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Figyelem, budapesti szaktársak!
Február hó 2-án, péntek délután 4 órakor, 

a „Plastikon“ nagytermében (VI., 
Andrássj'-ut 69. szám)

nagy nyilvános gyűlést
tartunk a következő napirenddel:

1. Fodrászsegédek bérmozgalma
2. Munkarend a zárásról és nyi

tásról.
.*>. Hetegsegélyzó pénztáraink 

küldötteinek választása.
Szaktársak! Az „ önkép ző-kör" csemetéi 

végigvándorolták az összes kerületeket, meg
rágalmazták a pénztár vezetőségét..

Szaktársak! Hallottátok a vádakat, tehát 
az ellenkezőjét is kell, hogy meghallgassá
tok. mert csak úgy Ítélkezhettek igazságosan.

Jelenjetek meg valamennyien ezen a gyű
lésen, ahol nemcsak a betegsególyzö pénztárról 
lesz szó. hanem a fizetésünk javításáról és 
a munkarendről.

Szaktársi üdvözlettel
((v efiybehi('óh'.

100-as bizottság választása.
Február hó 18-án, délután 4 órakor tartja 

hetegscgélyzö-pénztárunk választó-közgyűlé
sét az uj városháza (IV., Váczi-utcza 65) 
közgyűlési termében, amikor is a pénztár 
küldötteit választják meg a szaktársak.

Szaktársak, tudjuk azt, hogy Zárits Mihály 
és társai, a belvárosi dandi-fodrászsegédek 
14 éven át osztozkodtak a fodrász-segédek 
pénzén a betegsegélyző-pénztárunknál. Tud
juk azt is, hogy a belvárosi dandik minden
kor lenézték a külvárosban dolgozó fodrász- 
segédeket.. Tudják azt igen jól a szaktársak, 
hogy a belvárosi dandik csak azúrt rendez- 
lek zártkörű bálokat, ahol az ..Önképzőkör" 
pénzén vásárolt lakkezipökben tánczoltak. 
hogy a külvárosban dolgozó szaktársaink 
be ne juthassanak, amire soha nem is töre
kedtünk.

Tudják a .szaktársak, hogy már a múlt. 
évi választásnál is meguntuk a belvárosi

dandik garázdálkodását és a pénzünkön való 
osztozkodását, és kibuktattuk valamennyi
jüket : ez fáj a danáiknak és azért nevez
nek most bennünket, kollegáknak, testvérek
nek, mert a szavazatunkra volna szükségük, 
hogy tovább is osztozkodhassanak a pén
zűn kön.

Szak társak, egy éve, hogy a pénztárunk 
vezetését a szervezett fodrász-segédekre bíz
tuk. azokat választottuk be a 100-as bizott
ságba. Ks ezalatt az egy év alatt a mostani 
vezetőség 4200 koronát helyezett a takarék- 
pénztárba mint felesleget, daczára annak, 
hogy több segélypénzt fizetett ki a múlt 
évben 2000 koronával mint a dandik 1904. 
évben, amikor ok vezettek a pénztárunkat.

Szaktársak. 1.4 év alatt a belvárosi dandik 
8200 koronát költöttek cl a. tartalékalapra 
a takarékpénztárban elhelyezett pénzünk
ből.

Azt tűrnünk nem szabad, hogy a belvárosi 
danáikat válasszuk meg a 100-as bizott
ságba, hanem a szervezett fodrászsegédeket, 
a testvéreinket, akik minden küzdelemben 
részt vettek velünk a helyzetünk ja vitá
sánál.

Mikor láttátok a belvárosi dandi-fodrász- 
segédeket valamelyik gyűlésünkön a kül
városi fodrászsegédek érdekében küzdeni? 
l ’gy-e bár sohasem?!

Csak most. am ikor a választás közeledik> 
akkor vagyunk nekik kollegák, testvérek.

I la. nem va gyünk nekik kollegáik és 
testvéreik egész éven át, ha egész éven át 
lenéznek bennünket, akkor nincsen nekik 
joguk a választás előtt sem testvéreiknek 
nevezni bennünket.

Sznktársak. mutassuk meg a belvárosi 
lakkezipös danáiknak, hogy a többség mi 
vagyunk. Mulassuk meg, hogy a pénzünket 
nem hagyjuk nekik clbálozni, a pénzünkön 
lakkezipöket vásárolni és frakköltönyöket 
kikölcsönözni.

Válasszuk be újból a külvárosban dol
gozó szervezett, fodrász-segédeket, akik be
csületesen vezették a pénztárunkat ebben az 
évben is és ezután is becsületesen fogják 
vezetni és nem osztozkodnak a keservesen 
összerakott filléreinken.

Minden szervezett fodrász tartsa köteles
ségének a választó-közgyűlésre elmenni és 
a szervezett fodrászsegédek 100-as bizott
ságára leszavazni.

Bérmozgalmunk.
Valamennyien emlékezünk még arra a 

nagy gyűlésünkre, amelyet a Plasztikonban 
| tartottunk a reggel 7 órai nyitás és este 
8 órai zárás ügyében, amit el is értünk 

; nagy küzdelem után.
Azon a gyűlésen választottunk egy 36-os 

bizottságot és feladatává tettük, hogy a 
i mozgalmat vezesse a nyitás és zárás ügyé
ben, mely bizottság ennek a kötelezettségé- 

: nek meg is felelt.
De kötelességévé tettük az* is, hogy 

amint a munkaidő rendezve lesz, indítson 
mozgalmat a fizetéseink rendezése ügyé
ben is.

A kiküldött 36-os bizottság a napokban 
tartott ülésén elhatározta, hogy a mozgal
mat megindítja és e czólból február hó 2-án 
délután 4 érakor nyilvános gyűlést, fog 
egybehívni.

Szaktársak! Valamennyien tudjuk, hogy 
az összes iparágaknál a munkaidő és a fize
tési viszonyok rendezve vannak, csak a 
fodrász-iparnál nincs. Valamennyien tudjuk, 
hogy a fodrász-iparnál a legmagasabb fize
tés 60 korona havonta és a legalacsonyabb 
30 kor., minden nélkül. Valamennyien tudjuk, 
hogy milyen keservesen élünk nyomorult 
fizetésünkből és a vendégek alamizsnájából. 
Valamennyien tudjuk, hogy ez igy tovább 
nem mehet, hogy fizetésünket javítani kell, 
mert a mostani fizetésünkből meg nem él
hetünk.

Példának vegyük: ha egy nős szaktár
sunk a legmagasabb fizetést kapja, havi 60 
koronát, de van neki 4— 5 gyermeke, tehát 
heted magával kell hogy megéljen a fő 
városban, ahol a lakásért, ha csak egy 
szobát és konyhát bérel ki magának és 
heten fekszenek egy szobában, fizet évente 
legkevesebb 400 koronát és az egész évi 
keresete 720 korona, marad heted magára 
a keresetéből 320 korona, 365 nap van egy 
évben, jut naponta az élelemre 89 fillér. 
Kérdem a szaktársakat, meglehet-e a fővá
rosban egy 6—7 tagból álló családnak 88 
fillérből élni, amikor egy kiló hús 180 fillér 
és egy kiló kenyér 14— 16 fillér. Hol marad 
a héttagú családnak a ruháztatása, a gyer
mekek iskoláztatása stb. ?

De nézzünk egy nőtlen szaktársat, akinek 
30 kor. havi fizetése van. Fizet havonta
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lakbérre 12 koronát, mosásra legalább havi 
2 koronát és mert az üzletben tisztán kell 
hogy járjunk, ruházkodásra havonta leg
kevesebb 10 koronát számíthatunk, az össze
sen 24 korona; marad az élelemre havonta 
G korona. Meg lehet ebből a 6 koronából 
élni? Ugyebár nem. Amit a vendégektől 
kapunk naponta, az ugyan vajmi kevés, 
mert ezt is hozzászámítva a fizetéshez, meg 
nem élhetünk belőle.

De ha még ez is biztosítva volna óvről- 
évre! Azonban amint azt jól tudjuk 
valamennyien — a fodrászoknál egy vendég 
rossz kedvétől függ és a segédnek kiadják 
a munkakönyvét, aki 2— 3 hónapig faczér- 
kodhat és ha tetszik, éhen halhat a család
jával együtt.

Ha megindítjuk a bérmozgalmat, igen ter
mészetes, hallani fogjuk majd főnökeink 
kifakadásait, hogy ez mégis csak sok, hogy 
mi tisztességes bért merünk követelni, stb. 
De erre feleletünk az, hogy tartsák be a 
főnökök a már kidolgozott árszabályt. Köve
teljék meg a tisztességes dijat a vendégek
től és ne álljanak eléje mint az alamizsnát 
váró koldus. Ne mondják a vendégnek, ha 
kérdi, hogy mit fizet: a mennyit tetszik, 
kéremássan. Mi követeljük a magunkét, ők 
pedig követeljék a magukét és igy békésen 
megegyezhetünk.

Szedjék le az üzlet ajtajáról a G és 20 
filléres étlapokat és ne dolgozzanak bagó
ért, ne űzzék egymással szemben a piszkos 
versenyt.

Szaktársak! Azt hiszszük, valamennyien 
átérzitek az itt elmondottakat és vegyétek ki 
részeteket a küzdelemben mindannyian és jelen
jetek meg a február 2-ára egybehívott gyűlésen.

A 36-os bizottság.

Az írj munkarend.
Az ipartestület és szakszervezet küldöt

teiből kiküldött 21 tagú bizottság január hó 
4-én tartotta első ülését. Amint azt tudjuk, 
a mi főnökeink egy része vagyis a tudálé
kos része, nem hogy azt nem tudta, hogy 
mi a teendője, de azzal sem volt tisztában, 
hogy miért is lett ő beválasztva abba a 
21-es bizottságba.

Megkezdte az éretlen vitát a felett, hogy 
miért is jöttünk össze? El is tárgyaltunk 
este 8 órától körülbelül 12 óráig és a vé- j 
gén azt akarta elhatározni, hogy mikor 
ülünk újból össze izetlenkedni.

Hogy ez be ne következzen, Óváry elv
társuk, akit a szakszervezet küldött ki a 
bizottságba, terjesztette elő azt az indít
ványt, hogy küldjön ki a bizottság egy 
szükebb körű bizottságot, aki a munkaren
det kidolgozza és kész javaslatot terjeszt a 
bizottság elé, amely javaslatot a bizottság 
egyhangúlag elfogadott.

Munkarend.
A borbély és fodrász munkával foglalkozó mun

kaadók és segédszemélyzetük közötti munka- 
viszonyról.

Az ipartörvény — 1884. XYií. t.-#cz. 140. §. alap
ján a székesfőváros egész területén a következő 
munkarend állapittatik meg:

1. §. A segédmunkások a szakbavágó összes 
munkákat teljesítik, a tanonezok azonban csak 
annyiban, amennyiben a munka testi erejüknek 
megfelel.

2. §. Tanonezok az 1884. évi XVII. t.-ez. 01. §. 
rendelkezésének megfelelően csakis írásbeli szer
ződés alapján alkalmazhatók és bárom évi idő
tartammal kevesebb időre fel nem vehetők,

3. §. Minden segédnek munkakünyvvel vagy ideig
lenes bizonyitványnyal kell ellátva lenni. A munka
adó csak oly segédeket fogadhat fel, ki az előbbi 
munkaadóval kötött szerződésnek törvényes meg
szűnését, vagy azt, hogy munkaszerződése az ipar
törvény (1884. XVII. t.-ez.) és ezen munkarend 
értelmében megszűnik, munkakönyvével vagy más 
módon kellőleg igazolja.

4. §, A munkaadók a segédszemélyzetet minden 
tekintetben ellenőrzik ; különösen ügyelni tartoz
nak arra, hogy az alkalmazottak testi épségének 
és egészségének lehető biztosítása érdekében elő
irt óvóintézkedések szigorúan betartassanak.

5. §. A munkaadók kötelesek a segédszemély
zetükkel méltányosan bánni, esetleges észrevéte
leiket vagy panaszaikat meghallgatni és amennyi
ben ezek alaposaknak találtatnak, orvoslásuk iránt 
a szükséges lépéseket haladéktalanul megtenni.

A segédszemélyzet viszont köteles munkáját 
szorgalmasan s pontosan teljesíteni, munkaadójának 
a munkarend keretében feltétlenül engedelmes
kedni és annak rendelkezési jogát a munkabeosztás, 
a munkások alkalmazása és elboesájtása tekinte
tében tiszteletben tartani.

0. §. A tényleges napi munkaidő — beleértve az 
ebédidőt is — 13 óráig tart és pedig akként, hogy 
a munka vasárnap és ünnepnap kivételével reggel 
7 órakor veszi kezdetét, vasárnap és ünnepnap 
előtti napok kivételével este 8 órakor, — vasár- 
és ünnepnap előtti napokon este '/210 órakor, — 
nem munkaszünetes keresztény ünnepnapon pedig 
délután 2 órakor végződik, ha azonban az ünnep
nap szombatra esik, akkor este 8 órakor.

Vasár- és ünnepnapra nyitás nincs korlátozáshoz 
kötve.

Munkaidő közben a segéd délben 12-től 1-ig 
tartó egy órai szünetet vehet igénybe ebédelés 
czéljából.

Oly munkaadónál, ahol több segéd van alkal
mazásban, az ebédidő már 11 órakor veheti kez
detét és pedig úgy, hogy az elsőnek 11 órától 
12 óráig, a másodiknak 12 órától 1 óráig, a har
madiknak 1 órától 2 óráig és igy tovább tart az 
ebéd ideje.

7. §. A kimenő a munkaadó és munkás között 
szabad egyezkedés tárgyát képezi.

8. §. A segédnek betegség ellen való biztosítá
sáról a munkaadó az 1891. évi XIV. t.-cz. értel
mében tartozik gondoskodni.

9. §. Ezen munkarend rendelkezései az összes 
budapesti borbély- és fodrászmunkával foglalkozó 
munkaadókra, valamint ezek alkalmazottaira álta
lánosan kötelezők.

E munkarehdet a munkaadó alkalmazkodás vé
gett 10 korona rendbírság terhe mellett az üzlet
ben az alkalmazottak által könnyen megközelít
hető, világos helyen kifüggesztve tartani köteles.

Ezen rendbírság felerészben a testületi segély
alap, második felerészben a budapesti fodrász- 
segédek betegsegélyző pénztára javára fordítandó.

Minthogy jövőben a segédszemélyzet minden 
egyes tagja csakis ezen munkarend, mint munka
szerződés alapján és értelmében fogadtatik fel, a 
munkaadó és segédszemélyzet között fennálló mun
kaviszonyra nézve ez lesz kötelező és irányadó, 
miért is ennek nem tudásával senki sem védekez- 
hetik.

10. §. Egyebekben az ipartörvény intézkedései 
mérvadók.

11. §. Ezen munkarend megszegése kihágást 
képez s amennyiben arra valamely törvény vagy 
miniszteri rendelet magasabb büntetést nem állapit 
meg, 100 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel, be
hajthatatlanság esetén pedig 5 napig terjedhető 
elzárással büntetendő.

12. §. A jelen munkarend alapján kirótt és be
folyó pénzbüntetések — a 9. szakaszban említett 
rendbírság kivételével — az 1901. évi XX. t.-cz. 
23. §-ában megállapított egálokra fordítandók.

13. §. Jelen munkarend végrehajtására a meg
választott munkarendezö bizottság ügyel fel, amely 
felerészben a munkaadókból és felerészben a mun
kásokból alakittatik meg mindenkor egy évre s 
mindazon esetekben, midőn tudomására jut, hogy 
egyesek az ellen oly mulasztást vagy cselekményt 
követtek cl, amely ezen munkarend értelmében 
büntetendő kihágást képez, további eljárás végett 
az illetékes kerület elöljáróságához jelentést tesz, 
amely hatóság ezen kihágási ügyekben elsőfokon 
Ítélkezik (1884. évi XIII. t.-cz. 127. §.).

A kiküldött szükebbkürü bizottság ülésen 
Óváry elvtársunk a következő, általa kidol
gozott munkarendet terjesztett elő, amit a 
bizottság egyhangúlag el is fogadott.

Ugyancsak január hó 22-re hívta egybe 
a bizottság elnöke, dr. Révay Zoltán elnök 
ur a 21-es bizottságot, a munkarend meg
állapítására.

Itt aztán egész megváltozott a viszony, 
mert az ipartestület által beválasztott bizott
sági tagok helyett teljesen idegen arezok 
vonultak be és X. kerületi vaskalapos 
majszterek egy indítványt nyújtottak be, 
amelyben kérték, hogy a bizottság mondja 
ki, hogy Óváry elvtársunk nem vehet részt 
a bizottságban, amely indítványt a hájfejű 
Gyurcsicska Manékák erősen támogattak. Áz 
elnök az indítványt szavazás alá bocsátotta. 
Ellene 9, mellette 11 szavazott.

Erre a szervezet kiküldöttei a Gyurcsicska 
Manókákat a faképnél hagyták és az ülés
teremből kivonultak valamennyien.

A X. kerületi f vaskalapos majsztramék 
azt hitték, hogy Óváry elvtársunkon álltak 
bosszút, de elfelejtették azt, hogy Óváry 
elvtárs a szervezet kiküldöttje és hogy ők 
most azt sértették meg, amely mint ilyen, 
meg fogja magának szerezni az elégtételt, 
arról nyugodtak lehetnek a haragos ábrá- 
zatu Manókák.

Hogy mennyire meggondolatlanul jártak 
el a tudálékos majsztram uramék, kitűnik 
onnan is, hogy már két hét óta rágódtak 
ez ostobaságukon s még a mai napig sem 
tudták a formáját kitalálni annak, hogy 
miképpen is volna leghelyesebben a gordiusi 
csomót megoldani és a szervezetnek az elég
tételt megadni.

Am okoskodjanak majszrtam uramék ameny- 
nyit akarnak. Hozzák csak az ügyet a vég
letekig, de aztán majd feleljenek tettükért 
és huzavonájukért.

De különben is mi vajmi keveset adunk 
az olyan bizottságra, amely a küldötteit 
úgy cserélgeti, mint a rossz gazdasszony a 
cselédjét, mert vagy választott az ipartestü
let 11 tagot a bizottságba és azok vehet
nek ott, részt vagy mi kisded játékait, mi 
bizonyára őreá fog balul kiütni s nommireánk.

Gondoskodás üdülő és láb- 
badozó munkásokról.

Magyarország a szocziális politika terén 
hátul kullog az összes európai államok kö
zött. A munkások részére sem baleset, sem 
rokkantbiztositásunk nincsen. A munkanél- 
külh ég következtében rendszeresen bekövet
kező nyomort csak az üldözött és fejlődé
sükben a hatóságok minden praktikáival 
megakasztott munkás-szakegyesületek eny
hítik a munkanélküli és utassegélyezéssel. 
A betegsegélyezési törvényünk is olyan, hogy 
annak hatálya alatt a munkások betegsegé
lyezési Ugye nem volt képes egy lépést sem 
előre fejlődni.
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Az összes magyarországi betegsegélyzö 
pénztárak csak vegetálnak. Alig egy-kettö 
akad, amelyik törvényes kötelezettségeinek 
meg tudna felelni. Igaz, ennek okát abban 
is találjuk, hogy a magyarországi munká
sok nagy része még irtózik a magasabb já 
rulékoktól és ezért a pénztárak mindenütt a 
törvény által megengedett legkisebb járu
lékot szedik.

De hibás a törvény is, amely kimondja, 
hogy a pénztárak, ha a törvény által meg
szabott minimális segélyezésen felül is adnak 
valamely segélyt tagjaiknak, nem emelhetik 
a járulékokat a minimumon felül. Ez a ren
delkezés teljesen megakasztja a pénztárak 
fejlődését, lehetetlenné teszi, hogy a beteg 
munkások javára hasznos intézményeket léte
síthessenek a pénztárak.

Másrészt pedig gátolta a pénztárak fejlő
dését az is, hogy az utóbbi időkig a pénz
tárak nagy többségében a szervezett mun
kások nem vettek részt az igazgatásban, 
hanem onnan szántszándékkal kiszorittattak 
és az igazgatóságokban a munkások érdekei 
iránt érzéketlen emberek ültek és legnagyobb 
részükben a pénztári tisztviselők is a mun
kások ügyei iránt teljesen érzéketlen ele
mekből állíttattak össze. Mindezek elég okot 
képeztek arra, hogy a pénztárak hivatásuk
nak meg ne felelhessenek.

Ennélfogva láthatjuk azután, hogy egész 
Magyarországon egyedül Csak a budapesti 
„Általános Munkás-I3etegsegélyző-Pénztár“ - 
nak vannak olyan intézményei, amelyek a 
törvény által megkövetelt minimális segé
lyezésen felül is nyújtanak valamit a beteg 
munkásnak. Ezek a pénztár tüdőbeteg-szana
tóriuma és üdülő-menháza Szt.-Endrén, vala
mint budapesti vizgyógyintézete.

De. ezt a pénztárt — már régen a beteg
segélyezési törvény életbelépte előtt — a 
munkások maguk erejükből alapították és 
ennek a pénztárnak a vezetésében mindig 
érvényesült kisebb-nagyobb mértékben a szer
vezett munkásság.

Ezenkívül még csak néhány kerületi pénz
tár — köztük a budapesti is — küldi újabb 
időben tagjait az abbáziai munkás-szanató
riumba. Ennyi az egész, amit Magyarorszá
gon a betegsegélyzö pénztárak a szanató
riumi kezelés és a lábbadozó betegek üdü
lése tekintetében tagjaik részére nyújtanak.

Ezzel szemben álljon itt egy kivonatos 
ismertetés arról, amit a németországi beteg
segélyzö pénztárak nyújtanak e téren tag
jaiknak.

A drezdai „Ortskrankenknsse“ (körülbelül 
a mi kerületi pénztárainknak felel meg) volt 
az első a német betegsegélyzö pénztárak 
között, amely saját menházat létesített üdülő 
betegek részére. 1894-ben kezdték meg az

előkészületeket a monház létesítésére, azóta 
azonban már többszörösen kibővítették. A 
múlt évi jelentés szerint 694 nő és 588 férfi 
kezeltetett a két intézetben összesen 34.895 
napon át. Az ápolási költségek egy férfi 
tagra átlagban 3-37 márka, egy nő tagra 
2-48 márka volt.

Münchenben 1903-ban egyesült 10 beteg
segélyzö pénztár egy nagy közös pénztárrá. 
A csatlakozó pénztárak közül háromnak volt 
szanatóriuma, melyek az uj pénztár kezelé
sébe mentek át. Mindhárom intézet tüdő-, 
ideg- és szívbajosok, valamint üdülők részére 
van berendezve.

A darmstadti és mainzi betegsegélyzö pénz
tárak 1899-ben közösen alakítottak egy üdülő 
menházat kizárólag csak férfiak részére. 
Ebben az 1904 évben 112 tag kezeltetett 
5748 napon át. A napi átlagos ápolási költ
ség 3’32 márka volt.

A chemnitzi (Szászország) pénztár 1898 
óta bir saját üdülő házzal. Az intézet telkét 
Grünheim község ajándékozta a pénztárnak 
és az országos balesetbiztosító pénztár adott 
az építéshez 75.000 márka jelzáloghiteit. 
100.000 márkát a pénztár vagyonából vet
tek el. Az intézetben 70 ágy van és úgy 
férfi-, mint nőbetegek részére van beren
dezve.

Saját üdülő menháza van a stuttgarti és 
plaueni pénztáraknak is.

A  ham burgi kereskedelmi alkalmazottak 
betegsegélyzö pénztára 1898-ban 150.000 
márka költséggel létesített két üdülő men- 
liázat. Az egyikben férfiakat, a másikban 
nőket ápolnak. A két intézet fentartási 
költsége a múlt évben 37,555 márka volt. 
Ápolva a férfiak intézetében 251 tag 7400 
napon, a nők intézetében 824 tag 19.156 
napon át lett.

A kölni pénztárnak, mely egyike a leg
nagyobb betegsegélyzö pénztáraknak Német
országban, nincs saját üdülő menháza, ha
nem szerződéses viszonyban van egy ottani 
egyesülettel, melynél 5000 márkás alapít
ványt tett és amely a pénztári betegeket 
mérsékelt ápolási dij mellett veszi fel in
tézeteibe. (Természetesen a pénztár költ
ségeire.)

Ezeken kívül még nagyon sok pénztár 
pénztár-szövetségek utján gondoskodott az 
üdülők ellátásáról, közös intézetekben. To
vábbá számos pénztár, mint a frankfurti is, 
intézetekkel vagy egyesületekkel kötött szer
ződés utján gondoskodott az üdülők ellátá
sáról. Ilyen egyesület van Kölnben is, amely
nek 24 intézete van és ezen intézetekben a 
múlt évben 1008 lábbadozó beteget láttak 
el 38.639 napon át. Ezek közül 595 a kölni 
és környékbeli betegsegélyzö pénztárak egyi
kének volt tagja.

A leipzigi pénztárnak két intézet áll ki
zárólag rendelkezésére. A pénztár egykori 
elnökének alapítványai, amelyben szerződé
sileg megállapított dijakért ápolják a pénz
tár tagjait.

Íme, látjuk, hogy ezen a téren is meny
nyit lehet, tenni. Hány ember korai halálát 
lehet megelőzni a szakszerű ápolás által, 
mennyi munkaerő pusztulásának vehetjük 
elejét, ami az egész társadalomra nézve 
hasznos cselekedet.

És ez a munka is a szervezett munkásokra 
vár. Amint áll Marx tétele, hogy: „a mun
kásosztály felszabadítása csak a munkás- 
osztály müve lehet“ , úgy áll az is, hogy a 
mai társadalom keretén belül is csak a 
munkásosztály képes valóban értékeset al
kotni a munkások javára.

IpartestüI eti betegségé (yző- 
pén/,tárak.

A Magyarországban érvényben levő beteg
segélyezési törvény többféle olyan pénztár 
alakítását engedi meg, mely a munkásokat 
betegség esetére biztosítja. Így a többiek 
közt nteg van engedve, hogy az ipartostíi- 
letek, melyek a mesterek szervezeteit képe
zik, szintén alakíthatnak betegsegélyző-pénz- 
tárt. Siettek is a törvény ezen intézkedését 
a mester urak kihasználni, hogy a munká
sokat ezen a réven is befolyásolhassák. Így 
alakult meg a fodrász-segédek betegsegélyzö- 
pénztára is. De nem azért siettek a pénztár 
megalakításával az ipartestület kolomposai, 
Joszt Péter ur és társai, hogy talán a fodrász
segédek érdeke legyen ezen a téren leg
alább némileg megvédve, hanem azért, hogy 
egyik kolonipos társuk rokonának, Kurtz 
Imre fővárosi hivatalnoknak jól fizetett, 
mellékjövedelmet biztosítsanak. Mindaddig 
azonban, mig a szervezett fodrász-segédek 
át nem vették a pénztár vezetését, a fodrász
segédeknek vajmi kevés hasznuk volt belőle. 
Hasznot csak az ipartestületnek hozott, 
amennyiben az ipartestület hivatalnokait és 
szolgáit úgyszólván a betegsegélyzö-pénztár 
fizette egészen a múlt év július haváig, amíg 
a szervezett fodrász-segédek a pénztár veze
tését átvették.

Pénztárunk volt titkára, Kurtz Imre, aki 
a pénztár irodájában hetenkint nem töltött 
több időt, mint legfeljebb 6 órát (kedden és 
pénteken), ezért évi 1200 korona fizetést és 
200 korona újévi ajándékot vágott zsebre, 
tehát összesen 1400 koronát. Flesch Péter, 
a betegsegélyzö-pénztár pénztárnoka, aki 
egyszersmind az ipartestület és a szövetkezet 
pénztárnoka is, a betegsegélyzőtöl évi 800 
korona tiszteletdijat kap, amiért ketenkint 
kedden és pénteken összevéve 6 órát tölt el

TITZ GYULA, FODRÁSZ elvállal mindennemű hajmunkák elkészítését jutányos árban.
Budapest, VII., Erzsébet-körút 51. sz.
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a betegsególyzö-pénztárban. Vári Gyula, az 
ipartestület szolgája, akit betegsegélző-pénz- 
tárunknál hivatalnokká léptettek elő, évi 
700 koronát és 100 korona tiszteletdijat 
húzott a pénztártól évente. Szidnál Ferencz, 
az ipartestület II. szolgája, 480 korona évi 
fizetést és évi 100 korona tiszteletdijat vágott 
zsebre. Paulik József, az ipartestület helyettes 
jegyzője, évi 120 korona tiszteletdijat vágott 
zsebre a pénztárnál „gazdatiszt" czinien. 
Joszt Péter ur, ipartestületünk önzetlen elnöke 1 
sem maradt hátra, mert ő is minden évben 
újévkor 200 korona tiszteletdijat vágott 
zsebre, amit már annyira megszokott, hogy 
most, amikor a szervezett fodrász-segédek 
által beválasztott igazgatóság Joszt Péter 
urnák nem szavazta meg a 200 korona 
tiszteletdijat, ami teljesen az igazgatóságtól 
függ, hogy egyáltalában valakinek tisztelet
dijat ad vagy nem és Joszt urnák sem adta 
meg. Joszt ur, az önzetlen férfiú, annyira 
vetemedett, hogy ügyvéddel szólittatta fel a 
pénztárt és pörléssel fenyegetőzik, vagyis a 
pénztárt bepörölte a 200 korona tiszteletdijért.

Szaktársak! Láttátok-e már az árverező 
hiénákat, akik, ha valamely szegény ember 
feje alól a vánkost árverezik el, hogyan 
osztozkodnak a szegény ember vánkosán ?; 
Hát ennél rosszabbra vetemedett Joszt Péter 
ur, az önzetlen férfiú, amikor azt a pénztárt 
pörli a meg nem érdemelt 200 koronáért, 
amely koronákat a fodrász-segédek véres
verejtékkel keresnek meg és fizetnek be abba 
a pénztárba, amely pénztárból Joszt ur és 
társai közkereseti társaságot alakított és 
osztozkodott 13 éven át.

Az igazgatóság maga sem maradt szégyen
ben, amely a belvárosi „dandi“ fodrász-segé
dekből került ki, vagyis az „Önképző Kör“ 
csemetéiből, akik a külvárosban dolgozó 
fodrász-segédeket csak akkor ismerték meg, 
ha a betegsegélyző-pénztári választásokhoz 
a szavazatuk kellett, hogy újból megválasz- 
szák őket, hogy a pénzükön tovább is osz
tozkodhassanak zavartalanul. Ezek meg
egyeztek, hogy minden évben mást válasz
tanak betegsegélyző-pénztári ellenőrnek, mert 
az ellenőrnek is járt évente 200 korona 
tiszteletdij. így jutott azután egymásután évi 
200 korona Tass, Pauli Gyula, Zárits Mi
hály, Zsivkovics és Mojsziló uraknak.

Hogy még jobban megrövidíthessék a 
betegsegélyző-pénztárt Joszt urék, kibéreltek 
egy 7 szobás lakást és ebből a betegsegélyző- 
pénztárnak egy szobát engedtek át, vagyis 
a 7 szobás lakás konyháját és ezért évi 
680 koronát fizettettek a betegsegélyzővel. 
A kelyiségben ég 22 láng, ebből a beteg- 
segélyzö-pénztár helyiségében 3 láng, a többit 
az ipartestület és a raktárszövetkezet hasz
nálja de a bctegsegélyzö-pénztár fizet a 3 
gázlámpáért évente 132 koronát.

Hogy az ipartestületnek volt mindezideig 
a legnagyobb, vagyis egyáltalában haszna 
és nem a fodrász-segédeknek, akik a pén
züket oda hordták, a betegsegélyző-pénztár- 
tól, az elmondott és itt összesített összegek,

vagyis az ipartest lilét hivatalnokai a követ
kező összegeket vitték e l :

Kurtz Imre . . .  évi 1400 kor.
Vári Gyula . . .  „ 900 „
Szidnál Ferencz . „ *>80 „
FI cseh Péter . . „ 800 ..
Paulik József . . „ < 1*20 „
Joszt Péter . . .  „ 200 „
Tass Zs. stb. . . „ 200 „
llázbér fejében . . „ 580 „
Világítás . . . .  „ 192 „

összesen . . . 4972 kor.
Szaktársak! 4972 korona ment el évente 

a fodrász-segédek pénzéből az „önképző 
Kör" csemetéi jóvoltából a Joszt Péter, Zá- 
rits és Zsivkovicsok zsebébe; ezt a pénzt 
sajnálják ezek az urak és azért járnak ma 
utánatok, azért keresnek meg benneteket, 
azért ereszkednek le ma hozzátok a bel
városi „danáik" és kérnek benneteket, hogy 
rájuk adjátok szavazatotokat, hogy újból 
zsebelhessék a pénzeteket. Es nem azért, 
hogy rajtatok akarnának segíteni, hiszen az 
az „Önképző Kör" 23 éve áll fenn, miért 
nem gondoltak a 23 év alatt arra, hogy a 
ti helyzeteteken javítani kell, miért éppen 
most, mikor a betegsegélyző-pénztár válasz
tása közeledik ?

Szaktársak! Mi szervezett fodrász-segédek 
egy fél óv óta vezetjük a betegsegélyzŐ- 
pénztárt s ha ezalatt az idő alatt bármelyik 
szaktársunk fordult a pénztár igazgatóságá
hoz jogos követelésével, az azt megkapta 
minden szó nélkül; nem tett ez az igazgató
ság különbséget fodrász és fodrász-segéd 
között, csak beteg testvérét látta maga előtt 
és azért mindent megtett.

Most következik újból a választás és ön
érzetes fodrász-segéd csak a szervezett fodrász
segédek által jelölt 100-as bizottságra adhatja 
szavazatát, mert amelyik fodrász-zsegéd az 
„Önképzö Kör" csemetéire szavaz, az maga
magának ellensége.

Egy idősebb fodrász-segéd.

Börtönbe a bűnösökkel.
Ezzel a hangzatos jelszóval indultak ván

dorútra az „Önképzőkör" csemetéi Zárits, 
Zsifkovits és Mojsziló Péter, betegsegélyzö- 
pénztárunk volt, de az elmúlt választásnál 
kibuktatott három hadvezér és az ipartestü
let esze: Vári Gyula ipartestületi szolga és 
az „Önképzőkör" mozgalmának vezetője és 
titkára.

Bevándorolták Budapest valamennyi ke
rületét, leereszkedtek a belvárosi dandik, a 
külvárosi borbélylegényekhez, mert a beteg
segélyző-pénztár választása közeledik és 
voksokra lenne szükségük a duóiknak, 
hogy azt a húsos fazekat újból összedró
tozzák, amelyet a szervezett fodrászsegédek 
az elmúlt választásnál kiragadtak a kezük
ből és a földhöz vágtak, hogy ezer darabra 
törött.

Oda akarnak újból jutni a pénztár élére, 
hogy újból megkezdjék az osztozkodást a 
fodrászsegédek véres verejtékkel megkere
sett és összerakott fillérein.

I)e egy nagy bibi volt a dologban és 
! pedig az, hogy a belvárosi dandi fodrász
segédek sohasem törődtek a külvárosi fod

rászsegédekkel, csak ha a betegsegélyző- 
pénztár választása közeledett és voksra volt 
szükség. Nem törődtek sohasem azok érdé 
keivel és nem is ismerik őket és nem is tud
ják melyik a szervezett fodrászsegéd és me
lyik az, aki még nem ismeri őket, a jó 
madarakat és igy nem tudták, hogy melyi
ket hívják meg a gyűlésükre, hanem meg
hívták valamennyi fodrászsegédet és oda 
vezényeltek egy szakasz rendőrt és akiben 
nem látták, hogy most került föl a fővárosba, 
egyszerűen kidobatták a rendőrséggel. Hogy 
ezt keresztül vihessék, az „ Önképzőkör“ köz
gyűlésének nevezték el gyűléseikéit és annak 
a köpönyege alatt hívták azt egybe.

Csakhogy ezt sem tehették sokáig, mert 
a rendőrség rájött a svindlire és betiltotta 
nekik a közgyülésezést.

Itt kezdődtek azután rossz idők Závits 
ur és társaira, mert ha értekezletet hívtak 
egybe, nem tilthatták ki a szervezett fod 
rászsegédeket, azok pedig végig hallgatták 
alávaló hazugságaikat. Szóhoz jelentkeztek 
és bebizonyították a hadvezérekről, hogy 
csak azért ereszkedtek le most is a külvá
rosi fodrászsegédekhez, mert a választás kö
vetkezik és ha beválasztatták magukat, nem 
törődnek velük újból egy évig, hanem osz
tozkodnak a pénzükön tiszteletdijak czimén.

A fodrászsegédeket ez a leleplezés any- 
nyira föllelkesítette, hogy Zárits Mihály el
nök ur és társai jobbnak látták az értekez
letről feltűnés nélkül megszökni és több 
gyűlésre el sem mertek menni.

De megrökönyödött maga Vári ur is és 
haditanácsra hívta össze Zárits ur és tár
sait és megállapították, hogy lenyomatják 
a beszédeket és a betegsegélyző-pénztár 
bünlajstromát és a kerületekben dolgozó 
egyik szaktársunkat kérik fel a Judás sze
repére, aki azt a gyűléseken fel fogja ol
vasni.

Vállalkozott is rá egynéhány megtévesz
tett szaktársunk és egybe is hívtak egy 
gyűlést, amelyre magunk is elmentünk, hogy 
megismerjük magunk is bűneinket, de amint 
a helyiségbe beléptünk, a megtévesztett 
szaktársunk, aki a Judás szerepére vállal
kozott, bűnbánókig bocsánatot kért tévedé
séért és a kezünkbe adta Zárits ur és tár
sai által összeállított bünlajstroniunkat és a 
gyűlést feloszlatta.

Szaktársak, el voltunk mindenre készülve. 
El voltunk készülve arra, hogy Zárits ur 
és társai minden alávaló hazugság és rá
galmakkal állnak elő, de arra nem voltunk 
elkészülve, hogy a maguk sírját ássák meg 
a bűn lajstrommal.

De beszéljen maga a bünlajstrom.
Első bűnünk az, hogy a beteg szaktársak 

nehezen jutnak orvoshoz. Második bűnünk, 
hogy a beteg szaktársaink nem kaptak táp
pénzt. Harmadik bűnünk, hogy gyógyszert 
a tagok nem kapnak. Negyedik bűnünk, 
hogy u tüdőbeteg tagokat Abbáziába küld
tük üdülni.

Szak társak ! Nem kell, hogy mi védekez
zünk, mert az a szaktárs, aki a pénztár or
vosát; akarta igénybe venni, meg is találta. 
Nem találta meg Wéber József ur, mert 
nem akarta megtalálni, amit maga Wéber 
ur is bevallott, amikor a fegyelmi bíróság
nál bizonyításra került a dolog, ahonnan 
megszökött, mikor szemtöl-szembon kellett 
volna vallani az orvossal és nyomban a 
következő nyilatkozatot tette a lapban: 

Nyilatkozat.
Miután Cngár Imre dr. ur beismerte, 

hogy engem mégis kezelt, kijelentem, hogy 
eszem ágában sem volt a derék és közkod-
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volt orvost gyanúsítani, vádjaim nem is el
lene, hanem a fodrászsegédek betegsegélyző- 
pénztárának vezetősége ellen irányultak s 
éppen ezért Ungár dr. és a köztem történ
teket el ej tetteknek nyilvánítom.

IVéber József
Tehát, amint látják a szaktársak, Wéber 

József ur igen is bevallja, hogy ő az or
vost megtalálta és azt igazolja maga is, 
de bevallja azt is, hogy az orvos ellen 
emelt vádakat a pénztár ellen irányította. 
Ez a cselekedete éppen hozzá és társaihoz 
méltó.

Nem találta meg a pénztár orvosát Lefort 
Miksa ur, de ez a vád nem számit, mert 
Lefort ur 1904 évben sem találta a pénztár 
orvosát és akkor is perelte a pénztárt, or
vos és gyógyszer-díjért, pedig akkor Zárits 
ur és társai vezették a pénztárt és nem mi. 
Ami pedig a táppénz kiadását illeti, arra 
pedig azt jelentjük ki, hogy mindazok a 
szaktársak, akik betegek voltak és magu
kat, orvossal kezeltették és táppénzt nem 
kaptak, jelentkezzenek a pénztárnál, hogy 
azt nekik kiadjuk, de felhívjuk Zárits urat 
és társait is, hogy tartsák kötelességüknek 
mindazokat a szaktársainkat nyilvánosan 
megnevezni, amig ezt meg nem teszik, alá
való rágalmazóknak nevezzük őket.

De beszéljenek maguk a számok itt is :
1904 évben, amikor Zárits urék vezették 

a pénztárt, kifizettek a tagoknak táppénz 
czinién 5676 kor. 48 fillért, gyermekágy- 
segély czimén 70 koronát, rendkívüli segély 
ezimén 128 kor. 50 fillért, összesen 5874 
kor. 48 fillér. Tiszteletdij czimén: Joszt 
Péter 200, Tass Zsigmond 200, Kurtz Imre 
200. ráülik József 120, Vári GyulaöO, 
Ludvvig Ferencz 50 kor. összesen 820 ko
ronát.

Megjegyezni kívánjuk, hogy Zárits és 
társai 1904 évben a 128 korona rendkívüli 
segélyből Pauli Gyulának, aki szintén igaz
gatósági tag volt akkor, 50 koronát adtak, 
aki beteg sem volt, igy a rászorult szak
társainkra csak 78 korona jutott, tehát 20 
beteg szaktársunk annyit kapott belőle, 
mint Pauli Gyula igazgatósági tag egy
maga.

1905 évben, amikor a szervezett fodrász
segédek vezették a pénztárt, kifizettek :

Táppénzre 6928 kor. 75 fillért, gyermek
segélyre 182 koronát, rendkívüli segélyre 
299 koronát, tehát összesen 7409 korona 
75 fillért. Tehát 1535 kor. 27 fillérrel fizet
tek ki többet a tagoknak a segélyezésére.

Megjegyezni kívánjuk, hogy egy igazga
tósági tag sem kapott belőle egy fillért 
sem.

Tiszteletdijat csak a pénztár elnöke 100 
koronát kapott, a pénztári tisztviselők le
mondtak a tiszteletülijról, valamint Nagy 
Béla pénztári ellenőr is a 200 korona tisz
teletdijáról és igy megmaradt a beteg szak
társak részére 720 korona a tiszteletdijak
ból az 1905-ik évben, ami nem megvetendő 
összeg.

Tehát szaktársak, kik vezették a pénz
tárt becsületesebben, mi-e vagy Zárits ill
és társai?

Kik osztozkodtak a fodrászsegédek pén
zén, mi-e, akik lemondtunk a tiszteletdijak
ról a beteg fodrászsegédek részére, vagy

Zárits ur és társai, a kik 820 korona tisz
teletdijat osztottak szét egymás között már 
13 év óta minden évben? Ez az összeg 13 
év alatt tízezer hatszáz koronát tesz ki.

Szabad-e ilyen lelketlen embereknek aj 
becsületes fodrászsegédek közé kimenni és ! 
arra kérni őket, hogy rájuk szavazzanak a 
választásoknál? De szabad é ilyen lelketlen 
embereket nekünk a pénztár vezetésére b e -; 
választani? Nem! Azért szavazzatok vala-j 
mennyien a szervezett fodrászsegédek je 
löltjeire és válasszátok meg újból testvé- j 
miteket, a szervezett fodrászsegédeket, akik 
mindenkor ott voltak, amikor a ti helyzete
teken kellett segíteni és nemcsak akkor, j 

( amikor a voksotokra volt szükség.
Ami pedig a főbűnünket illeti, hogy egy 

I tüdővészes szaktársunkat, Sojkin Istvánt, 
Abbáziába küldtünk, hogy megmentsük a 
haláltól, hogy nejét és négy árván maradt 

j gyermekét felnevelhesse, ami nem sikerült, 
i mert a baj már előrehaladott volt, de ez 
| is Zárits ur és társainak a bűne, mert ha 
| ők küldték volna el Abbáziába, amikor a 
baja kezdődött, megmenthették volna gyer
mekei felnevelésére. Ezért a gyalázatos rá
galmukért nem akarjuk Őket a „Főtiszte- 

j lendő Reb Menachem Oziczeszbeiszcr ször- 
! nyü átkozódásai"-val illetni, de kívánjuk 
nekik, hogy ők is szoruljanak az ilyen 
abbáziai kéjutazásra, amilyenre szegény 
Sojkin szaktársunk jutott.

Betegsegélyző-pónztár.
Folyó hó 29-én tartotta igazgatósági ülé- j 

sét betegsegélyző-pénztárunk vezetősége, j 
amely ülésen a pénztár titkára az évi zár
számadást terjesztette elő, mely szerint a 
pénztál 1905. év második felében 3680 ko
ronát helyezett el a takarékpénztárba és a 
pénzkészlet 1905 deczcmber 31-én 671 kor. 
46 fillér volt s igy a tiszta maradvány 1905 
évről 4351 korona 4tí fillér volt, amit az 
igazgatóság nagy megelégedéssel tudomásul 
is vett.

Flesch Péter pénztárnok kéri az igazga
tóságot, hogy mondjon köszönetét a titkár
nak azon nagy munkáért, amit végzett, 
mert ö már 12 év óta van a fodrászsegé
dek pénztáránál, mint pénztárnok, de a 12 
év alatt ilyen nagy munkát nem végzett, 
mint 1905-ben.

Sztankovics Sándor elnök kéri az igaz
gatóságot, hogy a tisztviselőknek is mond
jon köszönetét, mert azok is épp oly mér
tékben vettek részt a nagy munkában, mint 
a titkár és csak igy hihetett a pénztárnál 
azt a szép anyagi eredményt elérni.

Az igazgatóság mind a két indítványt 
egyhangúlag elfogadta és a tisztviselőknek 
jegyzőkönyvileg köszönetét mondott fárad
hat! an munkásságukért,

No, nagyrabecsült belvárosi (hindik, az 
„Önképzőkör" válogatott csemetéi, hogy 

1 tetszik önöknek Flesch Péter pénztáritok ur 
indítványa, annak a Flesch pénztárnok ur
nák, aki önökkel együtt működött 12 éven 
át pénztárunknál ?

Szaktársaink figyelmét is felhívjuk eme 
indítványra, amely indítvány teljesen meg
dönti mindazt az aljas vádakat. amelyeket

ellenünk az „ Önképzőkör" csemetéi, a bel
városi dandik, szórtak hónapokon keresztül.

Ebből az indítványból kitűnik tisztán, 
hogy a pénztár mostani igazgatósága és 
tisztviselői többet tettek félév alatt, mint 
Zárits ur és társai 12 év alatt.

Az ..Önképzőkör" csemetéinek pedig jó 
lesz okulni az indítványon és behúzódni 
egy kissé és gondolkozni azon, hogy mégis 
csak ők a bűnösök és nem a szervezett 
fodrászsegédek.

Szemle.
Nagykanizsa. Az itteni munkáltatók 

elbizakodottsága az egy-két év előtt kivívott 
munkarend visszaszívását akarta elérni min
den áron.

Egyik is, másik is el-elcsipett azon jo 
gokból, melyek megilletik szaktársainkat. 
Hogy körmükre koppantsanak szaktársaink 
ezen éhes politikának, sztrájkba léptek és 
hat napi kitartó küzdelem után a liarcz test
véreink győzelmével véget ért. Sztrájktörő 
egyetlen egy akadt Buksz József személyé
ben, ki apja műhelyében dolgozik.

Szaktársaink feljegyzik maguknak az áruló 
nevét és méltó elbánásban részesítik. Apjá
nak bódéját pedig az elvtársak „szives 
figyelmébe" ajánljuk.

Újpest. Az itteni helyicsoport november 
hó 14-én alakult meg. Vezetősége a követ
kező : Elnök : Benkö Károly, jegyző : Károlyi 
László, pénztárnok : Maselil Ferencz, ellenőr: 
Góg János; választmányi tagok: Lévay 
Sándor. Klug Ignácz, Sauer Jakab és 
Kunsztman Antal.

Pancsova. Az itteni szaktársak január 
hó 14-én alakították meg szakegyletünk 17. 
szánni helyicsoportját. Üdvözöljük az uj 
csoportot, mely seregünket erősebbé fogja 
tenni!

Szombathely. Szombathelyen a jobb 
üzletekben dolgozó rabszolgák nem akarnak 
sehogysem a felvilágosodottság utján ha
ladni, bántja szemüket a fény. Ezt akarták 
mindenképpen ellensúlyozni és' a fővárosi 
példát követni. „Önbutitó kör"-ről álmodoz
tak. A szervezett szaktársak azonban útját 
vágták ezen kalandozásnak és elvtársaink 
által megvonatták tőlük az alamizsna-fillé
reket, a borravalót. Így aztán belátták, hogy 
nem lehet „ önbutitó kört“ csinálni, mert 
hiányozni fog az ott történő kártyázásra, 
ivásra, billiárdozásra való pénz. Az „önbu
titó kör" kezdeményezői pedig szélnek lettek 
bocsájtva a szervezett szaktársak guny- 
kaczaja között, El is párologtak a vidékről.

Komárom. Komáromi szaktársaink újra
alakították az itteni helyicsoportot s most 
oda törekednek, hogy a csoport minden téren 
megerősödjék. A csoport vezetőségét a kö
vetkezőképp választották m eg: Elnöknek: 
Mészáros István, pénztárnok: Mészáros Fái, 
jegyző : Véber András, ellenőr: Unmutli 
István, választmányi tagok: Koeska József, 
Falmert Féter, Gschrey .József, Tóth Károly.

Csak egy párt a munkások pártja: a 
szocziáldemokráczia! Csak egy napi
lap a munkások lapja: a Népszava!

EREDETI ANGOL BOROTYÁK Á N G Y Á N  B É L Á N Á L  k a p h a tó k .
Darabja 3 korona és 3 korona 60 fillér. ...



G. oldal MACYAKOUSZ.Uil BOBBKbY- KS KODliÁS/SKCKDKK SZAKKAIMA

Külföld.
A  németországi testvéri ap fe j

lődése. A „Friseurgidiülfon-Zoitung’b a 
németországi szakszervezet hivatalos lapja, 
január 1-től kezdve havonta háromszor je 
lenik meg’.

Midőn erről hirt adunk, nem érdektelen 
felemlítenünk e testvérin]) fejlődésének tör
ténetét. 1889-ben egy hamburgi könyvnyomda 
kiadásában jelent meg először, mint a lod- 
rászsegédek szervezetének hivatalos lapja: 
„Kundschafter“ czim alatt egyszer havonta, 
í892-ben a Köln a. Kh-ban megtartott III. 
szervezeti közgyűlés elhatározta, hogy a 
lap kétszer havonta jelenjen meg. 1894-ben 
a Berlinben megtartott IV-ik szervezeti köz
gyűlésen a lap czirnét „Barbier und Friseur- 
Žeitung"-ra változtatta. Ez azonban 189(1 
július 1-től kezdve már csak havonta egy
szer tudott megjelenni, inig végre az \ . 
szervezeti közgyűlés 1900 szeptember 1-én 
rendezte a lap ügyét és átváltoztatta a j e - ; 
len legi ez i mre.

A szerkesztőség át lett helyezve Hamburg
ból Frankfurt a. M., Berlin, Braunschweig-ba, | 
majd ismét Hamburg Ilörde i. \\\, Pforcz- 
lieimba, majd utoljára ismét Hamburgba. 
A lap első három szerkesztője Hamburgban 
önálló. Nyomtatva lett a lap Hamburgon 
kívül Berlin és Braunschweigban. A szerkesz
tők a lap készítéséért havi 5 márka fizetést j 
kaptak. Mig végre mindezek után meg kell 
még említenünk, hogy a lap máma a leg- 
rendezettebb viszonyú és a legjobban szer
kesztett szervezeti lap.

Írország’. Bel faszt-hun. a fodrászsegédek 
újév napján beszüntették a munkát.

Erre okot az adott, hogy a főnökök, mi
után karácsony két napján zárva kellett 
tartani, az erre eső munkabért a segédek 
fizetéséből le akarták fogni. Továbbá vitás 
pontot képez még a fizetésemelés és az ebéd
idő kérdése.

A segédek szervezete a „Belfastéi* Local 
Union“ -ban van.

Kapitalista berendezkedés a 
fodrásziparnál. Mint egy newyorki tu
dósításból értesülünk, hetekkel ezelőtt ala
kult egy Szindikátus, mely szép csöndben 
összevásárolta a. Manhattan és Broklin vá

rosnegyed összes megvásárolható legjobb 
fodrászüzleteit, számszerűit 14-ot. A Szindi
kátus a ..Wliite (Iross Frosoriál Co.“ nevet 
vette fel és erősen megvetette a lábát ezen 
előkelő városnegyedekben. Minden üzlet egy 
idősebb segéd vezetése alatt áll, ki, mint 
mondják, sikeresen vezeti az üzletet. A Trustl 
által megvásárolt üzletekben a czigaretta és j 
szivar árusítása meg lett szüntetve s ennek: 
helyén most egy fiatal hölgy a köröm- és 
kézápolás munkáját végzi.

Ami a segédeket illeti, azok meg lehet
nek elégedve, mert most jobb fizetést kap
nak mint a múltban. És daczára ennek, az 
üzletek a részvényeseknek 40 perczcntet hoz
nak és van remény arra, hogy ez nemsokára 
emelkedni fog.

Későn, de azért mégis jön a kapitalista- 
berendezkedés iparunkba. És habár ismer
jük ennek árnyoldalait, mégis örömmel üd
vözöljük, mint az igazi szabadságot meg
hozó'fejlődés előhírnökét!

A  sridey-i szakszervezetek szö
vetsége (Labour council) elhatározta, hogy 
a fodrászsegédszervezetet a záróratörvény 
(Early closing act) kivívásában támogatni 
fogja". Az Union képviselője megemlítette, 
hogy daczára annak, hogy a Munkaminisz
ter már a tavaszszal megígérte ezen tör
vény beterjesztését, ennek érdekében még 
mindig nem történt semmi. A benyúj
tandó törvény a nyitás, zárás és egy teljes 
fél hétköznap munkaszőnetét -fogja elren
delni. A határozat, mely egyhangúlag hoza
tott, a Munkaminiszternek meg lett küldve.

Nyilatkozat.
A „Fodrász-Újságé 1906. évi január hó 

1-én megjelent számában az „Önképző-kör“ 
e 1 n öks ég alái rásáv a 1 egy czikk jelent meg, 
amely czikkben, nem tudom milyen czélzat- 
tal, a czikk Írója azt állítja, hogy a pénztár 
tagjai nehezen jutnak orvos és gyógyszer
hez, táppénzt pedig a tisztviselők belátásá
hoz képest kapnak.

Ezen állításokkal szemben kijelentem, hogy 
mindazok a tagok, a kik betegségük foly
tán a pénztárhoz fordultak táppénzért, azt 
minden akadály nélkül megkapták. Egyben 
kijelentem, hogy a pénztárunkhoz igen sok

tag fordult gyermek ágy-, valamint rendkí
vüli segélyért,' és azt meg is kapták, vagyis 
a pénztár vezetősége, elnökségem alatt, ké
relmével egy tagot sem utasított el, egyál
talában hozzám panasszal egy tag sem fordult.

Sztankouits Sándor 
a pénztár elnöke.

Egyesületi hírek.
Szakegyletttnk központi helyi

sége VII., Nagydiófa-utcza 7. sz., 
félem eleten van.

Pénztári órák kedden és pénteken este 
fél 9-tői 10-ig, vasárnap d lután 3— 6-ig. 
Munkaközvetítés délelőtt 8— 12-ig, délután 
2—4-ig.

Beiratási dij 50 fillér. Tagsági dij 40 fül.
Csoportok figyelmébe ! Figyelmez

tetjük szaktársainkat, hogy a tagsági dija
kat pontosan fizessék be, ne tűrjenek maguk 
között czimzetcs szaktársakat. Minden szak
társ ellenőrizze és kérje elő könyvét az 
ilyen czimeres szaktárstól s ha tagsági di
jával hátralékban van, szólítsa fel annak 
pontos fizetésére. Mindnyájunk ügyéről van 
szó s azért teljesítsük kötelességünket vala
mennyien. A központi vezetőség.

Felhivás ! Bagdy Antal fodrászsegéd, 
ki legutóbb Kassán, Kovács-utcza 30. szám 
alatt volt üzletben, sürgősen számoljon el. 
mert kénytelenek leszünk vele más utón 
elbánni. A központi szervező-bizottság.

Szakegyletttnk központi pénztárába 
a legutóbbi kimutatás óta a csoportoktól a 
következő összegek folytak b e : Temesvári 
csoport: 54 kor., nagykanizsai csoport 10 
kor., komáromi csoport 4*85 kor.

Értesítés. Értesítjük szaktársainkat, 
hogy dr. Bród Miksa, a botegsegélyzö pénz
tár volt kezelő orvosa lemondott állásáról, 
szaklapunk legközelebbi számában közölni 
fogjuk a pénztár orvosainak teljes czirnét; 
nemkülönben a pénzár igazgatósága által 
kiadandó „évi jelentést44, mely ez alkalommal 
minden egyes tagnak megküldetik, benne 
lesz az orvosok névjegyzéke is.

Felelős szerkesztő 
Kiadja: Lapbizottság.

Á N G YÁ N  BÉLA “ 1illat- 
pípere- 

czikkek raktára

Budapest Vili., József- 
körut9 (Bazár-udvar).

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes fodrászat! kellékekben és illatszerekben. Pontos és 
gyors kiszolgálás. Úgy a helybeli, mint vidéki megrendeléseknél 8% pénztári engedmény.

T e s s é k  e gy le ve le ző -la p o n  k é r n i  a le gú ja b b a n  m e g je le n t  n a g y b a n i  ké pe s  á r j e g y z é 
k e m , m e lyb e n  az  összes  f o d r á s z -  és b o rb é ly k e llé k e k  és s z á m o s  ú jd o n s á g  ta lá lh a tó -
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i g |  DRESZHANN KÁROLY

borotva-homorú köszörüldéje

villanyerőre berendezett mű- és borotva- 
homoru-köszörüldéj e

Budapest, H l, Király-utcza 78. szám alatt.

Aki W er
borotváit, ollóit, haj vágó seine R asie  rm esser , 
gépeit stb. kitünően, jó t- Scheeren, Haarschneide-
állás mellett óhajtja kö- Maschinen etc. vorziig- 
szörültetni, forduljon bi- lich, mit Garantie ge- 
zalommal fenti czéghez. schliffen habén will, dér 
legolcsóbb bevásárlási we" de sl°,h vertrauens-
forrás mindennemű első-
rendű ácséi -készlím ó- sámmtlichen la  Stahl- 
nyékből. Vidéki meg- waaren.Provinzauftráge
rendelések pontosan tel- werdenprompteífektuirt.
jesittetnek. A t. fodrász Auf meine Roxo- u. Con- 
urak figyelmét felhivom currenzmessermacheich

„ R O X O "- és versenykéseimre. « le  " T r C ™  a u fö

B u d a p e s t,  VII., E r z s é b e t -k ő r u t  24. s zá m .

Ha Ön
csakugyan elsőrendű kö
szörülést óhajt borotva
késein, úgy kérem egész 
nyugodtan czimemre be
küldeni és biztosítom, 
hogy állandó vevőm fog 

maradni.

Wenn Sie
für Ihre Rasiermesser 
eine prima Schleiferei 
habén wollen, so bitté 
sich vertrauensvoll an 
meine Firma zu wenden 
und ich versichere Sie, 
dass Sie meine stándige 
Kun de bleiben w érdén.

Legnagyobb aczélraktáromat ajánlom és kívánatra ár
jegyzékkel szolgálok.

Empfehle mein grösstes Stahllager, wovon ich auf 
Wunsch mit Preiskourant diene.

n  o

Flasnor Lajos
Budapest, Vili., József-körut 17.

é

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

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

: lések és az összes pipereczikkekben. - .... .........:

(3 j(3 ](3 j| 3 j(3 )^ )(3 )(3 )(3 ]t33^ ](3 ]^ j^ j^ )(3 ]^ ]13](3 )(3 j(s)^ j(3 j^ j^ )(3 j(3 ](3 j

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

Leg’iijabb minták

f ö d r é s z - k a b ú t o k b a n

I-sö rendű 5 korona. Il-rendü 4  korona.

Mintával készséggel szolgálunk.

Gáspár Testvérek
bajuszkötö ipartelep és fodrászati czikkek berendezési vállalata 
Budapest, V II., Erzsé be t-kö rut 33.



8. oldal MAPYARORSZÁíil BORBÉLY- ÉS FOPRÁSZSEOÉDEK SZAKLAPJA 1. szám

Az Összes lent ábrázolt 
borotvák saját műhelyem
ben vannak köszörülve, 
használathoz egész készen 
fenve, drbként franezia ólii 
%  keskeny 8 korona, fól- 
keskeny ’/s 8.10 kor.. */2 
széles 5/s 8.40 kor., ugyan
azok fél homorú vagy egész 
homorú éllel 3/h keskeny 
8.20 kor., 7« félkeskeny 
8.40 korona, %  félszéles 
8.00 kor.. %  széles 4 kor.

Paragon jellegű borotvák
keskeny 4 kor., Va széles 
4.40, egész széles 5.— kor.

R OH INO R a legújabb haj- és szakáll vágó-gép mint haj vágó 1, 5 és 7 
vágásra, szabályozható fésűvel kor., ugyanaz kisebb kivi
telben mint a legrövidebb szakállvágó 00 0.— kor., a legjobb

nak elismert, ,,JUVEL“ baj vágó-gép 8 és 7 ™/m vágásra H kor., 8, 7 és 10 m;m P.— 
kor., „Juvel" mint, szakállvágó '/„ vágásra 7.— kor. Franezia Barignend 8 és 7 
mU vágásra 0.—- kor., 3, 7 és 10 »%, 7. kor., szakállvágó '/.2 *%, vagy 0 m;,„ 5 kor.

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

Midőn a, tisztelt vevőimet az újonnan berendezett, 
VIII., Baross-uteza 1. és Üllői-ut 4. szám alatti 
üzleteimre és különféle czikkekben megnagyobbított 
raktáram megtekintése végett felhívom, becses jóindula
tába. magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel.

z a o r á l  Já n o s .

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VII.. Xvár-iiteza 1.
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