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MAGYARORSZÁGI

B O R B ÉLY és F O D R Á S Z -S E G É D E K
SZAKLAPJA

A MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKEGYLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Előfizetési ár : S Z E R K E SZT Ő SÉ G  ÉS KIADÓHIVATAL :Egész é v r e ........................................................  4 korona Megjelenik minden hó 15-én. v" Kazinczy-utcza 3, 1. em.evre ...................................  -............. “  » J hová levél és pénzbeli k ü l d e m é n y e kEgyes szám ára 20 fillér. j I intézendők.
Pusztuljanak a kontárok!Ez volt a mi egyedüli kivánságunk ezelőtt, most is, ezután is az marad, mindaddig, a inig azok ki nem pusztulnak.Hogy a kontárok kipusztitása egyedül a mi kötelességünk volna, ez téves felfogás. Ha a dolgot alaposan megvizsgáljuk, arra a meggyőződésre jutunk, hogy nekünk segédeknek az az érdekünk, hogy a munkaerőnket minél magasabb árért értékesíthessük, vagyis minél magasabb munkabért kapjunk.Ha most gondolkozunk a dolog felett, nem szabad, hogy szem elől tévesszük azt, hogy a tanult fodrász-főnökök mindenkor a fiatalabb segédeket alkalmazzák és pedig azért, mert a fiatal segéd olcsóbbért dolgozik, másodszor a fiatal segéddel úgy bánnak el, amint az nekik jólesik.De azt is tudjuk nagyon jól, hogy az a segéd, a ki 35 évét túlhaladta, tanult fodrásznál üzletet nem kap. Mert ha bármely főnökhöz bekopog munkát kérni, mindenütt azt a választ kapja, h o gy: „Barátom maga már idős, maga nem bírja ki nálam, keressen magának egy gyengébb üzletet." Mit tehet mást az ilyen idősebb segédszaktársunk, ha nem akar éhen elpusztulni, elmegy egy kontárhoz üzletvezetőnek, az a kontár nem kutatja azt, hogy hol, mikor született, ki keresztelte stb.De még egy baj van és itt van a kutya eltemetve. Mig a tanult fodrász-főnök a fiatalabb segédnek fizet havonta 24 30 koronát, az idősebb segédnek pedig legjobb esetben 40 50 koronát, addig a kontár fizet a fiatal segédnek 40 50 koronát és az üzletvezetőnek 70—80 kor. havonta. Mit látunk ezekből a számokból ? Ugyebár azt, hogy a kontár még egyszer annyit fizet a segédeknek, mint a fodrász-főnök és igy az idősebb szaktársaink három oldalról vannak kényszerítve kontárhoz menni dolgozni és mind a három oldalról maguk a tanult fodrász-főnökök kényszerítik arra, hogy kontárhoz lépjenek üzletbe.De még egy baj van a kréta körül és az az, hogy a kontároknál alkalmazott üzletvezetők egy része a rósz anyagi viszonyok miatt

tönkre ment fodrász főnökökből kerül ki, vagyis azoknak legnagyobb része kontárhoz megy üzletvezetőnek. Hogy miért teszik ezek is azt, igen könnyű megmagyarázni. Először azért, mert a kontár többet fizet, másodszor mert már ők is túlhaladták a 35. életkort és végre mert megalázónak látják azt, hogy ők, mint volt fodrász-főnökök, üzletet seperjenek, port törüljenek és kiáljanak az utcára a cégtáblákat lemosni és a réztányérokat fényesíteni stb. Mindezeket azért tartottuk szükségesnek elmondani, hogy okuljanak a fodrász-főnökök és lássák be végre azt, hogy a szaktársaink iránt eddig tanusitott merev magatartásuk és szaktársaink kihasználásával, a kontárokat ok 
maguk nevelik és fennállhatásuknak legjobb 
biztosítékai és istápolói a tanult főnökök ők 
maguk.És végre még csak egyet említünk meg> és pedig azt, hogy az is nagy baj, hogy az „ipartestület" munkaközvetítést tart fenn és ott csak azok kapnak üzletet, akik mindenkor, mindenre készek. Készek még saját szaktársaikat is eladni, azoknak érdekei ellen dolgozni, csak szolgálatot tehessenek Joszt ur társainak. A kik ezt az alávaló munkát nem akarják végrehajtani, azokat egyszerűen ki
teszik az utcára, mehet azután a Fiserájokba 
kifosztatni magát.Hogy ez igy van, bizonyítja ezt az is, hogy az ipartestületnél már csak szórványos 
a közvetítés és csak azoknak szabad oda felmenni, a kik mindenre készek, vagy pedig 
Szidnay úrral egy kézzelfogható szót váltanak.Ha most már elmondottuk mindazt, a mi a kontárok szaporodásának az oka és okozója, el kell, hogy mondjuk azt is, hogy hogy lehetne iparunkat a kontároktól megszabadítani és kik vihetik ezt véghez.Hogy ezt a szervezett munkások tehetik meg legkönnyebben, ez igen is természetes, már csak azért is, mert a fodrász-segédek a szervezetbe helyezték bizalmukat és csak onnan várhatják és várják helyzetük javítását, de azért is, mert a szervezett fodrász-segédek

háta mögött áll az összmunkásság és mindenkor kész támogatni azokat, ha arról van szó, hogy a helyzetükön akarnak javítani.De nem téveszthetjük azt sem szem elől, hogy azon esetben, ha mi az összmunkásság segítségével kiirtjuk a kontárokat, nem a magunk helyzetén javítottunk, hanem ellenségeinknek, a főnökök helyzetén, a magunk helyzetét ellenkezőleg rosszabbá tesszük, mert a kontárok kipusztitásával mintegy 150 szaktársunk lesz munkanélkülivé, holott már igy is elég munkanélküli szaktársunk van. De az igy megszűnt üzletekből kiszorult vendégek is a tanult főnökök között oszlanak meg és mi ugyan a mellett a nyomorult munkabér mellett, a melyért ma dolgozunk 16 órát, azután 18 órát dolgozhatunk, hogy a munkát elvégezzük.Hogy megértsük egymást, ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy mi a kontárok mellett foglalunk állást, ellenkezőleg a mint a cikk bevezetésében is mondottuk, főtörekvésünk az, hogy azok kipusztuljanak. És mi meg is fogjuk ellenük indítani a legerélyesebb harcot, de biztosítékot kérünk a tanult fodrász-főnö- | köktől.Először kötelezzék magukat arra, hogy a kontároktól kilépett szaktársainkat alkalmazni fogják, tisztességes munkabér mellett; biztosítékot kérünk arra nézve, hogy a munkabéreket általában megjavítják. Másodszor kötelezzék magukat arra, hogy megadják a szervezett fodrász-segédek követeléseit valamennyien, vagyis megadják a reggel 7 órai nyitást, 8 órai zárást, szombat és ünnepnap előtt való este kivételével, egy órai ebédidőt, és minden katholikus ünnepnapon délután két órai zárást. Biztosítsanak bennünket arról, hogy a mig a kontárok ellen a harc folyik, nem közvetít az ipartestület senkinek segédet, hanem átengedi a közvetítést a „Szakegyesü- let“ -nek, hogy ellenőrizhessük, hogy ki hová lép üzletbe. Biztosítsanak bennünket arról, hogy az ipartestület minden erejével oda fog törekedni, hogy a fodrász-főnökök a Fische- reiból segédet nem vesznek fel. Továbbá
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biztosítanak bennünket arról is, hogy a tanult fodrász-főnökök az „ Árszabályt“ leszedik az 
üzlet ajtajáról és nem iizik a piszkos versenyt 
és kifüggesztik az üzletben a már elfogadott 
„ Árszabályt. “ Mi pedig kötelezzük magunkat árra, hogy minden üzletben ellenőrizni fogjuk, hogy a főnök megköveteli-e az „Árszabály bán előirt árakat a vendégtől. És ha valamelyik főnök azt be nem tartaná, azt bojkot- tálni fogjuk, viszont bojkotálni fogjuk azt a segédet is, a ki az „Árszabály" megszegését be nem jelenti az ellenőrző bizottságnak, a mely bizottságban 10 főnök és 10 segéd lesz beválasztva.Ezek a mi követeléseink, a melyeket, ha kell, sztrájk árán is ki fogunk küzdeni.Ha ezt a biztosítékot az ipartestület és a főnökök nem adják meg, mi a kontárok ellen a mozgalmat mégis meg fogjuk indítani és ha a kontárokat nem sikerülne kipusztitani, nem mi leszünk az okozói, hanem az ipartestület és a főnökök maguk.Ezt a biztosítékot azért követeljük az ipartestülettől és a főnököktől, mert nem akarunk úgy járni, mint akkor jártunk, a mikor 600 főnök becsületszavát adta írásban, hogy támogatni fognak bennünket és az ügyet a közgyűlés elé vitték, a hol az ipartestület egész egy- : szerűen lefújta a főnököket.Szaktársainkat pedig figyelmeztetjük, hogy tartsanak ki a küzdtéren és törekedjenek valamennyien oda, hogy végre iparunkat megmentsük a kontároktól.

Szaktársak, fe l a harcra!

Szervezetünk és a Szakszövetség.Nagy félreértés volna olyasmit elhinni, hogy Deftert urnák az ipartestület szolgáival való szövetkezése és az a nehány, a beteg- segélyző-pénztárunk igazgatóságából kibuktatott gyász szaktársunk elégedetlensége vagy bosszúja képes volna a mi szervezetünket megbontani.Szervezetünk ereje nem tagjaink kisebb- nagyobb mennyiségében, hanem azokban az igazságokban rejlik, a melyeket zászlónkra irtunk.Azok a célok, a melyeket mi magunk elé tűztünk, a humanizmus követelményei és az embernek, mint egyénnek legprimitívebb jogait foglalják magukban. A jogoknak a teljesitett kötelességekkel való összhangba hozatala minden téren a mi első kívánságunk, programmunk további pontjainak megvalósítása ebből fakad. Ez az alapigazság teszi erőssé szervezetünket.Az ipartestület három szolgájának hiúsága, bosszúja, a kiket az ipartestület a betcg- segélyző-pénztárunkkal fizettetett hosszú éveken át azon a címen, hogy az egyiket elnevezte betegsegélyzö-pénztári segédhivatal
noknak, a másikat kézbesítőnek, a har
madikat pedig betegsegélyzö-pénztári gazdá
nak és ama bizonyos lobogó kibontójának, a kikkel ma Deffcrt ur és 13 társa szövetkezett és megakarja alakítani a szakszövet

séget. Vagyis az „Önképző-körM azzá akarja átvedleszteni, nem fogja megdönteni azt a sziklavárat, mely az örök igazságot kezdettől fogva magába foglalta. Aki az igazságot keresi, az soha nem fog azon megütközni, hogy egy másik melyik utat választja magának hozzá. Tévedésektől az emberek sohasem voltak mentesek. Az eszközök kiválasztásában történhetnek hibák, de névhamisitások, orvtáma
dások a rendőrség assisztálása mellett, aljas 
cselekedetek segítségével még senki sem jutott az igazsághoz. Defferi ur és társai pedig legmesszebb vannak tőle, akik kiválva szervezetünkből, szolgálataikat Joszt Péter urnák és klikkjének felajánlották, pillanatnyi előnyökért és a tartás díjért, a mely igaz, hogy olyan nagy, hogy ideig-óráig a „Szakközlönyt" is ki lehet adni. De megfeledkeznek Deffert urék arról, hogy a Joszt Péterék klikkje ép úgy bánik el a kitartott hölgyeivel, mint a szeretőt tartó gavallér, hogy csak addig adják a tartásdijat és a gombostű-pénzt, a mig fiatalabb és szebb, könnyüvérü hölgyet nem találnak, a ki elfogadja az udvarlásukat és ilyenkor egyszerűen ellökik maguktól a megunt frajlát. Hogy ez igy van, bebizonyult legutóbb a „Fodrász Újság" szerkesztő változásánál is.Szervezetünk sokat nyert azzal, hogy a jogosulatlan szereplési viszketeg néhány kétes alakját ki tudta magából annak idején közösíteni. Mert a ki nem a célt tekinti, hanem annak ellenére személyét akarja előtérbe tolni, az a mi ügyünknek nem tehet többé szolgálatot. Az a testület pedig, mely kimondva csak úgy küzd az igazságért, mint mi, ha velünk ellenkező utón is halad, mily előnyöket vél azoknak a munkájából, a kik azt a zászlót, a melyre egykor felesküdtek, ma sárral dobálják ! Mi biztosítéka van arra nézve, hogy alkalomadtán ilyen kishitű emberek részéről ő is ugyanilyen elbánásban fog részesülni? Az idők mindenkori tanulsága az, hogy úgy a bosszú, mint az árulás ocsmány dolog. Még az is elfordul attól és megvetéssel sújtja azt, a ki hozzátartozóit, testvéreit, az egy és ugyanazon célokért küzdőket bármely okból cserben hagyja, vagy a beléje helyezett bizalommal visszaél. A jellemtelen- ség olyan erkölcsi hiba, melyet még a gonosztevők sem tűrnek meg egymás között; nem még olyan emberek, akik egy tisztességes nemes célra szövetkezve, küzdenek egy oly társadalmi csoport ellen, amelyik az ő igazukat akár hatalmi érdekből, akár meggyőződésből nem akarja elismerni.Az emberi társadalom alakulásai, az egyének műveltsége és az abból kifolyó jóléte azon társadalmi harcoknak kifolyásai, melyeket az önző hatalomra támaszkodó egyesek ellen azok a tömegek vívtak meg, melyek a létfentartástól ösztönözve, a nyomorúságtól kergetve érvényre akarták juttatni azon álta- • lános emberi jogot, hogy a ki megszületett, , annak arra is van joga, hogy jólakjék ezen- a földön. A kik pedig ezen harcoló tömege-- két vezették — bármely rejtett érdeket is

istápoltak mellette — egyénileg nem lehetnek megvetendők, ha olyan eszméknek tudtak érvényt szerezni, a melyek mások boldogulására szolgálnak. Az a hajsza tehát, mely szervezetünk egyes vezetői ellen folyik, nemcsak oktalan, hanem erkölcstelen is. Aki azoknak a nagy eszméknek követője, melyek a mi programmunkat képezik, annak nem szabad az eszmét magát eldobnia, vagy károsítania egyedül azért, mert a vezetők egy- némelyike nem tetszik neki.Amit egyes emberek nem bírnak megtenni, azt egymással szövetkezve, többen minden nehézség nélkül elvégezhetik; a mit egy fodrász-segéd nem tud kivívni magának, azt a szervezet könnyű szerrel meg tudja szerezni neki.Azt mindenki tudja, hogy mily nagy küzdelmekbe került szervezetünk megalakítása és azt is tudja mindenki, hogy általa már is mennyi erkölcsi és anyagi jólét a fodrászsegédek osztályrésze. Ennek a szervezetnek gyöngitése személyi differenciák miatt nemcsak oktalanság, hanem erkölcsi öngyilkosság volna, mert a fodrász-segédek nemcsak nem jutnának uj vívmányokhoz, hanem idővel még azokat a jogokat is elvesztenék, a melyeket eddig oly nehezen szereztek meg maguknak.Mindezeket azért tartottuk szükségesnek elmondani, mert azok az urak, a kik eddig is csak fejős tehénnek tartották a fodrászsegédeket és mindig ellenségei voltak nekik és iparunknak, jónak látták az Önképzőkörének uj cégért adni, mert a régit már nagyon lealjasitották és meg akarják alakítani szaktársaink félrevezetésére a „Magyarországi borbély- és fodrász-segédek országos szak- szervezetét." Hogy ez az egész komédia a szaktársaink félrevezetésére akar szolgálni, kitűnik tisztán abból is, hogy „Szakegyestn létünk" teljes címét vették fel ezek az urak köpenyegnek azzal a különbséggel, hogy szakegyesület helyett odabigygyesztették „Szak- szövetség." És most kérdjük Deffert urat és szövetségeseit, hogy kivel szándékoznak ők szövetkezni ? Melyek azok a rokonszakmák iparunknál, a melyeket egy kalap alá akarnak gyűjteni? Mi ilyeneket nem tudunk, mert a borbély-segéd ugyanaz, ami a fodrász-segéd.Most tisztába kell, hogy jöjjünk, hogy kik alakítottak eddig szövetséget. Szövetkeztek eddig például a „Famunkások" és hogy ezek szövetkeztek, ezt megértjük, mert itt szövetkeztek mindazok a szakmák, a melyek fával vagy fából készítenek bizonyos cikkeket, vagyis szövetkeztek az asztalosok, esztergályosok, kádárok, bognárok, mintakészitő asztalosok és a többi. Ezt megértjük, hogy ezek szövetkeztek és ezek megalakították a szövetséget a rokonszakmákkal. De hol vannak nekünk iparunknál rokonszakmáink ? Kérdem most már Deffert urékat, hogy kikkel akarnak szövetséget alakítani ? Vagy talán úgy gondolják Deffert és Joszt Péter urék, hogy jó lesz a szekerüknek a kátyúból való kihúzására a belvárosi dandi fodrász-segédeknek a külvárosban dolgozó borbély-segédek-



7. szám. MAGYARORSZAf;T BORBÉLY- ÉS FÖDRÁSZ-SKGEDE K SZAKLAPJA. 3. oldal.kel szövetkezni, hogy a gyapjúkat lenyirják és az árán holmi báli lakcipöket vásároljanak és a báli frakkot kikölcsönözzék. No uram, ha önök azt hiszik, hogy a fodrász-segédeket még egyszer lépre csalhatják, akkor nagyon tévednek, mert azok valamennyien tudják, hogy önök a régiek, csak más cimet akarnak felvenni, amely cimet maguk sem értenek meg.És hogy nem tudják önök, Deftert ur, hogy mit akarnak, kitűnik abból is, hogy megfeledkeztek arról, hogy ma már szervezetünk nélkül nem tehetnek semmit, mert azzal ma már számolniok kell akarva, nem akarva.Mert önök tizenhármán, valamennyien generálisok gytilésezhetnek rendőri felügyelet alatt, de nálunk nélkül nem intézhetik el legéletbevágóbb ügyeinket, mert ha azt akarják, ki kell, hogy jöjjenek a nyilvánosságra, akkor pedig mi is ott leszünk valamennyien és hozzá fogunk szólni ügyünkhöz, akkor pedig önök kámforrá fognak válni.Különben is szövetkezzenek önök esak az ipartestületi klikkel, az ipartestület szolgáival, a mint azt eddig is tették, mi pedig majd elvégezzük a magunk ügyét magunk, mert azt csak megengedik nekünk, hogy a magunk baját magunk tudjuk legjobban elintézni és értünk is hozzá és nem szorulunk tanácsért az ipartestület szolgáihoz.Különben ne is fáradjanak Joszt, Deffert és társai a „Szakszövetség" megalakításán, mert annak a szakszövetségnek főszervezői és jövendőbeli fővezérei ellen mi, fodrászsegédek a sok csalódás miatt a leghatározottabb bizalmatlansággal viseltetünk. Egy pipadohányt nem ér az a szervezet, amelyet Deffert, Kertész, Bozsejovszky és az ipartestület szolgái csinálnak. Mert ha az érne valamit, ők nem maradhatnának az élén.
Fodrász-segédek!

Testvérek!Örömmel és elégtétellel jelenthetjük, hogy az az alattomos és körmönfont aljas támadás, a melyet a fodrász-segédek ellenségei, az ipar- testületi klikk és az „Önképző kör" köpenyege alá bujt 17 szerencsétlen félrevezetett szaktársunk, az ipartestületi klikk uszályhordozói és ezeknek alávaló eszközei a mi kipróbált becsületes és már eddig is számos fényes eredményt elért szervezetünk ellen intéztek, tökéletesen csütörtököt mondott.És a helyett, hogy gyengült volna a fodrász-segédek céltudatos szervezete, még erősebb lett. A helyett, hogy éles fegyverünk, a .Magyarországi borbély- és fodrász-segédek szaklapja" hívei megfogytak volna, még inkább szaporodott az elszánt harcosok tábora.Megelégedéssel mondhatjuk, hogy szervezetünk sokkal hatalmasabb, lapunk erősebb ma, mint ezelőtt másfél hónappal volt.Bebizonyosodott most is, hogy az igazság ereje nagyobb, mint az árulásé és a hazugságé ; bebizonyosodott, hogy olyan erős gyökereket vert már a fodrász-segédek szivében az összetartás és szervezkedés eszméje, hogy

Iazt abból semmiféle orvtámadás, erőszak és alattomosság sem képes kitépni.A főérdem mindezekért azoké a bátor és derék szaktársainké, testvéreinké, a kik most is lázas munkával, őszinte szókimondással és a tiszta igaz meggyőződés, az alapos tudás fegyvereivel és nem orvtámadással siettek visszaverni az összes fodrász-segédek ellen intézett csapást és visszatérítették a helyes és igaz útra azokat a szaktársainkat, a kiket talán egy pillanatra megtévesztettek a fodrász-segédek árulói és a főnökök talpnyaló hamis ígéretekkel.Mindannyiunk elismerése illeti meg ezért a bátor, önzetlen és az összesség érdekében dolgozó, határt nem ismerő becsületes szaktársainkat.
Fodrász-segédek, testvérek!Haladjatok előre továbbra is a szervezkedés utján. Szerezzetek uj harcosokat a szak- szervezetnek. Mert a közeljövőben, ha méltányos követeléseinket, a melyeket a klikk, Joszt Péter és társai egész egyszerűen félredobtak a nélkül, hogy azokat a nevezetes köz

gyűlésen felolvasták volna, sztrájk utján kell, hogy kierőszakoljuk. Ha a sztrájkba belekergetnek bennünket hóhéraink, szükség lesz erős és hatalmas szervezetre.Mert amit eddig kivívtunk, az csak egy kis elenyésző része annak, amit a jövőben ki kell vívnunk.A mint azt valamennyien tudjuk és érezzük, a fodrász-segédek munkaideje és munkabére, még nem hogy rendezve nincsen, de hátrább vagyunk még a fuvarosoknál is, mert azok, mielőtt a munkában állanak reggel, nemf tartoznak az istállót kitakarítani, mert arra a munkáltató külön tart embert. De nekünk, mielőtt munkához fogunk, ki kell takarítanunk az üzletet, ki kell, hogy söpörjünk, szóval a cselédmunkát kell végeznünk. Sok ezerre menő becsületes és szorgalmas fodrász-segédnek az országban nincs biztosítva emberséges megélhetése.Kell még nagyon sokat küzdeníink. E küzdelemben azonban csak úgy győzünk, ha összetartunk. És már a közel jövő nagy elhatározásokat, döntő lépéseket hozhat. Nekünk nem szabad készületlenül maradnunk.Azért újra fölszólítunk benneteket, testvéreink, toborozzatok híveket a szervezetnek. A férgese, a klikk uszályhordozói hagy hulljanak, de a becsületes fodrász-segédek egy táborban legyenek, egy testet, egy lelket képezzenek.
Testvérek, szervezkedjetek!Az igazságnak győzni kell, miénk a jövő!Szaktársi üdvözlettel 

a fodrász-segédek országos 
szervező bizottsága.

Betegsegélyző-pénztári botrányok.Ezzel a címmel jelent meg egy aljas förmedvény a „Fodrász-segédek szakközlönye" 1905. év október 1-én megjelent számában. A cikk igen természetesen Joszt ur és társainak egyik bérencétől eredt, és célja az volt, hogy a pénztár vezetőségét meggyanúsítsa.

Ez természetesen igen nehéz feladat volt, mert a pénztárnál a legnagyobb rendben megy minden, a pénztár anyagi viszonyai minden tekintetben nem hogy hanyatlottak volna, hanem ellenkezőleg javultak és igy keresni kellett okot az aljas támadásra.De a mint azt tudjuk, okot találni ott, ahol nincsen, igen nehéz, de hogy a támadásnak mégis valami formája legyen összeültek Joszt ur bérencei és abban állapodtak meg, hogy elküldik egyik utszéli szegénylegény társukat, aki Wéber József névre hallgat, a pénztár orvosához. Ungár Imre úrhoz, hogy ott jelentkezzék mint beteg és tegyen le két koronát a kezelésért. Wéber József urnák ezen aljas gazsága nem sikerült, mert Dr. Ungár pénztári orvos a 2 koronát visszautasította. És mit tett Wéber mégis? A fent említett szenylapban neki rontott a pénztár vezetőségének és azzal vádolta meg, hogy az orvosok névjegyzékében felsorolt orvosok csak névlegesek. Hogy ezen állításának nagyobb nyomatéka legyen, mint minden gazember, aki a sötétben keres, Dr. Ungárt állította bűnbaknak, és azt irta, hogy Dr. Ungár orvosunk neki a következőket mondotta:„E  sorok Írója elment Ungár Imre dr. Teréz-köruti orvoshoz, hogy gyógykezeltesse magát. Midőn az orvos fogadott és megtudta, hogy a fodrász-segédek betegsegélyzőpénz- tárának tagja vagyok, kijelentette, hogy ugyan nem kötelessége engemet kezelni, de mivel betegségemet kissé súlyosnak találta és aznap már orvoshoz nem mehetek, elvállalta a kezelést. Természetes, hogy meg kellett fizetnem. Arra a kérdésemre, hogy hogyan van az, hogy a kezelőorvosok nem rendelnek, holott az orvosi névjegyzékben több helyen van föltüntetve az orvosok rendelési ideje, azt felelte Ungár dr., hogy a 30 orvos csak névleges, a rendelési idő megjelölése csak az 
önök félrevezetésére szolgál. Nekünk orvosoknak, mondta Ungár dr., járó betegeket kezelni nem szabad, mert meg nem fizetik."Amikor ez a cikk a fent említett szenylapban megjelent, a pénztár igazgatósága Dr. Ungár pénztári orvos ellen azonnal megindította a fegyelmi eljárást és vele az ügyben a jegyzőkönyvet felvette. Dr. Ungár a következőket mondotta jegyzőkönyvbe: „ Weber 
Józsefnek, amikor nálam jelentkezett, a beteg
sége súlyos nem volt, az első orvosi segélyt megadtam neki és utasítottam, hogy mint járó beteg, ezután a főorvos úrhoz járjon. Kijelentem azonban, hogy a rendelésért tőle dijat sem nem kértem, sem nem kaptam. De 1905. év október hó 9 — 10 körül megjelent lakásomon Wéber József és azt állította, hogy nekem 2 koronát akart adni, amit én vonakodtam elfogadni, de azzal a kijelentéssel, hogy ő valahányszor bármely orvosnál kezeltette magát, mindig önként szokott fizetni és a szóban forgó 2 koronát az asztalomra tette és eltávozott.. Azonban arra én ma, a felvilágosítás után. sem emlékezem."A felvett jegyzőkönyvet az igazgatóság a kiküldött fegyelmi bíróság elé terjesztette
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7. szám. MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZ-SEG ÉDEK SZAKLAPJA. 5. oldal.rövidítéséért. Azt hiszem, 13 órai napi munkaidő elégséges. De benneteket is gúnyosan elutasítottak a mesterek, ám lássátok most. Próbáljátok ki erőtöket. Ha elég erősek vagytok, úgy fel a küzdelemre! Járjatok el könyörtelenül és ne sajnáljátok az áldozatokat. De a küzdelemben is tartsatok szigorú rendet, az a biztos siker első feltétele. És bármikép határozzatok is, biztosítunk benneteket, hogy mi, osztrák kollegák, szaktársak mindig veletek érzünk, és óhajtjuk, hogy vállalkozásokat siker koronázza, hogy szervezetetek nagy, erős és hatalmas legyen.Éljen a szervezkedés ! Üdvözlettel 
Alscher Károly.*A levélhez már nincs sok. megjegyezni valónk, s ha mégis megjegyzést füzünk a nemzetközi szolidaritás eme legújabb, fényes megnyilatkozásához, úgy ezt csak azért tesszük, hogy újra reámutassunk a magyar fodrászmesterek kisleikíiségére és szükkebliiségére.Mit kértünk mi az ipartestülettől ? A 13 órai munkaidő behozatalát. Ez a kérésünk nem is érinti a mesterek anyagi érdekeit, sőt ellenkezőleg, majd világítást fűtést spórolnak, kevesebb kapupénzt fizetnek, szó val takarítanak vele, ha a 13 órai munkaidőt behozzák. De még kényelmetlen sem lehet nekik, mert hiszen időt is nyernek vele melyet a családjuk körében vagy a kávéházban tölthetnek el, tehát bizonyosabban kellemesebben, mint az üzletben.Ha valakinek, úgy csak a borotválkozó közönségnek lehet kellemetlen a 13 órai munkaidő behozatala; annak behozatala tehát 

nem is a mesterek, hanem a közönség kérdése. A mestereknek ehhez absolute semmi közük. Legföljebb egyes nagyságos uraknak lesz kényelmetlen a borotválkozás, no de azért minden bizonynyal ezek a kényelmes kund- schaftok is megfognak borotválkozni, arról nyugodtak lehetünk.Képzeljük most el, milyen hallatlan vas- kalaposság, milyen megrögzött perfidia az a mesterek részéről, hogy a segédek munkaerejét ily módon kiaknázzák és önként át fogjuk érezni osztrák szaktársaink levelének igazságát és megismerni a legelkeseredettebb harc jogosultságát.
Az uszályhordozók.A mesterek fenhatósága alatt álló önképzőkör, illetve „szak-rabszövetséggé" vedleni akaró talpnyaló banda, gyiilésezik.Már egypárszor] észrevétették velük öntudatos szaktársaink, hogy „rólunk, nélkülünk" nem lehet bőrünkre vásárt csinálni a munkáltatókkal, de ők még sem tágítanak természetüktől. Legutóbb egy vig-utcai csárdába hívták össze elbutitottjaikat, az ipartestület szolgája, Váry által. Csakhogy úgy voltak ezzel ők is, mint az egyszeri horgász, ki szeretett volna nagy halat fogni, de a nagy hal őt vitte el horgostól.A gyűlést zártkörűnek hirdették a zárt borítékban kibocsátott meghívókon; mi több

közgyűlésnek s a ki nem tudott meghívót felmutatni, az nem engedték be.Persze ez csak arra szolgál náluk, hogy a nekik nem tetsző, öntudatos szaktársakat ne kelljen bebocsátani. Hogy ők azokat minden feltartás nélkül eladhassák felbérlőiknek. Csakhogy azoknak több eszük van, mint nekik s azt mondják, ha közgyűlés ez, akkor csak tagok vehetnek rajta részt a tagsági könyv előmutatása mellett; de mivel mi tagjai nem vagyunk s nem is leszünk ennek a gyalázatos bandának, s mindamellett mi is kaptunk meghívót, tehát ez nem közgyűlés, hanem nyílt, akármilyen zártkörűvé akarják azt tenni. Másodszor a fodrászsegédekről van benne szó s mivel mi azok vagyunk, tehát ott kell lenni annál is inkább, mert a mi nevünkben, ne beszéljen ott senki, legkevésbé azok, akik sohasem tartották szükségesnek megvédeni a segédek érdekeit 16 év óta. Most is abban sántikál- nak, hogy kiszolgáltassanak bennünket gőgös, fenhéjázó, tudatlan munkáltatóinknak.Igen, öntudatos szaktársaim, csak az a céljuk ezeknek az „uraknak," kik a belvárosban nyalták mindig gazdájuknak a talpát, hogy titeket elárulhassanak. Legutóbbi gyűlésüknek nevezett valami is nyilvánvalóvá lett, hogy megrendelésre dolgoznak.A munkáltatók látják, hogy elérkezett az idők szele s tovább már nem lehet rabszolgákat tartani s meg kell adni munkássaiknak az emberhez méltó bánásmódot. Csakhogy az ám a bökkenő, hogy roppant rosszul esik nekik meghajolni az igazság előtt, annál inkább, mert azokat, kiknek meg kell adni a követeléseket, lehazátlanbitangozták, lemunka- kertilőzték és töredéknek nevezték.Már most nevetséges színben fognak ő kelmék feltűnni, ha mégis meg kell hajolni nekik a lekicsinyelt „munkanélküliek" előtt.Azért aztán védenceiknek az Önképző-kör egy pár ivás által eltunyult emberből álló csapatainak, azt mondták : „Kérjétek ti; de illő modorban, tiszteletteljes kéréssel a szakegyletiek „ követeléseit" és mi „ becsületszóval" megígérjük, hogy Jo g o s  kérésiek“ nem talál süket fülekre." Nosza lett erre öröm „alkoholiában," csakhogy ők is felcsaphatnak „testvérmentőknek." De hát hogyan is lépjenek ki a nyilvánosság elé a sötétség lovagjai, kik mindig a kávéház, kártya, ivás mellett töltötték éjszakájukat? Az öntudatos fodrászsegédek nyilvános gyűlésen sohasem vettek részt, nem is tudják mi a z !Végre megtalálták a módját. Váry és Szidnay, az ipartestület két szolgája aszisztálása mellett, az ipartestületben készült förmed- vények meghívók utján összetoboroznak egy pár mesteri pressióval is oldalba lökött tapasztalatlan szaktársat, s ők 17-eted magukkal megjelenvén, „vásári kikiáltó modorban" rendeznek utazást portékájukkal, amely senkinek sem kell, a mesterek által kidolgozott memorandummal. Szegény szerencsétlen emberek, hiszen csak ti magatok nem tudjátok megérteni, hogy ahol Váry és Szidnay van,

az a munkáltatók tudtával történik, s ha ez a két másod eszköz csakugyan a segédek érdekében dolgozna, sőt magatok is, már régen kidobták volna őket a testületből. Hiszen csak saját pénzükön nem fognak tartani olyan embereket, akik az ő érdekeik ellen cselekszenek.És ti is, szerencsétlen „önbutitó" kör, 17-en, ha igazán a segédek érdekeit igyekeznétek védeni; ti is, élősködők, fizetett felbujtók, reumás alakok, sőt ha az igazságot keményen ki tudnátok mondani, „szalon társalgók" lennétek !De így csak „józan, hazafias, intelligens, müveit, nagy része vagytok" a segédi karnak, amelyet azonban nem mentettek meg ezen elnevezések attól a tudatlanságtól, szolgaias bánásmódtól, az emberi önérzet arculcsapá- sától, melyben részetek van. azon jelenleg vállveregető, most megbecsülést mutató gazdáitoktól, akik a legelső adott jelre szélnek fognak benneteket ereszteni, még mégis rugdalnak - mtravalóul.Az igazán okos és józan eszű szaktársak felismerték a lólábat, amely a „szakszövetségnek" nevezett rabszövetség képében jelent meg előttük. A leplet le is rántották róluk s szaladtak ki asszonyostól, lányostól az ipar- testületi klikk copfosai, mert hát itt nem használ a „szörnyű hang;" akármilyen oroszlán bőrt is vesz fel gazdája; a „szamár" nyilatkozik meg benne.Ezen „zártkörű" nyilvános gyűlések csak a mi javunkra szolgálnak s felrázzák a még nem tisztán gondolkozó szaktársainkat s megmutatják nekik is az emberi jogokért küzdő szaktársaink igaz és helyes útját és a le nem győzhető igazságot. Tanuul szolgál erre Váry és Szidnay is, kik afeletti keservükben, hogy nincs már a fodrász-segédek közt senki, ki kötélnek álljon az ipartestületi klikk felbujtóinak, nagyokat ittak az ipartestületi klikk számlájára. Gondolván magukban, mi megtevőnk mindent, mit lehetett." S erején felül ne merjen senki se.S az egyszer önmaguk szabták meg munkabérüket.Igazuk van, nem rajtuk múlt. Az igazság napja felragyog!
Szemle.M eg u graszto tt hadvezérek. Az „Ö n -  

képzö-körböl átvedlett szakszövetség“ vezérei 
és az „ Ipartestület" elnöksége által kivezényelt 
Smolen Tónik sokasága, mindössze 18 drb. Az ipartestület által kellőképen felszerelve dob, trombita, pléhlocsoló-kanna és a többi hangszerekkel ellátva indultak kerületről- kcrületre, a szaktársaink között pártot verbuválni.Hogy a tekintélyük nagyobb legyen, a hangszer mellé valamennyi Smolen Toni egy piros sapkát és a judáskodásért egy vörös nadrágot kapott.így kiöltöztetve indultak útnak embervadászatra a hii lakájok. Úgy látszik azonban, nem elégedtek meg ezek a szerencsétlen, az ipartestület elnöksége által félrevezetett gyász- szaktársaink a pesti oldalon szenvedett csúfos kudarccal. Újabb felsülésre volt szükségük.
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7. szám. MAGYARORSZÁGI HORBÉLY- ÉS FODRÁSZ- SEGÉDEK SZAKLAl‘1 A. 7. oldal.amennyiben világos képet nyújtott a tárgyról. Megemlíti, hogy nem áll elég hozzávaló és munkatárs rendelkezésükre és mégis azon meggyőződésének ád kifejezést, hogy röp- iratokkal szaklapot pótolni nem lehet.Esskorn hozzászólása után Alscher kijelenti, hogy habár egy szaklap fennállását biztosítani tudnák, adminisztratív tekintetben mégsem rendelkeznek elég erővel. Kiss (Wien) tiltakozik Alscher optimista nézete ellen. Majd Nagy ismerteti, hogy mily nehéz egy szaklap fentartása és úgymond, ha a körülmények olyanok, hogy szaklapnak létezése nem okvetlen szükséges, akkor inkább ajánlja, hogy addig ne adjanak ki lapot, mig erre biztos alap nincs. Ez alkalommal megemlíti, hogy Budapesten akadtak olyan kedves legények, kik, hogy csak a mesterek szekerét tolják kiadtak egy szervezetellenes lapot (p fu j! kiáltások) éppen azért, mert nekik minden körülmények között kell, hogy lapjuk legyen.Ezek után elhatározza a kongresszus, hogy mennél előbb lapot fognak kiadni és ebből kifolyólag kötelességévé teszik minden tagnak, hogy hetenkint 4 fillért ezen alapra befizessen. A lap megteremtéséig a „Friseur- gehilfen Zeitung“-ot járatják.A következő pont a segédkérdés, melyet Kiss szaktárs ismertetett gyönyörű beszéd keretében. Ezek után kimondja a kongresszus, hogy követeli átmenetileg, mig a 8 órai munkaidőt el nem érik, a 11 órai munkaidőt ; az 1 órai ebédidőt, mely az üzleten kívül töltendő. A teljes vasárnapi munkaszünetet; átmenetileg a vasárnapi munkaidőt 7— 12-ig állapítja meg. A három nagy ünnep másodnapjának szabaddá tétele. A helyi viszonyokhoz képest megállapítandó bérminimum. A borravaló eltörlését. A fizetés hetenkint való kifizetését. A munkához használandó szerszámokat a mester adja. Szövetségi elhelyezést. A  zugelhelyezéseknek a végletekig való üldözését.Tiltakozik a kongresszus az ellen, hogy az ipartestületeknek még több jog adassék. Továbbá tiltakozik a fodrász-üzletek kon- cesszionálása ellen. Végre tiltakozik a képesítés kimutatására vonatkozó bármilyen határozat ellen.Majd a tanonckérdéssel foglalkozott a kongresszus a legnagyobb részletességgel. Megállapította, hogy a tanoncok nem lesznek eléggé kiképezve, ennek ellenében a legnagyobb mértékben lesznek kihasználva és mint valóságos rabszolgákkal bánnak velük. Ebből kifolyólag megállapítja a kongresszus a következő követeléseket, melyeket lehetőleg érvényre kell juttatni: Városi szakiskolák felállítása. Mig azonban ez el nem érhető, addig követeljük: 1. A paritás alapján bizottság küldessék ki, amely felügyeljen a szerződés igazságos megkötésére és annak szi

gorú betartására. 2. Három évi tanulási idő és a szakma minden ágában való kiképzés. 3. A művelődés fejlesztésére szükséges iskolák és szakiskolák nappal való látogatása; az iskolák költségei, úgyszintén a szerződés megkötésének és a szabadulás költségei a tanitó-mestert terhelik. 4. Ha a tanuló nem lesz eléggé kiképezve, úgy a tanonctartási jog a mestertől megvonandó. 5. Humánus, emberi bánásmódot a tanulóknak. 6. Azon üzletben, hol 3 segédnél többen vannak alkalmazva, kettő; ahol pedig segéd nincs, ott tanulót sem szabad tartani. A kongresszus kötelességévé teszi minden segédnek, hogy a tanuló kiképzését tőle telhetőleg előmozdítsa.Ezek után áttér az előadó a fodrászsegédek helyzetének ismertetésére. A fodrászsegédek helyzete a legutóbbi kongresszus óta nem hogy javult volna, hanem ellenkezőleg, rosszabbodott. Mert, úgymond, mig a jövedelmünk a régi, addig az élelmiszer, illetve életszükséglet drágább lett. Majd áttér annak ismertetésére, hogy milyen gyalázatos bánásmódban részesülnek a fodrász-segédek, melynek, úgymond, rugója a mesterek által adott lakás, valamint a vidékről felözönlő egész fiatal, öntudatlan segédek, kik csak arra jók, hogy a munkabéreket lenyomják. És mig vidéken aránylag jobb viszonyok közt élhetnének, addig azon reményben, hogy itt aranyhegyet találnak, feljönnek, hogy azután keserű tapasztalatokat szerezve visszamenjenek. Az általános helyesléssel fogadott beszéd után Esskorn szólalt fel, majd Nagy Géza szólt a tárgyhoz, ismerteti a magyarországi viszonyokat, rámutat, hogy itt a fizetés (ellátás nélkül) 16— 18 forinttól 30 forintig van, amit a kongresszus nagy csodálkozással az alacsony munkabérekre vett tudomásul.A legközelebbi kongresszus két év múlva lesz megtartva, a hely megjelölését a vezetőség állapítja meg.Nagy indítványt nyújt be a nemzetközi kongressus megtartására vonatkozólag. Esskorn és Alscher hozzászólása után elfogadja a kongresszus az indítványt, amennyiben utasítja a német és osztrák szakszövetséget, hogy a kongresszusra vonatkozólag kezdje meg az előmunkálatokat.Ezek után lelkes zárszóval és a külföldi képviseletek köszönetnyilvánításával a kongressus véget ért.
Az osztrák borbély- és fodrász segédek 

szövetségének 1-ső közgyűlése augusztus hó 28-án lett megtartva, mely különösen érdekelni fog bennünket magyarokat, annál is inkább, miután e közgyűlés határozatot hozott arra vonatkozólag, hogy a magyar- országi szakszervezettel a szövetségi szerződés mennél előbb köttessék meg. Sőt miután szervezetünk kiküldötte a közgyűlésen jelen volt,

ezen határozatokból kifolyólag tárgyalást folytatott az osztrák és a szintén jelenlevő német- országi szövetség elnökeivel, melynek eredménye az lett, hogy megállapodás történt arra, hogy a legközelebbi közgyűlésünk alkalmával, Alscher Károly, az osztrák szövetség elnöke Budapestre jön, mely alkalommal a szövetségi szerződés a magyar és osztrák szervezet között létre fog jönni. Ezt követő közgyűlésre pedig Friedrich Esskorn, a német- országi szervezet elnöke fog bennünket meglátogatni, hogy szövetségi szerződést megkösse.A közgyűlés lefolyása rövid kivonatban a következő: Alscher szaktárs megnyitja a közgyűlést. Megnyitójában beszámol a lefolyt év mozgalmairól, valamint a szövetség működéséről. A mozgalmakról megjegyzi, hogy a legnagyobb sikert Salzburg, Steierország és Csehország ért el. És a leghathatosabb fegyvernek a bojkott bizonyult. A szövetség működéséről való beszámolójában kimutatja a bevételt és a kiadást és reámutat azon nagy anyagi áldozatokra, amelyet a bécsi szaktársak mozgalma követelt. És dacára ennek, mégis — úgymond — meg kell, hogy hajoljon mindenki azon áldozatkész és kitartó munkálkodás előtt, melyet a bécsi szaktársak a mozgalom alatt tanúsítottak.Hoffmann szaktárs hozzászólása után, a körben megjelenő Nagy szaktárs (Budapest) üdvözölte a közgyűlést. Üdvözlésében rámutat a budapesti mozgalmakra, inegemliti, hogy sikerült a szakszervezetnek az Ipartestületi betegsegélyző-pénztárból a mesterek édes mosolyáért mindenre kész alakokat kibuktatni. Sajnálatát fejezi ki, hogy a bécsi szaktársak mozgalmát oly mértékben nem támogathatták, amint azt ők szerették volna, de megtettek mindent, a mi csak erejükből kitellett. Utána Fridrich Esskorn. a németországi szervezet elnöke, majd Fűlik (Budweist) üdvözölték a közgyűlést és örömüket fejezték ki, hogy a magyar szervezett fodrász-segédeknek is üdvözletüket tolmácsolhatják.Alscher szaktárs válaszában megemlékezik a mesterek gyűlöletéről, a mivel a segédek szervezete ellen viseltetnek. A betegsegélyző- pénztár nagy támasza a szervezetnek, amiért a hatóság müködésiikeUakadályozni szeretné. Köszönti és köszöni a német és magyar szaktársaknak a bécsi mozgalommal szemben tanúsított készségüket és úgymond, majd jönni fog idő. midőn ezen szolgálatkészséget viszonozni fogják. Ezzel a délelőtti gyűlés véget ért.
A délutáni gyűlés megnyitása után az ellenőrző bizottság jelenti, hogy 14 esetben tartott vizsgálatott és mindig mindent rendben talált. Ez után a felmentvény megadatott A második pontnál Alscher indítványt nyújt b e : hogy a munkanélküli segély mellé a betegsegélyt a tagdíj felemelése nélkül

TITZ  GYULA, fodrász.
E lvállalja m indennem ű h ajm u nkák elkészí

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



MAGYARORSZÁGI BORHELY- ÉS FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA^ 7. szám.8. oldal.vegyék be. Ez nagy vitát provokált, minek végeztével azonban az indítvány elfogadtatott.A munkanélküli segély a következőkép állapittatik meg: egy évi tagság után heti 6 kor. hat héten át. Három évi tagság után heti 8 kor. nyolc héten át. Három évnél több tagság után lü kor. tiz héten át. Ha valaki nek szombat és vasárnapra kisegítése van, akkor a segélynek csak felére tarthat igényt. Betegsegély naponta 60 fill. hat héten át. A segélyjogosultság a betegség harmadik nap- jálól számittatik. Elhalálozás esetén 10 kor. segély lett megállapítva. Azonkívül 10 fill. heti befizetés kötelezővé tétele az ellentállási alapra. Az utassegély nagy vitát idézett elő, melynek végén megállapittatott, hogy gyalog utazóknak minden 25 kilométer utáv 1 kor. vagy 100 kilométer vasúton utazás után szintén az előbbi utassegély adandó.A vezetőség megválasztásánál Alscher ismét elnök lett, úgyszintén a vezetőség többi tagjai is ismét meg lettek választva. Az indítványoknál a következők lettek elfogadva :
A szövetségi szerződés a magyar szak

szervezettel minél előbb köttessék meg. A szövetség az ellenőrzési táblákat bevezeti. A jegyzőkönyv kinyomattatik és a legolcsóbb árban a segédeknek kiadják. Egy röpirat kiadatik. Az ismét belépők beiratási dija 1 koronában állapíttatott meg. Ezzel a tárgyalás este 8V2 órakor bevégződött.'Az este megtartott szakegyleti közgyűlésen az alapszabályok módosíttattak, a vezetőség pedig kevés változással ismét a régi lett. Az uj alapszabály 1906. április 1-én lép életbe.
A fodrász-segédek nemzetközi kon

gresszusa 1907-ben Stuttgartban, a kontinens központján lesz megtartva. (Bőv. lapunk legközelebbi számában.)
Fridrichshagen-ban kemény harc folyik a segédek és a munkaadók között. A segédek fölszólították az összmunkásságot, hogy csak oly üzletet látogassanak, ahol a szakegylet pecsétjével ellátott vörös plakát jelzi, hogy ott szervezett munkás dolgozik. Dacára ennek a munkaadók és munkások közti tárgyalás eredményre nem vezetett, habár az össz- munkásság teljesen az utasítás szerint járt el. Majd egyenkinti tárgyalásokba kezdtek, mely alkalommal a munkaadók aláírásukkal kötelezték magukat a követelések betartására. Mivel azonban rövid idő alatt a munkaadók a követeléseket megszegték, a segédek először „repülő," majd pedig szövetkezeti fodrász üzleteket állítottak fel. Erre persze megkezdődött a kipkedés-kapkodás, fűhöz fához, de nem is volt csoda, mert a felállított szövetkezeti üzletekben átlag naponta 293 személy lett kiszolgálva és hogy nem több, ennek oka abban rejlik, hogy nem rendelkeztek elég munkaerővel. De már igy is sietnek a mesterek a követeléseket megadni és ezt nyilvános plakátokon is tudatják a nagyközönség

gel. A mozgalom még nincs befejezve, de már annyi bizonyos, hogy a mestereknek elmegy a kedvük a jövőben minden okoskodástól.
Belgrád. A belgrádi öntudatos szervezett szaktársak elhatározták, hogy csakis szervezett fodrász - segédeket tűrnek meg maguk között, s ha véletlenül szervezetlen szaktárs talál közibök jönni, azt kényszerítik beiratkozni a szervezetbe, ellenkező esetben kimondják a boykottot azon üzletre, ha a munkáltató el nem bocsátja.
Berlin. A berlini szaktársak ugyanilyen határozatot fogadtak el, csakhogy kötelezővé teszik az egész Németország területére. *íme a munkástársi egyesülés és szolidaritás nemes példája. Nálunk még vannak a szaktársak között elegen, kik habár félre- vezetettségtik, tudatlanságuk révén, árulóik saját és az összesség ügyének. Hisszük azonban, hogy ez nem marad igy sokáig!

V I D É K .
Erzsébetfalva. Az itteni szaktársak nov. 12-én a következő követeléseket terjesztették a munkáltatók elé :1. November 1-től március 1-ig a munkaidő reggel 6-tól este 8-ig, március 1-től november 1-ig reggel fél 6-tól este 9 óráig tartson kivéve szombat és ünnep előtti napon.2. Kettős ünnepek másodnapján az üzletek déli 12 órakor, hétközben eső ünnepeken pedig d. u. 2 órakor zárassanak.3. Minden segédmunkás részére hetenkint fél napi szabadidő adassék.4. A törvényes vasárnapi munkaszünet szigorúan betöltendő s 12 óra után a munkások házon kívüli munkára nem kötelezhetők.5. Ezen követelések munkarend alakjában minden üzletben kifüggesztendők s ezek szigorú betartására egy munkások és munkaadókból alakult ellenőrző-bizottság választandó.6. Ezen mozgalomból kifolyólag 3 hónapon belül senki el nem bocsátható.Ezen követeléseket teljességében megadták a munkáltatók. Most kettőzött szorgalommal kell erzsébetfalvai szaktársainknak igyekezni arra, hogy biztosítsák is maguknak az elért eredményeket. Azt pedig a tanulással, önképzéssel tehetik, mert ez által lesz erősebb az a kapocs, mely összefűzi a munkásokat a közös védekezésre, a közös támadásra. Azért fel a munkára!
Kassa. Nyilatkozat. Alulirott ezennel kijelentem, hogy úgy a kassai borbély-szervezet, mint az összmunkásság ellen elkövetett sértéseket sajnálom és bocsánatot kérek érte. Egyúttal ígérem, hogy a munkássággal szemben mindennemű kötelességemnek a jövőben eleget teszek. Buxbaum Péter fodrászmester.

L ú g o s. Lugosi szaktársaink kivívták a munkaidő-rendszert. Nyitás nyáron, ünnep és vasárnap kivételével, reggel 6-tól este 8-ig. Télen 7 a7-től este 8-ig. 25% bérjavitás. Minimális fizetés havonta 12 kor. teljes ellátással. A sztrájk csak néhány óráig tartott. Sztrájktörők voltak : Szimicsin György, Kosso- van Romulus és Kavelius. Ezeket az árulókat jegyezzék meg az ország fodrász-segédei és bánjanak el velük érdemük szerint.A sztrájk alkalmával adakoztak: Soviczu Lajos 2 kor 40 fill., Mihelyi István 1 kor., Asztalos P. 50, Hulin I. 40, Kaursca K. 40, Kaiszku P. 30 fill., melyért köszöneté mondunk.Előre! Ne álljatok meg a félúton, most az önművelés ideje következzék be, hogy a jövőben könnyebben célhoz érhessünk.
N.-Kanizsa. Az itteni szaktársak nemtörődömsége és vétkes hanyagsága úgy maguk, mint az összesség irányában nagyon érezhető. Többszöri felszólitás dacára sem fizetik tagsági dijaikat s azért most kénytelenek vagyunk neveiket a nyilvánosság elé hozni s ha szégyenérzet van bennük, s ha nem akarnak saját testvéreik és önmaguk ügyének megrontói lenni, a jövőben tudni fogják kötelességeiket: Farantai Géza 19, Veiszenstern Lajos 18, Euer János 16, Man- kovics József 20 héttel hátralékban van, s még többen, kik 4-től 7 hétig tartoznak. így aztán nem csoda, ha a munkáltatók igyekeznek őket még jobban lenyomni, őket nem emberszámba venni. A többek közt van egy 

Balogh Jenő firma, aki munkásainak meggyőződését és gondolkozását is megvásárolja. Pedig tudjuk, hogy munkaerejüket sem képes tisztességesen díjazni, annál is inkább szégyen azon szaktársakra, hogy gondolkozásukat is engedik kisajátítani. Feleljenek meg annak a kócosnak, mondják, hogy ők csak munkaerejüket adják el (de azt is csak tisztességes díjazásért), meggyőződésük azonban nem eladó semmiféle kócosnak. Balogh Jenőt pedig ajánljuk ottani elvtársaink figyelmébe, tanítsák emberségre az ilyen alakokat.
Szeged. F. hó 9-én nyilvános gyűlést tartottak szegedi szaktársaink, melyen helyzetük javításáról tanácskoztak. A gyűlésen szép számban jelentek meg szaktársaink, köztük sokan olyanok is, kik a szakegyletnek eddig nem voltak tagjai s ezek közül többen kijelentették, hogy csatlakoznak a szakegylethez. Van Szegeden a budapestihez hasonló egy, a munkáltatókból és azok hü csatlósaiból álló „Önképző-kör“-nek nevezett egyesület, melynek tagjai, ép úgy mint a fővárosban, nem tesznek ki egy tucatot, de ezek a szolgalelkek mindent elkövetnek, hogy a szakegylet működését megakasszák. A gyűlésen ezen elbutitottak közül is voltak jelen néhányan, mint ők mondták, „heccből." De céljuk az volt, hogy a gyűlést megzavarják. Azonban, mikor látták, hogy az öntudatos szaktársak a zuhogó eső dacára is szép számban jelentek meg, elment a kedvök a



7. szám. MAG-YAR0RszAGI J l QRBELY~ ÉS FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA. 9. oldal.„h eccM ől és jónak látták a másik szobába átsompolyogni egy kis „bátorító" beszedésére. A gyűlésen elvtársaink is részt vettek, kik bátorítólag buzdították a jelenlevőket a szervezetbe való belépésre, rámutatva, hogy helyzetükön csak a szervezkedés és tömörülés által segíthetnek. A szegedi szervezett munkástársak kimondották, hogy azon borbély- üzleteket, hol nincs szervezett szaktárs, boj- kottálni fogják, hogy fejlődésnek induló szakcsoportunkat ez által is megerősitshessék.
Szombathely. Szombathelyi szaktársaink a munka viszonyok reudezése céljából követeléseket adtak át a munkáltatóknak, kik azonban nem jelentek meg a tárgyaláson alkalmával. A szaktársak ebből is láthatják, hogy a munkáltatók és munkások érdeke sohasem azonos egymással. A munkáltatók érdeke, hogy munkásaik minél olcsóbban, minél több ideig dolgozzanak és munkásaikkal alárendelt módon bánjanak, viszont a munkások tisztességes munkabért, rövidebb munkaidőt és emberies bánásmódot követelnek. Most nincs más hátra, mint erősen szervezkedni, az összetartás, munkástársi szeretet és kötelesség érzésétől vezérelve. Az ottani munkástársaink által, illetve segítségével megtanítani azon nagyzási hóbortban szenvedő munkáltatókat arra, hogy a munkásoknak nem csak dolgozni kell. hanem emberi jogaik is vannak, amelyeket ki is vívnak maguknak, „akár tetszik a tudatlanságban szenvedő kócosoknak, akár nem."Előre ! Fel a munkára !
Temesvár. Az itteni szaktársak október 9-én tartott gyűlésükön, melynek napirendje volt a magyarországi borbély és fodrász segédek „szakegylete0. Temesvári 14 sz. helyicsoport megalakítása, kimondták a csoport megalakítását. A csoport vezetésére a következő szaktársakat választották m eg: elnök: Marschall Ádám, jegyző: Ruck József, pénztárnok : Veler Péter, ellenőr: Weisz Antal. Választmányi tagok: Rajkovics Emil, Popovics György, Móritz Péter, Belgráss Imre. A csoport helyisége: Belváros, Nádor-u. 2. sz. alatt van. Temesvári csoportunknak hivatása lesz a többek közt az is, hogy a Bánátból nagyszámban feljövő szaktársainkat nevelje és felvilágosítsa, hogy ők munkájukért tisztességes díjazást követeljenek, nehogy elárasztva a vidéket és a fővárost, ott éhbérért dolgozzanak s ezáltal nehezebbé teszik többi szaktársaik életét saját érdekeiknek is megrontói lesznek. Előre szaktársak! Legyetek öntudatos munkások!
Újpest. Megnyilvánult újpesti szaktársainkban is az akaraterő, helyzetük meg- megváltoztatása iránt. Nem törődve a mun- ■ káltatók kapzsi és mindent kisajátítani akaró butaságával, gondolkozásukat, egymásiránti kötelességüket és helyzetük javítását önmaguk fogják dűlőre vinni. Folyó hó 14-én este tartott gyűlésükön megalakították a .szakegyesület újpesti csoportját. Egy újabb lökést adtak a közelben a fővárosi szaktár

sak mozgalmának is, s most az emberi jogok megismerése és az egymáshoz való tartozás érzete meg fogja változtatni s könnyebbé tenni azt a közös harcot, melyet a tudatlanság, az embernek embertársai iránt való gyáva megalázkodása akadályozott meg a jobblétre való törekvésében. A csoport helyisége Attila-utca 6. sz. alatt levő Breuer- féle vendéglőben van.
Versec. Verseci szaktársaink október hó 26-án tartott gyűlésükön kimondták a szakegyesület Versec 15 sz. helyicsoportjának megalakulását. A csoport vezetésére a következő szaktársakat választottak meg. Elnök: Tabár Mátyás, jegyző: Schitz Márton, pénztáros : Veipert Bálint, ellenőr: Rusitz Dusán, választmányi tagok: Berger József, Gocsobán Aurél, Surovica György és Petrovics J . A csoport helyisége Városkerti-ut, Schisster Antal vendéglő. Üdvözöljük verseci szaktársainkat. Kitartást kívánunk nehéz munkájukhoz. Csak előre, a győzelem meglesz. „Ösz- szetartásban rejlik az erő!“

Szaktársak!  Olvassátok a

„ J Y é p s z a v á t .

Folyik az aknamunka. Emlékezni fognak még a szaktársaink arra a gyászos esetre, a mi az „Ipartestületi" közvetítő helyiségében történt 1898. évben, amely gyászos esetnek két szegény szaktársunk esett áldozatául.Emlékezni fognak még a szaktársak arra, hogy 1898. évben is megunták a fodrászsegédek a velük való cudar bánásmódot. Megunták azt, hogy az ipartestületnél csak az ipartestület bérencei nyertek elhelyezést és azok, a kik Szidnai urat jól megfizethették. Megunták a koplalást, és faképnél hagyták az „Ipartestületi" közvetítést. A főnök urak akkor is veszve látták a bárányokat, de különösen a lenyirni szokott gyapjút. Gondoltak egyet és kezdték a nemzeti gyűlöletet szitni a magyar és szerb ajkú szaktársaink között, és az aknamunka sikerült is annyira jól, hogy olyan verekedést rendeztek, hogy egy szegény szaktársunk ott az ipartestület helyiségében egy szúrás következtében rögtön meghalt, a másik szaktársunk pedig a kórházban halt meg.Tehát a zavarost előidézték és halásztak a zavarosban egész nyugodtan, mintha misem történt volna, és végre kitiltották a szerb ajkú szaktársainkat 3 évre a közvetítőtől.Most megkisérte közülök valamelyik pernahajdár, hogy a magyar és szerb ajkú szaktársainkat összeveszitsék és újból halászának a zavarosban és a segédek mozgalmát újból egy kis időre agyonüssék, de ez a tervük nem sikerült, mert az, akit fel akartak alávaló céljuk elérésére használni, vissza

utasította a leghatározottabban és nyomban figyelmeztette szaktársainkat, hogy fel ne üljenek ama agent provokatörnek és bánjanak el vele hozzá, és vállalkozásához méltóan.Mi is arra intjük szaktársainkat, hogy ne hagyják magukat provokálni és küzdjenek igaz ügyünkért együtt és győzelmünk biztos. De meg is vagyunk arról győződve, hogy szervezett fodrász-segéd nem ül fel a bérenceknek.f
Egyesületi hírek.

S za k e g y le tü n k  k ö zp o n ti h e ly i
sége V I I .,  K a zin cz y -u tcz u  3. I .  em. 
m agán lielyiségben  van.Pénztári órák kedden és pénteken este fél 9-től 10-ig. Munkaközvetítés délelőtt 8 10-ig, délután 2 3-ig.Beiratási dij 50 fillér. Tagsági dij 30 fill.

Szakegyesületünk központi pénztá
rába a legutóbbi kimutatás óta a következő összegek folytak b e : Nagykanizsai csoport 16 k. 80 f., és 15 k. 45 f., szombathelyi csop. 9 k. 90 f., Pécsi csop. 45 k., Lugosi csop. 8 k. 25 f., szegedi csop. 17 k. 50 f. V. kér. csop. 10 k., X. kér. csop. 14 K. 48 f.

l>r. S e b ö k  Z s ig n t o n d  betegsegélyző pénztárunk kezelő orvosa lakását V. kcr. 
Báthory-u. 17. sz. 11. em. alá helyezte.

Mezey Péter fogorvos lakik: IX. Üllőiét 46. sz.Pénztárunk specialista fiilgyógyásza dr. G u t S lakik: VI. Teréz-körut 12. Rendel: d. u. 2—3-ig.Kezelő orvos az V. és VI. kér. külső részén dr. L o v e n s le in , VI. Lehel-u. 8.VII. kerületben dr. Ötössel, VII. Bosnyák- u. 26. (Zugló.)
Figyelmeztetjük azon szaktársainkat, kik 3 havi járulékkal hátra vannak a tagsági dijakkal, azokat 8 nap alatt befizessék, ellenesetben elvesztik tagsági jogosultságukat.
Csoportok figyelmébe. Felhívjuk a vidéki csoportok vezetőit, hogy a tagok nevét, czimét, számát szabályszerűen írják a belépési nyilatkozatokra, s mikor azokról a törzslapokra reá vezették, a kiállított belépési nyilatkozatokat küldjék be a központba.Egyben kérjük beküldeni a szakcsoport 

helyiségének czimét is.



10. oldal. MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZ-SKGEDEK SZAKLAPJA.
7. szám.

Minden csoportnak vezetősége köteles havonta 25% levonásával a behatási és tagdíj-járulékokat beküldeni a központba.
Kérjük azon vidéki szaktársakat, kiknél megalakult a helyi csoport, s a kiknél meg fog alakulni, hogy azon helyiség (vendéglős) tulajdonosát, ahol tartják üléseiket, értekezleteiket, 

szólítsák fe l a lap előfizetésére, s csakis olyan 
helyre jöjjenek össze, ahol a tulajdonos elő
fizet lapunkra, melynek előfizetési ára egys évre 4 korona.

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

a „Népszavát."

A magyarországi borbély- és fodrász-segédek 

szakegyletónek csoportjai a következők:

Budapest, II. kér. helyicsoport: Margit- körut 14, Kersáncz F. vendéglő (budai kispipa), minden csütörtökön összejövetel.111. kér. helyicsoport: Hermann M. vendéglő, Szent.-Endrei-ut 1. sz.V. kér. helyicsoport: Arany János-utcza 18. sz. May-vendéglő.VI. kér. helyicsoport: Gyár-utcza 34. sz. Paga Ferencz vendéglő, minden csütörtökön összejövetel.VIII. kér. helyicsoport: Mária Terézia-tér 16. sz. Szabó Imre vendéglő, minden kedden összejövetel.

IX. lielyicsoport: Tompa- és Liliom- utcza sarok, Janitsch vendéglő, összejövetel minden csütörtökön.X. kér. helyicsoport: Martinovics-tér. Munkás Otthon helyiségében, összejövetel minden csütörtökön.
Arad, 1. sz. csoport: Munkás-Otthon helyiségében, összejövetel kedden és pénteken.
Erzsébetfalva, 2. sz csoport: Munkásönképzőkörben, összejövetel kedd és pénteken.
N.-Kanizsa, 3. sz. csoport: Rákóczy-u. 18.
Kassa, 4. sz. csoport: Nyomdászok szakegyesületében.
Szombathely, 5. sz. csoport: Kőszegi-u. 3.
Kecskemét, 6. sz. csoport: Városi vigadó.
Baja, 7. sz. csoport: Ipari munkások ön- képző-köre, Zich-vendéglő.
Lúgos, 8. sz. csoport: Népművelő-egylet.
Gyula, 9. sz. csoport.
Szeged, 10. sz. csoport.
Komárom, 11. sz. csoport: Ferencz József rakpart. Összmunkások helyisége.
Győr, 12. sz. csoport.
Pécs, 13. sz. csoport. Zrinyi-u. 15. Munkás önképzőkör. Összejövetel minden csütörtökön.
Temesvár, 14. sz. csoport: Belváros, Nádor-utca 2.
Versecz, 15. sz. csoport: Városkert-u. Schisser Antal vendéglő.
Újpest, 16. sz. csoport: Attila-utca 6. Breuer-féle vendéglő.

„ K i k  a lia *a á riilő kE czimen pártunk könyvkereskedésében egy kis füzet jelent meg. amely rámutat arra, hogy kik árulták és árulják el ma is a sokat hangoztatott „drága hazát."Vegye meg és olvassa el mindenki e kis füzetet. A jelen politikai helyzetet és a munkásnép ellen most folyó rágalmakat és gyanúsításokat más színben fogja látni.Ára füzetenként 6 fill.Kapható a „Népszava" könyvkereskedésében, VII. Nyár-utcza 1. sz.
Szerkesztői üzenetek.

Darányi M. A fodrász-segédek üres gyomorral s a túlságos hosszú munkaidő után sajnos nem foglalkozhatnak ilyen testedző sporttal. Mi hiszszük, hogy önök az összességet akarják megnyerni ezen igazán hasznos és szükséges sportnak, de akkor előbb arra kell törekedni, hogy idő és alkalom is kínálkozzék reá. Egy-két belvárosi szaktárs kedvtelését nem segíthetjük elő akkor, mikor arról van szó, hogy az összesség igazán fontos, életszükségletét kell kivívni. Tehát segítsék elő inkább önök is azt, a mi a fontosabb, hogy dokumentáltassék az, hogy „egészséges testben ép lélek lakozik.*Felelős szerkesztő : K i s s  B é la .  Kiadja : L a p b iz o ttsá */ .

„Népszava Naptár’*
ára : 60 fillérés németnyelvű kiadásban a„V olkssíim m e Kalender”
á r a : 70 fillér. megjelent és kapható a „N épszava”  könyvkeres- | kedésében, Budapest, V II. Nyár-utcza t. szám.

I jflinden m unkásnak kötelessége arra igyekezni, 
hogy a még használatban leáo babonát és tudat~

! lanságot terjesztő naptárak helyett ezen naptárakat 
olvassa és terjeszsze.

•:* . . :• -r- *<,... .../••... ..p-' ... ... ... *

J ^ 2 í T B É L ^ .
fodrászat! illatszer- 
és pipere -czikkek 
raktára —- —

Budapest, VIIIkerület, József-körút  , 9 .  szám. (Bazár-udvar.)
Jijá n lja  dúsan felszerelt raktárát az összes kellékekben és illatszerek

en, pontos es gyors kiszolgálás, úgy a helybeli, mint vidéki megrendeléseknél 5 V . pénztári engedmény.

Tessék egy levelező-lapon kérni n o  r v i / U o  1 r= = = = =  a legújabban megjelent * * d g y  09 1 1 1  K é p ö S  9  j e  g y  Z  Ő k  e  1T1
melyben az összes fodrász- és borbély-kellékek, valamint számos újdonság található.
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FLASNER  LAJOS
Első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú köszörüldéje, aczéláru és fodrászat! czikkek raktára.Ajánlja dús választékú raktárát úgy haj nyírógépek, ollók. borotvák, fenöszijjak , fenökövek, fésűk , kefék,....  valamint teljes fodrászati felszerelések és az összes pipere-czikkekben.

Eredeti Iio.ro- és Monopol-borotvák  I Köszörülések  gyorsan, pontosan eszközöltetnek minden szélességben és köszörüléssel. ! és 8 napon belül megküldetnek.
— --------- népes á.rjeg'przéle: ingyen és bérmentve. ===========

Dreszmann Károly
borotva homorú köszörüldéjeBudapest, VII. Rottenbiller-utcza 6a.

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

W en n  S iefiir Ilire Rasiermésser eine príma Schleiferei habén wollen, so bitté sich ver- trauensvoll an meine Firma zu wenden und ich ver- sichere Sie, dass Sie meine stándige Kunde bleiben werden.

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

KRAUS VICTOR k
villanyerőre berendezett m ű -é s beretva 1 

homoru-köszörüldéje

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

borotváit, ollóit, hajvágó gépeit stb. kitűnően, jótállás nieilett óhajtja köszörültetni, forduljon bizalommal fenti czéghez.Legolcsóbb bevásárlási forrás mindennemű elsőrendű aczél- készitményekböl.Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.A t. fodrász urak figyelmét felhívom Roxo- és versenykéseimre.

| seine Rasiermesser, Scheeren,| Haarschneide-Maschinen etc. vor- ziiglich mit Garantie geschliffen I habén will, dér wende sich ver- trauensvoll an obige Firma.I  Billigste Einkaufsquelle in sámmt- lichen la Stahlwaaren.
I Provinzauftráge werden prompt effectuirt.J Auf meine Roxo- u. Concurrenz- | Messer mache ich die Herren Friseure aufmcrksam.



12. oldal. m a g y a r o r s z á g i
b o r h e l y - é s  f o d r á s z - s e g é d e k  s z a k l a p j a .

7. szám.

Eredeti „110X0“ borotvák.

r / r i T T T X T n n  a legújabb haj- és szakállvágó-gép mint hajvágó 1, 5 és 7 mfm 
K I I H I \  1 1 K vágásra, szabályozható fésűvel kor. 8.—, ugyanaz kisebb ki- ’  v / X v  yiteiben mint a legrövidebb szakállvágó 00 kor. 6.—, a legjobblak elismert „JuvelM hajvágó-gép 3 és 7 mfm vágásra 8 kor, 3, 7 és 10 9 kor.
luvel mint szakállvágó 7a vágásra 7 kor. Franczia Barignend 3 és 7 vágásra 6 kor., 3, 7 és 10 7 kor., szakállvágó 1 ■* vagy 0 m/n, 5 korona.

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

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

Z a o r á l  J á n o s .

876.05. Nyomatott Neuwald Illés könyvnyomdájában, Budapesten, VII. Dohány-utcza 44. szám.
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