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Beszámoló.(Parvus.) Nem a politikai téren történi szokott hangzatos, üres frázisokkal telt „beszámolód értjük e czim alatt, hanem lapunk utolsó megjelenésétől a jelen számig eltelt idő alatt történt eseményekről akarunk beszámolni. Helyzetünk, gondolkozásunk ez idő alatt nem változott, csupán az előbbinek megváltoztatására szolgáló uj eszköz fogja érdekeinket nagyobb téren megvédeni. Gondolkozásunk a jelenben is az, a mi a múltban volt, hogy önmagunkra, önerőnkre támaszkodhatunk, s csak az összetartással változtathatjuk meg rabszolgaias, alárendelt helyzetünket. A lefolyt idő tanulságul szolgál erre nézve, s megmutatta azt, hogy mily becses és eredményre vezető a szaktársak testvéri összetartása. Csupán egyre kell rámutatnunk mint eredményre: betegse- gélyző pénztárunk meghódítására.Furcsa dolog, hogy sajátunkért, jogos tulajdonunkért testvéreinkkel kellett harczba szállni, hogy közös tulajdonává tegyük testvéreinknek. Munkánk igy nehéz volt, mert egyik kezünkkel építettünk, a másikkal védekeztünk. Node erről lapunk más helyén lesz szó. -- Elnyomóink, kiszákmányolóink helyzete és gondolkozása sem változott ez idő alatt; sőt mintha visszafejlődésben volna. Hasonló a félszerbe dobott ekéhez. mely munkálodás híján megrozsdásodik.A nagy port felvert tarifarendszer, mint előre is jósoltuk, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Egy-két lelkiismeretesebb munkaadó adta meg az árát, kik becsületes munkáért tisztességes díjazást követeltek és adtak is. Mig a többi felhasználva ezeknek naivságát, a legtisztességtelenebb versenyt indította meg ellenük. S mind ez csak azért történt, mert bennünket, munkásaikat teljesen kihagytak számításukból. Mindezeket jelenleg csak konstatálni kívánjuk, más alkalommal

M E G JE LE N IK  HÓ 1-ÉN.
______________________bővebben rátérünk. A „fórum“ is megvan még csak, hogy nem az általuk vélt régi dicsfény veszi már őket körül, hanem a „valami bűzlik Dániában" jeligéjű homályos köd ereszkedik le rájuk, a mely az öntudatos szaktársaink által történő szennyesük mosásából eredő párából képződött. A szennyes még nincs kimosva ; s igy reményünk van arra, hogy a köd oly irányokat ölthet, a melyek teljesen elfedik és elfeledtetik „capitóliumi nagyságát."... Azonban ne higyje senki, hogy mi a lefolyt idő alatt tétlenül vizsgáltuk az eseményeket.A lefolyt idő az önképzés ideje volt, a mely megedzett bennünket a jövő harczára. Tapasztalásban, tudásban megerősödve vesszük fel a harczot, amely most már nagyobb arányokat fog ölteni. A beltigyminister 93593., 1904. szám alatt jóváhagyta „Országos" alapszabályainkat, s ezzel megnyílt a tér az egész országban sínylődő, sok helyütt baromi sorsban élő szaktársaink felrázására, s emberi jogaik kivivására. Küzdelmünk az összeség érdekeit megvédő, jogok megszerzését czéloza. Eddig kicsiny volt seregünk, de most meg fog szaporodni és örömmel száll a harczba. A maradiság, szolgalelkiiség jármát lerázva, magához öleli nemzeti, faji és valláskülönbség nélkül mindazokat, kikkel eddig senki sem törődött, vagy csak annyiban törődött, hogy mint lehetne emberi érzetükből teljesen kivetkőztetni s az állathoz, igavonó baromhoz hasonlóvá tenni őket. Ez után másképp le s z ! . .  .
Felhívás az ország fodrász- 

segédeihez!Ha körülnézünk az országban, mindenütt látjuk, hogy munkástestvéreink tervszerű öntudatos szervezkedés által haladnak a kitűzött czél felé. És a legtöbb helyen már nagy eredményeket értek el a megrövidített munkaidő, tisztességesebb munkabér és  ̂ a munkások bizalmi-férfiainak elismerése terén. Nálunk borbély-munkásoknál még mindig a

S Z E R K E S Z T Ő SÉ G  ÉS K IA D Ó H IV A T A L : VII., A K Á C Z F A -U T C Z A  54., hová levél és pénzbeli k ii 1 d e m é n y ek intézendök.
régi évszázadok óta tartó rendszer uralkodik. A munkaadó az ö „Jánosával'' feltétlenül rendelkezik. Ennek szerinte nem lehet akarata, meggyőződése és gondolkozása. Hanem rabszolgaként kell meghajolnia urának és parancsolójának akarata előtt, aki annyit dolgoztat vele, a mennyit akap, és annyit fizet néki, a mennyi jól esik. — De hát ennek az uralkodásnak most már vége lesz. Országos alapszabályaink birtokában a legnyomorultabb putikban is a legfélreesőbb faluban levő szaktársainknak is meg lesz adva az alkalom, melylyel segíthetnek alárendelt helyzetükön. Mi mosta legelszántabb harczot fogjuk megindítani úgy a fővárosban, mint a vidéken, szaktársaink érdekében. Első követeléseink lesznek: a munkaidő megrövidítése, a tisztességes heti béremelés kivívása és szervezetünk bizalmi-férfiainak elismertetése. Ezentúl nálunk is a szaktársak megbizottaival keli kizsákinányolóinkn&k érintkezésbe lépni és az azoknak megígért követelések teljesítését be kell tartaniok, mert ellenkező esetben megtanítják őket a többiek arra, hogy munkásaik nem a rég „Jánosok" többé. Hanem emberek, akikkel szemben találják magukat jogaik megvédésekor, s ezen jogok megvédésében nem fogiidk visszariadni semmiféle eszközöktől és módoktól, a melyek a czélok elérését biztosítják.Ti rabszolgaként sínylődő szaktársak! Álljatok fel és tömörüljetek egymás mellé az egész országban. Elérkezett végre a ti nyomorúságos helyzetetek megváltoztatásának ideje is. Egy test — egy lélek és akarat legyen az egész országban élő szaktársak összessége. Legyetek emberek, kiknek akarata előtt meg kell hajolnia a legutolsó kóczostól kezdve, a legelső burzsoá kizsákmányoló mesternek is. A legkisebb faluban levő szaktársak is egyesüljenek; testvéri jobbot nyújtva egymásnak, közös erővel szánjanak síkra kizsákmányolóik ellen. — Munkástestvéreink már mindenütt egyesülnek és helyzetük javítását mindenütt elérték. Csupán mi borbély-munkások, kik szeretjük magunkat „intelligenseknek, müveiteknek" nevezni, csak mi nem tudnánk felismerni alárendelt helyzetünket? Csak ml egyedül a munkások között ne tudnák azonfo r d íta n i? .........................Nem, mi tudjuk, hogyeddig az volt ezen nemtörődömség oka, mert nem akadtak közöttünk, olyan szaktársak, akik bátran rámertek volna mutatni a mi kizsákmányolóink gaz és lelketlen eljárására. Eddig azt mondották, hogy nekünk nincsenek kizsákmányolóink, azok éppen oly szegények mint mi. Hát mi meg- czáfoljtik ezt és azt mondjuk, hogy a
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kizsákmányolok között a leggazabbak a mi kizsákmányolóink, mert azok, akik oly nyomorultak mint mi, azon felül, hogy kiveszik saját kezükkel szájunkból a falatot, még ki akarják sajátítani meggyőzödési képességünket is. És erövöl a leglelketlenebb módon s butaságukkal megaknrják akadályozni azt is, hogy mi gondolkozzunk és cselekedjünk olyan irányban is, hogy nekik ne legyen szükségük a mi jogos és keserves munkával megszerzett falataink tnegkiseb- bitésére. Hát igenis tudja meg minden elnyomott és kizsákmányolt szaktárs, ezek voltak a mi mozgalmunk leggaládabb meg- akadályozói. És soha sem menthetik embertelen eljárásukat éppen azért, mert olyan szegények, mint mi. De a helyesen gontiol- kozni tudás ma már pénzbe nem kerül és könnyen megszerezhető. Mert tía pénzbe kerülne, mi sem tudnánk helyesen gondolkozni, hiszen nyomorúságos alárendelt helyzetünknél fogva mi csakugyan nem hozhatnánk pénzbeli áldozatot a tudomány és helyes gondolkozás elsajátítására. De amint mondtuk nincs is erre szükség, ezt ingyen is meglehet szerezni. Testvéreink! Szaktársak! Rajtatok a sor az egész országban, tőletek függ, akartok-e még tovább is az eddigi rabszolgaságban maradni? A ti keserves, kora reggeltől késő estig tartó munkátok után engeditek-e azt a nyomorult száraz falatot is kivenni szájatokból, melyért becsületesen megdolgoztatok ? Emberek vagytok-e, kiknek van meggyőződésük és akaraterejük; vagy pedig barmok, akik kelletlenül bár, de fejüket és munkaerejüket hitvány, száraz falatért a kizsákmányolok igájába hajtják ? Válaszszatok ! Tőletek függ, hogy emberhez méltó életmódot és megélhetést szerezzetek magatoknak. Csak akarnotok kell és ezen jogaitok birtokába fogtok jutni. S ezt a munkástársi testvéri összetartással, szervezkedéssel elérhetitek. Előre 1 Szaktársi üdvözlettel
A magyarorsz. borbély- és fodrász-segédek 

szervező-bizoltsága.

Betegsegélyző pénztárunk.Az 1891. évi XIV. t. czikk volt az első alkotása Baross Gábor akkori kereskedelmi miniszternek, amelyben kötelezte a munkaadókat, hogy munkásaikat kötelesek betegség esetére valamely elismert jellegű beteg- segélyzö pénztárnál biztosítaniA fent említett törvény 28. §-a a betegsegélyző pénztárak nemeit is meghatározta, a többi között az ipartestületeknek is megengedte, ha a tagjainál legalább is 200 munkás és tanoncz van alkalmazva.Amint azt tudjuk, a munkaadóink, de különösen az ipartestületek vezetői mindenkor szerették a nagylelkűt adni a munkásaikkal szemben, de csak úgy, ha az pénzükbe nem került, de elnöki czimeket és busás tiszteletdijakat biztosított nekik, hogy ezeken kiviil mennyire váltak be az ipar- testületi betegsegélyző pénztárak, azt mi munkások tudjuk legjobban, akik tagjai vagyunk. Akiknek a keresetéből lesz levonva a hetijárulékok kétharmad része, amig a a munkaadók tcsak egy harmad részszel járulnak hozzá. Igaz ugyan , hogy az 1891. 
évi X IV . t. ez. haidrozmányai, valamint

betegsegélyző pénztáraink alapszabályainak 
26. § -a  a munkásoknak biztosítja a két harmad többséget is a pénztár igazgatása és vezetésében, mert úgy a pénztári küldöttek (100-as bizottságban), valamint az igazgatóságban két harmadrészszel vannak képviselve, vagyis a 150 küldöttből 100, a 15 igazgatósági tagból 10 és a felügyelő- bizottságban, amely 3 tagból áll, 2 választanak. De a mint az eddigi tapasztalatokból tudjuk, nem volt benne köszönet, mert a szaktársaink saját ügyük iránti érzéketlensége és nemtörődömsége szabadjára hagyta. Az ipartestület és a pénztárunk titkára által szó szoros értelemben kinevezett, sajnos néhány elnöki kézszoritásért esdő és a tit- i kári disznótorok után epedő gyász szaktársaink, e törvény és alapszabályainkban részünkre biztosított jogainkat ellenünk használták ki. De végre-valahára sikerült a fodrász-segédek szakegyesületének szaktársainkat öntudatra ébreszteni és megmagyarázni nekik, hogy ez igy tovább nem maradhat és ki kell buktatni azt a gyász szaktársainkat, akik összekuporgatott garasainkkal Csáki szalmája módjára gazdálkodnak és ez sikerült is, mert öntudatos szaktársaink kibuktatták a gyászmagyarkákat a lOb-as bizottságból és igy az igazgatóságból is, és azokat a szaktársainkat választották be helyettük, akik nem az elnöki kézszoritás és Kurcz ur vacsorái után epednek, de becsületes munkát képesek végezni. Egyben utasította a közgyűlés az igazgatóságba beválasztott szaktársainkat, hogy a már teljesen elavult és X X . századba be nem illő ezopfos két ellenőrzői orvosi állást szüntesse meg és helyökbe alkalmazzon a legtöbbször előforduló betegségek kezelésére szakorvosokat, szóval rendezze a mai kornak meg- felelőleg a pénztárnál az orvosi kérdést. Továbbá utasította a közgyűlés az igazgatóságot, hogy szigorúan vizsgálja meg azt is, hogy hogy lehetséges az, hogy a pénztárnak 13410 korona 50 fillér tagjáruléka hever kint a munkaadóknál és ha már 3 0- 35%,-át emészti fel a bevételnek az ügykezelés, szervezze az ügykezelést is legjobb belátása szerint, miután ez törvényben biztosított autonóm joga és ezek után' a felmentvényt is megtagadta.Amikor a ezopfos klikk látta, hogy a nagy többség helyes és üdvös gondolkozása ellen semmit sem tehet, a határozat meghozatalát meg nem akadályozhatja, megbokrosodva neki ment mindennek és mindenkinek, de különösen Kurcz titkár ur és hü csatlósa Paulik József ur, felbuzdi- tották a munkaadó szaktársainkat, hogy tüntetőleg, de feltűnés nélkül vonuljanak ki a közgyűlési teremből, amit még is tettek, de kint a hideg levegőn meggondolták a dolgot és visszajöttek és bejelentették a közgyűlést vezető Dr. Reisz h.-elöljáró urnái, hogy a választást megfelebbezík, mert ők nem voltak elkészülve, kellően felszerelve többséggel a választásra, természetesen e szánalomra méltó indokolástól maguk is elrestelkedtek és elővették újból legjobb eszüket, a modern pénztári tisztviselőt, Kurcz titkár urat és kérték, hogy kérésén egy okosabb érvet, már csak a jól felfogott érdekében is, mert hiszen nem megvetendő dolog az, ha valaki, úgy mint Kurcz ur is csak azért, hogy minden héten kétszer dél

után 3 óra helyett 5 — 6 órakor megy fel a hivatalba gorombáskodási vágyait kielégíteni évi 1200 korona fizetést és minden évben 1 2 száz korona uj évi ajándékotvágjon zsebre a szegény fodrász-segédek filléreiből és vígan hagyja a járulék hátralékokat a munkaadóknál heverni, hogy azok behajthatatlanná váljanak. Ki is gondolt Kurcz ur egy merészet és végig járta a munkaadó igazgatósági tagokat és minden rendelkezésre álló eszközzel, attól sem riadt vissza, hogy azt állította a munkaadóknak, hogy a felmentvény megtagadásával az igazgatóságban volt szaktársaikat a segédek tolvajokká bélyegezték és nekik szolidaritást kell velük vállalni és lemondani. Ezen merő hazugságával az államcsíny sikerült is, de csak egy igen rövid időre, mert amint a lemondást bejelentette az illetékes hatóságnál, ott felvilágosították a munkaadókat, hogy ez nem becsületbe vágó dolog, mert megtörtént ez már miniszterelnökkel is és azért lett belőle újból ugyan az, igy azután az államcsíny meghiúsult újból. De a tettek mezejére vágyakozó Paulik  József ur sem akart hátramaradni és nekirontott Dr. Reisz h.-elöljáró urnák, a „Fodrász Ú jsá g á b a n  vádolva őt rosszindulattal, részrehajlással és pártoskodással, nó Paulik ur, ezt csak öntől lehet elvárni, hogy ön azt a tisztviselőt vádolja ilyenekkel, akiről tudva van, hogy éppen a legpártatlanabbul igaz emberbaráti szeretettel és odaadó ügybuzgalommal vezetett már száz ilyen közgyűlést, ép oly igazságossan, mint a mi közgyűlésünket, de arról igazán ő maga sem tehet, hogy önöknek a fodrász-segédek már többé nem mentek lépre és igy nem tudták a többséget összehozni, hogy továbbra is uralkodhassanak élők és holtak felett. Nó kedves Paulik ur, ön igazán kiérdemelte, hogy közadakozás utján befolyt adományokból ki- tömessék és a jövendő kor részére meg- bámulás végett a nemzeti múzeumban elhelyezzék.Kedves szaktársaink ezután következett Joszt Péter elnök ur, ő sem akart hátramaradni a hon mentésben, egybehívta május hó 2-án az első igazgatósági ülést és a helyett, hogy a közgyűlés utasításainak törekedett volna eleget tenni, megkezdte az erkölcsi prédikátiók tartását és az igazgatóság kioktatását, kijelentette előre, hogy ő ugyan nem fog velünk már mint az igazgatósággal sohasem egyetérteni, mert mi a betegsegély- zési-törvényt nem ismerjük és nem is vagyunk hivatva a magunk ügyét vezetni, csak ők vagyis a kibuktatott igazgatóság, mert hiszen nekik a fodrász-segédek boldogitása születésüktől fogva joguk mert valamennyien a 1891. évi XIV. t.-czikkel jöttek a világra.De végre is vagy három órai üres szalma cséplés után, tetszve vagy nem az elnök urnák, kiküldött az igazgatóság egy öt tagú bizottságot és utasította, hogy dolgozzon ki egy javaslatot, vagyis kész inditványnyal jöjjön az igazgatósági ülésre és az ellenőrzőorvosi állások megszüntetése és a tisztvise- i lök ügyében tárgyaljon a szakorvosokkal és ' az újonnan alkalmazandó e téren szakismerettel bíró tisztviselőkkel A kiküldött-bizottság kiküldéséhez híven kész javaslattal jött a következő igazgatósági ülésre, amely javaslatban már az uj tisztviselőket és szakorvosokat is ajánlotta, a mit az igazgalóságTitz Gyula, fodrász. Elvállalja mindennemű hajmunkák elkészítését jutányos árban.
Budapest, VII. kerület, Erzsébet-körút 51. szám.



2. szám, Magyarországi Borbély- és Fodrász-Segédek Szaklapja. 3. oldal.11 szóval 1 ellen el is fogadott teljes terjedelmében, a mikor az elnök ur újból látta, hogy e üdvös indítvány ellen vétek volna felszólalni, egy uj kifogást keresett, vagyis miután egy pénzbeszedőt kell alkalmazni, hóimét vesz reá fedezetet. Ha azt nem tudja talán elnök ur, bátor leszek önnek azt megmondani, hogy hiszen a közgyűlés utasította az igazgatóságot ennek alkalmazására cs bizonyára számolt azzal a körülménynyel, hogy ennek a pénzbeszedönek élni is és úgy fizetést is kell neki adni, de különösen tudta azt azért is, mert a mint azt tudjuk pénztárunknál, azok a tiszteletbeli semmi tevéssel járó tisztségek is igen busásan lesznek tiszteletdijazva és igy annál inkább nem fogja megtagadni utólag is, ha annak szüksége fennforogna a pénzbeszedő fizetésének jóváhagyását, a mikor annak alkalmazására az. utasítást ő adta.De külőmben is elnök ur az igazgatóságnak úgy az 1891 XIV. t.-cz. valamint a pénztári alapszabályok teljes autonomát biztosit, annak az ügykörét pedigalapszabályunk 24. §. körülírja és ha ezt az igazgatóság túllépné ott a 25. § , ahol a felügyelő-bizottság hatásköre van körülírva, éljen a felügyelőbizottság az esetben törvény és alapszabály adta jogával, erre mi kérjük az igazgatóságitagok és a mennyire mi a felügyelő-bizottsági tagokat ismerjük, az tudja a köteleségét, ez iránt elnök ur is nyugodtan alhátikDe ne feledje el elnök ur azt sem, hogy mi azt is tudjuk, hogy az elnök vezeti az üléseket, megejti a szavazást, kimondja a határozatokat és végrehajtja azokat és arra kérjük is, a mi pedig a felelőséget illeti, az az igazgatóságot terheli és mi helyt is állunk mindenkor határozatainkért.Szaktársainkat pedig kérem, hogy támogassák az igazgatóságot továbbra is, hogy az a pénztárunkat azzá tehesse a mi a hivatása, hogy beteg tagjait segélyezze és ne engedje lesüllyedni egészségesek tápintézetévé. E g y 100-as bizottsági tag.

A munkaidő.Az elmúlt évben szaktársaink mozgalmat indítottak a 8 órai záró idő érdekében. E czélból kérdő-ivek lettek kibocsájtva a munkaadókhoz, kiknek nagyobb része becsület szavával biztosította a hozzájárulását az esti 8 órai csukáshoz. Mikor ipartestületi közgyűlés elé került a dolog, a becsület szó szentségét agyongázolták ezen (most már becsület nélkül szaladgáló) urak.Okulva ezen Ígéret nem teljesítésén, szaktársaink beláthatják azt, hogy csak önmaguk erejére támaszkodhatnak a jövőben. M ost elérkezett az ideje, hogy önerejüket kipróbálják a munkaadókkal szemben. Csak hogy most már az 1 órai ebéd idő és a nyitás kérdését is el kell intézni.Hisszük, hogy nem lesz szaktársaink közt egy sem, ki ezen régen vajúdó kérdés megoldásának munkájából részét ki ne venné. Elég volt már kora reggeltől, késő estéiig baromnak lenni. Legyünk már egyszer emberek, akik emberi jogaikat mégis tudják védeni.Most már nem fogunk kérni, hanem követelünk. Vidéki szaktársaink ezen a téren már több helyen megtették kötelességüket,

legutóbb Kaposváron és Aradon vívtak ki maguknak rövidebb munkaidőt. Természetesen ott sem adták meg munkaadóik önként követeléseiket, hanem sztrájk által kellett azt kivívni.Mi fővárosi szaktársak lennénk ezen a téren az utolsók? A vidéki szaktársaknál nagyobb az összetartás, vagy mi nem is- mernök azt a mondást: „egy mindnyájáért s mindnyája egyért" ? Nagyon szép tanu- jelét láthatják e mondásnak a vas- és fémmunkás testvéreinknél a jelenben.Egy embernek nevezett állat, Oetl gyáros öntö-mühelyében, ki munkástestvéreinket ütötte, rúgta, pofozta, elbocsájtását követelték testvéreink. A gyáros az ő hajcsárját többié becsülte, mint munkásait egybevéve s nem tett eleget ezen követelésnek, mire 1500-an beszüntették a munkát. Még erre sem volt hajlandó a gyáros a követeléseknek eleget tenni, gondolta, hogy ő tovább bírja teli zsebbel az éhséget, mint munkásai. Ekkor az összes vas- és fémmunkások, mint egy harmincz ezeren e hó 28-án tartott nyilvános gyűlésükön kimondták az általános vas- és fémmunkás sztrájkot. És most már nem elégszenek meg annak a nyomorult embernek elbocsájtásával, hanem most már követelik: 1. a napi 9 óra munkaidőt, 2. az általános bértarifát, 3. a munkások szervezeteinek elismerését s követeléseiket ki is fogják vívni, mert erős köztük az összetartás.Íme tisztelt szaktársaim, milyen szép példája ez az öntudatos szervezkedésnek. Mind a harmincz ezret nem pofozta, rúgta az az állatnak nevezett ember, mégis az egésznek fáj az ütés. Mert ha nem vennék elejét az ilyesminek, megtörténne ez az egészszel, ma az egyikkel, holnap a másikkal és igy tovább és tovább.Nekünk az egészségünk, családunk van kiszolgáltatva ennek a tarthatatlan helyzetnek és mi csak úgy könnyedén megnyugodnánk benne ? Hiszen ha mi munkaadóinkat rákényszeritjtik a követelések megadására, azokat fene eszi meg éhes kínjukban, mert bizony nincs tele ám a zsebük, s nélkülünk koplalni kell nekik. Hiába mondják, hogy ők maguk fognak dolgozni, egyedül nem képesek megkeresni a házbért, adót és élelmezést. Sőt annak is ki vannak téve, hogy találkoznak emberségesen gondolkozók köztük, kik megadják a munkaidőre vonatkozó követeléseinket, s igy annál dolgozni fognak szaktársaink.Mig az előbbitől, mert egyedül dolgozik s nem képes minden vendégét kielégíteni, ahoz fognak menni, a kinél van elég munkaerő s nem kell várakozni, s ott fognak maradni állandóan, mert az emberségesebben gondolkozó munkaadót, a hol nincs oly sűrű segédváltozás, jobban fogják pártolni.Tehát szaktársaim, lássuk be már végre, hogy tennünk, cselekednünk kell, ha azt akarjuk, hogy helyzetünk könnyebb legyen. Vidéki szaktársaink is indítsák meg mindenütt a harczot a rövidebb munkaidőért. S ha azt látják, hogy fáj ez a munkaadóknak, annál inkább ne tágítsanak a követeléstől.Ezen mozgalmat kell hogy siker koronázza.Mutassuk meg mi is, hogy van bennünk

testvéri összetartás s ha kell mindnyájan' egyért talpra fognak állani minden városban, vagy akár az egész országban is! Előre! Szervezkedjünk!
Hugóm a fodrászok kiríttuk.Magából kikelve e szavakkal rohant be május hó 25-én Dr. Drexler, pénztárunk volt ellenőrző orvosa Dr. Waldmann Fiilöp ur, az „Orvosi szövetség" titkárához és elmondta, hogy a fodrász-segédek betegse- gélyző pénztárának igazgatósága május hó 23-án tartott igazgatósági ülésén hozott határozatával, minden indok nélkül, úgy őt, valamint Dr. Bánért elbocsájtotta és kérte, mint az Orvosi szövetség titkárát, hogy tegye az ügyet magáévá és terelje az illetékes fórum elé elbírálás végett, már csak azért is, meit már eddig is találkozott 3 orvos és egy 4-ik is fog valószínűleg találkozni, aki elfogadja ennél a pénztárnál az orvosi állást olcsóbb fizetésért.Dr. Waldmann megkérdezte a kétségbeesett orvost, hogy talán mégis megindokolta az igazgatóság valamivel az elbocsájtását, amire Dr. Drexler ur nyugodt lelkiismerette azt felelte, hogy az uj igazgatóság rendszert változtat és azért bocsájtott el bennünket. Waldmann dr. ur igen természetesen, mint ama forum titkára, a hová az ügy elbírálása tartozik, első sorban összehívtaájus hó 29-ére a pénztár összes orvosait értekezletre és a sérelmes ügyet eléjük terjesztett és kérte kartársait, hogy mondjanak le valamennyien a pénztárnál viselt állásaikról, mert ha ez ma megtörtént Dr. D/exler és Dr. Bauerrel, holnap megtörténhetik valamennyiünkkel, egyben kérte Dr. Drexler és Baiur urakat, hogy adják elő a tényállást.Dr. Drexler ur előadta, hogy okot sohasem adtak arra, mindenkor a legpontosabban teljesítették szolgálatukat és az egészről nem is tudtak semmit, az igazgatóság egyszerűen meglepte őket a felmondással. Dr. Bauer ur még tudtommal azt is mondotta nagylelkűen, hogy ők nem is kaptak rendszeres fizetést, hanem csak úgy az év végén kaptak valamit. Nó lássa doktor ur, hogy lehet ilyet állítani, mikor 1000 korona évi fizetése volt, amit az évi zárószámadással fogunk igazolni. Igen természetes az elmondottak után a jelen volt orvosaink kimondották, hogy a pénztárnál viselt állásaikról lemondanak, és nyomban alá is Írtak egy ivet, a melyben kérték az Orvosi Szövetséget, hogy tegye az ügyet magáévá és mondja ki, hogy pénztárunknál orvosi állást nem fogadhat el ezek után egyikük sem.De Dr. Drexler még tovább ment és külön-külön irt az újonnan alkalmazott szakorvosoknak, a melyben szemrehányást tett azoknak, hogy leliczitálták az orvosi fizetéseket.Ha ez igy történt volna, a mint Dr. Drexler és Dr. Bauer ur elmondotta, akkor egy szót sem szóltam volna az egész ügyhöz, hanem magamba szálva elmondottam volna, hogy szánom és bánom bűneimet, mert bűnt követtem el, mert magam is mint igazgatósági tag hozzájárultam, hogy két pénztári orvos el legyen bocsájtva, akik erre okot nem szolgáltattak, és az elbocsájtással is haramia módjára leptük meg őket.

Angol gyártmány n haj- és szakál-vágógépek, bajvágó-ollók árkonként beszerzési áron — az egész egyben — áron alul is eladóK iv o v its  Kürol\J, fo d r á s z , VI., Teréz-körut 44.Ugyanott egy használt szappan-szekrény, egy utczai lámpa és több asztali felszerelés eladó.



4. oldal. Magyarországi Borbély- és Fodrász-Segédek Szaklapja. 2. szám,
De mert nem egészen igy áll a dolog, kötelességemnek tartom ezt megvilágítani és az ügyet a kellő értékére leszállítani, hogy a szolidaritást vállalt orvosaink lássák be, hogy mennyire félre lettek vezetve.Ha most már szárazon elmondottam mindazt, a mit Dr. Drexler és Bauer urék szükségesnek tartottak elmondani kartársaiknak, engedjék meg, hogy bebizonyítsam önöknek állításaik valótlanságát, hogy jobban az emlékükbe idézhessem az egész ügy lefolyását, kérem önöket figyeljenek jól és ellenőrizzenek, hogy a valóságnak megfelelően mondom-e el.Hogy a sorrendet pontosan be tudjam tartani, az évi közgyűlésnél kell kezdenem, azt hiszem emlékezni fognak a t. volt ellenőrző orvos urak, hogy 1905. évi április hó 16-án tartotta meg a pénztár évi közgyűlését (hogyne emlékeznének, hisz akkor bukott ki az egész klikk), amely közgyűlést Dr. Reisz Rezső tanácsjegyző ur vezetett és amely közgyűlésnél úgy Dr. Drexler valamint Dr. Bauer ur is jelen volt (az elnöki emelvényhez igen közel ültek) és igy tudniok kell, hogy a közgyűlés szigorúan 

utasította az igazgatóságot, hogy szüntesse 
meg a két ellenőrzői orvosi állást és ezek 
helyett alkalmazzon 4 szakorvost, a minek különben is a közgyűlésnél vezetett jegyzőkönyvben nyoma van és igy le nem tagadható.Azt hiszem, hogy a két volt ellenőrző orvos ur arra is fog emlékezni, hogy 1905. évi május hó 2-án tartott igazgatósági ülé- , sen, ahol szintén jelen voltak, az igazgatóság egy 5 tagból álló bizottságot küldött ki a saját kebeléből és utasította, hogy lépjen érintkezésbe szakorvosokkal és pe- : óig egy belgyógyászszal, egy urológussal, egy szemorvossal, egy gyermek- és nő- gyógyászszal és ha ezekkel rendbe jött, az ügy sürgősségénél fogva rendkívüli igazgatósági ülés lesz egybehívandó, amely elé már kész javaslattal járuljon, ezen indítvány kapcsán az igazgatóság kérte Dr. Bauer orvos urat, hogy szíveskedjék véleményét ez ügyben előterjeszteni, amire Dr. Bauer ur kijelentette, hogy itt az igazgatósági ülésen véleményt nem mond, az ügyhöz hozzá nem szól, hanem ha a bizottság valamit tudni akar, forduljon hozzá, ij: Az igazgatóság Dr. Bauer urnák e kijelentéséből joggal azt következtette, hogy nem óhajt vele tárgyalni és az ügyet a bizottságra bízta, de különben is szerintem az igazgatósági ülés van hivatva az ügyek intézésére és igy csakis ott kellett volna Dr. Bauer urnák a véleményét elmondani, mert hiszen erre kérte is és én azt hiszem joga is volt hozzá, mert nem kért tőle privát szívességet. Azt hiszem most már erre is fognak a volt ellenőrző orvos urak emlékezni, de különben is ennél az ülésnél is jegyzőkönyv lett vezetve, amelyben nyomának kell lenni annak is.Végül azt hiszem, hogy Dr. Drexler ur különösen fog emlékezni arra, hogy a május lm 23-án megtartott rendkívüli igazgatósági ülésnél szintén jelen volt, hogy a kiküldött bizottság egy négy oldalra terjedő indoko
lással terjesztette elő javaslatát, amelyben különösen hangsúlyozta azt, hogy nem azért inditványoza a két ellenőrző orvos elbo- csájtását, hogy helyettük kevesebb pénzért

alkalmazzon orvosokat, hanem azért, hogy a „közgyűlés" utasításainak eleget téve, beteg tagjainak részére szakorvosok álljanak rendelkezésre, mint ezt a pénztár tagjai, akik a pénztár fentartói is, elvégre pénzükért meg követelhetik, hogy ne az ellenőrző orvosért tartják fenn a pénztárt véres verejtékkel megkeresett filléreikből, hanem, hogy a mai kor igényeinek megfelelően látássá el betegség esetén és ne legyenek kénytelenek pénzükért, ha bármilyen bajuk is van, egy más orvoshoz fordulni, a mikor ma már egyetlen egy betegsegélyző-pénztár sem keresi a visszafejlődést, hanem törekszik a mai korral lépést tartani.De hangsúlyozta ezt a bizottság azért is különösen, mert el volt készülve arra, ami be is következett, hogy javaslatát roszaka- ratulag ilyen színben fel ne tüntethessék,, de beszéljenek maguk a számok, lássuk menynyire is hezitáltuk le azt a fizetést, a mit az eddigi orvosaink kaptak.A 2 ellenőrző-orvosnak évi fizetése volt 2000 korona, az uj beosztás szerint pedig a Belgyógyász fizetése . . . kor. 720.Urulógus „ . . . „ 500.—Szemorvos „ . . . „ 300.Gyerm ek- és nőorvos . . . „ 480.—Összesen kor. 2000.—Tehát már itt is kitűnik, hogy egyenesen rosszakarat vezérelte a volt ellenőrző-orvosainkat, de tisztába kell jönnünk azzal is, hogy ezután az orvosok fe l  lesznek mentve 
az ellenőrzéstől is, mert erre az igazgatóság  külön egy betegellenőr alkalmazott, és igy az eddigi munkakör a mit a két ellenőrző- orvos végzett, őt szakorvosra a munkának egy ötöd része jut, mint a bizottság úgy állapodott meg a szakorvosokkal, hogy azok kizárólag ambuláns betegeket kezelnek és csak kivételes esetekben mennek ki a beteghez. No most már ha azt a munkát öt részre osztottak meg a mit eddig a két ellenőrző- orvos végzett, nem kívánhatják tőlünk, az orvos szövetség sem, hogy mi minden alkalmazott orvosunknak csak azért, mert ez Drexler és Bauer uraknak úgy tetszik, 1000 korona fizetést adjunk. Az eddig végzett munkának ötöd részéért. Mert mi ugyan arra törekszünk, hogy a munka dijjazva legyen becsületesen, de az ellenőrző-orvosoknak ezt az okoskodását még sem fogadhatjuk el, nem pedig azért, mert a betegsegélyző-pénztár nem lehet egészségesek tápintézete. gAzt hiszem, hogy sikerült teljesen bebizonyítanom, hogy pénztárunk orvosi-kara elhamarkodva hozta meg ama határozatát, hogy lemond a pénztárnál viselt orvosiállásáról. Dr. Drexler és Dr. Bauer urak egyoldalú informátiójára, a miért ugyan nem esünk kétségbe, mert az igazság a mi oldalunkon van az elmondottak után.De ha már az ügy ennyire jutott, most mi is határozottan követeljük, hogy az orvosi-szövetség elé kerüljön az egész, és a legközelebbi igazgatósági ülésünkön az ügyet hivatalból fogjuk oda áttenni és kérni fogjuk, hogy oda bennünket is hívjanak meg a mikor is a hivatalos jegyzőkönyvekkel felszerelve fogunk oda menni és a forum előtt fog is sikerülni bebizonyítani azt, hogy Dr. Drexler és Bauer urak egyenesen félre

akarták vezetni nemcsak kartársaikat, hanem magát az orvosi-szövetséget is a saját jól felfogott érdekükben, és hogy bennünket alaptalanul vádoltak meg azzal, hogy csak azért mondottuk fel állásaikat, mert a rendszer változott és bandita módra leptük meg őket a felmondással és igy az a fegyver a melyet ellenünk használtak fel, visszafelé fog elsülni.
Kgyesiileti liirek.Választmányi-ülés minden hó első és harmadik hét csütörtökén tartatik. Pénztáriórák kedden és pénteken este fél 9-től 10-ig, vasárnap délután 3 6-ig. Munkaközvetítés délelőtt 8— 10-ig, délután 2—3-ig.Beiratási-dij 50 fillér. Tagsági-dij 30 fill. Szakegyletünk helyisége VII., Akáczfa-utcza 54. (Dob-utcza sarok) I. em. 1. sz. magánhelyiségben van.Figyelm eztetjük azon szaktársainkat, kik3 havi járulékkal hátra vannak a tagsági dijakkal, azokat 14 nap alatt befizessék, ellenesetben töröltetnek a tagok sorából.K érjük azon vidéki szaktársakat, kiknél megalakult a helyicsoport, s a kiknél meg fog alakulni, hogy azon helyiség (vendéglős) tulajdonosát a hol tartják üléseiket, értekezleteiket, szólítsák fel a lap előfizetésére, s csakis olyan helyre jöjjenek össze, a hol a tulajdonos előfizet lapunkra. Melynek előfizetési ára egy évre 4 korona.Azonfelül a „N épszava" napilapra is fizessenek elő, a melyet minden munkásnak kötelessége olvasni. Kiadóhivatala és szer- ( kesztősége V I I , Nyár-utcza 3. sz. Előfizetési ára egy hóra 1 kor. 60 fillér.Figyelm eztetjük szaktársainkat, hogy betegsegélyzö járulékaikat minden fizetésük alkalmával vonassák le főnökeik által.F elü l fizetések. A szakegylet husvét-vasár- napján tartott mulatságán a következő felül- fizetések történtek, melyeket köszönettel nyugtázunk:Burnagy Imre 6.— , Titz Gyula 4.— , Balassa és Társa 2. , Czillich Péter 3.—,Czillich Pál 1.60, Bosnyák József 1.— , Stauch József — .50, Szolnár Mihály . 40, fillér.H elyreigazítás. Bató Tivadar szaktársnak előzőleg kimutatott 1 kor. helyett4 kor.-át kell nyugtáznunk, melyet Flasch- ner L. adományozott a berendezési alapra.Felh ívju k szaktársaink figyelmét lapunk hirdetéseire. Csakis azokat támogassák megrendeléseikkel, kik lapunkat hirdetéseikkel támogatják.
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2 szám. Magyarországi Borbély- és Fodrász-Segédek Szaklapja. 5. oldal.Jegyzőkönyvi kivonat. Felvétetett a magyarországi borbély- és fodrász-segédek szakegylete 1905. május hó 28-án tartott alakuló közgyűléséről. Napirend: 1. A régi vezetőség jelentése. 2. Pénztári jelentés és felmentvény megadása. 3. Az alapszabályok ismertetése. 4. Az uj vezetőség választása. 5. Indítványok. Jelen volt 50—60 tag. Pajtás András a gyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv hitelesítésére Stefatits Antal és Ováry Elek szaktársakat kéri fel. Nagy Béla titkár jelentést tesz a lefolyt időről. Beiratkozott összesen 802 tag, melyek közűi 600 elvesztette igényjogosultságát és töröltetett a tagok sorából. A tagdijak nem fizetése e szerint szegényé tette az egyesületet. A vigalmak sem váltották be a hozzáfűzött reményeket, a szaktársak ezen a téren sem hozták meg az áldozatot. A kötelességét a vezetőség sem teljesítette egyben-másban, sok esetben elmaradoztak a választmány ülésekről. De ebben az esetben az áldatlan rendszer a hibás, amely kora reggeltől késő estig lefoglalja tagjainkat. Ez irányban a szervező- bizottságnak lesz kötelessége változást előidézni. Szaklapunk június 1-én ismét megindul. Szükségünk van reá, hogy egyesületünk ellenségeit kellő távolban tartsuk magunktól s előmozdíthassuk vidéki szaktársaink egyesülését és testvéri összetartását. E czélból a tagdijak is felemelendők lennének, mert most már úgy a helyi, mint a vidéki egyesületi mozgalmak terjesztésére nagyobb összegek kellenek. Az egyesület a múltban igyekezett a tagok igényeit kielégíteni, felvette ezen drága lakást, hogy a szórakozás szaktanfolyamok és felolvasások révén a tagoknak alkalmat adjon önmagukat művelni és az otthonban kellemesen érezni. Tagjaink nem méltányolták a vezetőség igyekezetét s igy kénytelenek leszünk a lakást itthagyni augusztusra. Áttekintve a budapesti szakegyesület lefolyt mozzanatait, azt látjuk, hogy tagjaink még mindig a maradi „ejh rá érünk arra még“ mottót követik. A magyarországi szakegyesület vezetőségének lesz feladata, hogy a helyes gondolkozás útjára terelje szaktársainkat. Kéri a közgyűlést, hogy tekintse el a vezetőség hibáit, a melyek jobban a tagoktól erednek és adja meg a felmentvényt.Reiter Mihály, az előtte szóllótól megrovásban részesültek a tagok, de jelentést nem kaptak. Hozzá szól még Boross, Horváth, Mamuzich és Klincsák, a melyek után Nagy B. felvilágosítással szolgál az elmondottakra, a közgyűlés a jelentést tudomásul veszi.2. Frisch Antal beszámol a pénztárról, a budapesti szakegyesületnek összes bevétele volt 3288 kor. ti fill., összes kiadása 3286 kor. 43 fill., egyenleg 1 kor. 68 fillér. Az ellenőrök részéről Töröcsik Pál jelenti, hogy a pénztárt mindig rendesen átvizsgálták és rendben találták. Ezután a közgyűlés megadta a felmentvényt. Azután Pajtás elnök a vezetőség nevében beadja a lemondást, Horváth Ferencz korelnök lett.3. Alapszabályok ismertetése. Nagy Béla jelenti, hogy a belügyminiszter 93593/904 jóváhagyta a hozzá módosítás végett küldött alapszabályainkat. Felolvassa és ismerteti az alapszabályok egyes pontjait. Rámutat arra, hogy most már meg van az alkalom és eszköz a haladásra. Úgy a helyi, mint vidéki szaktársaknak a tömörülésre és testvéri összetartásra. Már is jelezték egyes vidékiszaktársakajövőbeni megalakulásukat.4. A vezetőség megválasztása. H orváth, F. a jelölő-bizottság részéről ajánlja a kö -|

vetkezőket: elnök Pajtás András; alelnökök Klincsák János és Mamuzich K . ; számvizsgálók Ábellá Mihály, Reiter Mihály és Huf- nagel Henrik; ügyész Dr. Pollatsek Sándor; választmányi taeok : Brankov J ., Ferenczy M., Frisch A., Fischer F., Gyurtsek J ., Horváth F., Hradek K., Jerusse G ., Marschal J ., Möder P., Nagy B., Nyisztor G ., Óváry E., Síkos A., Tóth Z s., Töröcsik P., TóldyL . , Undy J . ; póttagok Halbherr M., Mali- csek K., Presztel B., Stefatits A., SibalityM . , Zentál S. A közgyűlés egyhangúlag megválasztja őket.5. Indítványok. Nagy B. inditványoza, hogy a tagdijak emeltessenek fel heti 50 fillére, továbbá, hogy azon tagok, kik 3 havi hátralékkal tartoznak, szólhassanak fel a fizetésre, ellen esetben töröltessenek. Az első indítványhoz hozzá szól Boross, Klincsák, Sojkin és Ferenczy, a közgyűlés elfogadja a tagdíj felemelését. Horváth indítványozza a bizottságok megalakítását, mit a közgyűlés szintén egyhangúlag fogad el. A napirend ezzel kilévén meritve, az elnök a gyűlést bezárjaJegyzőkönyi kivonat. A magyarországi borbély- és fodrász-segédek szakegyletének folyó évi május hó 30-án tartott alakuló választmányi-üléséről. Reiter, Toldy, Fischer, Marschal, Tóth, Zsibality v. tagokon kívül jelen volt a teljes választmány. Napirend előtt Klincsák indítványára, hogy a közgyűlésnek a tagdíj felemelésre szóló határozatát egy pár hóra függesze fel a választmány. Elfogadtatik. Napirend : Elnök jelenti, hogy 'Undi és Marschal választmányi-tagok családi körülmények miatt nem foglalhatják el tisztségeiket. Tudomásul szolgál Halbherr és Stefatits póttagok hivatnak be helyettük.A választmány kebeléből megválasztja vezetőit. Titkár: Nagy Béla, pénztárnok: Óváry Elek, ellenőr: Töröcsik Pál, jegyző: Horváth Ferencz, háznagyokká: Hradek Kálmán, és Ferenczy Mihály, könyvtárnokoknak : Síkos Antal és Halbherr Mátyás lett megválasztva. A majdan a tagok sorából kiegészítendő bizottságokba a következőket választja m eg: választott-bíróság: Ábellá M. Nagy B. Klincsák I. Pajtás A. oktatás-ügyi : Nagy B. Ábellá M. Pajtás A. Horváth F. gazdaság-ü gyi: Horváth F. Reiter M. Óváry E. Ferenczy M. könyvtár-ügyi: Síkos A. Halbherr M. Mamuzich K. rendügyi : Nagy B. Mőder P. Zentai S. elhelyezési- és beiratás-ügyi: Klincsák 1. Síkos A. Zentál S. szaktanácsi kiküldöttek: Pajtás A. és Jerusse G .Indítványok : Horváth inditványoza, hogy az igazolatlan elmaradó az ülésről 50 fill. fizessen a munkanélküli-alap javára. Elfogadtatik. Ábellá inditványoza, hogy a rendkívüli ülést kivéve, a meghívók 3 nappal előbb küldessenek ki a napirend megjelölésével. Elfogadtatik. Egyszersmind utasítva lett a háznagy egy nyári-vigalom rendezésére. Ezzel az ülést az elnök bezárja.
N agy Béla , titkár.

F e lh iv d s!Figyelem szaktársak! F. évi junius 7-én, este 9 órakor
nyilvános gyűlésttartunk. A helyet annak idején tudomásul adjuk. Addig is készüljön mindenki a gyűlésre.

Vidék.Vidéki szaktársaink szervezkedése igen szépen halad előre. Már több helyen megalakult s a legtöbb helyen most van megalakulóban a helyicsoport. Mindenütt felis- meiik szaktársaink nyomasztó és tarthatatlan voltát helyzetüknek. S a vidéki csoportok mindegyike egy-egy erős bástya lesz a mozgalomnak, a mely által megszerezhetjük magunknak s biztosíthatjuk is emberi megélhetésünket s jogainkat.Figyelmeztetjük mindazon városban levő szaktársakat, kik legalább 15-en vannak, hogy igyekezzenek megalakítani a helyicsoportot. Ez ügyben tanácsért és útmutatásért forduljanak lapunk szerkesztőségéhez, a mely a legszívesebben szolgál felvilágosítással.Arad. Aradi szaktársaink május hó 28-áu alakították meg az „Aradi 1. számú szakcsoportot. Elnöknek Erei Gáspár szaktárs lett megválasztva. A nyilvános gyűlésen mint egy 60-nan jelentek meg szaktársaink.Üdvözöljük őket, mint az országban megalakult első szakcsoportunk, sikert és kitartást kiválniuk nehéz munkájukhoz. Előre !N.-Kanizsa. Lapzártakor értesülünk, hogy N.-Kanizsai szaktársaink f. hó 25-én kimondták a „N .-Kanizsai fodrász-segédek asztaltársasága" átalakulását szakcsoporttá.Ugyanakkor értesülünk, hogy az Erzsébet falvai szakcsoport is megalakult.Lapunk legközelebbi számában bővebben rátérünk e megalakulásokra. Addig is kitartó munkálkodást kívánnunk szaktársainknak.
külföld.A németországi fodrász-segédek mozgalmat indítottak a három nagy ünnep (husvét, karácsony, pünkösd) második napjainak teljes munkaszünetének érdekében.Ezen követelésüket már elő is terjesztették a borbély ipartestületi szövetségnek. A németországi szaktársak el vannak szánva ezen követelésüket minden eszközzel keresztül vinni.Bérinozgaloin Boriin és környékén. Berlin és környékének - fodrász-segédei az „Arnimhall" nagytermében tartott legutóbbi gyűlésükön elhatározták, hogy béremelési mozgalmat indítanak. Egy bizottságot küldtek ki, amely hivatva lesz a bértarifa kidolgozására.A müncheni szaktársak a legutóbbi nyilvános gyűlésükön a következő követelésekben állapodtak meg:M unkaidő: Hétköznapokon 71 2 órától este 71/, óráig, szombaton reggel 7 órától este 9 óráig, vasárnap: reggel 7 órától déli 12 óráig. Egy óra ebédidő.Munkabér: 19 éven aluli segédeknek lakás és ellátással 8 mk., tiszta fizetés 16 m k .; 19 éven felüli segédeknek lakás ésellátással 10 m k , tiszta fizetés 18 m k .; fürdői kurzust végzett segédeknek lakás és ellátással 6 mk., tiszta fizetés 12 mk ; paróka csináló segédeknek 20 éven alul tiszta fizetés 20 m k .; paróka csináló segédeknek 20 éven felül tiszta fizetés 22 m k.; paróka csináló és női fodrász-segé- | deknek tiszta fizetés 25 mk.



6. oldal. Magyarországi Borbély- és Fodrász-Segédek Szaklapja, 2. szám.
Kisegítőknek: szombat és vasárnap lakás és ellátással 3 mk., tiszta fizetés 4 m k .; hétfőtől péntekig naponkint lakás és ellátással 2 mk., tiszta fizetés 3 mk. Nyolcz napnál tovább tartó kisegítéseknél a fönti heti fizetések alkalmazandók. Karnevál idején a kiszabott munkaidőn túl minden óra 50 pfening. A munkabér kifizetése mindig vasérnap délben a zárásnál történik. Ellátás, lakásadás, valamint havonta való bérfizetés lehetőleg kerülendő. A mozgalomból kifolyólag senki el nem bocsájtható. Ezen tarifa az üzletben könnyen olvasható helyen kifüggesztendő.A tarifa érvényes 1905. május 1-től 1907. április 1-ig, valamint minden további évben, ha az április 1-én felmondva nem lesz. Felmondás esetén uj tárgyalás rendezendő.K iél. A kiéli szaktársak a legutóbb tartott nyilvános gyűlésükből kifolyólag a következő memorandumot terjesztették a mesterek elé :A heti-fizetés minimuma 18 mk. koszt és

lakás nélkül. Egy óra ebéd-idő. Ott a hol ez lehetetlen 30 pfening kártérítés.Kisegítők fizetése: Hetenként 20 mk. Szombat és vasárnapra: reggel 8-órától 9 mk. Szombat 2 órától 8 mk. Este 6 órától 7 márka. Egy hétköznapra 3 márka egy fél napra 1.50 márka, egy órára 30 pfening.A legkevesebb azonban a mi egy kisegítőnek fizethető 75 pfening. A szerződés 1907. évi márczius 1-ig kötendő.
A ném etországi szövetség l-ső kerületének íMk kongresszusát most tartották meg. Melyről a következő jelentést adjuk az olvasó elé. 1903 julius hótól 1904. julius haváig kifizettetett 1562.10 márka munkanélküli-segély. (Mikor tartanak a mi helyicsoportjaink itt?)A 10-ik kerület kongresszusát szintén most tartották meg. Leipzig, Halle, Chemnitz, Czvikau, Drezda képviselete mellett. Melyen

határozatot hoztak, hogy csatlakoznak a három nagy ünnep másnapjának munka- szünete mozgalmához.
Szerkesztői üzenetek.

Miskolcz. H. M. A napokban levelet írunk s elküldjük az alapszabályt.
Baja. L. L. Az előbbi üzenet önnek is szól.
Arad. F. G . Mi hir ? Semmit sem tudunk a csoport megalakulásáról.
Kecskemét. K. S. Tudósítást kérünk.
Makó. Szabók csoport. Kérünk tudósítást.
Szeged. S. L. Levelet írunk.Kérjük mindazon vidéki elvtársak szakcsoportjait, hová lapunkat küldtük, szíveskedjenek mozgalmunk érdekében közremunkálkodni.

Felelős szerkesztő : K iss Béla. K iad ja : Lapbizottság.
Á N G Y Á N  B É L A

fodrászat! illatszer és pipere czikkek raktára
Budapest, Vili. l<erület, József*l<örut 9- szdm. (5azdr»udvar.)Van szerencsém a t. fodrász-urak szives tudomására adni, hogy több éven át szerzett tapasztalatom után a fenti czim alatt a mai kor igényeinek megfelelő nagybani raktárt nyitottam

fodrdszati«, illatszer- és pipere-czihgekben.Midőn pedig szives pártfogásukat kérem, fogadják hálás köszönetem az eddigi is irántam tanúsított nagyrabecsült bizalmukért, egyben biztosítva mindenkorra pontos és szolid kiszolgálásról.Teljes tisztelettel ÁNGYÁN BÉLA.Raktáron tartom a következő czikkeket u. m.:Haj- és szakálvágó-gépek Fésű- és kefe-áruk Asztali felszerelésekHaj- és szakálvágó-ollók Borotváló szappanok Gummi különlegességekBorotvák Illatszerek Üzleti kabátokFejmosó vizekvalamint az összes e szakmába vágó czikkeket, úgy a helybeli mint a vidéki megrendeléseknél 5 ° / o  pénztári engedmény.

Legolcsóbb bevásárlási forrás
fodrász üzleti kabátok, köppenyek és kötényekben.
Fodrász-blousok elegáns k iv it e lb e n ........................................ 2 kor. 40 fillér tél feljebb
Fodrász-kabátok legutolsó divat szerint, kitűnő anyag bél,

jól moshatóak .....................................................................3 koronától feljebb.Levelező-lapi értesítésre azonnal küldöm a rendelt árukat.
= Legutolsó újdonság, fodrász-kabátok legombolható mellénynyel. —.

BALASSA és TáRSA
fodrászat! műszerek és berendezések elsőrangú vállalata

Budapest, V I., Andrassy-ut 50.



2. szám. Magyarországi Borbély- és Fodrász-Segédek Szaklapja. 7. oldal

Budapest, V III . kerület, József-körút 17. szám.E lső  m agyar villanyerőre berendezett borotva hom orú köszörüldéje , aczéláru és fodrászati czikkek raktára. A já n lja  dús választékú  raktárát ú g y  hajnyirogepek, ollok, borotvák, fenőszijjak, fenőkövek, fésű k , kefék, valam int teljes fodrászati felszerelések és az összes piperecikkekben.
Eredeti Roxo- és Monopol-borotvák minden szélességben és köszörüléssel. —  K ö szö rü lések  gyorsan, pontosan eszközöltetnek és 8 napon belül m egküldetnek. —  Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

B É R L É T - 1 E 6 y E K
ualamint minőén más nyomtat- 
uányok ízlésesen és pontosan 
=  készítetnek =

5 p r t z  H e n r i k— ..... . könyvnyomdájában =  = —
Buőapest, Ull., Dob-utcza 55.

Schnitzer Gvjula
fényképészeti- és festészeti-műintézete

Budapest, VL, Király-utcza 30.Elvállal mindennem ű fényképészeti munká
kat, u. m. tájképek, interieurök és csoportfelvételeket, legszebb kivitelben ju tá n y o s arak mellett.O la jfestm én y-u tan zat drbja 8 kor.N agy  szecessiós-kép 6 drb. 4 »Szaktársak 25% árengedményben részesülnek

b o r o t v a  h o m o r ú  k ö s z ö r ű i k ! é j e
Budapest, U °tter,biller*utcza 6 u.

A legm odernébb angol féril-szabó

GRÜNWALD VILMOS
BUDAPEST

V. kerület, Uipót-körut 2(>. szám.
Ha öncsa k u g y a n  elsőrendű köszörü lést óhajt borotvakésein, ú g y  kérem egész nyu god tan  czim em re be küldeni és biztosítom , h o g y  állandó vevőm  fo g  m aradni.

Wenn Siean ihre Rasierm essern ein prim a Sch leiferei habén w ollen, so bitté sich verlrau en svo ll an meine F irm a zu wenden und ich versichere S ie , dass S ie  mein státndige Kunde verbleiben werden.

K észit saját felügyelete alatt legm odernebb kivitelben minden e szakm ába vágó mnnkát.Elvtársaknak 5 % engedm ény.Javítások elfogadtatnak.Lipp Ferencz
műkoszörüs-mester 

Budapest, Sorokári-utcza 6.

Villanyerőre berendezett borotva- kö szörüldéje ; n agy raktár angol’ ném et és svéd borotvákban. O llók és zsebkések.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.

Legnagyobb aczélraktáromat ajánlom és kívánatra árjegy-t zékkel szolgálok. Cehle mein grösstes Staahlager, wofon ich auf WunschllV mit Preiscourant diene. IV



8. oldal. Magyarországi Borbély- és Fodrász-Segédek Szaklapja, 2. szám.

■Eredeti „ 7{oxo “ borotválj.

Első magy. villanyerőre berendezett borotva homorú köszörű műhely és sa ját gyártmányú aczéláruk raktára.
Gyári raktár a legjobb angol, német, fran- 

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

Zaorál János.

Az összes fent ábrázolt borotvák saját műhelyemben vannak köszörülve, használathoz 
égész készen fenve, drbként franczia élű % keskeny 3 kor., félkeskeny V8 kor. 3.?.0̂  
'a széles r’/« kor. 3.40, ugyanazok félhomoru v. egész homorú éllel % keskeny kor 3.20* 

Ve félkeskeny kor. 3.40, 6/e félszéles kor. 3.60, °/8 széles 4 kor.
Paragon jelegii borotvák keskeny 4 kor., >/a széles 4.40, egész széles 5 kor.

K O I  I I N O I Ia legújabb haj- és szakálvágó-gép mint hajvágó 1 mm. 5 és 7 mm. vágásra, szabályozható fésűvel kor. 8 — . ugyanaz kisebb kivitelben mint a legrövidebb szakálvágó 006 kor., a legjobbnak elismert Juvel hajvágógép 3 és 7 mm. vágásra 8 kor. 3, 7 és 10 mm. 9 kor. Juvel mint szakálvágó 7 kor. V2 mm. vágásra. Franczia Barignend 3 és7 mm. vágásra 6 kor., 3, 7 és ) mm 7 kor., szakálvágó 7 S mm. vagy 0 mm. 5 kor.

Nyomatott Spatz Henrik könyvnyomdájában, Budapest, VII. kerület, Dob-utcza
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