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BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK
SZAKLAPJA

A halálmadarak.
Halálmadaraknak nevezik köznyelven a 

temetkezési vállalatok ügynökeit, amely 
ügynökök vizsla módjára állandóan azt szi
matolják, hogy mikor és hol adja ki egyik 
vagy másik embertársunk a lelkét és ha az 
bekövetkezik és a házban felbérelt hozzá
tartozóitól megtudják, azonnal ott teremnek 
és felajánlják szolgálataikat a temetés ren
dezése körül.

Az istenben boldogult Önképző Kör és 
törvénytelen házastársa, az Országos Szak- 
szövetség is alkalmazott ilyen halálmadarakat 
a betegsegélyzö-pénztárunknál, akik befelé 
hízelegtek udvaroltak, kifelé pedig a most 
már hazaffyas táborrá vedlett temetésrende
zőknek híven szolgáltatták ki a hőmérséklet 
magasságát a pénztár belügyeit illetőleg. 
A hazaffyas tábor pedig sietett a gyász- 
jelentést kiadni, amelyben nagy hangon 
hirdette, hogy az oroszlán kiadta a lelkét 
és most már szabad a vásár, testvériesen 
osztozkodhatunk most már az ingó és ingat
lanon, az ügynökök pedig mint a kuvasz 
pudli nyaldosták a kezeiket és várták a ju- 
dáspénzt.

A főügynök a fórumnál adta a pártatlant, 
alattomban pedig fogadta a hazaffyas tábor 
megrendelt küldöttségét egy Rottenbiller- 
utcai csapszékben, velük szövetkezve ásta 
az oroszlán sírját.

Amikor a főügynök ur belátta, hogy az 
ilyen gyermekes csinykedéssel nem tud 
dűlőre jutni, az ipartestíllet szolgájának 
tanácsára egybehivatta a pénztár igazgató
ságét és minden kigondolható erőszakosko
dással arra akarta bírni, hogy megkerülve 
az 1891. évi XIV. t.-cikk és az alapsza
bályok rendelkezéseit, rendkívüli közgyűlést 
hivjon egybe és adja át a pénztár vezeté
sét azoknak a küldötteknek, amely küldöttek 
megválasztását a tagok a rajtuk ejtett sére
lem miatt megtámadtak.

Az igazgatóság a főügynök ur kedvéért 
nem akarta a törvényt és az alapszabályo
kat megsérteni és kereken megtagadta a 
főügynök ur kívánságát, amire a főügynök 
ur kijelentette, hogy mindezek dacára a 
saját szakállára hívja majd egybe a köz
gyűlést. Az igazgatóság ezekután újból 
arról győződött meg, hogy a főögynök ur 
éppen úgy ismeri a törvényt, mint az erre 
legkevésbé hivatott kanászbojtár és hogy a 
pénztár vezetéséhez épp annyit ért, mint a 
hajdú a harangönteshez. A felelősséget ezen 
hülyeségekért nem akarta elvállalni, levonta 
a konzekvenciákat és lemondott az igaz
gatósági tagságáról és azt be is jelentette

az Y. kér. elöljáróságnak, mint a pénztár 
felettes hatóságának.

Az V. kér. elöljáróság belátta, hogy a 
pénztárnál a főügynök ur erőszakoskodása 
és törvénytelen eljárása folytán a helyzet i 
tarthatatlanná vált és a pénztárthatósági 
kezelésbe vette.

A főügynök ur és társai látva, hogy az 
aknamunkájukkal, nem hogy célt nem értek 
el, hanem ellenkezőleg, beigazolták azt, 
hogy nem volt egyéb a céljuk, mint az. 
hogy a pénztárt teljesen tönkre tegyék.

Hogy ezt az alávalóságukat palástolják, ] 
szövetkeztek Rácz József kerületi pénztári 
hivatalnokkal és küldöttségileg panaszt emel
tek a kereskedelemügyi miniszternél a pénz
tár igazgatósága és az V. kér. elöljáróság 
ellen, hogy azok szabálytalanul jártak el, 
de alig hisszük, hogy itt újból felülnek nekik.

Szemle.
Nagykanizsa. Május hó 13-án nyújtották 

be szaktársaink a munkáltatóknak követelé
seiket. Az ipartestület érdemes kupaktanácsa 
azonban azt a kivetni valót találta benne, 
hogy nincs aláírva az összes szaktársak 
által s a következő csodabogárral örven
deztette meg szaktársainkat:

Jegyzőkön)'. Felvétetett a nagykanizsai ipartes
tület helyiségében 1907. május 13-án, a borbély- 
segédek által benyújtott munkabér követelése tár
gyában.

Jelen voltak: Busovszky Sándor, Schweitzer 
József, Tóth Lajos, Fleischaker József, Sugár 
Adolf, Heizler Gyula, Mankovics János, Bród 
Ernő, Balog Jenő, Buksz Ignác, Hiczelberger I 
György, Gílrtner Árpád, Juksics Ignác, Kállovics 
János. A megjelent borbélymester uraknak bemu- 
tattatott Molnár Béla és Bród Ernő borbélysegédek 
által az ipartestületliez benyújtott, 11 pontba fog
lalt k é r e l m ü k .  Miután a benyújtott kérelmet a 
segédeknek összessége nem kérelmezte, amiből 
elég világosan látható az. hogy a kérelem egye
dül csak ő rájuk vonatkozhatik; ennélfogva a 
megjelent borb’élymester urak az abban foglalt 
k ö v e te lé s e k e t  magukra nézve kötelezőnek el nem 
ismerhetik és annak tárgyalásába nem is bocsát
kozhatnak; ennélfogva Molnár Béla és Bród Ernő 
borbélysegédek átirata figyelembe vehető nem 
volt, kezeikhez visszaszármaztatni határoztatik.

O lv a s h a t a t la n  a lá ír á s ,  jegyző.
S c h w e itz e r  J ó z s e f .  T ó th  L a jo s .

ügy-úgy. Molnár és Bród szaktársak 11 
pontba foglalt kérelme csak ö rájuk vonat
kozhatik s az abban foglalt követelést nem 
tartották kötelezőnek majsztramék. Azonban 
jó hamar kiábrándultak ezen feltevésükből 
őke lm ék, mert az összes szaktársak azzal 
tüntettek a követelések mellett, hogy rögtön 
beszüntették a munkát. S mit volt mit tenni 
majsztraméknak ? Hogy mégis csak kötele

zőnek kellett elismerni a követeléseket, de 
nemcsak elismerni, hanem teljesíteni is.

Másfél napi harc után szaktársaink kivív
ták a következőket: 1. Egységes munka
idő április 1-töl október 1-ig reggel Y27-töl 
este 8-ig. Október 1-től április 1-ig reggel 
7-től este 8-ig vannak nyitva az üzletek.
2. Minden vörös betűs ünnepen d. u. 2 óra
kor zárandók az üzletek. 3. Egy óra ebéd
idő, amikor is 12 órától 1-ig zárandók az 
üzletek. 4. Vasárnap zárás után házhoz nem 
küldhető a munkás. 5. Farsang évadján 
szombaton sem lehetnek 8 óránál tovább 
nyitva az üzletek. 6. Május elseje munkás
ünnepnek tekintendő s akkor délután 2 órá
tól szabad idő adatik minden munkásnak. 
7. Minden kettős ünnepen déli 12 órakor 
zárandó az üzlet. 8. Ezen munkarend az 
üzletben jól látható helyen kifüggesztendő. 
9. Ezen mozgalomból kifolyólag hat hóna
pon belül senki el nem bocsátható.

íme az összetartás által kötelezhetők a 
munkáltatók munkásaik jogainak elismeré
sére. Azonban a küzdelemben áruló is akadt 
Zapletál Simon és Buksz József személyé
ben. Mindakettő apja butikjában dolgozik 
s az első huzamos ideig adta az öntudatos, 
szervezett munkást a „gscheft“ érdekében, 
de most az elvtársak is tudni fogják köte
lességüket az árulóval szemben. Szaktársaink 
pedig jegyezzék meg maguknak mindakét 
alakot.

A kivívott győzelem sarkalja a szaktár
sakat még jobban az erős szervezkedésre, 
hogy a jövőben még szebb győzelmet aras
sanak.

Székesfehérvár. A vidéki városok legtöbb
jében a hatóságok szemhunyása mellett ki- 
játszszák a munkáltatók a vasárnapi munka- 
szlinetet. Különösen vásárok alkalmával tart
ják nyitva bódéjukat, amikor is megfosztják 
munkásaikat attól a kis szabad időtől, melyet 
a törvény szűkkeblűén biztosit részükre.

Ez ideig Székesfehérváron is igy volt. 
Azonban a fodrászsegédek öntudatra ébre
dése és szervezkedése véget vetett ezen 
gyalázatos állapotnak. Ugyanis székesfehér
vári szaktársaink a vasárnapi munkaszünet- 
röl szóló törvény erre vonatkozó szakaszá
nak szigorú végrehajtását kérték az ottani 
hatóságtól, amely válaszul a következő 
végzést küldte meg a székesfehérvári mun
káltatóknak :

V é g h a tá r o z a t .

Fodor Béla és társai Székesfehérvárott munká
ban álló fodrász- és borbélysegédeknek a vasár
napi munkaszünet betartása iránti iparhatósági 
intézkedés céljából előterjesztett kérvények elinté
zéséül az ipari munka vasárnapi szüneteléséről 
szóló 1891. évi XIII. t.-cikkhez képest a keres-
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kedehni in. kir. miniszter 28550/1908. rendeletének 
A )  m ),  illetve A )  pont alatti 8-ik rész a )  alatt 
foglalt intézkedései értelmében felhívom az összes 
önálló borbély- és fodrászipari üzlettulajdonosokat, 
hogy a z  o r s z á g o s  v á s á r o k  v a s á r n a p j á n  ü z le t i  h e l y i 
s é g e i k b e n  d é li  12  á r á tó l  k e z d ő d ő i ig  a b o r b é ly -  és f o d 
r á s z i p a r i  m u n k á t  a k ü lö n b e n i  t ö r v é n y e s  k ö v e tk e z m é n y e k  
ter h e  m e l le t t  b e s z ü n te s s é k  és  eze n  n a p o k o n  to v á b b  n e  

f o l y t a s s á k .
Székesfehérvár, 1907 április hó.

O lv a s h a t a t la n ,

r c m l í i i lo ip it á n y .

Persze, hogy a profit elvesztése nagyon 
fáj a munkáltatók legnagyobb részének; 
dühösek is érte munkásaikra s szeretnék 
elpusztítani a föld színéről a szervezetet.

Mi előre megjósoljuk, hogy hiába való 
minden agyarkodásuk, a jövőben még több 
ilyen meglepetésben fognak részesülni.

Tudjuk, hogy még nagyon sok vidéki 
városban csak papíron van meg a munka
szünetről szóló törvény és vásár vasárnap
ján a legnagyobb nyugalommal fosztják 
meg szaktársainkat a munkáltatók a ható
ságok „jóakaratu feledékenységéből" attól 
a pár órai szabad időtől, amely még 1903- 
ban rendeletileg szabályozva lett. Addig is, 
mig illetékes helyen nem szerez érvényt a 
szervező bizottság a törvény eme rendel
kezésének, felhívjuk mindazon vidéki városok
ban levő szaktársakat, ahol vásár vasárnapján 
nyitva vannak a fodrász üzletek, hogy ennek 
megszüntetése céljából értesítsék a szaklap 
szerkesztőségét.

Székesfehérvár. Van itt egy Gáncs nevű 
köpcös figaró, akinek sehogy sem megy a 
fejébe a fodrászsegédek szervezkedése. 
Szaktársaink ha értekezletet óhajtanak tar
tani, egy értesítő ivet küldenek szét, melyet 
az üzletekben levő szaktársak aláírnak, 
jeléül, hogy elmennek a megjelölt helyre. 
Ennek a figarónak, mikor a kiküldött inasfiu 
e célból bement bódéjába, az agyára tolult 
a szappanhab és állatias módon bánt el az 
ártatlan fiúval, aki majdnem szerencsétlen 
nyomorékká vált az ütések következtében. 
Figyelmeztetjük az ipsét, hogy ne „gáncsos- 
kodjék", munkásait ne igyekezzék megaka
dályozni a szervezkedésben, de légióként 
védtelen, gyönge gyermekkel szemben em
berségesen cselekedjék. Mert dacára annak, 
hogy Gáncs a neve, nagyon könnyen érint
kezésbe jöhet a munkás ököllel s ő talál 
az elvert fiú sorsára jutni.

Temesvár. Az itteni szaktársak csaknem 
teljes számban beszüntették május 1-én a 
munkát és kivonultak az összmunkássággal 
a „Vadászerdő“-be.' Persze a „közönségnek" 
uj volt, hogy a habverő „urak" (akik ala
mizsnából élnek, szedő), is megünneplik a 
május elsejét. A munkáltatóknak 35 száza
léka az üzletét kénytelen volt bezárni e 
napon. Soknak nem tetszett a dolog, hogy 
kénytelen volt egész nap „műtermében" ma
radni, mig munkásai ünnepeltek.

Újpest. Szak társainknak az egy év előtt 
a munkáltatókkal kötött egyezménye lejárt. 
Ezen egyezményt az utóbbi időben a mun
káltatók nagy része igyekezett megszegni.

Ám szaktársaink erre még erősebb szer
vezkedéssel feleltek és a napokban nyúj
tották be újabb követeléseiket a munkálta
tóknak. A követelések jóval felülmúlják a 
régi egyezményben foglaltakat. De ennek 
maguk a munkáltatók az okai, akik már 
is ellenségeskednek munkásaikkal és rend
szabályozzák őket, alig hogy az egyezmény 
lejárt. Szaktársaink el vannak készülve a 
legvégső harcra is jogaikért. Az összetartás 
kitűnő. Minden öntudatos szaktárs tartsa 
magát távol Újpesttől, mig a mozgalom 
véget nem ér.

Lapzártakor értesülünk, hogy újpesti szak
társaink május 31-én sztrájkba léptek. A 
munkáltatók szaktársaink követeléseire egy 
„ékes“ nyelven megfogalmazott választ ad
tak, amely eléggé megmagyarázza az okát 
szaktársaink tarthatatlan helyzetének. Egy
szersmind jellemzi azon nagy űrt is. amely 
tndás és gondolkozás tekintetében a mun
káltatók és munkásaik között fennáll. Ezen 
válasz, mely kinos-keserves tollszárrágás 
következtében jött létre, teljes eredetében 
igy szó l:
„ A  b o r b é ly  é s  F o d r á s z  se g é d e k  ú jp e s t i  s z a k c s o p o r t j á n a k

Ú jp e s t e n .

A  segédek által f. e. Május hó 15-én benyújtott 
15 pontban foglalt munkarendjét a Munkaadók f. e. 
Május 28-án tartót gyűlésén, a választ a követ
kező pontokban álapitota meg.

1. Nyitó idő Márczius hó 1 -töl kezdve bezárólag 
október hó 81-ig reggel 6 órakor és november hó 
1-től Márczius hó 1-ig reggel 7 órakor nyitandó. 
Kivéve a vasár és ttnepnapok.

2. Záridő Márczius 1-től október 31-ig este 1/.i 9 
órakor és november 1-től február végéig este 8 
órakor. Kivéve a vasár- és ünep előti napokat.

3. Naptári ünepkor Záridő <1. u. 2 órakor. Kivéve 
ha az ünep szombatra estk.

4. Országos vásárkor déli 12 órakor zárandó.
5. Minden héten félnap kimenő. Azonban ha 

ünnep esik, kimenő elmarad.
0. Lakás közös megegyezés lehet. Azonban min

den munkás kérhet jogorvoslást ha nem találja 
egészségesnek.

7. Május 1-én a segédek 12 órakor tartják ren
des kimenőjüket.

8. E mozgalomból kifolyólag senki el nem bo- 
csájtható.

9. Ezen munkarend látható helyen kifüggesz
tendő.

A fenti munkarendéi szemben a segédek részé
ről a következő két pontot követeljük.

1. A tanonenak segédkezni a takarításban ahol 
tanonc nincs a segéd köteles takarítani és az üz-1 
letet rendben tartani.

2. A fent nevezet munkarend életbeléptetésétől I 
számítva 3 éven belül semiféle követelésekéi elő 
nem álanak.

Újpest 1907 Május hó 23. .
Az újpesti önáló borbély és fodrász szakosztály 

nevében
T h ie r ju n g  M i h á l y  W i l h e l m  J ó z s e f

Elnök. jegyző."
A sztrájk erős kitartással folyik egészen 

a győzelemig.
Akadt ugyan egy— két „gyász alak", aki

ket megfogunk magunknak jegyezni. Kérjük 
a szaktársakat is, hogy annak idején ne 
feledkezzenek meg róluk. Ezek a következők: 
Hortl Sándor, Lusztig János, Kovács István, 
Ivanovics János, Vingert Ottó, Kovács 
Ferenc, Glöckner Samu, Gyurics Lázár 
és Reischpach Jakab sztrájktörőkké s igy 
testvéreik árulóivá lettek.

Pancsovai szaktársaink május hó 25-én 
sztrájkba léptek, mert a munkáltatók vissza
utasították igazán szerény követeléseiket. 
A sztrájk következtében mindenféle aljas 
eszközt igyekeznek felhasználni a szervezet 
letörésére. Annak vezetőségét a hatóságnál 
denunciálják s testi épségüket veszélyez
tetik. Különösen a következő kócosok igye
keznek ebben egymást felülmúlni, akiknek 
mindegyike a munkásainak nyomorult havi 
8— 10 írt felszaporodott bére ki nem fize
tése követkgztében 50—100 koronával tar
tozik : Schweininger József, Fischer József, 
Acza Szrbuly, Szuvacsarov Milán, Amberg 
Péter, Brück Ernő, Csira Kadoravlevics, 
Lazarov Lyuba, Danyancsics Mátyás, Bunt- 
senk Jakab.

Hirek.
Jegyzőkönyvi kivonat. Felvétetett 1907. évi 

április hó 5-én tartott alakuló választmányi 
ülésről. Jelen volt az egész választmány s 
Nagy Géza elnök.

A legutóbbi jegyzőkönyv felolvasása után 
azt Csihi János és Kozma János hitele
sítik. Elnök jelenti, hogy Nagy Béla más elfog
laltság miatt lemondott választmányi tagsá
gáról. A választmány ezt tudomásul veszi 
és helyébe Bognár István póttagot hívja be.

Elnök egy jelölő bizottság kiküldését 
javasolja, melybe a választmány Koznia 
János, Vágó Viktor, Csihi János, Fellner 
Ferenc, Erdélyi Lajos szaktársakat küldi ki, 
hogy a vezetőség tagjait jelöljék ki. Szünet 
után Vágó Viktor a bizottság nevében a 
következőket javasolja: titkárnak Kalocsai 
Ödönt, pénztárnoknak Vágó Viktort, háznagy
nak Brenner Miklóst, könyvtárnoknak Erdélyi 
Lajost. A választmány többek hozzászólása 
után elfogadja a jelölteket s a jegyzői tiszt
séget egyelőre betöltetlenül hagyja. Csihi 
János indítványozza, hogy a pénzbeszedői 
állásra pályázat hirdettessék. Vágó Viktor 
azt ellenzi s a legközelebbi váíasztmáuyi 
ülés elé utalja ennek elintézését. Éhez a 
választmány hozzájárul. Több tárgy hiányá
ban elnök az ülést berekeszti.

B. Szabó Rókus
Április hó 27-én hunyt el olasz Riviérán 

B. Szabó Rókus szaktársunk. Alig 26 éves 
korában sírba vitte a proletárbetegség.

Szabó szaktárs hosszú ideig lelkes har
cosa volt miskolci szervezetünknek. Beteg
sége legsúlyosabb fokán is ott állt a harc 
mezején a fodrászsegédek mozgalma élén 
s azt csak a legvégső időben hagyta el. 
Emlékét kegyelettel őrizzük.

Nyilatkozat. rJ Péves információ követ
keztében a lefolyt országos kongresszus 
alatt egyrészt a kandidáló bizottságot, más
részt pedig a szervező bizottság egyes tag
jait megsértettem, miért is ez utón kívánok 
sajnálatomnak kifejezést adni a történtek 
felett. ígérve, hogy a jövőben teljes biza
lommal és odaadással fogom nagy munká
jában a szervező bizottságot támogatni.

Kelt Budapest, 1907 május hó 15-én.
Boros Ignác, fodrászsegéd.

Felszólítás. Felhívjuk a Szabó Lajos, 
szombathelyi születésű fodrászsegédet (636. 
sz. tag), hogy a székesfehérvári csoporttól 

j eltulajdonított összeggel mielőbb számoljon 
el, ellenesetben más eszközökkel kénysze
rítjük erre. Aki tud az illető hollétéről, 
értesítse a központi vezetőséget.

Búcsúszó. Miután nem volt időm távozá
som előtt személyesen búcsút venni székes- 
fehérvári szaktársaimtól, ezúton kérem, 
hogy tartsanak meg emlékezetükben. Egy
szersmind arra kérem önöket, hogy „ az 
összetartásban az erői1 jeligét véssék be 
jól lelkűkbe. Szaktársi üdvözlettel.

Mészáros Pál.
A tévelyedettek. Kocsándy Károly erzsé- 

! betfalvai és Zapletál Simon nagykanizsai 
: fodrászsegédek, akik vétettek a fodrász- 
| segédek érdekei ellen, az előbbi anyagilag 
í megkárosította a szakegyletet s a vezető- 
j séget aljas rágalmakkal illette, az utóbbi, 
ki árulója lett saját testvérei ügyének, a 
szervezetből kizárattak.

Felolvasás. Folyó hó 6-án, csütörtök este, 
pont fél 9 órakor a szakegylet helyiségében 
(VII., Ovoda-utca 9. szám alatt) dr. Bród 

! Miksa, orvos tart hasznos és tanulságos fel - 
í olvasást. Kérjük a szaktársakat pontos és 
| tömeges megjelenésre. Vendégeket is szive- 
i sen lát a vezetőség.

Felelős szerkesztő: Nagy Béla. 
Kiadja: Lapbizottság.
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Die Totenvögel.
Totenvögel heífit mán in landblufiger 

Sprache die Agenten dér Leichenbestattungs- 
unternehmungen, die Spürhunden gloicli 
inimer und liberall herumscliniippern, wo 
und wann einer unserer Mitmensclien seine 
Seele aushaucht, um, nachdem sie den ein- 
getretenen Fali von ilrren in dem betrcffen- 
tlen Hause gedungenen Mithelfern crfahrcn, 
sofort ibre Dionste zűr Beerdigung cm- 
pfelilen zu kőimen.

Audi dér gottselige „Selbstbildungsverein 
dér Budapestéi1 Friseurgehilfen" und dér 
mit ihm in wilder Ebe kokottierende „zu- 
künftige" dbrartige Landesverband batte 
solclie Totenvögel bei unserer obligatori- 
schen Krankenkasse angestollt, die nacb 
Innen Ilin schmeichelten, nacb Aufien zu 
aber den zum „patriotischen Láger11 sicb um- 
gegossenen Leiehenbestattungsarrangeuren 
den internen Tbermometerstand unserer 
Krankenkasse getreulich mitzuteilen liatten. 
Das patriotisclie Láger aber beeilte sicli 
die Parte auszugeben, in welcber sie — 
und gar nicht in bescbeidenem Tone — aller 
Welt zu wissen gab, dafi dér Löwe nun 
verendet; demzufolge jetzt alles, vvas nicbt 
niet- und nagelfest ist, brtiderlicb unter sicb 
verteilt wird, wührend die Splirbunde gei- 
fernd, die Selmauze leckend ungeduldig 
auf iliren Judaslohn warteten.

Dér Gene rala gént gab beim Forum im mer 
den Unparteiiscben, wührend er ganz heini- 
tückiscb eines abends in einer Spelunke 
dér Iíottenbillergasse die bestellte Deputation 
des patriotischen Lagers empfang, mit 
welcber er sicb zum scbaufeln des Grabes 
für dán zu bestattenden Löwen verbündete.

Als dér Herr Generalagent einsali, dafi 
er mit solcben Bubenstreicben sein Ziel 
nicb erreicht, berief er, den Hat eines des 
Gcnossenschaftsdiener befolgend, den Aus- 
schufi dér Krankenkasse zu einer Sitzung 
ein, bei welcber Gelegenbeit er mit allén 
ordentlicben Gewaltakten den Ausschufi 
dazu bewogen wollte, mit Umgehung dér 
Gesetzartikels XIV. vöm Jabre 1897 und 
dér Vcrfügung dér Statuten die Delegiorten 
zűr ordentlicben Generaiversammlung einzu- 
berufen und die Leitung dér Kasse jenen 
Delegierten zu übergeben, dérén Wahl von 
den Mitgliedern wegen Verlefznng ihrer ge- 
setzlichen Rechte angefochten ist.

Dér Ausschufi war nicbt geneigt, dem 
Herrn Generalagenten zu Liebe, das Gesetz 
und die ausdrücklicbe Verfügung dér Statu
ten zu verletzen und wies den Antrag des 
Gewaltigcn kurzer Hand mit Entrüstung zu- 
rtlck, worauf dér Herr Generalagent er- 
klürte, dafi er trotzalledem die Generai
versammlung auf eigene Faust einberufen 
wird. Dér Ausschufi kain nacb dem Vorge- 
fallenen inimer melír zűr Überzeugung, dafi 
dér Herr Generalagent das einschlügige 
Gesetz eben so wenig kennt, wie dér am 
allerwonigsten dazu berufene Schweinehirt | 
und von dér Leitung einer Krankenkasse 
so viel Dunst hat, wie dér Ilinternieder- 
tupfersepp vöm Regenmachen. Nachdem nun 
dér Ausschufi <lie Verantwortung für die 
Bockstreiche des Herrn Generalagenten nicbt 
Ubernebnien wollte, zog er die Konsequenzen, 
dankte einstimmig ab, welchen Vorgang er

stHner vorgesetzten Bebörde, dér Vorstebung 
des \ . Bezirkes zűr Anzeige bracbte.

Die Vorstebung des V. Bezirkes kam 
nacb gepflogener Unrtersucbung zűr Ein- 
sicbt. dafi infoige dér Gewalttütigkeiten des 
Generalagenten die Lage bei dér Kranken
kasse ciné unhaltbare ist, und nalim dieselbe 
in bebördlicbe Venvaltung.

Dér Herr Generalagent und seine Ge- 
nossen mufiten nun einseben, dafi sie mit 
ibrem ITiterminierungswerk nicbt nur, dafi 
sie ihr Ziel nicbt erreicben, sondern aucb 
klar an den Tag légen, dafi ihr Ziel tlber- 
baupt kein anderes war, als die Kasse totál 
zugrunde zu ricbten.

Um diese ibre Niedertrüchtigkeit auszu- 
ftibren, verbilndeten sie sicb mit dem Be- 
amten dér Bezirkskrankenkasse, Josef Rácz, 
und reiebten deputativ wegen „unregel- 
mafiigem Gebabren" die Klage so gégén 
den Ausschufi dér Krankenkasse, wie aucb 
gégén die Vorstebung des V. Bezirks beim 
Iíandelsminister ein. Ob mán ihnen dórt 
aufsitzen toird, erscheint uns weniger glaíib- 
wilrdig.

Nach dem Kongress.
(Fortsetzung.)

J. Klincsák (Budapest) weist in seiner 
Schlufirede dabin, dafi dér dem Kongrefi zu 
unterbreitendeBescblufiantragalle diese Inter- 
essen zum Ausdruck bringen wird. Reicht 
folgenden Beschlufiantrag ein :

„Dér am 2. April 1907 in Budapest 
tagende Landeskongrefi der Raseur- und 
Friseurgebilfen konstatiert, dafi die wirt- 
scbaftlicbe Lage der ungarlandiscben Raseur- 
und Friseurgebilfen infoige der rapiden 
Entwicklung und der im ganzen Lande 
wütenden Preiserböbung und Teuerung in 
beiingstigendem Mafie im Niedergange be- 
griffen ist, wodurcb die Friseurgebilfen mit 
riesigen/ Entbebrungen zu kilmpfen habén. 
Die Arbeitgeber des Raseur- und Friseur- 
gewerbes dieses Landes — besonders aber die 
der Hauptstadt, die Jabre bindurcb mit der 
nichtssagenden Devise des Versprecbens die 
grófié Masse der Raseur- und Friseurgebilfen 
zu verleiten traebten — betreiben unter sicb 
die schmutzigste Konkurrenz, die ganz be
sonders und wesentlich zu der Verschlim- 
merung der Lage der Friseurgebilfen beitragt. 
Angesicbts dessen gibt der Kongrefi seiner 
Überzeugung Ausdruck, dafi die Abschaffung 
dicsér verhüngnisvollen Zustönde aus eige- 
nem Antriebe der Arbeitgeber nicht zu er- 
warten ist, infoige dessen der Kongrefi um 
die Erfiillung folgender Forderungen den 
Kampf auf dem ganzen Gebiete Ungarns 
eröffnet: 1. 12-stilndige Arbeitszeit in 13-stün- 
digem Ralimén. 2. Áufhebung der Natural- 
wobnung und Verpllegung. 3. Feststellung 
der Minimalentlobnung und wöclientliche 
Auszalilung. 4. Totálé Arbeitsruhe am zwei- 
ten Tagé der drei boben Feiertage 
(Ostern, Pfingsten, Weibnachten). 5. Eine 
Stunde Mittagszeit. fi. Aufbebung der Dienst- 
bot(*narbeit. 7. Wöchentlicb einen balben 
Tag freie Zeit für jeden Arbeiter. 8. Den 
hygienischen Anforderungen entsprechend, 
gerüumige, licbte und reine Gescbüftslokale, 
verseben mit Ventilationsapparaten, unter

bebördlicber Kontrolle. 9. Aufier den in 
Punkt 4 erwübnten boben Feiertagen, soll an 
jedem rotverzeichneten Feiertage soll das 
Gescbüft um 12 Uhr mittags gesperrt wer- 
den. 10. Der 1. Mai, als Arbeiterfeiertag, 
so l obne Ausnahme jedem Arbeiter freige- 
geben werden. 11. An all jenen Orten, wo 
gelegentlicb der Jabrmürkte am Sonntag 
aucb nacbmittags gearbeitet wird, soll dicsér 
Recbtsverstofi gesetzlicli geabndet werden. 
Insbesondere weist der Kongrefi das neu- 
zuwüblende Organisationskomitee an, in 
kürzester Frist um die Einfübrung der totalen 
Sonntagsrube beim Friseurgewerbe durcb 
Modifikation des diesbezügliehen Punktes 
des Sonntagsrubegesetzes, oder im Verord- 
nungswege beim Handelminister vorstellig 
zu werden. 12. Áufhebung des Trinkgeld- 
systems. 13. Anerkennung der Organisation 
als kompetenter Faktor der Gehilfenschaft. 
Der Landeskongrefi gibt des Weiteren sei- 
nen dabingebenden Gefühlen Ausdruck, dafi 
die Erfüllung dieser aufgestellten berecb- 
tigten Forderungen notwendig sind und ist 
der Überzeugung, dafi dérén Erkömpfung 
nur im Anschlufi an die auf dem Bódén 
des Klassenkampfes stehenden modernen 
Arbeiterbewegung erfolgen kann. Ferner 
weist der Kongrefi das jetzt zu wahlende 
Landesorganisationskomitee an, unverziiglicb 
allé Vorkehrungen zűr Verbesserung der 
Lage der Friseurgebilfen Ungarns zu treffen. 
Im Interessé des Erfolges dieser Bewegung 
versichert die Gesamtbeit der Anwesenden 
das Organisationskomitee ibrer weitgebend- 
sten materiellen und moralischen Unter- 
stützung und unterwirft sicb gleiebzeirig 
seinen Besehlüssen und Verfügungen. Zum 
Scblusse spridit der Kongrefi sicb dabin 
aus, dafi er sicb so in politischer wie in 
wirtschaftlicher Beziehung der ungarldndischen 
sozialdemokratischen Partéi anschliefit; zunial 
die Arbeiterschaft nur von dem Erfolg des 
Kampfes dieser Partéi die bessere Lösung 
der Interessen der Gesamtarbeiterscbaft 
erwartet. “

Der Beschlufiantrag wurde mit Akklama- 
tion a n gen om inén.

Vorsitzender G. Nagy eröffnet die Fort
setzung der Debatte nachmittag um 3 Uhr. 
Auf seinen , Vorscblag wird beliufs Kan- 
didierung des zu wühlenden Landesorgani- 
sationskomitees ein fünfgliedriges Komitee 
entsendet. In dieses Komitee wurden ge- 
wülilt: Edmund Kalocsay (Budapest), Joli. 
Klincsák (Budapest), Otto Fürstinger (Székes- 
fehérvár), Nikolaus Martin (Szombathely) 
und Anton W olf (Pécs). Ilierauf wird die 
Debatte bei Punkt 3 : Fachpresse und Wider- 
standsfonds, fortgesetzt.
■ Referent Adalbert Nagy (Budapest) er- 
lautert die Wirkung und Maciit der gedruckten 
Lettem. Er nennt die Presse eine Grofi- 
niaclit und definiert die unumgünglicbe Not- 
wendigkeit, des Facborgans beliufs Her- 
stellung der engeren Verkettung der Gebilfen- 
schaft. Redner betont, dafi nur die Facli- 
presse dazu berufen ist, die Verbindung 
zwischcn den Kollegcn aufrecbtzuerhalten, 
die indifferenten Arbeiter aber über den 
vorteilbaften Zweck der Organisation auf- 
zuklüren. lm weiteren befafit sicb Redner 
eingebend mit dem Widerstandsfonds und 
lietont die Notwendigkeit der Grllndung
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eines solclien und eriHutert den Zweck des- 
selben. Referent reicht einen Besehlufiantrag 
ein, wonach jeder organisierte Friseurgehilfe 
so in dér Hauptstadt, wie in dér Provinz 
wöchentlich 10 tíeller in den Fonds dér Fach• 
préssé and weitere 10 Heller in den Wider- 
standsfonds zu zahlen hat. Ebenso reicht 
Redner einen motivierten Beschlufiantrag 
ein, wonach dér Kongrefi heschliefien soll, 
das Fachblatt hinfort monatlich zweiinal er- 
scheinen zu lassén.

N. Martin (Szombathely) opponiert gégén 
die einheitliche Bestimmung des Beschlufi- 
antrages. Seiner Meinung nach sind die 
Kollegen dér Provinz materiell nicht so gut 
bestellt, um solchen Verpflichtungen nach- 
kommen zu können.

O. Fürstinger (Székesfehérvár) schliefit 
sich dem Argument seines Vorredners an. 
Er ersucht den Kongrefi, seine Ortsgruppe 
von dér Verordnung des Antrages, welche 
die einheitliche VerpHichtungen auch den 
Provinzkollegen auferlegt, zu entheben.

P. Fixmer (Temesvár) macht sich die 
Argumente seiner beiden- Vorredner zu eigen. 
Er ersucht ebenfalls um Enthebung seiner 
Ortsgruppe von den Lasten.

Vorsitzender reflektiert in erster Reihe auf 
die Argumente Martins und vviderlegt dessen 
Ansicht, wonach die hauptstfidtischen Kol
legen materiell besser gestellt wiiren, als 
die Kollegen in dér Provinz. Weiterorts 
und in vieíen Hinsichten ist sogar das Ge- 
genteil zu beobachten. In dér Hauptstadt 
sind zw'ei Drittel dér Gehilfen, die kein 
besseres, ein grofier Teil aber, die nicht 
einmal so viel Verdienst habén, als viele 
Kollegen in dér Provinz. Das Fachblatt und 
dér Widerstandsfonds aber sind solche In- 
stitutionen und Waffen in dér Hand dér 
Organisation, die jedem einzelnen Kollegen 
und dér Gesamtheit Lebensbedingungen sind 
und ohne welche eine Organisation nicht 
ernst genommen. werden kann. Zumal aber 
diese lnstitutionen so dem Provinzkollegen, 
wie dem Hauptstüdtischen— ja wir kennen nur 
eine Gesamtschaft ohne Ausnahme — dienen, 
können auch in den VerpHichtungen keine 
rt.usnahmen statuiert werden. Dér Meinung 
des Redners nach ist dér Fehler haupt- 
süchlich darin zu suchen, dafi die Kollegen 
nicht so wie die Genossen anderer Gewerk- 
schaftsorganisationen an jedem Samstag 
nach dér Zahlung sofort iliren Organisations- 
pHichten nachkommen, sondern einen mehr- 
wöchentlichen Rllckstand zusammenkommen 
lassen. Dies falit ihnen dann freilich schwer. 
Er ersucht die Kollegen, allwöchentlich 
ilire Iíirche, die Organisation zu besuchen, 
die BrUderlichkeit zu pHegen und es wird 
dann die Pflicht nicht schwer fallen. Er 
ersucht um die Annahme des Antrages. Die 
Antrüge werden mit grofier Majoriült an- 
genommen.

Punkt 4 und 5 : „Die Ausdehnung dér 
Reclite dér Gewerbekorporationen“ und „Die 
Lehrlingsfrage“ werden auf Antrag des 
Vorsitzenden ebenfalls unter einem Punkt 
verhandelt. Referent ist Vorsitzender G. 
Nagy.

G. Nagy (Budapest) hebt in seinem Re
ferate liervor, dafi wir von dér Lehrlings- 
frage nnr mit dem Gefllhl des gröfiten Be- 
dauerns sprechen können. Dér Lehrling 
wird mit Dienstboten- und Ilausknechtarbeiten 
liberhüuft und mufi nur mit dér zufllllig ge- 
stohlenen Fachwissenschaft den schweren 
Kanipf ums Dasein aufnohmen. Dagegen 
mllssen wir energisch protestieren ! Die Tuber- 
kulose fordert infoige derbeiunseremGewerbe

bestehenden Verhültnisse schon in den 
Lehrlingsjahren ilire Opfer, zumal doch 
nur bei gesunden Lehrlingsverlülltnissen ein 
gesunder Nachwuchs fiir den Gewerbestand 
erzielt werden kann. Er reicht dem Kon
grefi auf Grund obiger árztlicher Statistik 
einen Beschlufiantrag ein, wonach dér am 
2. April 1907 in Budapest getagte Kongrefi 
an die Regierung ein Memorandum richte, 
in welchem die Errichtung staatlicher Fach- 
schulen gefordert wird. Das Minimalalter 
dér aufzunehmenden Lehrlinge soll 14 Jahre 
sein; die Lehrzeit nicht lünger als 3 Jahre 
dauern. Die Zahl dér Lehrlinge soll be- 
schrünkt und zűr Beurteilung dér in Lehr- 
lingsangelegenheiten aufgetauchten strittigen 
Fragen soll ein aus Arbeitern und Arbeit- 
gebern bestehendes Komitee eingesetzt 
werden. Schliefilich soll dem Arbeitgeber, 
dessen Lehrlinge bei Beendigung dér Lehr
zeit eine mangelhafte Ausbildung bekunden 
— das Lehrlingsausbildungsrecht entzogen 
werden,

J. Boros (Budapest) spridit zűr ersten 
Ilülfte des vereinigten Punktes. Redner 
betont, dafi die Gewerbekorporation ein 
wahrer Staat im Staate in allén gewerb- 
lichen Angelegenheiten bildet, wáhrend mán 
den Gehilfen sogar das Versammlungsrecht 
entziehen will, von dem Vereinigungsrecht 
gar nicht zu sprechen. Besonders die Funk- 
tion dér Lehrlingsprüfungskommission unter- 
zielit Redner einer scharfen Kritik. Redner 
apostropliiert die Provinzmeister, hauptsüch- 
licli die im Banat und in dér Bácska, die 
sich ihr Brot auschliefilich durch Lehrlinge 
verdienen lassen. dieselben Tag und Nacht 
abhetzen, eine sinnlose Lehrlingszüchterei 
treiben, unbekümmert darum, ob die in 
allén Hinsichten mangclhaft ausgebildeten 
Knaben von ihrer erworbener fachlichen 
Wissenschaft leben können oder nicht und 
so die Überfüllung im Berufe verursachen 
und die Berufsproletarier vermehren. Er 
empfiehlt die Annahme des Antrages. Wird 
einstimmig angenommen.

Jetzt kam Punkt 6 dér Tagesordnung: 
Wahl des Organisationskomitees, an die 
Reihe.

J. Klincsdk (Budapest), Obmann des Kan- 
didationskomitees, berichtet dem Kongrefi, 
dafi das Komitee seine Arbeiten beendete; 
er empfiehlt im Namen des Komitees die 
Wahl folgender Kollegen in das Landes- 
Organisationskomitee: Johann Csihi. Adal
bert Nagy, Johann Juricsdk, Josef Ováry, 
Johann Klincsdk.

F. Boros (Budapest) findet die Zahl dér 
ins Organisationskomitee zu erwfihlenden 
Mitglieder ftlr unzureichend. Er beantragt 
die Vermehrung derselben.

J. Ováry (Budapest) weist darauf Ilin, 
dafi die ganze ungarRtndische sozialdemo- 
kratische Partéi von einem nur elfgliedrigen 
Komitee geleitet ^vird und findet dalier ein 
filnfgliedriges Komitee für eine Fachorgani- 
sation für zureichend.

• J. Klincsdk (Budapest) verteidigt den oífi- 
ziellen Standpunkt, worauf dér Kongrefi 
den Vorschlag Klincsáks durch die Wahl 
dér erwfihnten fünf Kollegen ins Landes- 
Organisationskomitee bekrilftigt.

Antrüge:
,J. Boros (Budapest) beantragt, dér Kon

grefi möge die Tiltigkeit des Organisations- 
komitees stipulieren und es zűr Ausführung 
des vorgeschriebenen Auftrages verweisen.

K. Alscher (Wien) warnt vor einem dér- 
artigen Vorgchen. Dem Organisationskomitee 
eine Marschroute zu schreiben, wfire ein

Mifitrauen im vorhinein. Entweder vertraut 
dér Kongrefi dem Komitee die Angclegen- 
heit dér Gehilfenschaft an oder nicht. lm 
letzten Falle möge mán ein anderes Komitee 
wfihlen. Erfüllt das Komitee seine Pflicht 
nicht, sei es bei dér nüchsten Gelegenheit 
zűr Verantwortung zu ziehen. Boros zieht 
hierauf seinen Antrag zurück.

J. Boros (Budapest) stellt den Antrag, dér 
Kongrefi möge den Minimallohn feststellen. 
Nach Aufklürung des Vorsitzenden zieht 
Boros auch dicsen seinen Antrag zuriick.

F. Pataky (Újpest) stellt den Antrag, die 
Provinzkollegen mögen auf eigene Faust 
keine Lohnbewegung einleiten, ohne vorher 
das Gutachten und die Genehmigung des 
Organisationskomitees eingezogen zu habén. 
Einhellig angenommen.

J. Fixner (Temesvár) beantragt, den Őrt 
des demnüchst abzuhaltenden Gehilfentagcs 
festzustellen.

F. Pataky (Újpest) nimmt dagegenStellung, 
worauf Fixner seinen Antrag zuriickziehr. 
Dér Kongrefi betraut mit dér Lösung dieser 
Frage das Landes-Organisationskömitee.

Nachdem auch die Antráge erschöpft 
waren, ersucht Kari Alscher ums Wort.

Kari Alscher (W ien): Verehrte Kongrefi- 
teilnehmer! Sie sind am Schlusse Ihrer Be- 
ratungen angelangt und so will ich Abschied 
nehmen von Ihnen mit dem stolzen Bewufit- 
sein, dafi unsere ungarHlndischen Kollegen 
an dicsem Tagé ein grofies Stück Arbeit 
vollbracht habén.

Rilhrig, sachlich hat sich jeder einzelne 
Delegierte an dér Debatte beteiligt, von 
dem Gedanken ausgehend, dér Gesamtheit 
zu dienen.

Und nun treten Sie als Apostel dieser 
Gedanken, dieser Eindriicke, welche Sie am 
heutigen Tagé empfangen habén, hinaus in 
den Kreis Ihrer Kollgen und werben Sie 
neue Kfimpfer und Mitstreiter für die Or
ganisation.

In dér beschlossenen Organisation wollen 
Sie Treue und Glauben bewahren, denn in 
demWerdegang dér Entwickung werden wir 
manclie Enttauschung erleben, viel ange- 
feindet und bekümpft werden.

Aber alldieses soll uns nichts kümmern, 
denn wir wollen unsere eigenen Wege gehen 
und > treue Kariipfgenossen des organisierten 
Proletariats sein.

leli sagte bereits, dafi Sie als Apostel 
dieser Gedanken hinaustreten müssen und 
da nehmen Sie sich ein Beispiel, das die 
christliche Geschichte uns lelirt.

Die ersten Verkünder des Christentums 
wurden ebenso angefeindet, verfolgt und 
dennoch hat die christliche Religion einen 
ungeheuren Fortschritt gemacht. Das, was 
Sie auf diesein Kongrefi beschlossen habén, 
ist auch ein Stück Evangélium, dér Nilclisten- 
liebe, dér Menschlichkeit und des Klassen- 
bewufitseins, ein Evangélium dér Liebe und 
Humanitüt, das in dem Satze zusammen- 
gefafit, werden kann t „Dér arbeitende Menscli 
soll durch seine Arbeit auch menschlich 
leben können.“

Und dér Trfiger dieses neuen Evangeliums 
das ist in dér heutigen Zeit das Proletariat, 
das jede Unterdrückung, jede Entrechtung 
des arbeitenden Volkes beseitigen und ab- 
schaffen will.

(Forts. 1‘olgt.)

Für die Redaktion verantwortlich : Johann Deftert.
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MAGYARORSZÁGI

BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK
SZAKLAPJA

A MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK SZAKEGYLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

Meghívó.
A Magyarországi borbély- és fodrászsegédek 

szakegylete 1907. évi julius hó 7-én, vasárnap, 
délután 3 órakor, saját alapja javára tánccal, 
tréfás előadásokkal, tekeversenynyel, világ
posta. polgári házasság és képviselőválasz
tással egybekötött

nyári ünnepélyt
rendez a ..Zöldike" kirándulóhely összes 
területén. (Indulás a központi pályaudvar 
melletti vicinálissal, 15 percenként.)

Műsor ára 60 fillér.
Műsor kapható a következő fodrászüzle

tekben : Czillich Péter, VII., Kazinczy-u. 56, 
Bermel József, VII,, Dohány-u. 63, Atlasz 
Adolf, VI., Vörösmarty-u. 69, Lénárt Pál, 
VII., Garay-tér 18, Schwartz Gyula, Király- 
utca 26 és a szakegyletben, VII., Ovoda-u. 9, 
A zenét egy közkedvelt zenekar szolgál
tatja. ízletes ételek és italokról, jutányos 
árakról, gondoskodva van.

Tekeversenynél az I. d i j : Egy hordó sör. 
II. d ij: Egy sült liba. 111. dij: Egy szivartárca.

A világpostánál azon hölgy, ki a legtöbb 
levelező-lapot eladja és kapja, szép aján
dékban részesül.

Tisztelettel 
a vigalmi bizottság.

Munkarend.
A budapesti borbély munkáltatók ideje

korán kiszimatolták, hogy dr. Magyárevits 
tiszti főorvos egy „ Szabályrendelet“ terveze
tet dolgozott ki. Amely szabályrendelet szi
gorú büntetés terhe mellett kimondja, hogy 
minden vendégnek tiszta előkendöt, tiszta 
hajvágó köpenyt tartozik adni a kiszolgá
lásnál az üzlettulajdonos. Szigorúan elren
deli, hogy minden kiszolgált vendég után 
90% alkohollal és egyéb, kizárólag orvos 
által rendelt, fertőtlenítő szerekkel kell a 
borotvát, ollót, fésűt, stb. fertőtleníteni. 
Megtiltja a szabályrendelet a munkásoknak 
és tanoncoknak az üzletben való lakást.

A kerületi elöljárók pedig a legutóbb 
tartott értekezletükön még azzal toldották 
meg, hogy a munkáltató azt a munkását, 
aki valamely fertőző betegségben szenved, 
tartozik felmondás nélkül azonnal elbocsá
tani. Kimondották továbbá azt is, hogy 
♦‘gyenként állapítandó meg, hogy mely mu
lasztásért vonható a munkáltató és melyért 
a munkás felelősségre.

A mi munkáltatóink ezúttal is előrelátók 
voltak, természetesen a munkások rovására 
és ők is kidolgoztak egy munkarendet, ter
mészetesen a mi nevünkben, de beleegyezé
sünk nélkül, anélkül, hogy minket megkér
deztek volna, vagy azt mi elfogadtuk volna. 
Amely munkarendet a fővárosi tanács és a 
közgyűlés is 254918. szám alatt jóvá is ha
gyott, és fel is terjesztette a kereskedelem
ügyi miniszterhez megerősítés végett.

Abban a munkarendben elég ravaszul az üz
letek tisztántartásáért való felelősséget a mun
kásokra hárították a munkáltatók. Mert a 
munkarendjük 1-sö §-a a következőkép szól: 
A segédmunkások az üzlet rendben- és tisztán
tartását teljesitik. A 9-ik §-a a következőkép 
szól: Ezen szabályrendelet megszegése kihágást, 
és amennyiben arra valamely törvény vagy 
miniszteri rendelet magasabb büntetést nem 
állapit meg, 100 koronáig terjedhető pénzbün
tetésre, behajhatatlanság esetén pedig 5 na
pig terjedő elzárással büntetendő.

Ami a fenti két §-t illeti, igen ügyesen 
állították be a munkarendbe, természetesen 
azzal a számítással, hogy ha a tiszti fő
orvos szigorú szabályrendelete életbe lép 
és az üzletben a megvizsgálás alkalmával 
vendég előtt már használt előteritö kendőt 
talál, vagy a köpőcsésze nem lesz eléggé 
tiszta, vagy hiányzik a fertőtlenitö-szer az 
üzletben és a munkáltatót megakarják érte 
bírságolni a belügyminiszter által jóváha
gyott tiszti főorvosi szabályrendelet alap
ján, akkor a munkáltató egész egyszerűen 
előáll a kereskedelemügyi miniszter által 
jóváhagyott munkarenddel és hivatkozik 
annak 1. §-ára és azzal beigazolja azt, 
hogy az üzlet tisztántartásáért nem ö a fe
lelős, hanem a munkás. A hatóság pedig, 
igen természetes, annak alapján a munkást 
bírságolja meg 100 koronára, és mert a 
vendégektől fizetés fejében kapott alamizs
nából azt megfizetni nem bírja, elszenved 
érte 5 napi börtönt.

A munkáltatóknak azonban ez a jól ki
eszelt terve nem fog sikerülni, mert a szer
vezett fodrászsegédek idejekorán rájöttek a 
turpiságra, és állást foglaltak ellene és meg 
is fogják akadályozni, hogy az a munka
rendnek nevezett szenyirat a miniszternél 
jóváhagyást nyerjen.

Ha a fővárosi tanács nem vette észre, 
hogy a borbély munkáltatók az ipari mun
kásokkal akarják végeztetni az üzlet sep
rését, a köpőcsészék mosását szabályrende
letbe foglalva, büntetés terhe mellett.

Ha a tanács nem vette észre, hogy az által, 
ha a fodrászsegéd a kezével mosás közben 
abban a köpőcsészében vájkál, amely köpő

csészében naponta 50— 60 ember különféle 
bacillusokat gyűjt bele és közben éppen egy 
vendég jön be az üzletbe kiszolgáltatni 
magát és a fodrászsegédnek a köpőcsésze 
mosását abba kell hagyni és ugyanazzal a 
kézzel a vendég arcát kell neki beszappa
nozni és borotválni és igy a bacillust a 
köpőcsészéből a vendég arcára átplántálni, 
gondoskodtunk róla, hogy azt a kereskedelmi 
minisztériumban észrevegyék és a köz- 
egészségügy érdekében a fodrászsegédet 
ezen munkától egyenesen eltiltsák.

Ami a tiszti főorvos szabályrendeletét 
illeti, legyen az bármilyen szigorú is, semmi 
kifogásunk nincsen ellene. De ha a szabály- 
rendelet elrendeli, hogy a munkáltató tartozik 
felmondás nélkül azt a fodrászsegédet el
bocsátani, a kinek bőr- vagy fertőző beteg
sége van és annak a fodrászsegédnek csak 
akkor szabad újra munkába lépni, ha azt a 
főorvos megengedi, akkor gondoskodjék a 
szabályrendeletben arról is, hogy az a fodrász
segéd kárpótolva legyen a betegség ideje alatt. 
Mert a fertőző betegséget a fodrászsegéd 
a kiszolgált vendégtől kaphatja meg a 
legkönnyebben. Amint az a közelmúltban is 
megtörtént, hogy egy 13 éves borbélytanonc 
a jobb hüvelyk ujján egy fekélyt (szipfiliszt) 
kapott és mert csak egy közönséges vágott 
sebnek hitte, későn fordult orvoshoz és igy 
az egész vére meg lett fertőztetve és ez az 
eset nem egyedül álló jelenség.

Gondoskodnia kell a tiszti főorvosnak a 
szabályrendeletben az ilyen fodrászsegédnek 
a kárpótlásáról azért is, mert a beteg- 
segélyző pénztárak szipfiliszben szenvedő 
tagjaikat nem segélyezik, már pedig az ilyen 
esetekben önhibáján kivlil esik bele, munka
közben.

Gondoskodjék a tiszti főorvos a szabály- 
rendeletben arról is, hogy a fodrásziparnál 
is, mint más iparágnál a munkaeszközöket 
a munkáltató legyen köteles adni, mert ha 
a kést 90% alkoholban kell fertőtleníteni, 
azt a fertőtlenítés után köszörültetni, és igy 
ha naponta 20 vendéget szolgál csak ki, 
akkor is 20— 25 koronába kerül havonta a 
kés köszörülés, amit 30, de legjobb esetben 
40 korona havi fizetésből és a vendégektől 
kapott alamizsnából a fodrászsegéd fedezni 
nem képes.

Gondoskodjék a tiszti főorvos a szabály- 
rendeletben arról is, hogy a munkás ne le
gyen köteles a bőrbetegségben szenvedő 
vendégét kiszolgálni, mert a munkáltatók 
legnagyobb része a profitért, ezt ma egye
nesen megkövetelik a munkástól, mert hiszen 
nem az ő egészségük forog veszélyben 
olyankor.
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Gondoskodjék a tiszti főorvos a szabály
rendeletben arról is, hogy a borbélyüzletek 
tágas helyiségek legyenek, szellőztetőkkel 
ellátva és addig fodrászüzletet ne nyithas
son senki, araig azt a tiszti főorvos meg 
nem vizsgálja és a nyitási engedélyt meg 
nem adja, vagyis ha a helyiség meg nem 
felelne a közegészségügyi kivánalmaknak, 
azokat ne engedélyezze.

Mert a fodrászüzletek nem olyanok, mintegy 
cipészüzlet, ahová a vevő csak a megren
delés végett megy be, hanem a fodrász- 
üzletekben különösen szombat és vasárnap 
sok esetben 20—25 vendég vár a kiszol
gálásra egy olyan kis helyiségben órák 
hosszán át, amely helyiségben még magá
nak a munkásoknak sem volna szabad egész 
napon át tartózkodni. A fodrászsegéd na
ponta 50— 60 vendégnek kénytelen a lehe
letét közvetlen beszivni, legyen az a vendég 
tüdővészes, vagy szenvedjen bármilyen be
tegségben. Nem-e valóságos melegágya a 
tüdővésznek az olyan borbélymühely, ahol 
20—25 embert zsúfolnak be állandóan, 
amely üzlet egyáltalában nem szellőztethető. 
Lehet-e azon csodálkozni, hogy a fodrász
segédeknek 80%-a tüdővészben szenved 
és -idő előtt pusztul el.

Ha a tiszti orvos gondoskodik a vendé
gek egészségének a megvédéséről, köteles
sége gondoskodni a mi egészségünkről is, 
mert a mi egészségünk épp oly drága, mint | 
bármely más halandóé, mert mi is emberek 
vagyunk.

Megrendelt ünnepély Mucsán.
— Saját tudósitónktól. —

Testet emelő ünnepély folyt le a mucsai 
borbély- és fodrász-ipa rtestület közgyűlési 
termében e hó 10-én.

Ugyanis Joszt Péter, testületünk „érdem- 
dus“ elnöke közeledni érzé a küszöbön 
levő városatyai és népképviselői választá
sokat s hogy a demokrácia fenséges elvé
nek ezen térre való gravitálása közben j 
eleget tegyen, önmagára gondolt és ezen 
ábrándos gondolatai között testületünk kopár 
falát díszítő arcmása jutott eszébe.

Kapóra jött ezen ifjúkori hasonmása hon- és 
ipar-, nemkülönben szaktársboldogitó tervé
hez. Sokszor megtörtént, hogy világváro
sunkba oly sűrűn tévedt idegeneknek kalau
zolása közben a cicerone, mikor városunk 
nevezetességeit mutogatá, amikor is mint 
művészi becscsel biró tágyra, e képre is 
rámutatott.

Az idegenek csodálkozó tekintete a kép 
hajlongó megszemélyesítőjére esvén, a cso
dálkozáshoz kétség is járult, mert nem 
hitték el, hogy valamilyen közük lenne 
egymáshoz.

Szóval a kép ma, idők múltán, néni ha
sonlított az eredetihez. Érdemes elnökünk, 
kire még ellenségei sem foghatják rá az 
önzetlenség vádját, egy meghitt társaságban 
fel is enilité az idők jelét és nyomát, amely 
reá és a képre vonatkozik s azon vélemé
nyének adott kifejezést, hogy a városunkba 
jövő idegenek müizlése s ezzel az idegen- 
forgalom emelése céljából üdvös lenne a 
képet találóbbá tenni.

A társaság tagjai sokatmondó niosolylyal 
egymásra néztek, mint akik megértették az 
el nem mondottakat; de nem szóltak semmit. 
Nemsokára egy izgalmas esemény játszó
dott le városunk viharedzett falai között, 
amely felizgatta a kedélyeket, fölrázta az 
alvókat és ábrándozókat.

Ugyanis az ipartestület „kebelében*’ fenn

álló segédek betegsegélyző-pénztár küldöt
teinek választása alkalmával április 29-én, 
amely este 9 órától reggel 5 óráig tartott 
s két ellenséges tábor vitte csapatait a 
harcba, hazaffyas lelkünk virágai, városunk 
reményteljes jövendőbeli oszlopai és az 
átkozott nemzetközi vörösek, a szocialisták. 
A választás a testület közgyűlési termében 
folyt le s bár az egész aktus alatt elöl
járóságunk egy pár halált is megvető bá
torságai tagja vigyázott éber szemekkel 
„érdemes*" elnökünk képmására, azonban 
a reggeli órákban szeretetünk és tisztele
tünk szimbóluma, a kép, cafatokra szag
gatva terült el a földön. Az átkozott vörö
sek váltig azt hiresztelik, hogy éppen ezen 
kipróbált embereink jelenléte oka e szent- 
ségtelen tettnek. De mi meg vagyunk győ
ződve s az egész város hazaffyas polgársága 
is, hogy ilyen szentségrombolásra csak a 
„hazátlan bitangok** képesek.

S hogy szeretetünk és becsülésünk még 
jobban megnövekedett, az érdemdús elnö
künk iránt, mutatja a lefolyt arcképlelep
lezési ünnepély magasztos komolysága:

Fotot elefonjelentésünk a következő:
Lázas sietséggel igyekezett városunk bor- 

bélysága a mai napnak külsőleg is kiemel
kedő fényt adni. A kora reggeli órákban az 
ipartestület helyiségének főhomlokzatát és 
kapuját a „Pannónia** zászlógyár műszaki 
vezetője és Linhardt Vilmos, a fodrász
mesterek hírneves cégtábla-festőművésze je 
lenlétében, mint aki a kép művészi festője 
is, díszítették.

Ennek bevégzése után a közgyűlési terem
ben levő pódium és trón felállítása és díszí
tése következett. E helyen Joszt Péter 
ipartestületünk elnökének határozott ellen
zése és beleegyezése nélkül, de saját uta
sításai, igazgatása és személyes felügyelete 
mellett díszítették a nagy termet. A fodrász
iparhoz tartozó munkaeszközöknek a díszí
téshez való felhasználása mellett felhasz
náltak még négy darab régi céhkorszakbeli 
rozsdás vaskalapot is a terem négy sarká
ban álló oszlopon, amelyekből fel-feltörő 
naftalángok világították be a pazar fénynyel 
díszített termet. Pontban 3 órakor megkez
dődött az ünnepély. Igaz ugyan, hogy a 
borbélymesterek közül vagy ezren nem szok
tak törődni semmivel. De a jelen alkalom
mal az egész 1800 tagból álló önálló bor
bélymesterek sokasága ment el küldöttsé- 
gileg az ünnepekhez s hogy lába a földet 
ne érintse, mintegy 300-an nagy ünnepé
lyességgel emelték fel a pazar fénynyel dí
szített magas trónusra.

Ezen lélekemelő aktus után Müller Károly 
almujkosunk, mint az ünnepély egyik fő
rendezője és diszszónoka, magasztalta Joszt 
Pétert, mint a semmittevés glóriájával be
vont alakot. Mellette állt csordásbajszu 
Lovag Mihály, fülén fogva Zseb Zsigát (a 
cigányt), aki ez alkalommal 200 korona 
tisztel etdij reményében statisztált talpig 
vörös ruhában, mint képromboló, vörös, 
hazátlan bitang.

Az Ünnepély diszszónokának elhangzott 
beszéde után Linhardt Vilmos festőművész 
lerántotta a leplet a képről s a következő 
pillanatban előttünk állt Joszt Péter babér
koszorúval övezett, megszólamlásig hü hason
mása, mire kárpithasogató éljenriadal tört 
ki a jelenlevő erős tüdőkből, úgy annyira, 
hogy a naftalángok is kialudtak. Ezután a 
mellékszobában levő raktárszövetkezetből sze
retett elnökünk testet öltött lelke, ifjú Joszt 
ur, sietve hozott két szál gyertyát, melynek 
világánál elmondhatá a meghatottságtól

remegve, remekbe foglalt beszédét Joszt ur. 
Ebben meglepetésének és hálás köszöneté
nek adott kifejezést a szép ünnepély ren
dezéséért.

Az ünnepély után elnökünk cerklét tartott, 
amikor a jelenlevők mindegyike boldog volt, 
ha csak a ruhájához érhetett s amint vala
mikor az akasztott ember köteléből igye
kezett a közönség egy-egy darabot szerencse- 
hozónak megszerezni, úgy a jelenben elnö
künk széthasogatott képének vásznából 
mindenki ereklye gyanánt elvitt magával 
egy szálat.

Ezután diszgyülés "következett, melyen 
pemetefűi Kopaszffy Árpád indítványára 
jegyzőkönyvben örökítették meg elnökünk 
„éremdus** működését. Mészáros Frigyes 
ipartestületünk közkedvelt és áldozatkész 
férfia 1024 korona összegű alapítványt tett 
a mucsai hülyék és hebegők istápolására. 
A díszközgyűlés még felemelte fonnijko
saink tiszteletdijait, mire csordásbajszu Lo
vag Mihály hangőrünk a „Szózat‘*-ot into- 
nálta s ezzel az ünnepély bevégződött s 
csihifalvi, szilágycsehi, kutyaházi Váry 
Gyula ur. a rozsdás kulcsrend lovagja, ipar- 
testületünk csendes védőre, bezárta az ünne
pély színhelyének kapuit és meghajtotta a 
lobogót a távozó vendégek után.

Este a „Két korona** szállodában bankett 
volt, amelyen az első felköszöntőt Rác József 
ur, a kerületi betegsegélyzö pénztár hivatal
noka, mondotta és „sikerült** lepocskondiáz
nia a hazátlan bitangokat. Végül a hülyék 
és hebegők küldöttsége tisztelgett elnökünk
nél, amelyet Müller Károly almujkosunk 
vezetett a Rottenbiller-utcai „Fekete bicska** 
egyleti helyiségéből.

Szemle.
Újpest. Az újpesti szaktársak harca rész

leges győzelemmel véget ért. A munkálta
tók egy része aláírta az egyezményt, oda 
vissza is mentek a szaktársak dolgozni. A 
másik részét a munkáltatóknak bojkott alá 
helyezte a szervező bizottság. Egyben fenn
tartja a bojkottot Újpest területére, tehát 
tartsa magát távol minden öntudatos szaktárs 
Újpesttől.

Pancsova. Szaktársaink harca még nem 
fejeződött be. Az utóbbi napokban a 27 moz
galomban álló szaktárs közül 6 dolgozik, 
mert a munkáltatók aláírták az egyezményt. 
Elutaztak 9-en, 8-an sztrájkolnak tovább. 
De akadt 5 sztrájktörő is, aki elárulta 
testvéreinek ügyét. Ezen gyalázatos alakok 
nevét legközelebb a szaktársak tudomására 
adjuk, hogy velük érdemük szerint elbán
hassanak.

Pancsova és Újpest zárlat alatt van.

Hírek.
Felhívás. Figyelmeztetjük a szaktársakat, 

hogy lakásváltoztatásukat egy levelező-lapon 
haladéktalanul jelentsék be (VII., Dob-utca. 
49. sz., II. em. 13) alá, nehogy a lap szét
küldésében akadály történjen.

Meghívó. F. hó 21-én, pénteken este, fél 
9 órakor rendkívül fontos taggyűlést tartunk. 
Minden szaktárs tartsa elengedhetlen köte
lességének, okvetlen megjelenni. A tagsági 
könyvek felmutatandók. A vezetőség.

Felolvasás. F. hó 27-én, csütörtök este */„9 
órakor a szakegylet helyiségében (VII.,Óvoda
utca 9), dr. Halni Dezső tart felolvasást. 
Kérjük a szaktársak pontos megjelenését. 
Vendégeket is szívesen lát a vezetőség.

Felelős szerkesztő: Nagy Béla.
Kiadja : Lapbizottság.
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Arbeitsordnung.
Die Budapestet’ Arbeitgeber im Friseur- 

gewerbe hatten es bald heraus, dafi Ober- 
physikus Dr. Magyárevics einen Raseur- 
statutentwurf fllr die Friseurgeschüfte aus- 
gearbeitet hat, welcher bei strenger Strafe 
verfügt, dafi bei dér Bedienung eines jeden 
Gastes nur ganz reine Wüsclie bénützt 
werden darf. Ferner verfügt dér Statutent- 
wurf, dafi nacii jedem Gaste sümtliche, bei 
seiner Bedienung verwendeten Utensilien in 
90%  Alkohol und anderen, ausschliefilich 
vöm Oberpkysikat vorgescltriebenen Desin- 
fektionsmitteln desinfiziert werden müssen. 
Audi die Schlafstellen dér Gehilfen und 
Lehrlinge im Geschüfte untersagt dér Statut- 
ten entwurf aufs strengste.

Die Bezirksvorsteher dér Hauptstadt be- 
reicherten den Statutentwnrf bei ilirer letzten 
Konferenz urn eine kleine Zugabe dahin- 
lautend, dafi jeder Arbeitgeber seinen von 
kontagiöser Kranklieit behafteteq Arbeiter 
ohne jede Kilndigung sofort zu entlassen 
hat. Die Zugabe dér Bezirksvorsteher spridit 
audi den Wunsch aus : es möge Fallweise 
festgestellt werden, für welclie Unterlassun- 
gen dér Arbeitgeber, und für welclie dér 
Arbeiter zűr Verantwortung gezogen werden 
soll.

Unsere ílerren Arbeitgeber waren auch 
diesmal vorsichtig. Und dafi diese Vorsicht 
nur zu unserem Nachteil sefi} komite, mufi 
dem, dér unsere Arbeitgeber kennt, ganz 
selbstverstündlich erscbeinen. Auch sie ar- 
beitétén eine Arbeitsordnung aus ; natürlich 
in unserem Namen, jedoch ohne unser 
Wissen und Zustimmung, , ja ohne uns zu 
f ragén. Die Arbeitsordnung wurde vöm 
Magistrat, sowie auch von dér General- 
versaminlung sub Zahl 254.918 gutgeheifien 
und zűr Sanktionierung dem Handelsminister 
unterbreitet.

In dieser Arbeitsordnung habén die Arbeit
geber schlau genug die Verantwortung für 
die Ordnung und Reinhaltung des Geschüftes 
auf die Gehilfen gewülzt, denn dér 1. und 
2. § ilirer Arbeitsordnung lautet: Die Ord
nung und Reinhaltung des Geschaftes obliegt 
den Gehilfen. Dér 9. § besagt Folgendes : 
Die Attperachtlassung dieses Statuts bűdet 
das Delikt dér Ubertretnng und wird, im 
Falle nicht irgend ein Gesetz oder ministerielle 
Ver ordnung zűr Ahndung derselben eine 

gröJSere Strafe verhangt, mit einer Geldstrafe 
bis zu 100 Kronen, im Nichteintreibungsfalle 
aber mit einer bis auf fí Tagé sich ertrecken- 
den Freiheitsstrafe bestraft.

Was nun diese zwei §§ betrifft, mufi zu- 
gegeben werden, dafi diese mit seltener 
Raffinerie in die Arbeitsordnung eingeschal- 
tet wurdon. Diesem Vorgehen unserer Ar
beitgeber liegt die auf vüterlicher Filrsorge 
beruhende Berechnung zugrunde, dafi im 
Falle das Raseurstatut des Oberphysikats 
ins Leben treten und gelegentlich einer 
Visite dér Bezirksarzt vor einem Gaste eine 
schon benützte Serviette findet, oder dér 
Spucknapft nicht genug rein und genug von 
dem vorgeschriebenen Desinfektionsmittel 
enthlilt und mán dafür auf Grund des vöm j 
Minister des Innern sanktionierten haupt-j 
stüdtischen Raseurstatuts den Arbeitgeber 
bestrafen wollte, dieser ganz einfach mit 
dér von dem Handelsminister sanktionierten

Arbeitsordnung herausplatzt und sich auf 
den § 1 derselben berufend, damit reclit- 
fertigt, dafi für die Ordnung und Reinhal
tung seiner Bude nicht er, sondern die Ge
hilfen verantwortlich sind. Sehr natürlich, 
dafi auf Grund dessen die Behörde den 
Arbeiter mit 100 Kronen bestraft. Nádidéin 
aber dieser von den von den Kunden als Ent- 

i  lohnung erhaltenen Almosén nicht zahlen 
! kann, mufi er 5 Tagé Árrést erleiden.

Dieser schlau erdachte Plan wird aber 
den Arbeitgebern nicht gelingen. Die orga- 
nisierten Friseurgehilfen habén gégén diese 
Schufterei beizeiten Stellung genommen 
und werden es auch verhindern, dafi diese, 
Arbeitsordnung genannte Schandschrift die 
ministerielle Sanktion nicht erhalten wird.

Dér liauptstüdtische Magistrat hat es 
alsó nicht bemerkt, dafi die Meister, bei in 
Statut gefafiter Strafe durcli die Gehilfen 

I ihre Buden auskehren. ihre Spucknüpfe aus- 
waschen lassen wollen.

Wenn dics dér löbl. Magistrat nicht be- 
merkt hat, dafi, wenn dér Friseurgehilfe 
beim A us was eben in den Spucknapfen 
herumhantieren mufi, in welchen tüglich die 

i \ erschiedenen Bazillen von 50— (30 Menschen 
í gesammelt werden, wührend welcher Arbeit 
[ ein Gast komáit und dér Gehilfe den Spuck- 
napf provisorisch bei seite stellt und mit 
derselben Hand nacii eiliger, obertlechlicher 
Abspülung sofort bedienen mufi, wobei er — 
abgesehen von seineni vorherigen unappetit- 
liclien Treiben, das docli dem Gaste auf- 
fallen niufite — die Bazillen ganz sicher 
übertrügt: nun, wenn dér löbl. Magistrat 
dies nicht bemerkt hat, so möge wolil die 
Göttin dér Weisheit ihre Jünger in dér 
Rechtssektion dórt oben beschützen vor 
künftigen, dergleichen Bockstreichen. Die 
organisierten Friseurgehilfen habén auch 
dafür Sorge getragen, dafi mán dieses, mit 
dér Natur unseres Gewerbes unvereinbare 
Absordum vvolil bemerke und im hygieni- 
schen Interessé dér Allgemeinheit direkt 
verbieten soll.

Was das Raseuerstatut des Oberphisikates 
betrifft, so streng dieses auch sein mag, 
können wir niclits dagegen einwenden. Wenn 
nun aber das Statut den Arbeitgeber ver- 
pflichtet, den mit beschüdigter Hand oder 
mit einer kontagiösen Kranklieit behafteten 
Gehilfen ohne Kündigung zu entlassen, und 
erst mit dér Eriaubnis des Oberphisikus 
wieder aufzunehmen, nun, dann soll aber 
das Statut auch für die entsprcchende Ent- 
schüdigung des betreffenden Gehilfen sorgen, 
zumal er die Kranklieit sehr leicht von 
einem Gast geerbt habén kann. Das Statut 
toill eben nur das Publikum vor uns, nicht 
aber auch uns vor dem Publikum beschützen. 
Bei dieser Gelegenheit wollen wir einen 
Fali erwühnen, dér sich in neuester Zeit in 
unserer nüehsten Nillie zutrug: Ein 13jíihriger 
Raseurlehrling békám an den rechten Zeige- 
finger ein Geschwür. das sich spliter als 
Siphilis herausstellte. Dér Knabe Iliéit dies 
als eine gewöhnliche Beschüdigung und 
mafi dér Sache keine besondere Bedeutung 
bei, und konsultierte erst dann einen Arzt, 
nachdem schon dér ganze Finger geschwü- 
rig, das Blut infisziert war. Und derartige 
Vorfalle sind bei unserem Gewerbe durch- 
aus keine alleinstehende Erscheinungen.

Dér Oberphisikus soll in seinem Raseur
statut schon aus dem G runde für die Ent- 
schüdigung eines solchen Friseurgehilfen 
sorgen, zumal die Krankenkassen ihre an 
Siphilis leidenden Mitglieder nicht unter- 
sttltzen, trotzdem in diesem Falle die Krank- 
heit nicht durcli eigenes Verschulden erwor- 
ben wird, sondern wührend dér Arbeit.

Dér Oberphisikus soll in seineni Statut 
dahinwirken. dafi wie bei allén anderen 
Gewerkschaften, auch bei unserem Gewerbe 
dér Arbeitsgeber die Werkzeuge zu bestellen 
hat. Denn, soll das Messer in 90%-igem 
Alkohol desinlisziert werden, so wird die 
Sclineide sehr bald unbrauchbar und mufi 
immerfort geschliffen werden. Den hőben 
Schieiferlohn aber wird dér Friseurgehilfe 
von seinen Almosenpfennigen nicht bestreiten 
können. Diese Reform mufi in den Statut 
unbedingt aufgenommen werden.

In das Statut ware ferner die Verfügung 
aufzunehmen, dafi dér Friseurgehilfe nicht 
verpflichtet sein soll, einen an Hautkrankheit 
leidenden Gast zu bedienen. Derzeit wird 
dies um den Profit von den Gehilfen direkt 
gefordert. Warum denn nicht? Ist docli das 
teure Leben oder Gesundheit des x\rbeit- 
gebers dabei gar nicht gefahrdet.

In nicht letzter Reihe ware in das Statut 
die höchstnotwendige Verfügung aufzu
nehmen, wonach Friseurgeschüfte nur in 
lichten,geraumigen, mit Ventilationsapparaten 
versehenen Lokalen zu eröffnen seien. Dér 
Oberphisikus sei zűr Besiclitigung dér zu 
eröffnenden Friseurgeschüfte verpflichtet 
und die Eröffnung derselben sei nur auf 
dessen Bewilligung gestattet.

Ein Friseurgeschüft ist eben nicht zu ver- 
gleichen mit einem Schuhniacherladen, wo 
mán nur seine Bestellung maciit und weiter 
gelit. In einem Friseurgeschüft ist beson- 
ders an Samstagen und Sonntagen ein 
grofies Gedrünge; es warten 10— 12 Kunden 
auf ihre Reihe, manchmal stundenlang in 
einem Lokale,, in welchem, aus hygienischen 
Gründen, nicht einmal den Gehilfen dér 
Aufenthalt durcli 13— 16 Stunden hindurch 
gestattet sein ditrfte. Dér Friseurgehilfe 
mufi tüglich die Ausatmung von 50— 60 
Kunden unmittelbar einatmen, gleichviel, ob 
die Kunde an Tuberkulose oder an einer 
anderen geführlichen Kranklieit leidet. Es 
tauclit in uns unwillkürlich die Frage auf: 
Ist so ein Friseurgeschüft nicht die wahre 
Brutstütte dér Tuberkulose und ist es ein 
Wunder, wenn 80%  dér Friseurgehilfen 
vorzeitig ins Gras beifien müssen?

Wenn dér Oberphisikus so vüterlich für 
die körperliche Wohlfahrt unserer Güste 
sorgt, kann es auch unser bescheidenster 
Wunsch sein, dafi es seine Pflicht sei, aucli 
unsere Gesundheit zu schützen. Unsere Ge
sundheit ist uns und unseren Familien ebenso 
teuer, wie unseren Kunden die ihrige. Und 
wenn wir schon keine Kapitalisten sind, 
aber docli Menschen sind wir aukli . . . 
Diese ewige Wahrheit wird mán uns docli 
im XX. Jahrhiindert nicht mehr abstreiteu 
wollen.

Kollegen! Dem das Wohl unserer 
Klassenbrüder am Herzen liegt, dér 
agitiert fUr unsere Organisation!
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Nach dem Kongress.
(Fortsetzung.)

Und so eilen Sie hinaus in die Lünder 
dér ungarischen Krone, eilen Sie nach Síid 
und Nord, nach West und Őst und verktin- 
den sie dann Uberall: llnser Recht wird uns 
dann werden, wenn wir einfg, geschlossen 
vorgehen, treue Kampfer in dér grófién 
Armee des organisierten Proletariats sind. 
Unseren österreichischen Kollegen werde 
ich berichten, mit welcher (llut und Leiden- 
schaft Sie für Ilire Organisation eintreten 
und wenn Sie allé Ihre Pflicht erfüllen, so 
wird das, was Sie beschlossqn habén, auch 
erreicht werden.

leli schliefie zum Abschied mit dem Rufe: 
Es lebe die internationale Sozialdemokratie!

J. Ovdry (Budapest) spricht zu dem zitier- 
ten Teile dér nunmehr vereinigten ersten 
zwei Punkte. Redner unterzieht die Aus- 
beutungswut dér Arbeitgeber einer scharfen 
Kritik. Einer dieser Wackeren wollte sich 
sogar soweit erdreisten, eine „schwarze 
Liste-‘ zu redigieren, in welcher die Namen 
dér um das Gesamtwohl dér Friseurgehilfen 
kampfenden Kollegen verzeichnet werden 
sollten. Das Bestreben jenes wahnwitzigen 
Ausbeuters aber ist an def Wachsamkeit 
dér organisierten Arbeiter gescheitert. Red
ner stellt Arergleiche dér Arbeiterschaft und 
dér Verhültnisse von einst und jetzt an und 
konstatiert, dafi jeder Taglöhner in punkto 
menschlicher Behandlung besser daran sei, 
als dér intelligente Friseurgehilfe. Redner 
findet es besclmmend, dafi gerade die 
Budapester (lehilfen, die docli an dér Quelle 
dér Bildung und dér Wissenschaft leben, in 
jeder Hinsicht weit hinter den Provinz- 
kollegen stehen, wo doch die ersteren den 
letzteren als leuchtendes Beispiel dienen soll
ten. Redner ruft die Gehilfen zu sofortiger 
strammer Organisation auí, zumal die Aus- 
beuter behufs Aufrechterhaltung ihres Aus- 
beutungssystems ebenfalls die Organisation 
anstreben.

Nachdem die Debatte liber die ersten 
zwei Punkte dér Tagesordnung somit er- 
schöpít war, suspendierte dér Vorsitzende 
die Yerhandlung um 12 1/2 Uhr.

Die kurze, aber inhaltsvolle Rede Alschers 
wurde mit Akklamation und stürmischem 
Hoch auf die österreichische Bruderorgani- 
sation aufgenommen.

Nach dér Schlufirede J. Klincsáks und 
des Vorsitzenden, in welcher letzterer im 
Namen dér ungarlündischen Gehilfenschaft 
den Bruderorganisationen Österreichs und 
Deutschlands für ihre ausgezeichnete Ver- 
tretung bei unseren Beratungen seinen Dank 
aussprieht und den Vertreter dieser Bruder
organisationen ersucht, unseren österreichi
schen und deutschen Brüdern den brüder- 
lichen Grufi dér ungarlandischen Friseur
gehilfen zu verdolmetschen, schliefit dér 
VTorsitzende den Kongrefi, worauf die Ver
treter dér ungarlandischen Gehilfenschaft 
nach Absingung des internationalen Arbeiter- 
liedes mit dem stolzen Bewufitsein ausein- 
andergingen, dafi sie ein dér Gesamtheit 
zum Nutzen, ihnen aber zűr Éhre gereichen- 
des, grofies Werk verrichtet habén.

Aus dér Provinz.
N a g y k a n iz s a . Am 13. Mai überreichten 

unsere Kollegen dér hiesigen Gewerbekorpo- 
ration ihre Forderungen. Diese aber nahm 
die Eingabe nicht zűr Kenntnis, mit dér

Begründung, dafi die Eingabe nicht von 
samtlichen dortigen Kollegen unterfertigt 
ist, demzufolge die ehrsame Genossenschaft 
unsere Kollegen mit folgendem Wundertier 
beglückte: „Protokoll. Aufgenommen im 
Lokale dér Nagykanizsaer Gewerbekorpo- 
ration am 13. Mai 1907 in Angelegenheit 
dér durch die Friseurgehilfen eingereichten 
Forderungen betreffs Verbesserung ilirer 
Lage. Anwesend sind: Alexander Busovsky, 
Josef Schweitzer, Ludwig Tóth, Adolf Sugár, 
Julius Heisler, Johann Maukovics, Ernst 
Bród, Eugen , Balog, Ignaz Bukfi, Georg 
Ilezelberger, Árpád Gartner, Ignaz Juksies 
und Johann Kallovics. Den erschienenen 
Herren Friseurmeistern wird die in 11 Punkte 
gefafite Eingabe dér Friseurgehilfen Adal
bert Molnár und Ernst Bród bekanntgegeben. 
Nachdem nun um die Erfüllung dér in dieser 
Eingabe angeíiihrten Punkte nicht von dér 
Gesamtheit dér Gehilfenschaft angesucht j 
wurde, aus welchem Umstand klar hervor- 
geht, dafi sich das Ansuchen einzig und 
alléin nur auf die Unterfertigten bezieht, 
demzufolge die erschienenen Ilérren Fri- 
seurmeister die in dér Eingabe enthaltenen 
Forderungen bindend für sich nicht an- 
erkennen, sich in Unterhandlungen nicht 
einlassen können. Die Eingabe dér Friseur
gehilfen Adalbert Molnár und Ernst Bród 
ist daher nicht in Betracht zu ziehen und 
wird beschlossen, dieselbe zu Handen 
dér Eingeber zurückzustellen. (Unleserliche 
Unterschrift) Schriftführer, L. Tóth, Josef 
Schweitzer. “

Dér Meinung dér löblichen Korporation 
nach konnten die in dér Eingabe zusammen- 
gefafiten 11 Punkte dér Kollegen Molnár 
und Bród nur auf diese selbst Bezug habén 
und die Herren Meister erachteten die For
derungen für sich nicht für bindend. Die 
Herren Meister sollten aber gar bald ernüeh- 
tert werden; denn sümtliche Kollegen de- 
monstrierten für ihre Forderungen — mit 
dér sofortigen Einstellung dér Arbeit. Und 
was konnten die Herren Meister tun ? Sie 
mufiten sich dazu bequemen, die unerhörten 
Forderungen nicht nur anzuerkennen, son- 
dern dieselben auch sofort zu bewilligen. 
Nach anderthalb Jahre láng dauerndem ' 
Kampfe erfochten die Kollegen die Bewil- 
ligung folgender Forderungen: 1. Einheit- 
liche Arbeitszeit, und zwar vöm 1. April bis
1. Oktober von halb 7 Uhr früh bis 8 Uhr 
abends, vöm 1. Oktober bis 1. April von
7 Vhr früh bis 8 Uhr abends, um welche 
Zeit die Geschüfte geschlossen werden müssen.
2. An jedem kalendarischen Feiertag Ge- 
schüftssperre um 2 Uhr. 3. Eine Stunde 
Mittagszeit, zu welcher die Geschüfte von 
12 bis 1 Uhr zu schliefien sind. 4. An Sonn- 
tagen nach Ladenschlufi darf dér Gehilfe 
auch aufier Hause nicht mehr beschüftigt 
werden. 5. Die Geschüfte dürfen auch an 
Samstagen dér Faschingssaison nicht über
8 Uhr geöffnet bleiben. 6. Dér 1. Mai ist 
als Arbeiterfeiertag zu betrachten, an wel
chem jedem Arbeiter von 2 Uhr an freie 
Zeit gegeben werden mufi. 7. An den 
Doppelfeiertagen mufi das Geschüft um 
12 Uhr mittags geschlossen werden. 8. Diese 
Arbeitsordnung mufi in jedem Geschüfte an 
gut sichtbarer Stelle affichiert werden. 
9. Wegen dieser Lohnbewegung darf inner-
halb 6 Monate niemand entlassen werden.__
Wie wir sehen, kann mán durch Zusammen- 
halt auch die Herren Arbeitgeber zűr An- 
erkennung dér Rechte dér Arbeiter zwingen.! 
Aber auch hier, nach dem siegreichen Kampfe 
bleibt es uns nicht erspart, uns mit Ver-!

rütern befassen zu müssen. Es sind dies: 
| Simon Zapletál und Josef Bukfi ; beide in 
i den Buden ihrer Vüter angestellt. Besonders 
| dér Erstgenannte spiclte lüngere Zeit hin- 
durch die Rolle des selbstbewufiten, orga
nisierten Arbeiters: so lángé er ein Geschüft 

| daraus maciién zu können glaubte. Jetzt 
j  werden aber auch unsere Arbeitergenossen 
! wissen, woran sie mit dem Verrüter sind.
| Unseren Kollegen aber empfehlen wir, sich 
! diese zwei Kreaturen wohl zu merken. Dér 
errungene Sieg aber sei den Kollegen ein 

! Ansporn zu je strammerer Organisation, auf 
! dafi sie in Zukunft noch schönere Siege 
| davontragen können.

Székesfehérvár. In den meisten Provinz- 
! stüdten spielen die Arbeitgeber die Sonn- 
' tagsruhe aus und auch die Behörden drücken 
í  darüber ein Auge zu. Die Friseure pílegen 
die Verfiigunger des Sonntagsruhegesetzes 
mit sehr grofier Vorliebe nicht recht zu ver- 
stehen und anlüfilich dér Jahrmürkte stellen 
sie sich mit ihrem diesbezüglichen Ver- 
stündnis erst totál dumm, haltén ihre Buden 
unberechtigt den ganzen Tag offen und be- 
rauben ihre. Gehilfen ihrer ohnehin kurz 
bemessenen, ihnen gesetzlich zugesicherten 
freien Zeit. Auch in Székesfehérvár (Stuhl- 
weifienburg) war es bisher so gewesen ; 
jetžt aber bereiteten die zum Selbstbewufit- 
sein erwachten drganisierten Friseurgehilfen 
diesem schündlichen Zustande ein jühes 
Ende. Unsere dortigen Kollegen ersuchten 
niimlich die Behörden um die strikte Durch- 
führung und strengste Kontrollierung dér 
einschlügigen Paragraphen des Sonntags
ruhegesetzes, worauf ihnen von dér Ober- 
stadthauptmannschaft ein Exemplar ihres an 
die Geschaftsinhaber in dieser Angelegen
heit gerichteten Bescheides zugestellt wurde, 
in welchem die Friseurladenbesitzer unter 
Zitierung dér Paragraphen des hetreífenden 
Gesetzes und dér ministerielíen Verordnung 
strengstens angewiesen werden, ihre Ge
schüfte so an gewöhnlichen wie an Markt- 
sonntagen mittags 12 Uhr zu sperren und 
den Betrieb einzustellen, widrigenfalls sie 
die volle Streuge des Gesetzes zu fühlen 
habén werden. Natiirlich schmerzt dér ver- 
meintliche Profitverlust die Ausbeuter ganz 
aufierordentlich und sie suchen nach Mög- 
lichkeit ihren Zorn ihre Arbeiter fühlen zu 
lassen; besonders die aufklürende Organi
sation möchten sie an einem ihnen belie- 
bigen Orte ívissen. Diese Herren mögen 
sich immerhin trösten, ihr Zorn wird ihnen 
wenig nützen; ja wir prophezeien ihnen so
gar, dafi sie in Zukunft diesbezüglich noch 
mehrere derartige Überraschungen erleben 
werden. Wir wissen es sehr gut, dafi in 
noch sehr vielen Provinsstüdten das Sonn- 
tagsruhegesetz nur auf dem Papier besteht 
und die Arbeitgeber mit Unterstützung dér 
bestwilligsten Vergefilichkeit dér Behörden 
unsere Kollegen mit dér grőfiten Seelenruhe 
ihrer wenigen freien Zeit berauben. Dér erste 
Kongrefi dér ungarlündischen Friseurgehilfen 
hat das Landesorganisationskomitee mit dér 
Ordnung dieser Angelegenheit betraut und 
das Komitee wird seiner Pflicht nachkommen 
und die totálé Sonntagsruhe anstreben. Auch 
bis dahin fordern wir allé ín solchen Stüdten 
arbeitenden Kollegen, wo die Sonntagsruhe 
nicht eingehalten wird, auf, von diesen 
Füllen die Redaktion unseres Blattes je eher 
verstündigen zu wollen. Abhilfe wird ge- 
troffen.

Für die Redaktion verantwortlich : Johann Deftert. 
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