyá
nak a szive, akinek a gyermekei szintén 
otthon várják, hogy mit hoz anyjuk szá
mukra a szeretet ünnepén.

De fájdalom, mig az úri anyát a fényes 
szalonokban a kandaló melegénél sütkérező 
jóllakott, vidám gyerekek örvendezve vár

ják, addig a szegény munkásanyának a 
szürke, egyszobás fütetlen, hideg szobában 
éhesen didergő gyerekek sirva mondják: 

Anyám, éhes vagyok!
Így néz ki a kétezer éves keresztényi 

szeretet. *
Karácsony van, a szeretet ünnepe! Tehát 

ünnepeljünk? Nem! De dolgozzunk az uj 
messiás, a szociáldemokrata eszmének a 
megvalósításán.

Szervezzük, neveljük öntudatosakká mun
kástársainkat, nejeinket és gyermekeinket. 
Tanitsuk meg őket arra a nagy szeretetre, 
amelyet a szocializmus, az uj messiás ma
gában foglal.

Tudniillik nem igaz az, hogy millióknak 
nyomorogniok kell és csak a kiváltságos 
emberek élhetnek jólétben, mert az isten 
rendelte igy.

A mai igazságtalan rendszert emberek 
hozták létre s emberek fogják azt megvál
toztatni is. Hogy a mai rendszer mielőbb 
megváltozzék, az leginkább nekünk, szociál
demokrata munkásoknak az érdekünk.

Tehát dolgozzunk az eszme érdekében. 
Vigyük azt be a kunyhókból a palotákba. 
Gyüjtstink öntudatos harcosokat az uj meg
váltó, a felvilágosodás körül, hogy a tudo
mányos szocializmus fegyverével megvált
hassuk a szenvedő emberiséget.

És akkor ünnepeljünk!
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vezzük meg, mint olyanokat, akik még nem 
vá'asztottak bizalmiférfit: Munkácsy, Milánó, 
László, Moulin-Rouge, Orient, Szalon, 
Corsica, Riviera, Venézia, Boulevard. E 
havi felhajtásaink Ázsia kávéházaiból a 
következők:

Az Edison-kávéházban van egy Szántó 
Mihály nevű szerencsétlen alak, aki bizony 
jobban tenné, ha elmenne szántani, mert 
bizony azzal a gondolkozással az ekét huzni 
jobban illik, mint kávét főzni. Ez a Szántó 
Miska folyton a szervezett munkásokat 
gyalázza, bizalmiférfit nem ösmer. Egy 
másik Miskánk is van és pedig Bátki Miska 
az Otthon-kávéházban.

Ez a Miska olyan otthonosan érzi magát 
az Otthon kávéházban, mintha ott szüle
tett volna. Utánozza azt a kutyát, amelyik 
csak a kerítésen belül mer ugatni. Ugat is 
a szaktársaira folyton, gazdájának hízel
kedve árulkodik, pedig meggondolhatná 
magát, mert hamarabb, mint ő hiszi, kívül 
jut a kerítésen, akkor pedig kutyavilág 
lesz.

Az Adria-kávéházban az éjjeli kávéfőzőt 
felhívjuk, hogy hagyjon fel a szaktársai 
üldözésével és pedig minél hamarabb, mert 
vegye tudomásul, hogy a szervezett mun
kások találnak módot arra, hogy az ilyen 
alakot megtanítsák tisztességes magavise
letre. Az Akadémia-kávéházban is valami 
gerinctelen csúszó állatok vannak, ezek sem 
szabadnapot nem tartanak, sem szakegyleti 
tagok.

SZEMLE.
A kizárt munkások részére befolyt:

Központi száll. .60, Földesi —.60, Ador
ján —.60, Leitner .60, Kohn Miksa -.40. 
Seemann .60 Helvetia .80, Magyarvilág 
1.80, Szabadság 1.40, Holczer 1.—, Susztek 
l. .20, Hazám .80, Elite —.80, Pannónia 
— .60, Francia .80, Mátyás király .120, 
Rémi 1.20, Báthory .80, Upor 1.20, Bodo 

-.80, Magyarvilág 1.60, Metropol 1.20, 
Helvetia .80, Várkert-kioszk 3,20, Upor
1.20, Holczer 1.—, Központi száll. .60, 
Seemann —.60, Nagy D. l.-~, Mátyás király
1.20, Fészek —.60, Pannónia 1.20, Földesy
1.20, Royal 3.40. Holczer 1.—-, Francia —.80, 
Upor 1.20, Báthory .60, Cvetánovics
-.40, Magyarvilág 1.60, László V. —.40, 

Helvétia .80, Várkert kioszk 1.60, Pannónia 
.60, Rémi 1.20, Holczer 1. , Földesy 1.20,

Kovács I. 1.—, Mátyás király 1.20, Francia 
, .80, Seemann —.80, Helvetia —.80, Szabó 

Á. —.40, Szabadság 1.40, Magyarvilág 
1.60, Metropol 1.20, Holczer 1.—, Földesy 

.60, Upor 1.20 korona.
Kedélyes estély. Folyó hó 6-án tartott 

kedélyes estélyünk, tekintve, hogy hétköz
napon volt, a látogatottsággal meglehetünk 
elégedve. Áz estélyen előadott müsorszá- 
mokból leszámítva egy-két számot, kielégí
tőnek mondható. A kopott színészeket oko
san tenné Tormásy, ha teljesen elkoptatná 
a mükeovelői deszkákról, mert megeshetik 
könnyen, hogy színész lesz, de publikum  
nem. Ami az egyes szereplőket illeti, igye
keztek hálátlan szerepüknek megfelelni. S 
ha nem voltak jók, nem őket illeti a vád, 
hanem a szereposztót és a rendezőt. A 
kuplécska most is már igen elverklizettek, 
jó volna, ha újabbakat hallanánk. Hiába 
erőltetem a pennát, de sehogy sem akar 
még a dalkarról sem a jelen esetben di

cséretet sercegni. Bocsásson meg a dal kar 
és a szereplők, hogy ilyen kemény kritikát 
irok, de már én ilyen vagyok, ami igaz, az 
igaz. De pardon ! Talán mégis igazságtalan 
vagyok s kérem a hölgyeket, ne neheztel
jenek, mert talán az az oka, hogy igy irok, 
mert bizony éjjel két óra van, álmos va- 
gyök.

Felülfizettek Petus J. 2. , Hatos I. 1. ,
Fórján I. .60, Miloš 1. —.50, Ladányi A.

.50, Poscharnig Boncsa 2. , Makrai 1.

.50, Kozma 1. 1. , Beni A. .20, Bene 
1.20, Pálfi 1. 1. , Lázár I., Berki I. 1. ,
Csernák L. 1. , Tóth 1. .90, Markovics
Gy. 1.—, Káli Béniné .50, Hideghéti G. 
1. , Németh !. 1. , Málcsik A. .50,
Kiss G. .10, Szalay 1. 1. , Kovács 1.
1.—, Alkotmány 1.60, Schönherrné 1.40 
korona.

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

A halva született gyermek. Úgy lát
szik, a kávésipartársulati tagok között ma
napság sok a kuruzsló bába .

Az okosabbak és tapasztaltabbak eleget 
hajtogatják és bizonyítgatják a kuruzslók- 
nak, hogy még nincs itt a kilencedik hónap, 
hogy megszülessen a gyermek. És a vé
nebbeknek, az okosabbaknak annyira finom 
érzékük van már ezen a téren, hogy előre 
látják, ha meg is születik a gyermek, az 
halva lesz.

Igen ám, de a kuruzslók nem akarnak 
hinni s minden áron gyereket, azaz 
közvetítőt akarnak, látni; mert hát a ku
ruzslók úgy okoskodnak, hogy a közvetítő 
irodájuk felállításával megbontják a mi so
rainkat, szétszakítják azt a láncszemet, mely 
összefűzi kávéssegédeinket a kávéfőzővel, 
hogy igy visszaállíthassák a régi aranykort, 
amikor a kávéfőzők és kávéssegédek egy
mást marták. Folyó hó 3-án a Katona-féle 
vendéglőben ült össze az a konferencia, 
amely azon tanácskozott, hogy megvárják-e 
a 9 hónapot vagy mesterséges eszközökkel 
idézzék elő a gyerek világrajöttét.

És a kuruzslás győzött, mert köztük a 
legfőbb atyamester kivágta a varázspálcát, 
amit utánna többen követtek. Igen ám? 
Csakhogy egy baj van. A kuruzslás nem 
sikerült teljesen. Áz anya még mindig va
júdik és nem akar a világra hozni élettelen 
magzatot.

Mi azonban bátorítjuk az anyát, csak 
hozza világra magzatát, főkuruzsló bába 
segítségével, mi nem félünk tőle még akkor 
sem, ha életben marad, mert nem fog be
csületes kávéfőző és konyhalegény lenni, 
aki a torzszülöttet táplálja.

Tehát csak rajta, kuruzsló bábák, elő a 
közvetítő irodátokkal, mi készen várjuk, 
már tanuljuk a gyászéneket, hogy kimúlása 
alkalmával megadhassuk a vég acordokat.

korona
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korona
Ditrich — 2.
Nagy F. — 4.
Andorfi A. — — — 4.
Szabó M. 2.—
Horváth J. 4.
Dómján J. 4 .—
Horváth J. -  10,
Ossikán V. — — 2.
Beyák A. uj tag 4.30
Pető J. ------- 4 , -
Pofcharing J. 2.
Takács J. 6.—
Szokoly A. 6.—
Balián J. 4 . -
Rugli Gy. ... - 4.
Huszarek A. 2 —
Szelec'ky J. — — 4.—
Németh S. 6.—
Czvetanovics M. — — — 2.
Kiss J. — - — 2.
Borbély J. — — — - — — 4,—
Walter P. 4 . -
Nagv J. — — — — ........  2.—
Sándor Gy.......... — 4.
Parizek J. > 4.
Ebensdorfer M. — 10.—
Szabó M. -........  — — — — 2.
Farkas K. .... - — 6.—
Maurer B. 16.—
Rebelcs M.— — 2.—
Zobinger — — — — — - — 2. -
Danyi P. 2 .
Keresztury F. — 2.—
Szopkő M 8 .
Jármer O. — — 4.
IJópa P. ............- — 6.—
Meszlényi T. - — — 2.
ifj. Szabó K. — 4.
Németh F. — — — — 2.—
Kern A.------------ 2.
Beaner Gy. — — — 2.
Miklós — — — — -  2 —
Szikora A. 6.—
Gr^gus A. 4.—
Dudás J.— — — — 4.
Katona J. — — — 2.—
Benes J. — — —; — 6.
Ladánvi A. — ■— 2.
Tóth F. -  2.
Sziics J. 6.
Bereckei J. — — - — 4.
Kovács J. 2.—
Németh J. — — — — 6 —
N agyJ. — ------- — — 2.
Siiger S. 6.
Ladányi A. — — — — — — — 4. -
Miskolczi J. —........ — — 4.
Vasinka J. — — — — — 2.—
Holczer F. .......... 2.
Tötök A. --------  ------  2—
Luczai J. — — - — 4. —
Rebelcs S . .......... — — — 4.—
Petus J. .........  — — - — 2 .—
Kai val cs J. - — — 4.—
Szőllősy M. — — 4.—

t Domonkos S. 4.—
Farkas Gy. — — 2.—
Mihalik P. 4.—
Kiss A. — — — 44.
Farkas J. — — 12.
Bajza J. — -------- — 2.—
Kovács J. 2.
Boros F. — — — — 2.—
Hollósy J. — 2.—
Tóth - --------- 2.
Bogdány J. uj tag— ........  — 4.30
Fehér B. ------- 2.
Horváth L....... - ..........  2.
Besenczi A. uj tag — 4.30
Molnár ...........  - — 4.
Tóth J. uj ta g ........  — 4.30
Huszár L. .................... 2.—
Gabrik G. 12.—
Lukács G. 4.—
Kosuch J. — — 2.—
Varga M. — — — — 4.
Boros A. 2 .
Scheffer J. — 2 .
Pál V. - 2 . -
Márcsik A. 4,—
Lőr.ncz J. — 2. —
Mráz J. ..................-  — ™ 2 .
Geri J. — ------- — ‘ — 2 .
Gavrilucz — ............ - — — 2 .
Ács F. 6 .
Németh F. 4.
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Szaktársak! Olvassátok és ter- 
jeszszétek a Népszavát.

Kiadó : KÉFÖL KÁROLY.
Felelős szerkesztő: SCHÖNHERR JÓ Z SE F.

190ö. december hó
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Ezredéves és o r s z á g o s  k iá llí táson 
millenniumi nagy éremmel  ki tünt etve .

G állik Lajos
r é z m ű v e s - m e s t e r

Budapesten, VII.,
Kertész-utca 8.

m © © '
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. kiállitáson a kiállitás 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) 
vízzel 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 eszközltlnk. =

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VII., Nyár-utca 1.
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A sztrájktörvény ellen.
Készül a sztrájktörvény, de a magyarországi 

munkásság is készül az ellenállásra. November hó 
18-án volt az első hatalmas mutikásgyülés, mely a 
sztrájktörvény ellen foglalt állást.Körülbelül negyven
ezer ember tiltakozott a munkáltatók szemérmetlen 
sztrájktörvényjavaslatai ellen. Ezt a hatalmas gyűlést 
a kisebb gyűlések százai követik és ha egyebet nem 
is, azt az egyet már elérték a munkáltatók, hogy a 
munkásságot lázba hozták.

Hogy milyen lesz a sztrájktörvény, azt még nem 
tudjuk, de azt tudja a munkásság, hogy a mostani 
kormánytól nem várhat jót. Ezt különben a kor- 
mány egyik tagjának nyilatkozata és a kormánypárti 
sajtó munkásellenes álláspontja is igazolja. Bármi 
is történjék azonban, a munkásságot nem találja 
készületlenül.

A szakszervezeti választmány egyik legutóbbi ülése 
foglalkozott a sztrájkiörvéiiynyel és következőleg 
határozott:

1. A szakszervezetek építsék ki bizalmiférfi rend
szerüket olyképp, hogy a bizalmiférfiak ne csak a 
műhelyekben, hanem a lakásukon is érintkezzenek 
a tagokkal.

2. A szakszervezetek tanácsa a magyarországi 
szocziáldemokrata-párt vezetőségével közösen or
szágszerte tiltakozó gyűléseket rendez a munkások 
sztrájkjogának elkobzása ellen.

3. Az összes szakmák külöii-külön gyűléseket tar
tanak, amelyekben a munkaadók testületéi által ké
szített sztrájktörvény-tervezetet ismertetik és meg
bírálják.

4. A szakszervezeti tanács terjedelmes emlékiratot 
készít, mely egyrészről az ipartestületek, iparkama
rák és más munkaadó testületek állam- és társada
lomellenes működését vázolja, másrészt a rendel
kezésére álló óriási anyag segélyével beigazolja, 
hogy éppen a szakszervezetek s ezek vezetői voltak 
azok, kik a sztrájkokat korlátozták s a meggondo
latlan sztrájkok ellen állást foglaltak.

E határozat értelmében a szakszervezeti tanács 
titkársága már el is készítette az emlékiratot és azt 
benyújtotta a kereskedelmi miniszternek. Itt közöl
jük az emlékirat teljes szövegét:

N agvm éltósága M iniszter Ur !
A magyarországi gyárosok és vállalkozók számos 

testületé azzal a kérelemmel járult Nagyméltósá
godhoz, hogy alkottassák olyan törvény, mely a 
munkás-sztrájkokat korlátozza. A nyilvánosságra 
került kérvények, sztrájktörvénytervezetek és ezek 
indokolásai annyira egyoldalúak és munkásellenesek, 
hogy a magyarországi szakszervezeti tanács, mint 
a szakszervezetek központi képviselősége, szüksé
gét érzi annak, hogy Nagyméltóságodat a munkás- 
mozgalmak lényegéről informálja és tisztelettelje
sen kérje, hogy mielőtt a munkaadók kívánságai 
ügyében döntene, a munkások óhajait is méltoz- 
tassék figyelembe venni. N

N agy méltóságú M iniszter U r!
A szervezett munkásság nagy felháborodással 

vette tudomásul, hogy akkor, midőn a nyugati 
államokban a sztrájkjog részint biztosítva van a 
munkások számára, részben pedig komoly lépések 
történnek arra nézve, hogy ezt a természetes jogot 
törvénybe iktassák, még találkoznak nálunk munka
adói testületek, amelyek a jogegyenlőség elvét 
figyelmen kiviil hagyva, preventiv intézkedéseket 
követelnek és a munkások amúgy is mostoha sza
badságát korlátozni kívánják. A felháborodást külö
nösen az a körülmény okozta, hogy többnyire olyan 
munkaadói testületek kérik a munkások megrend- 
szabályozását, melyek már eddig is sokkal több 
szabadságot élveznek, mint a munkások szakszer
vezetei, Mig például utóbbtaknak nincs megengedve, 
hogy sztrájk esetén tagjaikat segélyezzék vagy egy
általán sztrájkmozgalmakkal foglalkozzanak, addig 
az ipartestületek es gyárosok egyesületei nemcsak 
kizárásokat rendeznek, hanem teljesen büntetlenül 
fekete listákat is kibocsátanak, melyeknek az a 
czélja, hogy azokat a munkásokat, kik valamely 
mozgalomban résztvettek, sehol se alkalmazzák. 
Ezek a fekete listák már eddig is azt eredményez
ték, hogy számos becsületes munkás, nem kapván 
Magyarországon munkát, kénytelen volt Amerikába
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vándorolni. Meg kell jegyeznünk, hogy mig niás 
országokban a fekete listák kibocsátása tiltva van 
és például Ausztriában egy felsőbb bírósági hatá
rozat folytán a fekete listát kibocsátó munkaadó a 
munkások anyagi veszteségét kénytelen megtéríteni, 
addig nálunk az ipartestületek portómentességgel 
küldik szét ama munkások neveit, akiket éhhalálfa 
Ítéltek.

Állításunk igazolására bemutatunk néhány fekete 
lista-másolatot,megjegyezvén, hogy Magyarországon 
ina már alig van munkaadó-testület, mely hasonló 
körleveleket ne használna.

Az egri ipartestiilet mint iparhatóságtól.

210/1906.

Tekintetes Társtestület!
Az egri ácssegédek — daczára annak, hogy a 

helyi viszonyokhoz mérten az ácsiparosoktól tisztes
séges munkafeltételeket és csak a minap, a múlt 
évi sztrájk folytán, béremelést kaptak — folyó évi 
junius hó 18-án ismét sztrájkba léptek.

Miután az általuk újólag felállított túlzott köve
teléseket az itteni ácsiparosok — tekintettel arra, 
hogy már a múlt évi sztrájk után, ez évben is, az 
ácssegédek óradiját 6 fillérrel emelték — el nem 
fogadhatták, az ácssegédek a munkazárlatot kimon
dották és életbeléptették.

Midőn ezen körülményről a t. Czimet értesítjük, 
tisztelettel felkérjük, hogy e körülményt az ipar
testület körébe tartozó ácsiparosokkal tudatni és 
őket arra kérni szíveskedjék, hogy az Egerből el
bocsátott ácssegédeket ne alkalmazzák, illetőleg, 
ha már alkalmazták, rövid idő alatt bocsássák el.

Eger, 1906 junius hó 19-én tartott előljárósági 
ülésből.

Hazafias üdvözlettel :
Radvánszky L a jos, Széni árt Mihály,

titkár. elnök.
*

Ügyelni kell a  munkakönyvnek fo ly ó  lapszám aira, 
mert körözött: városokból érkezett m unkások az utolsó 

bejegyzést kitépdesik.

ÉRTESÍTÉS.
24. Budapest, 1906 július 20 .

Tisztelt Kartárs U r!
Kívánságára tisztelettel értesítjük, hogy folyó évi 

....................... hó . . . -én
Váczon, Gödöllőn, Félegyházán, Békéscsabán, Esz

tergomban, Óbecsén, N agykőrösön, Törökszent- 
nuklóson s z t r á jk ,  Kolozsváron, Temesváron, Szom
bathelyen m n n k a z á r l a t , e é f/ íil  B u d a p e s t e n  
á c s - m u n k a z á r l a t  v a n  :

építkezési vállalatánál alkalmazott kőmivesek a 
munkából csoportosan kiléptek, mivel a munkaadó 
nem volt hajlandó a munkások újabb követeléseit 
elfogadni.

Az építőmesterek szövetségének végrehajtó
bizottsága nevében :

Tisztelettel 
Kauser Gyula. s. k.,
mint első megbízott.

Jegyzet: Netán szükséges részletesebb felvilágo
sítás beszerezhető a Magyar Építőmesterek 
Egyesületében (Ferencziek bazára) Koyács 
Károly titkárnál, vasár- és ünnepnapok kivé
telével, naponta délután 4 —6 óra között. 
Telefon 7 2 -1 2 .)

A körlevél általános része nyomtatva van és a 
sztrájkok vagy munkazárlatok gépírással vannak 
Írva, amelyek a fenti szövegben dűlt betűkkel van
nak szedve. Ez igazolja, hogy a körleveleket állan
dóan használják.

Ezek szomorú tények, melyek nemcsak a mun
kásokat károsítják, hanem az állam és társadalom 
fejlődését is veszélyeztetik. Az államnak semmiképp 
sem lehet érdeke, hogy leghasznosabb polgárait, a 
munkások javarészét csak azért üldözik ki az 
országból, mert esetleg egy falat kenyérrel többet 
kíván. Másrészt pedig a munkásokra is izgaíólag 
hat az, ha látják, hogy a munkaadók egyesületeik
ben mindent megtehetnek, kizárásokat rendezhet- 
n k, fekete listákat kibocsáthatnak, mig a munkás
szakszervezeteknek semmi sincs megengedve,állandó 
hatósági felügyelet alatt állanak és még a munka
adók által rendezett kizárások ellen sem kiizd- 
hetnek.

Ez a körülmény maga is igazolja, hogy a munka
adók mozgalma, mely szigorú sztrájktörvény léte
sítését és a szakszervezetek rendszabályozását 
czélozza, teljesen indokolatlan és jogtalan. A munka
adók már most is kiváltságos helyzetben vannak
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munkásaikkal szemben. Maga az 1884. évi ipar
törvény egyoldalú és sztrájkellen-es^ intézkedéseket 
tartalmaz a munkások hátrányát a. É!s ha ezeket a 
sztrájkellenes intézkedéseket nem lehetett mindenütt 
végrehajtani, úgy ez csak bizonyítéka annak, hogy 
a sztrájk olyan természetes közgazdasági tényező, 
melyet semmiféle preventiv intézkedéssel néni lehet 
korlátozni.

Es ha azt a kérdést vetjük fel, vájjon a sztrájk 
káros befolyással vati-e az iparra, az államra és a 
társadalomra, akkor határozottan nemmel kell fe
lelnünk.

Magyarországon főleg az abnormális módon meg
drágított élelmiszerek és lakbérek következtették a 
gyakori sztrájkokat. És nem áll az, amit bizonyos 
körök nagy előszeretettel állítanak, hogy a sztráj
kok okozták a drágaságot. Csak néhány példával 
igazoljuk ezt, rámutatunk elsősorban a hus drága
ságára. Az utóbbi öt évben átlag körülbelül 60 szá
zalékkal drágult a hus, pedig a mészárosok és hen
tesek soha sem sztrájkoltak és ezek keresete époly 
silány, mint öt évvel ezelőtt volt. Megdrágult a tej, 
holott az idén igen sok takarmány termett. Drágult 
különösen minden olyan áru, mely a szegény nép 
életszükségletét képezi. És az általános drágaság 
főleg a kartelleknek tulajdonítható, melyek tagjai 
nemcsak a munkások fokozottabb kizsákmányolása, 
hanem a fogyasztó közönség révén is gyorsan gaz
dagodnak.

A hus és tej drágulása máris azt következtette, 
hogy a szegényebb munkásnép, egészsége rovására, 
kénytelen lemondani e fontos táplálkozási csikkek
ről. De drágább lett a ezukor, kávé, fa, szén, petró
leum stb. Ezek nagyrészt olyan szükségleti czikkek, 
melyek áralakulásait már azért sem folyásolhatták 
be a sztrájkok, mert nevezett iparágaknál vagy egy
általán nem, vagy csak igen rövid ideig tartó munka
szünetek voltak, melyek a munkásokra nézve ered
ménytelenül végződtek.

A lakbérek drágulása sem a magasabb munka
béreknek, mint inkább annak a körülménynek tulaj 
donitható, hogy különösen a fővárosban rendkívül 
nagy a teleküzérkedés és a háztulajdonosok ezen
felül nem elégszenek meg a tisztességes polgári 
haszonnal, hanem a lakosok rovására, befektetett 
tőkéjük után tulmagas kamatot szednek. A lakbérek 
emelkedése azonban annak is tulajdonítható, hogy 
az építkezéshez szükséges anyag rendkívüli módon 
drágult.

De ha csakugyan a sztrájkok okozták volna a 
drágaságot, amit a leghatározottabban tagadnunk 
kell, akkor sem lehet a munkásoktól rossz néven 
venni, ha természetes jogukkal élve, anyagi hely
zetükön úgy segítenek, ahogy tudnak. És igazán 
lehetetlen állapot volna, ha az államhatalom, mely 
az egyik oldalon nyugodtan nézi a kartellek garáz
dálkodását, a másik oldalon pedig a munkásoknak 
még a legszükségesebb megélhetés utáni törekvését 
is lehetetlenné akarná tenni. A nyugoti államokban 
ilyesmit még a munkaadók sem kérnek. Hiszen 
tudvalevő, hogy a németországi birodalmi gyűlés 
óriási többsége elvetette azokat a javaslatokat, 
melyek a sztrájkok korlátozására irányultak.

Meggyőződésünk különben, hogy a sztrájk a gaz
dasági viszonyoknak szükségszerül nyilvánulása, a 
mely úgy az államnak, mint a társadalomnak csak 
hasznára válik. Minden fillér munkabéremelés, min
den negyedóra munkaidőrövidités társadalmi haszon. 
A magasabb munkabérek fogyasztóképessé teszik 
a munkásokat és a rövidebb munkaidő nemcsak 
kulturális haszonnal jár, hanem az egészségügyi 
viszonyokat is nagyban javítja. Magyarország szo
morú egészségügyi viszonyai főleg a nép rossz táp
lálkozásának és tulerőltető munkájának tulajdonít
hatók. Ezt tekintetbe véve, minden olyan törekvés, 
mely a munkaidő rövidítésére és a munkabérek 
emelésére irányul, minden körülmények közt első
rendű kulturmunkának minősíthető. És minden túl
zás nélkül állítjuk, hogy mindazok, kik a sztrájkokat 
korlátozni vagy egyáltalán betiltani óhajtják, ami 
különben abszurd és lehetetlen dolog, a kulturális 
haladás ellenségei.

Nem áll az sem, hogy a magyar ipar nem bírja 
ki a sztrájkokat. Áz ipar fellendülésének egyik fo- 
feltétele a nép jóléte, illetve fogyasztóképessége. 
Amerika iparát a magas munkabéreit és rövid munka
idő tették hatalmassá és versenyképessé. Anglia 
ipara hosszú ideig a világpiaczot uralta és részint 
még most is uralja, mindamellett, hogy Angliában 
kétszer és gyakran háromszorta magasabbak .« 
munkabérek, mint nálunk, Magyarországom ETs sem 
Anglia, sem az Egyesült Államok koruányai soha 
sem panaszkodnak a magas munkaíérek miatt, ha
nem ellenkezőleg, ezek leszorítását féltik az idegen 
munkások által és ép ezért korlátozzák a beván
dorlást.

Az alacsony munkabérek nemcsak tömegnyoniort,
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nemcsak a nép testi, szellemi és erkölcsi hanyatlását, 
hanem túltermelést és igen gyakran gazdasági vál 
ságokat idéznek elő. Ezért az állam elsőrendű érdeke 
volna, hogy minden rendelkezésére álló eszközzel 
mozdítsa elő a munkabérek emelését és ezzel köz
vetve fejleszsze a nép fogyasztóképességét.

Magyarországon nem sztrájktörvényre, nem a 
munkásság amúgy is korlátolt egyesülési szabad
ságának megszorítására, hanem a gazdasági erők 
szabad fejlődésére és a munkásosztály védelmére 
volna szükség. De különös fontossággal bir, ha a 
kormány mindazokat a rendeleteket visszavonná, 
melyek a munkásság egyesülési és gyülekezési jogát 
korlátozzák. Már a jogegyenlőség elve is követeli, 
hogy a munkásoknak ugyanolyan jogaik legyenek, 
mint a munkaadóknak. Hiszen a munkások ma már 
számos országban, tekintetve, hogy a gazdasági küz
delemben ők a gyengébbek, az államhatalom részé
ről különös védelemben részesülnek.

Nagyon furcsa világot vet a magyar munkaadók 
gondolkodására, midőn ott, hol úgyis egyoldalú 
törvények és rendelkezések a vagyonos osztály ér
dekeit védik, hol úgyis a munkásmozgalom elfojtá
sára már minden eszközt alkalmaztak még szigorúbb 
törvényeket kérnek. De hogy a legszigorúbb és 
legreakeziósabb törvényekkel sem lehet a sztrájk
szabadságot korlátozni, ezt a mezőgazdasági mun
kásokról szóló törvény igazolja. Mindamellett, hogy 
a Magyarországi földmunkások szövetsége óvta a 
munkásokat a sztrájkoktól, az idén számos helyen 
aratósztrájk volt. És e sztrájkok azt eredményezték, 
hogy hivatalos adatok szerint 1869 sztrájkolót elitél
lek. Ezek az adatok azonban hiányosak és ha ötezer 
földművelő elítéléséről és (a rendelkezésünkre álló 
adatokból kiszámított 24 napos álDgbüntetést véve 
számításba) 350 esztendei fogházbüntetésről beszé
lünk, mint az idei «eredményről* — nem nagyítunk. 
És ezek a drákói intézkedések, az egyoldalú törvény 
kegyetlen végrehajtása nem szüntették be a sztráj
kokat.

Nálunk általánosságban az a téves hit uralg, hogy 
a munkások szakszervezetei rendezik a sztrájkokat. 
E téves hitnek tulajdonítható, hogy a munkaadói 
testületek, majdnem kivétel nélkül, a szakszerveze
tek rendszabályozását követelik. Már fönnebb rá
mutattunk arra a sajnos körülményre, hogy a szak- 
szervezetek már azért sem rendezhetnek sztrájkokat, 
mert alapszabályaik, habár burkoltan is, ezt tiltják. 
De ha tényleg rendeznének is sztrájkokat, akkor 
sem lehetne eltagadni azt a tényt, hogy szak- 
szervezeteink nemcsak a munkások, hanem az állam 
és a társadalom érdekében is rendkívül fontos 
missziót teljesítenek. Első sorban nevelik és szak
mailag képezik tagjaikat és ha Magyarországon ma 
már intelligens munkásosztály van, az főleg a szak- 
szervezeteknek köszönhető. Szakszervezeteink egyik 
feladata, hogy a munkásokat leszoktassák a korcs- 
mázástól és ezért óriási áldozatok árán magánhelyi
ségeket béreltek, olvasószobákat és nagy könyv
tárakat rendeztek be a tagok számára. Ezenkívül a 
társadalmi nyomort is enyhítik azzal, hogy tagjaikat 
munkanélküliség esetén segélyben részesítik. Je l
lemző, hogy mig például Francziaországban és 
Svájczban a községek és maguk az államok állandó 
pénzbeli támogatásban részesítik azokat a munkás
szervezeteket, melyek munkanélküli tagjaikat segé
lyezik, addig nálunk a szakszervezetek feloszlatását 
kívánják.

Hogy szakszervezeteink áldásos működését be
igazolhassuk, alant bemutatjuk az 1905. évben kifi
zetett munkanélküli és utassegélyeket, továbbá a 
budapesti szervezetek egy részéről a magánhelyisé
gek föntartására kifizetett lakbéreket.

(L ásd  a középső hasábon levő táblázatot.)
Nem áll tehát az, amit a munkások ellenségei 

mondanak, hogy a szakszervezetek állam- és tár
sadalomellenes működést folytatnak. És különösen 
vissza kell utasítanunk azt a munkaadók által han
goztatott vádat, hogy a szakszervezetek vezetői 
szítják a sztrájkokat. Aki a magyarországi munkás- 
mozgalmat csak némileg ismeri, az ellenkezőről 
győződött meg. Magyarországon olyan nyomorúsá
gosak a munkaviszonyok, hogy a sztrájkokat egy
általán nem szítani, hanem a lehetőség szerint 
korlátozni kell. És a korlátozás nagy és nehéz 
munkáját a szakszervezetek vezetői vállalták el. 
Számos példát tudnánk felhozni annak igazolására, 
hogy a szakszervezetek vezetői minden alkalommal 
a meggondolatlan sztrájkok kitörését akadályozták. 
Csát. rámutatunk a szakszervezeti választmány, mely 
a munkáss^rvezetek kiküldötteiből áll, 1906 márcz. 
9-én tartott ülésének határozatára. E határozat igy szól:

«Tekintve, hogy utóbbi időben több helyen meg
gondolatlan sztrájkmo^almak voltak, vagyis a mun
kások több ízben még ikkor is indítottak bérhar- 
ezokat, midőn a győzelenre kevés vagy egyáltalán

nem volt kilátásuk, és tekintve, hogy a meggondo
latlan sztrájkok első sorban a munkásokat károsítják 
és sok esetben a szervezkedést hátráltatják, az 
1906 márczius 9-én ülésező szakszervezeti választ
mány ajánlja a munkásoknak, hogy szigorúan alkal
mazkodjanak az utóbbi szakszervezeti kongresszuson 
elfogadott sztrájkszabályzathoz.

Nevezetesen figyelembe veendők a sztrájkszabály
zat 7., 8. és 9. pontjai, melyek kimondják, hogy:

Olyan bérharezok, melyek a szakszervezeti tanács 
s az érdekelt szervezetek beleegyezése nélkül kitör
nek, anyagi támogatásban nem részesülnek. Kivételt 
csak védelmi sztrájkok és munkáskizárások képez
nek. Ez esetben a szakszervezeti tanács a körülmé
nyekhez képest, kivetheti a külön járulékot.

Anyagi támogatásban csak azon szervezetek tagjai 
részesülnek, melyek bérharezuk megindítása előtt 
legalább hat hónapon át a szakszervezeti tanács 
kötelékéhez tartoztak.

A részleges bérharezban állók csupán ama szak
mák által támogattatnak, melynek kötelékéhez tar
toznak.

szakma bérharcz nélkül szerződésileg megállapítot
ták munkafeltételeiket.

A kollektív egyezmények előnyei főleg abban 
rejlenek, hogy a munkaadók évekre biztosítják ma
suknak a békét, nyugodtan vállalják a munkát és 
az egyezményekhez mérten állapítják meg az árakat. 
A munkások pedig kímélteinek a gyakori sztrájkok
tól és szervezeteiket békésen fejleszthetik.

Sajnos, vannak munkaadói testületek, melyek a 
kollektív szerződéseket minden alapos ok nélkül 
megszegték. így a budapesti ács- és építőmesterek, 
mindamellett, hogy utóbbiak a kereskedelemügyi 
minisztérium előtt kötöttek szerződést munkásaikkal, 
ezt a szerződést egyszerűen felbontották és közel 
háromezer munkást kizártak a munkából. Ezzel 
nemcsak a munkásokat károsították, nemcsak sok 
hasznos polgárt ismét kivándorlásra kényszeritettek, 
hanem a főváros polgárainak tarthatatlan lakásviszo
nyait súlyosbították vagy legalább is lehetetlenné 
tették, hogy a lakásmizériák rövid idő múltán sza- 
náltassanak.

Az ács- és épitőmunkások szövetségei a maguk 
részéről mindig azon voltak, hogy a munkaadókkal 
kötött szerződések szigorúan betartassanak. A ve
zetők nemcsak élő szóval, hanem a szaklapokban 
és egyéb kiadványokban felhívták a tagokat arra, 
hogy a kötött megállapodásokat szigorúan tartsák 
be. így az «Épitőmunkások zsebkönyve* külön 
czikkben kioktatja tagjait és a bizalmiférfiak köteles
ségeiről következőket Ír ja :

«A bizalmiférfiunak ügyelnie kell arra, hogy a 
munkabéregyezmény és a munkarend úgy a munka
adó és a munkavezető, valamint a munkások által 
szigorúan betartassanak; ha bármelyik fél a munka
rendet vagy munkabéregyezményt megsérti, ezt kö
teles a bizalmiférfi az illetékes egyénnek (szervező 
bizottsági elnök, szervező bizottsági ügyvezető) be
jelenteni, aki a panaszt megvizsgálni és orvoslásáról 
gondoskodni tartozik.*

Ez a nehány sor megczáfolja mindazokat a híre
ket és vádakat, melyek különösen az utóbbi időben 
az épitőmunkások szakszervezete ellen elhangzottak. 
És ezzel, úgy hisszük, általánosságban is eléggé 
igazoltuk, hogy a szakszervezetek ellen felhangzott 
panaszok minden alapot nélkülöznek. Ellenben tény 
az, hogy a munkaadók testületéi csak azért kívánják 
a szakszervezetek rendszabályozását, mert a munkás
ság szervezettsége tagadhatatlanul a munka- és bér
viszonyok javítását vonja maga után. De lehet-e 
ezt a természetes fejleményt megakasztani ? És le
het-e jogállamban a munkásokat megfosztani a szer
vezkedés jogától akkor, midőn ez a munkaadóknak 
teljes mértékben meg van engedve ? Meggyőződé
sünk, hogy egyoldalú törvények nem ártanak a 
munkásmozgalomnak, ellenben ezek hátrányait leg
inkább az állam és társadalom éreznék.

Mindezek alapján arra kérjük Nagyméltóságodat, 
méltóztassék akár a módosítandó ipartörvény, akár 
külön törvény keretében olyan szabályokat alkotni, 
melyek a munkások egyesülési és gyülekezési jogát 
teljes mértékben biztosítják.

Kívánjuk, hogy a munkások szakszervezetei szá
mára legalább h olyan szabadságok biztosíttassanak, 
mint amilyeneket a munkaadók testületéi már régen 
élveznek.

Kívánjuk, hogy a fekete-listák kibocsájtása tiltas- 
sék meg és a lilalom ellen vétők szigorúan bün- 
tettessenek.

Kívánjuk továbbá a gyűjtési tilalom visszavonását 
és a teljes sztrájkszabadságot.

Kívánjuk végül, hogy a munkaviszony testületi 
megegyezés utján szabályoztassék minimális munka
bér megállapításával.

Az ipartörvény módosítására vonatkozó többi kí
vánságainkat bátrak voltunk Nagyméltóságod elődjei 
elé terjeszteni és ezek ismétlése ez alkalommal fe
lesleges volna.

N agy m éltósága M iniszter ur ! •
Nem méltányosságot, hanem igazságot kérünk! 

Nehány száz munkaadó az egyéni önzés által vezé
reltetve, bilincseket követel a dolgozó, a társadalmat 
fentartó nép számára. Ha Nagyméltóságod eleget 
tesz e követelésnek, akkor ezt a magyar társadalom 
össszesége sínyli meg. A munkásmozgalmat azonban, 
amely a viszonyokból keletkezett, semmiféle pre
ventiv eszközökkel nem lehet elnyomni. Sőt ellen
kezőleg, mint a németországi szocziáldeitiokráczia 
a kivételes törvények hatása alatt erősödött és hatal
masodott, úgy a magyarországi munkásmozgalmat 
is még hatalmasabbá tesz minden jogfosztó intéz
kedés. Ezt méltóztassék figyelembe venni. A mun
kások százezrei izgatottan várják Nagyméltóságod 
intézkedéseit. Kiváló tisztelettel

A magyarországi szakszervezeti tanács 
megbízásából:

J á s z a i  Sam u , titkár.


