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SZE R K E S Z T Ő SÉ G  ÉS KIADÓHIVATAL : 

VII Kazinczy-utcza 3, I. em.hová levél és pénzbeli k ü l d e m é n y e k  intézendők.
Fel a sztrájkra!

(Parvus.) A fodrász-segédek összességének jogos és méltányos követeléseit visszautasította a munkáltatók közgyűlése. Ha azt írjuk, hogy a „klikk* utasította vissza, jobban megfelel az igazságnak. Nem gondolt ez a „klikk* a sok „külvárosi szaktárs* tönkretételével.Persze ők, a belvárosi „főnök urak“ biztonságban érzik magukat s nem félnek a bekövetkezendő eseményektől. Csak merő ijesztgetésnek tüntették fel az általunk előrebocsátott következményeket. Nos, hát jól van. Csak a félrevezetőitekhez, a külvárosi munkáltatókhoz akarunk még szólni. S megteszszük mi azt, amit annak idején a „klikknek* kellett volna megtenni, mikor még nem volt késő.Ők a munkásság filléreiből élnek, amely munkásság ma már tényező minden tekintetben. Mit fognak ők szólni, ha az a munkásság a munkástársi kötelességérzettől áthatva, megtagadja tőlük filléreit? Ha az a munkásság a szakegyesületekben felállított és a külvárosokban szövetkezeti alapon létesített borbély-műhelyekbe fog járni ? Ma már ilyen módon legalább is 60 ezer szervezett munkástestvérünk általi támogatásról van szó, amely támogatás a külvárosi munkáltatóknak tönkretételét fogja eredményezni, s hogy ez nem ijesztegetés, arról keserves tapasztalatokban fognak beszámolni a félrevezetett külvárosi munkáltatók. A harcz megindult! Mienk a győzelem!Azok fognak sztrájkolni, akikre nem számítottak a belvárosi munkáltatók, a

„klikk.* S hogy ennek a kelletlen, önakaratlan és anyagiakban oly érzékeny veszteségnek a levét nem csak a külvárosi munkáltatók fogják meginni és a végeredmény mi lesz: azért számoljanak lelkiismeretükkel (ha van) a belvárosiak, a „klikk!*
Gyűlésünk.Múlt hó 13-án rendkívül látogatott gyűlésünk volt a Plastikon-féle vendéglőben. A gyűlés elnöke Nagy Béla, jegyzője Ábellá Mihály szaktárs volt.

Klincsák János ismertette a 36-os bizottság működését. Elmondta, hogy szept. 5-én nyújtotta át a bizottság az ipartestület elnökének a fodrász-segédek memorandumát, ki erre adott válaszában felemlítette, hogy a segédek közt vannak egypáran, akik nem osztoznak a többség nézetében, mindannak daczára ő is elismeri, hogy az összeséget képviseli a kiküldött bizottság és ennélfogva jóakaratulag fog oda hatni, hogy méltányos, jogos követeléseink megadassanak. Szóló ezen alkalommal kifejtette álláspontunkat s rámutatott arra, hogy a többség előtt mindig meg kell hajolnia a kisebbségnek s a jelen esetben a kisebbség 17 emberből áll.Felemlíti, hogy a 36-os bizottságba be lettek választva a 17 közül is egypáran, köztük a „Fodrász-segédek szakközlönyé“ -nek nevezett lapszerkesztője, „Deffert iír“ is, aki azonban alávaló, jellemtelen viselkedésével rászolgált arra, hogy minden fodrász-segéd kerülje közellétét. A nevezett részt vett a 36-os bizottság ülésén s nevetségesnek, csekélységnek tartotta követeléseinket. Alávetette magát azonban a többség határozatának, a többek közt annak is, hogy a 36-os bizottság ülésén elmondott dolgokat titokban kell tartani. S ő lapjában mégis nyilvánosságra hozta az ott történteket. Határozati javaslatot ad be, melyben agyülés kimondja, hogy: a „Borbély- és fodrász-segédek szakközlöny“-ét nem ismeri el a segédek érdekeit védő szaklapnak s azt

minden öntudatos fodrász-segéd dobja el magától.
Tóth István rámutat arra, hogy a memorandum a mesterek előtt van már, de ezzel még nem értünk el semmit. El lehetünk készülve arra is, hogy követeléseinket nem adják meg. Ha ez bekövetkeznék, akkor olyan erős fegyverhez kell nyúlnunk, amely biztosan a győzelem kivívásához vezet. Kéri a megjelenteket, hogy az erős szervezkedés utján haladjanak, mert ha követeléseinket megadnák is azokat kell biztosítani is.
Óváry elvtárs foglalkozott a 48 előtti időkkel, mikor még a nemes a deresre huzattá jobbágyát. Gondolkozni kezdtek a jobbágyok, az emberek, hogy hiszen ezt talán nem is kellene nekik tűrniük. Fellázadtak, mert belátták, hogy nincs mit vesziteniök, rosszabb helyzet már nem érheti őket. 48 után felszabadították a jobbágyokat, azt mondták nekik: „Legyetek szabadok, dolgozzatok’szaba- don magatoknak is !“ Itt kezdődött a kapitalizmus, a tőke uralma. A nemesi szellem megforditottja megteremtette a modern rabszolgát, a szabad egyezkedést. Csakhogy mig az előtt a jobbágyról kötelessége volt gondoskodni urának, ha azt akarta, hogy jó erőben és munkaképességben legyen, addig a mai modern rabszolgatartó nem törődik munkásának sem egészségével, sem életével.Ha kidől az egyik, jön helyette száz. A 

szabad egyezkedés annyiban szabad, hogy a munkaadónak szabad ingyen is dolgoztatni, a munkásnak szabad többet kérni munkájáért, de a munkaadónak nem muszáj megadni, s végül a munkásnak a mai osztálytársadalomban szabad éhen halni. S ugyanakkor, mikor a jobbágyságot felszabadították és a céhrendszer is megszűnt, hát hogy a nagy szabadságérzet meg ne ártson a munkásoknak s még érezzék alárendelt helyzetüket, megteremtették az ipartestületet, amely érdektársai javára dönti a munkások ügyeit. Az ipartestületek jegyzői, hogy állásukból ki ne dobják őket, nagyon természetes, hogy nem védik a munkások ügyét és nem járnak el igazságosan, elutasítják a panaszos munkást.
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6. szám.

Az pedig, ka nem tudja, hogy van még a jegyzőn kívül egy békéltető bizottság, (a hová a munkások saját embereiket kell, hogy beválasszák, akiket nem lehet vállveregetéssel, mézes szavakkal megvesztegetni), amely az ő, a munkástársa érdekét szivén viseli, tudatlansága folytán kárt szenved. Párhuzamot von más szakmákkal, a hol a szervezkedés, a felvilágosodottság révén egész más mederben folyik az igazságszolgáltatás.Foglalkozik az épitőmunkások „krimi- tschaiP-jával, amely* a munkások erős szervezettsége révén törvényes beavatkozást vont maga után és a munkások javára dőlt el. Azonban a munkásoknak nem szabad várni semmit a kormánytól, mert az a „voks“ javára intézkedik, mert onnan nyeri életét. A munkásoknak saját erejükben kell bízni. Szervezkedni kell, hogy meg tudják védeni saját érdekeiket. A sajtó, amely a burzsoák, tőkések kegyelméből él, az is megütközik azon, 
hogy van még Magyarországon ipar, amely 
oly szégyenletesen gyakorolja létét, mint a 
fodrász-ipar, s ily csekély követelésekért ily 
nagy harczot kelljen folytatni munkásainak. A „Szakközlöny“ egy czikkét ismerteti, mely más utat választ, más megoldásra akarja bírni a segédeket.Ezeknek a hangoknak az eredete a főnököktől ered s csak a szervezkedés letörésére van szánva, hogy soha eggyé olvadni ne tudjon a segédi kar, s hogy jogait soha ne ismerje, azért harczolni ne tudjon, s maradjon a 48 előtti állapotok mellett. A követelés megadása felett való harcz is bizonyítja hogy mennyire „nem szivükön viselik^ érdekeinket, midőn mindenki elismeri követeléseink jogosultságát a sajtóval egyetemben, csak ők járkálnak fontoskodó arczczal s lehetetlennek nyilvánítják követeléseink megadását, s képesek lesznek arra is, a mit ugyan később ők fognak megbánni, beugrasztani a sztrájkba

Nagy Géza a franczia szaktársak mozgalmával foglalkozik, akik kivívták már a 7 órai nyitást és 8 órai zárást. Ezen kívül nem fél, hanem hetenként teljes szabadnapot, 1 órai ebédidő helyett 1V4 órát, továbbá bérminimumot, hetenként 24 frankot vívtak ki. Végül az elnök buzdítja a megjelenteket arra, hogy minden eshetőségre számítva, addig is erősen szervezkedjenek, hogy annál biztosabban, könnyebben megvívhassák az igazság és emberi jog diadalának harczát.Ezzel a gyűlést bezárta.
*Szeptember 28-án számolt be a 36-os bizottság a munkáltatók közgyűlése által adott válaszszal egy nyilvános gyűlés keretében. A gyűlésen a fővárosi szaktársak, kevés kivétellel mind megjelentek. A gyűlés elnöke Klincsák jános, jegyzője Ábellá Mihály volt. Nagy Béla előadó teljesen elmondja a munkáltatók közgyűlésén lefolytakat. Kerületenként a korifeusok számoltak be azon munkáltatók véleményével, amelyekét nem is hallották, mert meg sem jelentek az értekezleten,Példa erre az I. kér., hol többszöri hívás

daczára senki sem ment el. A II. kér. teljesen elfogadja a követeléseket. A III. kér. módosításokkal. A IV. kér. csak az ünnepnapok délutáni zárását fogadja el, a többit elveti, mert egy kis töredéke a segédeknek kéri, a „szoczialisták, a munkakerülők.“ Az V. kér. (Miiller) szintén a IV. kerületi korifeushoz csatlakozik, mert olyan szépen adta elő. A VI. kér. (Kivovits) fődemokrata érzelmi hangulatának kifejezést adva, nagy páthoszszal előadott előadásában a nyitás és zárást 7 a7-— i/ 9_re kívánja szabni. Az 1 órai ebéd időt „pityizálás“-ra való alkalomadásnak nevezi. A többi pontot is elvetésre ajánlja. A VII. kér. (P. „úr") először gyalázatos rágalmakkal illeti a szervezett fodrász-segédeket. Mód nélkül bántja az, hogy az utczára vittük a mozgal- j mát, a nagyközönség elé s a tőle meg- j szokott hangon köpködi ki többi rágalmait. | Végül egy határozati javaslatot ad be, abban az irányban, ha a segédi kar a tarifarendszert támogatja és a fürdők rendszabályozását elősegíti, adassanak meg a követelések. A Vili. kér. (Fülöp) nem hajlandó semmit sem megadni, csak az ünnepi zárást, a ÍX. kér. (Ritter M.) egyenesen visszautasítja a követeléseket, a X . kér. (Fleicher) megadja az 1 órai ebédidőt és a szabad napot, a többit visszautasítja.A közgyűlés alkalmával oly lealázni akaró módon akartak bánni velünk, hogy szégyenére válik örök időkre a munkáltatóknak. Végezetül az elnök szavazásra bocsátotta a kérdést s követeléseinket teljességében visszautasították. Kemény szavakkal ostorozta tovább is a munkáltatókat s rámutatott arra, hogy most már vége az ijesztgetéseknek, elérkezett a cselekvés órája.Utána Óváry elvtárs röviden rámutatott arra, hogy dőljenek le a segédek közt a válaszfalak, ha eddig voltak és lássa be mindenki, hogy saját erőnkre vagyunk utalva. Ám ha munkáltatóink lelkiismeretét nem terheli, hogy ilyen csekély követelésekért képesek feláldozni 5 6 száz külvárosi szaktársuk exisztenciáját, hát vesseuek magukra. 
Atlasz munkáltató szaktársunk szintén kitartásra és erős szervezkedésre buzdítja a megjelenteket. Rámutat arra, hogy épp úgy, mint ő, a többi munkáltató sem élhet meg munkásai nélkül. Reiter Mihály felhívja a szaktársakat, hogy ne törődjenek semmiféle rágalommal, gyanúsítással, hanem erősen szervezkedjenek, mert csakis annak köszönhetik a követelések visszautasítását, hogy nincsenek mindnyájan egy táborban, Nagy Géza felemlíti a munkáltatók és P. „ur“ viselkedését elejétől végig a segédekkel szemben, hogy és mint vezették félre mindig őket. Azt mondja, hogy ezek után ne legyen kétféle fajtájú szaktárs: szervezett és talpnyaló. Az utóbbival majd könnyen elbánunk. Végül részletezi azon módokat, melyek által követeléseinket diadalra juttatjuk.

Tóth István a következő határozati javaslatot terjeszti be, melyet a gyűlés nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogad:

Mondja ki a fodrász-segédek 1905.szept. 28-án tartott nyilvános gyűlése, hogy megbotránkozással veszi tudomásul az ipartestület, illetve munkáltatók barbár válaszát. Nem vártak ugyan mást ezen nagy humanitást hirdető emberektől, de hogy ennyire embertelenül gondolkozzanak, még sem hittük volna. Egyszersmind tudtára adjuk a munkáltatóknak azt is, hogy ezen jogos követelésünket minden válogatás nélküli fegyverekkel biztosítani fogjuk. A gyűlés megbízza a fodrász-segédek szervező-bizottságát, hogy tegye meg az előkészületeket a sztrájk előkészítéséhez is, ha társadalmi utón nem volnánk képesek követeléseinket biztosítani. “Mert nem lesz addig nyugalom és béke, mig követeléseinket meg nem adják.Klincsák záró szavai után a gyűlést berekesztette. _ _ __________
Alakok.Az ipartestület legutóbb lefolyt közgyűlésén, hol a mi memorandumunkra adandó választ tárgyalták, a „klikk" ismét teljes erejéből működött, sőt uszályhordozókat is kapott Kivovits, Jakubovits és Hegyi személyében, a két utóbbi áldozatkészségén nem csodálkozunk, melylyel magukat iparmentőknek tolták fel, hanem Kivovits Károly ,,ur“ eljárását meg kell bélyegeznünk. Ez az „úr,“ aki mindig féltéglával verte a mellét, mikor arról volt szó, hogy a munkások és munkáltatók közt felmerült ellentéteket ki kell egyenlíteni. Hány gyűlésünkön „szónokolt“ ődemokrata- sága. Hányszor dicsekedett munkásbarátságával, a munkások társaságában, azt csak ő tudná megmondani. S ime, tanuságjeléíil elmondhatjuk szaktársainknak, hogy ne higy- jenek munkáltatóiknak, még ha Kivovitsnak is hívják azokat, annál inkább ne higyjék el azt a benső viszonyt, amely' munkás és munkáltató közt „fennáll,“ ha „Jakubovits" mondja is azt, aki nem tüntetett soha munkásbarátságával még suttyomban sem, nemhogy a segédek nyilvános gyűlésein.Ennél az esetnél is láthatják szaktársaink, hogy a munkás és munkáltató érdeke kétféle, nem azonos egymással. Mert mi történt a munkáltatók közgyűlésén ? Elhangzottak a szavak, hogy a segédeknek csak egy „kis 

töredéke“ kéri a követelések megadását, a 
„munkakerülők“ kérik. 5  hogy mi kívánságaik 
lehetnek a segédeknek ? „H ogy lehet ilyesmit 
követelni ? “S hozzá még feláll egy ember, a kit viselkedése, szavai után sohasem azonosítottunk a „klikk" bornirt gondolkozásával, s mint a hypnotizált tyuk elrikkantja magát, hogy hiszen a nagyszámú családdal biró fodrászsegéd reggel 6— 7 óráig keresi meg éhező gyermekeinek a kenyeret s ha napközben nem kereste volna meg, akkor este 8— 7 39—9-ig keresi meg. {Tán Hezitálhatott volna feljebb  
és 9 10— 11 s igy tovább) s az ebéd időnek minek 1 óra, csak „pityizálnánaku ott a vendéglőben a segédek. Persze volt erre röhögés és taps, amelyet, hogy beszéde további folya-



6. szám. MAGVARORSZÁGI b o r b é l y - é s  f o d r á s z -s e g é d e k  s z a k l a p j a .mán is kiérdemeljen „Kivovits ur," bolondabbnál bolondabbakat összehadart. Hogyha a külföldön nincs meg ez a munkaidő-szabályozás „itt sem lehet reform/1 (nem tudjuk, honnan veszi informatióit, de mint az elsőt, melyet annak idején mellveréssel bizoayitott s bebizonyittatlan maradt, olyan légből kapott ez is. Szerk.) s a kórus, melyet azelőtt lenézett és uton-utfélen hangoztatta bornirt- ságát éljenzett, tapsolt ,,kijelentéseire.“ A közgyűlés vezetése és lefolyása mintaképe volt egy „czigányhad" családi tanácskozásának. 
Szólásszabadság, véleménynyilvánítás ? Halvány fogalmuk sincs erről az „ intelligens 
fodrász-mestereknek."  Tudatlanságuk révén nem képesek a helyes érveket inegdönteni, de nem is lehet s ők bandita módra öklükkel fenyegetőznek, torkuk szakadtából ordítván.Persze, a memorandum felolvasását elsikkasztották s abba valótlanságot magyaráztak bele. „H ogy mi a tanonczoknak is 1 órai ebéd időt és szabad napot követelünk." (Még most nem, sajnos, még nem vagyunk abban a helyzetben; de ez is elkövetkezik). Ha felolvasták volna a mi követeléseinket, akkor nem hazudhatták volna ezt! Apropos. „Követelés" ezen a szón is megakadtak. De hiszen mi már szépen is kértük. Különben memorandumunk is oly szerény hangon volt Írva s a követelések oly szerények, hogy arcz- piritó komiszság kell ahoz, ilyesmit megtagadni s azért is sikkasztották el, mert tudták, hogy ha felolvastatik, minden vita nélkül megadják a benne foglaltakat.De gondunk lesz rá, hogy falragasz alakjában úgy a munkáltatók összesége, mint a nagyközönség tudomást vegyen róla. Gondunk lesz még arra is, hogy ne örüljenek a közgyűlésen történteknek. Végén csattan az ostor!
Betegsegélyző-pénztári botrányok.Ez az a seb, amelyet a szervezett fodrászsegédek ütöttek az amúgy is teljesen rothadásnak indult testen. Hogy ez a seb időről- időre felszakad, és a fájdalom fokozódik, erről igazán nem tehetnek a szervezett fodrász-segédek. Amint hogy arról sem tehetnek, hogy elővigyázók voltak és olyan igazgatóságot választottak a betegsegélyző-pénz- tár vezetésére és olyan tisztviselőket alkalmaztak, akik teljesen tudatában vannak kötelességüknek és a betegsegélyző-pénztár vezetése terén kiválóságok. Hogy ez igy van, mutatja azt az is, hogy ez a pénztár úgy anyagilag, mint erkölcsileg azon a magaslaton még nem volt. Hogy ez igy van, azt később kézzelfoghatóan fogom bebizonyítani.Hogy mind ez igy történt, nem tehetünk róla, de örömünkre szolgál, hogy az összesség érdekében ilyen fényesen sikerült működnünk. De egy baj van, amennyire mi örülünk eme állapotoknak, annyira fájnak ezek a sikerek Deffert, Wéber ur és társának, akik eddig ketten képviselték az „Önképzőkör" 15 tagjának érdekét, azaz igazságtalan vagy, mert most már 16 tagja van, mert Váry ur,

amint azt ő székfoglalójában mondotta, kötelességének tartotta futólépésben rohanni a 11. titkári állásra, hogy megmentse a fodrászsegédeket a zülléstől és a veszedelemtől. (Szegény fodrászok! A szerk.)A Váryval való szövetkezése az Önképzőkörrel csak azért történt meg, hogy valahogy vissza hódíthassák a húsos fazekat, a „Beteg- segélyző-pénztárt," amely igen jó pénzforrás volt ezeknek az uraknak holmi „rendkívüli segély, készkiadás* czimen. Hogy azonban megkíséreljék mégis a tények megdöntését, szokásukhoz, híven a leggyalázatosabb rágalmakat szórják a vezetőség és a tisztviselőkre, rájuk fogják az apagyilkosságtól a kávéházi kabátlopásig terjedő vádakat. És a végén nagyot akarnak mondani Wéber urék, de természetesen olyat, amit ők maguk sem hisznek el. Elmondja Wéber ur, hogy a pénztár tisztviselői nem értenek a pénztár vezetéséhez, az elrontott könyvek halomszámra hevernek a földön; a kiadások óriásiak; a panaszok a tagok között nőttön-nőnek; az orvosok nincsenek megelégedve, mert nem tudják megérteni, miért szabad csak a főorvosnak rendelni; a tagok maguk fizetik az orvost és a patikát.Hát mi kérjük mindazokat a tagokat, akik maguk fizették az orvost és patikát, hogy pénzüket visszaadjuk, mert ezekről csak Wéber ur tud, úgy látszik, mert nálunk csak egy ilyen eset fordult elő, hogy panasz jött. Radek pénztári tag, aki Marberger dr.-t nem találta otthon és dr. Révészhez fordult kezelés végett, amiért be is nyújtott a pénztárhoz egy 6 kor. orvosi díjról szóló nyugtát és 60 fillér gyógyszer-számlát, amit meg is kapott, a pénztár pedig behajtotta a mulasztást elkövetett orvoson ezen összeget, tehát a tag sem veszitett, de a pénztár sem. Ez volt az a 40 fokos lázas beteg, aki már 4 nap munkában volt, igazán csodálatos. De most már csak az a kérdés, hogy melyik az igaz. Wéber ur azt állítja, hogy a tag 2 koronát fizetett az orvosnak, a tag azonban 6 koronáról szóló számlát nyújtott be és annyit is vett fel a pénztárnál. Itt is kitűnik, mennyire szavahihető Wéber ur és hírforrása. Egy hosszú mesét mond el azután Wéber ur kétségbeesetten, hogy a szegény asszony, akinek a férje halálos beteg volt, kétségbeesve szaladt Marberger doktortól helyetteséhez és onnan dr. Úrikhoz, onnan dr. Bród- hoz és igy tovább.Nem vagyok orvos, de ha valaki halálos beteg, 40 fokos lázban fekszik és egy orvosi látogatás és 60 fillér ára torok-öblögető viz annyira kigyógyitsa, hogy 3 nap múlva üzletbe megy és dolgozik, akkor ez az orvos után való szaladgálás csak hasznára vált, mert a sok közül a legjobb orvosra talált.Wéber József ur dr. Ungár Imre pénztári orvossal történt beszélgetéséről is csodákat mond el és dr. Ungár urnák mondott szavait mondja el. A mint ezeket olvastuk, megindítottuk az előzetes vizsgálatot, a melynek elintézéséhez majd Wéber urat is meg fogja

3. oldal.hívni a kiküldendő bizottság, ahol dr. Ungár is jelen lesz és majd ott mondja el mindezeket, majd akkor ki fog tűnni a nagy mesének valótlansága, addig is itt közöljük le dr. Ungár Imre orvos urnák nyilatkozatát:Tekintetes Szerkesztőség!A „Fodrász-segédek Szakközlönye“ f. évi 3. számában Wéber József fodrász „ Beteg - segélyző-pénztári botrányok* czimti czikkében személyemmel is foglalkozik. Ezennel kijelentem, hogy Wéber Jó zse f sohasem volt laká
somon vagy legalább ily néven, mint beteg- segélyző-pénztári tag be nem mutatkozott; kijelentem továbbá, hogy az uj rendszer életbeléptetése óta egynéhány nagyon kevés betegnek rendeltem lakásomon és vagy cou- pont vettem, ha erre feljogosítva éreztem magam, vagy pedig rendeltem, de honoráriumot sem nem kértem, sem nem fogadtam el, úgy, hogy az uj rendszer életbeléptetése óta még egy fillér bevételem sem volt fodrász- betegsegélyző-pénztári tagtól. Kijelentem továbbá, hogy a nekem imputált megjegyzés általam nem ejtetett s fölkérem Wéber József urat, -ezen szavait mielőbb rectificálni, mert nem vagyok hajlandó ilyet eltűrni. Teljes tisztelettel dr. Ungár Imre betegsegélyző- pénztári orvos.íme ilt v an ! Wéber József urnák egyik főfegyvere visszafelé sült el és kitűnt, hogy nemcsak a vezetőséget gyanúsítják meg alaptalanul, hanem dr. Ungárt is.Ami a tisztviselőkre mondottakat illeti, nem bocsátkozunk védelembe, beszéljen a következő jegyzőkönyvi kivonat:Jegyzőkönyv. Felvétetett a fodrász-segédek betegsegélyző pénztárának 1905. évi szept. hó 5-én tartott igazgatósági ülésén. 2. pont 
Flesch Péter pénztárnok jelenti, hogy a pénztár pénzügyei annyira jól állanak, hogy az év végén igen szép felesleg lesz, nem pedig deficzit, miután ezidő szerint is mintegy 2000 korona készpénz van, indítványozza, hogy helyeztessék el a takarékpénztárban.

Stankovics Sándor elnök ur örömének ad kifejezést, hogy a pénztár pénzviszonyai ennyire javultak, indítványozza, hogy a tisztviselőknek és a pénztárnoknak jegyzőkönyvileg fejezze ki köszönetét ezen buzgó munkájukért, ezen indítványt az igazgatóság egyhangúlag elfogadta.Tehát Wéber, Deffert ur és társai, mit szólnak önök mind ehhez, a mikor önök 1905. év január hó 1-én 43 kor. 84 fillért hagytak a pénztárban és 800 koronát vettek fel a tartalék-alapból, és ez az igazgatóság ezt visszafizette és a mai napon már 3400— 3500 korona van a pénztárban. Honnét vette Wéber ur az adatokat?Azt mondja továbbá Wéber ur, hogy a pénztár tisztviselői olyan főnököket hajtattak végre, a kik nem is tartoztak, ez is egy merő valótlanság, mert az első végrehajtások csak szeptember hó 15-én lettek bekiildve az Elöljáróságokhoz, tehát még kézbesítve se lettek a főnököknek, hogy voltak munkaadók,



MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA.
6. szám.4. oldal.a kik botrányt csináltak a pénztárnál, mert kétszer követelték rajtuk a tagjárulékot, de ha tudni akarják, hogy mindezeknek ki volt az oka, azt is elmondom, hát mindezeknek oka Váry ur volt, az önök másodtitkára, a ki a betegsegélyző-pénztárnak érkezett pénzeket az ipartestület javára könyvelte el és igen szépen vissza is fizette a pénztárnak az összegeket. Ezek voltak azok a botrányt előidéző főnökök és jogosan, hanem kérem forduljon Wéber ur Váry úrhoz és attól kérdezze meg, hogy igy van-e.No lássa Wéber ur, kár volt önnek arról beszélni, a mihez nem ért, jobb lett volna a borotvánál maradni, vagy ha már hirlapirásra adta fejét, irt volna tovább is a patkány farkáról, mint hajnövesztő szerről, ahhoz talán konyit valamit, de ott is csak a patkány farkához.A szaktársaimat pedig én is kérem, nyíljon már ki végre még jobban a szemük és lássák be végre, hogy Wéber ur és társai a hazugságból és gyanúsításból élősködnek az önök hátán, vagy legalább akarnak élősködni, mert hiszen elestek a betegsegélyző pénztártól, az ő volt jó pénzforrásuktól és az fáj nekik, hogy látják, hogy a pénztár rohamosan előre halad, a mióta a segédek vezetik.

Bozsejovszky és Társai.Ezek az urak csak nem tudnak a tisztességes utón járni és a mint látszik, nem is ismerik, mi az emberi tisztesség. De hiszen ezen csodálkozni sem lehet! Mit tettek Bozsejovszky és Tsai mind ez ideig a szaktársak érdekében ? Semmit. És mit tettek mindazokkal, a kik önzetlenül szolgálták mindenkor a szaktársaink érdekeit, meggyanúsították, megrágalmazták. Hogy miért tették mindazt, azt mindannyian tudjuk, hogy szolgálatot tegyenek az ipartestületi klikknek, hogy ellenértékűi pillanatnyi előnyöket biztosítsanak maguknak a szaktársak testén keresztül. És mindeddig sikerült is nekik mindazokat, a kik az összes fodrász-segédek érdekébeu bármely irányban mozgalmat indítottak, gyanúsításaikkal elkedvetleníteni, és szaktársaink érde
keit eladni és a judáspénzen megosztozni.De most a szakszervezet vezetőiben emberükre találtak, a kik nem engedik a szaktársak és igy a maguk érdekeit a vásárra engedni, hanem czéltudatosan haladnak az igazság utján előre. Hogy ez Bozsejovszky uraknak nem tetszik, az igen természetes, mert megbízójuk, az ipartestületi klikk lassan belátja, hogy ezek nem is olyan kemény legények, hanem csak közönséges kufárok, akik az Önképzőkör czégére alatt meghamisított portékát árulnak az ipartestületnek jó pénzért.Bozsejovszky urék is észrevették, hogy a talaj inog a lábuk alatt. Mutatja azt az is, hogy a legvégsőre határozták el magukat és megpróbálták a szakszervezet vezetőinek az utolsó haláldöfést adni. Beiratkoztak az V. kerületi szakcsoportba hétfőn és már pénteken összeültek, megírtak egy nyilatkozatot, a melyben a szakszervezet vezetőségét sikkasztással vádolták és természetesen a „Fodrász Újság "-bán leközölték. A tagok pénzét felosztották testvériesen. Hogy a támadás

nyomatékosabb legyen, Bozsejovszky, Kertész és Társai alá hamisították a csoport tagjainak a nevét a nyilatkozat alá. Csakhogy ember terve, Isten végez! Ez volt náluk is a baj, mert a szakcsoport tagjai, a kiknek a nevét alá hamisították a nyilatkozat alá, a következő nyilatkozat közlésére kértek fel bennünket. Nyilatkozat.A magyarországi borbély- és fodrász-segédek szakegylete bpesti 5 sz. lielyicsoportjainak alulírott vezetői és tagjai, kijelentjük, hogy a Bozsejovszky Nándor és tsai által a „Fodrász Újságában közzétett nyilatkozatukkal nemcsak, hogy nem azonosítjuk magunkat, de ennek megírásáról és közzétételéről tudomásunk sem volt.Aláírásainkat pedig azon Bozsejovszky ur és társai hamisították s igy azértlsemminemü felelősséget nem vállalunk s az ottan elmondottakat közönséges rágalomnnak nyilvánítjuk.Ami pedig az 5 sz. csoportot illeti, nem hogy feloszlatni kívánjuk, hanem ellenkezőleg felhívjuk szaktársainkat, hogy minél számosában iratkozzanak be, hogy annál nagyobb erővel tehessük tönkre az ilyen szennyes fegyverekkel és érdekünk ellen küzdő Bozsejovszky és társai-féle strébereket.Kelt Budapesten 1905 szept.
Hirsch Sándor Marái Dániel
Döntök Gyula Perjcsy Gábork
Reiter Mihály Petiik János
Hardi Ferenc Szecsey Sándor

Major SándorHát szaktársaim, van-e elvetemültebb ember a világon ezeknél az embereknél? Van-e ember, a ki becstelenebb tettre vetemednék, mint ezek az emberek? El lehet-e képzelni aljasabb vállalkozást ennél. El lehet-e képzelni aljasabb munkát annál, ha valaki, hogy aljas czélját elérje, meggyanúsít tisztességes embert, ha mindjárt névhamisitás árán is ?  Azt hiszem, erre csak Bozsejovszky és Kertész urak vetemedhetnek, de más nem.Szaktársak egyébb mondani valónk ehhez nincsen, de figyelmetekbe ajánljuk ezt az embereket és ti bánjatok el velük érdem szerint.
Nyilatkozat.A „Fodrász-segédek szakközlönye" czimii lap október l-i számában a „Nyilt-tér“-ben egy közlemény jelent meg Kertész József és tiz más társa aláírásával.Eltekintve attól, hogy az aláírások — három kivételével — hamisítva vannak, mindannak daczára az illetékes hatóságnál megtettük sikkasztás czimén a feljelentést a három értelmi szerző ellen.

A Magyarországi
borbély- és fodrász-segédek szakegylete 

központi vezetősége.A fenti nyilatkozattal kapcsolatban értesítem a szaktársakat, hogy Kertész József és társai ellen ugyanezen nyilatkozatban foglalt, személyemet is érinteni akaró piszkos támadásért feljelentést tettem az illetékes bíróságnál. Nagy Béla.

Oktatás.Ünnep volt a múlt hó 21-én az ipar- testületi tanoncz-szakiskolában. Vizsgát tartottak azon tanonezok felett, akik oda beiratkozván, azt hitték, hogy ott tanulni is fognak valamit. Pedig később, ha gondolkodni megtanulnak, akkor fogják fel, hogy mire is tanították őket ott . . .Rendetlenségre, szennyes munkára és a mi a fő, a „tanár" urak iránti alázatos szolgaságra.A ruhanemű, amit ott használnak, oly undorító állapotban van, hogy azok a szegény, a mai társadalom által „ingyen borotválásra" kárhoztatott embertársaink is kerülik ezt a 
Jótékony bódét. “

És mindez azért van, mert a klikk takarékoskodik, amely „tanár urak“-nak titulál- tatja magát a tanonczoktól. Ez a pedagógiai tanítás.Annál buzgóbban ösztökélik a tanonczo- kat a pénzgyüjtésre, mert hát babérkoszorúra van ismét szükség, egy, a klikk fő-vezetőjének ábrázata körüli keretre.Szegény fiuk, annyira telik busás alamizsnakép összeszedett filléreitekből, hogy önmagatoknak kenyérre, ruhára nem, csak tanítóitoknak „babérra" ju t!?  . . .Ha kiléptek az élet porondjára, akkor jön a harmat, átok kíséretében a ti szenvedéssel összekoldult filléreitekből összetákolt, hamis dicsfényül babérkoszorú leveleire. „Mert hiszen már most sem vagytok eléggé alázatosak irántunk/* ezen szavakkal támad rátok a szakiskolában a klikknek egy haszonlesésből élősködő embere. De hát mi az ördögnek is kívánja az az „uracska** az alázatosságot? Hogy soha az életben ne merjetek emberi jogaitokért síkra szállni s hogy a jezsuiták folyton élősködhessenek rajtatok! Arra az alázatosságra akarják tanítani iparunk és a jövő harezosait, amelyet ma minden ipar öntudatos munkásai kikorbácsolni igyekszenek az emberekből. Csak butítsatok, már kezd pirkadni a hajnal; nemsokára világos reggel lesz!
Világosság.Betegsegélyző-pénztárunk vezetői ellen a legádázabb gyanúsításokkal, rágalmakkal léptek fel annak idején az ipartestületi klikk, a kerületi demagógok, korifeusok és elbolon- ditottjaik. Azt hitték, hogy tisztviselőinket is az önérdek fogja munkájukban vezérelni. Csakhogy végre belátta egy-két józanabb gondolkozásu ember azt, hogy a rágalmak, gyanúsítások nem illethetik azokat, kik igazán önzetlenül emberfeletti munkát végeznek.Betegsegélyző-pénztárunk jelenlegi elnöke. 

Sztankovits Sándor elismerésre valló tanujelét adta annak, hogy őt nem lehet tévútra vezetni s a legutóbb megtartott igazgatósági ülésen jegyzőkönyvi köszönetét szavaztatott az iroda vezetőinek lelkiismeretes munkájukért s indítványozta, hogy az ő közbenjárása által ez mind a három szaklapban közzététessék.A jegyzőkönyvi köszönet ellen felszólalt ugyan Nagy  Géza igazgatósági tag és méltán azt mondta, hogy az irodában dolgozó elvtársaink a munkások érdekét tartják szem előtt s csak kötelességüket teszik, ha lelki- ismeretesen dolgoznak s ezért ők nem várnak köszönetét. Nem azért jöttek ide, hogy ünnepeltessék magukat, hanem hogy tovább is a munkások érdekében dolgozzanak.Azonban Sztankovits elnök indítványát, ki maga is a komoly kötelességtudás embere és igaz ügyszeretettel foglalkozik pénztárunk ügyeivel, az igazgatóság teljesen magáévá tette s jegyzőkönyvi köszönetét szavazott a tiltakozás daczára is.Amint láthatják szaktársaink, a rágalmak özöne itt is visszafelé sült e l ; pénztárunk ügye úgy erkölcsileg, mint anyagilag felülmúlja még a mi várakozásunkat is s a jövőben pedig, hisszük, hogy még kettőzöttebb erővel íogják megtenni kötelességüket elvtársaink, kiket mindig a munkástársi szeretet vezérelt munkájukban.
T1TZ GYULA, fodrász. Elvállalja m indennem ű h ajm u nkák elkészí

tését jutányos árban.
Budapest, V II . Erzsébet-körut 51.



6. oldal. MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA. 6. szám,mit tettek akkor is Joszt Péter, Deftert és társai az Önképzőkörrel V Azt is ép úgy, mint ma a szakegyesületet, elmondották az anarkisták gytilhelyének, megrágalmazták a vezetőséget,! arra törekedtek, hogy Farkas Kálmán m e g-! unja a további küzdést, őt is kikiáltották | veszedelmes anarkistának stb. Azután, m ert; az ipát testület úgy kívánta, törölték az alap- j 
szabályokból a munkaközvetítést, a munka
nélküliek segélyezését, később belecsempészték az alapszabályokba a 14. §.-t. Szóval leütötték | a fejét és igy lett belőle egy nagy sem m i., A mely szaktársunkat magukhoz dédelgették, 
butították tovább, ép úgy, a mint azt ma teszik, | s beszegődnek az ipartestület uszályhordozó- j jának, pillanatnyi előnyökéit stb.Ezek voltak azok az okok, Deftert ur, a miért nem felelt meg az alapitó intentiójának | az Önképzőkör.És most kedves Deftert ur újra felteheti I a hivatalos arczát és kalapját, de vegye le i az álarezot, hagyja félbe meddő munkáját, térjen a jó útra. legyen hasznos tagjává | szaktársainak, hogy a jövő nemzedék ne j mint ama bizonyos türelmes állatot emlegesse. | 

Farkas Kálmán. |V á l a s z .Az ipartestület elnöksége három sor-1 bán értesíti a segédek szervező-bizottsá- j gát, hogy a segédeknek a munkaviszony! rendezése iránt felállított követeléseit a | mesterek nem hajlandók teljesíteni. A válasz száraz és rövid, ép oly kurta,] mint Joszt urék eszecskéje. Nem ma-1 gyaráz, nem mondja meg, hogy miért, | milyen okok miatt nem teljesíthetik jogos követeléseinket, de ezen nem kell | csodálkoznunk, mert magyarázatát adni | annak, a mit Joszt ur és érdektársai í tesznek, még náluknál sokkal okosabbj emberek sem igen tudnák megadniAz értesítés helyett azonban magyaráz a „Fodrász Ú jság,“ érdemes testületünk hivatalos lapja. Lefösti annak a közgyűlésnek a lefolyását, a melyen a mestereknek a segédek benyújtott követeléseit tárgyalni kellett volna. Jól jegyezzük m eg! tárgyalni kellett volna, mert ez a t. gyűlés minden egyebet tett, csak nem tárgyalt. Az egybegyült mesterekkel a segédek követeléseit meg sem ismertették, annak tartalmáról a jelenvolt mesterek halvány sejtelemmel sem bírtak. Ezt Joszt ur taktikából tette, mert tudnia kellett, hogy a mesterek nagy többségében meg van a szánc/ék a munkaviszony rendezésére s a segédek jogos és teljesen méltányos kívánságai elől nem zárkóznak el s a munka- viszony rendezésének szükségességét maguk is elismerik. De kellett ez a taktikai fogás Joszt uramnak és gárdájá nak, hogy vele hatalmukat megmutassák a segédekkel szemben. Szükségük volt arra,'hogy a dolgot elsunnyogják, hogy nyilvánosságra ne hozzák, mert különben az a veszedelem érte volna őket, hogy a mesterek józanabb, tisztességesebb része igenis belemegy a követelések tárgyalásába és joszt uramék

hitvány fondorkodása kudarezot vall. Ettől a kudarcztól pedig Joszt uramék nagyon féltek, mert egész pozicziójuk függött tőle. Elsütötték tehát még egyszer — talán utoljára — azt a puskát, a melylyel régi prakszisuk szerint a mesterek szemébe durrogatják a port, hogy ne láthassák tisztán a helyzetet, mert ha ez egyszer bekövetkeznék, vége volna Joszt uram prófétai dicsőségének, mert a hazudozás, ferdítés, a nyilvánvaló tények letagadásának hitvány politikája helyett a józan értelem és belátás foglalna helyet a mesterek soraiban s nem kellene egy elvetemült érdekbanda miatt az egész szakmának szenvednie.De a puska, Joszt uram, ez egyszer visszafelé sült e l ! Azok a mesterek, akiket önök odacsőditettek a Városháza termébe azért, hogy ép oly tájékozatlanul, üres fejjel távozzanak, mint ahogy oda mentek, már szintén gondolkodnak a dolog felett s kezdik vakarni a fejüket. Kezdik megismerni az önök hazug, gálád politikáját s kezdik belátni, hogy a békés megegyezést, ami pedig mindkét félre nézve az egyetlen okos kivezető ut lett volna, önök szennyes klikkérdekből, ravasz fondorlattal akadályozták meg. Mert ne higyjék azt, hogy a „Fodrász Ú jságáb an  megeresztett ultimátummal önök megfélemlítik az öntudatos, szervezett szaktársakat s vele leszerelhetik a helyzetük javítására megindult mozgalmat. Korántsem! Ez a mozgalom ugyan nem Joszt ur butaságából táplálkozik, de annyi bizonyos, hogy újabb stiklijével nagy mértékben elősegítette, most már csak a bolond nem látja, hogy önökből hiányzik minden jóakarat és képesség szakmánk tűrhetetlen viszonyainak rendezésére.Joszt uram már bizonyosan hallott valamit a kancsal mészáros históriájáról, aki sohasem oda üt, ahova néz. Nos hát ön ennél a kérdésnél tisztán ennek a közmondásos alaknak a szerepét töltötte be. Még pedig tehetségén felül jól töltötte be. Ön a segédek szervezkedésére nézett s a mesterek egy jelentékeny részét ütötte homlokon. Ezt az ütést pedig nem egykönnyen fogják kiheverni.Azt, amit a békés megegyezés reményében a segédek szervezete eddig kerülni akart, Joszt uram és érdektársai most kényszerítő szükségképen erőszakolják reá a szaktársakra botor, semmivel nem indokolható eljárásukkal. Ne higyjék, hogy az öntudatos, szervezett szaktársak oly könnyen felülnek az önök pimasz provokácziójá- nak, hogy Joszt ur nagyobb dicsőségére talán hirtelenében beleugranak egy meggondolatlan sztrájkba. Ez az

eszköz lesz az utolsó, amellyel őt és gárdáját át fogjuk adni az átkos múltnak. Ha Joszt urék erre spekuláltak, egyelőre eltévesztették a számítást. Mert a sztrájk meg lesz ugyan, mivel az ily kvalifikálhatlan eljárással szemben más mód nem is mutatkozik, de nem Joszt urék szája-ize szerint.
A fővárosi összes szervezett mun

kás-szakmák felajánlották helyiségeiket 
a szövetkezeti borbélymithelyek felállí
tására. A szervező-bizottság ezenfelül 
gondoskodott helyiségekről oly helyeken, 
ahol az czélszeriinek és szükségesnek 
mutatkozik, hogy a kellő időben bor
bély- és fodrász-miihelyeket állíthasson 
fe l a nagyközönség szolgálatára. Minket tehát Joszt urék kiéheztetni nem fognak, bármennyire spekuláljanak is rajta, hanem igenis kiéheztetik a mesterek óriás nagy részét.Ez bevégzett tény s az események után másra nem is gondolhatunk. A pofon, a mit Joszt ur reánk mért, azokat találta, akiktől ő nyeri támogatását. Hát viseljék békettiréssel, hiszen talán maguk is úgy akarták. A magyar embernek régi tulajdonsága, hogy csak a maga kárán tud tanulni. Hát tanuljanak. A szervezett szaktársak minden erejükkel azon lesznek, hogy az oktatás jól sikerüljön.Joszt urnák a „Fodrász U jság“ -ban közölt ultimátumára azonfelül is volna némi megjegyzésünk. Azt mondja ugyan is, hogy megvetéssel viseltetik „a segédek mostani vezetői“ iránt. Hát Joszt uram ! Ki a tarka kutya kért öntől rokonszenvet? Ki akarja magát közülünk az ön becses barátságába behízelegni? Mi öntől csak becsületes, nyílt eljárást vártunk, de a történtek után beláttuk, hogy ön erre nem képes. Azt az emlékiratot, a melyben a segédek követeléseiket fektették le, önnek lett volna kötelessége a mesterekkel megismertetni és tárgyalás alá bocsátani. Ön e helyett azt tette, hogy a mesterek teljesen tájékozatlan tömegére saját csatlósaival határozatot oktrojált, amelyet önmaga csak azért nem fog megbánni, mert hiányzik hozzá a lelkiismeret és józan belátás.Nohát, Joszt ur! mi önt és érdektársait az erkölcsi züllés lejtőjén nem követhetjük, de tanácsokkal sem szolgálhatunk önöknek, mert ez úgysem fogna a hájfejeken Mi önt és érdektársait csak kényszerűségből említjük fel ezen a helyen is, nem azért, mintha nagy kedvünk volna veszekedni önökkel. Verebekre ágyúval nem szoktunk lőni, botot pedig azért nem használunk önökkel szemben, mert bizonyosan tudjuk, hogy önt és érdekbandáját maguk a mesterek fogják eldorongolni — és nem is oly sokára.



5. oldal.6. szám. MAGYARORSZÁGI BORBÉLY ÉS FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA.

A vadorzó.Láttak-e már szaktársaim vadorzót, a ki elmegy az erdőbe és sípot visz magával, a mely sip hangjával az őzt akarja tőrbe csalni és ha véletlenül az őz helyett az erdőkerülő hallja meg a sip hangját és megy a hang után, a vadorzó az őz helyett az erdőkerülőt lövi le. így akart tenni velünk is Bozsejovszky ur, ki szinleg barátságot kötött velünk és hozott egy czikket a főnökök ellen, hogy azután ha leközöljük, oda vihesse hozzájuk és izgassa őket ellenünk és vállalkozzék a visszatámadásra. De hogy nem úgy sikerült a dolog, amint azt Bozsejovszky ur számította, csak a mi előrelátásunk az oka és a helyett, hogy mi mentünk volna lépre, Bozsejovszky ur maga esett a verembe, a mit nekünk ásott meg.A czikket Bozsejovszky ur maga irta és elhozta hozzánk, hogy közöljük le, de nevének a kihagyásával. Mi a czikket átnéztük, de nem közöltük a durva támadások miatt. De mert Bozsejovszky ur annyira vetemedett, hogy névhamisitónak is felcsapott, kötelességünknek tartjuk a czikket leközölni, már csak azért is, hogy a főnökök lássák, kik a túlzó követelők és hogy igy nyilatkozik róluk a kitartott hölgyük, a ki nekik elég pénzükbe kerül, hogy végre ők is megismerjék az érdekeiket istápolókat és Ítéletet alkossanak maguknak az Önképzőkör vezetőiről. A czikket itt közöljük teljes terjedelmében.
Szervezkedés.A szabó, suszter, cseléd, de még az utcza- seprők is szervezve vannak, csak a müveit fodrász-segéd urakban nincsen annyi Önérzet, hogy talpra álljanak és véget vessenek a XX. század legnagyobb szégyenének: a fodrászsegédek rabszolgaságának! Vagy minek nevezhető egyébnek a mi viszonyunk a munkaadóinkkal szemben ? Feltétlen engedelmességgel a parancsoknak magát alávetni, amely parancsokban pedig a földig való lealázás foglalva van; úgymint: a söprés, általános tisztogatás, súrolás, padlófelmosás, ablak tisztogatás, rézből való edények tisztitása, viz be- és kihordása, piszkos, bűzös edényekben, de még a szemét kihordása és a köpőedények tisztogatása is 'a müveit fodrász

segédek föteendöi. De különösen a ,,jobb“ üzletekben, ahol a munkaadók még azt a csekély étkezést is a tanulótól megtakarítják, s igy tanonezot nem tartanak, mert hisz ott van a müveit segéd ur. az majd elvégzi a háziszolga-munkát is.Tehát épen a jobb üzletekben megkövetelik a munkaadók a „jobb/1 tehát idősebb müveit segédeiktől, hogy mindezen megalázó munkákat elvégezzék. El is végzik! Ép úgy eltűrik, hogy a munkaadók minden ok nélkül meghosszabbítják a munkaidőt, teljesen az ő kényük és kedvük szerint. Egy szóval a müveit iparunk müveit segédei a szó szoros értelmében valóságos rabszolgák. A munkaadók pedig valóságos basák! Élet és halál (kenyér) urai! Mert merészeljen csak egy szóval is felszólalni vagy ellenvéleményt mondani a hatalmas basáknak, rögtön kész az ítélet: kirúgják! így nevezik munkaadóink a segédek elbocsájtását.A XX. században, a müveit államok közé ékelt szabad államban, müveit rabszolgák! Ugye egy csodabogár! Ilyen csodabogarak az én kedves szaktársaim velem együtt! Sokat elmélkedtem azon, vájjon mi tartja vissza őket attól, hogy a feléjük nyújtott testvéri kezet nem sietnek elfogadni, vájjon miért nem sietnek szervezkedni, hogy a rabszolgaságtól végre megszabaduljanak? Oka ennek

tán a müveletlenség, a bűnös könnyelműség vagy tán a buta gőg ? Én úgy találom (és ezt ne vegyék rósz néven a szaktársaim, hisz tapasztalatból beszélek), mind a három | tétel szerepel és okozza azt, hogy az egész ! müveit világ által elismert, egyetlen biztos j gyógyszer a mi bajainkra a „szervezkedés" ! oly lassú tempóban halad előre.• Hát inkább rabszolgák vagytok, inkább még a cselédek, de még az utczaseprők által is lenézett munkákat is elvégezitek, mintsem hogy kenyeres pajtásotoknak szeretettel a felétek nyújtott segítő kezet elfogadnátok ? És ti müveit iparosoknak csúfoljátok magatokat? A susztert, a szabót lenézitek, mikor még a cselédek és az utczaseprők is jogosan 
lenézhetnek benneteket? A müveit iparos segédeket!Rég kijelentettem és ma is azt mondom : szégyenlem, hogy ilyen emberekkel kell az iparomat folytatnom. Szégyenlem a gonoszságot, a miiveletlenséget, a hülye meg- hunyászkodást és a vérig sértő megalázkodást a munkaadók legnagyobb részéről és ép úgy szégyenlein a szaktársaim által tanúsított magaviseletét úgy a munkaadók, mint a szaktársakkal szemben.Hiába való minden intrika, minden megfélemlítés és megrágalmazás a munkaadók részéről, (hisz ott csak a hülyeség és rossz akarat beszél; és kár értetek szegény félrevezetett rabszolga szaktársaim; a ti tartózkodástok is a szervezkedéstől csak rövid idő kérdése, mert a felvilágosodottság fáklyája messzire és minden egyes szaktársnak az elméjét meg fogja világítani és a munkásság egyetlen üdvözítő útjára terelni. Ti, szegény rabszolgatársaim. meggondolatlanságtokkal és a munkaadók hülye befolyásaikkal ezen proczesszus megéréset csak halogatni, de megállítani nem fogjátok! Akinek egy csöpp esze van, az meg tudja alkotni magának a fogalmat a szervezkedés erejéről és hasznáról. Ezt vegyék figyelmükbe a munkaadók és szívleljék meg a szaktársaim is. Hisz iparunk tekintélyéről és jövőjéről van sző. Tehát vegyék tudomásul, mi a czélunk a szervezkedéssel. Czélunk első sorban is a segéd és munkaadó közötti viszonyt és a munkaidőt szabályozni, úgymint iparunkat a salaktól megtisztítani. Ezen reformok pedig nemcsak a segédek, de első sorban a munkaadók javára fognak válni és fel fogják emelni iparunkat az őt megillető nívóra. Tehát ha munkaadóink nem akarják, hogy őket iparunk és a segédek ellenségének tekintsük, ők maguk buzdítsák a segédeiket, hogy szervezkedjenek. Akik az ellenkezőt teszik, azok vagy hülye gőgből vagy iparunk és segédeink ellen velő ellenségeskedésből cselekednek.

Bozsejovszky Nándor.No, nagyrabecsült főnök urak, hogy tetszik önöknek a kitartott hölgyük, Bozsejovszky ur megtisztelése, hogy vannak vele megelégedve, Mi csak azt kívánjuk, hogy minél több ilyen csemetét neveljenek az Önképző - körben és igy hálálják meg valamennyien a kitartást, mint Bozsejovszky ur.A szaktársainkat pedig óva intjük, hogy az Onképző-körben nevelt ilyen Judásoktól óvakodjanak és kerüljék őket, mert úgy járnak, mint az erdőkerülő, a vad helyett szaktársait lövi le ez a vadorzó.
B e k i i l d e t e t t .

Tisztelt Szerkesztő U r!Nagyon kérem soraimnak b. lapjában egy kis helyet szorítani.Eszembe sem jutott volna lapunkba írni, ha egy igen furcsa lapocska nem kerül

véletlenül a kezembe, a melynek szerkesztője a lap élén oly szépen kéri a főnök urakat, hogy adják át azt a segédeknek olvasás végett. Persze, ez igy lett már a főnökök kerületi szervezeteiben elhatározva, hogy igy történjék, természetesen egy kis szelíd nyomás kíséretében. Mert ha ez nem igy történik, nem a főnök ur nyomja szaktársaim kezébe e szörny- szülöttet, magam is megvagyok győződve róla, hogy szaktársaim nem is tartanák érdemesnek kezükbe fogni.A szörnyszülött czime „Fodrász-segédek Szakközlönye." A lap tartalmát sem kedvem, sem időm nincs kritika tárgyává tenni, de mert tudom, hogy hogy és miért kellett megszületni e szörnynek, meg nem állhatom, hogy egyes kitételeivel ne foglalkozzak.A mi e szörnyszülött nagyrabecsült szerkesztőjét illeti, igen sokoldalú úriember, vagy hogy is mondjam ? egy elég ügyes szel
lemi légtornász, a milyent a Barokaldinál, a Vurstlipraterben, gyakran lehet látni: innét odaugrani és czigánykereket hányni.A „Beköszöntő czikké“-ben széltében-hosz- szában zengi, hogy „nehéz fekete felhők" tornyosulnak iparunk amúgy is borús egén. Sirámi mondatokban zengi el, hogy „égszakadás, földindulás, a fejünkre egy nagy csapás, anarcia dúl iparunk amúgy is kopár mezején/ A második • czikke „Iparunk és a szocializmus,“ a melyben remekül fejtegeti borongós arcczal és korgó gyomorral főnökeink  
borzasztó nyomorát, a melyben sínylődnek. 
É s az a fodrász-segéd, a ki ezt el nem hiszi, vagy nem tudja, vagy tudni nem akarja, az 
ellensége iparunknak, de saját magának is. Deftert ur. az istenért, ne menjen ki valahogy a napra, mert eltalál olvadni az a nagy szellemi erő.Azután következik sorrendben a beteg- segélyző-pénztárnak való kisiklása a kezükből, vagyis a felett jajgat, hogy az a bizonyos húsos fazékat, a melyet örökké a magukénak gondoltak, a szervezett fodrász-segédek vették át és vezetik. Neki megy a szakszervezetnek. Állá, itt van a kutya eltemetve! Ebben látja Deftert ur a bajt és tudja azt, ha a fodrászsegéd szervezve van, nem lehet az orránál fogva vezetni és ön kiesik a főnökök kegyéből.Kedves Deftert ur, ennyi butaságot a fodrászsegédeknek ma már nagyon nehéz össze hordani, úgy, hogy azt el is higyjék; elég nagy munka is volt.Ezek után kedves Deftert ur vigyázzon a napra, hogy a kobakja együtt maradjon, mert a „ Fodrász-segédek Szakközlönyének" ily kiváló szellemi erőre nagy szüksége van.„Hivatalos nyilatkozat." Hát kérem, Deffert ur, beszéljünk komolyan, beszéljünk mint régi ismerősök, de egyre kérem, tegye le azt a hivatalos arezot, de a kalapját is. Ön ir az 
^Önképzőkör megalakításáról, állá megvan. Ki is alakította azt a kört ? Ki is volt ennek a megalakitója ? Bizonyára az. a kit ön ma annyira magasztal, és elmondja róla, hogy nemes czéljai voltak a megalakításánál, hát igen, azok voltak. Hogy a segédi kar azonban nem értette meg nemes törekvéseit, arról az nem tehet; ez az, kis hamis.Ha ön azonban nem akarja tudni, hogy a segédi kar miért nem fogta fel annak horderejét, majd én elmondom. Ha jól emlékszem, a nyolezvanas években, körülbelül 1883. évben volt Budapesten egy fodrász-segéd, aki gondolkozott és oda törekedett, hogy a fodrászsegédeknek is legyen egy otthonuk és megalakította a „Budapesti fodrász-segédek önképzőkörét," az alapszabályokban felvette az ingyenes munkaközvetítést, munkanélküliek segélyezését stb. Ha szabad kérdeni, gyöngyöm,



Fodrász- és borbély-segédek!
Szaktársak!

Az öntudatos, szervezett szaktársak által helyzetünk javítására megindított mozgalom kicsalta odújukból a sötétség lovagjait. Azok az emberek, akiknek egyetlen és legfőbb törekvésük az volt eddig, hogy a borbély- és fodrász-segédeket megtartsák az eddig viselt járomban, akik a megtévesztés hazug frázisaival igyekeztek eddig is eltéríteni bennünket a jólétre való törekvés útjáról, most ismét elérkezettnek látják az időt arra, hogy akczióba lépjenek a fodrász- és borbély-segédek czéltudatos szervezkedési mozgalma ellen. Azok az emberek, akik az „Önképző-kör" czégére alatt az emberies érzés és lelkiismeret elaltatásának becstelen müvét űzték eddig, ezt a vállalkozásukat szélesebb alapra akarják fektetni s ebben a törekvésükben a ti tájékozatlanságtokra pályáznak, titeket akarnak ismét szennyes czéljaiknak behálózni, hogy szemetek látását, szivetek érzését elhomályosítsák, elnémítsák, s továbbra is készséges rabszolgákat formáljanak belőletek a kizsákmányolok részére.Elérkezettnek vélik az időt szakmánk hiénái, hogy újra előbujjanak odúikból s hangzatos frázisokkal téveszszenek meg s tántorítsanak el benneteket a czéltudatos szakszervezkedéstől. És éppen most, éppen akkor, a mikor minden értelmes és öntudatos szaktárs a szakmánk munkaviszonyainak rendezésére és javítására irányuló mozgalomtól várja helyzetének javulását, jövőjét, emberies megélhetését, most üti fel fejét ismét ez az ósdi banda, hogy gyengébb, tájékozatlanabb szaktársaink köréből tábort toborozzon szennyes czéljainak.Kész alkalmat szolgáltat nekik az ipartestület legutóbbi közgyűlése. Ezen a közgyűlésnek gúnyolt csődületen egy pár, minden emberies érzésből kivetkőzött iparlovag a borbélymesterek félrevezetésével, becsapásával keresztül vitte azt, hogy a segédeknek helyzetük javítására megállapított és előterjesztett feltételeit félrelökve, a saját akaratát helyezze az összesség akarata fölé. Ez sikerült is nekik. Sikerült nekik a mestereket megtéveszteni, most már tovább próbálkoznak, a segédekre is ki akarják vetni hálójukat. A hálónak pedig igen hangzatos czimet adnak: a „Magyarországi borbély- és fodrász-segédek szakszövetsége" néven, arra spekulálva, hogy a felvilágosult munkások már amúgy is felismervén a közös ügyekben való szövetkezés előnyeit, seregestül tódulnak majd a Joszt ur és érdektársai által felállított kelepczébe.A szervezett szaktársak czéltudatos mozgalmával szemben ez az elvetemült érdekbanda tehetetlennek érzi magát, kisegítő eszközre van szüksége. És ezt keresi és meg is találta az „Önképző-kör“ -ben, melyeket már most a nagyobb mesterek támogatásával és pénzével „fából vaskarika" szövetséggé akar átformálni, hogy a gyengébbek megtévesztésével tábort gyűjtsön magának a szaktársak czéltudatos törekvéseinek meggátlására. Ennek a szövetségnek, amelynek egyébiránt a terve is csupán Joszt ur és érdektársai homályos agyában van meg, az volna a feladata, hogy a segédeket elvonja tulajdonképeni feladatuktól s belőlük kezes bárányokat, könnyen nyírható jámbor juhokat formáljon, akik jámbor megadással várják és tűrjék, hogy gazdájuk őket a vágóhidra vezesse.Ebben a törekvésükben nem átallanak ezek az urak olyan jelszavakat sem hangsulyoz- tatni, a melyeknek beváltására nemcsak a képesség, de még a jóakarat sincsen meg bennük. Ők akarnak a borbély- és fodrász-szakma és a szaktársak baján segíteni, akik évtizedek óta



állottak tunya értelmetlenségükkel, piszkos érdekhajhászatukkal a szakma fejlődésének útjában. Ök, akik az „Önképzőkörében évtizedek óta összes tevékenységüket abban merítették ki, hogy a segédekből ferblihősöket, lóversenylovagokat nevelve, őket az élet igazi feladataitól eltérítsék, a nyomor miatti feljajdulásukat, jobblétre való törekvésüket az önfeledt mulatozás gőzében fojtsák el.Hát hol voltak ezek az urak eddig? Hol és mikor tettek valaha csak egy lépést is a segédek javáért, boldogulásáért? Mikor gondolkodtak vagy beszéltek ezek az urak eddig arról, hogy a borbély- és fodrász-segédeknek rendezett munkaviszonyuk és tisztességes megélhetésük legyen? Soha és sehol! És mi vezeti őket most arra a gondolatra, hogy szövetséget alakítsanak, épen most, amikor a szaktársak öntudatra ébredtek s helyzetük javítására komolyan törekednek, épen csak most jutott eszükbe az országos szervezés? Épen csak most tudták meg Joszt ur és érdektársai, hogy a szövetkezésben erő rejlik, hogy az újabb kor eszméi már kiszorították az emberekből a tunya közömbösséget, a nemtörődömséget. Hát mért nem eddig?Azért, mert ezeknek az uraknak sohasem volt eszeágában sem, hogy a szakma munkásainak érdekeivel törődjenek! Soha eszükbe sem jutott, hogy a borbély- és fodrász-segédek is emberek, a kiknek igényeik vannak. Igavonó barmoknak tekintették őket, a kiknek munkája gyümölcsét ők élvezték s annak tekintik őket ma is és újabb keletű szövetségi maszlagjukkal csak pántlikát akarnak tűzni az ökör szarvára.Szaktársak! A „bugylibicska egyletek" kora lejárt. Hitelét elvesztette! Ezt a korszakot akarják gazdáitok vissza hozni reátok, hogy továbbra is szabadon, veszedelem nélkül rakhassák nyakatokba az igát. Hogy továbbra is elvehessék eszeteket, józan gondolkodástokat és garasos jelszavakkal lakassanak jól benneteket, ha esetleg kenyérre és emberies létre áhítoztok.Aki közületek ezt akarja, aki a férfias küzdelemnél többre becsüli a szolgai csuszást- mászást; a kinek kedvesebb a korbács, mint a szabad munkával szerzett jólét; aki továbbra is csak eszköze akar maradni lelketlen ügynökeinek: az menjen, és lépjen be ebbe a szövetségbe és segítse kizsákmányolóinknak továbbra is nyakunkra rakni az igát.De aki megelégelte az emberieden rabszolgaságot, aki azt akarja, hogy tisztes munkája és fáradsága után tisztes elbánásban és megélhetésben részesüljön, annak helye ott van a küzdők, a felszabadulásra törekvők sorában.Öntudatos szaktárs époly megvetéssel fordul el a lélekkufárok újabb szövetkezeti vállalatától, mint a milyen megvetést és utálatot mutatnak ők a borbély- és fodrász-segédek jobblétre való törekvése iránt.Ők nem szakszövetséget, hanem rabszövetséget akarnak szervezni 1
A fodrász-segédek szervező bizottsága.
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6. szám. MAGYARORSZÁGI b o r b é l y - é s  f o d r á s z -s e g é d e k  s z a k l a p j a . 7. oldal.
Mire jó az Önképző-kör?A magát keresztény ideális szoczialistának stb. valló budapesti fodrász-segédek Önképzőkörének vezetősége a napokban közgyűlést tartott és nyilvánosságra kerültek az ott hirdetett osztozkodási hajlamok és műveletek. Megvádolják Reiter Mihály volt pénztárnokukat, hogy 72 koronát kiutalványozott Pauli Gyulának Azonban ezt csak most mondják. Volt idő, hogy az Önképző-kör vezetői, kik a betegsegélyző-pénztár igazgatósági tagjai is voltak, ugyanakkor Paulinák és más ilyen embereiknek 50 koronákat szavaztak meg, azaz egyenesen elloptak a munkások filléreiből. Szeretnék úgy tüntetni fel a dolgot, mintha ez Reiter Mihály iniciativájából történt volna. Pedig Reiter Mihály éppen azért fordított hátat nekik, mert nem tudta nézni az ilyen és ehez hasonló stikliket. így mentek el aztán a báli lakkczipőkre, kikölcsönzött frakkokra a fodrász-segédek alamizsnaképp összekoldult fillérei, úgy az Önképzőből, mint a betegsegélyzőből. Most aztán maguk is kezdik belátni, hogy tovább ily módon nem lehet bolonditani a szaktársakat, más eszközhöz nyúlnak, s ebben segítségükre vannak a munkáltatók, kiknek érdekükben áll, hogy munkásaik, a régi Jánosok, alázatos szolgáik maradjanak továbbra is. Csakhogy ma már felnyílt szaktársaink szeme. Hiába csalják őket lakkczipővel, kölcsönkért frakkal, nincs szükségük ilyesmire, hanem becsületes munkájuk tisztességes díjazását követelik, s emberek, s nem szolgák akarnak lenni. így nem csoda, ha ingyen lapot adnak ki a munkáltatók „kitartott hölgyei.“ Telik az Önképző szubvencziójából, illetve szaktársaink régebben elharácsolt pénzéből, no és kifizeti magát a munkáltatóknak is az a „kis pénzbeli áldozat.*1

Egyesületi hírek.
S z a k e g y le t i in k  k ö z p o n t i  h e ly i 

sége  V I I . ,  K a z in c z y - u tc z a  3 . I  em . 
m a g á n h e ly is é g b e n  T a n .Pénztári órák kedden és pénteken este fél 9-től 10-ig. Munkaközvetítés délelőtt 8— 10-ig, délután 2— 3-ig.Beiratási dij 50 fillér. Tagsági dij 30 fill.

Szakegyesületünk központi pénztárábaa legutóbbi kimutatás óta a következő összegek folytak b e : Komáromi csoport 16 k. 91 f., kassai csoport 12 k. 96 f., szombathelyi csoport 10 k. 77 f., szegedi csoport 14 k. 60 f., lugosi csoport 7 k. 13 f., 111. kér. csoport 12 k.Minden csoportnak vezetősége köteles havonta 25% levonásával a beiratási és tagdíj-járulékokat beküldeni a központba.
Figyelmeztetjük azon szaktársainkat, kik 3 havi járulékkal hátra vannak a tagsági dijakkal, azokat 8 nap alatt befizessék, ellenesetben elvesztik tagsági jogosultságukat.
Figyelmeztetjük a következő csoportokat, hogy több havi hátralékban vannak s ezt minél előbb rendezzék: Arad, Erzsébet- 

falva, Kecskemét, Gyula, N.-Kanizsa.Azonfelül a „Népszava" napilapra is fizessenek elő, amelyet minden munkásnak kötelessége olvasni. Kiadóhivatala és szerkesztőségeVII., Nyár-utcza 1. sz. Előfizetési ára egy hóra 1 kor. 60 fillér. Mindenütt követeljétek 
a „Népszavát. “

D r .  H a ln i  D e zs ő , betegsegélyző pénztárunk főorvosa, lakását VII. Szövetség-utcza 45. sz. alá helyezte át.
Rovancsolás a betegsegélyző-pénztár- 

nál. Szeptember hó 19-én az V. kér. elöljáró

sága megrovancsolta betegsegélyző-pénztá- runkat, átnézte az egész uj vezetést és mindent a legnagyobb rendben talált és a legnagyobb megelégedésének adott kifejezést. Újra egy csapás Deffert ur és társaira, mert az volt a végső reményük, hogy egy rovancsolás el fogja a szervezett fodrász-segédeket seperni a pénztárból és ők újra az osztozkodás téréi e léphetnek, de fájdalom, itt is, mint mindenütt, csalódás érte szegényeket.
Bojkott. Kassai szaktársaink Buxbaum Péter putikját bojkotálták, mert a szervezet ellen áskálódott. Önérzetes szaktárs kerülje e bódét.A >,benső viszony." A munkáltatók közgyűlésén sokat hangoztatták a segédek követeléseivel szemben azt a jó, benső viszonyt, mely a munkáltatók és munkásaik közt fennáll. Tóth Alajos József-utczai kóczosnál dolgozott Bujanovszky Lajos szaktársunk, ki a felmondási idő után kérte a még neki járó munkabérét. A fenti kóczos pofonnal fizette öt ki.Szaktársak! Legyen gondotok arra, hogy ez a kóczos is megismerkedjen a munkásököllel.

K ik  a h a z a á ru ló k  ?E czimen pártunk könyvkereskedésében egy kis füzet jelent meg, amely rámutat arra, hogy kik árulták és árulják el ma is a sokat hangoztatott .drága hazát." Vegye meg és olvassa el mindenki e kis füzetet. A jelen politikai helyzetet és a munkásnép ellen most folyó rágalmakat és gyanúsításokat más szinben fogja látni. Ára füzetenként 6 fill. Kapható a „Népszava" könyvkereskedésében, VII. Nyár-utcza 1. sz.
A magyarországi borbély- és fodrász-segédek

szakegyletének csoportjai a következők:
Budapest, II. kér. helyicsoport: Margit- körut 14, Kersáncz F. vendéglő (budai kispipa), minden csütörtökön összejövetel.111. kér helyicsoport: Hermann M. vendéglő, Szent.-Endrei-ut 1. sz.V. kér. helyicsoport: Arany János-utcza 18. sz. May-vendéglő.VI. kér. helyicsoport: Gyár-utcza 34. Paga Fér. vendéglő, minden csütörtök, összejövetel.VIII. kér. helyicsoport: Mária Terézia-tér 16. Szabó I. vendéglő, minden kedden összejövetel.IX. helyicsoport: Tompa- és Liliom- utcza sarok, Janitsch vendéglő, összejövetel minden csütörtökön.X . kér. helyicsoport: Martinovics-tér. Munkás Otthon helyiségében, összejövetel minden csütörtökön.
Arad, 1. sz. csoport: Munkás-Otthon helyiségében, összejövetel kedden és pénteken.
Erzsébetfalva, 2. sz csoport: Munkásönképzőkörben, összejövetel kedd és pénteken.
N.-Kanizsa, 3. sz. csoport: Rákóczy-u. 18.
Kassa, 4. sz. csoport: Nyomdászok szakegyesületében.
Szombathely, 5. sz. csoport: Kőszegi-u. 3.
Kecskemét, 6. sz. csoport: Városi vigadó.
Baja, 7. sz. csoport: Ipari munkások önképzőköre, Zich-vendéglő.
Lúgos, 8. sz. csoport: Népművelő-egylet.
Gyula, 9. sz. csoport.
Szeged, 10. sz. csoport.
Komárom, 11. sz. csoport: Ferencz József rakpart. Összmunkások helyisége.
Győr, 12. sz. csoport.
Pécs, 13. sz. csoport. Zrinyi-u. 15. Munkás önképzőkör. Összejövetel minden csütörtökön.V I D É K .
Győr. Az öntudatos fodrász-segédek Győrben is belátták a társulás, szervezkedés által elérendő előnyök szükségességét. Augusztus hó 30-án megalakították a 12. számú helyicsoportot. Csak előre most már a megkezdett utón. A tanulásra, felvilágosításra szükség van. A szakegylet a tudomány vára, a mely felvértezi a munkásokat az emberi jogok megismerése által önérzettel és a tudás hatalmával, az pedig az erőt jelenti. A csoport

vezetősége a következőképen alakult meg Elnök : Bognár Lajos, jegyző : Gottvald József, pénztáros : Rettig József, ellenőr: Kasztriener Adolf. Választmányi tagok: Török János, Nyáry Endre, Kasper Imre, Martin István.
Kassa. Kassai szaktársaink is megindították a mozgalmat a munkaidő szabályozása ügyében. Mint mindenütt, itt is vannak még olyan szaktársak, kik szégyenletes módon, bár tudatlanságuk következtében, árulói akarnak lenni saját testvéreik igazságos, jogos ügyének.Kassai szaktársaink falragaszok utján hívták össze társaikat a múlt hó 21-én tartandó nyilvános gyűlésre. A falragaszokon az igazságnak megfelelően van lefestve az ottani és az országban élő szaktársak helyzete. Többek között hivatkozás történik arra is, hogy: 

„ mikor vendégeink szemébe mosolygunk, 
ugyanakkor szemünkből az éhség, a „borra
való"-ért való szolgaias megalázkodás is 
vigyorog. M ás munkások felemelt fővel já r
hatnak az utczán, de mi még akkor sem 
érezzük magunkat embereknek. Minden járó
kelőben „ borravaló alamizsnaadót“ látunk, ki 
előtt szolgaias módon hajlongom szoktunk s 
ez az emberi önérzet arczulcsapása.“Az ottani szaktársak egy kisebb részét nem ez a tény bántotta, hanem hogy ez a nyilvánosság, a közönség elé került. S a helyett, hogy ezt a helyzetet megszüntetni igyekeznének, a valót, az igazat elakarják tagadni butaságból, álszeméremből s egy ottani napilap prostituáltjai, saját egyéniségükre gondolva, azonosították magukat velük a szolgaias gondolkozásban. A „Kassai Napló" igy ir:„Tegnap óta uton-utfélen hangzatos plakátokat lehet látni a városban, melyeken valami „fodrász-segédek" szervező-bizottsága" felhívja a kartársakat, hogy helyzetük megbeszélése végett tartsanak gyűlést. A gyűlés egyik pontja gyanánt napirenden szerepel a titkos választói jog kérdése is. A plakátot a „Guttenberg-nyomda" állította ki. A falragasz stílusa és a felsorolt körülmények nyilvánvalóvá teszik, hogy nemzetközi socialdemokrata elvtárs-fogással van dolgunk, A gyüléshirdetés „helyzet-megbeszélés" ürügye alatt és az általános titkos választási jognak becsempészése a napirend utolsó pontjába, megvilágítják a kassai nemzetköziek ama törekvését, hogy az anyagi elégedetlenség fonalán tereljék be a fodrászokat is a nemzetköziek szervezetébe. A kassai fodrászok, akik hazafias magyar emberek (tudatlan barmok !! Szedő gyerek), rögtön átlátták a helyzetet, tiltakozó nyilatkozatot küldtek hozzánk, hogy a dologban nincs részük:„Tek. szerkesztőségiFolyó hó 20-án „Fodrász-segédek! Testvérek!" fölszólitással a nyilvánosság előtt egy falragasz jelent meg, a fodrász-segédek szervező-bizottsága aláírással.Erre vonatkozólag mi, az alulírott ezégek- nél alkalmazott fodrász-segédek a következő nyilatkozatot óhajtjuk a nagyérdemű közönség tájékoztatása czéljából tenni:Mindazideig, mig az említett fölhívás a jelzett aláírással meg nem jelent, tudomásunk sem volt a fodrász-segédek szervezkedéséről. Mi, kik fodrász-segédek vagyunk az alanti czégeknél, tudomására kívánjuk hozni a nagyérdemű közönségnek, hogy minekünk a szer
vezkedésben semmi részünk nincs, sőt az ilyen 
fölhívásokban használt kifejezéseket nem tart
ju k  magunkhoz méltónak. Ha minekünk bajunk van, magunk keresünk a saját zárt körünkben orvoslást bajunkra. Nem tartjuk hozzánk méltónak továbbá ilyen fölhívások által a nagyérd.



MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA. 6. szám.8. oldal.közönségnek szives jóindulatát a jövőben elveszíteni, hanem továbbra is n agy ra becs ül j ii k a nagyérdemű közönség szives pártfogását. Jassik Mihály, Kovács Edéné, Kontrovácz István, Lengyel Samu, Lincz Vilmos, Szántay József, Troli Oszkárné személyzete."Tehát beismerik szegények, hogy nekik semmi részük sincs a szervezkedésben, s nekik nincs semmi bajuk, ők meg vannak elégedve szolgaias helyzetükkel, sőt még a közönséget is arra kérik, hogy „jóindulatát* 
a könyöradományok révén a szolgaiasságot 
minél jobban• és végtelen időkig éreztesse 
velük. Szegény elbutitott, tudatlan igavonók, hát 
csak húzzátok tovább is a jármot, mig csak 
ki nem dűltök belőle. M ajd öntudatra ébred
nétek még, csak hogy már akkor későn le sz !• Az öntudatos szaktársak, nem törődve a maradiság e tehetetlenjeivel, a haladás czél- ját tartva szem előtt, megtartották gyűlésüket a Vigadó termében.Napirenden volt: 1. a szervezkedés czélja és haszna; 2. a munkaidő megrövidítése; 3. az általános titkos választási jog.A gyűlés elnöke Tomkó elvtárs, jegyzője 
Kulin szaktárs lett.

Kreiner István öntudatosan fejtegette a szaktársak sanyarú és elviselhetlen helyzetét, s a komoly szervezkedés munkájára hívta fel a jelenlevőket.
Preus M. elvtárs a két utolsó pontot egybefoglalva, általános helyeslés mellett rámutatott arra, hogy mig minden szakma mun

kásai rendezték munkadijukat, csupán a borbélyok dolgoznak 16— 17 órát, s még ebédidejük sincsen. Felemlíti, hogy azok a nagyzási mániában szenvedő, szervezkedni nem akaró szaktársak, kik tegnap a gyűlés plakátjaira válaszolva, az összes helyi lapokban tanujelét adták annak, hogy munkáltatóik kényszerítése mellett s a borravaló-rendszer következtében „a nagyérdemű közönség pártfogását kunye- rálják," mint az utczai leányok, de azzal a külömbséggel, hogy azok meggyőződésüket, lelkűket nem bocsátják áruba, kéri a szaktársakat, hogy a megkezdett utón bátran haladjanak előre. Az eredmény diadal lesz.Végül az általános választói jogról szól és rámutat a mai választói rendszer igazságtalanságaira.A gyűlés a következő határozati javaslatot fogadta e l :„Mondja ki a kassai fodrász-segédek által 1905. szept. 21-én tartott nyilvános gyűlés, hogy addig nem nyugszik, mig minden fodrászsegéd szervezve nincs, hogy magának emberi jogokhoz méltó követeléseit kivívhassa."Ezután a gyűlés a Munkásriadó hangja mellett véget ért.
Lúgos. Az itteni szaktársak bérmozgalom előtt állanak. Minden becsületes és öntudatos szaktárs kerülje el addig ezt a várost, mig a mozgalom sikeresen nem végződik.
Pécs. Pécsi szaktársaink előtt az osztály- harcz alapján álló munkástestvéreink példája lebegett, mikor rátértek a czéltudatos szervez

kedés útjára. Belátták ők is azt, hogy eddig tudatlanságuk, emberi jogaik nemismerése volt az oka elnyomott sanyarú helyzetüknek. Gondolkozásuk egy világosabb pillanatában elhatározták, hogy ők is emberek akarnak lenni, nem igavonó állatok. Belátták, hogy hiába várnak másoktól segítséget, csakis önerejük, a felvilágosodás szülte emberi önérzet hatalma fogja megszüntetni elviselhetlen helyzetüket s azt az önérzetet és felvilá- gosultságot, mely által emberi jogaikat kivívhatják. Csakis a munkások iskolájában lehet elsajátítani, amelynek „szakegylet" a neve. Tömörültek a haladás zászlaja alá, melyre az emberi jogok vannak Írva és szeptember hó 17-én megalakították a szakegylet pécsi 13. sz. helyi csoportját. A csoport vezetésére a következő szaktársakat választottak m eg: Elnök: Németh J .. jegyző: Bányai Mihály, pénztárnok; Simon Lajos, ellenőr: Felnagy Ferencz. Választmányi tagok: Hosszer S. Ifi K. Biegel O ., Mayer B.
Szerkesztői üzenetek.D. J . ,  A rad. Mi van önökkel ? Kimerítő választ kérünk mindenről.L. L ., B a ja . Az előbbi üzenet önnek is szól.S. J . ,  B écs. Várunk valamit onnan. Kifogyott a tenta ? *Sz. J . ,  Pécs. Kérjük a cserepéldányt a „Munkás“-tól.G yula. Semmi hirt nem kaptunk.Felelős szerkesztő: K i s s  B é la .Kiadja : L a p b iz o tt s á g .

Midőn pedig szives pártfogásukat kérem, fogadják hálás köszönetem az eddig is irántam tanúsított nagyrabecsült bizalmukért, egyben biztosítva mindenkorra pontos és szolid kiszolgálásról.Teljes tisztelettel Á N G Y Á N  B É L A .
Raktáron tartom a következő czikkeket, 11. m .:

H a j- és szakáll-vágó-gépek Fésű- és ke fe -á ru k  Asztali felszerelések
H a j- és szakáll-vágó-o llók Borotváló szappanok Gum mi különlegességek
Borotvák Illatszerek Üzleti kabátok

Fejmosó vizek
valamint az összes e szakmába vágó czikkeket. Úgy a helybeli, mint a vidéki megrendeléseknél 5%  pénztári engedmény,
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r  ̂ SCHRI1IER GIILI
fé n y k é p é s z e ti-  és fe s fé s z e fi-m ü in fé z e fe

Budapest, V i. Király -nteza 30.Elvállal mindennemű fényképészeti munkákat,u. m. tájképek, interieurök és csoportfelvételeket, legszebb kivitelben jutányos árak mellett. Olajfestmény-utánzat, drbja. . . 8 kor.Nagy szecessios-kép 6 drb . . 8 „Szaktársak 25% árengedményben részesülnek

F LA SN E R  LAJOS
Budapest, V ili. József-körut 17. sz.

Első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú köszörüldéje, aczéláru és fodrászat! czikkek raktára.Ajánlja dús választékú raktárát úgy haj nyírógépek, ollók. borotvák, fenöszijjak , fenökövek, fésűk, kefék, ........................- i ízt, valamint teljes fodrászati felszerelések és az összes pipere-czikkekben.
Eredeti Roxo- és Monopol-borotvák  j |  Köszörülések  gyorsan, pontosan eszközöltetnek minden szélességben és köszörüléssel. j és 8 napon belül megküldetnek.
:======:.;:; népes árjegryzéls ingyen és bérmentve. ========

Dreszmann Károly #
borotva hom orú köszörüldéjeBudapest, VII. Rottenbiller-utcza 6a.

0 a  öncsakugyan elsőrendű köszörülést óhajt borotvakésein, úgy kérem egész nyugodtan czimemre beküldeni és biztosítom, hogy állandó vevőm fog maradni.

W e iin  S fefür Ilire Rasiermesser eine príma Schleiferei habén wollen, so bitté sich ver- trauensvoll an meine Firma zu wenden und ich ver- sichere Sie, dass Sie meine standige Kunde bleiben werden.

Legnagyobb aczélraktáromat ajánlom és kívánatra árjegyzékkel szolgálok.Empfehle mein grösstes Stahllager, wovon ich auf Wunsch mit Preiscourant diene.

KRAUS VICTOR
villanyerőre berendezett mű- és beretva 

ho m oru-k öszörtil déj e

Budapest, VI. kér., Király-utcza 78. sz.

borotváit, ollóit, hajvágó gépeit stb. kitünően, jótállás mellett óhajtja köszöriiltetni, forduljon bizalommal fenti ezéghez.Legolcsóbb bevásárlási forrás mindennemű elsőrendű aczél- készitniényekböl.Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.A t. fodrász urak figyelmét felhívom Roxo- és versenykéseimre.

seine Rasiermesser, Seheeren, Haarschneide-Maschinen etc. vor- züglich mit Qarantie geschliffen habén will, dér wende sich ver- trauensvoll an obige Firma. Billigste Einkaufsquelle in sámmt- lichen la Stahlwaaren. Provinzauítrüge werden prompt effectuirt.Auf meine Roxo- u. Concurrenz- Messer mache ich die Herren Friseure aufmerksam.
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Az összes lent ábrázolt borotvák saját műhelyemben vannak köszörülve, használathoz egész készen fenve, drbként franczia élű % keskeny 3 korona, fél- keskeny 4/b kor. 3.10, 7a széles 7s kor. 3.40, ugyanazok félhomoru vagy egész homorú éllel 7» keskeny, kor. 3.20, Vb félkeskeny kor. 3.40, 7 b félszéles, kor. 3 60, Vb széles 4 kor. Paragon jellegű  borotvák keskeny 4 kor., 7a széles 4.40, egész széles 5 kor.

Első magyar villanyerőre berendezettt borotva homorú köszörü-mühely és saját gyártmányú aczéláruk raktára. 
Gyári raktár a legjobb angol, német, franczia és svéd 

aczélárukban.Szabadalmak tulajdonosa, magy. kir., franczia, német birodalmi mintavédjegy és osztr. szab.Képes árjegyzékkel kívánatra ingyen és bérmentve szolgálok.Kitüntetve a párisi világkiállításon 1900. ezüst éremmel.Midőn a tisztelt vevőimet az újonnan berendezett Vili. kerület, 
Baross-utcza 1. sz., és Üllői-űt 4. sz. alatti üzleteimre és különféle czikkekben megnagyobbított raktáram megtekintése végett felhívom, becses jóindulatáig magamat ajánlvakiváló tisztelettel

Z a o r á l  J á n o s .
KOHINOR

a legújabb haj- és szakállvágó-gép mint hajvágó l , 5 é s 7 % »  vágásra, szabályozható fésűvel kor. 8.—, ugyanaz kisebb kivitelben mint a legrövidebb szakállvágó 00 kor. 6.—, a legjobb- íak elismert „Ju v el“ hajvágó-gép 3 és 7 ’"/»» vágásra 8 k o r, 3, 7 és 10 9 ]{or*uvel mint szakállvágó 7a ^ v á g á s r a  7 kor. Franczia Barignend 3 es 7 vágásra 6 kor., 3, 7 és 10 mfm 7 kor., szakállvágó vagy 0 5 korona.
732.05. Nyomatott Neuwald Illés könyvnyomdájában, Budapesten, VII. Dohány-utcza 44. szám.
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