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Jöjjetek tehát testvérek, tüntessetek min
denütt a nép jogáért, a nép igazáért, sza
badságáért.

És jöjjetek ki a szabad természet ölébe, 
szívjátok magatokba a tavasz üde, éltető, 
balzsamos levegőjét.

Lelkesedjünk a szabad természet ölén, 
nézzünk végig a baj társak sorain és nyer
jünk egymástól erőt, lelkesedést a további 
küzdelmekhez. Es ha uj erőt, lelkesedést, 
elszántságot meritve, újra visszatérünk napi 
munkánkhoz : folytassuk a küzdelmet tovább 
elszántan, feltartóztathatlanul, hogy minél 
előbb beköszöntsön a népek tavasza, az a 
boldog kor, melyben nem lesz az ember 
ellensége az embernek, hanem minden em
ber dolgozni fog a maga és az összesség 
jó voltáért az egész emberiség boldogu
lásáért.
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Ujjongtak örömükben, hogy a jó  alkalom 
megjött és 1905. óv szeptember Í5-én egy
behívták a mestertársaikat közgyűlésre és 
ridegen visszautasították a szervezett fod
rászsegédek követeléseit azzal az indoko
lással, hogy ezt a kérelmet íaezér borbély
legények kérték és igy azok meg nem ad
hatók.

De kezdődött a betegsegélyzó' pénztár uj 
választása és igy egy pártra volt szüksé
gük. amely őket újra visszasegiti az elvesz
tett husosfazékhoz, gondoltak egyet és ma
gukhoz dédelgették az „Önkópző-kör“ ve
zetőségét és mézes-mázos szavakkal rábír
ták őket, hogy adják be ők azokat a köve
teléseket, amelyeket a szakszervezet köve
telt. Szaktársaink hittek nekik, feláldozták 
életüket, vérüket és harczoltak saját testvé
reik ellen, beadták kérelmüket virágnyelven 
megszövegezve és 1905. év deczember hó 
15-én újból egybehívták a közgyűlést és 
megadták a követeléseket.

Nagy volt az öröm a szaktársaink között, 
de még nagyobb volt az „önképzŐ-kör* 
vezetőségénél, hogy a küzdelme nem volt 
meddő. De fájdalom, az öröm nem volt 
tartós egyiknek sem, mert a betegsegélyzó 
pénztár 1906. évi február hó 18-án megtar
tott választás nem hozta meg a várva-várt 
husosfazekat mestereinknek. Az átkozott 
szoczialisták a pénztárt még ina is vezetik 
becsülettel az összeség javára és igy a ku- 
fárok nem érték el a czéljukat. Már pedig 
ha a szaktársaink nem tudták a husosfaze
kat nekik visszaszerezni, miért emberelték 
ők meg magukat egy kis időre V Újból 
gondoltak egyet és 1906. év április hó 
17-ére újból egybehívták a közgyűlést és 
mindazt, amit 1905. évi deczember hó 15-én 
megadtak, egész egyszerűen visszaállították 
a régi rendet, nyithat mindegyik mester 4, 
5, 6 órakor és zárhat este 9, 10 órakor, 
szóval, amikor neki jól esik és ti, szaktár
saink, dolgozzatok újból 16— 1H óra hosz- 
szat naponta.

Már most mi a tanulság mindezekből, 
szaktársaink? Ugye-bár az, hogy a meste
rek újból kijátszottak azokat a hiszékeny 
szak társainkat, az „Önképző-kör“ vezetősé
gét, amelyre szaktársainkat még idejekorán 
figyelmeztettünk, hogy ne üljenek fel újból 
a mestereknek, mert azok őket alávaló ózdi
jaiknak elérésére kihasználni akarják és ha 
czéljukat el vagy el nem érték, mint a ki
csavart czitromot ellökik maguktól, ami be 
is következett.

Ezt maguk a megtévesztett és kihasznált 
szaktársaink is belátták és csatlakoztak a 
szervezethez és ma már közöttünk, velünk 
együtt küzdenek valamennyiünk érdekében 
és javára.

Mi igazán örülünk annak, hogy a megté
vesztett szaktársaink végre belátták, hogy a 
mesterek mennyire- nevetségessé tették őket 
szaktársaink előtt becsületes és hiszékeny
ségüknél fogva.

Mi igazán örülünk annak, hogy végre 
megszűnt a testvérharcz és a rég kívánt 
béke helyreállt, de a béke őszinte kell, 
hogy legyen és örökkévaló.

Egy testté és egy lélekké kell, hogy le
gyünk, válvetve kell küzdenünk jogainkért 
mindaddig, mig azokat ki nem küzdöttük.

Eéjre kell hogy tegyük szolgalelküségün- 
ket és valamennyien egyszerre odakiáltsuk 
kizsákmányolóink felé, hogy ne tovább ! és 
küzdjünk egy táborban egyesült erővel, 
mert egyesülésben rejlik az erő.

Nyilvános gyűlések.
A 21-os bizottság utolsóelőtti ülésén tör

tént, hogy a bizottság munkástagjai, köztük 
különösen az „Önképzőkör* kiküldöttei, a 
munkáltatók perlid viselkedése után tuda
tára ébredtek annak a jellemtelen eljárás
nak, melyet különösen velük szemben hasz
náltak a munkáltatók.

Felismerték azon helyzetet is, amelybe az 
ő hiszékenységük folytán került a segédi 
kar, mikor bízott mézes-mázos Ígéreteiben 
a munkáltatóknak s végre beigazolódott az, 
amit mi már évek óta hangoztatunk, hogy 
egyik szakma munkáltatói közt sincsen ki
vétel, ha arról van szó, hogy munkásaikat 
megrövidítsék, kizsákmányolják. A borbély- 
munkáltatók a mai társadalom rendjében 
eltanulták s nyomorult proletár létükre utá
nozni akarják ezen a téren a nagytőkése
ket, pedig sem szellemi, sem anyagi erejük 
nincs hozzá.

A bizottság tagjai elhatározták, hogy meg
szüntetnek maguk közt minden eddig fenn
állott ellentétet, csak a segédek közös ér
dekét tartva szem előtt s hogy ezt meg is 
védhesse, egy nyilvános gyűlés tartását ha
tározta el.

A nyilvános gyűlés márczius hó 10-én lett 
megtartva, melyen a fővárosi szaktársak tel
jes számban megjelentek.

A gyűlés előadói Nagy Géza és Zárits 
Mihály szaktársak, nemkülönben Zsivkovits 
Ambrus és Nagy Béla, mindannyian felso
rolták a szaktársak előtt azon cselvetését a 
munkáltatóknak, kik a szervezett sza k társak 
követeléseit nem azért utasították el, mert 
nem könyörgő hangon volt Írva és teljesít
hetetlen lett volna, hanem mert látták azt, 
hogy a szakegylet és önképzőkör, e két kü
lönféle alapon álló egyesület felheczczelt 
emberei között, ha az utóbbiaknak megígé
rik a követelések teljesítését, úgy a testvér
harcz ki fog törni s ők, mint nevető har
madik, elfutnak a fodrász-segédek jogaival.

A gyűlésen levő szaktársak felismerték 
szintén a munkáltatók taktikájában a mun
kások kijátszását ezélzó törekvéseket és le
dőlt köztük minden eddig fennállott elvi és 
nézet-ellentét. A gyűlés kimondta, hogy nem 
engedi jogait elrabolni.

A második gyűlést márczius 29-én tartot
tuk, amikor is a megjelentek kimondották 
Vörös Lajos szaktársunk javaslatára, hogy 
a két egyesület, a szakegylet és önképzőkör, 
a lehető legrövidebb idő alatt olvadjon egy 
táborba, mert széttagoltan csak megakadá
lyozzák a szaktársakat igaz emberi jogaik 
kivívásában s ez a szándékuk a munkálta
tóknak is, kik kárörvendve nevetnek azon, 
ha az általuk elvetett testvérharcz magva 
előidézi a munkásaik közt az egyenetlensé
get, gyűlöletet, mely által azok önmagukat 
fosztanák meg jogaiktól. Zsivkovits és Nagy 
Géza szaktársak pedig rámutattak a munkál
tatók azon kifogására, hogy a deczember 
15-iki közgyűlés alkalmával, mint hangoz

tatják, presszionálva lettek úgy az utczai 
tüntetések által, mint „a karzat fenyegető 
magatartásával“ s ezért voltak kénytelenek 
megadni a követeléseket. Hogy ne mond
hassák okul a jövőben a presszió hatását, 
úgymond, nem részesítjük őket ezen presz- 
szióban.

Végül a gyűlés elfogadta Nagy Béla 
szaktárs azon javaslatát, hogy küldöttség 
menjen a kereskedelmi miniszterhez azon 
czélból, hogy a fodrász-segédek munkavi
szonyait szabályozza annál inkább, mert a 
munkáltatók újból visszavonni szándékozzák 
azon engedményeket, melyeket már meg
adtak a segédeknek s ezt a közönség is 
megszokta s csak hasznára válik az ipar
nak is.

Azonban a felfordított politikai helyzet 
megakadályozta ezen javaslat végrehajtá
sát, mert a küldöttséget távolléte miatt nem 
fogadhatta a miniszter s később be is adta 
lemondását, mire megtörtént nemsokára ápri
lis 17-én a munkáltatók közgyűlése, ahol a 
„szép hangom* kórt méltányos és nem a 
munkanélküliek által, hanem „804-‘ üzletben 
levő segéd által kért s már megadott en
gedményeket egyszerűen visszavonták a 
munkáltatók.

Ezen arczulcsapás megtorlása ezéijából 
április 24-én tartottunk nyilvános gyűlést a 
Plastikonban, ahol Nagy Géza és Zsivko
vits szaktársaink mutattak rá kizsákmá
nyolóink álnok és gyáva eljárására s han
goztatták azt, hogy az összesség hanyag
sága folytán a szervezett szaktársak sok 
küzdelme után szerzett jogokat egyszerűen 
elrabolták s ennek visszaszerzését annál in
kább minden eszközzel meg kell cselekedni, 
mert elismerték ezen jogokat s meg is ad
ták s nem tehetjük ki egy klikk önkényé
nek, amely szabad rendelkezési jogot akar 
formálni hozzá.

Ezek látva gyengeségünket, amely a szét
tagoltságban rejlik, az elmúlt idők rab
bilincseit vissza rakják ránk ; ezen időkben 
harczaink magukkal hordozták az alázatos 
félelmet is s a munkásság között a leg- 
szolgaiasabb szerepre is vállalkozó emberek 
csak a borbélyoknál találhatók. Ezentúl 
nem szabad ismerni ezen szolgaias félelmet, 
hanem mindenféle eszközök és fegyverek 
használatával biztosítani kell részünkre a 
megillető jogokat.

Zsivkovits szaktárs meggyőzően hozta fel, 
hogy a munkáltatók arczátlánsága együvé 
hozta az utóbbi időben a szaktársak közt 
levő levő külön pártokat s hogy ez az ar
czulcsapás megtörtént a szaktársakkal, annak 
az volt az oka, hogy nem egy czél lelkesí
tette őket; az egyesülés, szervezkedés vi
lágraszóló eszméje, hanem engedték ma
gukat megtéveszteni s azokat a vezetőket 
i gye kéz te k in (igák ac 1 ál y ózni m u n k áj ukb an, 
akik önzetlenül küzdöttek az összesség ér
dekében. Figyelmezteti a szak társakat még 
egyszer az egyesülésre, a szervezkedésre. 
Ováry J. elvtárs felhozza, hogy a fodrász
segédek szervezetlensége csak a hanyagsá
gon múlik, mert sok üres idejében az üzlet
ben is tanulhatna. A deczember 15-én meg
adott követeléseket taktikából adták meg a 
mesterek, azért, hogy elkülönítsék őket egy
mástól, hogy a betegsegélyző-választás al-
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kalmával biztosíttassák rászükre a régi 
koncz.

A pillanatnyi lelkesülés helyébe tettekkel 
lépjenek elő a fodrász-segédek.

Sohase feledjék el azt, hogy hátuk mö
gött áll az összinunkásság, különösen nem 
szabad a munkásoknak saját szakmájuk te
rén válaszfalakat emelni, mert hiszen saját 
testét, vérét sebezi meg. Egyenlő elnyoma
tásban van részük, siessenek egymás segí
tésére.

Nagy Béla szaktárs szól azon követelé
sekről, melyeket eddig felállítottunk, ezek 
most már nem elégíthetnek ki bennünket, 
társadalmi szükségleteink kielégítésére sze
rezzük meg mindazt, amihez csak jogunk 
van. A következő határozati javaslatot ter
jeszti elő : Mondja ki a fodrász-segédek ál
tal 1906 április 24-én tartott nyilvános gyű
lés, hogy a munkáltatók által 1905 deczem- 
ber 15-én már egyszer megadott engedmé
nyeket, melyeket azok 1906 április 17-én 
tartott közgyűlésükön visszavontak, teljes 
egészében követelik s azok megtartását min
den eszközzel kényszeríteni fogják. Egyben 
a gyűlés egy 36 tagból álló mozgalmi bi
zottságot választ, amely kibővíti a követe
léseket, melyek: 1. heti fizetés, 2. bérmini
mum, 3. egy órai ebédidő, 4. hetenként fél 
nap szabadidő, 5. az ünnepek más napján 
tartandó teljes munkaszünet, 6. a május 
elseje teljes munkaszünete, 7. cselódmunkák 
eltörlése tárgyában egy memorandumot dol
gozzon ki és azt záros határidőn belüli 
elfogadásra terjeszsze az ipartestület elé.

Ugyanezen bizottság intézkedjen a már 
megadott és visszavont engedmények meg
tartása dolgában s egyben mondja ki a 
gyűlés, hogy megbizza a fodrász-segédek 
szervező-bizottságát, hogy ezen követelések 
érdekében szervezze a sztrájkot s ha szük
séges, erre alkalmas időben hirdesse is ki.

A nyilvános gyűlés ezen határozati ja 
vaslatot Jerusse szaktárs hozzászólása után 
elfogadta. Beszélt még Harsányi Kálmán 
szaktárs, ki az ó-budai szaktársak nyomasztó 
helyzetét tolmácsolta.

Ezután a gyűlés a munkás-induló hangjai 
mellett véget ért.

A Magyarországi borbély- és 
fodrász-segédek szakegyleté-nek 

ügykezelési szabályzata.
I. Tagfelvétel.

Az egylet tagjai az alapszabályok 8. §-a szerint 
úgy a fővárosban, mint a vidéken alakult helyi- 
csoport vagy „szakcsoport" elnevezés alatt létesült 
fiókegyletekben a következő módon vétetnek fel :

1. A központi vezetőség által a helyi- vagy szak
csoportok részére kiadott tagfelvételi tömbbe be
írandó a felvételre jelentkező neve, születési helye, 
éve és a felvétel napja.

2. Minden újonnan belépett tag részére tagsági 
könyv állítandó ki, mely ugyanazon sorszámmal 
látandó el, mint amelyet a tag a felvételi tömbben 
nyer és amelybe a tag nevén kivid születési helye 
és éve, valamint a felvétel napja szintén pontosan 
bejegyzendők. Az uj tagkönyvekért minden tag 20 
fillért tartozik fizetni. 11a egy tagsági könyv elvész 
vagy bármi módon megsemmisül, másodlatért a köz
ponti vezetőséghez kell fordulni. A központi veze
tőség a másodlatot kiállítja, az illető csoport meg
bízottjának megküldi, aki azt 40 fillér befizetése 
ellenében a tagnak megküldi.

3. Oly tagok, kik Magyarországon vagy a kül
földön valamely szakegyletnek tagjai voltak és 
igazolni tudják, hogy elutazásukat szabályszerűen 
bejelentették és oly helyen tartózkodtak, ahol 
hasonczélu szakegylet nem volt, fel vannak mentve 
a beiratási dij fizetésétől, úgyszintén azon tagok, 
kik katonai bevonulás vagy hosszabb betegség miatt 
léptek ki valamely szakegvletböl.

4. A tagfelvételt a „Heti befizetési lap“ -ra is rá 
kell vezetni. A 3. pontban foglalt körülmények a

„Jegyzet" rovatba röviden bovezetendők. Tagsági 
számot minden tag a központi főkönyvek után kap 
és a helyicsoportok vagy szakcsoportok mindenkor 
a saját helyi folyó számaikat használhatják.

II. Pénzkezelés.
5. A beiratási dij 50 fillér. A heti járulék az 

egész országban 20 fillér. A heti járulékok befize
tésénél első sorban azt kell megállapítani, hogy 
hány hétre akar a tag fizetni és ahány hétre fizet, 
annyiszor 20 fillér számítandó össze és az igy kijött 
összeg Írandó be a „Heti befizetési lap" fizetési 
rovatába.

6. A tagjárulékokon kívül a. tagjárulékok befize
tése alkalmával a vidéken 0 fillért, a főváros terü
letén pedig 10 fillér lapjárulékot köteles minden 
tag befizetni. Ez kötelező és a tagjárulékkal együtt 
kell befizetni, mert elszámolása a tagjárulékok után 
történik.

A lappénz a heti befizetési lapra nem Írandó be, 
sem a h elvi csoportok kiadásainál a lapjárulékot 
nem lehet felhasználni, mert az tisztán a. „Magyar
országi borbély- és fodrász-segédek szaklapja" 
előfizetési pénze, melynek ellenében minden tag 
megkapja a nevezett lapot. Sőt a lap pénze teljesen 
külön kezelendő és külön utalványon is küldendő 
a szaklapnak.

7. Minden helyicsoport vagy szakcsoport köteles 
a következő könyveket vezetni:

a) Belépési szelvény-naplót.
b) Heti befizetési lapokat.
r) Pénztári könyvet.
d) Jegyzőkönyvet.
A könyveket a központ bocsátja a helyicsoportok 

vagy szakcsoportok rendelkezésére és ha a könyvek 
betelnének, idejekorán a központból kell kérni 
újakat.

8. A helyi- és szakcsoportok vezetősége köteles 
gondoskodni, hogy az összes bevételek és kiadások 
a pénztárkönyvben rendesen elkönyveltessenek.

í). A heti befizetési lapon befolyt beiratási és 
tagjárulékok egy összegben, azaz minden egyes 
lapon befolyt járulékoknak végösszege vezettetik 
be a pénztárkönyvbe, az illető lap számának meg
jelölésével.

10. Egyéb bevételek, úgyszintén mindennemű 
kiadások azon a napon, melyen a bevétel vagy 
kiadás történt, vezetendök be, pontosan megjelölve, 
hogy kitől vagy miből származott a bevétel vagy 
kiadás.

11. Az alapszabályok 22 §-a ej pontjának szem
mel tartása mellett a helyi- vagy szakcsoportok 
pénztárnokai mindennemű kiadást csak oly számla 
vagy nyugta ellenében fizethetnek ki, melyek az 
elnök által alá vannak Írva. A kifizetett összeget 
ugyanazon nap kcltczetóvel kell bevezetni a pénztár- 
könyvbe, melyen a kiadás megtörtént.

12. Minden helyi- vagy szakcsoport a beszedett 
tagjárulékokat a központi vezetőség által kibocsá
tott 20 filléres bólyegjogyokkcl nyugtázza. Ezen 
bélyegek a tag könyvébe az illető hét rovatába 
ragasztandók és a csoport bélyegzőjével lebélyeg- 
zendök.

III. Leszámolás.
13. Minden helyi- vagy szakcsoport vezetősége 

tartozik az alapszabályok 10. §-a szerint minden 
hó végén a pénztári könyvet lezárni és a bevéte
lekről és kiadásokról szóló elszámolást a központi 
vezetőségnek beküldeni. Ugyanez alkalommal kül
dendők be a megtelt belépési szelvények és heti 
befizetési lapok, valamint a, kifizetett munkanélküli 
és utassegélyekről szóló nyugták.

14. Az elszámolás a következőképen történik: 
A csoportoknál befolyó minden heti járulékból 
ö fillér, minden beiratási díjból 20 fillér,' valamint 
minden más bevételek, úgymint mulatságok, eset
leges külön járulék, játékpénz, könyvtári birság 
stb., a csoportok rendelkezésére maradnak. Ezekből 
fedezi a csoport a helyi kiadásokat, úgymint, tan
folyamok, felolvasások, esetleges lakásbér, könyv
tár, a helyi agitáczió stl*. költségeit.

15. A heti járulékokból fenmaradó 14 fillér, a 
beiratási dijakból fenmaradó 30 fillér, valamint a. 
tagsági könyvekért befolyó összegek a központ 
részére számoltatnak el, úgy azonban, hogy a ki
fizetett munkanélküli és utas-segélyek ezen összeg
ből mindenkor levonásba helyeztetik, a többi fen
maradó készpénz pedig teljes összegben a központ
nak elküldendő.

10. A helyi pénztárakban 40 koronánál nagyobb 
összegek nem tarthatók. A havi leszámoláskor a 
4o koronán felüli Összeg a központnak beküldendő.

17. Ezen szabályzat 1‘JOO június hó 1-én lép életbe.

Szaktársak!
Mindenhol, ahol megfordultok,

követeljétek a Népszavát!

SZEMLE.
| Nussbaum Zsigmond. |

Egy derék harezos dőli; ki a. magvai 
sz o ez iái dem o k rá ez i a k at o n á i n a k s o ra iból.

E hó 13-án meghalt a sopronmegyei Vitt - 
nyéd községben Nussbaum (írói nevén Na
szódi) Zsigmond elvtársunk. Egyike volt 
azon munkásoknak, akik a szoozializmus 
magasztos tanaival megismerkedve, minden 
erejüket, és minden tehetségüket ezen tanok 
terjesztésére fordítják. Es az ö tehetsége 
nem mindennapi tehetség volt. Folyton ta
nult, és folyton fejlődött, úgy hogy az 
iskolázott elvtársak között is alig akadt, a 
ki otthonosabb lett volna a szoozializmus 
tanaiban, mint, ö, az egykori asztalos-segéd. 
És a folytonos tanulás mellett folyton dol
gozott is a párt, a szervezetek érdekében.

Az ö működésének terrénuma nem a nép- 
gyülés vagy a felolvasó asztal volt, mert 
erre régi betegségénél fogva képtelen volt, 
de annál értékesebb munkát végzett a párt
ós szaklapok hasábjain a tollával.

Számos ismeretterjesztő közlemény jelent 
meg tőle a mi szaklapunkban is. Ezenfelül 
pedig igen értékes szépirodalmi működést 
fejtett ki. Tárczái, novellái a „Népszava," 
hasábjain, valamint a Népszava naptárában 
és a májusi iratokban láttak napvilágot. 
Nála jobban senki sem ismerte a magyar 
földmivcsnép helyzetét és nála igazabban 
senki sem bírta lefesteni ennek a népnek az 
életét, a szenvedéseit. Most már nyugszik 
ö, a sokat szenvedett. Eveken keresztül kí
nozta egy súlyos szívbaj, mely végre is ki
oltotta fiatal életét.

Fiatalon pusztult el derék elvtársunk, még 
sokat, nagyon sokat tehetett volna a magyar- 
országi munkásosztály érdekében. De az is, 
amit működésének néhány éve alatt, tett a 
párt érdekében, maradandó emléket biztosit 
neki.

Személyes ismerősei pedig nem fogják el
feledni soha az ö kedves, szeretetreméltó mo
dorát,, proletár gondolkodásmódját, melylyel 
mindenkinél szereteted és tiszteletet bili; ma
gának szerezni. Ezzel a szeretettel, ezzel a 
tisztelettel adózunk emlékének is. K. 71/.

Nagykanizsai szaktársaink egy odavaló 
buzgó tagot, szervezetünk egy bátor liarczost 
veszített el Vincze Ferenez szaktársunkban, 
akit ifjan, 20 éves korában ragadott el tő
lünk a prolctárbotegség. Nagykanizsai szök
és elvtársaink kísérték utolsó útjára őt, akit 
a szaktársak emlékezésükben i’ognak tar
tani.

Újpest. Az újpesti 16. számú csoport első 
évi rendes közgyűlésén választott vezetőség 
a következő: Elnök: liánkor Béla, jegyző: 
Bogdanovits »Sándor, pénztáros: Seholcz 
Gyula, ellenőrök : Salgay József, Ezer Ádám, 
választmányi tagok: Oszt Dániel, Poller 
Jakab, Koch János, Kurigeczki Neozo.

Az itteni szaktársak április hó 8-án tar
tott nyilvános gyűlésükön, melyen a fodrász
segédek helyzete, a munkaidő megrövidítése, 
a szervezkedés, szakegylet haszna volt, egy 
határozati javaslatot fogadtak el, melyben 
kimondták azt, hogy egy bizottságot válasz
tanak, amely kidolgozza a munkarendet és 
a munkaadóknak benyújtja a követeléseket. 
Ezen bizottság áprilisban nyújtotta át a kö
veteléseket, melyek a következők voltak: 
1. Heggel 7 órakor nyitás, este 8 órakor
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zárás, szombat ős ünnep előtt, kivétel, mikor 
a nyitás reggel 6 órakor történik. 2. Május 
elsején teljes nninkaszünetnek kell lenni.
3. Minden héten fél szabadnap. \. Naptári 
ünnepek másnapján munkaszünet. 5. Orszá
gos vásár vasárnapján délután 1 órakor zá
rás. 6. Ezen munkarend látható helyen ki
függesztendő. 7. Ezen mozgalomból kifolyó
lag 6 héten belül senki cl nem bocsátható*.

A munkáltatókkal tartott tárgyalás alkal
mával a munkaidő október 1-től márezius 
1-ig reggel 7-től este 8-ig állapíttatott meg. 
A többi időn reggel (i-tól ezen hónapokon 
kívül pedig fél 7-től este 8-ig.

A május elsei munkaszünet pedig déli 12 
órakor veszi kezdetét. A többi pont válto
zatlanul elfogadtatott s a munkáltatók által is 
aláíratott.

Azonban a munkáltatok természetrajzához 
tartozik az, hogy ha csak nem szorítják 
őket, nem engednek, tehát itt is megtörtént, 
az az eset, hogy három nap múlva már meg
bontották az egyezséget, amely különben 
is nem volt, még a hatóság által láttamozva 
és birság kirovással fűszerezve. Most újpesti 
szaktársaink több mint bizonyos, hogy 
sztrájk utján fogják kikényszeríteni jogos 
követeléseiket. S ezúttal figyelmeztetjük 
szaktársainkat, hogy el ne feledjék a munka
rend pontjai közé bevenni a* következőket 
is : „ Ezen munkarend megszegése kihágást ké
pez, s amennyiben arra valamely törvény vagy 
miniszteri rendelet magasabb 'büntetést nem 
állapit meg 100 koronáig terjedhető pénzbün
tetéssel, behajthatlansdg esetén pedig 5 napig 
terjedhető elzárással büntethető.

Azonkívül válasszanak mindenütt egy 
munkarendező bizottságot, mely fele rész
ben munkásokból, fele pedig munkaadókból 
álljon, akik hivatva lesznek az esetleges 
mulasztásokat, kihágásokat az illetékes ható
sághoz bejelenteni, s a munkarendet ható
ság által is szentesíthessék.

Minden öntudatos fodrászszegéd kerülje 
Újpestet most, nehogy megnehezítse az ot
tani szaktársak helyzetét azzal, hogy ott 
munkát vállal.

Pécs. Pécsi szaktársaink újjá alakították 
15. sz. csoportjukat. A vezetőségbe a követ
kezőket választották b e : Elnök: Töröcsik 
Pál, alelnök : Nagy Gyula, jegyző : Köhler 
József, pénztárnok: Iláner János, ellenőr: 
Földi Ferencz.

A két hónap előtti munkaidő rendezés 
czéljából megindított mozgalmuk a követ
kezőképp nyert megoldást. Reggel nyitás 
fél 7 órakor, zárás este 8 órakor. Ünnep
napokon déli 12 órakor záratnak az üzle
tek. Ha az ünnep szombatra esik, délután 4 
órakor, vásár-vasárnapján déli 12 órakor.

A legnagyobb baj azonban az, hogy kö- 
nyedén veszik ezen nyomorúságos helyze
tüket, nem tudják megérteni még sokan, 
hogy csak erős szervezkedés által lehet 
jogokat szerezni, ős azokat meg is tartani. 
•Sajnos, hogy találkoznak még sokan olyan 
szaktársak, kik nem tagjai saját szakegyle
tüknek, vagy ha igen, nem tesznek eleget 
tagsági kötelezettségüknek.

Ilyenek Pécsen is még sokan vannak, s 
ez az oka, hogy tudatlanságukból, szerve
zetlenségükből kifolyólag a munkaadók 
könnyen elbánnak velük. Szívleljék meg

pécsi szaktársaink az itt mondottakat, s erő
sen összetartva szervezkedjenek, hogy a 
jövőben hozzájuthassanak azon jogokhoz, 
melyek minden munkást megilletnek. Vegye
nek példát többi munkástársainktól, azok 
nem rakják ölbe a kezüket, törődnek ön
magukkal és többi testvéreikkel. Aki ezt 
nem teszi, s nem kötelességtudó katonája 
szakegyletének, az árulója önmagának és 
társainak. Már pedig az áruló jutalma meg
vetés, tehát ne akadjon Pécsen egy fodrász
segéd sem, aki árulója legyen saját ügyének.

Ili KUK.
Dr. Király Károly, betegscgélyzö pénz

tárunk nő-orvosa, aki pénztárunknál, külö
nösen a család tagjainál közkedveltségnek 
örvendett, amint sajnálattal értesülünk, má
jus 1-én megválik állásától, amennyiben 
Kecskeméten fogja folytatni működését. Leg
közelebbi számunkban értesíteni fogjuk a 
szaktársakat az uj nöorvos lakeziméröl.

Nyilatkozat. Alulírottak, a „Fodrász 
Újság“ 1305 szeptember elsei számában egy 
nyilatkozatot tettünk közzé, melyben Nagy 
Béla szaktársunk, a „Magyarországi borbély- 
és fodrászsegédek szakegyleté/‘ -nek titkára 
ellen alaptalan vádakat hoztunk fel. Utólag 
beismerjük, hogy tévútra vezettek bennün
ket és ezen vádak csak rosszakaratú egyé
nek rágalmazásából indultak ki. Ezennel 
visszavonjuk akkori alaptalan vádjainkat és 
Nagy Béla szaktársunknak ezen nyilatkoza
tunkkal elégtételt kivárniuk szolgáltatni. 
Budapest, 1906 április 26-án. Bozselyovszky 
Nándor, Kertész József, llordy Ferencz, 
Albert Mátyás, llirscb Sándor, Novacsek 
József, Ilordt> Dániel, Major Sándor s. k.

Felülíizetések az újpesti 16. szánni 
szakcsoport 1.906 január hó 21-én tartott 
alakuló ünnepélyén : Láng Károly 3.— , En- 
dresz József 3.— , Bélay György 3.— , Vá- 
rossy Károly 3.— , Okler Antal 3.— , Ker- 
schen Mihály 3.— , Gerber Mihály 8.— , 
Hubert András 3.— , Galioza János 2 .— , 
Seliell József 2.— , Engelmanu J. 2.— , Din- 
gell József 2.— , Bárány András 2. , j
Schweitzer Ignácz 2.. Findstein Ádám 2. ,
Schaub Ferencz 2. , Petri Mátyás 2. , Haar
Mihály 2.— , Notta József 2.— ,# Iíoek Jakab 
2.— , Nemesek Vilmos 2.— , Eling József 
2.— , Boross Mór 4.-—, özv. Kiss Istvánná 
4.—, Hág György 3.-—, Katics István 1.—, 
Balogh István 2.— , Klein Jakab 10.— , 
Blasz József 5.— , Feldmann József 5.— , j 
Breuer Ferencz 5.—, Amadéé Ág. asztal-j 
társaság 5 .--, Preszler Samu 4.— , Roth 
Adolf 4.20, Uhl Károly 6.-—, Grubler Mór
1. — Balassa és T. 2.— , Dr. Kálmán Ödön
2. — , Agimovits Ferencz 2. , Húsz Gyula
3. — . Pitner István 3. , Winkler N. Í.20,
Schvvenk Géza 1.60, Spendler Károly 2. 
ílelbert Lajos 2.-—, Moyor Jakab 2.— , Valér 
János 2. , Nepp István 2.40, Deutsch Mózes 
3. , Vranvek N. 3. - , Húsz Zsigmond -—.40,
Főtt József — .40, U. M. K. I).' 3.— , Szabó 
műnk. 4. , Vas- és rézesztorg. 5.— , Vés
és fémmunkások 5.— , Famunkások II. szánni 
csoport 5.— , Bizalmi-férfi testület 2. . Új
pesti Munkásképző 2.— , Újpesti kereske

delmi és ip. ilj. kör 2,— korona. Úgy a 
felül fizetők és az U. M. K. I). szives közre
működéséért fogadják hálás köszönetünket.

A vezetőség.
A legújabb kimutatás óta a követ

kező összegek érkeztek a szakegylet köz
ponti pénztárába: Nagykanizsai csoport 10-— , 
komáromi csoport 4*85, erzsébetfalvai cso
port 2432, kispesti csoport 9*14, nagyka
nizsai csoport 2486, gyulai csoport 10 — 
korona.

A pénztári orvosok lakczime 
és rendelési ideje.

; Az orvosi szolgálat az eUenörzö-orrosok állásának 
í megszUntetósc és négy szakorvos alkalmazásával a 
budapesti fodrász-segédek ipartestületi beteg- 

| segélyzó-pénztáránál a következőképp osztatott be. 
j A fekvő beteget az alább névszerint felsorolt 

kezelő-orvosok egyikénél, rendszerint a legköze
lebb lakónál, reggel ‘/„s óráig kell bejelenteni, az 
orvos délelőtt folyamán meglátogatja a beteget. 
Szükség vagy baleset esetén az orvost bármilyen 
időben leltet a beteghez hívni.

A kezelő orvos egy látogatásért a szelvénykönyv
ben foglalt szelvények egyikét kapja, vagyis tépi ki.

Idegen orvos kezelését és az általa rendelt 
gyógyszerek árát a pénztár nem téríti meg a 
tagnak.

Táppénz kiértél nélkül — mindenkor csak at
tól a naptól fogva fizettetik ki. amely napon a 
beteg a betegscgélyzö pénztári orvosnál jelent
kezett.

Járó hetének ugyancsak az alább felsorolt szak
orvosok által kezeltetnek, kik saját lakásokon rendelnek 
hétköznap délután 2 órától íi óráig. A tagok saját 
érdekükben figyelmeztetnek, hogy a rendelési időt 
pontosan tartsák be, nehogy késedelem esetén 
inába fáradjanak. A rendelési idő után érkezett 
beteget a szakorvos nem tartozik kezelni.

Kunszeri rendelésre gyors szükség, vagy más ok 
következtében járó beteg a közel lakó kezelő 
orvoshoz is fordulhat.
A j á r ó  lutnjah rész ére  a  kővetk ező  sza k 

orvosok  (sp e c ia l is tá k )  r en d eln ek  h étk öz -
it ((JjO/kOit •

I te ly y ó y y á s z :
l>r. H a h a  D ezső , főorvos. Rendel hétköznap 

d. u. 2—8 óráig. VII., .Szövetség-u'tcza 45.
H ő ry y ó y y á sz  és u r o ló g u s :

D r. H ava i D ezső .  Rendel hétköznap d. u. 
8—4 óráig. VII., Frzsébet-körut 15.

F ü lo r  vos :
D r. (íu th  S. Rendel hétköznap d. u. 2—8 óráig. 

VI.. Teréz-körut 12.
S zem o rv o s :

Dr. l e j é r  G y u la .  Rendel hétköznap d. u. 
8—4 óráig. VI., Teréz-körut 82. A budai oldalon 
lakóknak d. e. í)— 10 óráig, Szont-Margit közkór
házban, III., Bécsi-ut.

(íg é rn i  ek -o rv o s  :
D r. K á lm á n  M ór . Rendel hétköznap d. u. 

2 —4 óráig. VI., Teréz-körut 87.
A fő v á ro s  k erü leteiben  k eze lő  orvosok  la k á sa  : 

I. k e rü le tb en :
D r. S tipauits K lek . Rendel bél köznap d. u. 

2—8 óráig. Krisztina-tér 7.
/  / .  kerü letb en  :

D r. I lon a . Rendel hétköznap d. u. 2....1 óráig.
Kő-u teza 79.

D r. S tein er  K á ro ly .  Rendel hétköznap d. u.
2 - 8  óráig. Zsigmond-utcza 5.

I I I .  k erü letben  :
D r. I tery er  lép ő t .  Rendel hétköznap d. u.

2 8 óráig. Mókus-uleza 14.
11\ kerü letb en .

D r. N oth h aft A n ta l. Rendel hétköznap d. u.
1— '/#8 óráig. Bástya-utcza 27.

TITZ GYULA, FODRÁSZ elvállal mindennemű hajmunkák elkészítését jutányos árban.
Budapest, VII., Erzsébet - körút 51. sz.



Á N G YÁ N  B ÉLA : i "
czikkek raktára

Budapest V ili., Jázsef- 
körut 9 (Bazár-udvar).

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes fodrászati kellékekben és illatszerekben. Pontos és 
gyors kiszolgálás. Úgy a helybeli, mint vidéki megrendeléseknél 5%  pénztári engedmény.

T e s s é k  e gy le v e le ző -la p o n  k é r n i  a le g ú ja b b a n  m e g je le n t  n a g y b a n i  k é p e s  á r j e g y z é 
kem , m e lyb e n  a z  ö s sze s  f o d r á s z -  és b o rb é ly k e llé k e k  és s z á m o s  ú jd o n s á g  ta lá lh a tó .
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LEGÚJABB MINTÁJÚ

fodrász-kabátok
I- sö rendű 5 korona.
I I -  rendű 4 korona.

Mintával készséggel 
szolgálunk.

-  Gáspár Testvérek -
bajuszkötu ipartelep és fodrászati czikkek berendezési vállalata 

Budapest, V II., E rz s é b e t-k ö ru t  33.

villanyerőre berendezett mű- és borotva- 
homoru-köszörüldéj e

Budapest, VI., Király-utcza 78. szám alatt.

A k i Wer
borotváit, ollóit, hajvágó 
gépeit stb. kitünően, jó t
állás mellett óhajtja kö- 
szörültetni, forduljon bi
zalommal fenti ozéghez. 
Legolcsóbb bevásárlási 
forrás mindennemű első
rendű aozél - készítmé
nyekből. Vidéki meg
rendelések pontosan tel
jesítetnek. A  t. fodrász 
urak figyelmét felhívom
„ R 0 X 0 “ -  és versenykéseimre.

seine R a s ie n n e s s e r , 
Scheeren, Haarschneide- 
Maschinen etc. vorzüg- 
lich, mit Grarantie ge- 
schliffen habén will, dér 
wende sich vertrauens- 
voll an obige Firma. Bil- 
ligste Einkaufsquelle in 
sámmtliohen la Stahl- 
waaren. Provinzauftráge 
werden prompt effektuirt. 
Auf meine Roxo- u. Con- 
currenzmessermacheich 
die Herren Friseure auf- 
o merksam. o

szám alá helyeztem át.
Raktáron tartok mindennemű 

aczélárukat és összes fod
rászati czikkeket, csakis 
elsőrendű gyártmányú an
gol, svéd borotvákat, valódi 
franczia és amerikai haj 
vágó gépeket, ollókat, fenö- 
szijakat, stb.

Meghívom a t. fodrász urakat 
dúsan berendezett üzletem meg
tekintésére és kérem eddig irán
tam tanúsított szives jóindulatuk
ban tovább is részesíteni. Becses 
pártfogásukat kérve

teljes tisztelettel

Dreszmann Károly.

V j - - - - - - - - -
Flasner Lajos
Budapest, Vili., József-körut 17.

é

Első magyar villanyerőre beren
dezett borotva-homoru-köszörül- 
déje, aczéláru és fodrászati czik- 
------ kék raktára. ----- -

Ajánlja dús választékú raktárát úgy hajnyirógépek, ollók, borotvák, 
fenöszijak, fenökövek, fésűk, kefék, valamint teljes fodrászati felszere- 

— - lések és az összes pipereozikkekben. = = =

Eredeti ROXO- és MONOPOL-BOROTVÁK minden szélességben és kö
szörüléssel. Köszörülések gyorsan, pontosan eszközöltetnek és 8 napon 
belül megküldetnek. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.



8. oldal MA(!YAHOHS/iÁ(!l BORBÉLY- ÉS FODUÁSZSEOÉDKK SZAKLAPJA 3. szám

Az összes lent ábrázolt 
borotvák saját im’ílielyem- 
1)(>h vannak köszörülve, 
használathoz egész készen 
fenve, drbként franezia ólU 
%  keskeny 3 korona, fél- 
keskeny V« :{-lo kor., 7a 
széles 7« 8.40 kor., ugyan
azok fél homorú vagy egész 
homorú éllel 8/a keskeny 
3.20 kor., V« fél keskeny 
3.40 korona, 7« félszéles 
3.00 kor.. 7« széles 4 kor.

Eredeti „ROXO“ borotvák.

ö kor.

Első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú 
köszörű-műhely és saját gyártmánya aczéláruk rak
tára. Gyári raktár a legjobb angol, német, franezia  
és svéd aezéláriikban. — Szabadalmak tulajdonosa, 
magyar kir., franezia., német birodalmi mintavéd
jegy és osztrák szabadalom. —  Képes árjegyzékkel 
kívánatra ingyen és bérmentve szolgálok. — Kitün
tetve av. 1900. párisi világkiállításon ezüst éremmel.

Midőn a tisztelt vevőimet az újonnan berendezett, 
VII/., Baross-utcza 1. és Üllfíi-ut 4. szám alatti 
üzleteimre és különféle czikkekben megnagyobbított 
raktáram, megtekintése végett felh ivóm, becses jóindula
tába magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

ZAORÁLJÁNOS.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VII., Nyár-utcza 1.
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