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A MAGYARORSZÁGI VASÚTI SZEMÉLYZET ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY

A Magyar Vasutas megjelen min
den hét péntekjén. Szerkesztősége és 
kiadóhivatala Budapest, VII., Csö- 
möri-ut 28. szám, ahova minden
nemű levelezés és egyéb küldemény 
intézendő.

Előfizetési feltételek:
Egy hóra . . . . frt —.40 (K —.80) 
Negyedévre. . . . frt 1.20 (K 2.40) 
Félévre.......................... frt 2.40 (K 4.80)

Minden összeköttetésünket a legnagyobb 
titokban tartjuk. Ha valaki — bármi okból 
— nem akarja, hogy lapunk az ö nevére 
járjon, bármilyen más címre is előfizethet.

Figyelem betegsegélyzö-pénztáxi tagok!
Most folyik mindenütt a Máv. betegsegélyző- 

pénztárának májusban tartandó közgyűlésére 
a kiküldöttek választása.

Figyelmeztetjük a céltudatos vasúti alkal
mazottakat, hogy csak olyan küldötteket 
válasszanak, akikben teljesen megbízhatnak, 
hogy a tagok érdekeit fogják a közgyűlésen 
szem előtt tartani és nem lesznek drótbábuk.

A közgyűlésnek fontos és életbevágó 
teendői lesznek. Szükséges, hogy céltudatos 
és szervezett vasutasok legyenek a kikül
döttek.

A kiküldöttek választásának a módozatait 
az alapszabályok 28. szakaszának a követ
kező rendelkezései szabják meg:

A kiküldöttek száma akként állapítandó 
meg, hogy az összes pénztári tagok, a m. 
kir. államvasutak üzletvezetőségei szerint el
különítve és szolgálati csapatokba osztva, 
ejtik meg a választást és pedig:

1. az állomási és vonatkísérő személyzet 
együttesen,

2. a pályafentartásnál alkalmazott tagok 
külön,

‘3, a vontatási és anyagszerkezelési sze
mélyzetből származó tagok szintén együt

tesen,
4. minden egyes műhely személyzete 

külön.
A választás akként ejtetik meg, hogy 

minden 300 tag után egy kiküldött válasz- 
tatik, azzal, hogy 150 tagon aluli töredék 
nem jő figyelembe, mig a 150-en felüli ma
radék után még egy kiküldött választandó.

Áll továbbá a közgyűlés a munkaadó 
vasutintézet 10 képviselőjéből, kiket maga 
a vasutintézet jelöl ki.

A közgyűlésen az egyes kiküldöttek meg
bízóik nevében, de mindenkor egy szava
zattal érvényesítik jogaikat.

A munkaadó vasutintézet képviselői a köz
gyűlésben együttesen a szavazatok egyhar- 
madát képezik.

Felhívjuk tagtársainkat, hogy ott, ahol 
még nem választották meg a közgyűlési ki
küldötteket, haladéktalanul állapodjanak meg 
teljesen megbízható jelöltek személyében és 
egytől-egyig azokra szavazzanak.

A közgyűlés az alapszabályok értelmében 
e hónapban lesz. Pontos helyét és idejét a 
Magyar Vasutas-ban idejekorán közöljük. 
Ha a betegsegélyző-pénztár működésében 
napról-napra mutatkozó tömérdek bajt meg 
akarjuk szüntetni és azt igazán jóléti intéz- 
ménynyé akarjuk fejleszteni, minden becsü
letes és öntudatos tagnak a küldöttek válasz
tásánál már meg kell tennie kötelességét.

Kérjük a megválasztott közgyűlési kikül
dötteket, hogy nevüket és pontos címüket 
sürgősen közöljék a Magyar Vasutas szer
kesztőségével {VII., Csömöri-ut 28. sz.)

Az országos szervező-bizottság.

A mumus.
Lapunk egy barátjától kapjuk az alábbi 

fejtegetéseket, amelyeket aktuális tartalmuk 
révén e helyen és szószerint közlünk, ámbár 
kötelességet teljesítünk, ha ismételten kije
lentjük, hogy a vasutas-szervezet kizárólag 
gazdasági szervezet, nem köti le magát egy 
politikai irányhoz se és célja tömöríteni az 
összes vasutasokat, tekintet nélkül politikai 
és társadalmi hitvallásukra.

A hozzánk beküldött értékes és érdekes 
cikk a nemzetköziség vádjával űzött vissza
élések ellen fordul. Érvei, gondolatmenete 
mindenesetre megérdemlik, hogy figyelemmel 
foglalkozzunk velük. A cikk igy hangzik:

Fura emberek vagyunk mi vasutasok: 
elméletben rajongó hivei vagyunk az 
acélos együttérzésnek és gyakorlatban 
szinte az üstökénél fogva cibáljuk az 
okokat és ürügyeket, amelyeket födö- 

zetül használunk arra, hogy ne kelljen 
kartársainkkal együttéreznünk és együtt 
küzdenünk. Itt van például a vasutasok 
szervezete. E sorok Írója nem tartozik 
azok közé, akik megalapították a 
vasutasoknak a Magyar Vasutas köré 
csoportosuló szervezetét, sőt, most már 
bevallhatom, erős idegenkedéssel, majd
nem ellenszenvvel fogadtam annak 
idején a szervezetet célzó első lépé
seket. Bennem is megvolt akkor még 
a munkásoknak az a lebecsülése, amely 
még ma is olyan sok; különben derék 
érzésű kinevezettnél található. Meg 
azután bizonyos bizalmatlansággal fo
gadtam az uj szervezetet és az uj 
lapot, mert hire járt, hogy a vezető 
emberek nemzetközi szociáldemokraták 
és ez a vörös rém bizony engem is 
megijesztett.

Azóta azonban sokat figyeltem, sokat 
tapasztaltam és mondhatom, Saulus- 
ból Paulus lettem. Aki eleinte hidegen, 
sőt határozott ellenséges érzéssel fo
gadtam a Magyar Vasutast és az általa 
megteremtett vasutas-szervezetet, most 
tiszta, erős meggyőződésből hive vagyok. 
Most már nem rettent el semmi vád 
és semmi ráfogás. Most már nem 
ijedek meg attól, hogy jobbról is, 
balról is befeketíteni igyekeznek a 
vasutas-szervezetet. Tiszta szívvel és 
nyugodt lélekkel hirdethetem, hogy: 
egyedül ebben a vasutas-szervezetben 
látom a vasutas-testület jövő boldogu
lásának a zálogát és biztosítékát, és 
egyedül a Magyar Vasutast ismerem 
el a vasutasok bátor, igazmondó és 
főképen őszinte lapjául.

Érthető hát, hogy nagy keserűség, 
valósággal fájdalom fog el, ha látom, 
hogy sok vasutas, részint tudatlan
ságból, részint félreértésből, sokan 
pedig határozottan rosszakaratból hir
detik, hogy ebből vagy abból az ok
ból nem csatlakozhatnak a vasutas
szervezethez. Különösen sokan vannak 
olyannk, akik azzal mentik ellenséges
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magatartásukat, hogy ök hazafias érzel
mitek, a vasutas-szervezet pedig a 
nemzetköziség hive, igy tehát óriási 
ür tátong közöttük, amelyet áthidalni 
semmi sem képes. Ezt hangoztatja 
unos-untalan a volt 13-as bizottságnak 
az a két tagja, Turcsányi és -Breier, 
és ezeknek a hivei, akikre a Magyar 
Vasutas jóízű humorral rásütötte a 
„zsirondistaságu bélyegét.

Szolgálatot vélek teljesíteni a mi 
közérdekünknek, amikor épen ezzel a 
kifogással egy kissé részletesebben 
foglalkozom. Amit én a tapasztalatok 
és megfigyeléseim révén tanultam, az 
mindenkire nézve époly megnyugtató 
és fölemelő lehet, mint reám nézve 
volt.

Mindenekelőtt megállapítható, hogy 
a nemzetköziség semmiképen sem áll 
ellentétben a hazafisággal. Nemzet- 
köziség nem egyértelmű a nemzet- 
ellenességgo.\ vagy a r^mzstnélküliség- 
gel. Itt van például az országgyűlésnek 
több pártja; ha ezek a pártok közösen 
akarnak valamit megállapítani, páriközi 
egyezségre lépnek. Ki merné már most 
állítani, hogy ez a pártközi megálla
podás pártellenes megállapodást je
lent?

Vagy néhány más példa. Itt van a 
Nemzetközi Békeegyesület, amelynek 
tagjai között hires-nevezetes államfér
fiak, kifogástalan hazafiságu emberek 
vannak, pld. gróf Apponyi Albert. Ki 
merné a nemzetközi békeegyesületet 
hazaellenesnek és Appo yi Albertét 
hazátlannak nevezni? A nemzetközi 
Postaegyesület kongresszusain előkelő 
szerepet játszik Szalay Péter, a magyar 
főpostás. Hazátlan- vagy hazaáruló-e 
azért Szalay Péter tanácsos ? — 
A genfi konvenció nemzetközileg álla
pítja meg a betegápolás védelmét há

ború esetén, hazaárulók-e vájjon, akik 
ezt a konvenciót megcsinálták és akik 
hozzájárultak?

Rövid idő múlva megtartják Was
hingtonban a nemzetközi vasúti kon
gresszust. Résztvesznek ebben a nem
zetközi tanácskozásban magyar részről 
a kereskedelmi minisztérium több fő
tisztviselője Lers Vilmos osztályta
nácsos vezetése mellett és szó volt 
róla, hogy oda megy Ludvigh Gyula, 
a Máv. elnökigazgatója is. Hát ha igaz, 
hogy a nemzetközi akció hivei haza
árulók, akkor a „hazátlan bitangok" 
sorába állott Ludvigh Gyula ur ő 
excellenciája is.

Lehetne még a végtelenségig foly
tatnom ezt a sorozatot, de fölösleges. 
A fölhozottakból is világos minden jó
zan ember előtt, hogy a nemzetköziség 
nem ellentéte a hazafiságnak és aki a 
nemzetközi együttérzés hívének vallja 
magát, az semmiképen sem árulója 
egyszersmint nemzetének vagy hazá
jának.

De nézzük csak tovább. Nemcsak 
azt kívánom bebizonyítani, hogy a 
nemzetköziség nem olyan veszedelmes 
és káros, mint amilyennek h’szik és 
mondják, de azt állítom, hogy minden 
nagyszabású kulturális mozgalomnál a 
nemzetköziség egyenesen szükséges és 
elkerülhetetlen. A nagy területre kiter
jedő, igen sok embert felölelő, nagy 
célokért küzdő mozgalmak sikerének 
egyenesen előfeltétele a nemzetközi 
megállapodás és nemzetközi szervez
kedés. Emlékszünk arra, hogy amikor 
a német országgyűlésen a szociálde
mokrata képviselők indítványt tettek a 
napi munkaidőnek nyolc órában le
endő törvényes megállapítása ügyében, 
a kereskedelmi miniszter azt felelte, 
hogy ezt a kérdést Németország egy

maga nem oldhatja meg, az efajta kér
dések csak nemzetközi megállapodás 
révén szabályozhatók. Ez komoly érv 
a nemzetköziség mellett, de nem az 
egyetlen érv.

Jusson eszünkbe az a közeleső példa, 
hogy a nemzetközi vasúti csatlakozá
sokat és tarifa-egyezményeket is nem
zetközi utón állapítják meg. Micsoda 
pogány zűrzavar, micsoda iszonyatos 
kár esne az egész világ vasúti for
galmában, ha az egyes vasúti társa
ságok arra az álláspontra helyezked
nének, hogy minden, ami nemzetközi, 
az egyszersmind hazaellenes, tehát 
nem mennek bele semmiféle nemzet
közi megállapodásba. Ha egyéb nem, 
maga a vasúti üzem is megtaníthatná 
a vasúti alkalmazottakat a nemzetközi 
szolidaritás üdvös és szükséges voltára.

Felemlítjük e helyen és ez alkalomból 
azt is, hogy milyen magasztos volna, 
és érdekeinket milyen hathatósan elő
mozdítaná, ha nekünk, vasúti alkal
mazottaknak nemzetközi szövetségünk 
volna, amelynek révén az egész müveit 
világ vasutasai összefognának és ott 
segítenének egész erkölcsi és anyagi 
erejükkel, ahol arra a legnagyobb 
szükség volna.

Mindebből kitűnik, hogy nem olyan 
megvetendő dolog az a bizonyos nem
zetköziség, sőt inkább igen előnyös 
és szükséges fegyver a jövőnkért folyó 
küzdelemben.

Hátra van még egy pontnak a meg
világítása. Nem kellemes dolog vele 
foglalkozni, de kötelesség. És ezért 
vállalkozom rá. Jó lesz r indenkor és 
minden becsületes embernek jó ala
posan vigyázni, ha valaki azzal a 
cégérrel iparkodik közelébe furakodni, 
hogy „én jó hazafi vagyok, jobb, mint 
az a másik." Vannak, sajnos, igen

A „Magyar Vasutas" tárcája.

Idill a hóban.
Irta: Gergely Győző.

A kemény tél átható hidege járta át a 
külváros minden zugát.

Az ólomszürke, komor felhőkből nesztele
nül hullott alá a hó a néma utcákra, ame
lyeknek csendjét semmi sem zavarta, csak a 
gyárakból kihallatszó tompa zugás és olykor 
egy,-egy otromba társzekér ritmikus zöreje.

És amig az este le nem szállt, ez a csönd 
uralkodott. De ekkor egyszerre panaszos, 
éles, hosszú bugás reszkettette meg a levegőt. 
Az egyik gyár kürtje jelezte a munka meg
szűntét. Hangjába belekapott egy másik, ez 
már tompább volt, egy harmadik, negyedik 
és a többi sorba, más-más hangon, de mind
egyik egyforma hosszasan, panaszosan üvöl
tötte el megváltó dalát az aznapi munkától.

Mire elhallgattak, az utcák már népesek 
voltak a munkásoktól, kik nagy csoportokban 
tartottak haza felé.

A hóval telt kövezeten csoszogva, kezeiket 
zsebeikbe mélyesztve, felgyürt gallérral, mintha 
busszuságukban egészen el akarnának bújni 
rongyos ruhájukban, szótlanul haladtak egy
más mellett. A gázlámpák homályos, pislogó 
fényében komor kísértetekhez voltak ha
sonlók, mert a munka örökös gályarabjai kö
zött ilyenkor hiába keresi az ember a boldog 
családapát, aki örömmel, ujjongó szívvel siet 

haza várakozó családjához. Minden oly szo
morú, oly gyászos volt.

Egy gyár vasrácsos kapujához támasz
kodva, mereven nézte őket egy didergő vézna 
alak. Fekete szemeinek sóvár, lázas pillan
tásán meglátszott a nyomor kaján irigysége 
és az alázatos könyörgés egy kis alamizs
náért. Kezeit tétovázva nyújtotta ki olykor
olykor, de aztán hirtelen visszarántotta.

Látta, hogy ezek az emberek ép oly ron
gyosak, ép oly szomorúak, mint ő.

Tipikus alakja a nagyvárosok csavargóinak, 
hosszú, sovány fiatal ember volt. Gyűrött, 
valamikor kemény kalapja alól kuszáltan 
lógott homlokára a haja. Barna arcán meg
látszott a hideg és a nyomor által kipréselt 
könnyek halvány nyoma.

Időközben szél kerekedett, mely szeszélye
sen lobogtatta meg rongyos ruháját.

Sokáig állt itt, lesve a vak szerencsét, 
hogy egy arra menő jószívűsége sovány va
csorát és fekhelyet juttasson neki, amelyen 
átaludhatná a hosszú téli éjszakát. De hiába 
várt. A szürke, szegény külvárosban kivált 
ilyenkor nem fordul meg senki, aki alamizs
nát adhatna. Már a hazatérő munkások hosz- 
szu karavánja is elvonult, az utcák megint 
néptelenek lettek és ő még mindig ott állt 
a vasrácsos kapunál.

Már ö is tudta, hogy hiába vár. Lassan 
gondolkozva indult el, de alig tett néhány 
lépést, tétovázva megállt. Otthona nem volt, 
ahová elmehetett volna és bent a városban 
nem jó ily rongyos embereknek járkálni 

oly későn. A rendőrök csakhamar ismernék 
fel benne a dologtalan csavargót és bevin
nék magukkal oda, ahol nagyon csúnyán 
bánnak a magafajta emberekkel.

De úgy érezte, hogy el is fáradt már a 
hosszú ácsorgásban. Nem messze onnan az 
ut szélén volt egy pad, odament, hogy 
kissé pihenjen. De amikor odaért, megret
tent a hóval borított deszkától, nem mert 
ráülni és megelégedett azzal, hogy lábait 
felváltva rakja rá.

Térdére könyökölve belebámult egy szem
közt levő ház befüggönyözött ablakába. És 
amint igy elnézte az igy össze-vissza futó 
árnyékokat, az Ínség által felizgatott fantáziája 
elébe varázsolta a barátságos meleg otthont, 
ahol az emberek oly izgatottan, sietve fut
kosnak fel és alá, nemhogy lefeküdnének és 
élveznék a pihenés gyönyörét, amely után ő 
annyira áhítozott.

— Az emberek sohasem tudják megbe
csülni jó dolgukat... Ha neki volna egy 
puha meleg ágya, mely édesen, lágyan 
fogadná be az ő dermedt tagjait, mily bol
dog volna! . . .

Víziói támadtak. Lázas agyában egymás 
után tűnt fel hol egy duzzadó tollú tenger, 
hol egy nagy fazék meleg, párolgó étel. . .

Olykor-olykor magához tért és ilyenkor 
észrevette, hogy a hó mind sűrűbben hull 
alá. Nagy szállingózó pelyheivel bevonult, 
hogy elfoglalja téli birodalmát. A szürke 
világ egészen fehér világgá változott.

(Folytatjuk)
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sokan, akik komisz, selejtes porté
kájukat (legyen az materiális, vagy 
szellemi), igy akarják jó drágán a 
hiszékeny közönség nyakába varrni. 
Sok szédelgést és sok visszaélést ipar
kodtak már a nemzeti szinti takaróval 
leplezni. Vannak, akiknek a hazafiság 
jó üzlet, akik busásan kamatoztatják 
a hazafiságukat. Vannak, akiknek a 
hazafiság menlevél bűnös üzelmek 
elkövetésére. Vannak, akik haszonbérbe 
vették a hazafiságot és k'zárják belőle 
mindazokat; akik nekik nem tetszenek. 
Nos és ezek az emberek az igazi, jó 
érzésű hazafiak előtt gyűlöletessé, hi
telét vesztetté tették azt a hazafiságot, 
amely ordít és kiabál, de minél han
gosabb, annál kevésbé lakozik a szivek
ben. Az igaz hazafiasságnak nem azok 
okozzák a legnagyobb kárt, akik hivei a 
nemzetközi összetartásnak, hanem akik 
kufárkodó célokra élnek vissza a haza
fiassággal. Úgy vagyunk a hazafisággal, 
mint minden más méy érzéssel: azok 
érzik a legerősebben, akik a leg
kevésbé kérkednek vele.

Bátran merem tehát állítani, hogy 
a vasutas-szervezetnek azok a tagjai, 
akiket nemzetköziséggel vádolnak, 
jobb hazafiak, mint azok, akiknél 
üzleti cégér csupán a hazafiság. Sokkal 
több hasznot hajtanak a hazának és 
a nemzetnek azok a nemzetköziek, 
akik egész erejükkel, ekzisztenciájuk 
föláldozásával, saját jövőjük kockáz
tatásával sáncba vetik magukat társaik 
jobb jövőjének a kivívásáért, mint azok 
a jóltáplált hazafiak, akik aprópénzre 
váltják föl a hazafiságukat.

A szervezett vasutasok — noha nem
zetköziek — már eddig is sokkal több 
jót teremtettek a magyar vasúti alkal
mazottak öntudatra ébresztése és fegyel
mezése, a helyzetünk javítása körül, 
mint azok az epés, feketemáju emberek, 
akik csak gáncsoskodni és az össze
tartást megbolygatni tudják, de hasz
nosat és üdvösét teremteni nem ké
pesek

Az úgynevezett zsirondistákat pedig, 
akikkel a múlt évben együtt küzdöt
tem végig a nagy harcot elejétől-vé- 
géig, arra kérem, hogy ne zárkózzanak 
el a tanulságok egész özöne elől, 
amelyek mind azt bizonyítják, hogy 
rossz utón járnak, veszedelmes, káros 
munkát végeznek, ha gyűlölettel telten 
iparkodnak a vasutasok szervezkedését 
megbontani és közöttünk viszályt te
remteni.

Emlékezzenek arra, hogy a nagy 
katasztrófa után, amikor minden össze
omlott és úgy látszott, mintha már 
minden elveszett volna és évek hosszú 
sorába néma és halott maradna ez a 
mi vasutas-testületünk, egyedül a Ma
gyar Vasutas volt az, amely meg
mentette számunkra az életet, a szer
vezkedést és a jövő boldogulás 
alapját.

Ne feledjék el, hogy milyen nagy 
áldozatok árán, milyen sok üldöztetés 
közepette épen ez a Magyar Vasutas 
és az általa megteremtett szervezet 
volt az, amely a legelnyomottabb, a 

legszegényebb vasúti alkalmazottakat 
talpra állította és csatasorba helyezte.

Jusson eszükbe, hogy e vasutas
szervezet nyitva á'l minden vasutas 
számára, a „nemzetköziek" barád sze
retettel, tárt karokkal várják az összes 
vasutasokat, tekintet nélkül azok po
litikai és társadalmi meggyőződésére 
és nem mondják azt, hogy ez vagy 
amaz nem való közibénk, mert más 
a meggyőződése, mint a miénk.

Ami végül a „nemzetköziség" elleni 
vádjaikat illeti, egy az ő * szemükben 
csalhatatlan tekintélyre hivatkozhatok. 
Az ő vezérük és keresztapjuk, Vázsonyi 
Vilmos képviselő irta meg egyszer, 
hogy „a nemzetiszinü zászlóról nem 
lehet kenyeret leharapni.1' Tanuljanak 
a zsirondisták belátást és józanságot 
Vázsonyi Vilmostól, hagyják abba ká
ros aknamunkájukat és csatlakozzanak 
a becsületes és céltudatos vasutas
szervezethez.

A többi vasutasokat is, az ingado
zókat és határozatlanokat, igaz szivvel 
és lélekkel fölszólitom, hogy támogas
sák teljes erejükkel az egyetten igaz 
vasutas-lapot, a-Magyar Vasutast és 
legyenek bátor, öntudatos katonái a 
vasutas-szervezetnek.

A nemzetköziség mumusától pedig 
ne féljenek, az nem harap és nem 
esz meg senkit. Veridicus.

A Máv. altisztek és szolgák.
i.

Mikor a magy. kir. állam vasúti hivatalno
kok négy esztendővel ezelőtt, a múlt évben 
csúfosan levert, kenyérért és emberi jogokért 
való harcukat megindították, egy rettenetes 
hibát követtek el. Azt, hogy csak a ma
guk igazát keresték, csak a maguk küz
delmes életsora iránt igyekeztek felkelteni a 
döntő körök figyelmét és jóindulatát, de nem 
vonták bele mozgalmukba sem az altiszteket, 
sem a szolgákat, sem pedig a munkásokat: 
a magy. kir. államvasuti személyzetnek azt 
az elemét, mely a szolgálat fontossága tekin
tetében semmivel sem kisebb súlyú, mint a 
tisztviselői elem, szám szerint pedig épen 
tizenötszöröse a hivatalnoki karnak. Szét
tagolták az erőket, külön szervezkedtek a 
tisztviselők, külön az altisztek s külön a 
szolgák. Hogy milyen eredménynyel, azt 
megmutatta a most esztendeje vallott csúfos 
kudarc, melynek közvetlen előzménye megint 
csak egy öreg hiba volt: az, hogy a mun
kásokat, — szándék nélkül-e, vagy szándé
kosan nem kutatjuk — ekkor is kifelejtették 
a mozgalomból.

A múlt esztendei sztrájkig a vasúti mun
kásoknak voltaképeni szervezetük egyáltalán 
nem volt. Szervezkedésük kezdete, jobban- 
mondva helyes irányba való tereltetése épen 
a sztrájk idejére esik. Addig igazában csak 
a hivatalnokok, altisztek és szolgák szervez
kedtek. Szervezkedtek, de rosszul.

Sőt egész bátran azt mondhatjuk, hogy az 
altisztek és szolgák mozgalmában nem is 
volt szervezkedés.

Összegyűltek nehány százan valamelyik 
nagyobb helyiségben s tárgyalták a maguk 
ügyét, a maguk igen-igen sok baját, szak
avatott vezetés, többé-kevésbé a tárgy szak
szerű ismerete nélkül — csak amúgy isten 
nevében. A hivatalnokok feléjük se néztek s 
még az is csak a jövőt helyesen megítélő 
némely tisztviselő ismételt erélyes felszólalá
sának volt köszönhető, hogy emlékiratukban 

az altisztekről és szolgákról — úgy, ahogy — 
egyáltalán megemlékeztek.

Igaz, hogy a mozgalom tizenkettedik órá
jában, a szombathelyi üzletvezetőség helyi 
bizottságának iniciativájából, kimondották a 
hivatalnokoknak az altisztekkel és szolgákkal 
való egyesülését, de szervezkedésnek lehet-e 
tekinteni az ilyen elvi kijelentést, midőn még 
hiányzott a kapocs, mely az addig külön 
állott három testet összetartsa? S nem volt-e 
égbekiáltó bűn ezt a lazán összetákolt tö
meget sztrájkba kergetni?

Elvitázhatlan, hogy a különböző kategóriák 
követelése jogos volt és semmikép se túl
hajtott, ámde az ilyen tervnélküli és célsze
rűtlen munkálkodás ak csak az lehetett az 
eredménye, ami lett: a leveretés.

Hiábavalóság azonban a múltak hibáin 
keseregni. Nem is ez a célunk. Jelen cikkünk 
s a következők során arra akarunk . rámu
tatni, hogy mi volt az altisztek és szolgák 
eredeti követelése, mely követelések nyertek 
kielégítést, melyek nem, s melyek az emlék
iratokból kellő körültekintés hiányában ki
maradt követelések. Időszerűnek tartjuk pe
dig e kérdések felszínre hozását azért, mert 
erős a meggyőződésünk, hogy rövidesen be
következik az az időpont, amidőn az állam
hatalom e kérdésekkel foglalkozni fog, egy
szerűen ki lévén zárva, hogy azok mérlege
lését és éli ítézését még tovább is halogassa.

Úgy az altisztek, mint a szolgák termé
szetesen elsősorban a fizetési és előlépteté
sek rendezését kérték. Kérték azonban ezen 
kívül:

Az altisztek:
1. A hivatalos munkaidő szabályozását és 

a hivatalos munkaidőn túl teljesített mun
káért órapénzek folyósítását.

2. A rendbüntetések megfelebbezésének 
jogosultságát.

3. A fegyelmi eljárás szabályozását.
4. A meg nem felelő természetbeni laká

sok után járó pótlékot.
5. A törzsfizetés teljes kifizetését felfüg

gesztés esetére is.
6. Hogy felmondás esetén az altiszt is 

egész évi fizetésének megfelelő végkielégítést 
kapjon, ép úgy mint a hivatalnok.

7. A szabadságidők szabályozását.
8. Hogy a teljes nyugdij-jogosultság már 

30 évi szolgálat után elérhető legyen. (Ki
vételt képez a mozdony-és vonatkísérő sze
mélyzet, mely már ma is 24 évi szolgálat 
után eléri a teljes nyugdíjjogosultságot.)

9. A családtagok részére évenkint legalább 
négy szabadjegy engedélyezését és módot 
arra, hogy^az ily szabadjegyek pótfizetés 
mellett magasabb kocsiosztályban is hasz
nálhatók legyenek.

10. Hogy minden kirendelt helyettes a 
helyettesítés huszadik napján túl is teljes 
napidijat kapjon.

11. A természetben adott egyenruha hasz
nálati idejének megrövidítését. x

12. A tekintély és társadalmi színvonal 
fenntartása érdekében annak a szokásnak 
eltörlését, hogy az altisztek feljebbvalóik által 
keresztnevükön : János, Pál vagy Péter stb. 
néven legyenek megszólíthatok.

13. Némely mellékilletmény szabályozását 
s a nemzetiségi vidékeken helyi pótlék en
gedélyezését.

A szolgák'.
1. A rendbüntetések szabályozását.
2. évenkint legalább 14 napi szabadság 

engedélyezését.
3. A ruhailletmények megfelelő szabá

lyozását.
4. Hogy áthelyezés csak elhárithatlan 

szolgálati okokból, vagy saját kérelemre tör
ténhessék. A költözési átalány utóbbiaktól 
se legyen megvonható, a horvát-slavon terü
leten beosztott magyar ajkú alkalmazottak 
pedig 3—5 évi szolgálat után, kérelmezés 
esetén magyar területre nyerjenek áthelyezést.

5. A feljebbvalók sokszor sértő bánás
módjának meggátlását.

6. A pályaőröknek a fütisztitás kötelezett
sége alóli felmentését. A szolgálatban kise-
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gitő feleségeik részére legalább 12 korona 
pótdij engedélyezését, úgyszintén háztartási 
célokra a pályatest földjének szabad díjtalan 
használatát.

A vonatkísérő személyzet részére kétszeres 
éjjeli órapénzt.

A vonatkísérő lakatosok részére magasabb 
összegben meghatározott kilóméterpénzt.

A mozdonyfütők felmentését a géptisztítói 
kötelezettség alól.

12 órai szolgálat után 24 órai feltétlen 
pihenést.

A szolgálat sikeres gyakorolhatása végett 
egyöntetű utasítást a különféle rendeletekből.

A baleset által még az önhibájuk folytán 
sújtottak se legyenek felgyógyulásuk előtt 
elbocsáthatók.

Felmondás esetére az ideiglenes szolgák 
részére hat havi, a véglegeses részére egy 
évi végkielégítést.

Az írásbeli munkákkal megbízottak részére 
irodaátalány folyósítását.

A pótdijak, egyezmények és állomási juta
lékok megfelelő szabályozását.

A szolgaszemélyzetnek a fegyelmi bizott
ságokban való képviseltetését olyan esetek
ben, midőn a megvádolt a szolgaszemélyzet 
létszámához tartozik.

Családtagok részére évenkint legalább 
négy szabadjegy engedélyezését.

A szolgálatból való elbocsájtásnak csakis 
bírói Ítélet esetén való kimondását.

Felfüggesztés esetén a teljes fizetés ki
utalását.

Alkalmazottak gyermekeinek megüresedett 
állásokra első sorban való alkalmazását.

Megüresedő őrházak a mozgóőröknek 
szolgálati idejük sorrendjében adassanak át.

A közönséggel való érintkezésre utalt 
szolgáknak az árnyékszékek tisztogatásáétól 
való felmentését.

A bevásárlási igazolványok érvényességé
nek 96 órára való kiterjesztését.

7. Hogy a szolgaszemélyzet általában 30, 
az utazószemélyzet pedig 20 év Etán érje 
el a teljes nyugdíjjogosultságot.

8. A kisegitőfékezők szánalomra méltó 
helyzetének javítását és általában a napi
béresek sorsa felett való kellő s méltányos 
gondoskodást.

íme, ezek voltak az altisztek és szolgák 
pontokba foglalt kérelmei, melyeket három 
évvel ezelőtt köteles alázatra utasított s 
ünnepi ruhába öltöztetett küldöttek utján 
juttattak az úgynevezett illetékes fórumok elé.

A külömböző kérelmek méltatását, vala
mint azt, hogy minő fogadtatásban és elbá
násban részesültek az illető fórumok részé
ről, következő cikkeinkben fejtegetjük.

SZEMLE.
A betegsegélyző-pénztár közgyűlése elé 

terjesztendő indítványunk szövegét már is
mertettük. Időközben a nyugoti és északi 
főműhely munkásai pótlást és részben kiegé
szítést indítványoztak, amelynek értelmében 
a már közzétett indítvány 5. és 6. pontja 
igy szól;

5. Az egészség megóvására megfelelő 
egészségügyi intézkedések teendők és erre 
a célra a fizikai gyógymód (vizgyógyászat, 
másságé, villanyozás, forró levegő, gőz, stb.) 
szerinti kezelésre alkalmas intézetek létesí
tendők és pedig gyógyintézet a bejáró bete
gek szakszerű kezelésére, továbbá üdülőház 
és sanatórium az e célra alkalmas betegek 
sikeres gyógyítására. Azonkívül történjék 
gondoskodás, hogy más pénztárakhoz ha
sonlóan a Máv. betegsegélyző-pénztár is 
ápoltassa tagjait a hazai sósfürdökben, 
továbbá a karlsbadi és abbáziai fürdőhelye
ken. Ezen gyógyintézetek fokozatos létesíté
sénél szem előtt tartandó, hogy ott kell 
azokat legsürgősebben létesíteni, ahol a 

helyi viszonyok és a tagok tömeges száma 
azt szükségessé teszi.

6. Az egészség megóvása céljából feltét
lenül szükséges, hogy úgy a munkás, mint 
az állomási és forgalmi szolgálatot végező 
személyzet — amely oly gyakran van min
denféle fertőzésnek kitéve — testét legalább 
egyszer hetenkint a Máv. mint munkaadó 
által minden műhely, fütőház, laktanya és 
nagyobb állomás területén az e célra léte
sítendő tisztasági fürdőben megtisztíthassa.

Tagadhatatlan tény az, hogy a tisztán 
tartott és jól ápolt, gyakori fürdés által 
megedzett emberi test sokkal ellentállóbb 
mindennemű betegségek ellen. Ezen okok
ból és ezen alapon a Máv. betegpénztára 
sürgősen és erkölcsi ereje egész súlyával 
hasson oda, hogy a Máv. mint munkaadó a 
legrövidebb idő alatt ezen tisztasági fürdők 
létesítését az egész vonalon indítsa meg.

Május 1. A munkásság világünnepét Bu
dapest szervezett munkásai minden eddigit 
felülmúló hatalmas tömegben ünnepelték 
meg. Óriási menetben, zászlók, jelzőtáblák 
alatt vonult mintegy 60,000 munkás a fővá
roson végig a városligetbe, közöttük külön 
jelzőtábla alatt — ezúttal először — a va
súti munkások is, akiknek a csatlakozása 
szeretetteljes örömet keltett a többi szakmák 
munkásai között. A munkaszünet a főváros 
területén és az ország nagyrészében úgyszól
ván általános volt. Szünetelt a nyugoti és 
északi főműhely, továbbá a keleti kocsimü- 
hely is;. a műszaki munkások délután 3 
órakor hagyták abba a munkát, amint va
sárnapokon és ünnepeken szokásos. A vidéki 
városok vasúti műhelyeinek nagyrészében is 
szünetelt a munka, csak itt-ott akadt egypár 
lézengő ritter, aki a rabigában görnyedt, mig 
társai künn a szabadban üdvözölték a világ
szabadság hirdetőjét, a vörös májust.

Az épitőmunkások győzelme. A buda
pesti építő vállalkozók csúfos kudarcot val
lottak erőszakos és alattomos merényletükkel. 
Kizárták 11,000 munkásukat a munkából, 
hogy tönkretegyék a szervezetüket, kénysze
rítsék őket kedvezőtlen munkafeltételek vál
lalására és lehetetlenné tegyék a jövőre nézve 
minden kísérletét a munkásoknak helyzetük 
javítására.

Ez volt az építőmesterek kegyes szándéka, 
ez volt a kizárás célja. És mit értek el tény
leg. Egy hétig sem tartott a kizáratás és a 
vállalkozók maguk kérték a kereskedelmi 
minisztert, hogy indítsa meg a béketárgya
lásokat a munkásokkal. A tárgyalások ered
ménye pedig az, hogy a munkaidő egy fél
órával rövidebb lett, a munkabérek maga
sabbak lettek és a munkaadók elismerték a 
munkások szervezetét.

A megállapodás főbb pontjai a következők:
A munkaidő 1905. julius 29-éig napi tiz óra, 

ezentúl kilenc és fél óra. Aszerint számítják, a mun
kabéreket ; az ezt meghaladó munkaidő után harminc 
százalékkal többet fizetnek.

Ha a munkások éjfél utáni egy óráig folytonosan 
dolgoznak, akkor egy órai közbeeső szünet meg
adása mellett a 30% tulmunkabér helyett a napi 10, 
illetve 9*/2 órai munkabérnek megfelelő összeg fi
zetendő nekik.

A hetibérfizetés napján a munka csak délután öt 
óráig tart, de a munkabéreket az egész napi mun
kaidő után fizetik.

A mesterek kötelezik magukat, hogy segédsze
mélyzetükkel szemben méltányosak lesznek, csak oly 
követeléseket támasztanak velük szemben, melyeket 
a munkások teljesíthetnek és elejtik az u. n. fekete 
könyvet.

A mesterek megengedik, hogy a szakegyletek 
megbízottja tagsági járulékokat a munkásoktól a 
munka színhelyén beszedhesse.

A mostani megegyezésből vagy a munkarend 
értelmezéséből vagy az előző pontból származó min
dennemű vitás ügy végleges elintézésére úgy a 
mesterek, mint a munkások sorából az illetők által 
ennek a megegyezésnek idejére választandó három
három, összesen hat tagból álló vegyes bizottságot 
alakítanak.

Ha a panaszt tevő munkaadó, akkor a bizottság 

tárgyalásain egy munkástag elnököl; ha a panaszt 
tevő munkás, akkor munkaadó elnököl.

Ha a bizottság nem tud megegyezni, akkor 
mindkét érdekkörön kívül álló elnököt választ.

A megegyzés 1908. április 1-ig érvényes, amely 
idő alatt sem a munkások nem rendezhetnek 
sztrájkot, boykottot vagy zárlatot, sem a mesterek 
munkáskizárást. 1908 január hónap 1-ig a meg
egyezés értelmében választott hat tagú vegyes bi
zottság tárgyalást indít a további időre szóló meg
egyezésre nézve.

Az egyezmény magállapitja ezután részletesen a 
minimális munkabéreket, amelyek átlag óránként öt 
fillérrel nagyobbak az eddigi béreknél.

Érdekes és fontos rendelkezése az egyezménynek 
az, hogy a mesterek a május 2-án újból megkezdődő 
munkánál a szükséghez képest felfogadandó mun
kásokat illetőleg elsőbbséget adnak azoknak a mun
kásoknak, akik az illető mestereknél a munkabeszün
tetést megelőzőleg alkalnazásban állottak, ha az 
illető munkások a munka megkezdésének első 
napján jelentkeznek.

A gonosz módon provokált harc tehát az 
épitőmunkások teljes diadalával nyert befe
jezést. Ezt a nagyjelentőségű sikert pedig 
fegyelmezettségüknek és erős szervezetüknek 
köszönhetik derék épitőmunkástestvéreink, 
akik hovatovább követendő példaképei lesz
nek a többi munkásszakmáknak szolidaritás 
és áldozatkészség dolgában.

Az állam, mint uzsorás. Ugyanazon 
napon, Írja a Népszava, amelyen a tavalyi 
sztrájk emlékére a vasutas-irodákban az eskü
mintát kiakasztották intőszóképen a Máv. 
rabszolgáihoz, jelent meg a Máv. üzleti 
jelentése. Ha nem véletlen az államvasutak 
életének ezen két nyilvánulásának egy napra 
esése, akkor igazán stilszerü kapitalista
gondolat a profitot és a rabszolgatartó dölyfét , 
egyszerre dokumentálni.

De ne érzékenyedjünk, számoljunk inkább. 
A vasutasok sztrájkját 4—5 milliónyi köve
teléskülönbség kedvéért verték le. Ennyiért 
tettek tönkre százakat, rendszabályoztak meg 
ezreket. Ennyiért hágtak át annyi törvényt, 
amennyit csak bírtak, ennyiért tömlöcöztek 
és vérbiráskodtak. Nos, az államvasutak 
88.128,078 korona haszonnal dolgoztak. 
Tetszik érteni? 88 millió haszon! A követelés
különbség huszonkétszerese; annyi, mint az 
összes alkalmazottak fizetése; a vasutakba 
fektetett tőkének négy és fél százaléka! Pedig 
tavaly rengeteg pénzt nyelt el a sztrájk, 
pedig tavaly is óriási összegeket emésztettek 
fel a királyi, hercegi, miniszteri, üzletvezetői 
és egyéb ingyenvasutak és szalonkocsik, 
pedig tavaly is milliókat fecséreltek el magán
vállalatok tarifaengedményeire és hasonlókra. 
A Máv. jövedelmeit nyugodtan tehetjük kétszer 
88 millióra tisztességes pénzkezelés mellett.

... És ennek a 170 milliónak nem is 
negyvened részéért bántak el a vasutasokkal
— akik előteremtöi ennek a rengetet pénznek
— pribékmódra! Hát kell-e súlyosabb vád 
a kapitalista állam ellen?! .

A nyugbérpénztárról.
A nyugbérpénztár intézménye az összes 

érdekelt vasúti alkalmazottak között valóság
gal elkeseredést keltett öröm és megnyugvás 
helyett. Ahelyet, hogy a tagok jövőjét biz
tosítaná, még a jelenüket is nyomasztóbbá 
tette. Az a nyugbér, amit a befizetések hosszú 
sora után kilátásba helyez, valósággal kol
dus-alamizsna, ellenben a szűkös kereset 
mellett olyan terheket ró a tagokra, hogy 
méltán megérdemli azt a nevet, amelylyel 
megajándékozták a tagok, amikor nyögoér- 
nek meg nyuzbérnek nevezték el.

Tudja azt mindenki, aki csak legkevésbé 
is törődik a dologgal. Belátta azt a központi 
bizottság is, amelynek többsége nem szenved 
túltengő barátságban. Fel is emelte azt a 
határidőt, amely idő alatt a hátralékos járu
lékot befizetni lehet 5 évről 10 évre. Álta
lános tehát az a vélemény, hogy a nyugbér- 
intézmény szerencsétlen torzszülött, amely 
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nem elégit ki senkit sem, sőt még alkalmas 
az elégedetlenség fokozására.

Annál nagyobb megütközéssel kell fogadni, 
hogy akad úgynevezett «Vasuti folyóirat*, 
amely nemcsak védelmébe veszi a nyugbér- 
pénztárt, hanem még egekig magasztalja 
annak «sikereit» és lepocskondiázza a sárga 
földig azokat, akik ki merik mondani erről 
a sajátságos «jóléti» intézményről az igaz
ságot. Megjelenik Miskolcon egy "Haladás* 
nevű kis lapocska. Azt az alcímet választotta 
magának, hogy «vasuti szak- és szépirodalmi 
hetilap*. Szerkesztője rövid idő óta valami 
Zsivkovits Antal nevű úriember. Jelentéktelen 
üres sajtótermék ez a Haladás. Amolyan 
se hideg, se meleg, se jó, se rossz, úgy
szólván a krumplileves a sajtó terén. Most 
azzal vonja magára ez a törpe lapocska a 
figyelmet, hogy utolsó számában himnuszt 
zeng «a nyugbérpénztár sikeréről*. Mindenek
előtt lerántja ebben a cikkelyben a kelle
metlen bírálókat, írván róluk eképpen:

«Az ezidő szerint még kormányon levő 
kereskedelemügyi miniszter egyik mara
dandó becsű alkotásai, a nyugbérpénz- 
tári intézmény kezdetben sajnos, a leg
illetéktelenebb helyekről teljesen elfogult 
és igy igazságtalan bírálatnak lévén ki
téve, oly színben állíttatott a laikus kö
zönség és a nagyhangú frázisokkal köny- 
nyen megtéveszthető vasúti alkalmazot
tak elé, mintha az a tagok aránytalan 
megterheltetése miatt egész belső szer
vezeténél fogva alkalmatlan volna a tu- 
lajdonképeni cél praktikus megvalósítá
sára.*
Azután nagydicsériádák közepette elmondja, 

hogy a nyugbérpénztárnak egyedül a miskolci 
üzletvezetőség területén közel 1700 tagja van, 
akiknek csak a fele kötelezett tag, a másik 
fele ellenben idősebb 35 évnél és önként lé
pett be «látva a nyugbérpénztár igazán ál
dásos előnyeit.* Végül ujjongva hirdeti, hogy 
az első negyedév folyó tagjárulék fejében 
8442 korona, utánfizetés fejében 6410 kor., 
összesen tehát 14852 korona folyt be a nyug
bérpénztár miskolci ü. v. kerületében.

A miskolci kis vicinális lapocska kiroha
nása természetesen ellenünk irányul. Ép oly 
természetes, hogy ezek a mérges kifakadá^ok 
csak mosolyra késztetnek bennünket. Hova 
jutnánk, ha sokat törődnénk azzal, mit ir 
rólunk valami obskúrus kis lapocskában va
lami hivatalosan megrendelt és hivatalosan 
megfizetett penna. Miattunk bátran károm
kodhat a Zsivkovics ur lapja, ahogy szivé
nek jól esik, mi igazán nem törődünk vele 
és nem védekezünk.

De ez a cikk adatokat és tényeket is sorol 
föl. Jó lesz az igazság és a vasutasok fölvi- 
lágositása érdekében jól a szemébe nézni 
ezeknek az adatoknak és tényeknek.

Hogy hány tagja van a nyugbérpénztárnak 
a miskolci ü. v. területén, azt nem tudjuk. Nem 
valószinii ugyan, hogy 1700 tagja volna a 
miskolci üzletvezetőség területén, de hál ez 
nem fontos. Ezt nem bolygatjuk.

Az azonban vakmerő hazugság, hogy a 
35 éven felüli tagok azért iratkoztak volna 
be, mert belátták állítólag, hogy milyen ál
dásos a nyugbérpénztár. Az alapszabályok 
úgy intézkednek, hogy a pénztár létesítésétől 
számított három hónapi időt szabtak az ön
kéntes tagoknak a belépésre. Ez az idő el
telt és az önkéntes tagok olyan kevéssé ta
lálták áldásosnak a nyugbérpénztárt, hogy 
ijesztően csekély számban jelentkeztek belé
pésre. Volt város, nagy vasúti mühelylyel, 
sok napibéres alkalmazottal, ahol mindössze 
— négyen jelentkeztek önkéntes belépésre.

Ekkor országos értekezletre gyűltek 
egybe az egyes műhelyek főnökei és elhatá
rozták, hogy mindenáron rá kell bírni a be
lépésre nem kötelezett vasúti munkásokat a 
nyugbérpénztárba való belépésre.

Nosza ,megindult a munka. Tüzzel-vassal 
dolgoztak az egyes mühelyfőnökök, hogy 
beiratásra kényszerítsék a joggal idegenkedő 
munkásokat. Egyenként maguk elé citálták 
őket és kijelentették előttük, hogy csak azt 

tekintik állandó munkásnak, aki tagja a 
nyugbérpénztárnak Aki pedig nem tagja, 
azt elsősorban fogják elbocsájtani, ha a 
munka megapad. Szóval, az éhség korbácsát 
suhogtatták a munkások feje fölött, csak 
hogy belépésre bírhassák őket. És igy sike
rült presszióval, fenyegetéssel rákényszeríteni 
száz meg száz munkást, hogy akarata elle
nére — «önként» iratkozzék a nyugbérpénz
tárba. Ezek azok a «sikerek», amelyeket 
eddig a nyugbérpénztár elért, no meg a 
keserves panasz sok ezer vasúti alkalmazott 
részéről, hogy a nyugbérpénztári járulék az 
utolsó falat kenyeret is kivette a szájukból.

Egyébként szolgálhatunk a Haladásnak 
közeleső érvvel is. Éppen kapóra jön egy 
levél, amelyet a múlt hetekben kaptunk Mis
kolcról. Ez a levél egyebek között a nyugbér
pénztár ^áldásait* is szóvá teszi. Leközöljük 
hát mindenek tanulságára majdnem szó sze
rint : A levél igy igy szól:

„A Máv. miskolci javitó-mühelyének 
munkásai gyűlést óhajtottak tartani, amelyen 
a nyugbérpénztár alapszabályainak egyes 
pontjaira, azokat megvitatván, határozatot 
hoznak. Ezen gyűlésünk elmaradt, mert 
a saját munkástársainak árulója, névleg 
Paluff csoportvezető már előre értesítette 
a mühelyfőnök urat tervünkről, aki azonnal 
be is hivatta a gyűlés vezetőjét és jól 
megpirongatta, hogy hogy merészelünk az 
ő tudta nélkül ilyesmit cselekedni.

A Máv. igazgatósága úgy a betegsegélyző, 
valamint a nyugbérpénztár céljaira minden 
levonásnál 30—31 napot számlál és ezek 
után számlálja a levonásokat, nem véve 
tekintetbe azt, hogy egy munkás havonta 
csak 19—20—21 napon át dolgozik, de 
a hátralevő napokon is élnie kell, muszáj 
enni is, mert él. Ha már a Máv. igaz
gatósága a nyugbér-pénztár alapszabályai
ban az alapbért és 50 százalékot vett 
alapul, a levonásnál 30—31 napot szá
mítva, akkor tegyék lehetővé a miihely- 
főnökségek a 90 százalék, esetleg a dupla 
alapbér kifizetését és a mühelyfőnökök 
intézkedjenek, hogy a munka árai úgy 
legyenek fizetve, mint ahogy azt az igaz
gatóság által megállapított munkaárak 
tarifája mutatja.

Ha a munkás zúgolódik, hogy kicsi a 
kereset, nem bírja a sok levonást, azzal 
felelnek, hogy ne egyen húst és ne igyon 
bort és pálinkát és ne járjon lakkcipőben, 
hanem járjon ő kékruhában, akkor majd 
telik.

A nyugbér-pénztár alapszabályainak 6. 
cikk, 4-ik bekezdése szintén megvonja a 
munkástól azt, hogy a befizetett összeget 
visszakapja, csak a méltánylást érdemlő 
esetekben kapja meg a befizetett összeget, 
illetve annak csak egy bizonyos részét. 
És melyek azok a méltánylást érdemlő 
esetek? Azok, amelyeket a főnökség mél
tányosaknak állapit.

A nyugbérre sokan már után fizettünk 
és most lemondtunk az utánfizetésről. A 
főnök ur azzal vigasztalt meg, hogy az a 
pénz már elveszett, vagyis hogy se nem 
számítják le, se nem adják ki. Hát ez 
helyes eljárás, egy szegény munkásembertől 
úgy elvenni a keresetet hiába? . . .* 
Így a miskolci levél. Ha a Haladás össze

tákolóinak csak egy csöpp szeméremérzetük 
is van, mélységesen elröstelkednék azon, 
hogy olyan botrányos erőszakot mertek az 
igazságon elkövetni.

Május hó 6-án, szombaton a József fő
herceg-szálloda termében

nyilvános felolvasás
lesz. NAPIREND:

Törekvések a betegsegélyezés terén. Elő
adó : Kiss Adolf, az Általános munkásbeteg- 
segélyző-pénztár titkára.

A felolvasás 6 óra után veszi kezdetét.
Vasutasok 1 Munkások! Jelenjetek meg 

tömegesen.
Testvéri üdvözlettel a szervező-bizottság.

A szabad orvosválasztás.
Két igen látogatott ^nyilvános gyűlés 

foglalkozott e héten a szabad orvosválasztás 
kérdésével. E hó 2-án a Nyugoti műhely 
munkásai, 3-án pedig az Északi főműhely 
és a szertár munkásai gyűltek egybe 
igen szép számban, hogy meghallgassák 
a szabad orvosválasztásról tartott előadást. 
A szervező-bizottság kérelmére dr. Bród 
Miksa orvos ur készséggel vállalkozott arra, 
hogy erről a nagyfontosságu és a Máv. 
betegsegélyző-pénztár küszöbén fölötte ak
tuális kérdésről fölolvasást tart. Dr. Bród 
ur fejtegetései, amelyeket a következőkben 
kivonatosan ismertetünk, a jelenvoltak osz
tatlan tetszésében részesültek és .(bizonyára 
czak megerősítik a Máv. betegsegélyző-pénz
tár öntudatos tagjait abban a törekvésükben, 
hogy a szabad orvosválasztás rendszerét itt 
is meghonosítsák.

Dr. Bród egyáltalán nem szépítette a 
helyzetet. Az alkalmazott orvosok egy részé
ről tapasztalható viszaélésekről kérlelhetlen 
szigorral mondott kritikát. Nem terjeszked
hetünk itt ki egész terjedelmében beszédé
nek minden egyes részletére, csak azt a 
tényt konstatálhatjuk, hogy a vasúti alkalma
zottak szinte áhitatos és feszült figyelemmel 
hallgatták végig a körülbelül egy óráig tartó 
beszédet. Úgy érezték a vasúti alkalmazottak, 
hogy mindaz, amit dr. Bród mondott, tel
jesen megfelel az igazságnak és akadt nem 
egy olyan munkástársunk, aki úgy nyilatko
zott, hogy akár reggelig is elhallgatta volna, 
annyira eltalálta, hogy mi és hol fáj a va
sutasoknak.

Dr. Bród évek hosszú sora óta foglalko
zik egyéb szociális kérdéseken kívül a beteg
pénztárak ügyével és főképen a szabad or
vosválasztás kérdésével. A szabad orvosvá
lasztás tekintetében a mozgalomnak látha
tatlan feje az ideális lelkületű és szeplőtlen 
tisztaságú dr. Schachter egyetemi professor, 
legfőbb agitátora pedig dr. Bród, aki annak 
idején, mikor a kerületi betegsegélyző-pénztár 
ellen folyt a harc, egymaga több mint 150 
cikket irt ez ügyről a napilapokban.

Most is teljes odaadással és igazi hévvel 
és lelkesedéssel beszélt. Mint mondotta, 
csupán tájékoztatást és felvilágosítást kíván 
a munkásoknak nyújtani. Előadásában rész
letesen ismertette a fix fizetéses orvosi 
rendszert. Felsorolta ennek a rendszernek 
minden hibáját, fogyatékosságát és bűnét. 
Elmondotta, hogy a fix fizetéses rendszernél 
az orvos protekció utján jut állásába, nem 
is törődik tehát a munkásoknak érdekével, 
hanem csak arra törekszik, hogy a vezető
ség kegyét el ne veszítse; a betegeket meg 
sem vizsgálja, hanem vizsgálat nélkül adja 
nekik a recipét; soha egy jó szava nincs a 
beteghez; a diagnózis sokszor felületes, 
amiért nagy az orvosságpocsékolás és a 
munkás csak nehezen nyeri vissza munka
képességét; ha a beteg messze lakik, vagy 
az orvosnak sok a dolga, akkor a beteg 
egy-kettőre a kórházba jut.

Dr. Bród elismeri, hogy á fix rendszer 
mellett is lehet szép eredményeket elérni, ha 
az orvosnak tisztességes fizetést adnak, hogy 
egész leikével neki feküdhessék magára vál
lalt kötelezettségének, ámde az államvasutak 
betegpénztára olyan fizetést ad orvosainak, 
hogy szinte arcpiritó. Becsületes munkáért 
becsületes fizetést követel. A szabad orvos
választás az orvosi rendnek és a munká
soknak egyaránt érdeke és ha a pénztárak 
ennek megvalósítását megtagadják, ez nem 
egyéb, minthogy a hatalmat kezükből ki
adni vonakodnak.

A jogos felháborodásnak valóságos or
kánja zug végig, mikor a bárcarendszerről 
kezd beszélni. Azt mondja, hogy ez való
sággal pokoli rendszer, amelyet a munkások 
sanyargatására találtak ki és amelyet feltét
lenül el kellene söpörni a föld színéről.

Őszintén feltárja a helyzetet, elmondja a 
szabad orvosválasztásnak minden előnyét. 
Embertelen dolognak tartja, hogy a munkás 
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arcának véres verejtékével szerzett garasáért 
olyan orvoshoz kénytelen megbetegedése 
esetére fordulni, aki iránt bizalommal nem 
viseltetik, aki nem kell se testének, se lel
kének, akit rádiktáltak, de akit nem választ
hat tetszése szerint. A szabad orvosválasz
tásnak hátrányait sem hallgatja el és el
mondja azt a rosszat is, amit az ellenségei 
ráfognak, hogy t. i. drága és hogy a fiatal 
orvosok rá lesznek szabadítva a munkásokra. 
Ezeket a kicsinyes, szinte nevetséges ellen
vetéseket sorra megcáfolja.

Okvetlenül szükségesnek tartja, hogy a 
pályaorvosi intézmény a pénztártól külön- 
választassék. De egyéb reformokról is szól, 
igy a többi között a szükséges fürdőkről és 
szanatóriumokról.

Dr. Bród ezek után fölhívja a munkások 
figyelmét arra, hogy semmiféle jogtalanságot 
ne kívánjanak, de lankadatlan buzgalommal 
követeljék az 1891. évi X1V. t-c. végrehaj
tását és a Máv. betegsegélyző-pénztáránál 
uralkodó törvénytelenségeknek megszünte
tését.

Ezután beszédét körülbelöl ilyenformán 
fejezi be: „amit itt most hallottak, azt el ne 
feledjék, mondják el küldőiknek és mondják 
el munkástársaiknak, hogy van egy olyan 
rendszer, amely, ha nem is tökéletes, mégis 
sokkal jobb, mint a mostani rendszer. A 
betegsegélyezés terén a szabad orvosválasztás 
egy lépést jelent előre és én csak azt mond
hatom: munkástársak, előre!"

A hallgatóság lelkes éljenzéssel honorálta 
e fejtegetéseket és az északi főműhely ré
széről külön köszönetét is mondottak az 
alkalmazottak dr. Bródnak.

Az Északi főműhely gyűlésén dr. Bród 
után Tanczer Vilmos, a nyugotiaknál Mészá
ros Gyula, Patkós Mihály és Kellner István 
munkástársak szólaltak fel.

Figyelem Konzum-tagok I
Az utolsó közgyűlésen a szervezett 

vasutasok által megválasztott felügyelő
bizottság véget akar vetni annak az 
eddig fennállott botrányos állapotnak, 
hogy a Konzum tagjait panaszukkal 
Pontiustól Pilátushoz küldték és nem
csak hogy panaszuk nem nyert orvos
lást, de még választ sem kaptak.

Ez okból felkéri a felügyelőbizott
ság az összes Konzum-tagokat, hogy 
ha valami panaszuk van, forduljanak 
Írásban

Pászty Károly fel. biz. taghoz (VII., 
Garay-utca 7. sz.)

és panaszuk a Regrövidebb idő alatt 
teljes lelkiismereteséggel el lesz intézve, 
továbbá haladéktalanul értesítést kap
nak az elintézés eredményéről.

A Máv. betegsegélyzü-pénztárának 
közgyűlése.

I.
Sok javaslat és jogos kritika jelent már 

meg eddig a «Magyar Vasutas® hasábjain, 
ami a Máv. betegsegélyző-pénztárának re
formjára vonatkozott. De a tárgy nincs ki
merítve. Krónikusé vált bajok orvoslásáról 
van szó és amellett a fejlesztésre és hala
dásra vonatkozólag is igen sok még a mon
dani való. Hiszen 90 ezernél több biztosí
tott alkalmazott érdekeiről van szó oly be- 
tegsegélyző-pénztárral szemben, melynek ve
zetésébe és igazgatásába az érdekelt ta
gok eddig alig folyhattak be. Kínai fallal 
körülbástyázott intézet ez, melyet a Máv. 

igazgatósága és az alkalmazott orvosok di
rigálnak, noha az alkalmazottak adják hozzá 
az aprópénzt.

A Máv. betegsegélyző-pénztárának anyagi 
erejénél fogva minta-pénztárnak kellene lenni; 
olyannak, melynek ezen a téren vezető sze
repének keltene lenni és mindent kellene 
már magában foglalnia, mindent kellene 
már .kultiválnia, amit a gyógytudomány ed
dig jónak és célszerűnek, sok tekintetben 
nélkülözhetetlennek állapított meg. De leg
alább olyan berendezéssel kellene már bír
nia, mint amilyent más pénztárak szükebb 
anyagi viszonyok közt már is meghonosi- 
tattak a beteg munkások érdekében.

Ez alkalommal a fizikai gyógymódról 
óhajtunk egyet-mást elmondani, ami legalább 
is olyan fontos, mint a szabad-orvosválaszjás 
kérdése. A fizikai gyógymód nálunk azért 
nem bir annytra népszerűvé lenni, mint a 
hogy megérdemelné, mert ennek a legna
gyobb ellensége az örökös recepten nyar- 
galódzó orvosi céh. Részint hátramaradottság, 
részint irtózás a sablónon ütendő réstől és 
részint a nagyképűsködés alábbszállásától 
való félelem harcsorba állítja ezt a céht a 
természetes gyógymód ellen. Noha tudják ők, 
vagy legalább tudniok kellene, hogy a recept 
túlnyomó részében nem lehet a gyógyered- 
mény netovábbja. Van azonban a recept
gyártásnak még más rugója is, egy amolyan 
diszkrét dolog, amit diszkréten akarunk 
tartani.

Hogy mennyire vált be a fizikai gyógymód
nak alkalmazása az általános therápiában, 
(gyógykezelésben) azt a nálunk előrehala
dottabb nemzetek igazolják legjobban. Né
metországban pl. számos olyan egyesület 
van, mely a természetes gyógymód terjesz
tésével foglalkozik. Munkások egyesülnek 
szakférfiakkal és felolvasások és brosúrák 
segítségével terjesztik az eszmét, melynek 
gyakorlati hasznát és célszerűségét elfogulatlan 
orvosok már régen konstatálták.

Nálunk eddig még nem birt ez a gyógy
mód népszerűvé válni. Az akadályokra rö
videsen rámutattunk. Viszont azonban azt 
látjuk nálunk is, hogy számos magán
gyógyintézet, maly majdnem kizárólag a 
fizikai gyógymódot alkalmazza, már évek 
óta nagyon szépen prosperál. Ezek az inté
zetek azonban a gyógykezelés magas tak
sája miatt hozzáférhetlenek a szegény embe
rek számára. És hogy a magánvállalkozás 
alapján álló intézet tulajdonosai a közegész
ség érdekeit nem éppenséggel humanitásból 
és ráfizetési mániából tartják fenn, az két
ségtelen. Ha tehát ez a gyógymód úgy volna 
célszerűbb a betegségek egész sorozatára, 
akkor a vagyonos ember bizonyára nem 
venné azt igénybe és az ilyen intézetek be
csukhatnák a boltjukat

Amit tehát a vagyonos ember nagyrabe- 
csült egészségére nézve anyagi tehetségénél 
fogva jónak, célszerűnek és a receptnél fel
tétlenül hasznosabbnak talál, amit az elfo
gulatlan, kutató és megfigyelő gyógytudo
mány már régen beváltnak ismert el, mért 
ne vehetné azt igénybe a betegsegélyző- 
pénztárba összesített munkásosztály is, mely
nek összetett sok fillére megteremthetik az 
alapot a gyógymódnak az alkalmazására. De 
teheti a 90 ezernél több kötelezett tagja a 
Máv. betegsegélyző-pénztárának.

Itt van egy sokkal kisebb méretű, anya
gilag összehasonlithatlanul gyengébb intézet: 
az Általános munkás-betegsegélyzó-pénztár, 
mely már több év óta tart fenn egy vizgyógy- 
intézetet, ami csak egy részét képezi a fizikai 
gyógymódnak. De ez a kisméretű intézet is 
nagy és üdvös szolgálatot tesz a munkás
osztály egészségügyi érdekének. Sok ezer 
munkástestvérünk keresi fel ezt az intézetet 
nem csak akkor, mikor a baj már kifejlődött 
stádiumban van, mikor tehát már gyógyítani 
kell, hanem akkor is, mikor a bajt még a 
csirájában lehet elnyomni. Ezt műnyelven 
profilaximnak hívják. Megelőzése a meg
betegedésnek, ellentállóvá tenni az embert a 
betegséggel szemben, illetve az ellentálló 

képességét fékezni, testi edzés által. Ebben 
van ennek a gyógymódnak eléggé meg nem 
becsülhető hatása és ereje.

És hogy ezt az intézetet évenként 4—5000 
munkás keresi fel, kevésbbé a recept csalha- 
tatlanságára felesküdött, egyébként általunk 
is nagyon tisztelt orvosi kar érdemének tud
ható be, mint inkább a munkások intelli
genciájának, annak a nevelési rendszernek, 
amit az ilyen intézet önmagától kultivál. Ezt 
azért kellett hangsúlyoznunk, mert az orvosok 
nagy része nemcsak akkor nem rokonszen
vezett ezzel az intézettel és gyógymódjával, 
mikor a pénztár létesítette, hanem jóformán 
még ma sem, mikor már több évi sikeres 
munkának az eredménye van mögötte. Ezen 
ugyan nincs is mit csodálkozni, mert úgy 
mint mindenben, a munkásosztály érdekeinek 
istápolásában pedig különösen sok ezer 
kilométernyi távolságban vagyunk még az 
igazi kulturállamoktól és csak igen szórvá
nyosan, de az is rettenetes nehézséggel 
szivárog át hozzánk valami abból, ami jó, 
célszerű és üdvös a munkásosztályra nézve.

Pénztárpolitikai szempontból is nagyon 
figyelemreméltó a fizikai gyógymód alkal
mazása és ha ezt számszerűleg kimutatom, 
talán belátja a Máv. egészségügyi tanácsa 
is, hogy nem a sötétben bujkálunk, nem 
negatív fogalmakat fejlesztünk ki, hanem 
pozitív adatokkal okolhatjuk meg felállítá
sunkat. Amit- gyógyszerekben a Máv. beteg- 
segélyző-pénztár a fizikai gyógymód alkal
mazása által megtakarít, aboól igen köny- 
nyen fejlesztheti tovább betegsegélyző inté
zetét az ahhoz tartozó alkalmazottak és csa
ládjuk javára. Mert annyi tény és azt a 
Máv. intézősége épugy tudhatja, mint maguk 
az érdekelt alkalmazottak, hogy sehol sincs 
olyan pénztár, mely aránytalanul annyit adna 
ki gyógyszerekre, mint a Máv. betegsegélyző- 
pénztára. És ha őszintén akarnók foglal
kozni az okok kiderítésével és az okok 
megszüntetésével, akkor nem zárkózhatnak 
el azon meggyőződés elől sem, hogy ki 
kell huzni a gyékényt a recepgyártók lábai 
alól annyira a mennyire lehet.

Minthogy a szóban forgó tárgyat egy rö
vid közlemény utján nem meríthetjük ki, 
engedtessék meg, hogy a Magyar Vasutas
ban foglalkozzam. Meg akarom indokolni, 
meg kell indokolnunk az ügy jogos felveté
sét és ennek egészségügyi és pénzügyi elő
nyeinek kimutatása mellett rámutatni óhaj
tunk a megvalósítás lehetőségére is.

Az oroszlánok.
Írhattuk volna címnek a zsirondistákat is, 

mert az a pár jóizlésü és szerény úriember, 
aki arra vállalkozott, hogy az orránál fogva 
vezesse azokat a vasutasokat, akik elég 
együgyüek rájuk bízni magukat, Turtsányi 
Pál és Breuer-Barabás Ferenc lapjuk leg
utóbbi számában kinevezte iinnön magát 
dij- és illetékmentesen — oroszlánnak. Az 
újdonság jogcímén tehát ez a név illeti meg 
őket elsősorbsn.

A vasutas-szervezet jövője, amely egy
szersmind az egész vasutas-társadalom jö
vendője is, megköveteli tőlünk, hogy la
punknak drága terét ezekre az urakra pa
zaroljuk.

Vegyük sorra az eseményeket, Turtsányi és 
Breuer a múlt évi vasutas-sztrájk idején a 13-as 
bizottságnak tagjai voltak. Felszínre kerültek, 
mint vihar idején a tajték a hullám tetejére jut. 
A nagy katasztrófa után őket is fölfüggesztették. 
Kenyerükből nem sokat veszítettek, mert mind
kettőnek csontig le volt foglalva különféle 
adósságok címén a fizetése. Sőt inkább 
nyertek a mártiromság révén. Turtsányi 
fölcsapott demokrata agitátornak, ami — úgy 
mondják — igen jövedelmező foglalkozás. 
Breuer pedig a Bánffy féle segély-bizottság 
jegyzője lett és a nyomorgó, üldözött vasu
tasok sok szép dolgot tudnának regélni 
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arról, hogy milyen «önzetlenül» töltötte be 
ezt a tisztségét. Azonkívül módját ejtette 
Breuer annak, hogy más módon is kama
toztassa mártiromságát.

Fordult-került az idő, a Bánffy-féle segély
bizottság föloszlott, az országgyűlési válasz
tások is lefolytak s igy mindkét «vasutas- 
vezér® kikopott addig viselt tisztségéből. 
Más után kellett hát látniok. Összeültek 
nyomban és elhatározták, hogy — bekö
szönvén a koalíciós szabadság ragyogó 
napja — megfejik a vasutasok hiszékenyebb 
részét. Ehhez azonban lap kell, a laphoz 
pedig pénz. És pénzük, az nem igen volt. 
De hát mire valók azok a terézvárosi de
mokraták, ak knek olyan odaadó vigécei vol
tak? Egyszerűen megpumpolták a demokra
tákat és az igy szerzett pénzen kiadták a 
« Vasutasok Lapját.*

Már ekkor kimutatták a foguk fehérét. 
Tendenciózusan úgy élesítették ki előfizetési 
felhívásukat és beköszöntőjüket, hogy az a 
mi lapunk és a vasutas-szervezet ellen irá
nyult. Még tovább mentek. Előfizetőiket ép
pen a szeivezett vasutasok, nevezetesen a 
vasúti munkások közölt kísérelték toborzani 
és igazán nem az ő becsületességükön és 
belátásukon múlt, hogy a nagy fáradtsággal 
és nehéz áldozatokkal megteremtett vasutas
szervezetet nem bírták szétrobbantani.

Hogy részünkről és a vasúti -alkalmazot
tak óriási többsége részéről kosarat 1 aptak, 
dühös ellenségeink lettek. Minden alkalmat 
fölhasználtak, hogy a szervezett va utasok 
céltudatos akcióit megrontsák.

Legvilágosabban tűnt ez ki a Konzum 
közgyűlésénél. Akik a múlt közgyűlésen 
Kiss Jánosék leghevesebb ellenfelei voltak, 
akik mint elszánt ellenzék kerültek a Kon
zum igazgatóságába és fel ügyelő bizottságába, 
azok egyiészt (Sarlay) Murányiék nyílt vé
dőivé szegődtek, másrészt pedig (Eurtsányi 
és Breuer) titokban tolták a régi rendszer 
szekerét és gyűlöletes, kicsinyes támadások
kal igyekeztek a szervezett vasutasok tábo- 
rát gyengíteni.

Akik még a múlt évben a nyereség- 
visszatéótés követelésével indultak a régi 
igazgatóság ellen harcba, az idei közgyű
lésen a saját programmjukat cserbenhagyták, 
sőt furfangos módon ellene beszéltek és 
argumentáltak.

De ezen a közgyűlésen tűnt ki a leg
fényesebben, hogy ez a közkereseti társaság 
teljesen csődbe került, hogy nincsen egy 
tucat hívők sem. Összefogtak a választásnál 
a régi rendszer embereivel és velük együtt 
buktak el csúfosan.

A végső bukás fölötti elkeseredésüknek 
jellemükhöz méltó módon adtak kifejezést. 
Hirharsonájukban a következő ékes károm
kodást eresztették meg a szervezett vasuta
sok ellen:

«... az idén bekerült igazgatósági tagok szerve
zetével semmiféle összeköttetésben nincs, és nem 
is akar li nni. Ezt a bizonyos szervezetet kívülről 
dirigálják a nemzetközi szocialisták főhadiszállásáról. 
A nemzetköziség üdvös vagy nem üdvös voltával a 
jelen alkalommal foglalkozni nem szándékozunk. 
Kötelességünknek taitjuk azonban kijelenteni, hogy 
lapunk a nemzetköziségnek nem Ilivé sem nyíltan, 
sem alattomban.

Lapunkkal a vasutasokat magyaroknak akarjuk 
megtartani, bármint agyárkodik is ránk ezért néhány 
nagyszájú fenegyerek. Vallott programmunkhoz híven 
haladunk azon az utón, amelyet mi magunk tartunk 
helyesnek és célravezetőnek. Ebben az utunkban 
nem fog minket föltartóztatni néhány oroszlánbőrbe 
bujt szamárnak leghangosabb ordítása sem. A Kon
zum becsületes megreformálását mi hoztuk napi
rendre. A tavalyi eseményekből is kivettük a magunk 
részét férfiakhoz illően.

A nyomunkban jártak mindig a sakálok, hiénák és 
a halottrablók, mint a csatát vivő seregek nyomában 
rendesen. Amikor Mars ur, Mors asszonysággal 
egyetemben megteszi a magáét, jönnek a két és 
négylábú állatok, hogy fölfalják és kifoszszák a ha
lottakat és sebesülteket.

Mindezeket pedig azért mondtuk el, mert egy 
firkálmány, mely a szervezett vasutasok orgánumá
nak hirdeti magát, éktelen dühbe gurult, hogy a 
legutóbbi közgyűlésen nem toltuk az ő szekerét, 
melyet talán nagy étvágygyal szeretne megrakni min
denféle jóval — a maga számára*.

Ez a hősies kirohanás azonban nem tar
totta vissza ezeket a gyászmagyarkákat attól,

hogy a szervezett vasutasok által beválasztott 
igazgatósági tagoknak hízelegjenek és udva
roljanak, csakhogy az egyetlen megmaradt 
igazgatósági tagjuk, Turtsányi, a jegyzői 
tisztet megkaparithassa magának.

A zsirondisták fejlődési utjának mértföld- 
mutatói azok a dühös szerkesztői üzenetjeik, 
amelyeket ellenünk röpitettek mindmegannyi 
mérgezett nyílként.

Álljon itt mutatóba egynéhány. Jól lehet 
rajtuk mulatni és pompás arcképet rajzoltak 
bennük ezek a desperádok önmagukról.

Lapjuk 6. számában ezt „üzenik":
K. L. Zágráb. Örömmel látunk benneteket nálunk. 

Annak a laphak támadásaira nem reagálunk. Mindig 
a felfújt békáról való mese jut eszünkbe.

Akkor tehát még csak felfújt békák vol
tunk és a Turtsányi-Breuer-cégnek erős volt 
az elhatározása, hogy nem reagál támadá
sainkra.

De csakhamar meggondolták magukat. 
Már a 8. számban reagáltak támadásainkra 
és egyszersmind előléptettek bennünket. Egy
szerre két üzenetet is röpítenek ellenünk a 
következő szeretetreméltó szöveggel:

Érsekújvár. Nincs okunk ünnepelni, aniig áldo
zatok vannak. Igaza van. Néhány kölyök-Marat és 
fiók-Robespierre bennünket állandóan vasutas-zsi- 
rondistáknak nevez. A név tanáló és mi szí
vesen viseljük. A francia forradalom legneme
sebb alakjai voltak ezek. A vérebek csak később 
kerültek elő, úgy mint nálunk Ami «nadrágtalana- 
ink>-nak nem kell felülni, az egész elejétől végig 
csak előfizető fogdosásra van alapítva a szent ön
cél nevében és rettenesen fáj nekik, hogy mi be- 
lörtünk az ő monopolizált területükre. Vederemo.

O. L. Kolozsvár. A fenti önnek is szól. Ismerjük 
azokat az urakat. Tavaly avval kezdték a működé
sűket a sztrájknál, hogy — nem sztrájkolnak. Kapar
tuk szorgalmasan a gesztenyét helyettük és most 
marnak. De mi ilyen térre nem megyünk. Tiltja a 
nevelésünk.

Itt már annyira reagáltak a mi támadása
inkra ezek a jó urak, hogy a legképtelenebb 
ellentmondásokba és hazugságokba kevered
tek. Szívese viselik — úgymond — a zsi- 
rondista nevet, de azért kofamódra köpköd
nek ránk, mert zsirondistáknak neveztük el 
őket. Azt állítják, hogy cserbenhagytuk a ta
valyi sztrájkot és hogy ők kapartak ki szá
munkra a gesztenyét, holott ország-világ 
tudja, hogy épen ők rekesztették ki gonosz 
szándékossággal az egész harcból, az egész 
mozgalomból, a vasúti munkásokat.

Dehát egy pár butasággal és hazugsággal 
több vagy kevesebb, azzal egy jónevelésü 
zsirondista nem igen törődik. A jó nevelés 
pedig — az a fő. Az ő jónevelésük tiltja, 
hogy «ilyen térre® menjenek. Valószínűleg 
ugyancsak a jónevelésük volt az, amely lap
juk 9. számába a következő klasszikus üze
netet diktálta:

Tizenhármas. Helyben. Ugyan ne törődj vele, 
bennünket hidegen hagy annak a szennylapnak má
zolása. Majd ha itt lesz az ideje, leszámolunk vele, 
előbb azonban kiszedjük a tolláit. A józan vasutas 
látja, a mi méltóságos magatartásunkból, kinek a 
részén van az igazság. Aki a nyilvánosság előtt sze
repel, annak hidegen kell az ilyen bamba rágalmak 
mellett elhaladnia. Az oroszlán, nem bántja a görényt, 
mert nagyon szagos.

Most tehát tudjuk: ők az oroszlánok, a 
méltóságos magatartásu oroszlánok, mi pedig 
görények vagyunk, még pedig szagos görények.

Ezek után mindenki természetesnek fogja 
találni, hogy komoly vitába ezekkel a zsiron
dista oroszlánokkal nem bocsátkozunk. Még 
azt sem igen szívesen teszszük, hogy az ő 
hazafiságukról, amely mögött a legpiszkosabb 
üzleti ösztön rejlik, lerántsuk a leplet.

Csak egynéhány kérdést szeretnénk Breuer- 
Barabás Ferenc úrhoz, a zseniális szerkesztő- 
üzenőhöz intézni. Emléksz k-e arra, amikor 
ö maga cikkeket irt a Magyar Vasutasba, 
természetesen — pénzért? Akkor is görények 
voltunk vájjon, büdös görények? És ha azok 
voltunk, a tőlünk kapott pénz vájjon nem volt 
büdös?

És emlékszik-e arra Breuer-Barabás Ferenc 
ur, az éhes tollú főmunkatárs, hogy annak 
idején ellátogatott hozzánk, a nemzetköziekhez, 
hogy bizonyos segélyösszegeket eszközöljön 
ki abból a pénzből, amit az olasz vasutasok, 
a nemzetközi olasz vasutasok küldtek a

budapesti szaktanácshoz, a nemzetközi szak
tanácshoz? Akkor még nem gyűlölte Breuer 
ur olyan féktelenül a nemzetköziséget? Vagy 
fia gyűlölte, akkor az a zsirondista morál, 
hogy a nemzetközieket máglyára kell vetni, 
de a pénzük-t, azt zsebre kell vágni?

Sok kérdés, fogas kérdés ez, de aligha 
jön rá felelet. Sebaj. Nem is igen sürgetjük. 
Hiszen nem akarjuk mi tönkretenni a zsiron- 
distákat. Halottak ők már és a mi teendőnk 
nem egyéb, mint eltakarítani a szabad fej
lődés utjából ezt a kadávert, amely dögle- 
letessé teszi a levegőt.

Nincs is szükség arra, hogy a zsirondista 
oroszlánok túlságosan megerőltessék magu
kat a válasz és védekezés kigondolásával. 
Nem árthatnak másoknak és nem használ
hatnak ők maguknak többé. Ismeri őket már 
mindenki. Még a legkevésbé tájékozott va
súti alkalmazott is kiérzi az ő oroszlán-ordí
tásukból az éhes farkas üvöltését és észre
veszi az oroszlán bőrük alól kikandikáló — 
szamárfüleket . . .

Rákospalota — újpesti munkás
társaink figyelmébe 1 Mozgalmunk 
alapjának javára Rákospalotán leg
közelebb kedélyes - estély tartatik.

LEVELEZÉS.
Temesvár. (Fütőház.') Már egyszer fog

lalkoztunk a fütőházi viszonyokkal, de ugy- 
látszik, megint kell vele foglalkozni. Ezúttal 
Szlávinak a méltó társa Csikós mozdony
felvigyázó ur szolgált rá, hogy a toliunkra 
szúrjuk. Ö nem olyan lármával kezdi, hanem 
szép beszéddel, alatomosan, mint mikor a 
héja a csirkét akarja megfogni, az a mun
kás csak akkor veszi magát észre, mikor 
már el van árulva és üldözik, lökdösik 
idestova, hogy csak ne tudjon keresni. 
Panaszra nincsen kihez fordulnia, mert a fel
ügyelő ur szóba sem áll vele, hanem azt 
mondja neki, hogy takarodjon ki az irodá
ból. Énnyiből áll az igazságosztogatás a 
temesvári fütőházban. Tud ám azért igaz
ságot is osztogatni a felügyelő ur, de a 
munkás érdeke ellen. Például a munkást be
osztják akkord munkába s ha ez egész hó
napot kidolgozta, fizet neki 20 fillér akkor
dot ; ha csak fél hónapot dolgozott, akkor 
csak napibért fizet neki. A télen megtörtént, 
hogy abban a nagy hidegben azt a fagyos 
szenet csákánynyal kellett vagdosni. Ezért 
fizetett 3 fillér akkordot. Amikor kezdet ta
vaszodon szélnek bocsátotta a szegény mun
kásokat. Ilyen igazságot tart a felügyelő ur. A 
munkás bőrén ne szerezzen magának előlépte
tést, legyen az bárki, felügyelő vagy mozdony
felvigyázó. Ha igazságos ember akar lenni, 
ne hallgasson ezen két jezsuita besúgóra, 
hanem hallgassa ki azt a munkást és adja 
meg annak a munkásnak azt, a mi őt meg
illeti.

INNEN-ONNAN.
# Keresztre feszitette magát. New-Yorkból je

lentik a következő borzalomkeltő példáját a vallási 
őrületnek: Kolorado állam Torres nevű városká
jában van egy vallási szekta, amely az önsanyar
gatás büntisztitó voltát tanítja. A napokban a szekta 
fejénél jelentkezett egyik hívője és kijelentette, hogy 
teljes bünbocsánatot óhajt nyerni, tehát beleegye
zik, hogy a hitsorsosai keresztre feszítsék. A főpap 
beleegyezett kérésébe, megáldotta hívét, akit még 
aznap tényleg meg is feszítettek. A szerencsétlen 
ott halt meg a keresztfán iszonyú kínok között s a 
szekta többi tagjai, látva a gyötrődő ember rette
netes halálküzdelmeit, valósággal őrjöngésbe estek. 
A rendőrség szigorú vizsgálatot indított a dologban.
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+ A villamos vasúti kalauz hatósági közeg. 
Ezt az elvi határozatot hozta a büntető bíróságoknak 
valamennyi fóruma. Két évvel ezelőtt történt, hogy 
a Budafokról Budapestre induló villamos kocsira 
két fiatalember szállt fel, akik jegyváltás közben 
szóvitába elegyedtek a kalauzzal. A heves szóvál
tásnak az lett a vége, hogy az egyik utas torkon 
ragadta, a másik pedig ernyőjével fejbe ütötte a 
kalauzt. A pestvidéki kir. törvényszék a két vádlot
tat, hatóság elleni erőszak címén, mint tettes tár
sakat 1—1 napi fogházbüntetésre ítélte. A buda
pesti kir. ítélőtábla a vádlottak büntetését 3—3 
napra emelte föl. A kir. Curia a benyújtott pana
szokat elutasította, megerősítvén az alsóbiróságok 
azon felfogását is, hogy a kérdéses villamos vasút 
közforgalomban levő vasút, amelynek felügyelő és 
kezelő személyzete hatósági közegnek tekintendő.

+ A tizenhármas bizottság ügye a Curián. 
A vasutasok 13-as bizottságát tudvalevőleg perbe 
fogták a vasúti sztrájk letiprása után, hivatalos kö
telesség megtagadásával vádolván meg őket. A kir 
törvényszék és a kir. tábla azonban fölmentette a 
vasutasok vezéreit, ami ellen a főügyészség sem- 
miségi panaszt jelentett be a kir. Curiához. A ko
ronaügyészség most bejelentette, hogy a főügyész
ség semmiségi panaszát fentartja, minélfogva a 
tizenhármas bizottság ügye már junius hó elején 
kerül tárgyalásra a kir. Curia III. büntető taná
csában.

-j- Fizikai igazság. Tanár: Meg tudnád-e 
mondani, hogy miért vannak a társadalomban a 
mágnások mindig felől?

Diák: Mert mindig az kerül legfelöl, ami a 
legkönnyebb.

velünk összeköttetésben állanak, a saját testünkkel 
födözzük őket szükség esetén, de névtelen levelek 
könyörtelenül a papírkosárba vándorolnak.

Sz. K. Eszék. Igen szívesen teljesítjük a bará
taink részéről hozzánk juttatott kéréseket és a leg
nagyobb készséggel adunk főlvjlágositást és taná
csot minden ügyben, amelyben azt tőlünk kívánják 
olvasóink. A két kérdésre ime a felelet: k Buda
pesten három tanítóképző intézet van. A polári 
iskolai I. győri-ut 9. sz. alatt, az elemi iskola I. 
györi-ut 15. sz. alatt és egy az országos izraelita 
VIII. Rökkszilárd-utcában. 2. A kérdezett tanító 
egyáltalában nincs Budapesten, tehát egyik tanító
képzőn sem oktat.

Irodatiszt Budapest. Amint mai számunkból 
láthatja már is eleget tettünk az ön által megpen
dített eszmének. Megkezdjük az altisztek és szol
gák helyzetéről, követeléseiről és mozgalmáról szóló 
cikksorozatot. Aki' e cikket írja, a leghivatottabb rá, 
Mert nemcsakhogy a vasutas-társadalomnak egyik 
legbecsültebb és legőszintébb tagja, hanem alapos 
ismerője a magyar vasutas-mozgalomnak, amelyek 
mindegyikében évek hosszú sora óta a fegtevé- 
kennyebben részt vett. Most önökön áll, hogy a 
mi munkánkat segítsék. Megtehetik pedig ezt olyan 
formán, hogy közvetlenül érdekelt kartársaink között 
terjesztik a lapot és őket erre a cikksorozatra fi
gyelmeztetik. Elérkezett már az ideje annak, hogy 
az altisztek és szolgák époly szilárd katonái le
gyenek a szervezetnek, mint a vasúti munkások 1 
Üdv.

Bizalmi férfi. A m. kir. államvasutaknak jár
müvek fentartási és átalakítási költsége 1903-ban
volt:

Mozdony és szerkocsi ____  7.434,007 K.
Hóekék..................................... 47,782 >
Személykocsik .................... 2.855,920 »
Podgyász- és teherkocsik ... 6.081,646 »
Postakocsik __________  ... 74,521 »

Összesen ... 16.493,876 K.

JUpoly-Kát/éház
Csömöri-ut és Hernád-utca sarok.

Vasutasok találkozóhelye. — Naponta mozgó
fénykép újdonságok előadása. — Kitűnő cigány
zenekar, RAD1CS GÁBOR cigányprímás vezetése 
alatt. — Egész éjjel nyitva! — Szabad bemenet!

Számos látogatásért esedezik
14 A D L E R,

a vasutasok kávésaj-

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 
16 SZILAS1 SÁNDOR.

Cimbalmok,

Szerkesztői üzenetek.
Lapunk legközelebbi száma pénteken, május 12-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.

A szerkesztővel értekezni lehet minden hét 
péntekjén este 5 és 7 óra között

Keleti kocsimühely. Felszólítjuk F. J. művezető 
urat, hogy ne vegye el a munkásoktól a keresetet 
azáltal, hogy a tábla megírásának egy részét vé
gezi. Elvégre a mázolok aránylag legkevesebbet ke
resnek s ha már szabadságoltak egy munkást, ki 
rendesen a kissé jobban díjazott munkát szokta 
végezni, had végezzék ezt mo-t azok a munkások, 
akik állandóan barmolnak.

H. J. Szolnok, szertár. Igazságtalan elbocsájta- 
tását fájlaljuk és elitéljük. De annyi idő múlt már 
el a sajátos eset óta, hogy panasza elveszítette az 
aktualitását. Nem is vezetne semmiképen ered
ményhez. Ha mégis ragaszkodik levelének közzété
teléhez, szíveskedjék bennünket értesíteni és a 
közzététel a legközelebbi számban megtörténik.

Árion. Amit L. S.-ről mondtunk, a valóságnak 
megfelel. — Ezidöszerint ahhoz semmi hozzá
fűzni valónk és semmi elvenni valónk abból nincs.

Zombor. Legközelebbi számunkban értesíteni 
fogjuk.

Északi főműhely Azon értesítése, hogy egy 
zenészt, ki esténkint az aréna színházban játszik — 
felvettek és lakatos minőségben alkalmazták, nem 
lep meg bennünket. A vasútnál ez mindennapi do
log. Furcsa csak az, hogy mig nagy családu laka
tosok 1 trt 20—30 kr alapbér mellett évek óta nyo
morognak, az uj és iparilag nem is képzett mun
kás 1 frt 40 kr kezdőfizetést kap. Az V. osztály 
Elbogenjáról majd más alkalommal.

Sz. E. Tudósítása nagyon szép és igen örven
dünk, hogy önöknél is már annyira előrehaladt az 
öntudat. De nem közölhetjük a tudósítást, mert nem 
irta alá a teljes nevét. Akik tőlünk vár bizalmat, 
attól mi is meg követelhetjük, hogy hozzánk is bi
zalma legyen. Mi gyakran kijelentettük, hogy a leg
teljesebb titoktartást Ígérhetjük mindazoknak, kik

Veridicus. Köszönjük a szép és hasznos cikket. 
Amint látja, előkelő helyet találtunk számára. Ha 
az ellentétes vélemény kíván lapunk révén a nyil
vánosság elé jutni, helyt adunk annak is, de ter
mészetes kész örömmel fogadjuk, ha viszont Ön 
újólag szót emel álláspontjának a védelmére. Ha 
pedig nem lesz polémiára szükség, kérjük, hogy 
akár más témáról is, folytassa irodalmi munkássá
gát. Lapunk tere mindig nyitva áll az ön számára. 
Azt az óhaját, hogy nevét egyelőre ne hozzuk nyil
vánosságra, teljesen, respektáljuk.

Temesvár. Tudjuk, hogy azok a gyászmagyarok 
hazudnak és az egész szövetségi készülődésük nem 
egyéb humbugnál. Ismerjük a jómadarakat. De 
ezért köszönjük figyelmeztetését. Benuünket nem 
fognak csalódásba ejteni és nem fognak elrériteni 
a helyes útról. A kutya ugat és a karaván halad.

legújabb modéllüek, kitűnő 
zongora-hanguak, dupla acél- 
szerkezetüek készülnek sajat 
műhelyemben ; részletfize
tésre és kölcsönképpen is 

kapható
AZ ÖNrANULÁSI 
CIMBALOM-ISKOLA 

amelyből megtanulhat min
denki magánosán,' tanító nél
kül alaposan kottából cimbalmozni. Kapható^ 10 ko

ronáért

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

Az Első Leánykiházasitási Egylet m. sz. gyer
mek- és életbiztosító intézet Budapesten VI., 
Teréz-körut 40—42. Alapittatott 1863. Folyó év 
április havában 1.230,000 korona értékű biztosítási 
ajánlat nyujtatott be és 993,600 korona értékű uj 
biztosítási kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek 
fejében 75,918'94 korona fizettetett, ki. 1905 január 
1-től április 30-ig bezárólag 4.731,800 korona ér
tékű biztosítási ajánlat nyujtatott be és 3.947,100 
korona értékű uj biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosított összegek fejében 250,608'98 korona fizet
tetett ki. Ezen intézet a gyermekek és életbiztosí
tás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb dijté- 
telék és legelőnyösebb feltételek mellett

Felelős szerkesztő: Farkas Izor. 
Laptulajdonos: A magyar vasutas-szervezet.

Biraucz Döme könyvnyomdája Budapesten, VII., Amazon-u. 6—8

C l H I R D E T É S E K. ra
E rovat alatt közlöttekért nem vállalunk felelősséget.

Ki jól és olcsón bú
tort óhajt vásárolni, 
forduljon bizalom- 

I mai a készítőhöz: 
15

UAIIDT A kárpitos,díszítő és butor- 
HlvVr I «■ iparos, VII., Garai-u. 43.

Világcikk! „RASOL” Kés nélkül borotvál!
Egészséges! Kellemes! 9 Olcsó!

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

„RASOL‘C vegyipari vállalat BUDAPEST, Váci-körut 55. sz.
Raktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, VI., Király-utca 12. sz.

Legszebb nász- és alkalmi ajándék.
Egy amerikai gyorsfőző TMPVl’M 
vagy egy háztartási mérleg IBIlI I 1j1N«
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Mesésen olcsó árak mel
lett küldömszéttulhalmo- 
zott 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 evövillát 6 db mexi
kói ezüst evőkanalat, 12

db mexikói ezüst kávéskanalat, 6 db kiváló 
dessertkést, 6 db kiváló dessertvillát, 1 db 
mexikói ezüst levesmeritö kanalat, 1 db mexi
kói ezüst tejmeritőt, 2 db elegáns szalon asztali 

gyertyatartót
46 darab asszesen csak 6 frt 50 kr.
Minden megrendelő ezenkívül jutalomkepen 
egy amerikai gyorsfőzőt vagy egy szav-atos- 
ság melleit pontosan működő 12/a kilo hord 
képességű háztartási mérleget kap teljesen 
díjtalanul. A mexikói ezüst egy te]les?n 
hér fém (belül is), melynek tartósságáért es 
kiváló minőségéért 25 évi jótállást vállalok. 
Szétküldés utánvéttel történik az európai rak

tárból : 7

SCHEFFER D. SÁNDOR
Budapest, VIII., Bezerédi-utca 3/1 sz.
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________ A világ legjobb szörvesztöje I ______

RASOLIN Hölgyeknek ajánlatos!
Egy doboz ára helyben 2 kor., vidékre 2'50 kor. előleges beküldése mellett 
franco. Utánvéttel 20 fillérrel drágább. Egyedüli készítő :

,,RASOL“ vegyipari vállalat BUDAPEST, Váci-körut 55. sz.
Raktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, VI., Király-utca 12. sz.


