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ott áll az államhatalom minden eszközeivel, 
törvényeivel, katonáival és börtöneivel. A 
munkásságnak ezekkel szemben nincs más 
fizikai fegyvere, mint munkaereje. Azért 
szükséges, hogy a munkásság szerezze meg 
a tudomány fegyvereit, a felvilágosodást, a 
kötelességtudást, ha ezt megszerezte, ezáltal 
megszedi azokat is, melyektől évezredek 
óta megvan fosztva: az emberi jogokat!

Minden szervezett, öntudatos munkásnak 
az legyen a kötelessége, hogy önmagának 
és a szervezetnek, illetve munkástársainak 
becsülést szerezzen.

A szervezett, felvilágosodott munkásság
nak történelmi hivatása, hogy a mai társa
dalmat, amelyben a herék, kiváltságosak 
osztálya elnyomja, jogaitól megfosztja a 
dolgozó milliókat, rombadöntse, s helyette 
az igazi boldog és megelégedett emberek 
társadalmát felépítse, ahol nem lesznek el
nyomók és elnyomottak, dőzsölök és nyo
morgók. Már pedig ezen hivatását csak úgy 
teljesítheti, ha nem alacsonyodik le érzései
ben és cselekedeteiben a mai társadalmi 
osztályok erkölcsi fertőjébe. Még a becsü
lést sem várja ezen osztályok egyikétől sem 
s ha becsületről beszél, azt felismert osz
tályhelyzetében tisztultan értelmezi.

Az uj titkár.
Szakegyletünk fennállása óta nélkülözi a 

vezetőség határozatainak azt a végrehajtó 
közegét, akinek hivatása a szervezet kiépí
tésének úgy külső, mint belső munkáit vé
gezni. Ezen végrehajtó közeg az adminisz
tratív titkár.

Megalakulása óta van a szakegyletnek 
titkára, azonban a szakegylet nem volt 
abban a helyzetben, hogy az eddigi titkár 
teljes idejét az ügykezelésnek és a szer
vezkedési munkálatoknak szentelhette volna. 
Nem pedig azért, mert a teljes napi elfog
laltságát képtelen volt az illetőnek díjazni 
s inkább csak kész kiadásait térítette meg.

Ám a vezetőség belátta azt, hogy igy a 
szakegylet, a szervezet ki nem épülhet, a 
legutóbb tartott ülésén elhatározta, hogy 
rendszeresíti a titkári állást s a megválasz
tandó titkárnak, akinek kötelességévé teszi 
úgy az egész ügykezelési, mint a szervezési 
munkák elvégzését, feladata lesz ezt a régi 
hiányt pótolni.

Számolt a vezetőség a szakégylet anyagi 
helyzetével, hogy a rendszeres titkárság 
felállítása nagy terhet fog rónni a szak
egyletre. De ugyanakkor azon körülmény is 
előtérbe tolult, hogy az állandó alkalma
zásban levő titkár működésével ki fogja 
egyenlíteni ezt a hiányt, amely a szakegy
letnek megtérül a szervezet kiépítése által.

Ezideig nem tudjuk, hogy ki lesz az uj 
titkár, mert a pályázat e hó 28-án jár le. 
Azonban hisszük, hogy az illető testtel- 
lélekkel fog a szervezet kiépítésén munkál
kodni. S amikor a vezetőség felismerve ez 
intézkedés szükségességét s életbelépteti, 
azt hisszük, hogy szaktársaink viszonttámo- 
gatását joggal elvárhatjuk.

Tekintve azt, hogy szervezetünk kiterjed 
az egész ország fodrászsegédei érdekeinek 
képviseletére, kérjük szak társain kát, hogy a 
szervezkedést indítsák meg közvetlenebb formá
ban. Most, hogy a vezetőség könnyebbé 
teszi szaktársainknak munkáját, viszont ne
kik elengedhetlen kötelességük a szervezési 
mozgalmak által a titkár munkáját kiegé
szíteni.
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A központi választmány október 29-én 
Kliircsák János szaktársat választotta meg 
titkárnak.

Munkaviszonyok az Alföldön.
Csodálatos jelenségnek mondanék, ha az 

okait nem ismernénk, hogy a dús Kánaán
nak nevezett Alföldön milyen nyomorúságos 
viszonyok vannak a mi szakmánknál is.

Cegléd, Nagykőrös, Félegyháza, Hódmező
vásárhely, Csongrád, Szeged, Makó s lent 
a Bácska és Bánát városaiban dolgozó szak
társaink a legnyomorultabb éhbér mellett 
éjjel és nappal, sokszor megszakítás nélkül, 
vannak kizsákmányolva. Ezen a vidéken 
ritka borbélymunkás az, kinek havi fizetése, 
a legtöbbször moslékhoz hasonló ellátással 
együtt, a 10 forintot meghaladja. Nyári és 
őszi időben egyik tanyáról a másikra kény
telenek járni, a legrosszabb időjárásnak 
kitéve.

Téli időben, de nyáron is, szombaton 
egész éjjel dolgoznak, házról-házra járva, 
a kontósokat (akik évente fizetnek egy-két 
mérő gabonát) az ágyból keltik fel, kik a 
munka után ismét folytatják az igazak 
álmát ott, ahol elhagyták. Közben a lánc
ról elbocsátott kutyák nem éppen kellemes 
fogvicsorgatásainak vannak kitéve. Az ilyen 
városokban szaktársaink munkabére havi 
4—5 forint. S ezért üres óráikban még a 
házkörüli munkákat is el kell végezniük 
(favágás, kapálás, stb.). Máskülönben a 
család tagjainak tekintetnek, értve ezalatt: 
a családfő fegyelmi jogot gyakorol felet
tük s nem törődik egészségükkel, mert 
mig az igazi családtagok betegek lesznek, 
azokat gyógyittatja, addig a munkásait 
ilyenkor elküldi, úgy véli, megfizetett mun
kájáért és tovább semmi kötelezettsége sincs 
vele szemben.

A patriarchalizmus (atyáskodás) annyira 
dívik ezen a vidéken, hogy a borbélymun- 
kások a szervezkedés céljából megközelít- 
hetlenek.

Az e vidéken dolgozó munkások szakmai
lag nem is képzettek, s ha világot próbálva, 
elkerülnek ezen vidékről a nagyobb váro
sokba, vagy pláne a fővárosba, emiatt fel
használtatnak a képzettebb, felvilágosodot- 
tabb munkások munkabéreinek leszorítására. 
Dolgozni nem tudnak s igy örülnek annak, 
hogyha a munkáltató bármily csekély mun
kabér mellett alkalmazza őket s minden 
reményüket a vendégektől várt alamizsnába 
vetik; s helyzetük már is javult a régihez 
képest.

A munkáltató szívesen alkalmazza őket, 
mert igényeik nincsenek. Kevesebb munka
bért kell nekik fizetni s igyekszik őket a 
szakmában kiképezni, hogy annál jobban 
kizsákmányolhassa; az ilyen munkások a 
legjobb igavonóknak bizonyulnak s tűrik a 
legféktelenebb kizsákmányolást, még akkor 
is, ha később érzik magukban a szakmához 
való képzettségüket. És amennyiben előbbi 
helyzetük sokkal nyomorúságosabb volt, 
nem érzik hiányát a felvilágosultabb, foko
zott igényű munkás kívánalmainak.

A fentebb említett városokban tanult 
munkások pedig ezeknek ide oda vándorlása 
által hozzájuk hasonlókká nevelődnek s 
csak nagy nehezen fokozódnak igényeik, 
mikor egy olyan nagyobb ipari városban 
nyernek alkalmazást, ahol az öntudatos 
munkásmozgalom által nevelt munkások 
igényeit látják megvalósulni a gyakorlatban. 
De ilyenkor sem a hasznosabb és nemesebb 
oldalát tekinti a dolognak, hanem a léha,

kalandos, feltűnni vágyó cselekvések hat
ják át.

S amennyiben a társadalom minden réte
gével, de különösen a nagyravágyói haj
lamuk által a kizsákmányolok és ezek 
maj mól óival közelebbi érintkezésbe jutnak, 
(s itt nagy befolyással van az alamizsna
rendszer is) átragad reájuk annak minden 
bornirtsága, rossz, erkölcstelen szokása: 
magukat többnek, felctteállónak tekinti szel 
lemileg annál a munkásnál, aki nem jár 
szépen kivasalt ingben és lakkcipőben, - de 
érzülete, öntudatos szervezkedése által ma
gának tisztességes munkafeltételek tudott 
teremteni, mig ők kénytelenek maradiságuk 
folytán lealázott helyzetüket tovább tűrni. 
És még rosszabbá teszik helyzetüket azáltal, 
ha egy ily öntudatos munkás észrevéteti 
velük elmaradottságukat. Az ilyen szaktár
sak nem gondolják meg azt, hogy amilyen 
szükséges más munkásnak a kék, füstös, 
kormos zubbony, olyan szükséges nekik a 
mai társadalomban a fehér ing és vasalt 
nadrág. Mert az a más szakmabeli munkás 
nem kapna/ munkát, ha vasalt nadrágban 
jelentkezne munkára (dologkerülőnek néz
nék). Viszont a mi szaktársaink kormos 
zubonynyal kitaszittatnék az utcára. Tehát 
az ilyen szaktársak intelligenciája átvedlik 
a munkaeszköz egyik kellékévé s ha leveti 
magáról a szép ruhát (intelligenciát),, kitű
nik az, hogy csak a régi kontósokhoz sza
ladgáló, kizsákmányolt borbélymunkás áll 
előttünk, azzal a különbséggel, hogy most 
a nagyvárosban zsákmányolják ki munka
erejét.

Hogy ezeket elmondottuk, tettük ezt 
azért, mert az előbb említett vidék egy-két 
városában szaktársaink a komoly, osztály- 
tudatos szervezkedés útjára akarnak lépni 
s az itt elmmondottakból megtanulhatják, 
hogy a fodrászsegédek öntudatra ébredése 
s a jelenlegi nyomorult, lealázott helyze
tének megváltoztatása mily égetően szük
séges.

Ha majd a fodrászsegédek is, mint más 
szakma munkásai, szervezkedésük által tisz
tességes munkafeltételeket teremtenek ma
guknak ; ha ők igy igyekeznek maguknak 
az igazi intelligenciát, a tudást, felvilágo
sodást megszerezni; s ha ők is, mint ezen 
a téren jóval előrehaladottabb munkástár
saik, az emberi jogok kivívása érdekében 
folytatnak már kemény és elszánt harcot, 
majd akkor tapasztalják, hogy nagy kü
lönbség van köztük és ama borbélylegény 
között, aki esőben, viharban, feldühödt 
kutya fogvicsorgatásától kisérve, a kontós 
vendégeket zavarta fel álmából.

Szaktársaim, váltsuk valóra vágyainkat.
N. B.

A szüreti mulatság.
Szakegyesül etünk alapjának javára, októ

ber 13-án rendezett szüreti mulatság — ha 
nem is nevezhetjük annyira sikerültnek, 
mint amilyen sikerültnek reméltük és vár
tuk, mégis — elég jól sikerültnek mond
hatjuk. De ezt a sikert ítélve, az ered
ményt csakis a rendezőség lelkes és szor
galmas munkálkodásának lehet betudni.

Hozzászoktunk ugyan már ahoz, hogy 
szakegyesületünk tagjai idegenkedni szoktak 
az egyesületünk által rendezett mulatságok
tól, ami pedig egy igen helytelen és rossz 
gondolkodás, de hogy oly kevés szaktársun
kat lássuk a saját magunk mulatságán, ezt 
mégsem gondoltuk.
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Nem keressük az okokat és nem is aka
runk ezen sajnálatos eseménynyel hossza- 
dalmasan foglalkozni, annyit azonban már 
is megjósolhatunk, hogy ilyen és eliez ha
sonló cselekedetek érezhetővé fognak válni 
a jövőben.

A vigalmi bizottság azonban a jövőben 
is tegyen meg minden tőle telhetőt (őket 
most sem okoljuk), mert nem is gondolják, 
hogy mennyire hasznos és szükséges mun
kát végez a szakegyesület fejlődésére vonat
kozólag.

A szüreti mulatság összbevé
tele eddig - -  — --------  972*05 kor.

Kiadás pedig— — ............. - 829*02 „
Maradt tiszta jövedelem 143*03 kor. 

*
A magyarországi borbély- és fodrász- 

segédek szakegyletének 1907 október hó 
13-án tartott szüreti mulatságán felülfizettek :

Biliéi* Károly 10*— , Dreszmann Károly 
3*— , Fényképészek szakegyletc 5*— , Szto- 
ján Milán 5*— , Dr. Halni Dezső 3*— , Mü- 
ret József 4*—, Czillich Péter 3* , Atlasz
Adolf 3*— , Kemény ,Antal 3 - , Czóor 
József 4*— , VVeisz Ármin 4*— , Jerusse 
Gábor 3*— , Bánszky Ferencné 3*— , Síkos 
Antal 3*— , Csiacsek Miklós 2*— . Odella 
József 2*40, Dusse Etelka 2*— , Engel Fran
ciska 2*— , Juricsek János 2*-—, Lenárd 
Pál 2*— , Galdon Lajos 2*— , Mangold Fe
renc 1*20, Schwarcz Gyula 1*20, Dóriié 1*— , 
Mihály József 1*— , Kaufmann Izidor 1*—, 
Wildhoffer Pál 1*— , Eiler Dezső 1*— , 
Bertalan Emma 1*— , Bubicz Emma 1*— , 
Élt József 1*— , Weisz Albert 1*40, Bako- 
vics Mihály 1*— , Veres Róza 1*— Mészá
ros József 2.— , Tahy József 3*— , Frisch 
Antal 2*— , Sas Gábor 1*- , Spitzkopf 
Károly 1*— , Schltffer Károly 2*— , AVeszeli 
Béla — -60, N. N. — *50, N. N. — *20, N. 
N. — *20, Gebei János — *40, Cigányleány 
és barátnője N. N. 2*— , N. N. 2*— koro
nát. összesen 101 ‘ 0 korona.

Szemle.

Tóth István.

Hirtelen, egészen váratlanul ért bennünket 
az a hir, hogy Tóth István szaktársunk 
f. hó 6-án, éjjel 2 órakor kiszenvedett.

Bennünket, akikkel együtt harcolt a 
borbélysegédek gazdasági helyzetének meg
javításáért, őszinte fájdalomérzéssel tölt el 
c hir. mert alig hogy megszületett a moz
galom, Tóth szaktársunk már is meg
halt.

Temetésén, mely í. hó 8-án, délután fog 
megtörténni, a fodrászsegédek szakegyesü
lete testületileg fogja bátor harcosának ko
porsóját megkoszorúzni.

A szociáldemokrata párt nevében talán 
Klárik Ferenc elvtárs fog beszédet tartani, 
inig* a szervezett fodrászsegédek nevében 
Klincsák János szaktárs, a szervezett újság
árusok pedig, kiknek megszervezője volt a 
megboldogult, koszorút fognak helyezni a 
koporsójára.

Felhívás ős figyelmeztetés. Mindazon ta
gok, kik 12 heti tagsági díjjal hátralékban 
vannak, ha csak munkanélküliségüket nem 
igazolták és ez időre halasztást kaptak a 
választmánytól, a tagok sorából töröltetnek. 
(Ha valaki a kapott halasztás után, ha 
csak rövid időre is, munkában volt, köteles

sége a halasztást újból kérni, mert a fel
mentés elveszti hatályát.)

Felhívjuk ennélfogva a csoportok vezető
ségeit, hogy halasztást csakis azon esetben 
adhatnak a tagdijak fizetésére, ha az illető 
tag munkanélkül van s a fentebb irt mód 
alkalmazásának szem előtt tartásával ettől 
eltérő esetekben minden tag törlendő, ki 
12 héttel hátralékban van.

A központi vezetőség, szem előtt tartva 
az alapszabályok 6. §-át, annál inkább szi
gorúan érvényt akar ennek szerezni, mert 
a munkanélküli segélyre jogosultak száma 
immár növekedőben van s elejét akarja 
venni annak, hogy egyesek hanyagsága 
miatt a szaktársak megrövidittessenek.

Azon vidéki tagok, akik oly helységben 
vannak, ahol nincsen helyicsoport, tagsági 
járulékaikat egyenesen a központnak tartoz
nak fizetni s a beküldendő tagsági dijakon 
felül 10 fillér melléklendő a tagsági bélye
gek elküldésére.

A magyarországi szakszervezeti tanács 
a következő felhívást adta k i :

A modern munkásmozgalom alapján álló és a 
magyarországi szakszervezeti tanács kötelékéhez 
tartozó munkás-szakszervezetek 19Ö>s* j a n u á r  h ó
o., 6*. és  7. n a p j á n  Budapesten tartják a

III. szakszervezeti kongresszust.
N a p i r e n d  :

1. A magyarországi szakszervezeti tanács jelen
tése.

2. Sztrájk- és egyesülési jog.
3. Kollektív szerződések.
4. Szervezkedés és agitáció.
5. Munkásvédelem.
6. A szakszervezeti tanács választása.
7. Indítványok.
A kongresszuson részt vehetnek mindazon orszá

gos szövetségek és önálló helyi egyesületek, melyek 
a szakszervezeti tanács kötelékéhez tartoznak és 
járulékaikkal több mint egy negyeddel nincsenek 
hátralékban.

Az országos szövetségek, valamint az önálló 
helyi szervezetek minden 500 tag után egy-egy és 
az 500-pn felüli taglétszám után egy további kül
döttel képviseltethetik magukat. Az olyan szakszer
vezet, melynek taglétszáma nem haladja meg az 
500-at, csak egy küldöttet választhat.

Az országos szövetségek vezetőségei- gondos
kodni tartoznak a r r ó l .  nogy nemcsak a budapesti, 
hanem vidéki '.elyicsoportjaik is kellő szám
arányban visel ve legyenek a kongresszuson.

Indítványok legalább négy hétel a kongresszus 
ni (.^tartása előtt a szakszervezeti tanács titkársá
gának bejelentendők. Egyes tagok indítványai csak 
akkor kerülhetnek tárgyalás alá, ha valamely szerve
zet által pártoltatnak.

Minden, a kongresszusra vonatkozó kérdések 
vagy bejelentések a szakszervezeti tanács titkár
ságához (VII.r,Bérkocsis-utcza 1., Gutenberg-Otthon) 
intézendők.

Elvtársi üdvözlettel 
a  m a g y a r o r s z á g i  s z a k s z e r v e z e t i  ta n á c s .

Kispest. Az itteni szaktársak mozgalom 
előtt állanak, mert a munkáltatók kezdik 
visszavonni a megadott engedményeket. 
Szaktársaink nem fogják ezt oly könnyedén 
tűrni s ha harcra kerül a sor, nem fognak 
megelégedni a múltkor megadott silány 
egyezménynyel. Senki ne utazzon Kispestre, 
mig a mozgalom véget nem ér.

Baja. Szaktársaink október hó 27-én ala
kították meg itt a helyicsoportot. Két év 
előtt már egy Ízben megalakult itt a szer
vezet, de sajnos, itt is úgy voltak szak
társaink, mint sok helyen: szervezkedésük 
révén kissé jobb munkafeltételekhez jutottak 
s ezen a címen elhanyagolták a szerve
zetet.

A munkáltatók látva munkásaik nem
törődömségét s azt, hogy már nincs meg a 
szervezet, hol szaktársainknak tömörülni 
kell jogaik megvédésére, visszavonták lassan ,

ként a már megadott engedményeket. Most, 
felismerve szaktársaink a szervezkedés hasz
nát, újra megalakították a szervezetet. 
Hisszük, hogy, okulva a múlt tapasztalatain, 
a jövőben kitartó harcosai lesznek a szer
vezetnek.

Cegléd. Az itteni munkáltatók is kezdik 
visszavonni a már megadott engedmé
nyeket. Tekintve azt, hogy ezen engedmé
nyek úgyis csak névleg voltak azok s még 
máig sem különböznek a többi Alföldön 
levő városok nyomorúságos éhbéreitől s a 
munkásokat kizsákmányoló munkaviszonyok 
rendszerétől, szaktársaink elhatározták, hogy 
erősebb szervezkedési mozgalmat indítanak 
meg, hogy a kellő időben tisztességes 
munkaviszonyokat teremthessenek maguk
nak. Ceglédre ne utazzon senki, mig a 
mozgalom véget nem ér.

Temesvár. Temesvári szaktársaink is 
abbanhagyták október 10-én a munkát, 
bizonyítékául annak, hogy munkásság* lelkes 
olőkészülődése meggyőzte szaktársainkat 
arról, hogy mi is a munkásokhoz tartozunk, 
hogy nekünk is velük kell tartani abban a 
mozgalomban, amelynek célja az, hogy a 
népnek jogot és jobblétet kivívjon. Október 
10-én temesvári szaktársaink épp olyan 
nagy számmal vettek részt a hatalmas 
menetben, mint a többi munkások, ahol 
különös érzés foghatta el szaktársainkat 
annak láttára, hogy az egész város borbély- 
legényei együtt voltak. Hogy lehet együtt 
annyi borbélylegény! Végre mégis be fog 
ják látni szaktársaink, hogy milyen nagy 
hatalom rejlik az egyesülésben! Be kell 
hogy lássák, mint lehet a régi. módon vál
toztatni anélkül, hogy éhen halnánk, mint 
azt a régi felfogás után a régiek gondol
ták. Rajta, fodrászmunkások! Fáradhatlanul 
előre a mozgalmakban, küzdjünk többi 
testvéreinkkel helyzetünk megkönnyítéséért!

J.

Tudvalevőleg a temesvári borbélyok és 
munkásaik között szerződés áll fenn a fize
tés és a záróra rendezése céljából, amelyet 
azonban egy Wambach Mátyás nevű „ fő 
nök" ur a segédek többszöri felszólítására 
sem akart betartani. Végre komolyabban 
kellett a nevezett „urral“ szemben eljárni. 
Néhánv s-znktársunk véletlenül egy és ugyan
azon este ért a főnök ur üzlete elé és fel
kérték őt, hogy zárja be pontosabban üzle
tét, hivatkozva a szerződésre, amelyet a 
t. „főnök ur“ is aláirt. De ő nem volt 
hajlandó a kívánságnak eleget tenni, hanem 
elkezdett káromkodni s mindennek elmondta 
az üzlete előtt összegyűlt tömeget (vegyes 
nép voR a közönséggel együtt) és oly 
bátorság szállotta meg a hős urat, hogy 
lekapta vasrudas cégtányérját és azzal egy 
Szaktársunk vállára ütött. A megtámadott* 
szaktárs rögtön hasbokszokkal viszonozta 
az ütést s egy pillanat a latta  tömeg is 
segített bokszolni és úgy meggyomrozták a 
bátor férfiút, hogy az lábán nem birt meg- 
állani s ráadásul térdein ide-odavonszolták 
az utcán, mig végre a rendőrség kiszaba
dította kellemetlen helyzetéből, a mentők 
pedig bekötözve sebeit, a lakására szállí
tották. Magától értetődik, hogy a dolog a 
bírósághoz került, de miután szaktársaink 
viszonvádat emeltek Wambach kócos ellen 
kénytelen volt egyezkedésre fogni a dolgo 
és úgy egyeztek meg, hogy három szak 
társunk fejenként 2 kor. 40 fillért fize 
azért, hogy a hősködő urat alaposan el
páholták. Megjegyzendő, hogy Wambach 
bojkottéivá lett és a bojkott úgy hatott.
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hogy 14 nap múlva Temesvárnak adieut 
kellett mondania, mert Temesváron lehetet
lenné lett téve. J.

D a rá n y i miniszter kettős működést, fejt ki. 
Egyrészt a munkásokat megfosztja kenye
rüktől, másrészt a birtokosok állatainak 
kedvezményes és ingyenes takarmányt 
osztogat.

Darányi földmivelésügyi miniszter vala
mennyi kincstári erdöigazgatósághoz, crdö- 
főhivatalhoz rendeletet intézett, amelyben 
tekintettel az őszi szárazság által okozott 
nagymérvű legelő- és takarmányhiányra, 
a kincstári erdőkben a lombtakarmány 
díjtalan gyűjtését megengedi. E rendelet 
értelmében a kincstári erdőkben, ahol az 
erdőgazdaság, a faállomány, valamint egyéb 
érdekek nagyobb veszélyeztetése nélkül a 
lombtakarmány gyűjtését meg lehet engedni, 
a szegénysorsu lakosoknak szabad lesz 
lombtakarmányt gyűjteni és elhordani.

A  nép tá p lá lk o zá s a . Már 30 évvel ezelőtt 
kijelentette egy statisztikus : Keleti Károly, 
hogy Magyarország népe „alultáplálkozik“ , 
vagyis átlagban véve kevesebbet eszik, 
mint amennyi élete, egészsége fentartásához 
feltétlenül kellene. Magyarország összes 
termékei nem volnának elegendők a nép 
jól táplálásához, sőt a buzakiviteli állam, 
lia népe jól táplálkozhatnék, bevitelre 
szorulna.

Keleti óta nagyot változott a helyzet: 
Magyarországon több terem, de sokkal 
többet is visznek ki innét a külföldre. 
Az „alultáplálkozás“ — nem tudunk ennél 
a rettenetes magyarságai szónál jobbat — 
még nagyobb, vagyis a táplálkozás még 
silányabb.

A buzalisztfogyasztás és a buzafogyasztás i 
révén a néptáplálkozás mértéke, kiszámítot
ták, hogy a 80-as évek elején (1882— 1885 j 
között átlag) 69 kilogramm búzalisztet! 
fogyasztott el a magyar birodalom lakos- 
sága fejenként. 1890— 1895. évek átlagában ; 
52-re, a jelen évtized első felében 42-re 
csökkent az átlagos buzalisztfogyasztás. 
Három évtized alatt majd felére csökkent 
a legjobb tápszerek egyikének fogyasztása, 
amelyet csak részben pótolnak silányabb 
tápszerek, részben egészen nem pótolta 
semmi. Nemcsak rosszabbat, de kevesebbet 
is eszik azóta Magyarország népe, amelynek 
táplálkozása már Keleti korában sem volt 
kielégítő!

Ami a húsfogyasztást illeti, arra vonat
kozóan a fővárosból vannak pontos adatok. 
Budapesten — bár a népesség nagyot 
szaporodott 1895—1905 között — a levágott 
állatok száma csökkent s az évi fejenként 
számított húsfogyasztás 56 kilogrammról 
42-re szállott a lá ! Világos bizonysága ez 
annak, hogy a béremelő törekvéseket a tőke 
az áremeléssel nemcsak ellensúlyozza, 
hanem még meg is rontja az amúgy is 
rettenetes helyzetet.

N y ila tk o z a t. Amikor a temesvári fodrász
mesterek a kollektivszerződést — amelyet 
munkásaikkal kötöttek — aláírták, én nem 
voltam az összesség nézetén s nem irtani 
alá a szerződést, hanem kiváltam egyedül 
az összességből. Most azonban ezen néze
teimet megváltoztattam s utólag aláírtam a 
szerződést. Ígérem, hogy azt pontosan be 
fogom tartani és a munkások szervezete I 
ellen a jövőben cselekedni nem fogok, ha
nem annak érdekében fogok eljárni.

Kelt Temesvárott, 1907 október 17.
Simon László, 

fodrászniester.

N y ila tk o z a t. A bérmozgalom ideje alatt 
az összesség érdeke ellen — annak kárára 
— cselekedtem, amelyet most megbántam 
s ígérem, hogy a jövőben soha igy csele
kedni nem fog ok : ígérem, hogy a szerve
zetnek mindig csak hasznára, illetve annak 
érdekében fogok cselekedni.

Kelt Temesvárott, 1907 október 17.
Barabás Döme, 

fodrászsegéd.

M a jd  nem soká soroznak.
A „Szakszervezeti Értesítő" ír ja :
Magyarországon évről-évre rosszabb az 

állitásköteles katona-anyag. Es pedig azért, 
mert a legények egyre csenevészebbek. 
Ennek pedig legfőbb oka a silány táplál
kozás mellett is tulhosszu munkaidő.

Az 1900. évi népszámlálás az ipari műn 
kasoknak körülbelül feléről adatokat gyűj
tött munkaidő tekintetében. Az adatok 
minden rendű, szakmáju (tanult és tanulat
lan, fiatal és öreg, szervezett és szervezetlen, 
férfi és nő) munkásra vonatkoznak. Sajnos, 
kissé későn : alig pár hete jelentek meg, 
mindazonáltal nem múlták idejüket. A szer
vezett munkások ugyan 1900-tól máig 
jelentékenyen javították a munkaidejüket, 
a szervezetleneké, a tudatlanoké, a tanoncoké 
— szóval a nagyobb tömegé — azonban 
alig változott. Nem érdektelenek tehát még 
most sem a következő adatok:

A 16 évesnél idősebb férfi munkások a 
szorosan vett Magyarországon (Horvát
országot leszámítva) naponta átlag 10 és 
egynegyed, a női munkások 9 és három
negyed órát dolgoztak.

A 10 évnél fiatalabb férfi munkások 10 és 
majd egy fél, a nők majdnem 10 órát 
dolgoztak.

A fiu-tanoncok 10 és majd egy fél, a 
leányok 9 és több mint háromnegyed órát 
dolgoztak.

A 16 évnél fiatalabb gyermekek kizsák
mányolása tehát nagyobb volt, mint a 
munkát jobban bíró, de szervezettebb fel
nőtteké.

A fent felsorolt munkiadőátlagokba 
nincs beleszámítva az esetleges ozsonnaidő, 
az ebédidő stb., csak a tényleges munkában 
eltöltött idő s igy Magyarország a leg
hosszabb munkaidő állama mindazon országok 
közül, amelyek kimutatást közölnek róla.

EGYLETI ÜGYEK.
A  s z a k e g y le t h elyisé ge VII. kér., Óvoda-u. 

9. sz. alatt van. Hivatalos órák minden 
kedd és péntek este fél 9— 10-ig. Ugyan
akkor történnek a befizetések is.

Elhelyezés d. e. 10— 12-ig.
A központi vezetőség minden szerdán ren

des illést tart, ugyanakkor történnek a munka
nélküli segélyek előjegyzései is, azonban csak 
a beüzetési napokban fizettetnek ki.

A titkár hivatalos órái tagok részére dél
előtt 9— 10 és délután 2— 3 óráig.

IRODALOM.
Október 10. ( E m l é k l a p .)  „Jön a. vihar, amely

nek e nap csak egy bús mennydörgése volt . .“ 
Ezt jósolja a magyar proletár,súgnak költője, Far
kas Antal, abban az erővel és szépséggel telje# 
versben, amely méltóan nyitja meg e történelmi 
jelentőségű nap megörökítésére pártunk által ki
adott emléklapot. Mint egykor Petőfi, úgy most 
Farkas is Dózsa György alakját idézi a „rabnyúzó", 
gőgös urak elé ; de a vérontásnál erősebb a munka 
harca, amelynél „a kéz pihen csak" — „és megáll 
az élet".

A hangzatos költemény alatt látjuk Silvio Sar- 
tory elvtársunk megkapó erővel ható rajzát. Vörös 
zászlótcngerböl. hullámzó munkástömegből fenye
gető karok emelkednek a dunaparti cifra palota 
felé, amelynek szürke felhőkbe burkolódzó kupo
lája. körül fekete vészmadarak szálldosnak . . .

Révész Béla „A nagy mars" címen méltatja azt 
a „nagy felvonulást, mely még álmokért, vágyak
ért hömpölyög előre, de amely meg nem áll . . . 
amíg vér és hús nem lesz a délibábos ábrándok, 
ból, a p r o l e t á r o k  a k a r a t á b ó lu. Valóságos ódái szár
nyalása ez a prózában Írott költemény, amely Ré
vész Béla ismert erejű stílusának fényével és he
vével égeti emlékünkbe a nagy nap hangulatát.

A füzet javarészét az ünnep egyes jeleneteinek 
sikerült fényképfelvételei töltik meg nemcsak 
Budapestről, hanem a vidékről is.

A füzet tartalmazza még Garbai elvtárs beszé
dét Justh Gyulához, a képviselöház elnökéhez, 
ennek válaszát és a memorandumot, valamint a 
nap jelentőségének rövid, de erős méltatását.

Minden szociáldemokratának, aki e nagy napot 
átélte, örömére fog szolgálni, ha az annak emlé
két méltóan megörökíti, szép és tartalmas füzetet 
megszerzi és megőrzi magának. Az emléklap való
sággal október tizediké albumának mondható.

Kapható a Népszava könyvkereskedésben, Buda
pest, VII.. Nyár-utca 1. Ára 30 fillér.

A „Világosság" népmüvelöegylet
november havi programmja. Felolvasások. 
Minden pénteken este 71/.,— óráig. (A 
könyvnyomdászok szakegyesületében : Köl- 
csey-utca 2, félem. 2.) — November 8-án 
dr. Huszár Vilmos egy. magántanár: Aszo
ciális kérdés az irodalomban. —  November 
22-én dr, Réti Lóránd : Újabb irány a ma
gyarországi munkásmozgalomban. —  1 an-
folyamok. (Az egyleti helyiségben: Rózsa- 
utca 99/a, 11. cm.) Angol nyelv. Haladottaknak. 
Előadó Jacques Deiclies. Minden vasárnap 
délelőtt 9 és fél órakor. Kezdőknek hétfőn 
este 7 órakor. Előadó Schnell József. Fran
cia nyelv. Előadó Kán Sámuel. Kezdőknek 
minden csütörtökön este 7VŽ órakor. Hala
dottaknak 8l/j> órakor. Német nyvlv. Előadó 
Gyulai Béni. Kezdőknek minden kedden 
este 7 órakor. Haladottaknak vasárnap dél
előtt 1.0l/a órakor. A sakk-kör minden ked
den este 8 órakor és vasárnap délelőtt 11 
órakor ülésez. Vezető Gyulai Béni. Könyv
tár minden vasárnap délelőtt. — Taggyűlés 
vasárnap, 24-én, délelőtt 10 órakor. Havi 
tagdíj 50 fillér, melynek befizetése minden 
előadás és a sakköri gyakorlatok látogatá
sára jogosít. Beiratkozni lehet az előadások 
előtt vagy után. Vendégeket szívesen látunk. 
Az első előadások minden tárgyból díjmen
tesek.

Minden szervezett munkás figyelmébe ajánljuk 1

Árnyak 22ü£bííí!
Irta DOMANEK ISTVÁN

I\omailek István elvtárs a naturalista iro- 
dalom egyik érdekes és jellegzetes mun

kása. — írásai a munkásnép megfigyelésein 
alapszanak. Könyvének minden egyes törté
nete a szegény emberek bajai-Ügyei körül 
forog. Es amit mond, azt érdekesen és köny- 
nyed, zamatos magyarsággal adja elő. Az a 
meleg és rajongó szeretet, melylyel az 
,,Árnyak“ szerzője szerepelteti és megszó
laltatja az ö alakjait, megérdemli, hogy a 
szervezett munkásság támogatásával és rokon- 
szenvével viszonozza. — A könyv ára igen 
csekély: 1 kor. 20 fül. Megrendelhető a szerző
nél : BudapestVIII, József-u. 58, III. 21.
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Unsere Arbeitsverhaltnisse.
Selír oft ínllssen wir erfahren, (lufi Füllé, 

vorkommen, welclie sowohl für die Kollegon, 
wie fllr die Organisation aufierordentlich 
schüdlich sind. Solche Füllé ereignen sicli 
meistens entweder aus Unwissenheit oder 
Böswilligkoit dér Kollegen, odor aber Hegen 
dieselben Bigenschaften dér Arbeitgeber und 
die tradiíionellen Mifistünde unserer Arbeits- 
verhültnisse diesen Füllen zu (1 runde.

Wir wissen, dafi die Arbeitgeber, sollen 
sie welchem Gewerbe inimer angehören, mit 
Ható gégén die klassenbewufite Organisation 
erfüllt sind. Die Ursachen dieses Iiasses 
sind uns ja allén zugut bekannt, deshalb 
wollen wir audi nicht tiefer in dessen Defi- 
nierung eingehen. Warum aber die Arbeit
geber von unauslöschlichem Hafi gégén die 
organisierten Arbeiter erfüllt sind, das findet 
in vielfachen Umstünden seinen einfachen 
Grund. Wir wollen uns hier mit einigen 
dieser Grttnde befassen, die wohl ihrerseits 
motiviert erscheinen, oline dafi aber dieses 
Motiv weder den einzelnen Kollegen, weder 
noch dér Organisation zum Vorteile gerei- 
clien würden.

Es gibt unter den Kollegen viele, die in 
dem irrigen Glauben leben, dafi wenn sie 
Mitglied dér Organisation sind, von nichts 
anderem reden dlirften und nichts anderes 
tun könnten, oder vice versa, als Rechte zu 
fordern. Mán darf jedocli gleichzeitig nicht 
vergessen, dafi die Rechte aucli mit Pflichten 
verbunden sind. Bei unsere ni Gewerbe aber 
kommt es gar zu oft vor, dafi wenn ein 
Kollege Arbeit nimmt, er nicht einmal mit 
dem Arbeitgeber liber die Bedingungen ver- 
handelt, unter welchen er seine Arbeitskraft 
in den Kauf stellt. Er bekllmmert sich aucli 
nicht darum, was für Arbeiten er zu ver- 
richten hat, oder oh die durch ihn zu ver- 
richtende Arbeit auch seiner Fühigkeit und 
seinem Standé entspricht oder nicht, was 
unserer bescheidenen Meinung nach doch 
die Iíauptsache würe. Es interessiert die 
Kollegen auch garnicht, ob die Arbeitgeber 
nicht gar solche Arbeiten durch sie ver- 
richten lassen wollen, die garnicht zu ihrem 
Fache gehören. (Solche sind folgende: Fufi- 
bodenwaschen, Spucknüpfe reinigen, Fenster- 
und Auslageputzen, Metallgerüte ausglünzen, 
HandtÜcher waschen, die Geschüftswünde 
fogén, Möbelstreichen usw.) Dieser Gleich- 
gllltigkeit zufolge kommt es dann vor, dafi 
wenn sie aus den obwaltenden mifilichen 
Arbeitsverhültnissen zűr Einsicht gelangen, 
dafi solche Arbeiten nicht zu ihrem Fache 
gehören (dazu sind Berufsarbeiter da, denen 
sie durch die Verrichtung solcher Arbeiten 
zűr Arbeitslosigkeit verhelfen), und mit Rück- 
sicht darauf, dafi diese Arbeiten keinem 
besonderen Honorar unterfallen, sie dieselben 
nicht fachmüfiig genug ausführ.en und dies 
ikren Arbeitgebern bcmerken lassen, oben- 
drein noch von diesen entlassen werden. 
Bei solchen Gelegenheiten argumcntiert dér 
Arbeitgeber: „Dér nichtswUrdige Sozialist 
will nicht arbeiten" und entlüsst den Gehilfen 
kurzerhand.

Ein anderer Fali, dér zwar seltener vor- 
kommt, im Endresultat aber dem vorigen 
gleichkommt, ist, dafi dér betrel'fende Kol

lege, dér beim Eintritte die Arbeitsbedin- 
gungen wohl kennt, spüter aber zu dér 

j Einsicht gelangt, dafi die Entlohnung (samt 
den beschilmenden Almosén) zu seinem 
anstündigen Fortkommen unzureichend ist. 
anstatt mit münnlicher Offenheit seinem 
Arbeitgeber zu sagen: „Herr, anstündigc 
Arbeit kann ich nurj^für ebensolche Ent
lohnung, leisten" : die unbesonnener Weise 
angenommene Arbeit nur nachlllfiig und 
schlecht versieht. Auch dadurch setzt ein 
solcher Kollege sich und die Organisation 
dér Beschimpfung aus und schllrt unbewufit 
den Hafi gégén die Organisation und sicli 
selbst. ín diesem Falle kommt wieder dér 
Arbeitgeber mit seinem bekannten Argu
mente: „Die nichtswllrdigen Sozialisten kön- 

! nen nur fordern, aber arbeiten können sie 
nicht". Wie gesagt, dieser letztere Fali 
kommt wohl seltener vor, aber wir kennen 
die Psychologie dér Arbeitgeber nur zu gut, 
als um nicht zu wissen, dafi sie es im- 
stando sind, für dié Feliler dér Einzelnen 
die ganze Organisation, respektive die ganze 
organisierte Arbeiterschaft zu beschimpfen 
und zu verdiichtigen.

Wir sagten zuvor: ohne Ptlichten sind 
keine Rechte! Kommen wir daher ins Heine 
mit unseren Ptlichten:

Wir warnen jeden organisierten Kollegen, 
unbesonnener Weise Arbeit zu nehmcn. Be- 
vor wir, Arbeit nehmen, erkundigen wir uns 
genau nach den Arbeitsbedingungen. Erfah
ren wir dafi mán uns auch zu solchen, dem 
Fache nicht angehörenden Arbeiten verpflich- 
ten will, so sagen wir dem Arbeitgeber 
kühu und offen, dafi wir zűr Verrichtung 
dieser nicht zum Fache gehörenden Arbei
ten nicht geneigt sind. Kommt nach dieser 
unserer Erklürung aber ciné Vereinbarung 
zu Standé, dann erfordert es dér Anstand 
und unsere Arbeit erekre, dajj wir die iiber- 
nommene Arbeit anstándig, mit Einsetzung 
unseres besten Wissens und Könnens pünktlich 
auch ausfűhren.

Dann gibt es bei unserem Gewerbe infoige 
des leider üblichen Almosensystems, leider 
Fülle, wo einzelnc Kollegen die Erfahrung 
maciién, dafi ihr Verdienst ihnen kein an- 
stündiges Fortkommen bietet. In diesem 
Falle soll dér Kollege seinen Arbeitgeber 
unumwunden erklüren, ohne Lohnverbesse- 
rung nicht mehr arbeiten'zu können. Unter 
keinerlei Umátünden aber darf die Unzufrie- 
denheit das Selbstgefühl und die Ebre des 
Arbeiters erniedrigen oder die Güte und 
Pünktlichkeit die Arbeit nachteilig beein- 
trüchtigen. Tun wir das, entspricht die von 
uns übernommene Arbeit vöm Anfang bis 
zum Ende den an uns gestellten Anforde- 
rungen, so werden wir den Arbeitgebern die 
Waffe, die sie gar oft gégén uns füliren, 
aus dér Hand schlagen. Ein Arbeiter, dér 
in allén Hinsichten seinen Mann stellt, mufi 
auch von seinem Arbeitgeber gesehützt 
werden.

lm Kampfe des Kapitals und dér Arbeit 
sind die Waffen ohnehin ungleich. An dér 
Seite des Kapitals stellt die Staatsanwalt- 
schaft mit allén iliren Behelfen, Gesetzen, 
Soldaten, und Kerkern. Die Arbeiterschaft 
verfügt dementgegen Uber keine andere 
phisische Waffe, als liber ihre Arbeitskraft.

Darum ist es notwendig, dafi die Arbeiter
schaft sicli die Waffen dér Wissenschaft, 
die Aufklürung und PíiichterfUllung aneigne. 
Eignct. die Arbeiterschaft sich diese Waffen 
an, so wird sie damit aucli das erobern, 
von dem sie Jahrhunderte hindurch entblöfit 
vvar: die menschlichen Rechte.

Jedem organisierten, selbstbewufiten Arbei
ter sei es Pliicht, sich selbst und seiner 
Organisation, beziehungsweise seinen Arbei- 
tergenossen allgemeine Wertschützung zu 
verschaffen. Es ist die traditionelle Aufgabe 
dér Arbeiterschaft, die heutige Gesellschaft, 
die sie unterdrückende privilegierte Klasse 
zu unterdrücken. sie ihrer privilegierten 
Rechte zu enlblöfien, die Millioneu zu ver- 
nichten und auf ihrer Ruine die Gesellschaft 
dér wahrlich glllcklichen und zufriedenen 
Menschen aufzubauen, in welcher es keine 
Unterdrücker und Unterdrückte, in Saus 
und Braus Lebende und Hungernde gébén 
wird.

Diese Aufgabe aber kann die organisierte 
Arbeiterschaft nur dann erfüllen, wenn sie 
in ihren Gefühlen und Ilandlungen sich 
nicht in die moralisehe Kloake dér heutigen 
Gesellschaft erniedrigt. Selbstwertschützung 
kann sic von keiner dieser Gesellschafts- 
kiásson erwarten.

Und spridit die Arbeiterschaft von Wert
schützung, kann sie es in ihrem erkannten 
Klassenbewufitsein nur rein verstehen.

Arbeitsverhaltnisse im ungarischen 
Tieflande.

Fást wttrden wir es für ciné sonderbare Frschei- 
nung betrachten, dafi die Arbeitsverhaltnisse dér 
Kollegen in dem „das reiehe Kanaan“ genannten 
ungarischen Tieflande ' (Alföld) die denkbar elen- 
desten sind, würden wir dérén Ursachen nicht 
allzugut kennen.

Die in Hódmezővásárhely, Usongrád, Féleg\- 
háza, Cegléd, Nagykörös, Szeged, Makó und beson- 
ders die untén in den Stftdten des fruchtbaren 
Banats und dér Bácska arbeitenden Kollegen wer
den für einen Hungerlohn Tag und.Nacht, hilufig 
sozusagen ohne Unterbreehung ausgebeutet. In 
diesen Stftdten íindet mán selten einen Friseur
gehilfen, dessen Lohn, die elende N’erpHegung mit, 
‘20 Kronen monatlich übersteigen würde. Daftir 
müssen sie im Sommer und im Herbste, bis in den 
Winter hinein, die landwirtschaftlichen Gehöfte 
des schier unabsehbaren Hotters abhausieren; 
gleichviel, ob es Heugabeln sehneit oder Sehuster- 
buben regnet. Die in den Bauernstftdten und 
Markttleeken Arbeitenden laufen an Samstagen fást 
die ganze Nacht hindurch von Haus zu llaus, von 
Gehöft zu Gehöft, von den kettcnlosen Ilunden 
dér Bauernhdfe oft mit I.ebensgefahr sich den 
Weg zu dem llausherrn, beziehungsweise dem 
Hofbauern erzvvingend, um ihn für 1—‘2 Viertol 
Weizen (1 Viertel =  zirka 12—dü Kg.), den er dem 
Arbeitgeber für das ganze Jahr zahlt. zu rasieren. 
für cinen Schundlohn von 8—lo Kronen monatlich. 
Die freie Zeit unter dér Woche müssen sie mit 
hftuslicher und landwirtschaftlicher Arbeit aus- 
füllen. lm übrigen werden sie als Familienmit- 
glieder betrachtet, worunter verstanden ist, dafi 
dér Arbeitgeber ijetzt Familienoberhaupt) Dis- 
ziplinarrechte über sie ausübt, sicli aber um ihre 
Gcsundheit gar nichts kümmert; denn wllhrerjd er 
seine Familienmitgliedcr im Falle einer Krankheit
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arztlicli bohandeln Iftflt, setzt or den Gohilfen, 
dcrngegenUbcr er seiner Meinung nacli seino Pflicht 
getan, indem er ihm seinen Schundlohn bezahltc, 
ga n z einfach auf die Strafic.

Die patriarchalischo Vitterliclikeit ist in dieser 
G ege n d des Landes so stark Sitté, dali man sicli 
dem Gehilfen mit dér Idec einer Organisation gar I 
nicht nilhern kann. Die Gehilfen dieser Gegend j 
sind fachlieh so schlecht ausgebildet, dali wenn j 
sie in die Fremde gelion oder in die Hauptstadt i 
kommon, fast unbrauchbar sind. Mit den aufgekliirten j 
und ausgebildeton Arbeitern können sie die Kon- j 
kurrenz nicht anfnehmen, dérén Löhno nicht j 
herabdrltcken nnd so sind sie froh, wenn der 
Arbeitgeber sie nnter welchen geringen Bedin- 
gungen i miner mir akzeptiert nnd ist ihre ganze 
IfofFnung auf die von den Knnden erwartetcn 
Almosenpfennige, die man Trinkgeld nennt, ge- 
richtet, womit ihre Lage im Vergleich zu ihrer i 
frlllieren, síeli schon bedentcnd gebessert hat. Der 
Arbeitgeber nimmt solche Gehilfen redit gerne ! 
auf, weil sie keine Ansprllche habén und er somit 
biliigen Kaufes davonkommt, Der Arbeitgeber 
trachtet dann solche Gehilfen im Eachc auszubil- 
den, mu sie dann je besser ausbeuten zu können. 
Diese Gehilfen erweisen sicli dann immer als die; 
besten „Zugpferde" und crdulden audi die un- 
menschlichsten Ausbeutnngen auch dann noch, 
wenn sie die Filhigkeit zu gröfieren Leistungen i 
schon bcsitzen. Ihre Lage ist gegen ihre vorherige 
schon bedeutend besser und so fiihlen sie nicht 
einmal den Mangel der Anforderungen eines auf
gekliirten Arbeiters.

Die in den erwiihnten Stildten und Gegend aus. j 
gelernten Gehilfen werden wilhreiul ihrer Lehrzcit j 
miter der vilterlichen Disziplin ihrer UShrmeister j 
nnd mit Hilfe der erwiihnten Gehilfen zu eben- I 
solchen willenlosen Werkzeugen erzogen. und ihre 
Ansprllche wachsen auch dann nur scnwer, wenn | 
sie in einer gröfieren Stadt, unter gebildeten Ar- 
beitern Bescliitftigung finden, und wo sie die 
Ansprllche der durcli die Bewegung der selbst- I 
bewufiten Arbeiter sicli verwirklichen sehen. Aber 
auch dann sehen solche Gehilfen nicht die nlltz- 
liclie Seite der Verhilltnisse, sondern es durchdringt 
sie auch dann vielmehr eine nacli Aufsehenerregen 
strcbende Handlung, zum Nachteile ihrer Arbeiter- \ 
kollegen. Und nádidéin sie dieser ihrer Eigenschatt! 
zufolge mit allén Sohichten der Gesellschaft, be- j 
sonders aber mit den Ansbcutern und ihren Nacli- ! 
Hffern in nAhere Berlttirung kommen, so ererben sie j  
auch silmtliche Bornirtheiten und unmoralische j 
Gebrlluche dcrselben und glaubt sicli geistig höhcr j 
gestellt, als der klassen- und selbstbewufite Ar- 
beitergenosse, der nicht in durcli Hungcrn crspar- 
ten Stehkragen und Lackschuhen einherstolziert 
sicli aber durcli die klassenbewufite Organisation 
schon ansUtndige Arbeitsbcdingungen schaffen 
konnte.

Das merken solche unwürdige Kollegen gar- 
nicht, dali aber sie es sind, die ,wegen ihrer 
Besckrftnktheit ihre erniedrigte Lage auch wciter- 
hin zu ertragen gezwungen sind. Solche Kollegen 
wissen es nicht, dali den anderen Arbeitergenos- 
sen ihre blaue, rauchgeschwttrzte, rufiige Arbeiter- 
blousc ebenso notwendig ist, wie notwendig ilinen 
in der heutigen Gesellschaft das weilie Hemd und 
der Stehkragen ist, d en n der Arbeitergenossc 
wllrde keine Arbeit bekommen, würde er sicli in 
weiűer, gebügelter Hose zur Arbeit melden ; sowie 
unsere Kollegen auf die Strafie gesetzt werden 
möchten. wenn sie sicli in blauer, rufiiger Blouse 
zur Arbeit melden möchten. Die Intelligenz soleh 
glaubender Kollegen modelt sicli dali er zu einein 
Behelfmlttel der Arbeit um, und wenn sie. ihre 
Bchdnen Kleider (ihre Intelligenz) ablegen, »telit 
es iiich lieraus, dali nur ein altér, auf Kundschaften 
lauender, ausgebeuteter Barbierarbeiter vor uns 
steht, mit dem Unterschiede, dali seine Arbeits- 
kraft jetzt nicht melir in einer Bauernstadt der

Alföld oder in cinem Marktfleckehen des Banata, 
sondern in der grófién Stadt ausgobeutet wird.

Dali wir dies alles jetzt zur Sprache bringen. 
geschieht aus dem Grunde, weil sicli in ein-zwei 
Stildten der erwiihnten Gegend die Kollegen ernst- 
licli zur Organisation anschicken. Daraus ist er- 
sichtlich, dali auch jene Kollegen — leidor etwas 
spitt — einzusehen beginnen, dali die Organisation 
und die Verbesserung ihrer elenden Lage zur 
brennenden Notwendigkeit geworden ist.

Wenn einmal auch die Eriseurgehilfen, wie die 
anderen Arbeitergenossen, durcli ihre Organisation 
sicli menschliche Arbeitsverhilltnisse schaffen ; wenn 
auch die Eriseurgehilfen bemilht sein werden, sicli 
durcli Lemen die richtige Intelligenz, Wissen und 
Aufklífrung zu verschaffen, und wenn auch die 
Eriseurgehilfen ihre andere, in dieser llinsicht. schon 
weit melir vorgeschrittenen Arbeitergenossen im 
Interessé der Erlangung menschlicher Redite liarte 
und entschlossene Kilmpfe fllhren ; erst dann wer
den sit* erfahren, dafi der Unterschied zwischen 
ihnen und jenen, in Wind und Wetter hausierenden. 
mit bissigen Ilunden kHmpfenden, die Hofbauern 
aus dem Schlafe zu weckon gezwungenen Barbier- 
gehilfen ein reclit bedeutender ist.

Kollegen des uttgarischen Tieflandes, trachtet 
diesen grófién Unterschied je elier erfahren zu 
können.

Der 10. Oktober.
Das arbeitende Proletariat Ungarns hat 

mit einer grofiartigen, noch nie dagewese- 
nen Dcmonstration für das allgemeine, ge- 
heime Wahlrecht den privilegierten Tausend- 
joch-Baronen und den in ihrem Wohlwollen 
sich sonnenden Getreuen zu wissen getan, 
dafi sie es in der Geltendmaehung seiner 
menschlichen Rechte nicht mehr lángé wird 
verhindern können. Zu dieser imposanten 
Kundgebung habén in einzelnen gröfieren 
Stildten auch die Friseurgehilfen das lhrige 
beigetragen. Noch vor ein-zwei Jahren ge- 
liörten auch die Friseurgehilfen noch zu 
jenen Unmiindigen, die nicht der Arbeit
geber, sondern auch der Gesellschaft willen- 
lose, untertilnige Sklaven waren. Obschon 

j wir wissen, dafi die Zalil der zum Selbst- 
bewufitsein ervvachten Kollegen gegen die 
der ihre eigenen Interessen nicht einmal 
kennenden Kollegen noch verseliwindend 
Idein ist, sehen wir doch ein ermutigendes 
Zeichen dafür, dafi jener Teil der Kollegen, 
die ihre Klassenlage erkannt und gefunden 
habén langsam zwar, aber sicher auch jene 
unserer Kollegen mit sich reifien werden, 
die bisher keine ldee davon hatten, welch 
untergeordnete und beschllmende Stellung 
sie in der Gesellschaft einnehmen.

Die in der Hauptstadt verlaufene Demon- 
stration ist auch ein Beweis dafllr, dafi die 
Kollegen nicht mehr im Zweifel sind, öb 
sie ihren Platz in der Klasse der Unter- 
drlickten, oder in der der Unterdriicker ist. Ilire 
imposante und disziplinierte Teilnahme an 
dem Demonstrationsaufzuge vöm 10. Okto
ber rief allgemeine Überraschung bei allén 
jenen liervor, die in den Kollegen bislang 
nur die kriechenden, Almosennehmenden 
dienstbaren Geister betrachtet halién. Frei- 
licli gab es auch solche Kollegen, die 
nur gekommen waren, um den Mund auf- 
zureifien und immer nur zuwarten, bis 
andere ihnen die gebratenen Kastanien 
aus dem Feuer bolen. Solche, die sich 
schiimen möchten, wenn irgend ein Almosén- 
zuwerfer sie unter den ehrsamen Arbeitern 
sehen möchte. Solche begafften mit spötti- 
schem, aber Rngstlichem Liicheln jene Kolle
gen, die selbstlos und unermUdlich au f

jenem Wege vorwörtsschreiten, der auch 
zur Verbesserung ihrer schiindliehen Lage 
f Illírt.

Die unterdrilckte, aller Rechte entblöfite 
Arbeiterschaft Ungarns hat an diesem Tagé 
mit ihrer Demonstration und mit ihren, 
allé Arbeit ruhen lassenden starken Armen 
dem grófién Kampfe einen starken Stofi 
gegeben, jenem Kampfe, dessen Ausgang 
der arbeitenden Menschheit ihr GlUck und 
ihre Zufriedenheit bringen wird.

Aus der Provinz.
Temesvár. Bekanntlich besteht zwischen 

den Temesvárer Barbierern und ihren Ge
hilfen behufs Regelung der Arbeitszeit und 
der Entlohnung ein Kollektivvertrag, den 
aber ein Arbeitgeber, namens MathiasWam- 
bacli, trotz wiederholter Einsprache der 
Gehilfen nicht einhalten wollte. ^Schliefilieh 
mufiten dann die Gehilfen energischer gegen 
den genannten Herrn vorgehen. An einem 
Abend kamen zu derselben Zeit, jedoch 
ganz zufRllig einige Kollegen vor dem Ge- 
schüfte Wambaehs zusammen. Diese Gele- 
genheit benützten die Kollegen, mit Berufung 
auf den auch von ihm unterfertigten Ver
trag, dazu, Wambach zur piinktlichen Ein- 
haltung des Ladenschlusses aufzufordern. 
Dieser war nicht geneigt, dem Wunsche der 
Kollegen zu willfahren, sondern erging sich 
vielmehr in Sehimpfworten gegen die mitt- 
lerweile vor dem Gescliüfte sich angesam- 
melte Menge, wobei den Helden ein solcher 
Műt befiel, dafi er ein Aushilngeschild mit 
samt der Eisenstange herabnahm und damit 
einen der Kollegen auf die Schulter schlug. 
Unser alsó angegriifener Kollege erwiederte 

j den Schlag mit einem Bauchstofi und im 
i Nu war die Keulerei fertig. Die Menge war 
mit dem Boxen alsbald unserem Kollegen 

1 zur Hilfe geeilt und verboxte dem kampf- 
lustigen Helden den Baucli derart, dafi er 
gar bald den Bódén unter den Fiifien ver- 

1 lor, niederfiel und auf den Knieen lierum- 
gezerrt wurde. Schliefilich wurde der Held 
von der Polizei aus seiner sich selbst ge- 
scliaffenen bedriingten Lage befreit. Auch 
die Rettungsgesellschaft ward herbeigerufen, 
die die Wunden des kampflustigen Kriegers 
verband und ihn in seine Wohnung brachte. 
Selbstversülndlich kam die Sache vors Ge- 
richt, nachdem aber die Kollegen Gegen- 
klage gegen Wambach erhoben, war der- 
selbe gezwungen, auf einen Ausgleich ein- 
zugehen, wonach drei Kollegen per Kronen 
£•40 für die Wambach zugefiigte Mifihand- 
lung zahlten. Damit war es jedoch noch 
nicht abgetan. Die Temesvárer Arbeiterschaft 
boykottierte die Bude Wambaehs, demzu- 
folge dieser in Temesvár unmöglich gemacht 
und die Stadt innerhalb 14 Tagén verlassen 
mufite.

Temesvár. Am Tagé der grófién Demon
stration, am K). Oktober legten auch die 
Temesvárer Kollegen die Werkzeuge nieder 
und schlossen síeli der Kundgebung der 
Gesamtarbeiterschaft an, zum unumstöfilichen 
Beweise, dafi auch die Friseurgehilfen mit 
ihren Arbeitergenossen fűiden und ihr Schick- 
sal teilen. Die Temesvárer Friseurgehilfen 
gaben durch diesen ihren Anschlufi einen 
Beweis ihrer Überzeugung, dafi auch sie 
mit der Gesamtarbeiterschaft kilmpfen will 
und Teil nelimen mufi an der grófién Bewe
gung, dérén Ziel die Errichtung der mensch
lichen Rechte und ihr kllnftiges Wohlergehcn 
ist. Am 10. Október nahmen die Temesvárer 
Kollegen ebenso grófién Anteil an der De-
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monstration, wie die ilbrigen Arbeiter und 
es war óin sonderbares Gefllhl, die Kollagén 
dér Stadt Temesvár allé beisammen zu 
seben. Es bot sieh den Kollegán die Gele- 
genheit zu seben, welclio Kraft in dér Soli- 
daritftt liegt. Die Kollegen niüssen es ein- 
sehen, dafi maii durcli pflichtgomilfies 
Zusammenhalten das veraltete System leicht 
umstofien kann, oline Plungers sterben zu 
miissen, wie es síeli die Konservativen nacli 
ilirer veralteten Auffassung einbilden. Darum 
vorwilrts, Friseurgehilfen. mit unermüdlicher 
Ausdauer, Hand in ITand mit unseren Arbei- 
térgenossen in den Kampf um die Ver- 
besserung unserer Lage, um eine glück- 
licliere Zukunft!

Kispest. Die hiesigen Kollegen stehen vor 
dér Bewegung, da die Arbeitgeber anfangen, 
die den Gehilfen bereits bewilligten Kon- 
zessionen rückgángig zu machen. Die Kol
legen werden aber dies nicht so leicht 
dulden. Und soll es wieder zum Kampíe 
kommen, so werden sieh die Kollegen nicht 
mehr mit dér unlilngst abgesclilossenen Ver- 
einbarung begnügen. Bevor die Bewegung 
nicht zu Ende ist, nehme kein Kollege Arbeit 
in Kispest.

Baja. Hier gründeten die Kollegen am 
*27. Oktober die Ortsgruppe dér ungarlan- 
dischen Organisation dér Friseurgehilfen. 
Die Gruppé war sehon vor zwei Jaliren 
konstituiert, leider ging es hier so, wie an 
vielen anderen PUttzen; nachdem sie durcli 
die Organisation günstigere Arbeitsverhált- 
nisse erreicht hatten, wurde dieselbe von 
den Kollegen vernachHlssigt. Nachdem die 
Arbeitgeber den Rückgang dér Organisation , 
sahen, machten sie die allé zugestandenen 
Begünstigungen langsam rückglingig. Durcli 
dieses betrllgerische Vorgehen dér Arbeit
geber kamen die Kollegen zu dér Erkennt- 
nis, dafi sie ilire Rechte nur im Ralimén dér 
Organisation wahren können und schlossen 
sieh aufs neue dér Landesorganisation an. 
Wir wollen zuversichtlich hoffen, dafi die 
Bajaer Kollegen, gesttitzt auf ihre Eríah- 
rungen, nunmehr dauernde Mitkilmpfer dér 
Organisation werden und bleiben werden. 
Die Leitung wurde gewilhlt.

Cegléd. Audi die hiesigen Arbeitgeber 
fangen an, die schon zugestandenen günsti- 
geren Arbeitsverh&ltnisse rückglingig zu 
machen. In Betracht genommen, dafi diese 
Zugestlindnisse bisher sozusagen nur Nomi- 
nelle waren, und die Arbcitslöhne den 
Schandlöhnen des ungarischen Tieflandes 
noch immer ühnlich sind, habén die Kolle- 
gen beschlossen, nunmehr eine intensivere 
Organisationsbewegung unverzliglicli in die 
Wege zu leiten, um dann am geeigneten 
Zeitpunkte ihre Forderungen zűr Geltung 
zu bringen. Niemand nehme in Cegléd Arbeit.

Erkldrung. Zűr Zeit, als die Temesvárer 
Friseurmeister mit ihren Arbeitern einen 
Kollektivvertrag abgeschlossen und unter- 
fertigten, teilte ich nicht die Ansicht dér 
Gesamtschaft und unterfertigte nicht den 
Vertrag, sondern bin alléin aus dem Bunde 
dér Gesamtschaft ausgeschieden.

Nunmehr bin ich aber anderer Ansicht 
geworden und habé den Vertrag nachtrüg- 
licli auch unterschrieben. leli verspreche 
daher, denselben pünktlich einzuhalten und 
in Zukunft niemals gégén die Organisation 
dér Arbeiter, sondern immer nur in dérén 
Interessé handein zu wollen.

Temesvár, den 17. Oktober 1907.
LadÍ8lau8 Simon, 

Friseurmeister.

Erklárung. Zűr Zeit dér Lohnbewegung 
dér Temesvárer Friseurgehilfen habé ich 
gégén das Interessé dér Gesamtschaft — 
zu dérén Naehteil gelmndelt, was ich 
jetzt bereue. leli verspreche, in Zukunft nie 
mehr so vorgehen zu wollen und orkUlre, 
hi n fórt immer nur zum Vorteilo dér Orga 
nisation, bezw. in dérén Interessé handein 
zu wollen.

Temesvár, den 17. Oktober 1907.
Demetrius Barabás, 

Friseurgehilfe.

Ausland.
Festabend. Dér Zweigverein Stuttgart des 

Verbandes deutscher Friseurgehilfen veran- 
staltete am Montag, den 26. August im Fest- 
saal des Gewerkschaftshauses zu Ehren dér 
Delegierten dér I. internationalen Friseur- 
geliilfenkonferenz unter gefl. Mitwirkung dér 
Liedertafel „Lassallia" des I. Stuttgartéi’ 
Konzertorchesters (Dir. Maile) und des aus- 
gezeichneten Ilumoristen Ilerrn Tröger einen 
Festabend, wie maii síeli einen solchen nicht 
schöner nnd erhebender denken kann. Es 
kamen zum Vortrag: 1. „The Thunderer“ 
von Sousa (Orchester); 2. „Hoch und hehr", 
Lied von Hofer (Lassallia); 3. Ouverture 
zűr Oper „Stradella“ von Flotow (Orchester); 
4. „Briefe, die ihn nicht erreichen", komi- 
sclier Vortrag von Herrn Tröger; 5. a) „In 
einem kiihlen G runde", b) „Siifie Liebe liebt 
den Mai" von Silcher (Lassallia); 6. „Ball- 
syrenen", Walzer von Lehár (Orchester); 
7. „Grofimutters Geschichten" von Herrn, 
Tröger; 8. „Abschiedslied“ von Brenner 
(Lassallia); 9. Phantasie aus dér Oper „Trou- 
badour" von Verdi (Orchester); 10. „Ach, 
die Tiere haben’s oft besser als die Men- 
schen", Couplet von Herrn Tröger; 11. „Zi- 
geunerlager", Marscli von Oscheit (Orchester). 
Die musikalische Leistung des Orchesters 
braucht hier wolil nicht hervorgehoben zu 
werden ; ist docli die Ttlchtigkeit desselben 
in Stuttgart und Umgebung genug vorteil- 
liaft bekannt. Audi die Gesangsvortráge dér 
braven Arbeiterliedertafel „Lassallia" riefen 
allgemeine Bewunderung hervor. Herr Trö
ger mufite sieh wiederholt zu eincr kleinen 
Zugabe seiner zwerchfellerschütternden Vor- 
tráge bequemen. Dér Stuttgarter Zweigverein 
als Ilauswirt war ganz besonders bemtiht, 
den Delegierten den Festabend in jeder Be- 
ziehung unvergefilich zu machen, was er 
wohl auch erreichte. Um das vorzügliche 
Arrangement habén sieh besonders Gehilfen- 
obmann Kaiser und Kollege Kolb verdient 
gemacht. Es sei ihnen, wie den mitwirken- 
den Faktorén für ihre Muhe auch auf dicsem 
Wege unser Dank ausgedrückt. Nacli Ab- 
wicklung des künstlerisehen Teiles des Pro- 
gramms folgte Tanz, dér animiert bis in die 
Morgenstunden wiihrte. —  Bei dem Fest
abend wurden selbstverstllndlich auch ver- 
schiedene Ansprachen gehalten. Gehilfen- 
obmann Kaiser begrüfite die Delegierten im 
Namen des Stuttgarter Zweigvereins und 
Kollege Kolb (Meister) liiefi die Delegierten 
im Namen dér Stuttgarter Kollegenschaft 
willkommen, worauf im Namen dér Dele
gierten SeniorRauchmayer-St. Gallen undEtz- 
korn-Hamburg als Verbandsobmann dankten. 
Alscher-Wien liefi die Gastfreundschaft dér 
Stuttgarter Kollegen hochleben. Herr Mehrer, 
Obmann dér Zwangsinnung dér Stuttgarter 
Friseure, begrüfit mit Freuden die sozialen 
Bestrebungen dér Gehilfenschaft des Kon- 
tinents und hitit es für eine Éhre, dafi die,

die Verbesserung dér wirtschaftlichen Lage 
dér Friseurgehilfen anstrebende 1. inter- 
nationale Konferenz die Stadt Stuttgart zu 
ikrem, dem ganzen Gewerbe zum Wolile 
gereichenden Wirken gewáhlt hat. Redner 
ist ilberzeugt, daji eine Verbesserung im Fri- 
seurgewerbe nur durcli die feste Organisation 
dér Gehilfenschaft geschaffen werden kann. 
Darum wünscht er dér Konferenz den besten 
Erfolg zu ihren Beratungen; er, Redner, 
wird zu jeder Zeit die Bestrebungen dér 
Gehilfenschaft mit seiner ganzen Kraft föl 
dem und unterstützen. Die in aufricíitigem 
Tone gehaltene Rede des Meisterobmanns 
rief allenthalben grófié Begeisterung hervor. 
(Wieder ein weifier Rabé in den dunklen 
Reilien dér Meistorobmánner, dér nicht nur 
fortschrittlich denken kann, sondern auch 
den Miit, hat, seiner modernen Auffassung 
an rechter Stelle Ausdruck zu gébén. Herr 
Mehrer verdient es, seinen Obmannkollegen 
als Beispiel hingestellt, zu werden. Die Red.)

Köpenik. Am 18. September faiul in Kö
penik eine öffontliche Versammlung dér Fri
seurgehilfen statt mit dem Thema: „Auf 
was wir stolz sind." Kollege Gassen-Berlin 
liatte das Referat übernommen und führte 
etwa folgendes aus: Dér gröfite Teil unserer 
Kollegen ist stolz auf das sogenannte an- 
genehme Áufiere. Dicsér Stolz ist nicht an- 
gebracht. Stolz kann ein Mensch nur sein 
auf das Wissen, das er sieh im Laufe dér 
Zeit angeeignet hat. Dazu gehört die Ein- 
sicht, dafi zűr Besserung unserer schlechten 
Verhltltnisse eine gute Orgcuiisation unbe- 
dingt notwendig ist. Wenn es in Deutsch- 
land iiber 1.3/á Millionen organisierter Ar
beiter gibt, die auf dem Bódén dér modernen 
Arbeiterbewegung stehen, so ist unserem 
Verbande nicht dér Vorwurf zu machen, dafi 
er an dér Gröfie dicsér Zahl scliuld sei: denn 
wenn von über 20.000 beschllftigten Gehilfen 
2000 organisiert sind, ist das gerade kein 
crfreuliches Zeichen. Nur die Kollegen selbst 
können ihre wirtschaftliche Lage verhessem. 
Auch die Arbeitgeber gébén an, dies tun zu 
wollen. Sie denken z. B. die Verkürzung 
dér Arbeit so. dafi wenn sie diese an Sonn- 
tagen auf 5 Standén reduzieren, die Gehil
fen dann auf ihren freien Nachmittag von 
8 Stunden verziohten miissen. Die Gesetz- 
gebung kümmere sieh auch nicht um die 
traurigen Verhltltnisse in unserem Gewerbe, 
bleibe alsó nur die Selbsthilíe Ubrig. Nacli 
Aufforderung, von dieser Selbsthilfe guten 
Gebrauch zu machen, faiul die Versamni- 
lung ihren Abschlufi.

Salzburg. Am Mittwoch, den 21. August, 
fand im Mödlhammers Gasthofe eine Gc- 
hilfenversamnilung statt.

Obmann Tiray eröffnete diese, begrüfite 
den Gewerbevertreter Dr. Janotta und die 
Kollegen Alscher aus Wien und Deffert aus 
Budapest.

Obmann Tiray erstattete den Bericht und 
gab bekannt die Abmachungen iiber die 
Normatage, ebenso, was dér Ausschufi ge- 
tan, und erwies auf die Einführung dér 
Fachschule behufs Weiterbildung dér Ge
hilfenschaft. Nacli einer kurzen Debatte 
wurde dér Bericht zűr Kenntnis genommen.

Über die Lage dér Gehilfen und Orga
nisation spracli Alscher (Wien) in kurzen 
Worten und schlofi síeli an dieses Referat 
eine lebhafto Debatte.

Deffert (Budapest) übermittelte den Grufi 
dér ungarlUndischeii Organisation an die 
Salzburgéi’ Kollegen und besprach in lün- 
gerer Auseinandersetzung die moralisehe 
Schlldlichkeit des Trinkgeldes.
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Tiray sagte, dali die Salzburgéi’ Gehilfen 
nieht besonders für die Organisation schwür- 
men, und dali sich dieselbe sehwer wird 
haltén können.

Kollege Olandi tritt den Ausfülirungen 
Tirays scharf entgegen und meint, dali nur 
Tiray die Scliuld trage, dali die Organisa
tion nieht bestehe, ja sogar mit all seinen 
Krüften gégén die Organisation arbeite, da 
derselbe nur für den Vergnügungsklub sei, 
den er gegründet.

Kollege Koller spridit im selben Sinne 
und meint, dafi Tiray mit allén Mitteln die 
Organisation beküm p f e.

Deftert (Budapest) ist nach den Reden 
Tirays derselben Meinung, ergeht sich in 
lüngerer Ausführung über unumgüngliche 
Notwendigkeit dór Ausbauung dér Organi
sation. Redner schlieíit mit einem Appel an 
die Salzburgéi’ Kollegán, die Organisation 
auszubauen, wenn es sein mufi, selbst über 
die Person Tirays hinweg.

Obmann Tiray verwahrte sich gégén die 
Angriffe.

Nacli lüngerer Debatte wird dér Antrag 
eingebracht, dér Gehilfenobmann wird auf- 
gefordert, die Gründung dér Zahlstelle vor- 
znbereiten.

Tiray erklürt, er lasse sich nicht binden.
Alscher (Wien) sagt, er Avolle vorlüufig, 

von dér Zahlstelle absehen, fordert die 
Kollegen, die Mitglieder dér Organisation 
sind auf, als Einzelmitglieder Aveiter zu 
zalilen, ferner im engen Kreise dér Kollc- 
gen zu werben, und Avenn dann die Anzahl 
ciné gröfiere ist, Avird die Zentralorganisa- 
tion die Mittel zűr Yerfügung stellen, eine 
intensive Agitation für die Organisation zu 
ermöglichen.

Was Tiray anbelangt, Avar Tiray schon 
in Reichenberg ein Anhünger des Vergnü- 
gungsklubs und er konnte dockin Salzburg 
nichts andéres tun. Iliermit wurde nach 
einem kurzem Sclilufiworte des Obmanns 
Tiray die Versammlung geschlossen.

Zűr Stellungnahme Tirays einige Worte : 
Es wundert uns, dafi ein Mann, von dér an- 
scheinlichen Bildung Tirays, noch nicht von 
dér modernen Weltanschauung durchdrun- 
gen ist. Die grófién Errungenschaften dér 
Arbeiter jeder Gewerkschaft verdanken ihr 
Dasein geAvifi nicht den lokalen Vergnü- 
gungsklubs, sondern sind ausnahmslos die 
Früchte dér Tütigkeit einer einheitlichen 
Landesorganisation, im Anschlusse an die 
Gesamtarbeiterschaft. Wir erAvarten vöm 
Kollegen Tiray, dafi er bald ernüchtert, 
sich dem das Proletariat befreienden Ideen- 
gang dér klassenbeAvufiten Arbeiter an- 
schliefien undseine nicht geringe Agitations- 
fühigkeit im Dienste dér Organisation stel
len wird, zum Wohle dér ganzen unter- 
drückten Kollegenschaft. {Die Red.)


	12



