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És az erő és a

vér is

Ti munkások, ti istenek,

Lassan végre,

Óriások!

Nagy titokban átlopódzik
Mind a gépbe;

Honnan szakadt a vakságnak
Átka rátok?!

S az ember a gőzöst hajtva

Kezetekben forr az élet,

Diadalról-diadalra, —
Önmagát meg némán, gyáván

S tömitek vele a gépet, —
A testetek, a lelketek

Gúzsba’ tartja . . .

Másoké lett. ..
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MAGYAR VASUTAS

2 oldal

rögtörő munkája. Ebben az egy esz
den hét péntekjén. Szerkesztősége és tendőben a lelkesedés, áldozatkészség
kiadóhivatala Budapest, VII., Csö- és ernyedetlen munka összege nyert
möri-ut 28. szám, ahova minden kifejezést a Magyar Vasutas műkö
nemű levelezés és egyéb küldemény désében. A vasúti munkások szürke,
szenvedő, néma tömegének hangot,
intézendő.
önérzetet adott. Panaszait messze hall
Előfizetési feltételek:
hatóan harsogta világgá, követeléseit
Egy hóra ,. ... frt —.40 (K —.80) rettenhetetlen bátorsággal, dacos szó
Negyedévre. . . . frt 1.20 (K 2.40)
kimondással képviselte és szétvitte a
Félévre........................ frt 2.40 (K 4.80)
fölvilágosodás és szervezés magvát a
Minden, összeköttetésünket a legnagyobb
titokban tartjuk. Ha valaki — bármi okból legsötétebb műhely minden zugába, a
— nem akarja, hogy lapunk az ő nevére legtávolabb városba és munkahelyre.
árjon, bármilyen más címre is előfizethet.
Emelte a vasúti alkalmazottak öntudatát,
fölébresztette bennünk a céhudatot és
szárnyát szegte a denunciánsok or
szágos csapásának.
Hogy ma már a vasúti munkások
Jubileumot ül a Magyar Vasutas. és egyéb alkalmazottak olyan hatalmat
Első évfordulóját annak, hogy a Ma képviselnek, amely sikerrel lép fel
gyar áHamvasutak mühelymunkásai minden elnyomatás és jogfosztás ellen,
megalapították lapjukat, azzal a cél amelylyel számolni kell minden téren,
lal, hogy a vasúti alkalmazottak szer az első sorban a Magyar Vasutas érdeme.
vezésének és fölvilágositásának hat
A hü kötelességteljesités, a becsü
hatós tényezője, a jobb jövő kivívá letes dologtevés érzetével tekinthetünk
sának erős fegyvere legyen.
vissza az elmúlt esztendőre. A jövendő
Egy év a történelemben elenyé elé pedig azzal a tudattal indulunk,
szően csekély idő, egy ember életé hogy uj harcokat hoz, uj áldozatokat
nek is csak rövid szaka, de egy har fog megkövetelni, uj nehéz munkát
coló lap első esztendeje hosszú idő, fog ránk róni, de teljesítjük a munkát,
jelentős idő.
meghozzuk az áldozatokat, végigMegjelent a Magyar Vasutas első küzdjük a harcokat, mert ez a célunk
száma 1904. április 15-én, mikor a és ez a hivatásunk.
kinevezett vasutasok küzdelme már
Előre fogunk haladni, mert előre
magas hullámokat vert, az izzó szenve kell haladnunk. A nagy vasutas-tábor
délyek, a fájó elkeseredés a nagy har igazaiért és szebb jövőjéért folyik a
cot elkerülhetetlenné tették. Forrongó munka és ebből a munkából ki fogja
agitációk korszakában született meg a venni előkelő részét a Magyar Vasutas
Magyar Vasutas, olyan időben, ami a jövőben is épp úgy, mint megtette
kor a Máv. munkásait a harc előké a múltban.
szítéséből és a célul kitűzött vívmányok
Sok szeretetnek, lángoló reménynek
ból kirekesztették ugyan, de szívesen a letéteményese a Magyar Vasutas,
látták volna sokan, ha a geszte rajta leszünk, hogy igazoljak ezt a
nyét a tiizböl a vasúti munkások is szeretetet és valóra váltsuk a reményekéi.
segítenék kikaparni. Már e pillanat
A Magyar Vasutas szerkesztősége
ban is jelentős föladat hárult ránk :
és az
visszatartani a célnélküli kockázattól
Országos szervező-bizottság.
a vasúti munkásokat, megmenteni a
szervezkedés és fölvilágositás lehető
ségét a bekövetkező általános össze
A lefolyt év munkája.
omlásból és megteremteni higgadtan,
józanul, de kérlelhetetlen szilárdság
«Minden Demosthenesnél szebben beszél a
gal a győzedelmes vasutas-szervezet tett.» Ez a közmondás igazol minket is, ha
a Magyar Vasutas első esztendejéről nem
jövőjét.
hosszú dicséreteket, hanem egysze
Ezt a nehéz feladatát fényesen ol zengünk
rűen bemutatjuk azt a munkát, amit lapunk
dotta meg a Magyar Vasutas. A leve- és a lap által teremtett és képviselt szerve
retést követő időkben a vasúti mun zet a lefolyt esztendőben végzett. Ez a
kások szervezete ép és sértetlen ma munka többet mond minden terjedelmes
radt és ma már büszke önérzettel szóhalmaznál.
Mindenekelőtt álljon itt
lehet konstatálni, hogy a vasúti mun
kások szervezetéből máris kinőtte ma a szervező-bizottság pénztári jelentése
gát a vasutasok általános szervezete;
1904 április hó 1-től, 1905 március 31-ig.
akik a kinevezettek közül érzékkel bír
KIADÁS
BEVÉTEL
nak a céltudatos szervezkedés iránt,
K
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akiket a múlt évi kudarc nem tett tel
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Április...............
2057 02
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809 09
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1558 66
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jesen reményevesztetté vagy rene
1017 18
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566 22
Junius...............
20
1333
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58
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gáttá : a munkások szervezkedéséhez
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1183 .—
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sze látható zászlaja a Magyar Vasutas.
1454 29
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December..........
A lefolyt év a kemény harcok,
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Január...............
1676 04
Január...............
könyörtelen küzdelem korszaka volt,
1509 82
Február .........
1434 30
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1590 52
Március .........
1769 76
Március .........
de korszaka a fényes eredményeknek
Összesen ... 15713 52
Összesen ... 15453 69
és gyümölcsöző munkának is.
Bevétel ..............
15,713.52
Harcról-harcra, de sikerről sikerre
Kiadás ..........................................
15,453.69
is vezetett a Magyar Vasutas egyéves
Készpénz 1905 március 31-én..............
259.83

A Magyar Vasutas megjelen min

Egy év...

11 szám
A bevétel legnagyobb része a Magyar
Vasutas előfizetéséből ered; a kiadások az
utolsó fillérig a lap kiadására és a vasutasok
szervezésének- és fölvilágositásának a mun
kájára fordittattak. A vasúti munkások által
választott szervező7bizottság kezeli a lapot,
ellenőrzi a pénztári forgalmat, felügyel a
szervezés és fölvilágositás irányára és ezzel
nyer legélesebben kifejezést az a körülmény,
hogy a Magyar Vasutas nem magánvállalat,
hanem a vasutasok lapja.
Több mint harmincegyezer koronát tett ki
az első év pénztári forgalma és ez az impo
náló áldozatkészség tette lehetővé, hogy
gyűlésekkel és röpiratokkal kellő munkát
fejtsen ki a szervezet.
Röpiratokban megjelent a lefolyt évben a
Szabad a vágány cimü 20.000 példányban,
Az Északi Főműhely cárja cimü 4000 pél
dányban, a Magyar Vasutas-hetilap cimü
10.000 példányban, Rába Sándor tanulmá
nyát : Miért bukott el a vasutas-sztrájk 5000
példányban adtuk ki és a Magyar vasutast
agitácionális célra 30.000 példányban terjesz
tettük.
Azonkívül szükségessé vált két ízben falragaszopon fordulni a nagy nyilvánossághoz.
A múlt évi sztrájk idején Nyílt levél a keres
kedelmi miniszterhez !> fehratü plakátot, az
üdvöztetések leghevesebb idején pedig A
közvéleményhez feliratú plakátot ragasztattuk
ki 500—500 példányban az egész fővárosban.
A fölvilágositás és szervezés munkáját
szolgálták a nyilvános gyűlések és értekezletek
is. Aki a Máv. alkalmazottainak jogfosztottságát ismeri, csak az tudja megbecsülni,
hogy mit jelent nálunk a gyűlés és értekez
let. Nyilvános gyűlést a lefolyt évben a fő
városban 14 et tartottunk, azonkívül a követ
kező vidéki városokban: Kolozsváron 1,
Debrecenben 2, Zágrábban 1, Szolnokon 2.
Bejelentett nyilvános gyűlést a rendőrség
nem engedélyezett Sátoraljaújhelyen, Szom
bathelyen. Szegeden elbocsátás terhe'mellett
tiltották meg a bejelentett gyűlésen való
részvételt. Piskin és Miskolcon a hatóságok a
főnökséggel együtt még az érintkezést is lehetet
lenné tették az ottani műhely-munkásokkal.
Ez a szellemi «járvány-zárlat» azonban nem
akadályozta meg, hogy ezeken a helyeken
is elvessük a fölvilágosodás magvait.
Értekezleteket tartottunk a főváros terüle tén
hónapokon keresztül úgyszólván napról-napra;
volt nap, hogy 3—4 helyen is volt egyszerre
értekezlet. A főváros környékén értekezletek
voltak: Rákosrendezőn, Rákoson, Rákoscsa
bán, Isaszegen, Pécelen, Rákospalotán, Új
pesten ; vidéken : Érsekújvár, Szombathely,
Pécs, Temesvár, Zólyom és Sátoraljaújhely.
Hozzátartozik e kimutatáshoz annak a fölemlitése, hogy Pécsett és Temesvárott a
rendőrség föloszlatta az értekezletet, de —
későn. Bizalmiférfi-értekezlet a fővárosban
minden két hétben volt, a szervező-bizottság
hetenkint legalább egyszer tartott ülést.
A munkástársaink egyrésze által okkupáit
Budapesti Olvasóegyletben minden pénteken
tudományos fölolvasás tartatott. A mozgalom
anyagi eszközeinek gyarapítására szolgált 1
kirándulás, 1 táncmulatság és 3 kedélyes
estély a főváros területén.
A karácsonykor Budapesten megtartott
országos értekezlet már a szervezkedés hala
dásáról tehetett tanúságot. Képviselve volt
24 város 106 küldöttel. Sokkal többen lettek
volna a Máv. igazgatóságának erőszakos
közbelépése nélkül. Az országos értekezlet
állapította meg a jog- és munkaviszonyok
szabályozására, a Konzum, nyugbér- és betegsegélyző-pénztár reformjára vonatkozó kö
veteléseket, megsürgette a balesetbiztosítást
és kimondta, hogy a szervezkedésnek ezidőszerint egyetlen lehetséges és célszerű módja
a Magyar Vasutas köré való csoportosulás.
Tervbevétetett és minden előkészület meg
történt egy horvát nyelvű vasutas-lap kiadá
sára, de a zágrábi statárium folytán ez
— egyelőre — lehetetlenné vált.
A szervező-bizottság eljárt a kereskedelmi
miniszternél a nyugbérpénztárra vonatkozó
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rendelet ügyében és Ludvigh e'mökigazgatónál a béremelés és d ágasági pótlék dolgá
ban A nyugbérpén tá ra vonatkozólag me
morandumot dolgoztunk ki és terjesztet
tünk be.
Beterjesztettük egy nagygyűlésünk megbí
zásából már mintegy 8 hónapja a VasutasSzövetség alapszabályait, amelyek — úgy
értesü ünk — ezidőszerint a Máv. igazgató
ságánál vannak véleményezés végett.
A Konzumban folyó komisz gazdálkodás
megszüntetésére erőteljes agitációt indítot
tunk, amelynek eredménye, hogy szervezet
ten, a győzelem erős reményével vonulnak
föl az öntudatos vasutasok a közgyűlésre,
amelyen előreláthatólag nagy többséggel el
fogadják az általunk beterjesztett és a nye
reség- részedésre vonatkozó indítványt. A
betegsegélyző-pénztárnál mutatkozó visszás
ságok megszüntetésére is megtörténik az
erőteljes szervezkedés. Lapunk mai száma
közli a beterjesztendő indítványunkat.
Hatalmas lépést a fejlődés utján jelent a
Magyar Vasutasnak hetilappá történt átala
kítása ez év március elején. Már most konsta
tálható, hogy ez az átalakítás úgy anyagi,
mint szellemi tekintetben teljesen bevált és
máris elmondhatjuk, hogy jövőnkért vívott
küzdelmünkben legjobb fegyverünk erősebb
és hatásosabb lett.
A hetenként megjelenő Magyar Vasutas
előfizetőinek ingyenes jogitanácsot ad, amelyet
dr. Kadosa Marcell ügyvéd ur lát el. A jogi
tanácsot igen sok munkástársunk veszi
igénybe és az már eddigelé is valóságos
jótéteménynek bizonyult.
Hosszú sora van az üldöztetéseknek is.
Egy munkástársunkat, aki az agitációból
derekasan kivette részét, sztrájk idején 12
napig tartottak, mint katonát, vizsgálati fog
ságban. Tiltott gyülésezés címén Temes
várod egy munkástársunkat 3 napi elzárásra
és 50 K pénzbüntetésre. Debrecenben pedig
4 munkástársunkat 1 — 1 napi elzárásra és
20—20 kor. pénzbüntetésre ítélték. Rend
szabályoztak a mozgalomban való részvétel
miatt a Budapest keleti kocsimühelyben 1,
a Máv.-nyomdában 4, Zólyomban 3, a szol
noki pályafenntartásnál 2 munkástársat. A
december 17 én megtartott mühelyfőnöki
konferencia következtében az Északi fő
műhelyben 1, Zágrábban 3, Szolnoki műhely
ben 8 munkást elbocsájtottak és ugyancsak
azért, mert az országos értekezleten resztvet
tek, Hatvanban, Szombathelyen, Debrecenben
1—1 munkástársunknak felmondottak. Nyil
vános akciónk és a közvéleményhez címzett
falragaszunk következtében azonban a leg
több helyen a felmondást visszavonták. Át
helyezéssel büntették a mozgalomban való
részvétel miatt: Zágrábból 1, Debrecenből 1
társunkat.
Hozzátartozik ehhez a kimutatáshoz az,
hogy a Magyar Vasutas ellen megindították
az első sajtópört. Állunk elibe.
Az üldöztetésekkel és a kifejtett munkával
arányban állanak az elért

eredmények
is. A Magyar vasutas megteremtette az össze
kötőkapcsot az egyes műhelyek és szolgálati
ágak alkalmazottai között; fejlesztettük a
szolidaritás érzetét, hangot adtunk az elnyo
mottak panaszainak és követeléseinek, rákop
pintottunk az apróbb és nagyobb basák kör
meire, úgy hogy a bánásmód alaposan javult.
A protekció fattyúhajtásait megnyirbáltuk,
pellengére állítottuk a gaz bésugás rendszerét.
A nyugbérkérdést mozgalmunk juttatta dű
lőre; helyenkint fizetésjavitást vívtunk ki, a
fiókmühelyekben ipari munkások részére
pedig pótbért. Az akkord-levonások ritkábbak,
mint azelőtt, sőt helyenkint emelték is az
akkord-árakat. A büntetések is gyérebbek.
Egészségügyi tekintetben is vívmányra mu
tathatunk : végrevalahára az igazgatóság ren
deletet bocsátott ki a mosakodóhelyek ügyében,
amelyeket most készítenek a műhelyekben
mindenütt.

Ez a múlt év munkája. A következő év
hozzon újabb haicokat és újabb eredmé
nyeket. De tartsák az öntudatos vasúti alkal
mazottak szünetlenül szem előtt, h< gy annál
nagyobb munkát végezhetünk, cm iái szebb
ere dményt vívhatunk ki, minél szélesebb körben
erősítik és terjeszt k a Magyar Vasutast.
Al első évfordulót azzal fogják testvéreink
a íegméltóbb módon megünnepelni, ha
mindegyik előfizetője a Magyar Vasutasnak
iparkodik legalább még egy előfizetőt sze
rezni. így dupla erővel mehetünk neki a
várható küzdelmének.

Évfordulón.
— A kinevezettek mozgalmáról. —

Esztendővel ezelőtt, egy a maihoz hasonló
szép rügyfakasztó áprilisi napon, megszűnt
ennek az országnak a vérkeringése, elállt a
szive dobogása.
Megálltak a vonatok.
Összebeszélés nélkül s mégis egy csa
pásra.
Ölbe hullottak a dolgos kezek s a vasuta
sok, ezek a hangyaszorgalmú munkások,
kikről a polgárság milliói ezideig azt hitték,
hogy csendes megelégedéssel veszik ki ré
szüket az országos munkából, egyszerre sor
suk szomorú valóságában állottak a köz
vélemény előtt: kenyeret és emberi jogokat
kérve.
így volt. Az a negyvenezer magyar ember,
ki fürgén, vígan, szinte bohém jókedvvel
felelt meg terhes feladatának, kenyeret kért,
mert éhezett. Pragmatikáért és polgári jo
gokért esengett, mert eleddig arról, hogy ő
is polgára e hazának, csak akkor szerezhe
tett homályos sejtést, midőn mindenható
basái a választási urnák elé parancsolták.
Rabja volt a szolgálatának, engedelmes,
tevékeny szolgája a nagyközönségnek és
rabszolgája az államhatalomnak.
És sok esztendőn keresztül esengett, könyörgött a rabszolgasorból való felszabadí
tásáért. És sok esztendőn keresztül hiába
könyörgött, hiába esengett.
És azon derűs áprilisi napon, az urnák
ezerkilencszáznegyedik esztendejében, végre
öntudatra ébredt.
Megcsördültek a bilicsek és azt csikorog
ták gazdáik nevében: «Mi is itt vagyunk.
Emberi bánásmódot, polgári jogokat aka
runk*.
A rabszolgák tömegbe verődtek és vihar
ként harsogták:
«Állam, adj kenyeret, hogy erőnk legyen
azt a rengeteg terhet cepelni, melyet vállainkra raktál. Állam, mi gyülekezni aka
runk, hogy panaszainknak szabad folyást
engedve, sérelmeinket a te magas színed
elé vihessük. Add meg nekünk is a minden
polgárt megillető gyülekezési jogot, amit ed
dig megtagadtál tőlünk. Állam, add meg
nekünk a kötelességeinket is, de jogainkat
is egyaránt szabályozó szolgálati pragmati
kát. Állam, add meg nekünk a szövetkezés
jogát, mely bennünket kancsukás basáink
ellenében védelmébe vegyen. Add meg a
polgári jogok e legkezdetlegesebbjeit és mi
nyugodtan hajtjuk fejünket ismét a munka
igája alá. Az alá az iga alá, melynek járom
szöge most is csak a végtelen elkeseredés
miatt hullott ki helyéből*.
És az államhatalom nem adott meg sem
mit, még csak nem is Ígért és — megálltak
a vonatok.
A hatalom kezelői az első pillanatban
meghőköltek az eddig jámbor vasutasok
erejének ily elementáris megnyilatkozása
előtt, de mihamarább észrevették a hatalmas
test gyengeségét is: a szervezettség hiányát
s a kinevezett vasutasok ügye ettől a pilla
nattól kezdve veszve volt.
Az öt napig tartott sikertelen alkudozás
csak ürügy volt: időnyerés a mozgalomnak
erőszakos módon való leveretéséhez.
Felvonult a katonaság.

3. oldal
Elfogattak a vezérek.
S a vasutasok, mintha mi sem történt
volna, fogcsiko gatva bár, szépen munkába
álltak s megindultak a vonatok.
Azután jön a bosszuállás munkája: a fel
függesztés, perbefogás, elbocsájtás s ez a
dicstelen munka tan még ma is — a hatal
mas megrázkódtatásnak első évfordulója
napján.
Nem bíráljuk ma a történteket, csak
konstatáljuk, hogy ebben a mozgalomban
sok hiba történt.
Hibáztak a kinevezettek, ámde hibáztak
az államhatalom kezelői is.
Hibáztak a kinevezettek, mert sztrájkba
álltak szervezetlenül s napokig tartó válságba
sodorták az országot, — válságba, mely
szervezettség esetén csak órákig tartott volna.
S hibáztak a hatalom kezelői, mert nyers,
sőt durva erőszakot alkalmaztak akkor,
amikor a biztató szó is elegendő sulylyal
birt volna. Hibáztak azért is, mert a lefolyt
esztendőt nem a munkamegszüntetés kutforrásának megállapítására, nem a bajok
orvoslására fordították, hanem a bosszumü
felépítésére.
Ók még ma is szentül meg vannak róla
győződve, hogy a sztrájk előkészítve, szer
vezve volt s az után kutatnak, aki csinálta.
Már pedig ez dőre politika. Ami meg
történt, megtörtént, azt jóvá tenni nem lehet
s a fegyelmi eljárásnak, meg a bírói Ítélet
nek a jelen esetben sem példaadás, sem
pedig megtorlás szempontjából nincs helye.
Az az esemény, melynek évfordulója ápr.
hó 19-ére esik, ma már csak egy tanulsá
gos példa. Tanulhatunk belőle mi vasutasok
valamennyien, de tanulhat a hatalom is.
És lehetne ez a nap még egyéb is, mint
példa: a magábaszállás ünnepe.
Lássák be a hatalom birlalói, hogy a
bűnösöket nem ott kell keresni, ahol ők
keresik. Nem mindig az a bűnös, aki vá
dolva van. Legyen vége a vesszőfuttatásnak.
Hagyják végre abba az ok és cél nélkül
való üldöztetést.
Ha már egyebet nem tudnak adni a tes
tületnek, évforduló napján szüntessék be a
sanyargattatást s visszafojtott keserűség he
lyett talán-talán nyugalom és csendes meg
elégedettség fog a szivekbe szállni.

SZEMLE.
BELFÖLD.
A zsoldiró a Konzumról. Az a téntakuli,
amit a Máv. igazgatósága a legoiszkosabb
munkára szokot fölbérelni, Keleti Lajos most
háromoldalos cikket ereszt meg a Konzumról
és a szervezett vasúti alkalmazottak készü
lődéséről a vasárnapi közgyűlésre. Keletit
ismeri és megveti minden tiszteséges vasutas.
Amit lapjában ir, arról látatlanban is a
viszonyok minden ismerője megmondhatja,
hogy nem lehet egyéb butaságnál, hazudságnál és ferdítésnél. Nem tartjuk tehát szük
ségesnek és küzdelmünk tisztaságával összeférhetőnek, hogy ezzel a pöcegödör-szerkesztövel vitába bocsátkozzunk. Csak azt
akarjuk e helyen kiemelni, hogy súlyosabban
a Konzumnak jelenlegi vezetősége el nem
ítélhette sajátmaga az eddigi rendszert, mint
azzal, hogy Keleti Lajossal védelmezted meg
magát. Hogy, benünket támad és piszkol,
azt jóleső elégtétellel veszszük tudomásul.
Ez bizonyítéka annak, hogy jót akarunk és
a helyes utón haladunk. Csak próbálna be
nünket dicsérni az azantigentleman, ugyancsak
elbánánk vele. Meg vagyunk elégedve a
dolgok jelenlegi állásával: a Konzum veze
tőségét dicséri Keleti Lajos, benünket pedig
szidalmaz, — rendben van!
Osztrák kartársaink üdvözlete. A Ma
gyar Vasutas megalapításának első évfa dulója alkalmából sok helyről kaptunk szilyes
üdvözletek. Közöttük az osztrák vasutas
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szervezettől is. Osztrák kartársaink a követ
kező üdvözlő levelet küldték:

Becs, 1905 márc 11.
Kedves Kartársak!
Igen nagy örömünkre szolgál, hogy
szaklapotok egy éves fönnállásakor
üdvözölhetünk benneteket, s egyúttal
kifejezhetjük mindnyájunknak azon re
ményét, hogy a későbbi években alkal
munk lesz arra, hogy benne a vasuta
sok érdekeinek hatalmasan kifejlett
publicista védelmezőjét bírjuk.
Az erős szervezet mellett semmisem
oly égetően szükséges manapság a
küzdő vasutasoknak, mint egy véde
lemre képes sajtó, melyet erős fegy
verként mindannyiszor használniok kell;
hogy a kartársak szervezése és felvilá
gosítása sikerrel folyjon. Ép azért nek
tek ép úgy, mint nekünk ép ezen a
téren próbálnak nehézségeket támasz
tani. A szigorú fegyelem és áldozat
készség azonban lehetővé teszi, hogy
lapotoknak folyton növekvő befolyást
szerezzetek úgy, hogy az ellenféltől
rettegett és egyúttal a vasutasok fegy
vere meg szócsöve lesz.
Ebben a reményben küldjük a még
fiatal harcosoknak szerencsekivánatainkat és testvéri üdvözletünket.
Éljen a nemzetközi szolidaritás!
Testvéri üdvözlettel
a «Der Eisenbahner»
az osztiák vasutasok központi
lapjának szerkesztősége.

A Máv. koldusai. A Népszavá-ban ol
vassuk a következőket: A fiumei nyomdai
munkások az elmúlt hét folyamán a követ
kező körlevelet kaplák kézhez:
Gyiijtöiv könyöradományra.
Én alulírott Máv. raktári munkás egy és fél éve
betegeskedem és betegségem által munkámat el
veszítettem. A legnagyobb nyomorban tengődöm
és haza szeretnék utazni, de nincs egy árva krajcár
pénzem sem. Tehát, felkérem az «Unió»-nyomdában alkalmazott összes jószivü urakat, lennének
oly szívesek egy vergődő beteg emberen a leg
csekélyebb adakozással is segíteni, mivel nekem
semmiféle rokonom nincsen, akihez fordulhatnék.
Kérésemet ismételve és kegyes adakozásukat már
előre is ezerszer köszönve, maradok a legaláza
tosabb szolgájuk

Béres János,
Máv. raktári munkás a fiumei közkórházban.

Kőszívű embernek kell annak lenni, akik
nek lelkét e sorok meg nem hatják. A mil
liókkal dolgozó, busásan jövedelmező Máv.
munkásai küszöbről-kiiszöbre járva gyűjtenék
maguknak a könyöradományokat, ha járni
tudnának. A nyomorékok a kórház szalma
zsákjain körleveleket fogalmaznak a jószívű
ség megadóztatására, hogy haza tudjanak
menni családjukhoz meghalni, vagy tovább
nyomorogni. És kikhez fordulnak? A millió
kat bezsebelő Máv.-hoz? Ahoz a vállalathoz,
amelynek érdekében egészségüket elvesztet
ték, életüket kockáztatják? Nem, hanem a
munkáslestvérhez. Itt van szív, emberszeretet,
könyörületesség, mig a Máv.-nál nincs egyéb,
mint a tőke zsoldjában megkövesült bürokra
tizmus, amelynek csak addig ember a mun
kás, mig verejtékéből hasznot szűr le, mig
kizsákmányolt munkaereje kenőolaja tud lenni
a szárnyaskerekek tengelyének. Eljő majd a
munkásság szervezkedése révén ebben a mi
országukban is a kötelező munkásbiztositás
intézményének az ideje, ahol ma a Máv.-ok
és egyebek a kisajtolt emberanyagot a kór
házak szemétdombjaira lökik.

Csetepaté a Konzum-igazolványok
körül. Megírtuk lapunk utolsó számában,
hogy dr. Murányi, a Konzumnak ezidőszerint
titkára hitvány ürügygyei tagadta meg Sze
mere Lipót irodaaltisztnek az igazolványok
kiadását. Ez ügyre vonatkozólag megszereztük
a két levél másolatát. Az egyiket Murányi
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küldte Szemerének és nagykegyesen elküldi
igazolványát egy porció gorombaság kísére
tében. Ez a levél igy hangzik:
«A magy. kir. államvasutak alkalmazottai
gyasztási szövetkezete.!

jutott. Olyan mmkástömegek érdekeiért
küzd, melyek gazdasági elnyomatásuk
mellett még egyéni szabadságukban is
korlátozva vannak. A magyar állam még
azokat a szerény jogokat is elvonja
alkalmazottaitól, melyekben a többi ipari
szakmák részesülnek. A vasúti munkások
nem szervezkedhetnek és nem gyüle
kezhetnek úgy, mint a többi ipari
szakmák. Küzdeniök kell a legtermé
szetesebb jogaikért. És ebben a küzde
lemben a Magyar Vasutas derekasan
veszi ki a részét. Kíméletlen mindazokkal
szemben, kik a vasúti munkások jogos
küzdelmét megnehezítik. De a proletárság harca olyan természetű, hogy
csak lépésről-lépésre haladva, képes
eredményeket kivívni. A vasúti alkal
mazottaknak meg kell érteniük azt, hogy
úgy mázon célért és ugyanazon eszkö
zökkel kell küzdeniök, mint az osztály
harc álláspontján levő ipari szakmák
küzdenek.
Testvéri üdvözlettel
A Magyarországi szakszervezeti tanács
titkári hivatala:
Jászai Samu, titkár.

fo

Tisztelt Szemete Ur 1
Ön a mai napon ismételten volt szives megjelenni
a fogyasztási szövetkezet irodájában közgyűlési iga
zolványának kivétele végett, mely alkalommal az
alárendelt iroda-személyzet előtt én rólam sértőleg
nyilatkozott.
Igazolványát csatoltan megküldve, közlöm Önnel,
hogy sértegetni vagy gorombáskodni csak oly egyén
nek van joga, aki azért elégtételt is képes nyújtani,
amit azonban Öntől nincs módomban megszerezni.
Budapest, 1905 április hó 3-án.
Dr. Murányi Gyula
fogy. szöv. titkár.

Látnivaló, hogy egy dologhoz alaposan
ért dr. Murányi Gyula: a hencegő gorom
báskodáshoz. De Szemere kartársunk meg
adta a krakélereskedő levélre a következő
méltó választ:
Tek. dr. Murányi Gyula urnák
fogy. szöv. titkár.

Budapest.
A ma kézhez vett április 3-iki kelettel hozzám in
tézett levelét egy percig sem kívánom válasz nélkül
hagyni.
A közgyűlésre szóló igazolványom kiadhatására
adott kegyes engedélyét igazán köszönöm, mert hi
szen egészben csak háromszor voltam érte. Azon
kirohanására pedig, hogy: ^sértegetni vagy gorom
báskodni csak oly egyénnek van joga, aki azért
elégtételt is képes nyújtani, amit azonban tőlem
nincs módjában megszerezni!, azzal válaszolok :
Murányi ur jogászagyából kipattanó szellemessé
gét föl nem érhetem. Én csak a magam laikus eszé
vel tudok gondolkozni és fogalmam megalkotásában
ellentétbe jutok a doktor ur jogi szempontjával, mi
vel szerény fölfogásom szerint, sértegetésre vagy
gorombáskodásra létező jog egyáltalán nincs. Ennél
fogva nemcsak a Konzum egy tagjának — kit Mu
rányi ur diszkvalifjkál — hanem a Konzum titkár
jának sincs joga sértegetni vagy gorombáskodni,
mert ez nem méltó cselekedet egy jónevelésü em
berhez. Én (lyent nem is cselekedtem, hanem egye
dül kritikát gyakoroltam. Mert ngyanezen szövetke
zetnek melynek Ön fizetett tisztviselője, én igényjpgosult tagja vagyok, s mint ilyen jogom van, az
Ön tulkapó és jogcsorbitó erőszakoskodását kriti
zálni, ellene határozottan, tiltakozni, ennél pedig
egyebet sem tettem Ezt Ön persze sértésnek és
gorombaságnak minősíti.
Ha tehát egyéni mivolta ily kritikát el nem bir,
mondjon le a javadalmazásáról. Meri kétségtelen,
hogy csakis ez vonza oda, mivel e tisztség viselését,
mint fizetéstelen diszállást, nagyon soványnak találná
és arra ily minőségben bizonyára nem is vállalko
zott volna.
Ami végül azt a megjegyzését illeti, hogy: «nincs
módjában tőlem elégtételt szerezni», hát ez kissé
burkolt é telmü és nem is értem célzását, mert én
mindenkor és minden körülmények közt a nyíltság
és igazmondás elvét vallom. Üzenete minden esetre
sértő tendenciájú és arra csak alábbi lehet a vá
laszom:
Vagyok olyan tiszteletben tartott egyéne a társa
dalomnak, mint Ön. Jellememnek nincs ernyedező
foszlánya, előéletem szeplőtlen és egy percnyire sem
éreztem soha és nemis fogom érezni a jövőben
sem vágyát annak, hogy a magam jellemét a társa
dalom részéről sezerény személyem iránt nyilvánvaló
megbecsülést és rokonérzést a tisztelt szövetkezeti
titkár űréiért cserébe vigyem, vagy érte csak föl is
ajánljam.
Ha mondataim valósága felől kételye volna, jöjjön
velem a piac porondjára, halljuk meg a közvélemény
bíráló szavát.
Budapest, 1905 április 4.
Szemere Lipót.

Közreadtuk ezt a két levelet — dacára,
hogy tisztán magánjellegüek — azért, mert
élénk bizonyítékát képezik annak, hogy mi
csoda üres, tartalmatlan ember az, aki titkári
minőségben korlátlanul osztogat és von meg
a Konzumtagoktól jogokat és becsületet, to
vábbá azt is jellemzi a két levél, hogyan
mérgesíti el a mai rendszer a vasutas-társa
dalom belső életét. Ez teszi e két levelet
közérdekűvé.

A magyarországi szakszervezeti tanács
titkárságától a következő üdvözlő sorokat
vettük:
A vasúti munkások t. szervező
bizottságának!
A Magyar Vasutas fönnállásának
évfordulója alkalmával fogadják a Szak
szervezeti tanács üdvözletét. A vasúti
alkalmazottak gazdasági küzdelmében a
Magyar Vasutasnak igen fontos szerep

KÜLFÖLD.
Az olasz vasúti törvények. Római
távirat jelenti, hogy az uj olasz kormány
szombaton, e hó 8-án terjesztette be a kép
viselőházban az uj, módosított törvény
javaslatot, mely a vasutak államosítását ren
deli el. Hogy miben allnak. a módosítások
és hogy kikapcsolta-e az uj kormány a
fegyház-rendelkezéseket az uj törvényjavas
latból, azt a szűkszavú távirat nem árulja
el. A legközelebbi idő megadja erre is a
felvilágosítást. Olasz szervezett kartársaink
készen várják a történendőket, akár harcot,
akár békét hozzon a jövő. A céltudatos
szervezkedésnek egyebek között megvan az
a haszna is, hogy az ellenség sohse találja
készületlenül a szervezet tagjait.
Az olasz munkáskamarák statisztikája.
A «Bolletino dél ufficio dél lavoro» (a mun
káshivatal közlönye) februári száma a mun
káshivatal felvételei ^lapján közli az olasz
munkáskamarák statisztikáját. 1904. év nyarán
eszerint 41 munkáskamara állt fenn, amelyek
3345 osztályt és 347,149 tagot foglaltak
magukban. A legjelentékenyebb munkás
kamarák között van a bolognai (36,481 taggal),
a reggio-emiliai (32,490), a milánói (20,947),
a génuai (18,527), a ravennai (18,438) és a
parmai 15,357) taggal.

Nyolc órás munkanap fiatal munkások
számára az angol bányaüzemekben. Az
angol alsóház március 17-én másolik olva
sásban elfogadta azt a törvényjavaslatot,
mely a kőszénbányákban alkalmazott fiatal
egyénekre vonatkozólag a nyolc órás munka
napot hozza be.

A

BUDAPESTI SZERVEZETT VASUTASOK
a Konzum közgyűlésére érkező

= vidéki tagok =
tiszteletére vasárnap, folyó hó 16-án, délben
12 órakor a József főherceg-szállodában,
Vili, kér., Baross-tér 2. szám alatt

társa s-e bedet
rendeznek,
amelyre az összes vidéki és az érdeklődő
budapesti tagtársakat tisztelettel meghívják.

Részvétel I K 20 fill.
Kérjük a fővárosi tagtársakat, szíveskedjenek
sürgősen bejelenteni, hányán vesznek részt, hogy
minden előkészületet idejekorán megtehessünk.
A vidéki tagtársak szép számmal jelentették be
részvételüket.
MAGYAR VASUTAS,
VII., Csömöri-ut 28.
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A németországi vasutasok
szervezkedése.
A jubiláns Magyar Vasutast a Délnémet Vasúti
Munkások Szövetségének titkára, Albert Rosshaupter kartárs a következő érdekes és tanulságos cik
kel köszönti:

Magyarország vasutasai most készülnek
szaklapjuk, a ^Magyar Vasutas*, mint a
modern magyar vasúti mozgalom szellemi
összekötő kapcsa egy éves fennállásának
megünneplésére. Nehéz gazdasági küzdelmek
idejéből kialakulva, megszületve, az a hala
dás, melyet a magyar vasutasok mozgalma
fennállásának arasznyi rövid ideje alatt
minden irányban felmutathat, kétségtelenül
minden gondolkozó magyar vasutas szivét
erősebb dobogásba hozhatja. De nemcsak a
magyar vasutasok összessége, nem, az öszszes országok szervezett munkássága kell,
hogy részt vegyen magyar testvéreik ünne
pén. A munkásságnak mindenütt van oka
öivendeni, ha valamely országban a mun
kásosztály uj szervezetének csirája lett el
hintve, mely hivatva van a nemzetközi
szociális törvényhozás kiépítésére, a munkás
osztály társadalmi és gazdasági helyzetének
emelésére közreműködni. Különösen élénk
részt vesz a modern szervezett német mun
kásság, melynek szervezeti viszonyairól tu
dósi'ani lesz mai feladatom célja.
A német munkásmozgalom általában ritka
tömörségnek örvend. A központosított szö
vetségekben egy millión felüli német mun
kástömeg van organizálva, mely a tőke
kizsákmányolásával s a profitdühvel szem
ben szilárd védbástyát képez. Egészen
másként áll azonban a német vasutasok
ügye. Számtalan apró kötelékbe és jelenték
telen helyi egyesületben organizálva, a né
met vasutas-mozgalom az erők szétforgácsoltságának vigasztalan képét mutatja. De Né
metországban is van a vasutasoknak két
közfonti egyletük. Az egyik a Hamburgban
székelő «Német vasutasok szövetsége* mint
a modern munkásmozgalom képviselője. A
másik: «A német vasúti munkások és kéz
művesek köteléke*, mely Triezben székel és
a klerikális nemzeti irányt képviseli. Ezek
től eltekintve, gyakran a viszonyok nyomá
sának engedve, a német birodalom egyes
szövetséges államaiban — amennyiben azok
önálló vasutigazgatóságokkal bírnak — is
alakulnak önálló szakszervezetek, mint Po
rosz-, Bajorországban, Würtembergben és
Badenben. Azonban itt is mindenütt, legalább
szám szerint, a keresztény-nemzeti irány a
domináló. Ez< ken kívül még, mint kiválóan
délnémet központi szövetség a
Délnémet
vasúti munkások szövetsége* áll fenn Nürnberg székhelylyel.
Magától 'értetődik, hogy ez alkalommal
nem lehet feladatom, mindezen szervezetek
fejlődési történetére részletesen kitérni. Fel
adatom lesz a két modern szervezet fejlődés
menetéről szólani, még pedig a németországi
vasutasok és a délnémet vasúti munkások
szövetségéről. Az elsőnek megnevezett köte
lék keletkezésének ecsetelését tulajdonképpen
jobb szeretném hivatottabb tolira bízni, mi
vel én csak néhány év óta állok szorosabb
viszonyban ezzel az egyesülettel. Mégis sza
bad talán magamban feltételezni annyi
hozzáértést és tudást ezen kötelék viszonyait
illetőleg is, hogy hozzászólhassak. Tehetni
vélem ezt annyival inkább, mivel sok adatot
merítettem Jochade barátomnak, ezen kötelék
elnökének 1902-ben, a II. osztrák vasúti
kongresszus alkalmával az osztrák testvér
lapban ezen szervezet keletkezéséről irt
meglehetősen beható ismertetéséből.
A 80-as évek vége felé a viszonyok nyo
másának engedve, a porosz és szász vasuta
sok között élénk mozgalom támadt, mely
egyes sztrájkokban tört ki. Ezek azonban
nagyobbrészt, legalább anyagi tekintetben
meglehetősen csekély eredménynyel végződ
tek. Így 1889-ben a kocsirendezők sztráj
koltak Halléban oly eredménynyel, hogy
néhány óra lefolyása alatt az egész közép
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német forgalom torlódásba jutott s az igaz
gatás követeléseikkel kénytelen volt számot
vetni. 1890. évben különösen a szász vasu
tasok között mutatkozott élénk mozgalom,
mely részleges munkabeszüntetéshez vezetett.
A hambuigi vasutasok is megkíséreltek egy
küzdelmet, de csak azt érték el, hogy az
egész mozgalom vezetői az utcára kerültek.
Ugyanezen év pünkösdjén kongresszust tar
tottak Magdeburgban, melyen azonban igen
gyéren jelentek meg s a vasutigazgatóságok
korán is értesültek a kongresszusról, (amint
hogy egyáltalán hiba volt az igazgatóságo
kat értesíteni) s az összes megjelenteket
állásaikból elbocsátották s az egész mozgal
mat ezzel elfojtották.
1896. évben Hamburgban körülbelül 16,000
kikötő munkás lépett sztrájkba. Ez a tizen
egy hetes óriási küzdelem a szolgaságba
hajtott vasutasok szivét is megdobogtatta,
.annyival is inkább, mivel a vasutigazgatás
munkás-rabszolgáit a leghitványabb tettre,
— a leghitványabbra minden tisztességese i
gondolkodó munkás szemeiben — rendelte
ki: a sztrájktörésre. December 8-án Ham
burgban a vasutasok egy sok ezer vasutas
által látogatott gyűlést tartottak, melyen a
sztrájkolók. t rokonszenvéről biztosították s
legerélyesebben tiltakoztak az ellen, hogy
őket sztrájktörők gyanánt felhasználják.
Ugyanekkor elhatározta a gyűlés egy általá
nos német vasutas-szövetség alapítását, mo
dern alapon. Az alakuló-gyűlést 1897 jan.
17-én tartották meg s ezen az előterjesztett
alapszabályokat is elfogadták. Ezzel tehát a
német vasutas-szövetség megalap tása bevégzett ténynyé vált: a kötelékbe való be
lépés azonban az összes vasutigazgatások
részéről azonnali elbocsáttatás terhe mellett
megtiltatott. Ezzel természetesen a denunciálásn k tág tere nyílt. Ha valaki egy
munkásnak haragosa volt, csak denunciálni
kellett, hogy a hamburgi vasutas-szövetség
nek tagja, hogy rögtön elbocsássák. Például
álljon itt ennek az esetnek fölemlitése, hogy
az altonai vasutigazgatóság a hamburgi va
sutas-szövetséghez való tartozás miatt föl
jelentett 20 vasutast rögtön elbocsátott, holott
ezek közül tényleg csak hárman tartoztak
oda. Ezen eset óta Németország nagyobb
városainak legtöbbjében, de különösen EszakNémetországban ismételten nagymérvű cso
portos elbocsátások történtek. így Magde
burgban a rendőrség egy gyűlésen résztvevő
37 vasutast meglepett s mindnyája elbocsát
tatott. Az utóbbi időben is Hamburg, Altona,
Darmstadt és Bromberg városokban történ
tek nagyobb elbocsájtások.
Minden túlzás nélkül elmondhatjuk, hogy
ritkán halmoztak annyi kegyetlenséget és
brutalitást egy számban annyira korlátolt
körre, mint ezen hamburgi szövetség tényle
ges és vélt tagjaira. A vasutigazgatások azt
hitték, hogy ezen erőszakos rendszabályok
kal munkásaikat és hivatalnokaikat megret
tentik. Egyet azonban elfelejtettek. Elfelej
tették azt, hogy minden egyes igazságtalanul
elcsapottal a mai társadalmi rendnek és
kapitalista kormányformának egy-egy uj ádáz
és elkeseredett ellenséget,nevel s hogy saját
rabszolgáinak sorában is nagy, mindinkább
fokozódó elkeseredést szült ezen eljárás. S
ezen nehéz sorscsapások ellenére is, miként
azelőtt, büszkén emeli föl fejét a «Németországi vasutasok szövetsége» s épp úgy,
mint azelőtt, most is hangoztatja súlyos pa
naszait a kötelék sajtóorganuma a «Weckruf
dér Eisenbahner* (Vasutasok ébresztője).
Nem könnyű feladat a porosz-szász vasut
igazgatóságok álnokságai s csalafintaságai
ellen küzdeni. De ez az egyenlőtlen fegyve
rekkel vívott harc az egyesülési jogért, talán
nem is oly messze jövőben a munkásság
győzelmével fog végződni.
Ezzel lezárhatom ezt a fejezetet s rátérhe
tek a Délnémet vasúti munkások szövet
ségére.
A németországi vasutasok szövetségének
1898. évi pünkösd napján Lipcsében meg
tartott közgyűlésén megjelent, mint a bajor
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vasutasok képviselője, a néhány hó előtt el
halt Winkler Henrik, a schweinfurti forgalmi
műhely lakatosa Ezen közgyűlés határozatai
oly kevéssé elégítették ki őt, hogy huza
téi ve, rögtön hozzálátott egy önálló bajor
szövetség megalapításához a bajor vasúti
munkások részére. E célból érintkezésbe lé
pett egyesekkel, kik vele, mint a betegsegélyző-pénztár képviselőjével, ilyen minőség
ben ismeretségben állottak s e réven 1898
október havában Nürnbergben a bajor vasúti
műhely- és forgalmi munkások szövetsége
meg is alakulj. Ez az alapítás annyival is
nagyobb nehézségekbe ütközött, mivel alig
két évvel megelőzőleg egy keresztény-nem
zeti irányú szervezet, a bajor vasutasok köte éke létesült, melyhez a bajor vasutasok
a csekély járulék s az ezzel szemben kilá
tásba helyezett nagy előnyök folytán töme
gesen csatlakoztak. Azunban a fölvilágosodottabb mühelymunkások csakhamar fölis
merték, hogy az ultramomán szervezet nagy
hangú ígéreteiben mennyire bizhatnak s
csakhamar tekintélyesebb számban csatla
koztak az uj szervezethez, úgy hogy tagjai
nak száma rövid idő alatt kétezerre rúgott.
Nagyobb ellenszenvvel találkozott azon
ban a szervezet a forgalmi munkások köré
ben: még .pedig azéit, mert az uj szervezet
csakhamar szociáldemokrata hírébe jutott,
mely szótól, legalább akkor még, a bajor
vasúti munkások túlnyomó része megijedve,
menekült. Ez a tény okot is szolgáltatott
arra, hogy a Regensburgban megtartott köz
gyűlésen a «forgalmi munkások® szókat tö
rölték s igy az uj szervezet a «bajor mühely
munkások köteléke® címet kapott.
A következő év lefolyása alatt a forgalmi
munkások egy része előtt is világossá lett,
hogy mi a valódi értéke az ő ókeresztény®
szervezetüknek, úgy hogy az 1901. évben
Augsburgban megtartott közgyűlésen újra
fölvették a ^forgalmi munkások® toldalékot
a címbe. Hogy állandó összeköttetést teremt
senek a helyi bizottságok között, egy szö
vetségi közlönyt indítottak, mely ugyan köz
vetlen a szervezet megalakítása után csak
rendszertelenül, később azonban minden két
hétben pontosan megjelent. Nemsokára a
bajor kötelék megalakítása után Württembergben is mozgalom indult meg. Az ott
még szétszórtan fenállott helyi mühelymunkásegyesületek egy «württembergi vasúti műhelyés forgalmi munkások országos szövetség»-évé egyesültek. Ez a szervezet is el
fogadta hivatalos közlönyéül a bajor mühely
munkások lapját, mely ez időponttól kezdve
a <íDélnémet vasúti munkások lapja, a bajor
és würitembergi vasúti mühelymunkások
közlönye® címet viseli. Ezzel már bizonyos
összefüggés létesült a két szervezet közt.
Közben a badeni mühelymunkások is azon
igyekeztek, hogy szervezetet alapítsanak, még
pedig a bajor kötelék vezetőjének, az elhalt
Winkler kartársnak kezdeményezésére. Ez
eredményezte a «Badeni műhely- és fűtő
házi munkások szövetségé»-nek megalapítá
sát. Ez a kötelék is hivatalos közlönyévé
tette a «Délnémet vasúti munkások lapját®.
A schweinfurti szövetséggyülésen fölmerült
a bajor és a württembergi szövetségek egye
sítésének eszméje, melynek megvalósítását
a szövetséggyülés egyhangúlag el is hatá
rozta. 1902. évi szeptember hó 21-én a há
rom szervezet képviselői — miután időköz
ben a badeni kötelék is csatlakozott — kö
zös értekezletre gyűltek össze. Az értekezlet
az egyesülés legfontosabb poníjaira nézve
megállapodásra jutott s elhatározta, hogy
karácsony két napjára közös képviseleti gyű
lést tart a hivatalos egybeolvadás keresztül
vitelére. Most azonban a szervezetek elöl
járói elkövették ugyanazt a hibát, melyet
kevéssel azelőtt a porosz kollégák is elkö
vettek, hogy a kongresszus 'megtartását hi
vatalosan tudatták a bajor államvasutak
igazgatóságával, azzal az egyidejű kéréssel,
hogy szabadságolják a delegáltakat. Az ál
lamvasutak egyes üzletkezelőségei már rég
óta rossz szemmel nézték a szervezetek ki-
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alakulását: a bajor államvasutak vezérigaz
gatósága a delegáltak szabadságolását meg
tagadta s elrendelte, hogy mindenki tartozik
munkanapján, különbeni elbocsájtás terhe
alatt, rendeltetési helyén munkában megje
lenni. A kongresszus megtartásától tehát el
is állottak; de a három kötelék elöljárói egy
kis wiirttembergi városkában, Ulmban ta
nácskozásra jöttek össze, melyben az egybe
olvadást elhatározták minden körülmények
közt, tekintet nélkül a következményekre,
még pedig a következő év folyamán. Két
wiirttembergi értekezlet! tagot azonnal haza
érkezőik után elbocsájtottak a szolgálatból.
A három szervezetnek tervezett egybeol
vadását 1903. év husvétján Münchenben
végre is hajtották. Egyidejűleg elhatározta a
nagygyűlés, hogy a kötelék'lapját hetenkint
adja ki s egyszersmind a szövetségi tagdijat
havi 30 pfennigről heti 10 pfennigre emeli.
Több elbocsájtást terveztek a pfalzi vasutigazgatóság részéről, mely vasút ezidőben
még magánvállalat volt, de államosítása már
csak rövid idő kérdése volt. Az elbocsájtot
tak közt voltak Theis és Obermeier társaink,
legkiválóbb vezetői a pfaizi mozgalomnak.
Mindezen tűszurások ellenére a szervezet a
legerőteljesebben fejlődött. 56 helyi bizott
ságban mintegy 8000 tagot számlál ma a szö
vetség; ezek között a legjelentősebbek közel
1000 taggal a következő helyek: -München,
Nürnbetg és Karlsruhe. A pünkösdi ünnepek
alatt tartja meg a szervezet első közgyűlését
Stuttgartban, a stuttgarti szervezett munkás
ságnak saját munkásházában, mely közgyű
lés az alapszabályok értelmében minden két
esztendőben tartandó meg.
Mint magyar társamk ezen fejtegetésből
is láthatják, a modern német vasutas-mozga'om története sincs híjával a nehéz küz
delemnek s még sok nehéz küzdelmet kell
megvívni, mig a vasutigazgatások a szerve
zetek szavát figyelembe veszik. A felvilágo
sításnak még nagyon sok szavát és érvét
kell harcba vinnünk, mig a vasúti proleta
riátus közömbös nagy tömegét a modern
munkásmozgalom törekvéseinek megnyerjük.
De amint eddig nem csüggedtek, úgy
ezután sem fognak elcsüggedni a szervezett
német vasutasok igaz és jogos küzdelmük
ben. Tovább folytatják a folyton fölmerülő
nehéz akadályok ellenére is egész a végle
ges győzelemig.
S hogy ezen példához híven, magyar tár
saink is szívóssággal s kitartással fogják
végig küzdeni a harcot: ebben biztosak
vagyunk.
Mert csak az érdemli meg a szabadságot
s az életet, ki ezt naponta kiküzdeni kény
telen.
München, 1905 április hóban.
Albert Rosshaupter.

Közgyűlés előtt
(A Máv. betegsegélyző-pénztára.)
Közéig a közgyűlés. Az egyetlen alkalom,
amikor a betegsegélyző-pénztár tagjai szóhoz
juthatnak s sérelmeiket előadhatják. Ez is
csak úgy történhetik meg, ha a Máv. alkal
mazottak az egész vonalon oly közgyűlési ki
küldötteket választanak meg, akikben van
elég ügyszeretet és bátorság, hogy kartársaik
érdekében helyt állanak.
A közgyűlésen a tagok kiküldöttei több
ségben vannak. Ugyanis az alapszabályok
28. §-a szerint, a munkaadó vasutintézet
képviselői a közgyűlésen együttesen a szava
zatok egyharmadát képezik, mig a szavaza
tok kétharmad része a tagok által választott
kiküldötteknek jut.
A föld kerekségén mindenütt, minden in
tézetnél, egyletnél, részv. társaságnál, szövet
kezetnél s pénztárnál a legtöbb rendelkezési
jog a közgyűlést illeti. Az 1891. XIV. t.-c.
ugyanezt rendeli, amint másképpen ezt elkép
zelni nem is lehet. Egyedüli kivétel e tekin
tetben a Máv. betegsegélyző-pénztára, ahol

a közgyűlésnek határozathozatali jogait el
kobozták ; tették pedig ezt nem is ravasz fifikával, hanem a legdurvább törvénysértéssel
s valóban jellemző a magyar közviszonyokra,
hogy e durva és nyílt törvénysértést a ke
reskedelemügyi miniszter szankcionálta. Miért
is ne? Hiszen csak szegény Máv. alkalma
zottak jogfosztásáról van szó, a magyar kor
mányok pedig jogfosztásra mindig kaphatók.
Mint már kifejtettük, a Máv. betegsegélyzőpénztár csak az esetben fog a tagok érde
kében üdvös működést kifejteni s hivatásá
nak igazán megfelelni, ha vezetése az alkal
mazottak kezébe jut. Ezt pedig a mostani
alapszabályok végleg kizárják, mert a 24. §.
szerint az igazgatóság 6 tagját a munkaadó
vasutintézet delegálja s csak 4 tag választ
ható a közgyűlés által. Mindenekelőtt tehát
az alapszabályokat kellene módosítani a tör
vénynek megfelelően akként, hogy a köz
gyűlés választaná az alkalmazottak köréből
az igazgatóság kétharmad részét s az inté
zetnek csak egyharmad rész delegálási joga
legyen. Ámde ily alapszabálymódositás telje
sen lehetetlen, mert a 30. §. értelmében az
alapszabályok módosítása csak a munkaadó
vasutintézet hozzájárulásával határozható el.
A vasutintézet pedig e bitorolt jogáról ön
ként lemondani nem fog.
A Máv. alkalmazottainak tehát erélyes és
céltudatos küzdelmet kell inditaniok, hogy
törvényben biztosított jogaikat visszaszerez
zék. Harcolnunk kell oly jogokért, melyek
törvény szerint megilletnek bennünket! Nos
hát, harcolni is fogunk! E harcban részt
kell vennie minden kartársunknak, mert
mindnyájunk érdekei és pedig életbevágó
fontos érdekei forognak kockán. Nem tűr
hetjük, hogy a betegsegélyző-pénztár Csáky
szalmája legyen, amelylyel tetszés szerint
gazdálkodhatik bárki ember fia, csak magas
hivatal jusson neki a Máv.-nál. Követelnünk
kell, hogy a betegsegélyző-pénztár azzá
legyen, amivé a törvény rendeli s amiért az
alkalmazottak keserves filléreiket oda fizetik:
a betegek gyámolitója és segítsége. Hiszen
valóban botrány az, hogy az ország leg
nagyobb és leggazdagabb betegsegélyzőpénztára még annyit se tegyen tagjaiért,
mint a legsilányabb kis pénztárocska. Sab
lon szerint a betegnek markába nyomnak
valami olcsó receptet; húsz hétig táppénz
zel ellátják, azután nemcsak a segély szűnik
meg, hanem még a munkából is végleg el
bocsátják! A múlt évben 46 ezer korona
büntetéspénz folyt be a pénztárba, az ügy
kezelést a törvény értelmében a munkaadó
intézet tartozik saját költségén ellátni, ez is
legalább 100 ezer korona megtakarítás. Mily
sok szegény beteg kartársunkat lehetne e
nagy összegből húsz héten túl is segélylyel
gyámolitani, ha a pénztár visszaadatnék
igazi rendeltetésének?! Pedig alig van be
tegsegélyző-pénztár, mely évi jelelentéseiben
ne büszkélkedhetnék azzal, hogy betegeit
20 héten túl is segélyezi. Csak éppen a
leggazdagabb bet.gsegélyző-pénztárnak nem
jut e célra semmi, sőt mindenféle ürügy
alatt kibújik törvényes kötelezettségének tel
jesítése alól is. Így a Máv betegsegélyzőpénztár igazgatósága 1898 május 15-én 26.
sz. a. elhatározta, hogy fogmüveleti s foghuzási költségekről a gondoskodást a beteg
segélyző-pénztár feladatául el nem ismeri,
kz osztrák belügyminiszter pedig külön
körrendeletben hívta fel a betegsegélyzőpénztárakat, hogy tagjaiknak ne csak a díj
talan foghúzást, de a díjtalan szakorvosi
fogvizsgálást is tegyék lehetővé 1
Az ipari és gyári alkalmazottaknak bal
eset elleni védelméről és az iparfelügyelőkről
szóló 1893. évi XXVIII. törvénycikk 1. § i)
pontja értelmében a munkaadó köteles ipar
telepén mindazt létesíteni és fentartani, ami
tekintettel a telep és az üzem minőségére,
annak követelményeihez képest az alkalmazot
tak életének, testi épségének és egészségének
lehető biztosítása érdekében szükséges; és
pedig ezek között az első segélyre szükséges
köt- és gyógyszereket készletben tartani.
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Ennek a kötelezettségnek a Máv. igazgató
sága is eleget tesz. A vasúti műhelyekben
mindenütt vannak mentő-szekrények, de a
szükséges köt- és gyógyszert a betegsegélyzőpénztár terhére rendeli. Pedig a hivatkozott
törvény ezt a kötelezettséget kifejezetten a
munkaadóra s nem a betegsegélyző-pénztárra
rójja. De okunk van hinni azt is, hogy a
kalauzok mentő-táskái is a betegsegélyzőpénztár terhére szereltetnek fel.
Mindezek után — azt hiszszük — eléggé
kifejtettük az okokat, melyek a betegsegélyzőpénztár mostani vezetőségével szemben
bizalmatlanokká teszik a vasutasokat. Fel
hívjuk tehát kartársainkat, hogy mindenütt
tegyék kötelességévé a megválasztandó kül
dötteknek, hogy a közgyűlésen szánjanak
síkra azon indítványok elfogadásáért, melyek
a létező bajok megszüntetését és sérelmének
o.TOslását célozzák.
*

A budapesti vasúti alkalmazottak a napok
ban a következő indítványt terjesztik be a
betegsegélyző-pénztár igazgatóságához:

Indítvány
a Máv. betegsegélyzö-pénztárának közgyűléséhez.
Tekintettel arra, hogy a Máv. betcgsegélyző-pénztárának szervezete ellenkezik az 1891: XIV. t.-c.-kel,
amennyiben a pénztár igazgatóságában nem a ta
gok, hanem a munkaadó vasutintézet küldöttei van
nak többségben; tekintettel ar a, hogy a tagok a
törvényben biztosított önkormányzati joguktól ezál
tal megfosztatt ik ; tekintettel továbbá arra, hogy a
betegsegélyző-pénztári jogok és kötelességek a
munkaviszonynyal semminemű összefüggésbe se
legyenek hozhatók; végül tekintettel arra, hogy a
pénztár által ezidőszerint nyújtott szolgálmányok
elégtelenek, a tagok érdek eit nem elégítik ki s
nincsenek arányban a tagok által teljesített befize
tésekkel : alulírottak kérik az alapszabályok módo
sítását oly irányban, hogy :
1. A pénztár igazgatóságában és elnökségében
1891. évi XIV. t.-c. értelmében a biztosított alkal
mazottak képviseletének s/3-a, a munkaadó Máv.-nak
1/3-a foglaljon helyet
2. A közgyűlési kiküldöttek erre a célra össze
hívott értekezleten, titkos szavazás utján választat
nak meg. Esetleges panaszoknak, felszólalásnak,
inditványtevésnek itt helye van Ugyancsak tartoz
nak a kiküldöttek a közgyűlésen történtekről meg
bízóiknak beszámolni.
3. A pénztár segélyezési mérve kiterjesztendő
annyira, hogy a napi táppénz, a napi, illetve az
alapbér 75 százalékának feleljen meg; a temetke
zési segély — a fővárosban és vidéken egyaránt —
az alapbér 40-szeres összege legyen.
4. A pénztár igazgatósága a büntetéspénzekből
s egyéb rendkívüli bevételekből létesítsen oly ala
pot, melyből a tagok 2ü héten túl terjedő időben
is segélyezhetők legyenek.
5. Az egészség megóvására megfelelő egészség
ügyi intézkedések teendők és erre a célra a termé
szetes gyógymód szerinti kezelésre alkalmas intéze
tek létesítendők és pedig a betegek sikeres gyógyí
tására üdülőház és szanatórium létesítendő. Azon
kívül történjék gondoskodás, hogy más pénztárakhoz
hasonlóan a Máv. betegsegélyző-pénztár is ápol
tassa tagjait a hazai sósfürdökben, továbbá a karlsbadi és abbáziai fürdőhelyeken.
6 Utasittassék a pénztár igazgatósága, hogy a
tagok részére a szabad orvosválasztást rendszere
sítse, addig is a pályaorvosok intézménye elkülöní
tendő a pénztárorvosi intézménytől. A pályaorvoso
kat fizesse a Máv., mint saját egészségügyi közegeit.
A pénztár orvosai pedig, mint a pénztár közegei, a
betegsegélyző-pénztár igazgatóságának legyenek alá
rendelve, innen alkalmaztassanak és szükség ese
tén innen bocsáttassanak el.
7. A betegbárca-rendszer töröltessék el és he
lyette minden egyes tag alapszabállyal ellátott tag
könyvet kapjon, melynek felmutatása mellett az or
vost bármikor igénybe vehesse.
8. A beteg tagnak szükség esetén jogában álljon
bármely kórházban magát ápoltatni.
9. Az orvosoknak kiadandó utasítások a kezelést
és gyógyszerrendelést illetőleg előzőleg bocsáttas
sanak a közgyűlés elé jóváhagyás végett.
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KONZUM-ÜGYEK.
Mire e sorok napvilágot látnak, minden
előkészület megtörtént a Konzum vasárnapi
közgyűlésére. A szervezett vasutasok dere
kasan dolgoztak. Nagy küzdelmek árán ugyan,
az utjukba gördített töméntelen akadály
dacára tömören, céltudatosan készítették elő
a közgyűlésen való diadalmas részvételt. A
jelenlegi vezetőség szintén nem pihent,
emberei, hívei a tagok között kevesen vannak
ugyan, csak a talpnyalók és stréberek állanak
rendelkezésére. Iparkodott tehát — ha már
nincs embere — legalább az igazolványokat
kézhez kaparintani. Ami igen sok esetben
sikerült is neki, annál inkább, mert sok
száz igazolványt nem adtak ki a jogos tulaj
donosainak, sok ezer igazolvány pedig benn
maradt a szövetkezetben, az kész prédája a
Murányi-ék furfangjának.
De egyet mondunk: nem fogunk tűrni
semmiféle szédelgést és visszaélést. Már
eddig is sok adat van birtokunkban olyan
visszaélésekről az igazolványok kiosztása
körül, amelyek mindegyike elégséges a köz
gyűlés megsemmisítéséhez. Ha a közgyűlés
tisztességes és becsületes lefolyását is meg
fogják zavarni valami disznósággal Murányiék,
akkor a kereskedelmi és váltótörvényszék
előtt, vagy pedig rendkívüli közgyűlésen
fogunk ismét találkozni.
Ha pedig a közgyűlés tisztességesen,
szédelgés nélkül fog lefolyni, akkor kétség
telen a szervezett vasutasok fényes győzelme.
Tagtársainkat a közgyűlésen való részvételt
illetőleg a következőkre figyelmeztetjük:
1. Minél többen jelenjenek meg.
2. Korán, már délután 2 órakor legyenek
a közgyűlés színhelyén, a Máv. gépgyárnál.
3. A közgyűlésen nyugodtan, higgadtan
kell viselkedni. A rendezők utasításait pon
tosan követni kell. Meglehet, hogy a köz
gyűlés föloszlatását akarják a kétségbeesett
Murányiék provokálni ; nem szabad nekik
felülni.
4 Minden visszaélést, ha idegeneket sza
vaztatnak le, hamis igazolványokkal szavaznak,
rögtön be kell jelenteni valamelyik bizalmi
férfinak.
5. Tartózkodni kell lehetőleg a fölszólalástól; aki mégis fölszólal, röviden, egész röviden
beszéljen.
6. A szervezett munkások által benyújtott
indítványra kell szavazni, mindenféle halasztó
vagy modositó indítványt el kell vetni.
7. A közgyűlési terem ajtaján megkapja
mindenki a szervezet által jelöltek névsorát,
ezzel kell szavazni.
8. A közgyűlés befejezése előtt nem
szabad távozni.
Jelszó: nyugalom és kitartás!

Az országos szervező-bizottság.
Nagygyűlésünk.
Emlékezetes, szép gyűlést tartottak a szer
vezett vasúti alkalmazottak vasárnap, e hó
9-én délután a József-főherceg szálloda nagy
termében. A zsúfolásig megtelt teremben a
vasúti munkásokon kívül nagy számban
voltak altisztek és hivatalnokok is. A nagy
érdeklődést nemcsak a napirenden levő két
fontos tárgy — a Konzum és a sajtó —
okozta, de mindenesetre az a körülmény,
hogy az első pont előadója Margulit Kálmán
ny. ellenőr volt, aki a becsületesen gondol
kozó vasutasok között osztatlan bizalomnak
és tiszteletnek örvend. Margulit kartársunk
az országos szervező-bizottság kérelmére
szívesen vállalkozott arra, hogy előadást tart
a Konzum-kérdésről, és fejtegetéseit, amelyek
mindvégig lekötötték a megjelentek feszült
érdeklődését, sürü taps és lelkes éljenzés
jutalmazta.

A gyűlés elnökei Fellner Béla (Máv. gép
gyár), Bogárdi József (Ferencvárosi fütőház)
és Kellner István (Nyugoti műhely), jegyzői
pedig Tóth József (Északi műhely) és Seemann
József (K. p. u. műszaki kocsihivatal) voltak.
A gyűlés vezetője, Fellner munkástársunk, az
egybegyűlteket üdvözölvén, átadta a szót az
első ponthoz Margulit kartársnak.
Margulit Kálmán: A munkás-emberre
nézve, aki izomerejét fölemészti a napi
munka izgalmai közepeit, aki a tőkének
nemcsak testét, hanem egész lelkét szolgá
latba bocsájtja s aki ennek dacára a tőke
szerzés lehetőségétől el van zárva, hogy
ennek kamatait szerény napi keresetéhez
csatolja s ezáltal a megélhetést könnyítse:
— mondom, az ilyen munkás-emberre nézve
rendkívül fontos az olyan társasági intézmény,
mely azt teszi feladatává, hogy a naprólnapra való megélhetés szükségleteit olcsó
árban beszerezze és olcsó árban bocsássa a
munkásság rendelkezésére. Ilyen intézmény
nek lehet nevezni a fogyasztási szövetkezeteket.
Önöknek is van ilyen . . ., azaz kellene, hogy
az önöké legyen, (Úgy van!) Ez a szövet
kezet most válság előtt áll; remélem: olyan
előtt, amely az önök javára fogja a mérleget
billenteni. Ebben az ügyben nagy küzdelem
folyt, amelyből becsülettel kivettem én is a
részemet (Éljenzés.) és ennek tudható be,
hogy szívesen eleget teszek a felkérésnek,
és hogy most Önöknek előadást tartok a
fogyasztási szövetkezetekről.
Mi voltaképpen a fogyasztási szövetkezet?
Néhány száz vagy ezer ember szövetkezik,
hogy a napi szükséglet kielégítésére a nagy
termelőtől megvásárolja és a közvetítő ke
reskedelemnek a kikerülésével, az ennek
nyújtandó haszon megtakarításával közvet
lenül szolgáltassa ki az árukat. Természe
tesen jó és olcsó minőségben. A szövetkezeti
eszmének egy nagy ellensége van : a merkan
tilizmus, a kereskedelem, a kereskedők öszszességének az érdeke. Ez az érdek folytonos
összeütközésben van az agrárizmus érdeké
vel. S ennek a küzdelemnek a hadisarcát
Önök: fogyasztók, Önök: munkások adják
meg. (Ügy van!)
A szövetkezetek ellen fölhozott vádakat
tagadásba veszem; A szövetkezet nem árt
sem a nagykereskedelemnek, sem a termelők
nek, de nem árt a közvetítő kereskedelemnek
sem. Hisz a mi szövetkezetünknek van körül
belül 14 ezer tagja, de talán magasra tak
sálom, ha azt mondom, hogy fogyasztó
tagja 5 ezer ha van. (Úgy van I) Ha négy
családtagot számítunk, az összes fogyasztók
száma 20 ezer. Magyarországon talán mind
össze 300,000 fogyasztó-szövetkezeti tag van.
Nos: abban az országban, ahol körülbelül 20
millió ember közül 300 ezer szerzi be a
szükségleteit fogyasztó-szövetkezeteknél, ott
nem fenyegeti veszély a közvetítő kereske
delmet A kereskedősegédek, az alkalmazot
tak szempontjából se káros a fogyasztó
szövetkezeti intézmény, mert pl. a mi szövet
kezeti colijainkban éppúgy tartunk segédeket
(gondnokot, tárnokot), mint akármelyik
kereskedő, sőt úgy vettem észre, hogy a mi
boltjainkban még jobb dolgunk is van az
alkalmazottaknak. (Derültség.)
Most vizsgáljuk a mi fogyasztó-szövet
kezetünket — Két szempontból fogom ezt
bírálat tárgyává tenni:
1. Milyen volt ennek a szövetkezetnek a
működése eddig?
2. Milyen legyen a jövőben ?
Milyen volt eddig a működése? . . . Erre
igazán csak egy kifejezésem van: rossz volt.
(Zajos úgy van! kiáltások.) Nagyon rossz
volt. Én legalább nem találkoztam eddig
emberrel, aki ezt a fogyasztási szövetkezetei
dicsérte volna, aki azt mondta volna, hogy
az áruk jók és olcsók és hogy haszon van
rajta. Ellenben panasz, az számtalan volt és
van. {Úgy van!) Azaz hogy elvetettem a
sulykot, amikor azt mondtam, hogy nincs a
Konzuntnak dicsérője. Ott vannak, dicsérik
azok a tőkések, akik ott helyezik el a tőkéjü
ket, hogy ott oly kamatot kapjanak, amit
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nem kapnának a világ egyik takarékpénz
tárában sem.
A fogyasztási szövetkezetnek 1904. évi ki
mutatása szerint forgattatott 2.422,475 kor.
Ez óriási egy tőke. Világos fogalmat nyer
hetnek önök erről, ha azt mondom, hogy
ha ezt az üzletet 50 kereskedő között fel
osztanék, 50 kereskedő tisztességesen megél
hetne belőle, fenntarthatná a családját, sőt
még félre is tehetne. Azt mutatja a jelentés,
hogy a bevásárlási és eladási árkülömbözet
351,553 korona, amihez egyéb címeken járul
2364 korona, úgy hogy az egész jövedelem
kitesz 353,918 koronát. Ez az egész jövede
lem megfelel a forgató tőke 14 százalékának.
Nos: ez a százalék rendkívül alacsony, mert
a különbözetnek 20—25 százaléknak kellene
lenni. Több, mint bizonyos, hogy a bevá
sárlás körül hiba történik. A megmaradt
tiszta haszon 31,208 koronát tesz ki, ami a
forgatott tőke 1’28 százalékának felel meg.
És ez botrányosan kevés! És mi történik
ezzel a «tiszta haszonnak ? Talán a fo
gyasztó tagok részeltetnek ebből, akik rossz
árut drágán vásárolnak? Dehogy! 29,362
korona 90 fillért kapnak a tőkések és csak
1845 korona 40 fillér jut a tartalékalapra,
vagyis ennyivel emelkedett a vagyona ennek
a hatalmas szövetkezetnek. (Gyalázat\)
Az előadó ezután kemény kritika tárgyává
teszi az évi jelentés egyes tételeit. Majd igy
folytatja:
Azt hihetné az ember, hogy —- ha igy
gazdálkodtak — talán felhasználtak minden
eszközt arra, hogy az elmúlt ínséges eszten
dőben pl. a burgonyát olcsóbban bocsássa
nak a tagok rendelkezésére, a lisztet forgalmi
áron adják tagjaiknak. Erről egy szóval sem
tud az évi jelentés beszámolni. Pedig más
szövetkezetekkel szemben mennyire előnyben
van! Készpénzért vásárol, készpénzért ad el,
vagy ha hitelbe is, az a pénz biztos, —
szállítási kedvezményeket élvez stb.!
További részletekbe — arra vonatkozólag,
hogy milyen volt eddig a szövetkezet —nem bocsátkozom, hanem taglalom, hogy
milyennek kellene lennie ezután.
Beszédének további folyamán párhuzamot
von az előadó az 1894-ben alakult «Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezeté»-nek és
a Konzumnak a működése között. Utal arra,
hogy 1904. évben a Köztisztviselők Fogyasz
tási Szövetkezete 2.560,207 korona tiszta
hasznot mutat fel, továbbá, hogy kétszer
annyit adott osztalék címén, mint a Konzum
stb. Méltán dicsekedhetik hát a Köztisztvi
selők Fogyasztási Szövetkezete, hogy «megfelel azon elveknek, melyek az áruk lehető
olcsó áron való kiszolgáltatására nézve fenn
állnak. Áruikat legtöbb esetben — mondja
a szövetkezett évi jelentése — az általános
piaci árakon alul tudtak tagjainak rendel
kezésére bocsátani®. Hivatkozik a jelentés a
tejre, a cukorra, a lisztre stb., amit teteme
sen olcsóbb árban adtak, mint a piacon ál
talában kapható. A burgonyát beszerzési áron
bocsátotta a szövetkezet tagjainak a rendel
kezésére. (Élénk helyeslés.)
Kijelenti az előadó, hogy ő is azon az
állásponton van a fogyasztók részeltetésére
vonatkozólag, mint a munkások által be
nyújtott javaslat, hogy t. i. a fogyasztási
szövetket «vissztéritési» alapon rendezteztessék.
Beszélik, — folytatja — hogy fenyeget
nek bennünket, az uj rend embereit, hogy
ha az igazgatóság látni fogja «ezt a turbu
lenciát^, meg fog vonni egyes kedvezményt
és igy a hivatali levonás kedvezményét is.
Hát én ezen csak mosolygok. Mert ezt a
kedvezményt nem az igazgatóság és nem
személyeknek adta, hanem egy józan gondol
kodású miniszter Még ha a miniszter vonná
is meg, még mindig fölvihető a dolog az
országgyűléshez.
Az előadó a következőkkel zárta be nagy
hatású fejtegetéseit:
Befejezésképpen engedjenek meg nekem
egy kis személyeskedést. Azt mondják rólam
már néhány esztendő óta, hogy én nem al-
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kötő, hanem romboló munkát végzek. Nem
igaz, hazudnak! Mikor én négy esztendő
vel ezelőtt kibontottam a zászlót, hogy kar
társaim részére kivívjunk egy kissé nagyobb
kenyeret, valamivel jobb fizetést és szolgálati
pragmatikát, — engedelmet kérek, — azt
kérdem én: a mozgalomból kifolyólag kívü
lem kinek volt, kinek van kára még és ki
nek lesz még kára abból a mozgalomból,
amelyben ma is részt veszek s amely azt
célozza, hogy az önök fogyasztási-szövetke
zetét jobb alapokra fektessük . . . ? De cse
kélységemnek nem szabad rossz néven venni,
ha romboló munkának nevezik azt, mikor
több jogot, nagyobb kenyeret akarunk ki
vívni. Ha négy évvel ezelőtt azt tettem volna,
amit a hatalom akart, ha félreállottam volna,
ha megcsókoltam volna azt az öklöt, amely
az arcomba vág, bezzeg mondták volna,
hogy Margulit Kálmán alkot! (Nagy derült
ség, Éljenzés ) És ha most a fogyasztási
szövetkezetért folyó küzdelemben ra akarnám
bírni a küzdőket, hogy álljanak el az átala
kítási törekvésektől és talán Kiss Jánosék tal
pát is megnyalnám, azt mondanák, Margulit
Kálmán épit\ De én igy alkotni, igy gyara
pítani, igy építeni nem akarok. (Éljenzés.)
Ellenkezőleg: bevallom, hogy ebben a perc
ben rombolni szeietnék; ebben a percben
Sámson-erővel szeretnék bírni, hogy ezt a
rozoga épületet kezemnek egy legyintésével
szétronthatnám és emelhetnék helyébe temp
lomot, fényeset, dicsőt és ebben oltárt a
népjogok számára! . . . (Hosszas éljenzés és
taps.)
Elnök: Miután mai gyűlésünkre a konzum
közgyűlésére beterjesztett indítványunk ellen
zőit is meghívtuk, felkérem, ha jelen vannak,
hogy jelentkezzenek szóhoz. (Senk sem
jelentkezik). Úgy látszik, vagy nincs itt senki
az elleiifelek közül, vagy, ha van jelen valaki
közölük, nem akarnak fölszólalni. A szó tehát
Farkas munkástársunké.
Farkas Izor munkástársunk rövid felszó
lalásban figyelmezteti a jelenvoltakat, hogy
mi a teendő a közgyűlés előtt és a közgyű
lésen. A szervező-bizottság és a bizalmi
férfiak megtettek mindent, amit tehettek, a
tagokon a sor, teljesíteni kötelességüket. Ha
mindnyájan megteszszük kötelességünket,
biztos a fényes győzelmünk. (Általános he
lyeslés).
Ezután következik a napirend második
pontja — a sajtó _ melynek előadója:
Pfeifer Sándor lelkes szavakban méltatja
a ^Magyar Vasutasának a múltban kifejtett
tevékenységét, azokat az eredményeket,
amelyek már most — lapunk egyévi fenállása óta — szembeszökők és felhívja a
jelenvoltakat, hogy vaserélylyel terjeszszéx és
támogassák a céltudatos vasutasok egyetlen
lapját, a ^Magyar vasutast*, amely most
mindene a szebb és jobb jövőért küzdő nagy
vasutas-tábornak. A Pfeifer szavait követő
lelkes éljenzés a tanúbizonysága annak, hogy
milyen általános a fölvilágosodott vasúti
alkalmazottak szeretete és ragaszkodása a
«Magyar Vasutas* iránt.
Fellner elnök ezután erőteljes zárszóval
rekesztette be a gyűlést, amely a legméltóbb
előjátéka a konzum vasárnapi közgyűlésének.

Egy szó mirólunk is.
A gyakornokok és ideiglenes alkalmazottak
helyzetétől.
Most, midőn a szervezkedés riadója min
den egyes Máv alkalmazottat sorakozásra
hiv fel az egységes táborba, most mi is né
zünk szét maguuk körül, mi : a Máv gyakor
nokai és ideiglenes alkalmazottjai.
Mi csak azt látjuk, hogy a többi alkalma
zottak minő lelkes arccal követik zászlójukat
a reménysugarával szemökben. Mi csak ál
lunk és hallgatunk.
De hát nem érdemeljük-e meg mi is, hogy
essék egy szó mirólunk is, hogy elismerje
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nek már egvszer embereknek, kik dolgoznak
és nyögnek?
Avagy talán azt várjuk, barátaim, hogy
ordítson a féktelen élni-vágyás sorsunk ke
trecében, azt várjuk, hogy valaki kezünkbe
adja,a nagy dobot, hogy igy hívjuk fel a
közvéleményt és az illetékes körök figyelmét,
hogy mennyire semmik vagyunk mi az állam
szolgálatában! Nem tudom, mire várunk, és
nem tudom megmagyarázni, azt a lelkierőt,
amelylyel mindnyájunk el vagyunk látva, mint
a nagy Megváltó, ki szintén hang nélkül tűrte
szenvedéseit.
Amidőn a Máv.-nak több ezernyi gyakor
nokáról és ideiglenes alkalmazottjáról kell
gondoskodni, kiemelve azt, hogy felénél több
a családos ember, talán érdemes tollat ra
gadnom, hogy néhány szóval ecseteljem
helyzetünket.
Kezdem az ideiglenes alkalmazottak azon
táborán, akik kisegítő rakfelvigyázó titulus
sal lettek ellátva. Ezek 1 frt 20 kr napibér
(nem elég!) mellett dolgoznak 10—15 órát.
Az állam nem tekinti őket semminek se;
lépten-nyomon hallják az ^élcsapatom*, «leszámoltatom» szavakat a legudvariasabb ki
fejezések kíséretében. Ezek az emberek ma
a Máv.-nál hajtják le a fejőket, holnap pe
dig beállhatnak munkanélkülieknek, mű szó
val : «facér»-oknak. Büntetésük az több, mint
a hajuk szála. És kizárólag mindegyikök
családos ember. A többi alkalmazott szintén
ilyen helyzetnek örvend. Azt még egyiktől
se hallottam, hogy mig a Máv.-nál volt, mit
szerzett, csak azt látom, hogy külön zsebet
kell nekik varratni a — zálogjegyek számára.
El nem tudom képzelni, hogy az ilyen
vendégszemélyzetet mért nem tudja az állam,
Magyarország első munkaadójához illő mó
don ellátni. Hisz akkor veszik fel őket, mi
dőn erős a forgalom, tehát a jövedelme is
bizonyára több a Máv.-nak, s mikor tudni
való, hogy legtöbb ilyen alkalmazott élete a
vasút szolgálatában úgyis csak hetek-hónapok kérdése.
Most pedig térjünk át a gyakornokokra.
Ezek, vagyis mi annyiban külömbözünk a
fent leirottaktól, hogy mi e fenti sorban —
véglegesítve vagyunk. A véglegesítésnél a
«külömben felmondjuk a szolgálatot* meg
jegyzéssel kötelezővé teszik, hogy szolgála
tunk teljesítése mellett 3, esetleg 4 vizsgát
(az altisztivel együtt) letegyünk egy év alatt.
Dolgozni, tanulni és élni: tessék levonni a
konzekvenciát! A múlt év novemberben
fizetésrendezést kaptunk, minden sikeres
vizsga után 10 krajcárral többet naponta.
És ha a vizsga megvan, úgy számíthatunk
3—7 évi gyakornokoskodásra. És bár olyan
szolgálatot teszünk, mint egy kinevezett,
ezért egy éven belül szabadjegyet nem ka
punk. Szabadság meg akkor van, ha vala
melyikünk — beteg.
Hogy minő a sorsunk a Máv. szolgálatá
ban, legyen élethü képe ez az éle, amit egy
vic-lapban olvastam, s szószerini igy hang
zik : «A Mávnál alkalmazásban levő gyakor
nokok és ideiglenes alkalmazottak megtud
ták, hogy az állatkert oroszlánja 3 és fél, a
tigrise 3, a hiénái 2 klgram tiszta és csonímentes húst kapnak minden nap; nyomban
folyamodtak Serák igazgatóhoz az üres ket
recért.*
Ezzel úgy hiszem, mindent elmondtam.
Hogy mikor várhatjuk, hogy sorsunk felett
valaha kisüt a nap és némileg enyhíteni fog
nak helyzetünkön, ezt nem tudom. Én azt
tartom: hogy a jelenben a múlt eseményeit
boncolni annyit tesz, mint képet alkotni a
jövőről, s hogy talán van ut a boldogulás
hoz? Van: az erőteljes szervezkedes! Fogjunk
tehát kezet és kövessük a nagy költő sza
vait: «Ember küzdj és bízva bízzál.*
Gyakornok.

A vasutasok harci szervezete
Németországban.
A német kartársaink szervezkedéséről egy másik
fényes cikket is van módunkban a Magyar Vasutas
ünnepi számában közölni. Hamburgból küldi Jochade
Hermán kartársunk, a Német vasutas-szövetség és
a Vasúti és szállítási alkalmazottak nemzetközi szö
vetségének nagytehetségü és páratlan erélyű titkára.

Porosz-, Szász-,Magyarország, ki ne hallotta
volna ezt a három nevet, ha a vasutaspro
letárok szervezkedő töiekvései ellen való
brutális erőszakról van szó. Holland testvé
reinket kivéve a vasutasokat a nevezett három
országban az utolsó években a legerősebben
üldözték a vasúti elöljáróságok. És ennek a
féktelen üldözési dühnek mi az eredménye ?
Szenvedő testvéreink agyában mindig jobban
kifejlődik a munkaerőnek a vasúti üzemben
való embertelen kizsákmányolásával szemben
az összetartásnak ellentállásra irányuló gon
dolata, mindig jobban beismerik azt, hogy
az emberi munkaerő kizsákmányolásának
hatá t kell szabni, aztán nem szabad a kizsákmányoltaknak magukat a báránybőrbe
öltözött farkasoktól vezettetniük, hanem a
felső befolyásolás alól ki kell magukat sza
badítanak és a saját útjaikon haladniok.
Kartársaink nagy tömegének borzasztóan
nehezére esik a régi iga lerázása és a régi
hagyjár.ságtól való megválás. Mi közöm ahhoz,
hogyan megy másoknak, csak nekem legyen
nyugalmam. Kartársaink nagy része ilyentélekép gondolkodik, jóllehet alig tudnak az
éhségtől aludni. Az inségkorbácsa azonban
mély sebeket üt és huzamosan a legtürelmesebo és legbékebürőbb sem tudja a fájdal
mat elviselni. Talpra áll és védelmi szert
keres.
Ezen a fokon állottak a németországi
vasutasok alsóbb rétegei akkor, midőn szer
vezet alapításához fogtak.
1896 volt, mikor a szállítási és közleke
dési üzem Németországban hatalmas moz
galom alatt megremegett. Ebben az évben
volt ugyanis, hogy Hamburgoan körülbelül 16
ezer kikötői munkás és hajós 11 heti harc
ban egyemberként bátran és erélyesen áll
tak szövetkezett ellenfeleikkel, a szövetséges
milliomos tőkésekkel és állami hatóságokkal
szemben. A szervezeteknek a hatalmas ellen
felektől remélt szétzúzása nem következett
be, hanem ellenkezőleg, porból feltámadt
phoenixként kerültek ki az óriási harcból
a résztvett szervezetek. A kikötői munkások
nak volt már szervezetük, a tengerészek a
sztrájk tanulságaként valamennyi német ki
kötővárosra kiterjedő tengerész-szövetséget
alapítottak. Ép igy egyesültek a szállítási,
piaci, üzleti szolgák, kocsisok és egyéb
szállítási alkalmazottak az egész Német
országra kiterjedő szállítási és közlekedési
szövetségben. A közlekedési és szállítási
üzemben foglalkozó valamennyi szárazföldi
és vizi munkás csatlakozott ehhez a szerve
zethez, csak egy hiányzott még, a szárnyas
kerék embere — a vasutas. Ennek a mélyen
járó mozgalomnak azonban ő sem állhatott
továbbra ellent.
1896. dec. 8. Hamburgban nagy vasutas
gyűlést tartottak és azon elhatározták egy,
a modern munkásmozgalom alapján álló szer
vezet alapítását. 1897. január 13. tartott gyű
lésen a szövetség alapszabályainak elfoga
dása következett. Az érdekek, a szellemi sza
badság és az emberi jogok védelmére lap
létesült, amelyet a Weckruf dér Eisenhahnernek neveztek. Az első szám 1897. május 1-jén
jelent meg. Alig adott hirt a lap a szövet
ség léteiéről, az igazgatóságok már is jelent
keztek a kellemetlen ellenfél tönkretételere.
Már 1897. február havában mindenütt fi
gyelmeztetéseket függesztettek ki. Az ukázban óvták a vasutasokat attól, hogy a szö
vetségbe belépjenek, vagy a szövetség szer
Csak az nevezhető szervezett vasutasnak, csak vezésében résztvegyenek. Ha ez mégis meg
történnék, az illetők elbocsáttatnak. Ennek
az küzd a vasutasok igazaiért és jobb jövőéért,
dacára a hatalmas gyűlések raja folyt le Né
aki előfizetője és terjesztője a Magyar Va
metország főbb városaiban, és pedig valasutasnak.
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mennyi fényes sikerrel. Erre az igazgatóság
spiclik egész seregét szabadította rá a
mozgalomra. A besugás virágkorát élte és
az eredmény nagyszámú szövetségi tag megrendszabályozása volt. így ment ez a leg
újabb időkig. Az utolsó évben Altonában
28 tagot bocsátottak el, Berlinben 31 kar
társnak mondtak fel. Az utóbbiak legnagyobb
részével azonban visszavonták a felmondást,
mert a spicli nagy lelkiismeretlenséggel dol
gozott és ártatlanokat is bajba kevert. Néhány
hete Chemnitzben 5 legjobb kartársunkat
bocsátották el, még pedig azon besugás alap
ján, amelyet az üzem betegsegélyzö pénztá
rának két hivatalnoka amiatt való bosszú
jában követett el, hogy nem választották
meg őket újra.
Mindezen erőszakoskodások a szervezet
további kiépítésére szolgáltak. De a harc eré
lyes folytatásához telt hadipénztárról is gon
doskodni kell. Minden tagnak 50 pfennig
behatási és 25 pfennig heti járulékot kell
fizetni. Ennek fejében minden tag ingyen
kapja a szervezet lapját, betegség esetén
egy évben 40 márkáig terjedő támogatásban
részesül. Továbbá a szolgálatból folyó jogi
viszályokban jogvédelemben részesül, a tag
halálakor a hátrahagyottak 50 márkáig ter
jedő segélyt kapnak, ha pedig valakit megrendszabályoznak, a nőtlen heti 10, a nős
12 márkát, az esetleg létező gyermekekért
fejenkint 1—15 márkáig emelkedő összeget
kap. De alapítottak még egy külön pénztárt,
is, amelyből a megrendszabályozott kartár
sak a készlet szerint annyit kapnak, hogy
az alapszabályban előirt és az eddigi fize
tés közt levő különbség kiegyenlitödjék. A
szervezet ily módon valósággal tagjai gerincerősitőjévé lett. Bizalommal telten nézünk a
jövőbe.
A vasúti vezetőségek meglehetősen ha
sonlók valamennyien, legyen bár Bűddé,
Lavale, Kirchbach, Kuyper vagy Tisza a ne
vük, jót nem lehet tőlük várni. A létező tár
sadalmi viszonyokban mélyen gyökerező
szervezeteket azonban nem lehel öszvér
forma 'egyletekkel helyettesíteni. És ha
a hatalmasok talán azt hiszik, hogy ilyes
eszközökkel elpusztíthatják a szervezeteket,
akkor felette bölcs fejükkel falnak rohannak.
A németországi vasutasok szövetsége ellen
ségét, Thielent, túlélte és Bűddé tábornok
miniszterrel is elbánik. Majd ha a miniszteri
szék már ez alatt is régen összetört, a né
metországi vasutasok szövetsége még akkor
is életképes lesz. Ahol a szervezettel szembe
áll az ellenség, ott letiportatik, mert a szer
vezetet a maga haladásában sem ökör, sem
szamár nem tud,a föltartóztatni.
Vajha magyar kartársaink is hamarosan
megtanulnák az erős és félelmet nemösmerő
szervezet értékének megbecsülését. A kezdet
megvan, de a legnehezebb feladatok még
hátravannak. Küzdelem nélkül nincs győze
lem.
A német kartársak lélekben testvéri kezü
ket nyújtják szenvedő magyar társaiknak és
a jövőre szívből kívánjuk szervezetük fölvi
rágzását és boldogulását. Bál csak gyors fej
lődés várna a létező vasúti szervezetek leg
ifjabb testvéri szervezetére.
Hamburg, 1905 április 10.
Hermán Jochade.

LEVELEZÉS.
Budapest. (Északi főműhely). Végre ideje
volna, ha az Északi főmühelyi állapotok rendeztetnének. Micsoda impertinencia, hogy
ezek a denunciánsok, kik egész nap a
műhelyben csavarognak, ők vezessék, ők
félemlitsék a komoly munkások tisztességes
álláspontját! Rendelet rendelet után jön,
hogy ez tilos, az tilos és mégis ezeknek az
aljas firmáknak szabad mindent tenni. Ö
nékik nem szól a rendelet. Azt adta okul a
kedves és tisztességes eljárású Ellbogen,
mikor a Müller Jánost megvilágította a röp-

irat, hogy nékik Müller nagyon is jó ember,
mindenkor
meghallgatja panaszukat és
mindenkor nyitva áll ajtaja a munkások előtt
stb. Ez a fráter, ki arcátlansággal képes volt
40, köztük tisztességes emberek nevét is
pellengérre állítani, nem sejti, hogy mi azt
nagyon jól tudjuk, hogy a «Nagyságos ur»hoz csakis kedden, csütörtökön és szombaton
este 5—6-ig lehet audienciára menni, és
szabad bemenet csakis a besúgóknak van.
Vagy azt gondolja az a felfuvalkodott béka,
mi nem ludjuk, hogy a munkásoknak egyik
műhelyből nem szabad a másikba menni
igazolvány nélkül, csak nékik, a besúgóknak,
azoknak szabad mindenfelé. Minek hagyják
orruknál vezetni magukat a munkások ilyen
talpnyaló frátertől? O az irodában van, neki
semmi köze már a munkásokhoz. Ott vannak
a méltó társai, Holnapi és Krausz, ezek is
folyton trafikálnak Wiedemann et Comp.-pal,
kik azután a vett friss híreket beviszik a
«Nadszágosz urnak». Vájjon mikor jön már
el az az idő, amikor e gyönyörű mákvirágok
letűnnek a láthatárról. A Wiedemann-nak
pláne már oly jól megy a dolga, hogy a
«Nadszágosz ur» személyes engedelmével
összeszedi az egész szertári munkát és ha
nem talál, akkor az irodákban a megrende
lési könyvek között addig turkál, mig egyegy csomó jó munkát szerez magának. Az
irodákban pedig tűrik ezt a szemtelenséget,
mert a «Nadszágosz ur» nevével él. Szak
képzettsége oly kitűnő, hogy a Máv.-nak
hasznot hajt, mert a Temesvárinak (ócska
vaskereskedő) igen szorgalmas szállítója. Az
intézők becses figyelmébe ajánljuk. Szégyen
valóban, hogy az Északi főműhely ilyenektől
hagyja magát vezetni, még pedig olyannyira,
hogy nemcsak a munkások, de még a mű
vezetők is félnek ezektől. Szép állapot!
Budapest. (Terézvárosi osztálymérnökség.)
A pályamunkások helyzete a terézvárosi osz
tálymérnökségnél minden irányban sok pa
naszra ad alkalmat. Fizetésük nyáron 1 kor.
40—2 kor. 20 fillér között váltakozik. Szo
morú azonban, hogy a legtöbbnek 1 kor.
20—1 kor. 80 fillér a napibére. A seprők
meg pláne 1 kor. 20 fillért kapnak. A ren
des munkaidő 11 óra, télen egy órával ke
vesebb, de akkor még e nyomorúságos bé
rükből is 20 fillért levonnak. Pedig ha nyá
ron kevés ez a kereset, akkor hogy lehetne
belőle télen megélni, amikor több a kiadás,
tüzelő is keli, azonkívül nem lehet «bükkfa»
koszton élni, mert ha mást nem, egy kis
meleg levest csak kell enni. Ugyancsak a
családnak is kell valami, mert két konyhát
tartani 1 kor. 60—1 kor. 80 fillérből lehe
tetlenség. Pedig a keresetből még másra is
kell. Nyugbér, betegpénz, büntetés, mind
ezekre számítani kell. Különösen az utóbbi
ból nagyon kijut. A legcsekélyebb dologért
érzékeny büntetés jár. A legtöbb munkás a
főváros területén kívül lakik. Egy alkalommal
vonatkésés miatt a névsorfelolvasást 1—2
perccel lekésték. Ezért büntetésből 15 embert
saját útiköltségükön hazaküldtek 14—30 napi
sétára és elvonták a fa- és szénkedvezményt,
a szabadjegyet, köztük olyanoknak is, akik
már 20—30 éve vannak a vasútnál és bün-^
tetve még soha nem voltak. Hogy merészelte
ezt a főnökség megtenni,.az előttünk érthe
tetlen. Még ha jogos lett volna is a bünte
tés, ez szolgálatmegszakitást nem jelent
het, mert a betegpénzt levonták arra az időre
is, mikor a munkások «sétáltak.» Szabadje
gyet nagyon nehezen lehet kapni, valóság
gal ternót jelent egy-egy szabadjegy. De az
sem innen Budapestről szól, hanem abból a
községből, ahol az illető lakik. Hogy miért,
azt csak a mindenható főnök ur tudná meg
mondani. Ha valamelyik munkásnak a köz
ség vagy falu elöljáróságánál van dolga,
szabadjegyet nem kap, saját pénzén kell
utaznia, bármennyi szolgálati ideje is van a
vasútnál. A laktanya pricscsei teli vannak
férgekkel, úgy hogy azokon pihenni lehetetlen.
Ugyanitt a terézvárosi osztálymérnökség
nél történt meg a következő eset: Hartmann
Nándor pályamunkás 44 évet töltött a vasút
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szolgálatában. Fiatal korában 1 frt 20 kr.
volt a napibére. Hallási képességét munka
közben elvesztette, a legnehezebb munkára,
a sinvágókhoz osztották be. Itt azonban már
csak 90 kr volt a napibére. 15 éven keresz
tül végezte ezt a nehéz munkát, a munka
és a hiányos táplálkozás megtörte szegény
munkástársunkat, eltették a seprőkhöz, de a
napibéréből újra levontak és már csak 70
krt kapott. Szegény öreg beteg lett, a beteg
pénzből, 35 krból nem birt megélni. Ruhára
is kellett elvégre valami, lakást is kellett
fizetnie, néha-néha egy egy darab kenyér is
kellett, amit 35 krból fedezni nem lehetett.
Bejött dolgozni, hogy legalább 70 krt kap
jon. Kifogyva minden krajcárból, a szemét

dombról szedte össze a kenyérdarabo
kat. De nem bírta szegény a munkát, éhség
től összeesett. Most azután kegyelemkenyé
ren él. Egy szegény munkástársánál lakik,
ki neki szánalomból lakást ad. Most gyűj
töttek számára azon munkások között, akikre
hasonló sors vár, ha kellő időben nem lát
ják be, hogy a jelenlegi viszony .tartha
tatlan, rajta változtatni kell, de ezt elérni
csak az összetartás, a szervezkedés által
lehet.

Budapest. (Kocsitisztitók a nyugati pálya
udvaron). A kocsitisztitók munkájában szünet
soha sincs. Azaz vasárnap délután 3 órakor
hazamehetnének, de csak úgy, ha a munká
val elkészülnek. Ami igen nehezen megy, mert
ugyanannyit kell délután 3-ig elvégezni, mint
máskor hétköznap estig. Amig el nem ké
szülnek vele, folyik a robotolás. Vannak
munkások, kik minden második héten éjszakán
át dolgoznak. Ezek vasárnap reggel 6 órakor
kezdenek és egyhuzamban dolgoznak hétfőn
reggel fél 6-ig. (Ez azután a cifra vasárnapi
munkaszünet!) Az éjjeles így dolgozik 24
órai munkával és 12 órai pihenővel egész
héten át és a legközelebbi vasárnapja azután
szabad. De csak látszólag, mert megelőző
hét vasárnapján egyhuzamban 24 órát dolgo
zott, melyből csak 20 órát fizetnek. Tehát
nem elég, hogy nehéz munkájukat nyomoságosan fizetik, még minden héten 4 órát
potyára dolgoztatnak. De viszont ha reggel
3—5 percet késnek, kegyetlenül levonják az
egy órát, noha el kell végezni a munkát,
úgy, mint ha ott lett volna Mikor az idő
szakos kenés ideje bekövetkezik, 12—14
emberrel is kevesebben vannak a munká
juknál, persze annál erősebben kell barmolniok a többieknek. Ha nagy a forgalom,
például a lóverseny-idényben, gyakran 150
kocsival is több kell a szokottnál. A munka
ekkor óriási módon megszaporodik, de a
munkások számát nem szaporítják meg. A
munkával pedig el kell készülni, különben
irgalmatlanul megbüntetik azt a csoportot,
amely nem készül el. Sokszor esőzés miatt
nem képesek az ablaktisztítással elkészülni,
ott fogják őket a rendes munkaidőn túl, érte
nem fizetnek, hanem a legközelebbi napon
annyi időt mehetnek sétálni, mint ahány túl
órát dolgoztak. A fizetés azonban nem több
soha, noha gyakran 12—14 emberre eső
munkatöbbletet kell elvégezniük. Ha valakit,
kinek 1 frt 30 krajcárja van, a gőzfűtéshez
áthelyeznek, ott alaposan ráfizet. 24 órát
csinál és kap 2 frt 40 krajcárt. Ráfizet tehát
20 kr. készpénzt és 4 órát ingyen dolgozik.
Kárpótlásul ellenben büntetésben elég gyakran
van részük. Annál érzékenyebben sújtja ez
a kocsitisztitókat, mert a fizetésük amúgy is
olyan csekély, hogy még a legszerényebben
sem lehet belőlük megélni. Testetölő mun
káért lelketölő nyomorúság a bér 1 — A víz
torony alja 112 ember részére a laktanya.
Alatta az árnyékszék csatornáj i, fölötte pedig
a víztorony. Ez a laktanya egészségtelen,
szűk és piszkos, szellőztetésről szó sem
lehet. És ez a hely szolgál étkező helyiség
nek is ! Csatáry ur 1 Nem volna jó ide egy
szer ellátogatni?
Érsek-Újvár. (Fütőházi munkások hely
zete.) Az igazgatóságnak azon rendelete,
amelyben nyilvánosságra hozta a bérjavitást
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egy cseppet sem nyugtatta meg a munkáso
kat, sőt ellenkezőleg, minden munkásnak a
legnagyobb elkeseredés tör utat leikéből.
Hisz nem is volna csoda, hogy ha a mun
káskörökbe a legnagyobb zavargás ütne ki,
mikor látja azt a nagy igazságtalanságot,
amit most megint elkövetett az igazgatóság.
Ahelyett, hogy megkeresné és megadná a
munkásainak a rendes megélhetési módját,
inkább még jobban elkeseríti, gyötri és iz
gatja ezzel a rendelettel, amelyben kivétele
ket csinál a munkások közt. Az egyik
részesül bérjavitásban a másik nem.
Az itteni fütőházban alkalmazva van
összesen 120 munkás. Ebből csak 16-an
kaptak pótbért, mert ezek mint géplakatosok
vannak alkalmazva. A többi 104 munkás ki
van zárva a pótbérből, csupán 80 krajcár
napibért kapnak. Tessék elképzelni, milyen
a megélhetési helyzetük ezeknek a munká
soknak. Havonta kapnak, illetve kellene
kapniok 24 forintot, de ebből lehúzzák a
nyugbért, a betegpénzt, jön egy pár korona
büntetés, tehát körülbelül 18 forint lesz a
24 forintból. Most hogy.tudjon egy család
apa 6—8 tagból álló családot fentartani
ebből a keresetből. Ha pedig kérnek fizetés
emelést, akkor azt a választ kapják, hogy
várjanak, ne legyenek oly elégedetlenek.
Lesz gondunk rá, hogy ez a tarthatatlan
állapot megszűnjék.

11. szám

Temesvár, Kolozsvár, Debrecen, Szolnok, Pécs.
Remélük, még idejekorán megkapják ezt az üzenetet.
Várjuk önöket. Az előjegyzés megtörtént. A fölös
igazolványokat sürgősen be kell küldeni. Még a dél
előtt folyamán látogassanak meg minket a szer
kesztőségünkben.
Nyugoti. Minél több ember jöjjön el a közgyű
lésre. Nem volna helyes, ha megosztanák maguk kö
zött az igazolványokat olyanformán, hogy minden
emberre 20 szavazat jusson és csak az jöjjön el,
akinek 20 szavazata van. A fővárosi szervezett mun
kástársak közül minnéí több jöjjön el. És pedig két
okból. Először, mert szükség van olyan tagtársakra,
akikre a vidéki szavazatok egy részét ruházhatjuk,
másodszor pedig azért, mert az indítványok fölött
személyenkint folyik a szavazás és itt is óriási több
ségre van szükségünk. Forduljanak egyébként fölvilágositásért a bizalmiférfihoz, akinek az utasítását
mindenben követni tartoznak.
Moravicza. Nagyon kedves, hogy onnan, a Máv
ólombányájából is érdeklődik a szervezet küzdelme
iránt. A helyzet ez : ha rendben és tisztességesen
folyik le a közgyűlés, akkor kétségtelen a szervezett
vasutasok fényes győzelme. Ha pedig disznóságokat
követnek el a diadal megakadályozására, hát akkor
alaposan befütyülünk nekik.
Hivatalnok. A zsirondisták — úgy halljuk — nem
állítanak külön jelölteket. Nem tudjuk, lesz-e ben
nük annyi becsület és józanság, hogy a szervezett
vasutasok jelöltjeik támogassák, vagy pedig olyan
mélyre sülyedtek-e már, hogy a Murányi és Kiss
János talpnyalóivá szegődtek. Majd elválik rövidesen.
Debrecen. A jövő számban hozzuk.

Felelős szerkesztő: Farkas Izor.
Laptulajdonos: A magyar vasutas-szervezet.
Biraucz Döme könyvnyomdája Budapesten, VII., Amazon-u. 6—8

Vasutasok I Követeljétek minden kávéház
ban, vendéglőben stb. mindenütt, ahol megfor
dultok, hogy a Magyar Vasutasra előfizessenek.

Szerkesztői üzenetek.
Lapunk legközelebbi száma pénteken, április 21-én
jelenik meg. Lapzárás kedden este. Amely küldemény
azután érkezik hozzánk, csak a következő heti számba
jöhet. Kérjük olvasóinkat, hogy a lapnak szánt köz
leményeket csak a papiros egyik oldalára és olvas
hatóan írják. Névtelen küldemények a papírkosárba
vándorolnak.
Ez a szám agitációra és terjesztésre kiválóan
alkalmas Akik mutatványszámot akarnak, for
duljanak a kiadóhivatalhoz.
Többeknek Szívélyes üdvözletüket köszönjük.
Buzdító és elismerő szavaik csak serkentésül szol
gálnak a további ernyedetlen és kitartó munkára.
Es amidőn köszönjük az első évforduló alkalmából
hozzánk juttatott szívélyes üdvözletüket, a dicséretet
kénytelenek vagyunk magunktól elhárítani. Mi legfölebb kötelességünket teljesítettük. Elismerés és di
cséret a névtelen hősöket illeti, ak>k existenciájuk
kockáztatásával dolgoznak és fáradoznak lapunk ter
jesztésén és erősítésén, őket illeti meg az elismerés.
Debrecen. Fenti üzenet persze önöknek is szól.
Azonkívül jó mulatóst kívánunk a jubileum alkal
mából.
Balassa-Gyarmat. A multkoti izenetünk téves volt.
Értesülésünk szerint a közölt pótbért a Budapest,
Fiume és Cameral-Moraviczai fiókmiihely ipari mun
kásai kapják. A többi fiókmühely alkalmazottai 90,
70, és 50 fillért kapnak.
Volt tizenhármas. Köszönjük szeretetreméltó so
rait. Valóban, nagy örömmel és büszkeséggel töltött
el bennünket levelének minden egyes betűje. Az ön
elismerése is csak arra fog minket buzdítani, hogy
a megkezdett utón haladjunk tovább. Félelem és in
gadozás nélkül. Rokonszenve, amely remélhetőleg
rövid idő múlva aktív közreműködésre alakul át, erős,
segítőtársunk. Nemsokára büszkén hirdethetjük, hogy
ahány becsületes, józan és radikális gondolkozásu
vasutas van a Máv-nál, azt mind a táborunkban ta
lálható. Igen sajnáljuk, hogy levelét, főként pedig
annak a zsirondistákat elítélő részét, nem adhatjuk
nyilvánosságra. Sok helyen valószínűleg tisztázta
volna az elméket és a szervezet megrontásának a
megakadályozásához hozzájárult volna. De óhaját
parancsként respektáljuk, abban a reményben, hogy
rövid idő múlva fölold bennünket a — jelenleg ért
hető — díscrejió alól. Tisztelettel és szeretettel üd
vözöljük.

Világcikk!

Cll H I R D E T É S E K. ||Z»
C'SFRF MeIy 8yakornok> esetleg állomásfel________vigyázó óhajt cserélni — Pesttől nem
nagyon távol levő állomásról — Rákos rendező
pályaudvarra egy állomás felvigyázó gyakornokkal ?
Levelek «CSERE» jeligével e lap kiadóhivatalába
küldendők.

JVápoly-KáVéház
Csömöri-ut és Hernád-utca sarok.
Vasutasok találkozóhelye. — Naponta mozgó
fénykép újdonságok előadása. — Kitűnő cigány
zenekar, RADICS GÁBOR cigányprímás vezetése
alatt. — Egész éjjel nyitva! — Szabad bemenet!

Számos látogatásért esedezik

A D L E R,
a vasutasok kávésa.

BÚTOR.

Ki jól és olcsón bú
tort óhajt vásárolni,
forduljon bizalom
mal a készítőhöz:

HAUPT A.
kárpitos, diszitő és butoriparos
VII., Garai-u. 43.

VASUTASOK!
Felhívom szives figyelmüket, hogy I. kér.,
Budaörsi-ut 45. sz. alatt nyári kirándulá
sokra alkalmas

- vendéglőt =
nyitottam — Kiránduló barátaimat minden
időben- kitűnő ételek és italok várják.
Villamos vasúti megállóhely a Kelenföldi utón a
katonai raktáraknál. Innen 5 perc gyalog.

Kérem t. barátaim szives támogatását.
Kiváló tisztelettel

PINCZÉS GÉZA,
a' nemzetközi hálókocsi társaság
volt főellenőre.
------

Fedett tekepálya.

------

Cimbalmok,
legújabb modellüek, kitűnő
zongora-hanguak, dupla acélszerkezetüek készülnek saját
műhelyemben ; részletfize
tésre és kölcsönképpen is
kapható
AZ ÖN rANULÁSI
CIMBALOM-ISKOLA
amelyből megtanulhat min
denki magánosán, tanító nél
kül alaposan kottából cimbalmozni. Kapható 10 ko
ronáéit

KOVÁCS JÁNOS oki. cimbalomtanárnál
Budapest, Erzsébet-körut 5.
— Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Örökségekre
kölcsönt adok, sőt azokat meg is ve
szem még akkor is, ha azok haszonélvezeti
joggal vannak egybekötve. Cim :

SCHWARCZ FRIGYES
VII., Hernád-utca 11., I. em., 7.

Legszebb nász- és alkalmi ajándék.
Egy amerikai gyorsfőző TKTfIVDM
vagy egy háztartási.inérleg UN VIJD i\.
Mesésen olcsó árak mel
lett küldömszéttulhalmozott raktáramból világ
hírű s kiválóságukért ál
talánosan kedvelt mexi
kói ezüst-áruimat és
pedig:
6 db mexikói ezüst asz
tali kést, 6 db mexikói
ezüst evővillát, 6 db mexi
kói ezüst evőkanalat, 12
db mexikói ezüst káv^®kanalah 6 db kiváló
dessertkést, 6 db kiv* „ dessertvillat, 1 db
mexikói ezüst levesmer1^0 kanalat, 1 db mexi
kói ezüst tejmeritőt, 2 db elegáns szalon asztali
gyertyatartót

46 darab 5sszesen csalc 6 frt 50 kr.

Felhívom szives figyel
müket, hogy Baross-tér
17. sz. alatt borozót és
sörözőt nyitottam. — Gróf Dégenfeld szőlőtelepein
termelt borok méretnek ki nálam. — Kövidinka
literje 28 kr. Rizling 35 kr. — Az ünnepekre 10
liter vételnél 1 liter ráadás. — Fölkérem a borösmerő
közönséget, boraimat megizlelni.
Kiváló tisztelettel
SZILAS1 SÁNDOR.

Minden megrendelő ezenkívül jutalomkepen
egy amerikai gyorsfözőt vagy egy szavatos
ság melleit pontosan működő 1202 kilo liordképességü háztartási mérleget kap teljesen
díjtalanul. A mexikói ezüst egy teljesen fe
hér fém (belül is), melynek tartósságáért es
kiváló minőségéért 25 évi jótállást vállalok.
Szétküldés utánvéttel történik az európai rak
tárból :

SCHEFFER D. SÁNDOR
Budapest, VIII., Bezerédi-utca 3/1 sz.

„RASOL” Kés nélkül borotvál! RASOLIN

A világ legjobb szörvesztöje !

■-

Hölgyeknek ajánlatos

Egészséges!
Kellemes!
Olcsó!
Egy kgr. ára 30-szori borotválásra helyben 2'40 kor., vidékre 3 kor. elöleges
beküldése mellett franco. Utánvéttel 20 fillérrel drágább. Egyedüli készítő:

Egy doboz ára helyben 2 kor., vidékre 2-50 kor. elöleges beküldése mellett
franco. Utánvéttel 20 fillérrel drágább.
■ - — ■■
“ Egyedüli készítő:

„RASO L“ vegyipari vállalat BUDAPEST, Váci-körut 55. sz.

„RASOL“ vegyipari vállalat BUDAPEST, Váci-körut 55. sz.

Raktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, VI., Király-utca 12. sz.

Raktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, VI., Király-utca 12. sz.

