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A MAGYARORSZÁGI VASÚTI SZEMÉLYZET ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY

Szövetségünk ügye.
Magyarország a porhintés hazája. 

Sokkal több történik nálunk a látszat 
megóvása végett, mint komoly és be
csületes célzattal. Ha valamely jelen
tékeny reform annyira sürgős már és 
megvalósulása annyira elodázhatatlan, 
hogy még a mi Pató Páljaink is cse
lekedni kénytelenek, hát létesítik lát
szólag a reformot Alkotnak formát 
lényeg nélkül, megadják neki a ne
vet, de a név mögött tátongó üresség, 
vagy néha éppen a követelt és sürgős 
reform ellentéte rejlik.

Áll ez különösen szociálpolitikai vo
natkozású reformoknál és itt is leg
első sorban azokrál az intézmények
nél, ahol az államé a döntő szó.

Elegendő lesz bizonyitékképen a 
Máv. nyugbérpénztárára utalnunk. Ki
lenc évig sürgették az államvasuti 
munkások a nyugbér kérdésének a 
megoldását. Eredménytelenül. ígérge
tésnél, biztatásoknál nem kaptak egye
bet mindaddig, mig a múlt évben 
megindult erélyes szervezkedése a 
munkásoknak arra nem birta az akkori 
kereskedelmi kormányt és a Máv. igaz
gatóságát, hogy a nyugbérpénztárt 
életbeléptesse. Ügy adta, mintha nagy
szerű, áldásos adomány volna; kegy
adomány, amely az érdekelt munká
sokra nézve a megváltást jelentené. 
Szinte színpadi rafinériával rendezték 
az illetékes körök a nyugbérpénztár 
életbeléptetését.

Amikor azonban az érdekelt Máv. 
alkalmazottak közelebbről megnézték 
a nagylelkű adományt, valósággal el- 
szörnyüködtek azon a tákolmányon, 
amit a nyakukba sóztak. Csak a neve 
volt „nyugbér", a lényege azonban 
újabb, elviselhetetlen terhet rótt a ta
gokra, anélkül, hogy csak mérsékel
ten kielégítő nyugbért is nyújtana 
30—40 év múlva. A mai kenyeret ki
veszi a munkás szájából, anélkül, hogy 

rokkantsága vagy aggsága esetére szá
raz kenyeret is biztosítana neki. Olyan 
nyilvánvaló mindenki előtt ennek a 
jóléti intézménynek az elégtelensége, 
hogy egy éves fennállása után máris 
reformálta az uj kereskedelmi minisz
ter. Csak keveset javított rajta, de 
javitott. Az érdekelt mnnkások pedig 
kijelentik világosan és határozottan, 
hogy a nyugbérpénztár jelenlegi szer
vezetében nem elégíti ki őket, nem 
nyugtat meg senkit bizonytalan jövője 
tekintetében és szívesebben látnák, ha 
ismét megszüntetnék ezt a fura „jóléti" 
intézményt.

Szükséges volt mindezt előrebocsá- 
tanunk azért, mert úgy halljuk, hogy 
rövidesen dűlőre jut a Vasutasok 
Szövetségének a kérdése. Hogy meg- 
bizható-e az értesülésünk, azt nem 
volt módunkban ellenőrizni. De nagy 
a valószínűsége annak, hogy Vörös 
László, aki aktív hive az állami al
kalmazottak szövetkezésének, most, 
hogy módjában áll, nemcsak engedé
lyezi, de elő is mozdítja az állam
vasuti alkalmazottak szövetségének 
létrejöttét.

És itt mindjárt egy keserű tényre 
kell rámutatnunk. Az állampolgárok 
egyesülésének kérdését mindenütt csu
pán az egyesülésről szóló törvények 
és rendeletek szabályozzák. A magyar 
állampolgárok is egyesülhetnek a ren
deletek korlátain belül, csupán nekünk 
államvasuti alkalmazottaknak kell a 
törvényen és rendeleteken kívül még 
a Máv. igazgatóságának és a keres
kedelmi miniszternek az engedélyét 
és jóváhagyását kieszközölnünk, hogy 
élhessünk törvényadta jogainkkal. c.s 
még ez esetben sem alakítunk olyan 
egyesülést, amilyent mi akarunk és 
amilyen — a mi fölfogásunk szerint — 
az érdekeinknek megfelel, hanem csak 
olyant, amilyent a fölöttes tényezők 
akarnak. A mi egyesülési szabadsá
gunk olyan sok rostán megy keresztül, 

hogy bizony-bizony édeskevés marad 
belőle, amig hozzánk eljut.

Itt van azután a veszély, amely az 
összes vasutasok régi vágyának, a 
Szövetség megalakulásának teljesíté
sénél fenyeget.

Két alapszabály-tervezet fekszik a 
kereskedelmi miniszter előtt Az egyi
ket már egy év előtt körülbelül az 
államvasuti munkások és ideiglenes 
alkalmazottak terjesztették föl. Egy 
nagygyűlés, melyen mintegy 3000 va
súti alkalmazott vett részt, fogadta el 
az alapszabály-tervezetet, egy országos 
vasutas-értekezlet, amelyen száznál 
több kiküldött volt jelen az ország 
jelentékenyebb városaiból, magáévá 
tette azt és e beterjesztők mindmeg- 
annyian vasúti alkalmazottak, akik az 
összes szolgálati ágakat képviselték.

A másik alapszabály-tervezetet csak 
néhány hét előtt nyújtotta be valami 
homályos eredetű, névtelen bizottság. 
Nem áll mögötte senki se, csak egy
két ember, aki csakis azért csinálta a 
saját maga külön kisded szövetségi 
játékát, hogy úgy lássék, mi..t ha va
lamit csinálna. Megbízása senki ré
széről nem volt. A beterjesztett alap
szabály-tervezethez nem volt alkalma 
és módja az erre hivatott vasúti al
kalmazottak zömének hozzászólni, azt 
bírálni és a szükséghez képest módo
sítani.

Az elsőt — a Máv. munkások és 
ideiglenes alkalmazottak által beter
jesztett alapszabály-tervezetet — be
ható tanulmányozás, alapos megvita
tás, az összes tekintetbe jövő érdekek 
és szempontok figyelembe vételével 
szerkesztették meg. Elismerést ér
demlő nagy erkölcsi komolysággal 
van benne összeegyeztetve minden 
szolgálati ág és minden kategória ér
deke, biztositva van benne minden 
vasúti alkalmazott szabadsága, az 
egész nagy testület előbbrehaladásá- 
nak a lehetősége és az egyenes útja.
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A másik, nemrég beterjesztett alap
szabály-tervezet, ügyefogyott kompi- 
láció. Akik benyújtották, maguk is 
olyan kevéssé vették komolyan a dol
got, hogy amikor lapjukban közzétet
ték, azt a kacagtató balfogást követ
ték el, hogy — egy másikat közöltek 
le. Csak később vették észre, hogy a 
lehető legrosszabb tervezetet közölték 
és általános gunyhahota közben iga
zították helyre ezt a „sajtóhibát".

A munkások által beterjesztett alap
szabálytervezet minden irányban meg
felelő komoly képviseletet teremt az 
összes államvasuti alkalmazottak szá
mára, egyenlő jogokat és egyenlő kö
telességeket állapit meg minden egyes 
tag részére és lehetővé teszi, hogy a 
nagy vasutas-tábor kívánságai és óhajai 
kiforrottan, egyöntetűen jussanak ki
fejezésre, alkalmat nyújt a Máv. ve
zetőségének, hogy megbízható, szilárd 
és céltudatos testülettel álljon szem
ben, amely minden elhirtelenkedést, 
minden meggondolatlan lépést kizár 
és biztosítja a nyugodt és békés fej
lődés összes előfeltételeit.

A másik tervezet kaszinót, klubot 
teremt, sem a munkaadó vasúti vál
lalat érdekeinek annyira szükséges 
nyugodt fejlődését nem biztosítja, sem 
pedig a tagok hathatós érdekképvise
letét nem teremti meg. Ellenben meg
teremti a tagok egyenjogúsítása he
lyett a kategória-rendszert, amely min
denütt káros, de a legkárosabb a Szö
vetség keretében és azonfelül az alsó 
kategóriákat, az államvasuti alkalma
zottak óriási többségét kiszolgáltatja 
a gyámkodásnak és a drótonránga- 
tásnak.

Vájjon melyiket fogja jóváhagyni 
Vörös László kereskedelmi miniszter? 
Minden szempont amellett szól, hogy 
a munkások és ideiglenes alkalmazot
tak által beterjesztettet. Ezt terjesztet
ték be sokkal előbb, mint a másikat. 
Ezt sok ezer államvasuti alkalmazott 
megbizásából nyújtották be. Komo
lyan megvitatták az összes érdekeltek 
és érdeklődők és az összes államvasuti 
alkalmazottak megfelelő képviseletére 
alkalmassá tették. Az alkalmazottak 
érdeke és a munkaadó vasúti vállalat 
érdeke egyaránt ezen tervezet mellett 
szól, igy tehát csakis ezt volna sza
bad jóváhagyni.

Még sem merjük biztosra venni, 
hogy éppen ezt a tervezetet fogja en
gedélyezni. Nem jóakaratán és belá
tásán, hanem kellő informáltságán fog 
múlni a dolog. Lehet, hogy a két be
terjesztett tervezet egyike sem nyeri 
meg a jóváhagyást, hanem fönt a mi
nisztériumban és az igazgatóságnál 
szerkesztenek egy harmadik alapsza
bályt és annak alapján fogják a Szö
vetséget megvalósítani.

Mi lesz, hogy lesz, — azt röviden 
megtudjuk. Egyet azonban előre meg
mondhatunk: jól meg fogjuk nézni 
azt a Szövetséget, mielőtt vállaljuk és 
belépünk. Az államvasuti munkások 
ma már tömör és szilárd testet ké
peznek, amely fegyelmezett tisztánlá
tással és céltudatos határozottsággal 
küzd a jövőért. A többi kategóriák — 
sajnos — szervezetlenek. Szervezetle
nek még nagyrészt — ismételjük: 
legnagyobb sajnálatunkra — azok, 
akik épp úgy rászorulnának a szer
vezkedés és fegyelmezett fölvilágoso- 

dás áldásaira: a szolgák és altisztek 
is. A létesítendő Szövetség zömét és 
derékhadát tehát a munkások ké
peznék.

A Máv. munkások pedig kijelen
tik, hogy komoly és hivatásának meg
felelő Szövetséget fogadnak csak el, 
amely képes összes érdekeiket képvi
selni és egyenlő jogot, egyenlő 
kötelességet ad minden egyes vasúti 
alkalmazottnak, ellenben holmi kaszi
nót vagy gyámintézetet visszauta
sítanak.

Inkább semmi, mint rossz vagy 
hamisított portéka.

Inkább várunk még egy ideig, mint 
hogy elfogadjunk egy rossz és cél
jainak meg nem felelő Szövetséget.

Ezt mondjuk és igy cselekszünk!

Takarékoskodjunk !
Ez a jelszó röppent le az összes ir.ühely- 

főnökségekhez a gépészeti főosztály vezető
jének, Novelly főfelügyelőnek, a műhelyek fő- 
atyauristenének a tolla alól.

Novelly ur julius 9. dátummal a követ
kező, hosszú lére eresztett rendeletet intézte 
valamennyi mühelyfőnökséghez:

A mühelyüzemi és jármüfentartási ki
adások a f. év eddigi hónapjaiban túlhalad
ták a költségvetésben előirányzott időarányos 
hiteleket, annyira, hogy az év végén tetemes 
túllépés következnék be, ha az év követ
kező részében egyrészről az eddigi túllé
pés el nem enyésztetik, másrészről a leg
nagyobb takarékoskodás kifejtése mellett a 
mühelyfőnökségek a hitelek szigorú betartá
sára nem törekednek. A havonkénti műhely
főnöki értekezleteken mühelyfőnökségeink 
előtt rendszerint kijelentettük s ezennel is
mételjük, hogy a hitelek az év végén semmi

A „Magyar Vasutas" tárcája.

Megváltás.
— Irta: Hans Resel. —

— Apa, kelj fel, szolgálatba kell menned 
— szólt ó. vonatvezető felesége, egy hatvan 
év körüli öreg asszonyka, ágyban fekvő fér
jéhez és megrázta vállánál.

Ez ijedten ugrott fel.
— Nem tehetek róla, ártatlan vagyok! Ké- 

z lem, ártatlan vagyok, ne jelentsen fel! kiál
tott és szinte megüvesedett szemmel meredt 
a szobába.

Csak mikor felesége mégegyszer megrázta 
és kérdezte, hogy mi baja, hiszen nem tör
tént semmi, akkor tért magához.

Az öreg, hetvenéves ember elbeszélte, hogy 
azt álmodta, hogy tolatásnál kellett segíte
nie. Eközben elfelejtett egy rohanó kocsit 
a doronggal megállítani. Ez egy másik ko
csinak rohant és majd hogy szerencsétlen
ség nem történt. A hivatalnok ezért azzal fe
nyegette, hogy feljelenti és elbocsátatja.

— Képzeld, — szólt feleségéhez — most 
már több, mint harminc éve szolgálok a 
vasútnál. Más munkára már öreg vagyok, 
senki sem adna más munkát. Mennyire ret
tegtem 1 Nyugdijat nem kapok; hisz tudod, 
hogy a nyugdíjalapba nem veitek fel. Vé
günk lett volna. Azzal a pár forint kegye
lemkenyérrel még a házbért se fizethetjük ki.

— Tisztára éhen hallhatnánk. De most 
örülök, hogy csak álom volt, de nagyon 
rossz álom.

— Menj, nézd — szóit az asszony — 
már nem sok időd van, már negyed tizen

egy; háromnegyed óra alatt a vasútnál kell 
lenned.

— Nincs több idő? Beh szeretnék még 
egy-két órácskát feküdni. Még egyáltalán nem 
aludtam ki magam és a lábom olyan merev, 
mintha kőből volna. A tegnapi ut, — huszon
négy óra vasúton és emellett futkosni, mint 
egy vadászkutya — sokáig nem bírom már 
ki. Egész életemben kóboroltam és most 
vénségemre nem is szabad éreznem, hogy a 
tagjaim merevek és hogy oda vagyok. — 
Legalább rendesen ehetnék az ember és egy 
párszor egy-egy meszej bort ihatnák I De 
csak mindig kávé, kukorica, krumpli — hon
nan vegyek erőt ?

— Menj, — szólt az asszony — ne zú
golódj most. Ez már csak igy van 1 már 
csak élnünk kell, mig a jó Isten meg nem 
vált bennünket.

— A jó isten ? Oh, jaj! — felelte.
— Most még az ő megváltására várjak. 

Mond, mim volt életemben ? Semmi! Nyo
mor és küzdés! És most öreg vagyok, vi
gasztalódjam a megváltással,\ várjak a meg
váltásra. Hát ezért küzködik az ember ötven 
évig, ezért fárad, ezért éhezik? Hát a gyer
mekeink? Pista a katonaságnál van és ha 
húsz krajcárt megtakarítunk, neki kel! ad
nunk, hogy ne essék egészen kétségbe. És 
Feri ? Az is vasutas, épp úgy nyomorog, 
mint én és kap egy forintot napjára. Három 
gyermeke van és nem tudom, ki éhezik töb
bet: ő, az apja, vagy a gyermeke. A Pista 
se jár jobban, ha kikapja az obsitját. Ezek 
is várhatnak a megvál . . .

— Gyere, egyél, el kell menned, mert 
igazán elkésel — szakította félbe az asszony 
férje beszédét

Az asztalra mutatott, ahol egy tál burgo
nya állt. Egy kis tányérban zsír volt, amely 
a vajat helyettesítette.

Asztalhoz ült és evett.
— A burgonya hideg, — szólt, legalább 

a kávé legyen meleg, mert a gyomrom nincs 
egészen rendjén és egészen áléit vagyok. 
Csontjaim hiába nem akarnak már szolgálni. 
Olyan furcsa érzéseim támadtak, mintha va
lami szerencsétlenség ért volna bennünket. 
A babonás emberek ezt sejtésnek nevezik. 
Legjobban szeretném magam betegnek je
lenteni. De a hivatalnok már legutóbb is, 
amikor maródit jelentettem, mert a derekam 
annyira fájt, igy szólt: — Ha ez tovább is 
igy tart, akkor ifi kell hagynia a szolgálatot. 
Nem segíthetek magán, mert egészséges 
sorba számítják magát. — Nem is lehet 
ezeknek az uraknak hinni; valóban képesek 
elbocsájtani.

G. evett egy keveset a burgonyából. A 
maradékot eltolta magától és megjegyezte: 
— Nem tudom, ma egyáltalán nem Ízlik a 
krumpli. Megakadnak a torkomon. Olyan 
rosszak, mint a gyomrom. Eközben felöl
tözködött és megitta a kávét. Azután elbú
csúzott a feleségétől.

Mentében még igy szólt:
— Nem tudom, mi bajom van ma. Meg

iszom egy kupica pálinkát, talán fürgébbé 
tesz egy kicsit.

*

Éjjel tizenegy óra volt, a vonat sípolt. A 
vonatszemélyzet gyorsan elfoglalta a helyét. 
G. fékező volt. Az utolsó kocsin volt a 
helye és az volt a feladata, hogy erről az 
állomásról figyelje meg, vájjon nem fényé-
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esetben sem léphetők túl, miéit is műhely
főnökségeink tartoznak meglenni minden in
tézkedést a legmesszebbmenő takarékosko
dás biztosítása érdekében.

Az üzletvezetőségeket egyidejűleg felhív
tuk, hogy a járómüveken kívánt helyreállí
tások tekintetében, az üzembiztonság teljes 
megóvása mellett s az elhanyagoltatás ki
zárásával csak oly követelményeket támasz- 
szanak a műhelyekkel szemben, amelyek a 
járómüfentartási költségek apasztását lehe
tővé teszik, illetőleg az okszerű takarékosko
dást előmozdítják.

Viszont műhelyeinket szgoruan utasítjuk, 
hogy a javításba utalt jármüveken végzendő 
munkák terjedelmének megállapításánál a 
legnagyobb gonddal és szakértelemmel jár
janak el. Az olyan munkán, melyeket a for
galom biztonsága a járómüvek hosszabb 
időn át jókarban tartása s a személykocsik
nál az utazó közönség jogosult igényei meg
követelnek, az okszerű takarékoskodás szi
gorú követése mellett minden beutalt járó
művön okvetlenül elvégzendők, de úgy, hogy 
sem munkabérben, sem anyagköltségben 
ne adjanak ki a műhelyek semmi felesleges 
kiadást, tehát ne újítsanak meg olyan ré
szeket, amelyek még okszerűen kijavíthatok 
s az egyezményi árakat szigorúan alkalmaz
zák a végzett munka terjedelmével arány- 
lagosan, vagyis ne endgedjék, hogy vala
mely munkás érdemtelenül juthasson a ke
resetéhez.

A legnagyobb szigorúsággal kell megkö
vetelni a felügyeleti személyzettől, hogy a 
takarékoskodást ne csak a saját műhely
hitelét terhelő, hanem a társmühelyeknek 
átszámítandó, vagy más szolgálati ágak ré
szére végzett munkáknál is egyformán gya
korolják, amennyiben intézetünk összes ágaiba 
egyaránt megköveteltetik a hitelek pontos 
betartása s az főfeladat, hogy az intézetünk 
által viselendő összteher állandóan minél 
kisebb legyen. Különös figyelemmel kell 
mühelyfőnökségeinknek kísérniük azt, hogy 
a fiókmühelyek gazdaságosan munkálkod- 
nak-e. Szükség esetén a fiókmühelyfőnök- 
ség kellően útbaigazítandó, ha ez a mód nem 
vezetne a kívánt eredményre, forduljanak a 

mühelyfőnökségek orvoslás céljából a f.ók- 
mühely felettes üzletvezetőségéhez s akkor, 
ha ily módon sem sikerül a megkívánt ta
karékoskodás, tegyenek hozzánk az ügyről 
részletes jelentést.

A jármüvek okszerű javítása érdekében 
kiadott korábbi rendeleteink megtartására a 
személyzet újból utasítandó. A mozdonyokat 
illetőleg 26453/94. szám alatt elrendeltük, 
hogy kellően ki nem használt mozdonyokat 
a műhelyek ne fogadjanak el nagyobb ja
vításba ; s ha valamely mozdonysorozatnál 
a fővizsgálatok lömeges összeesése miatt a 
főjavításba utalás szabályozása válik szük
ségessé, azon esetre kimondottuk, ho^y az 
ilyen szabályozást az igazgatóság jóváha
gyása mellett kell végezni és nincs felhatal
mazva a fütőházfőnökség ezen esetben sem 
arra, hogy a mozdonyt idő előtt a saját be
látása szerint utalja javításba.

Általában véve minden járművön csak 
azon munkák végzendők, amelyek oksze
rűen hosszabb időre el nem halaszthatók s 
tiltva azon eljárás, hogy a beutalt járómüvön 
csak azért kerestetik össze, vagy azért kö- 
vettetik az üzlet vezetőség ellenőrző közegei
től minél több munka, hogy a járómü tel
jesen kifogástalan állapotban adassék vissza 
a forgalomba.

A fővizsgálatból kikerülő járómüveket e 
tekintetben meg kell különböztetni az idő
közökben végzett javításból kiadott járó
müvektől s az alapos helyreállításokat a fő
vizsgák időszakára kell fentartani, a kisebb 
javítások alkalmával pedig a járómü üzem
biztonságára kell okvetlenül figyelemmel 
lenni.

A felsoroltak után elvárjuk mühelyfőnök- 
ségeinktől, hogy úgy a mérnöki, mint mű
vezetői személyzetüket a legnagyobb taka
rékoskodásra utasítsák s kötelezzék az ille
tőket, hogy minden kínálkozó módot hasz
náljanak fel a hitelek betartásának biztosí
tására s jelentsék ki előttük, hogy az oknél
küli munkák elrendeléséért, valamint az 
anyagpazarlásért és az egyezményi árak hely
telen utalványozásáért a mulasztásban talált 
közegeinket szigorúan felelősségre fogjuk 

vonni, esetleg a kár megtérítésére fogjuk 
kötelezni.

Budapest, 1905 julius 9-én.
A gépészeti főosztály:

Novelly, 
főfelügyelő.

A takarékoskodás ellen senkinek sem le
het kifogása. Nekünk sem. Csak attól tar
tunk, hogy ez a rendelet ott fogja felébresz
teni a takarékosságra való hajlandóságot, 
ahol az legkevésbé a helyén való. Erős okunk 
van attól tartani ugyanis, hogy ezúttal is a 
legnehezebo munkát végzők és a legcseké
lyebb keresetűek fogják megsinyleni Novelly 
ur utasítását. Magából a rendeletből is ki
tetszik, hogy ez az intenció vezeti Novelly 
főfelügyelő urat is. Mi lesz még akkor, ha 
majd a mühelyfőnökök, mérnökök és mű
vezetők magyarázni és megvalósítani akar
ják a hozzájuk érkezett rendeletet!

Azok, akik eddigelé is, minden külön ren
delet nélkül, nagyon is hajlandók voltak a 
mühelymunkások keresetét minden megen
gedett és meg nem engedett módon csor
bítani.

Idáig is meg volt szabva az egyes műhe
lyekben, hogy hány százalékig szabad ke
resni. Ezen tehát úgy lehet változtatni, ha 
még fokozzák az igazságtalanságot és még 
inkább szűkítik a szegény ember kenyerét. 
Ezentúl tehát még ritkábban fogják az alap
bért emelni és még alacsonyabbra szabják 
a megengedett keresetszázalékot.

Más módját is gyakorolták eddig a félre
értett takarékoskodásnak. x Egyszerűen meg
rövidítették a munkaidőt és ezzel csökken
tették a kifizetett bérek összegét. Eddig is 
szokásban volt külünösen ősztől tavaszig a 
fél és háromnegyed napi munkaidő. Ezen
túl majd állandósítani fogják.

A K. p. u. kocsimühelyben például, ahol

geti-e hátulról veszély a vonatot és hogy 
minden rendben van-e.

Rettenetesen hosszú tehervonat volt és az 
elindulásnál igy szólt a mozdonyvezető:

— Teher ma tulon-tul elég van. Kiváncsi 
vagyok, hogyan fog menni; az ut fölfelé 
megy, szemünk rossz és a gép is amolyan 
régi cserép.

A második állomáson tolatás volt. Az öreg 
G.-nek futni és rohanni kellett; mindennek 
gyorsan kellett menni, mert a vonat máris 
késett tiz percet. Bár gyakorlott ember volt, 
aki értett a tolatáshoz. Ma, tagjai egyáltalá
ban nem akartak engedelmeskedni. A vonat
vezető morgott, de ez nem használt. A sze
mélyzet fáradt, álmos és kedvetlen volt és 
G.-nek olyan zavart és kábult volt a feje, 
hogy bizonyára mindent fordítva csinált 
volna, ha hosszú szolgálati ideje alatt nem 
tanulta volna meg az összes fogásokat gé
piesen elvégezni.

Végre készen voltak.
— Már megint öt perc I — kiáltott a 

vonatvezető a gépésznek.
A fűtő lapátszámra dobta a szenet a tűzre, 

de ez nem változtatott semmit a vonat lassú 
cammogásán.

Tellett, múlt az idő, lomhán mászott a 
vonat az őrházak mellett. G. időről-időre 
megerőltetve kémlelt hátra, hogy minden 
rendben van-e. A reggeli szürkületben, ködbe 
burkoltan látta az őrök álmos arcát, akik 
házuk előtt állomásukon álltak; az egyik a 
jelzőtáblával, a másik a lámpával. Nem tud
ták, hogy nappal van-e vagy éjjel. A sötét
ség és köd bírókra keltek a kelő nappal. 
Az őrök úgy tűntek fel az öregnek, mint a 
glál hírnökei. Mozdulatlanul álltak. Arcuk 

mintha megkövesedett volna. Az őrök, úgy 
látszott, mintha már emberemlékezet óta őr
helyükön állanának és mintha a nap, a 
szél és az eső barázdákat szántottak volna 
arcukba.

— Hála isten! — mormogta G., midőn a 
vonat, anélkül, hogy megállód volna, az 
utolsó előtti állomáson keresztülhaladt. — 
Ha A.-bán is késésünk lesz, öt negyed óra 
alatt K.-ban leszünk. Ott iszom egy teát, kü
lönben nem bírom ki. Oh, ez a szolgálat!

Mind-mind gyengébben hallotta a vonat 
zakatolását, most már csak a kocsi erőteljes 
lökéseit érezte. A ködbe veszve egy őrt lá
tott. Felugrott. Aludt ? Nem ! Aludni ? Ezt 
nem lehet 1 Fáradt, az volt, de aludni ? Ezt 
ő nem lehette, ő, az öreg, mindig gondos 
és éber vasutas. Legkevésbé most, hiszen 
mindjárt jön a gyorsvonat. Persze az ö órája 
szerint háromnegyed óra múlva jön még, de 
egy negyedórát már késnek. Ki tudja, jól 
jár-e az órája. Micsoda szerencsétlenség, ha 
a gyorsvonat nekimenne a tehervonatnak! 
A maga életével nem törődött. Hiszen a meg
váltást várja. De a sok utas a gyorsvona
ton ! A pálya sok kanyarodása mellett rette
netes lenne a szerencsétlenség. A gyorsvonat 
az összeütközésnél bizonyára kisiklanék és 
a mély árokba zuhanna. A halottak, a se
besültek ! A szerencsétlenség ! Irgalmas isten !

Mig G. igy töprengett, feje lehanyatlott, 
szeme félig lecsukódott, jobb keze, amely 
görcsösen fogta a jelzőlámpát, mutatta, hogy 
tulajdonképen nem alszik. Pár perc és hor- 
tyogott. Hortyogott? Nem, hörgött. Félig 
csukott szeme ide-oda forgott, ajka vonag- 
lott; igy beszélt: Az isten szerelmére, tá
vozz I El, gonosz szellem! Utálatos szörnye

teg, mit akarsz tőlem ? Hagyj engem, sze
gény öreg embert! Nem akarom, hogy te 
válts meg engem! Elmaradsz! Hogy morog 
a dög! A föld reszket: Csak még tovább! 
Kancsitsz, kétféle szemed van, egy vörös és 
egy zöld! Maradj, el, el! Ne közelíts! Ah, 
már megint jön ! El ! El! Segítség!

*
A Z. vonalon közlekedő gyorsvonat utasai 

menydörgésszerü ropogást hallottak. A pogy- 
gyász leröpült az állványról, a fejek a ko
csik falaiba ütődtek. Még egy lökés és a még 
imént őrült gyorsasággal rohanó gyorsvonat 
megállt. Mindenki kiabált: — Mi történt ? 
— kétségbeesett gyorsasággal ugrottak le a 
kocsikról, hogy minél előbb szabaduljanak 
a vonatból. Rettenetes látvány volt. A gyors
vonat nekiment az előtte haladó tehervonat
nak. A tehervonat több kocsija darabokra 
törött, a gyorsvonat gépe kisiklott.

A tehervonat utolsó kocsijának fala a gé
pen feküdt. A fékezőbódé összezúzva a gép 
kürtőjén lógott. A fékező rettenetesen össze
roncsolva, holtan feküdt. Csak egy keze ló
gott le szabadon a levegőbe, mintegy eluta- 
sitólag a gyorsvonat felé. A vonatszemély
zet leugrott a vonatról és az összeütközés 
helyére siettek.

— Megsérült valaki? — kiáltott dörgő 
hangon a vonatvezető. — Itt nem! — kiál
tottak mindenfelől vissza. Egyik kiáltott: Igen, 
a fékező! — A vőnatvezetö a fékezőbódéhoz 
sietett. A reggeli szürkületben látta a holt 
fékező kezét. — A szegény, öreg G. — szólt 
tompa hangon.

— Isten megváltetta!

r
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3 éven át háromnegyed napos munkaidő 
volt és csak szervezetünk követelésére he
lyezték ismét vissza egy pár hónap előtt az 
egész napi munkát, egy idő óta ismét rö
vidített munkaidővel dolgoztatnak, dacára 
annak, hogy a két főműhelyben van kocsi 
bőven.

És hogy teljes legyen a sor, a munkaidő 
leszállítása és a kereset csonkítása mellett 
még azt a sajátságos művészetet is produ
kálni fogják, hogy megszabják, mikor kell 
a kimenetnek kész lenni, úgy hogy rövid 
idő alatt, csekélyebb százalék mellett még 
fokozottabb mértékben kell majd a műhely
munkásoknak barmolni.

Hogy miből fognak megélni, a legszük
ségesebb kiadásokat fedezni, a nyugbérre, 
betegsegélyző-pénztárra levonásokat fizetni, 
azzal sem Novelly ur, sem az egyes műhely
főnökségek nem igen törődnek.

Mi jó eleve tiltakozunk az ellen, hogy a 
mühelymunkások rovására takarékoskodjanak. 
A mühelymunkások keresete eddigelé is, 
különösen a vidéken, alig adta meg a min
dennapi kenyeret. Ha már most ere akarnak 
takarékoskodni, akkor a kenyeret veszik ki 
a munkások szájából és helyette nyomorúságot 
adnak.

Am tessék takarékoskodni. De nem ott, 
ahol vétek a takarékoskodás, hanem ott, ahol 
lehet és kell.

Töröljék el az egyezményes munkarend
szert, hozzák be helyette a fixfizetést, épp 
úgy, mint a kinevezetteknél és majd meg
látják, hogy mennyit megtakaritanak. Amit 
a réven veszítenének, azt visszanyernék a 
vámon. Mennyit takarítanának meg az anya
gon. Az egyezményes munka egyenesen 
kényszeríti a munkást arra, hogy a még 
javítható részt uj anyaggal pótolja.

Mennyit emésztenek fel továbbá a pró
bák ! Nem szólunk a rendes személyszállító 
kocsikról, hanem az udvari és termes ko
csik próbájáról. Egy-egy kisebb műhely 
egész évi költségvetésének felel meg az, 
amit az udvari- és termeskocsik fővizsgála
tánál és próbájánál megtakaríthatnának.

Továbbá az a valóságos rablógazdálkodás, 
amit a kocsikkal, mozdonyokkal folytatnak, 
szintén óriási összegeket nyel el. A kocsik, 
mozdonyok tovább futnak, mint az előirt 
idő és igy annyira megrongálódnak, hogy 
helyreállítása a fővizsgálatnál aránytalanul 
több anyagot nyel el, mintha a rendes idő
ben küldték volna a műhelybe.

Amellett a szertár által kiadott anyag a 
lehető legsilányabb. Magáncég el se fogadná, 
drága és hasznavehetetlen.

Folytathatnék még a sorozatot. Talán sora 
kerül annak, hogy folytatjuk is. Egyelőre 
elegendő lesz ez is arra, hogy bebizonyítsuk, 
miszerint máshol is takarékoskodhatnak, mint 
a munkások bőrére.

Értesítjük előfizetőinket, hogy szerkesztö- 
......  — - — ségunkben (Vll., 

Csötnöri-ut 28. sz., I. emelet, ajtószám 3.) minden csütör- 
ökön este 7—8 óráig

ingyen jogi tanácsot
kaphat minden előfizetője a (MAGYAR VASUTAS-nak.

Vidéki előfizetők levélben fordulhatnak jogi] tanácsért 
lapunk szerkesztőségéhez, A Magyar Vasutas jogtanácsosa 
KADOSA MARCELL dr. (O-utca 48., 1. emelet).

SZEMLE.

BELFÖLD.
Ludvigh Gyula szabadságra megy. A 

személyi híreknek különösen altatóan unal
mas rovata a napokban egy hirt közölt, 
amely minket vasutasokat fölötte érdekel. 
E hir szerint Ludvigh Gyula ur, a Máv. 
ezidőszerinti elnőkigazgatója, egészségi okok
ból hosszabb szabadságra megy. A bürok
rácia szótárában jelentős értelme van annak 
a két fogalomnak, hogy «hosszabb szabad- 
ság» és «egészségi szempontok*. A nagy- 
állásu, dús javadalmazásu, méltóságos cimü 
urak, akiket nem lehet úgy elcsapni, mint a 
Farkas Izorokat vagy Hugyecz Józsefeket
— előbb «egészségi okokból hosszabb sza
badságra* mennek, mielőtt önkéntelen bú
csút vennének díszes hivataluktól. A «hosz- 
szabb szabadság* az aranyhid, amely a 
penzióhoz vezet és az «egészségi okok* az 
a cukor, amelylyel a keserű piluláját a 
nyugdíjazásnak megédesítik.

Ilyen szempontból tekintve jóleső kilátá
sokat nyit meg az a félhivatalos hir, amely 
az elnökigazgató ur hosszabb szabadságáról 
szól. Hiszen már idestova háromnegyed éve, 
hogy Ludvigh ur benyújtotta lemondását, 
amely azóta elintézetlenül hever a kereske
delmi minisztériumban. Ha a késmárki vá
lasztók nem olyan hálátlanok városuk szü
löttje iránt, hogy elbuktatják a képviselő
választásnál, akkor már rég elfogadják a 
lemondási kérvényt. Hátha most végre elin
tézik, még pedig — kedvezően ?

Azután meg sokat beszélnek arról, hogy 
Vörös László uj rendszert akar a Máv.-nál 
meghonosítani, gyökeres átalakulások küszö
bén állunk; Ludvigh Gyula pedig nemcsak 
támasza a régi rendszernek, hanem egye
nesen alapja, kutforrása a. régi rendszer 
hibáinak és tévedéseinek. Nem a kezdete 
az uj rendszer életbeléptetésének, a gyöke
res átalakulásoknak a Ludvigh ur hosszabb 
szabadsága ?

Azonkívül pedig tényleg ráfér Ludvigh 
urra a hosszú szabadság és egészségének 
a helyreállítása. A kegyelmes ur annyit dol
gozott és fáradozott évtizedeken keresztül a 
Máv. elnökigazgatójának izzasztó teendőivel, 
hogy nem lehet szabadság olyan hosszú, 
hogy meg ne érdemelné. És az egészsége, 
a kegyelmes ur drága egészsége olyan köz
kincs, hogy inkább vállaljuk azt a súlyos 
áldozatot, hogy lemondunk az elnökigazga
tásáról, semhogy az ő egészsége csorbát 
szenvedjen. Ludvigh ur egy híres magyar 
nemzetség sarja, a neves 48-as szabadság
hős fia, vigyáznunk kell az ő életére, annál 
is inkább, mert olyan kiváló tehetségekkel 
és tudással megáldott férfiú Ludvigh ur, hogy 
az országnak más téren is szüksége lehet 
még reá. Kérve-kérjük hát a kegyelmes urat, 
gondoskodjék róla, hogy szabadsága a le
hető leghosszabb és egészsége a lehető leg
teljesebb legyen. Tiszta szívből kívánjuk és
— úgy hisszük — a hálás vasutasok óriási 
többségének a nevében tesszük ezt.

*
Ismeretes az a közkeletű adoma, hogy az 

orvos a házsártos és szeszélyes, de külön
ben piros-pozsgás és életerős feleségnek 
üdülést ajánl — egészségi okokból. Amikor 
azután kérdőre vonják a doktort, hogy 

hát mi a baja az asszonynak, amiért üdülni 
küldi, az furfangos mosolylyal feleli, hogy 
nem is annyira a feleségnek, hanem inkább 
a férjnek az egészsége kívánja meg az asz- 
szony üdülését.

Ne méltóztassék banalitásnak venni, ha 
ennek az adomának az alkalmazásával kije
lentjük, hogy Ludvigh Gyula ur életfogytig
lani szabadságra menése nagyon előnyös 
volna — a vasutasok egészségének.

*

A zsirondisták közlönye, a Vasutasok Lapja 
jól megszámlált két sorban emlékszik meg 
az «elnök ur* szabadságáról. De egy bötü 
kommentárt sem fűz hozzá, egyetlenegy 
bötüt sem. Hej, mi mindent gondolhatott ennek 
a «független» lapnak a szerkesztője, amikor 
a száraz hirt leadta. Hej, milyen keserű 
igazságokat nyelhetett le a hajdan lázadó 
«tizenhárinas». És milyen keserű, felségsértő 
iróniával kezelte volna ezt a hirt a V. L. 
még egy hónappal ezelőtt. De most már nem 
lehet, önként vállalta a hivatalos szájkosarat.

*

A másik hivatalos «vasutas-lap», a Keleti 
Lajos Vasut-fa is csak 3 sorban emlékezik 
meg Ludvigh ur szabadságáról. Eszünkbe 
jut, hogy az utolsó kormányválság kósza 
hívei között fölbukkant az a képtelenség is, 
hogy Ludvigh Gyula lesz a kereskedelmi 
miniszter. Akkor megígérte Keleti, hogy 
külön kiadásban fogja hírül adni a nap
világnak, ha meglesz a nagy esemény. Azóta 
más lett a kereskedelmi miniszter, Ludvigh 
ur pedig szabadságra megy. A külön kiadás 
pedig összesorvadt — három sorrá. Nem 
fizet talán elég busásan Vörös László, vagy 
talán egy becsületes érzése mégis van Keleti
nek : a kutya-hűség aziránt,' aki morzsákat 
hullajt számára ?

*

Még egy csillagot bigyesztünk ide, mert 
még egy tiszteletteljes kérdésünk volna. 
Mikor megy már a többi kisebb nagyobb 
Ludvigh egészségi okokból hosszabb szabad
ságra ?

Uj államvasuti igazgatók. A hivatalos 
lap szerdai száma jelentette, hogy a minisz
tertanács Szájbély Kálmán királyi tanácsos, 
államvasuti főfelügyelő igazgatóhelyettest a 
magyar királyi államvasutak igazgatóságához 
a kereskedelmi főosztály, továbbá kotányi 
Zsigmond államvasuti főfelügyelő igazgató
helyettest a forgalmi főosztály élére igazga
tóvá kinevezte.

Akik fölosztják maguk között a vilá
got. Olyan tröszt van alakulóban, — Írja a 
Népszava — amely az egész világra fog 
kiterjedni. Az acélsin-gyárak urai fogják 
centralizálni szakmájukat az egész világon. 
Az Egyesült-Államok, Anglia, Németország 
és Belgium — szóval az összes nagy acél
termelő országok acélkirályai már megígér
ték csatlakozásukat. Londonban már műkö
dik is központjuk, amely már fel is osztotta 
a világ acélsinszükségletét az egyes országok 
sinbefektetett tőkéi között. Az Egyesült- 
Államok kapja Amerikát a Nagy Tavaktól a 
Magellan-szorosig. Anglia kapja gyarmatain 
kívül a há om skandináv államot. Francia
ország gyarmataival kénytelen megelégedni, 
Németország ellenben Európa keleti részét 
és Előázsiát is megkapta. A tőkének, úgy 
látszik, már a kormányai közbenjárása sem 
szükséges ahhoz, hogy feloszthassa a világot, 
úgy, amint érdekeinek megfelel. A hazaffyas 
tőke nemzetközi egyesülése olyan gazdasági 
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hatalom, hogy fölöslegessé teszi a politizáló 
diplomatákat is.

A világtröszt tehát már készen van. Az 
egyezség megvan, a tervek készen állanak 
s a fogyasztók kizsarolásának csak az az 
egy áll útjában, hogy — az acélsínek vevői 
is tőkések: vasútépítő vállalatok, államok 
stb. Szerencse, hogy igy áll a dolog, kü
lönben ez a tröszt világraszóló veszedelem 
volna. Veszedelem volna, mert megnehezí
tené a közlekedés fejlődését és igy lefogná 
egy pár millióval több haszon érdekében a 
társadalom vérereit. Hogy igy is vasúti 
tarifadrágulás lesz a dologból, ha a tröszt 
azzá fejlődik, amivé tervezik, az bizonyos.

A nagy tömegekre nézve tehát kár szár
mazik ebből az óriási arányú, milliárdokkal 
dolgozó tőkeegyesülésből, de hogy haszon 
is származik-e, az nagy kérdés. Mert a ter
melés fejlesztéséről, a tőketömörülés kultu
rális eredményeiről, az acélipar fejlesztéséről 
eleddig szó sincs.

A tőkének ez az újabb erőpróbája egye
lőre tehát ránk nézve direkte csak egyet 
eredményez: intő szóként szolgál a munkás
ságnak arra, hogy szervezkedésében legalább 
is lépést tartson a tőkével.

A Villamos városi vasút alkalmazottai
nak mozgalmáról már említést tettünk: 
Eddigelé a szervezkedés munkája folyt, de 
most a mozgalom elhatározó lépéshez jutott. 
A V. V. V. alkalmazottai emlékiratba fog
lalták követeléseiket és azt küldöttségileg 
nyújtották át hivatali főnöküknek, Lukács 
főmérnöknek.

A memorandumot háromszázan Írták alá, 
tehát az egész forgalmi személyzet. Ez a 
szolidáris eljárás talán inkább fog ered
ményre vezetni, mint a folytonos gyáva 
bujkálás. A memorandumba foglalt követe
lések a következők:

). Kocsivezetők és kalauzoknak napi 10 órai 
szolgálat s minden 7-ik napon szabadnap, avagy a 
jelenlegi beosztás mellett 3 napi szolgálat és 4-ik 
napon szabadnap adassák.

2. Szolgálati-szabály V. cikk 4. pontjában foglalt 
ellenőr c'sak hosszabb szolgálatot teljesitelt kalauz 
lehessen.

3. Évenkint 8 napi szabadságot kérünk.
4. Tekintettel arra, hogy iskolába járó és tanonc 

gyermekeink vannak, családunk s nejeink részére 
kérünk kedvezményes jegyet, illetőleg mindazoknak, 
akik azt kérik és az érte járó dijat hajlandók a 
nyugdíjalapra befizetni.

5. Kérjük a betegpénztárt családjainkra is kiter
jeszteni, mert a jelen állapotban céljának már nem 
felel meg.

6. A jelenlegi betegpénztári orvos-uraktól pontos 
és lelkiismeretesebb gyógykezelést kérünk.

7 A hátramaradt özvegyek és árvák elhalt férjeik, 
illetve atyjuk után 400 korona segélyben részesit- 
tessenek, özvegyek és árvák segélyezéséhez havon- 
kint 20 fillért fizetésünkből levonni kérünk a rendes 
tagsági díjon felül.

8. Fizetés-rendezés. Kocsivezetők és kalauzok 
egyenlő fizetésben részesitendök:

I. osztály évi 1200 korona törzsfizetés, 300 ko
rona lakbér.

II. osztály évi 1080 korona törzsfizetés, 240 ko
rona lakbér.

III. osztály évi 960 korona törzsfizetés, 240 ko
rona lakbér.

Újonc kocsivezető és kalauz fizetése az első év
ben havi 72 korona legyen lakbér nélkül. A 10-ik 
szolgálati évükben feltétlenül az I-sö osztályú fize
tésben részesittessünk.

Azon vezetők, kik kárt nem okoznak, havi 6 
korona pótlékban részesitendök, kivétel nélkül, 
mely osztályhoz tartoznak.

9. A jelen érvényben levő nyugdíj-szabály mó
dosítását kérjük oly módon, hogy csak a törzs
fizetés után legyen a százalék levonva, amely a 
4 százalék helyett akár 6 százalék is lehet és 10 
évi szolgálat után ne 25 százalék, hanem 40 száza
lék legyen, avagy legrosszabb esetben 35 százalékot 
tegyen ki és kérjük a százalékot oly módon emelni, 
hogy 30 évi szolgálat után teljes törzsfizetéssel 
mehessünk nyugdíjba, mint az az állami szolgála
toknál is érvényben van.. - ;

10. Mindazon nyugdijjogosultak, akik a nyug
dijat élvezni nem óhajtják, végkielégítés fejében 
egy évi teljes fizetésüket kaphassák.

11. A nyugdíjba felvétettek felvételi okmányá
ban egyszersmind az is ki legyen tüntetve, hogy 
végleges alkalmazott, betegség és szabadsága ide
jére teljes fizetést nyerhessen.

12. Végre fegyelmi bíróságot kérünk saját kebe
lünkből alkotni.

Lukács főmérnök, aki egyébként a vezér
igazgató teljhatalmú megbizottja, kijelelén- 
tette, hogy a követeléseket pártolólag fogja 
az igazgatóságg elé terjeszteni. Ha pedig ez 
túlhajtott profitvágyból nem teljesiti az al
kalmazottak követeléseit, akkor ezek erősebb 
eszközök fölött is rendelkeznek.

Az uj kereskedelmi államtitkár. A 
napokban töltötték be a kereskedelmi mi
nisztériumban az adminisztratív államtitkári 
állást. Az uj ájlamtitkár Szterényi József 
miniszteri tanácsos lett. A választást szeren
csésnek mondják. Szterényi a kereskedelmi 
minisztérium tisztikarának egyik legképzettebb 
és legszorgalmasabb tagja, akinek a magyar 
átlagnál nagyobb a szociálpolitikai képzett
sége. Ha távol tudja magától tartani a ka
pitalista érdekek befolyását, sok maradandót 
és hasznosot teremthet az uj államtitkár. Az 
ő müve volt a négy év előtt beterjesztett 
balesetbiztosítási törvényjavaslat is, amely 
a nálunk megszokott szociálpolitikai törvény
alkotásokat fölülmúlta, habár nem volt min
den tekintetben kifogástalan. A Tisza-kor- 
mány hivatalba lépésével ez a törvényjavaslat 
egyszerűen elsikkadt, Hieronymi nem tartotta 
sürgős szükségnek a balesetbiztosítás meg
oldását. Most azonban alkalma lesz Szterényi 
államtitkárnak régi tervét — remélhetőleg 
javított kiadásban — megvalósítani és becsü
letes balesetbiztosítást teremteni.

A vasút mint munkaadó felelőssége. 
A vasúti munkásokra nézve fontos döntést 
hozott egy balesetkártalanitási pörben nemrég 
a Curia. Egy vasúti műhelyben a rendes 
napi munka bevégzése után a munkások azt 
az utasítást kapták a munkavezetőtől, hogy 
egy súlyos vasgerendát lyukaszszanak át. 
Ezt ők meg is tették, de midőn a munka 
teljesítése után a vasgeren át a lyukasztó
gépből kivenni és elszállítani megkísérelték, 
az egyik munkás, — kinek az volt a feladata, 
hogy az elszállítás céljára szolgáló tolókocsit 
a lyukasztógépböl kiemelt vasgerenda alá 
tolja, — a kocsit to ás közben a gerendához 
hozzálökte, úgy hogy a vasgerenda egyen
súlyt vesztve, a felperes kezére esett. Meg
jegyzendő, hogy mikor a munkához fogtak, 
az előmunkás, kinek a munka irányítása, 
vezetése és felügyelete lett volna a hivatása, 
eltávozott, a munkásokat a rájuk bízott fel
adat keresztülvitelénél magukra hagyta ; 
továbbá esti 3/48-kor már a szürkület be
állott, de a gyári villamos világítás még sem 
hozatott működésbe.

A munkás a rábízott munka teljesítése 
közben szenvedett baleset következményeiért 
beperelte a vasutat.

A budapesti kir. Ítélőtábla a vasutat el is 
marasztalta s pedig az alapon, mert a vasút 
nem bizonyította, hogy a balesetet felperes 
saját hibája okozta. Figyelemmel volt a 
tábla továbbá arra, hogy a szakértők véle
ménye szerint felperes keresetképessége a 
baleset következtében kétségen kívül csök
kent. Az ítélet hozatalánál — úgymond a 
táblai ítélet indokolása — nem lehetett súlyt 
helyezni a vasút azon kifogására, hogy fel
peres a biztosító-társaság által fizetett kár
összeg fejében-a balesetből származó minden 
kárigényéről lemondott.

A vasút ugyanis felperest ezen lemondásra 
vonatkozó okirat kiállítása idején, sőt még 
azt követőleg hosszabb időn át, — a bal
eset következtében őt ért rokkantsága da
cára — teljes javadalmazással szolgálatában 
tartotta és igy felperesre nézve akkor még 
a rokkantságból eredő hátrányok nem mutat
koztak. Azt ily körülmények közt kiállított 

okirat tártál nára csak a későbbi elbocsátás 
alkalmával jelentkező vagyoni hátrány meg
térítésére irányuló kárigénynyel szemben a 
vasút tehát sikerrel nem hivatkozhatnék

A Curia 1905 április 4-én kelt 9887/904. 
sz döntésével a tábla ítéletét helybenhagyta 
indokainál fogva s azért, mert ő is bizo
nyítottnak fogadta el, hogy a baleset a 
rendes munkaidő befejezése után a vasút 
megbízottjának rendelkezése folytán, estefelé 
alkonyatkor, sőt sötétben történt és mert a 
balesetet az idézte elő, hogy a vasgerenda, 
melyet felperes a kezén tartott, a gerenda 
elszállítása céljából alája tolt kézi szállító
kocsitól lökést kapott és igy a baleset a 
felperes hibáján kívül következett be. Ha az 
efajta ítéletek megszaporodnak, majd csak 
belátják a munkaadók is, hogy a vállalkozók 
érdekében is fekszik a becsületes és széles 
kiterjedésű állami balesetbiztosítás.

Az iparfelügyelői intézmény kibővítése. 
A kereskedelemügyi minisztérium tervbe vette 
az iparfelügyelői intézmény kibővítését. Az 
edd gi 17 kerületet 35-re szaporítják s egy
úttal nagy reformokat akarnak keresztül
vinni. Nagyon kívánatos volna, hogy a gyá
rak intenzivebb megvizsgálása mellett a kis
ipar működési körére is kiterjesztenék a 
felügyeletet. Azonkívül pedig az iparfelügye
letet megszabadítanák a vele semmiképpen 
össze nem egyeztethető iparfejlesztési hiva
tástól és a kazánvizsgálati teendőktől.

Magyar viszonyok szerint egyelőre ez a 
legsürgősebb. Az nálunk még utópiaszámba 
megy, amit a müveit Nyugaton már sok 
helyen megvalósítottak, hogy ugyanis az 
iparfelügyelet hatásossá tétele végett mun
kásokat és munkásnőket alkalmaztak az 
iparfelügyeletnél, akik egyedül tudhatják leg
jobban az alapos vizsgálat csínját-binját.

KÜLFÖLD.
Svájc. Bázel város közúti vasutjának al

kalmazottjai, műszaki és forgalmi személy
zet együttesen, már hosszabb idő előtt hely
zetének javítása végett bizonyos követelése
ket támasztott és panaszait beterjesztette a 
kanton kormányánál, amelynek főhatósága 
alá a vasút tartozik. Mivel pedig eddig sem 
a panaszokat, sem a követeléseket nem mél
tatta a kanton-kormány figyelemre, a bázeli 
vasutasok e hó 19-én gyűlést tartottak, ame
lyen majdnem egyhangúlag elhatározták, 
hogy sztrájkba lépnek. Másnap reggel meg 
is kezdődött a sztrájk

Szerbia. A szerb vasúti munkások szin
tén örvendetes módon szervezkednek, de 
ott is épp olyan ostoba és gonosz eszkö
zökkel próbálják a szervezkedésüket meg
gátolni, mint — másutt. így például a nisi 
államvasuti műhelyben a szervezett munká
sok közül a nevesebbeket rendszabályozták. 
Emiatt az összes többi munkások is sztrájkba 
léptek és a nisi vasúti műhelyt zár (bojkott) 
alá helyezték és kimondták, hogy ott mun
kát vállalni nem szabad. Egy ottani műve
zető most Magyarországra jött, hogy itt 
toborozzon sztrájktörőket s különösen ka
zánkovácsokra és esztergályosokra veti ki 
hálóját. De a magyarországi szervezett mun
kások gondoskodnak róla, hogy ez a kísér
lete a szerb lélekkufárnak a megérdemelt 
kudarccal végződjék.

Balesetbiztosítás az osztrák állam- 
vasutakon. Az osztrák vasutak társszövet
kezeti balesetbiztositó-intézete az osztrák 
vasutak jóléti intézményei között szocziál- 
politikai szempontból talán a legkiválóbb 
jelentőséggel bir. A szóban levő biztosító
intézet a lefolyt 1904. évben 37 osztrák 
vasutintézetet számított tagjai közé; a bizto
sított személyek száma pedig az említett év 
végével 255,488 főre rúgott. Az emelkedés 
1903. évvel szemben 4075 személyt, azaz a 
személyek számának 1’621 /o-át tette. A 
biztosított személyek évi munkadija ehhez 
képest 273.812,948 K-ról 279.158,131 K-ra, 
tehát 6.345,183 K-val emelkedett
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A bejelentett balesetek száma 1904-ben 
17,281 volt, tehát 11’75%-kal több, mint 
1903-ban. Ezek közül kártérítésre jogosultnak 
találtak 3791 esetet, tehát a bejelentések 
21943%-át.

Az intézet a balesetek okozta mukaképte- 
lenség mérvéhez képest külömböző nagyságú 
állandó évi járadékot fizet kárvallott tagjai
nak, mely járadék a bejelentett évi munka
bér Ve és 6/®-a között ingadozik, azonkívül 
segélyt nyújt oly tagok hátramaradottjainak, 
kik halálos végű baleset következtében 
vesztették életüket.

Az elárvult gyermekek tekintetében, elég 
helytelenül, különbséget tesz a törvényes, 
apátián, anyátlan árva- és törvénytelen gyer
mekek között. Végül rendkívüli segélyeket 
nyújt a hátramaradottak nem teljesen igény
jogosult tagjai számára is.

Az 1904. évi pénzügyi eredmények követ
keztében alakultak:

Az összszükséglet 54.200,725 K-ra rúgott, 
ezzel szemben azonban csak 43.229,811 K 
bevétel eredményeztetett, úgy hogy a részes 
vasutintézeteknek 10.970,914 K hiányt kellett 
fedezni. A biztosított személyek bejelentett 
évi összkeresete 279.158,131 K-t tett, úgy 
hogy 100 K bérre 3'93 K biztosítási dij esett. 
Nálunk Magyarországon tudvalevőleg semmi, 
de éppenséggel semmi sem történik a vasúti 
személyzetnek baleset ellen való biztosítása 
ügyében.

A legnagyobb belga 
szövetkezetekről.
Irta: dr. Somogyi Manó.*)

Igen érdekes a leghatalmasabb belga szo
cialista szövetkezetek egyikének, a genti 
*Vooruit» («Elöre!») története. 1874-ben egy
néhány szociáldemokrata elhatározta, hogy a 
nemrég még oly erősteljes szocialista mozgal
mat ismét megindítja s e célból a propaganda 
munkáját újból megkezdi. A propagandához 
azonban hiányoztak az anyagi eszközök. Ekkor 
a szövetkezeti eszméhez fordultak, hogy vele 
a propaganda alapját és segédeszközeit elő
teremtsék. Legtanácsosabbnak s leginkább 
gyakorlatinak látszott egy szövetkezeti sütöde 
alapítása. De ez nem ment könnyen. Nagy 
fáradságba került, mig összetoboroztak 50 
embert, kik kötelezték magukat, hogy kenyér
szükségletüket rendesen a szövetkezeti sütő
déből fogják fedezni. Sok viszontagság után 
összehozták a párszáz franknyi tőkét, melyen 
pincehelyiséget béreltek, hol véletlenül egy dü- 
ledezöfélben levő kemencét is találtak. Alapsza
bályaikban elhatározták, hogy a nyereség az 
összes fogyasztók között szétosztandó. Jólle
het az uj szövetkezetnek a kezdet nehézsé
geivel, a pékmesterek ellenségeskedésével, 
rágalmaival kellett megküzdenie, hat havi 
fennállás után már nyereséggel dolgozott. A 
szövetkezet alapitói és vezetői egyszerű mun
kások, kik reggeli hat órától esti nyolc óráig 
dolgoztak, a munkanap befejezése után a szö
vetkezet helyiségébe siettek, hogy az igazga
tási teendőket s a felügyeletet minden díja
zás nélkül elvégezzék. A nyereség félévről 
félévre öregbedett. Három év múlva már egy 
nagyobb helyiségbe költözködtek. Midőn a 
szövetkezet már 800 taggal birt, a nem szo
cialista tagok s a szocialisták között a nye
reség felosztásának módja miatt viszály tört 
ki, melynek következtében utóbbiak, szám
szerűt 150, a szövetkezetből kiléptek és a 
szocialista érzelmű takácsok szakegyesülete 
által előlegezett 2000 frankkal határozott szo
ciáldemokrata programmal a világhírre jutott 
«Vooruit»-ot alapították. Ez 1881-ben történt. 
Az uj szövetkezet már kezdetben oly jó ered
ményekkel dolgozott, hogy már az első év 
végén visszafizethette a takácsok kölcsönét.

*) Társadalom- és gazdaságpolitikai könyvtár I. 

Nemsokára kibérelhettek a város központjá
ban egy nagy épületet, melyben egy műsza
kilag mintaszerű kenyérgyárat rendeztek be, 
s mely épületben van tág gyülésterem, kávé
ház, vannak áruraktárak, irodahelyiségek, 
könyvtár, nyomda, a 'szövetkezet által kiadott 
napilap, a «Vooruit» s egy hetilap «De Toe- 
komst® (a jövő) szerkesziőségei.

Midőn azonban a «Vooruit» üzletkörét még 
jobban kiterjesztette s már nem fért el ezen 
épületben, 1887-ben a külvárosban a leg
tökéletesebb gépekkel felszerelt s villanyos 
fénynyel világított kenyérgyárat épített. Európa 
legnagyobbszerű kenyérgyára a szocialisták 
kezében van. A kenyérgyár épületében vannak 
a kőszénraktárak is. Egy harmadik épületben 
vannak a szövetkezet különböző műhelyei, 
a cipészek, szabók, a szivarmunkások s rö
vidáru készítő műhelyei.

A «Vooruit» oly gyors fejlődésnek indult, 
hogy mindezen helyiségek szűkeknek bizo
nyultak s szükségessé vált egy uj házat 
építeni, mely a város legszeb terén — a 
Vrijdagmarton — emelkedik. A négyemeletes 
palotaszerű épült, mely Gént egyik legszebb 
dísze, s melynek építési és berendezési 
költségei 300,000 franknál többre rúgnak, 
magában foglalja a szövetkezet árucsarno
kait, cipőgyárat, a szabóműhelyeket. A monu
mentális 'lépcsőház falképei a munka törté
netét ábrázolják a legrégibb időktől napja
inkig. A homlokzaton ott vannak César de 
Paepe, Owen Róbert, Marx és Fourier arc
képei s egy nagy kép, mely a különböző 
országok munkásainak testvéresülését ábrá
zolja. A kép felett pedig ezen felírás olvas
ható : «Werkes verbroederung ist wereld 
vrede®. («A munkások testvéresülése a világ 
békéje»). A házat 1898 október havában 
nagy ünnepélyek közt adták át rendeltetésé
nek. Ez alkalommal egész Belgiumból össze- 
sereglettek a szocialista egyesületek küldött
ségei, s a Marseillaise hangjai mellett piros 
lobogók alatt vonultak végig a városon. 
A zászlókon e féle felírások: «Nem vagyunk 
sem flámok, sem vallonok, hanem szocialis
ták !» «A kooperáció az eszköz, a szociáliz- 
mus a cél». «Egyesitve a nyomorban, legyünk 
egyek a küzdelemben®. Ezen felírások kitü
nően jellemzik a Vooruit, s a többi szocia
lista szövetkezetek célját és irányát.

A Vooruit, mely mint említettem 1881-ben 
2000 frank kölcsönnel kezdette meg működé
sét, ma*) a legvirágzóbb szövetkezetek egyike. 
Tagjainak száma megközelíti a 10,000-t, 
Üzletköre is folytonosan tágul. Kenyérgyárán 
kívül van ruharaktára, cipőüzlete, kőszénrak
tára, vendéglője, négy gyógyszertára, öt 
füszerárufiókja, napi- és hetilapja. A forga
lom évről-évre növekedik. Meg kell azonban 
jegyeznem, hogy az eladott kenyerek száma 
az utolsó félévekben megcsappant, jóllehet a 
tagok száma jelentékenyen szaporodott. A 
szövetkezet vezéremberei ezen látszólagos 
ellenmondást a munkások helyzetének rosz- 
szabbulásával magyarázzák meg. Azt mond
ják ugyanis, hogy miután a munkások 
keresete csökkent, vagy munka nélkül vannak, 
kénytelenek a pékmesterekhez fordulni, kik 
hitelt nyújtanak, holott a szövetkezetnél a 
kenyérjegyek csak készpénzért adatnak. A 
szövetkezet sütöde-osztályában mutatkozó 
csökkenést, a szövetkezet ruházati osztályai, 
fűszeráru-fiókjai és gyógyszertárai, melyek 
gyors fejlődésnek indulnak, teljesen pótolják, 
úgy hogy egészben véve a Vooruit nyeresége 
nem csökkent s még most is igen jelenté
keny összegeket fordíthat a szocialista pro
paganda céljaira.

A sütődének bevételei 1893 második 
felében (jun. 1-től nov. 30-ig) 371,521 frank- 
kra,**) a tagok között kiosztott nyereségek 
pedig 153,836 frankra rúgtak. Ugyanezen 
félévben a szabómühelyek forgalma volt 
108,000 frank, a kőszénraktáraké 78,000

♦) Szerző ezt 1895-ben irta. Ma már meghaladta 
a 30000-et a Vooruit tagjainak a száma. Szerk.

**) Egy frank értéke megfelel körülbelül egy 
koronának.

a cipészmühelyeké 63,000 frank, a vendég
lőé 22,000 frank, a négy gyógyszertáré 
30,000 frank, az öt füszerüzleté 115,000 
frank. Ugyanakkor fizettek munkabérek fejé
ben a sütődében 30,000 frankot, a szabó
műhelyekben 17,000 frankot, a kőszénrak
tárakban 7700 frankot, a cipészmühelyekben 
20,000 frankot.

Az egyes üzletágak ulán külön mérlegek 
készítettnek s minden tag bevásárlásai ará
nyában részesedik a nyereségben. Az említett 
félévben a kilós kenyerek jegyei 35 centi- 
mes-ba kerültek s a félév végén minden 
kenyér után 13 centimes nyereség fizettetett 
ki, úgy hogy a kenyér kilója a Vooruit tag
jainak tényleg csak 22 centimes-ba kerül. 
A többi cikkeknél a tagok között kiosztott nye
resége a bevásárlások összegének öt százalékát 
képezte. E mellett a szövetkezet tiszta nye
reség 31,780 frankot tett, mely összeg részben 
a tartalékalap erősítésére, részben a propa
ganda céljaira fordittatik.

A Vooruit tőkéje 10 frankos részjegyekből 
képeztetik, mely 10 frank a tag nyereségéből 
törlesztetik, úgy hogy a legszegényebb mun
kásnak is módjában áll a szövetkezetbe 
belépni.

A Vooruit igazgatását egy öttagú bizottság 
végzi, melynek ötödé minden évben kilép, 
de újból válaszható, ki legalább egy év óta 
a munkáspárt tagja. Ezen bizottság választja 
az üzletvezetőt, fogadja fel és bocsátja el 
az alkalmazottakat s állapítja meg a munka
béreket. A bizottságnak hetenként tartott 
ü’ései nyilvánosak. Minden tagnak jogában áll 
indítványokat tenni. Évnegyedenként közgyű
lést tartanak, melyen a megjelenés pénzbün- 
büntetés terhe alatt minden tagra nézve 
kőtelező.

A Vooruit azon kívül, hogy tagjainak jó 
minőségű s olcsó kenyeret, kőszenet, ruhá
zati és háztartási cikkeket és gyógyszereket 
szállít, még egyéb szolgálatokat is tesz a 
munkásoknak. így helyiségeit a munkás
egyleteknek rendelkezésére bocsátja gyűlések 
és ünnepélyek alkalmával. Szép könyvtára 
is van, a tagok sorából zenekart szervezett, 
dalárdát és tornaegyletet alapított stb. Egy 
szóval a munkások összetartását nagy mér
tékben előmozdítja. E mellett, a tagok erkölcsi 
színvonalának emelésére is törekszik. Az 
iszákosság ellen is küzd az által, hogy ven
déglőjéből az égetett szeszesitalokat száműzte, 
mely példáját a többi szocialista szövetke
zetek is követték.

A Vooruit helyiségeiben a genti munká
soknak nemcsak áruraktárai, műhelyei, gyógy
szertárai, vendéglői, gyüléstermei, mulatóhe
lyei vannak, hanem a szövetkezet helyiségei 
egyúttal templomukat is képezik. így 1887-ben 
husvét napján, a munkások, a helyett, mint 
azt az előző években tették, a templomba 
kisérték volna gyermekeiket, elvezették őket 
a Vooruitba, hol már vár reájuk a talpig 
feketébe öltözött Anseele, a szövetkezet igaz
gatója s a munkáspárt egyik vezére, ki 
ünnepélyesen felvette a gyermekeket a szocia
lista szövetkezetbe s ünnepi beszédet mondott.

Jelentőségre nézve a Vooruit-tal egyen
rangú a brüszszeli ^Maison du peuple* (a 
nép háza), mely 1884-ben alapittatott. Vala
mint a Vooruit, úgy a Maison du peuple 
sem titkolja igazi célját. Valamint a Vooruit 
alapszabályaiban világosan kimondja, hogy 
célja előmozdítani minden mozgalmat, mely 
hozzájárulhat a munkásosztály emeléséhez és 
emáncipációjához, úgy a Maison du peuple 
is bevallja alapszabályai 6. szakaszában, 
hogy a szövetkezet a belga munkáspárthoz 
csatlakozik.

A szövetkezet tőkéje a tagok részjegyeiből 
alakul. Minden részjegy 10 frankról szól, 
mely összeg négy félévi részletben törleszt- 
hető, még pedig úgy, hogy a részletek a 
tagra eső nyereségekből levonatnak. Minden 
kilépő vagy kizárt tag a részjegyének meg
felelő összeg erejéig hat hó múlva kenyér-'’ 
utalványokat kap ; az összeg azonban, ha azt a 
szövetkezet helyzete megengedni, készpénz
ben is folyósítható, A szövetkezet souverain 
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hatalmát a negyedévenként tartott közgyű
lések gyakorolják. Ezek elé terjesztendők a 
félévi mérlegek, az igazgató-tanács s a 
felügyelő-bizottság jelentései. Minden tagnak 
részjegyeinek számára való tekintet nélkül, 
csak egy szavazata van. Az igazgatóság 
tagjait minden évben választják. A kilépő 
tagok újból választhatók. A felügyelő-bizott
ság tagjai is évenként választatnak, de két- 
szernél többször nem válaszhatók. Az igaz
gatóság tagjai vezetik a szövetkezet ügyeit, 
a közgyűlés határozatának értelmében. A je
lenléti jegyek értékét a közgyűlés állapítja 
meg. A szövetkezet által elért nyereségek 
félévenként a tagok között a fogyasztás mér
vében felosztatnak. A nyereségből mindenek
előtt 2%% levonatik, mely összeg az alkal
mazottak jutalékát képezi. A nyereségből 
levont további 25% fele a propaganda cél
jaira fordittatik, másik fele a tartaléktőkéhez 
csatoltatik, vagy az adósságok törlesztésére 
szolgál.

A Maison du peuple is igen gyors fejlő
désnek indult. A tagok száma évről-évre 
rohamosan emelkedik; mig 1889 ben 3500 
volt, addig 1890-ben már 4000-en felül, 
1891-ben 6000, 1892-ben 8000, 1893-ban 
9000 és 1894 közepén 10,000. Ma már 
szintén meghaladta a 30.000-et. Szerk. A 
forgalom is arányosan növekszik; mig lo87 
első felében csak 175,000 kiló kenyeret sü
töttek, addig 1889 második felében 600,000 
kilót, 18^0 második felében 870,000 kilót, 
1891 második felében 1.276,000 kilót, 1892 
második felében 1.950.000 kilót, 1893 má
sodik felében pedig közel 2 millió kilót, 
Midőn 18j4 augusztus havában a Maison 
du peuple-1 meglátogattam, a heti termelés 
már 105,000 kilóra rúgott. Ugyanakkor az 
alkalmazottak száma 110-re emelkedett. A 
munkaidő 8 óra, a napi munkabér 4 fr. 50. 
A többi brüszszeli pékmühelyekben a mun
kaidő 15—16 óráig tart s a munkások havi 
keresete nem igen haladja meg a 45 frankot.

A tagok számával s a forgalom nagyob
bodásával a nyereség is szaporodik. Mig a 
nyereség 1889 első felében még csak 29,193 
frankot tett, addig 1893 második felében 
már 81,436 frankra rúgott. Mig 1889 első 
felében a' szocialista propagandára csak 4000 
frankot fordítottak, addig az utolsó félévek
ben 8000—10,000 frankot szenteltek e célra.

A Maison du peuple kenyérgyára, mely a 
szövetkezet tulajdonát képező házban van 
elhelyezve, a legkitűnőbb gépekkel van fel
szerelve s Brüsszel legnagyobb e nemű 
vállalata. A város különböző részeiben jelen
leg hét fióküzlet létezik. A kenyér kilójának 
ára legutóbb 22 centimes-ban volt megálla
pítva, s a tagok a félév végén 3 cent.-nyi 
nyereségben részesültek, úgy hogy tényleg 
csak 19centimes-ba került.

A sütöde mellett «a nép háza® a kőszén
üzletet is műveli, még pedig elég jó ered
ménynyel. A forgalom ez üzletágban 1893 
második felében 97,664 frankra s a nyereség 
2229 frankra rúgott. Lassabban fejlődik a 
szövetkezet ruházati osztálya. Ennek forgalma 
a jelzett időszakban volt 37,148 frank s a 
nyereség 1950 frank. A szövetkezet egyéb 
háztartási cikkeket is árusít, igy pl. vajat 
(ebben a forgalom 22,894 frank, a nyereség 
573 frank,) kávét, szappant stb. A szövet
kezet mészárszékének forgalma az említett 
időszakban 38,553 fr. s a nyereség 1052 
frankra rugóit. Csak a szövetkezeti kávéház 
dolgozik veszteséggel. Ennek tágas és igen 
csinosan berendezett helyisége a Maison du 
peuple központi épületében van elhelyezve 
s a brüsszeli szocialisták gyülhelye. Itt talál
hatók a szocialista sajtó csaknem összes 
termékei. A kávéházban égetett szeszes ita
lok ki nem szolgáltatnak. A kávéház szom
szédságában van a nagy ülésterem. Itt tar
tatnak a népgyü ések.

A Maison du peuple a sztrájk-mozgalma
kat is támogatja részben pénzadományokkal, 
részben pedig az által, hogy a munkát 
beszüntető munkásoknak ingyen adja a ke
nyeret.

A nép háza emberbaráti céloknak is szol
gál, amennyiben azoknak, kik legalább egy 
éve tagjai a szövetkezetnek, betegség esetén 
két kiló kenyeret ad hetenként. Újabban a 
betegsegélyezést is belevonta a működési 
körébe. Azon tagok, kik hetenként 10 centi- 
mes-t fizetnek, betegség esetén a Maison 
du peuple orvosai által gyógykezeltetnek s 
díjtalanul kapják a gyógyszereket. A «Service 
medico-phar méceuque» egyelőre hiánynyal 
jár.

A Maison du pleupe-ben szervezett «sec- 
tion d’art et d’enseignement® (művészeti 
szakosztály) a tagok szellemi nevelésére is 
törekszik. Helyiségeiben havonként többször 
tudományos és művészeti előadásokat szokott 
rendezni. A hangversenyeken Brüsszel leg
jelesebb művészei teljesen díjtalanul működ
nek közre, az előadások tartására pedig a 
brüsszeli egyetem hallgatói szoktak vállal
kozni.

Látjuk tehát, hogy mily sokoldalú műkö
dést fejt ki a Maison du pleupe.

VEGYESEK.
Tudomásul. Mi szombathelyi Máv. mű

helyt szervezett munkások elismerésünket nyil
vánítjuk mühelyfőnökünknek azért, mert a 
Magyar Vasutas újságot megrendelte, illetve 
elöfizettette a Haladás dal- és önképző- 
egyesület részére. Elismerésünket azért is nyil
vánítjuk, hogy azok a szervezetien munkás
társaink — vagyis azok a bús magyarok, akik 
eddig a Magyar Vasutas zászlója alá nem mer
tek sorakozni, — ki félelemből, ki butaságból, 
ki pedig fukarságból, — most egy igazságos 
és tanulmányos lapot olvashatnak. Mindennek 
dacára, mi szervezett munkások — egyhangú
lag kijelentjük a szervezetleneknek — hogy 
mindaddig, amig egytől-egyig a Magyar 
Vasutas zászlója alá nem sorakoznak és a 
Magyar Vasutast e'ő nem fizetik, szervezett 
munkásnak nem tekintjük.

És végül kijelentjük azt, hogy a Máv. 
szombathelyi műhelyében létező szervezetien 
munkás semmiféle tekintetben — ha meg
betegszik vagy baleset éri — a szer
vezett munkások segítségére igényt nem 
tarthat, mert mi szervezettek teljesen ki
zártnak tartjuk őket.

A Máv. szombathelyi mühelyi munkások. 
Az ötvenes-bizottság.

LEVELEZÉS.
Rákos. (A napibéresek helyzete.) Három 

hónappal ezelőtt a kocsi- és gépkisérők, 
bárcázók és saruállitók egy kéivényt adtak 
be a jobbparti üzletvezetőséghez, melyben 
kérték, hogy úgy mint a kinevezett személy
zet, ők is részesüljenek valamelyes drágasági 
pótlékban.

Hogy ne kelljen annyi bélyeget ráragasz
tani, minden szolgálati ágból összesen hat 
ember irta alá. A hat aláíró kapott 60—60 
korona pótlékot, de a többiek egy fillért 
sem. Az alkalmazottak nagyon zúgolódtak 
és erre jött Kovács üzletvezetőnek egy le
irata, melyben felszólítja a 32 munkást, 
hogy írjanak közösen egy kérvényt és írják 
azt mind alá. Úgy is történt, ami ezen 
szegény embereknek 32 koronába került.

A raktári mukások megbízottja már az 
első kérvényt társai nevében aláírta, de ki 
lett törülve. Erre egy küldöttség kereste föl 
Ofner üzletvezető-helyettest, ki ugyancsak 
azt mondta, hogy foglalják írásba óhajukat, 
de mint kisegitő-fékezők kérvényezzenek. 
Ök 18 kor. bélyeget pazaroltak el s a vége 
az lett, hogy az üzletvezetőség azt felelte, 
hogy nincs pénz.

Még cifrábban jártak a ferencvárosiak. 
Ezek kartársainktól személyenkint 1—1 kor., 
azaz összesen 51 koronát szedett össze egy 
Simon nevű dijnok bélyegre. Ráragasztottak 
6 kor. bélyeget, a többi pénz pedig elúszott.

Pécs. (Mühelyviszonyok.) Az V. osztály
ban dolgozó kocsilakatosok helyzete már 
teljesen tűrhetetlenné vált. A korlátozott ke
reseti viszonyok mellett képtelenség ebben 
a drágaságban a megélhetés. A keresetünk 
oly rossz, hogy a lakbérünket sem vagyunk 
képesek fizetni, nemhogy még a hitelb e vá
sárolt élelmicikkeinket ki tudnánk fizetni. 
Teljes munkaidő mellett is igy megy, mit 
fogunk csinálni a télen, mikor nemcsak a 
százalék van megszorítva, hanem a munka
nap is csonka Jesz? Honnét veszünk majd 
pénzt tüzelőre, ruhára? Legjobb lenne, ha 
Pécsett állandóan nyár lenne és megenged
nék, hogy gyermekeink mezítelenül járhas
sanak.

A helyzetre vonatkozó állításunkat ada
tokkal óhajtjuk bizonyítani. Az alapbérek 
alacsonyak, évek óta nem javítják, százalé
kot keresni pedig alig lehet.

Az egyik hónapban a csoportok 20 szá
zalékot, a másik hónapban már csak 10—15 
százalékot keresnek, kivéve a «kedvelt® cso
portot. Ha 3 csoport keres együttvéve 40—45 
százalékot és panaszkodnak, akkor azzal áll 
elő a főnök és az osztályvezető, hogy «miért 
keresnek azok?» Mi persze tudjuk az okát 
és ha a művezető urat megkérdezné és ha 
ez őszintén akarna felelni, akkor ő is meg
mondhatná. Kijelentjük, hogy nem irigyel
jük, ha többet kereshetnek, nekik is kell, de 
hát miért nem kereshetnek a többi csopor
tok is ennyit?

Az irodában az a vélemény, hogy nem 
eléggé zrvarják a csoportvezetők a segítő
ket, noha a főnök ur nagyon jól tudja, hogy 
mi az oka, ha nem kereshetünk. Múlik az 
az osztályvezető és a művezető uron, külö
nösen az előbbinek szavajárása panaszainkra: 
«minek jött a vasútra, elmehet, kapunk elég 
munkaerőt®. A művezető ur pedig azt haj
togatja, hogy «nem érdemelnek jobb kere
setet®.

A múlt hét folyamán előfordult egy oly 
eset, ami nagyon csúnya világításban mu
tat be két munkást. Ugyanis két csoport
vezető volt oly kegyes azzal vádolni egy 
munkástársunkat, aki nős, családos és 11 
év óta van a Máv.-nál, hogy nagyon lassú 
munkás és egyezményes munkára alkalmat
lan. A galádságot fokozza még az, hogy 
az illető akkor betegállományban volt. A 
főnökség ennek alapján az illetőnek fel is 
mondott. Nem hisszük, hogy elbocsátásra 
kerüljön a sor. De ez az eset is élénk és 
tanulságos bizonyítéka annak, hogy meny
nyire szükséges a szervezkedés. Szívleljék 
meg pécsi munkástársaink és csatlakozzanak 
egytől-egyig a szervezethez.

Zágráb. (Választott bírósági döntés.) A Ma
gyar Vasutas 12-ik számában “Halva szüle
tett cáfolat* cim alatt közlemény jelent meg, 
melynek éle Lahosinsky Károly zágrábi mü
helyi vasesztergályos ellen irányult. Ezen 
cikk megjelenésekor a zágrábi vasutas-szer
vezet volt vezetőségének az volt a meggyő
ződése, hogy Lahosinsky munkatárs alat- 
tomban a szervezett munkásság érdekei el
len cselekszik; ezen hitében a vezetőséget 
megerősitette több tanúnak Lahosinsky él
lé i irányuló terhelő vallomása, úgyszintén 
Lahosinskynak az ismeretes cáfolat ügyé
ben való eljárása.

Újabban azonban több adat merült fel 
arra nézve, hogy Lahosinsky munkástárs 
tudatosan nem vétett munkástársai érdekei 
ellen.

Az igazság kiderítése céljából, kölcsönös 
megegyezéssel választott bíróság döntése elé 
került az ügy. A választott bíróság, melyben 
mindkét fél egyenlő számban volt képviselve, 
összeülvén, alapos vizsgálat, valamint mind
két fél tanúinak kihallgatása után a követ
kező egyhangú határozatot hozta:

1. Hibáztatja a választott bíróság azt, hogy Laho
sinsky munkástárs az ismert cáfolat ügyében a mun
kásság bizalmi férfiainak megkérdezése nélkül járt 
el; enyhítő körülményül tudva be tévedésének be
ismerését és azon meggyőződésünket, hogy ezen 
cselekedetében önérdek nem vezérelte.
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2. A tanúkihallgatásokból meggyőződött a válasz
tott biróság, hogy Lahosinsky munkástárs sem a 
múltban és adott becsületszavához híven, a jövő
ben sem fog az összmunkásság érdekei ellen cse
lekedni.

3. A vizsgálat adatai alapján meggyőződött a v. 
biróság, hogy a múltban ellene emelt vádak szemé
lyeskedésen alapultak.

Ezekután árra kérjük úgy Lahosinsky, mint a 
többi érdekelt munkástársainkat, hogy a múltak sé
relmeit, tévedéseit elfeledve, haladjanak azon az 
utón, amely a kölcsönös megértéshez, a kölcsönös 
becsüléshez vezet.

Szombathely. (Az adólevonások) Ha va
lami előnyünk lehetne belőle, nem igen érez
tetik velünk, hogy állami üzem alkalmazot
tai vagyunk. Szabadságunk, jogunk, kenye
rünk kevesebb, mint a magánüzemek mun
kásaié. De ha valami vélt vagy képzelt 
kötelesség teljesítése hárul belőle ránk, hát 
rögtön fölhasználják azt a jogcímet, hogy 
az állam munkásai vagyunk. így vagyunk 
például az adóügygyei. Egyébként is a 
vasúti munkás keserves sorsának egyik 
legszomorubb oldala az adóügy. Senki sem 
ismerheti ki magát bér ne, mennyi és milyen 
adót kell fizetnie. Csak azt tudja, hogy 
m ndenkitől, még a legszegényebbtől is ir
galmatlanul levonják az adót és annyit von
nak le, hogy a mindennapi kenyér sínyli 
meg. Nagy igazságtalanság jár az adólevo
násokkal, nyomában pedig nyomor és Ínség 
kél.

Az idén azonban — legalább a Máv. 
szombathelyi műhelyében — még nyomasz
tóbbak az adólevonások. Ex-lexben van az 
ország, ennek folytán egyáltalában nem volna 
szabad adólevonást eszközölni és nálunk 
mégis nemcsak hogy levonják az adót, ha
nem még sokkal többet vonnak le, mint 
máskor, anélkül, hogy keresetünk akár-egy 
fillérrel is gyarapodott volna, sőt ellenkező
leg, még csekélyebb lett. Az idei levonás 
4—6—8 koronával, sőt van eset, hogy 10 
koronával nagyobb, mint a múlt évi. K. mun
kástársunk például a múlt esztendőben 21 
korona adót fizetett, az idén 30 koronára 
emelték adóját, G. munkástársunk adója a 
múlt évben 21 K 71 fill. volt, az idén 
szintén 30 K, F. munkatársunk adóját szin
tén 30 koronára emelték s igy 8 koronával 
több, mint a múlt évben. A nőtlen munká
sok adója a legkisebb 18 K 77 fill., a leg
nagyobb 23—27 korona. Ezekét is emelték.

Érthetetlen dolog, hogy ki és milyen jog
címen emelte az adónkat. Teljesen törvény
telen és jogtalan dolog ez az adóemelés és 
éppen olyan törvénytelen és jogtalan az 
adólevonás is. Ugylátszik, hogy rajtunk, 
szegény munkásokon akarják behozni egy 
részét annak, amit az adókincstár az ex-lex 
révén vészit. Szóval, hasznunk semmi sincs 
abból, hogy az állam munkásai vagyunk, 
ellenben töméntelen a kárunk és panaszunk.

A legkeservesebb a dologban az, hogy 
nem áll módunkban sem az adókivetés, sem 
az adólevonás ellen apellálni. Ki vagyunk 
szolgáltatva kényére-kedvé’e a mii helyfőnök
ségnek ebben a tekintetben.

Jellemző dolog, hogy Nádas mühelyfőnök 
előbb Mustos számtisztet bízta meg az adó
levonások eszközlésével, de ez figyelmez
tette a mühelyfőnök urat, hogy tekintettel az 
ex-lexre, nem lehet és nem szabad levonni 
az adót. Nádas látszólag belenyugodott, de 
mikor Mustos szabadságra ment, Godó 
számtisztet bizta meg az adólevonással, aki 
hűségesen állt is kötélnek. Olyan nagy 

egyébként emiatt a zúgolódás a munkások 
között, hogy Nádas ur jónak látta szintén 
sietve — szabadságot venni.

Érdekes hir egyébiránt az, hogy lapunk 
előfizetői hétről-hétre szaporodnak és rö
videsen ki lehetne tűzni a szombathelyi Máv. 
műhelyre a lobogót: minden becsületes 
munkása tagja lesz a szervezetnek.

INNEN-ONNAN.
# Vasutasok sorsa. (Vasúti szerencsétlenség.) 

Trencsénböl Írják, hogy szerdán hajnalban végzetes 
vasúti szerencsétlenség történt a magyar királyi ál
lamvasutak zsolnai vonalán, mely egy ember halá
lával és hét ember súlyos sebesülésével végződött. 
Az éjjeli személyvonat ugyanis Nagy-Bittse és Pred- 
mér állomások között nekifutott a sínek között kó
borló ökörcsordának és néhányat közülök darabokra 
szaggatott. A vonat tovább robogott, maga mögött 
a sjneken hagyva az állatroncsokat. Ennek követ
keztében a személyvonatot ugyanabban az irányban 
követő tehervonat kisiklott és hatalmas erővel a 
vasúti töltést feltúrva, a pályatest mellé zuhant. A 
nagy terhet vivő vonat kocsijainak összetorlódása 
szempillantásnyi gyorsasággal történt, úgy hogy a 
vonatot kisérő vasúti személyzetnek nem volt ideje 
a menekülésre. A vonat gépésze szörnyet halt és 
hét ember, hat munkás és a vonatkísérő súlyos se
besülést szenvedett. A vonatot vivő gép és egyné
hány teherkocsi teljesen darabokra tört és a pálya
test annyira megrongálódott, hogy a délelőtti gyors
vonat délután félkettőkor, teh,át négy órai késéssel 
érkezett a fővárosba. A halottat és a sebesülteket 
segélymozdony szállította el. — Mindennap ki van 
téve a vasúti alkalmazott ilyen és ehhez hasonló 
szerencsétlenségeknek. Testi épségét, életét kockáz
tatja szűkös, szerény fizetésért és jogos követelései 
mégis visszautasítással találkoznak.

# A világ legmagasabb vasúti állomása. 
Kleinseideggben, Svájcban kedden adták át a forga
lomnak a Jungfrau-hegyre vivő vasút Jégtenger nevű 
uj állomását, amely 3160 méternyire van a tenger 
színe fölött. A vonaton, mely elsőnek tette meg az 
utat az uj állomáshoz, mindenféle nemzetiségű tu
risták nagy számmal utaztak.

# Az első magyar «kisvasut.» A kereskedelmi 
miniszter az arad-hegyaljai motoros vasút terveit 
jóváhagyta és az építésre az engedélyt megadta. Ez 
az első, porosz mintára épült kisvasút Magyaror
szágon. A vasút 60 kilométer hosszú lesz és Arad
tól egyrészt Gyorok és Pankotáig, másrészt pedig 
Mária-Radnáig fog vezetni, végig állami vagy me
gyei utakon. Az engedélyezett építési töke 2.510,000 
K, ebből az összegből 744,000 K-t járómüvek be
szerzésére fordítanak. A törzsrészvények az érde
keltségek aláírása, valamint az állam hozzájárulása 
által fedezve vannak.

# Elszabadult tehervonat. Lindauból jelentik: 
Szombaton Oberreitnauban tolatás közben az egyik 
tehervonat 14 kocsija elszabadult. A gyorsan gör
dülő kocsikat nem lehetett megállítani. Kilenc kocs 
a kikötő állomásnál hever roncsokban. A gőzforgal
mat Bregenzen át bonyolítják le.

A milánói munkáslakások. Milánó északolasz
országi város község-tanácsában azt az indítványt 
terjesztették be, hogy a város költségén építsenek 
olcsó és egészséges munkás lakóházakat. A község
tanács a város lakosságát szavaztatta le az indít
vány ügyében. 17874 választó szavazott, közülük 
15834 helyeselte, hogy a város a saját számlájára 
építtesse a munkáslakásokat. Ennek következtében 
rövidesen meg is kezdik a munkás-lakóházak épí
tését.

Szerkesztői üzenetek.
Nagyvárad. A b< küldött levelek csak igazolják 

azt a meggyőződésünket, hogy az effajla pénzköz- 
vetitők majdnem kivétel nélkül szédelgők, ön is 
— úgy látszik — fölült egy szédelgőnek. írjon neki 
egy levelet és szólítsa föl, hogy nevezze meg azt 
a pénzintézetet, amelynél az Ön kölcsönét meg 
akarta szerezni és amely ezt visszautasította. Bizo
nyos, hogy meg sem kísérelte ez a «közvetitő» a 
kölcsön megszerzését. Ha választ kap, értesítsen. 
Leveleit egyébként átadjuk a szervezet jogi taná
csának, habár nem igen hisszük, hogy egy fillért 
is visszakapjon a kicsalt összegből.

Érsekujvári fütőház. A jelekből Ítélve, Önnek 
nincs igaza. Ügyét mindannak dacára meg fogjuk 
vizsgálni.

Nyíregyháza. Levelüket megkaptuk s a mai nap 
folyamán továbbítottuk. Legyenek türelemmel, az 
igazság győzni fog.

Zágráb F. el volt utazva. Minden a kívánságuk 
szerint fog történni. Tehát 31-én ott lesz minden.

Kiadóhivatali üzenet.
Érsekújvár. A harcban álló vas- és fémmunká

sok részére küldött 61 korona 51 fillért a rendelte
tési helyére juttattuk. A lapalap javára adakozott: 
Friedmann Lajos 4 K-t.

A Máv. munkások és ideig
lenes alkalmazottak által a 
kereskedelmi miniszterhez 
beterjesztett emlékiratot 
külön kinyomattuk. Húsz fil
lérért megszerezhetik az ér
deklődök a Magyar Vasutas 
kiadóhivatalában. Budapest, 
VII., Csömöri-ut 28. sz.

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

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

cil H I R D E T É S E K. IIZ»
E rovat alatt közlöttekért nem vállalunk felelősséget.

Ki jól és olcsón bú
tort óhaj't vásárolni, 
fordulj'on bizalom- 

I mai a készitőhőz: 
15

Lift IIDT A kárpitos,diszitő és butor- 
HöíAtOB ■ iparos, VII., Garai-u. 43.

Cimbalmok,
legújabb modellüek, kitűnő 
zongora-hanguak, dupla acél- 
szerkezetüek készülnek saját 
műhelyemben ; részletfize
tésre és kölcsönképpen is 

kapható
AZ ÖNTANULÁSI 
CIMBALOM-ISKOLA 

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

ronáért

KOVÁCS JÁNOS oki cimbalomtanárnál
7 Budapest, Erzsébet-körut 5.

Árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Világcikk! „RASOL” Kés nélkiil 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" vegyipari vállalat BUDAPEST, Yáci-körut 55. sz.
Raktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában, VI., Király-utca 12. sz.

_________A világ legjobb szőrvesztője! '

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, Yáci-körut 55. sz. 
Raktár: TÖRÖK JÓZSEF gyógyszertárában VI., Király-utca 12. sz.


