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VII., Sip-u. 16, Wesselényi-u. sarok
hová mindennemű levél és pénzbeli küldemé
nyek intózendök. Telefon 49—19.

Szaktársak!
Folyó hó 21-én, csütörtök 

este pont xl^9 órakor VI. kér., 
Andrássy-ut 69. szám alatt, 
a Plastikon helyiségeiben

nagy
nyilvános gyűlést
tartunk.

Ott legyen minden fodrász
segéd a gyűlésünkön!

fi szervező-bizottság.

A méltóságos ipartestület.
Legutóbb tartott nyilvános gyűlésünkön a 

megválasztott 36-os bizottság kidolgozta az 
uj követeléseket és a régiekkel együtt be
adta az ipartestlilet elnökségének, azzal a 
megjegyzéssel, bogy május hó 26-ig adjon 
reá választ.

Az ipartestlilet sorompóba állította ügyé
szét, dr. Révay Zoltán urat, azonkívül meg
szólaltatta Mezev Pétert, a régi czéhrend- 
szer egyik oszlopos tagját a F. U. hasáb
jain.

No lám, kontárokra szorulnak, mert a 
publikum közül egy diurnistát is megszólal
tattak, kinek jobb volna szegény Sanyaró 
Vendel társaival együtt az osztálytudatos 
szervezkedés terére lépni, mint beszegődni 
a burzsoá majmolok szolgálatába. Szegény 
kizsákmányolt szellemi proletár!

Az első ur meg akarja jól szolgálni gaz
dáinak a folyósított tiszteletdijat és elnevezi 
a követelések beadását memorandum-jár
ványnak s holmi hasonlatokat tesz gyári 
munkás és borbélysegéd között. Méltányos
ságról beszél azok részéről, akik vele egylltt 
nem tudják, mi a méltányosság fogalma.

A mai polgári társadalom egyik oszlopos 
tagja ő, tőle nem is várhatunk mást. Az 
ügyvédi diploma nem jelenti még sem a 
közgazdasági, sem a társadalomtudományi 
helyes felfogást.

A másik ur nem kontár a szakmában, ha
nem a gondolkozásban és toliforgatásban. 
Ráillik a példaszó: „Ha a korlátoltság után 
adót kellene fizetni, az illető' virilista lenne."

Ez az ur nemcsak lenne, hanem az is.
így aztán nem csoda, ha az ipartestület 

szelleme az ókori idők jellegét hordja ma
gán. Nem fognak ezután a fodrászsegédek 
meinorandumozni, hanem majd más eszkö
zökhöz nyúlnak, amelyek biztosan hatnak és 
felébresztik a mai polgári társadalom oszlo
pait, virilistáit, burzsoá majmolóit a buta
ság ópiuma okozta álmukból. Mindezek ta
nulságul szolgáljanak a fodrászsegédeknek 
arra, hogy jogaikat csakis saját erejük, sa
ját összetartásuk árán vívhatják ki és ne 
bízzanak sem a munkáltatók mézes-mázos 
ígéreteiben, sem azok díszes testületének 
„bölcs belátásában" és „méltányosságában", 
mert a munkásosztály felszabadítása csakis 
a munkásosztály feladata lehet. Tehát fog
junk feladatunk teljesítéséhez és szervez
kedjünk !

Czéltudatos irány.
(t, i.) A munkástársadalom gazdasági küz

delmeit immár kénytelenek voltak felvenni 
szakmánk munkásai is és czéltudatos irány
ban vezetni. A mindegyre nehezebbé váló 
megélhetési viszonyok nincsenek arányban a 
munkabérekkel.

A borbélymunkásság, melynek az utóbbi 
évekig a borravaló aranyesője kielégítette 
pillanatnyi gazdasági igényeit, nem gondolt 
a jövőre és gondtalanul hagyta az időt feje 
fölött tova rebbeni. De ma, amikor a borra
való aranyesője nyomorúságos alamizsnává 
zsugorodott össze, — ma, amikor a mun
káltatók (rabszolgatartók), daczára a fejlet
tebb igényeknek, az eddig adott nyomorult 
éhbért is redukálták (de az ő munkájuk
nak az árát felemelték a mi rovásunkra, 
lásd az árszabályt)* most tehát embersé
ges megélhetésükért, a más szakmabeli mun
kástársak példáját követve, a czéltudatos 
szervezkedés terére léptek.

A borbélymunkások szervezkedése a kö
zelmúltban éles megítélés alá került a tár
sadalom különböző rétegeiben. A mód, ame
lyet a múltban választottak helyzetük javí
tására, fényes bizonyítéka a czéltudatlan 
szervezkedésnek, amit a következmények 
alaposan igazoltak.

De kinek jutna eszébe ezért a szervezke
dést megszüntetni ? A Tisza számtalanszor 
kiönt medréből, de* kinek jutna eszébe ezért 
a Tisza folyását meggátolni ? Nem a folyá
sát, hanem a káros kiöntését kell meggá
tolni. A. borbélymunkás-szervezkedós közel
múlt czéltudatlan munkáját a munkanélküliek 
számának nagysága és elkeseredése szülte.

A munkásosztály egyetemében a munka- 
nélküliséget a gőzgépek, gáz stb. fejlettsége 
okozta. Iparunk, melyet a technikai .vívmány 
nem érintett, a munkanélküliség nagyságá
ban mindazonáltal túlhalad minden más 
szakmát.

Daczára, hogy a borbély ipar úgyszólván 
nálunk még aranykorát éli, lássuk csak, mi 
okozta tehát a munkanélküliség túlságos 
nagyságát.

Budapesten körülbelül 1500— 1700 a bor
bélymunkások száma. — Ameddig ebből 
250—400 állandóan munkanélkül van, addig 
a „szerencsés" munkában levők 14— 17 órát 
töltenek naponta munkában.

A munkanélküliség okát tehát megtaláljuk 
e pár rideg számban, aminek okozatát a 
munkából kitagadottak nem oldhatják meg, 
amint ezt a múltban tett erre vonatkozó kí
sérletük eredménytelensége igazolta. — A 
munkanélküliség által szült nyomor meg
szüntetése a munkában levők kötelessége. 
A munkában levők munkaidejének megrövi
dítésével, heten kint a fél szabadnap meg
tartásával lehet a nagy munkanélküliséget 
csökkenteni. Mert szárnolniok kell a nagy 
munkanélkül iség Damokles-kardjával, mely 
szüntelenül fejük felett lebeg: ma nekem, 
holnap neked.

Ebből az osztály tudatos, ezéli lányos, fel
emelő munkából mindnyájunknak ki kell 
venni a részünket, amit már ki is fogunk 
venni.

A munkanélküliség megszüntetése sok má
sért is szükséges, Első sorban az egészsé
günkért, ami mindenkinek, de különösen a 
munkásnak féltve őrzött, egyedüli vagyona,

A betegségekre vonatkozó statisztika elég 
bizonyíték, amelyben a tüdővész és gyomor
bajok statisztikájához mi, borbélymunkások 
szolgáltatjuk a legtöbb áldozatot.

Másodsorban kellő szabadidővel kell ren
delkeznünk, hogy megszerezhessük a tudás 
hatalmát, ami a hosszú munkaidőben, tu 1- 
csigázott idegzettel lehetetlen. Azt a hatal
mat kell megszereznünk, amely a kulturális 
században az uralkodó elem és amelynek 
hiányát napról-napra kell ereznünk.

Es végül családi életünk, amelyet nem a 
lírai költők szerint, de még a prózai való
ságban sem nagyou ismerünk.
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Nem ismerhetjük, mert szabadidőnk még 
a tudósok által megszabott alvási időre is 
kevés, nemhogy belőle idilikus családi bol
dogságra teljék. — .Természetes és logikus, 
hogy ezeket a czéltudatos, megjelölt irá
nyokat egynéhány lelkes szaktárs elhatáro
zása nem teremtheti meg, hanem az összes
ség öntudatos szervezkedése kell, hogy rö
videsen kiküzdje, hogy végre emberek le
gyünk mi is.

Szaktársak, szervezkedjetek!

Felhívás a budapesti fodrász
segédekhez !

Szaktársak!
Azon idő alatt, amióta a szervezett fod

rászsegédek kibontották a szervezkedés, 
egyesülés lobogóját, beigazolódott az a tény, 
hogy egyedül a szervezet és a szervezett
ségben rejlő erő képes arra, hogy a fod
rászsegédek elviselhetlen lenézését, szolgaias 
helyzetét megváltoztassa* Felismerték a mi 
munkáltatóink is ezen erőt és mindenféle 
eszközzel, hamis jelszavak emlegetésével 
odatörekedtek, hogy a szaktársakat vissza
tartsák a szervezkedéstől. Szervezetünket 
pedig minden kigondolható rágalommal és 
becsmérlésekkel gyengíteni igyekeztek. Ez 
nem sikerült nekik, sőt még jobban meg
erősítette azon állításunkat, hogy minden 
szakma munkáltatóinak egyforma a ter
mészete s nincs különbség gyáros és bor
bélymunkáltató között, ha arról van szó, 
hogy a munkások kizsákmányolását melyik 
tudja jobban fokozni.

Az ő kizsákmányolási érdekeiknek szük
sége volt arra is, hogy közöttünk a testvér- 
harczot felidézzék, hogy addig is, mig egyik 
testvér a másik ellen küzd, a munkáltatók 
érdekei csorbát ne szenvedjenek.

Láthatjuk, hogy azon küzdelem, amelyet 
a szervezett fodrászsegédek az összesség 
érdekében, mint a segédek jogos követelé
sei kivívásáért megindítottak, ezen kizsák
mányolok megtévesztései a testvérharcz fel
idézése folytán meggyengült.

Annakidején figyelmeztettük szaktársain
kat, hogy ne üljenek fel a munkáltatók 
uszításainak, mert ők csak azért akarják 
visszatartani a szaktársakat a szervezkedés
től, mert ez nem a segédeknek volna ká
ros, hanem nekik, mert a szervezkedés által 
a segédek öntudatra ébrednek és nem enge
dik magukat a munkáltatók önkényüknek 
kiszolgáltatni, hanem élni is akarnak azon 
emberi jogokkal, melyeket a szervezkedés 
által megismertek.

Tudjuk jól, hogy a fővárosi szaktársak 
közül azok, akik engedték magukat félre
vezetni és hittek a „főnök urak" mézes
mázos ígéreteiben, legjobban sajnálják ezen 
hiszékenységüket, annálinkább, mert el kell 
ismerniük azt, hogy az ö hiszékenységüknek az 
volt az ára, amely a. fodrászsegédek helyzetének 
megváltoztatását egy időre megakasztotta. Ez 
szolgáljon tanulságnak a jövőre nézve azok
nak, akiket illet.

Azonban bármennyire sajnálják azon szak
társak azt, hogy az ő megtévesztésük árán 
a budapesti fodrászsegédek éppen a czélnál 
kénytelenek vesztegelni (habár ideig-óráig

is), ezen sajnálkozással nem lehet küzdelmet 
folytatni. Tehát ne sajnálkozzanak, hanem 
lássanak a komoly munkához.

A legutóbbi nyilvános gyűlés követelé
seink teljes kivívása érdekében utolsó fegy
vernek a szrájkot proklamálta.

Azonban ez csak úgy valósítható meg, 
ha a szaktársak kötelességtudó s a harcz- 
ban ellentálló képes katonái is lesznek 
ügyüknek.

Ezt pedig csak a szervezkedés utján le
het a mozgalom katonáiba nevelni. A lelke
sedés az még nem fegyver, azzal még csa
tát nem nyerhet egy hadvezér sem. Nekünk 
pedig fegyverekre van szükségünk, az ön
tudatra, a meggyőződésre, a kitartó fárad
ságra.

Akármilyen kicsiny a harcz, áldozatok
kal jár. Különösen akkor, ha a harczban 
lévő katonák nem feg}Telmezettek.

Most első sorban egy kötelesség vár 
az összes fővárosi szaktársakra. Azon
ban a használandó fegyvereket a tudás, a 
felvilágosultság fegyvertárából kell megsze
rezni s ez csak a szervezet várában, a 
szakegyletben szerezhető meg.

Tehát be a szervezetbe, hogy felvértezzük 
magunkat a liarczi fegyverekkel. Minden 
szaktárs tegye kötelességévé, hogy mint ön
tudatos, szervezett munkás úgy a saját, mint 
az összesség érdekében tegyen meg minden 
lejietőt arra, hogy elősegítse az összesség 
ügyét.

Beiratkozni lehet a szakegyletben, Vili, 
kér,, Sip-utcza 16. szám, minden kedd és 
péntek este 8 órától.

Ha minden szaktárs megteszi ezen leg
elemibb kötelességét, úgy nem sok idő 
múlva már nemcsak a czél előtt leszünk, 
hanem a kivívott jogokon kívül nyert jogok 
megszerzésére élesíthetjük fegyvereinket.

Tehát be a szervezetbe, be a munkásság 
várába!

Szaktársi üdvözlettel 
a fodrászsegédek szervező-bizottsága.

A  magyarországi munkások 
bérharczai 1905-ben.

A Szakszervezeti Értesítő legutóbbi száma 
táblázatos kimutatást közöl a magyarországi 
munkások múlt évi bérharczairól. A kimu
tatáshoz a szakszervezeti tanács titkársága 
a szakmáktól szerezte be az adatokat és ha 
még ez az első kimutatás nem is egészen 
teljes, mégis igen becses anyagot képez a 
szakszervezeti mozgalom értékének meg
ítéléséhez. Számokban kifejezve látjuk ma
gunk előtt azokat az eredményeket, amelye
ket az egyes szakmák és az összes munká
sok a bérmozgalmak által elértek. De ki 
van tüntetve a bérmozgalmak által elveszí
tett munkaidő is, melyet ha szembeállítunk 
az eredményekkel, még inkább növekedik 
az elért, eredmények értéke.

A kimutatáshoz közölt czikkben a követ
kezőket írja a statisztika összeállítója:

A kezdet nehézségeit úgy, ahogy leküz
döttük és hisszük, hogy jelen kimutatásunk 
nagyban hozzájárul majd ahhoz, hogy a 
szakszervezetek a jövőben lelkiismeretes 
sztrájk-statisztikát vezessenek és ezzel a tit

kárság abba a helyzetbe jut, hogy kimerí
tőbb és pontosabb kimutatást készítsen.

Már az év elején megjelent általános je 
lentésünkben mondottuk, hogy a magyaror
szági munkásság osztályharcza még soha
sem volt oly kiterjedt és éles. mint az 1905. 
évben. Ez állításunkat most számokkal iga
zoljuk. 1905-ben 346 általános jellegű sztrájk, 
36 kizárás és 344 üzemi vagy építkezési 
zárlat volt.

Miután az 1905. előtti években lezajlott- 
gazdasági harczokról nincsenek pontos ada
tok, összehasonlítást nem tehetünk, de any- 
nyit, konstatálhatunk, hogy a magyarországi 
munkásmozgalmak története hasonló liarczias 
évet nem képes felmutatni, mintáz 1905-iki 
volt. Kimutatásunk szerint 58512 munkás 
vett részt a sztrájkmozgalmakban, A fém
munkások maguk 27300-al szerepelnek. De 
nemcsak a sztrájkolok aránylag óriási nagy 
száma, hanem a gazdasági harezok hosszú 
tartama és elkeseredettsége is felülmúlja a 
korábbi évek sztrájkmozgalmait.

1905-ben a munkáltatók jórésze már szer
vezve volt és ennek tulajdonítható az, hogy 
úgy a vasgyárosok, mint az építőmesterek 
nemcsak erős védelmi harezot folytattak, 
hanem támadólag is léptek fel. 36 esetben 
kizárták a munkásokat. Ez- kétségtelen jele 
annak, hogy a szervezett munkásokkal szem
ben szervezett munkáltatók állottak. A ki
zárások éle a munkás-szervezetek ellen volt 
irányítva. De hiába volt az erőlködés. Tu
domásunk szerint egyetlen kizárás sem vég
ződött sikerrel. A munkáltatók nemcsak hogy 
czéljukat nem érték el, hanem egész hatá
rozottsággal állítható, hogy a kizárások nagy
ban fejlesztették a szakszervezeteket.

A lezajlott mozgalmak közül 251 teljes, 
318 részleges győzelemmel, 83 eredményte
lenül és 74 ismeretlen eredménynyel vég
ződött.

Az elért eredmények a következők:

EREDETI ANGOL BOROTVÁK a n o t a n  b é l A n A l  k a p h a t ó k .
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A bérliarczok által kivívott munkabéreme- 
lós napi 14.672*30 koronát tesz. Ha már most 
leszámítva a munkanélküliséget, egy évre 
210 munkanapot veszünk alapul, kitűnik, 
hogy 1905-ben 39.798 munkás 3,081,183*— 
korona béremelést nyert.

A béremelés az 1.839,235 vesztett munka
nappal azonban nem látszik nagynak. Figye
lembe veendő azonban, hogy számos szakma 
testületi egyezmény utján, vagyis áldozat 
nélkül ért el nagyobb vívmányokat. A moz
galmak tulajdonképpeni nagy sikere abban 
áll, hogy 32.418 munkás kivívta a rövidebb 
munkaidőt. A munkabéremelés csak termé
szetes következménye a megdrágult életvi
szonyoknak. A magasabb munkabért nem 
annyira a munkások, mint a lakás-és élelmi
szer-uzsorások élvezik.

A sztrájkok okai a legkülönbözőbb ter
mészetűek voltak. Általánosságban azonban 
feltehető, hogy a mesterségesen megdrágí
tott. létviszonyok, a fejlettebb öntudat és a 
munkáltatók provokálásai kergették a mun
kásokat harczba. Érdekes politikai sztrájk 
is volt a múlt. évben. A hirlapszedők meg
unták a koalicziós lapok munkásellenes irá
nyát és a ezéltudatos munkásság állandó 
rágalmazását, deczember 3-án beszüntették 
a munkát és négy napi sztrájk után győ
zelmet arattak.

A munkások gazdasági harczát megnehe
zítették a hatóságok, melyek hivatkozva a 
hírhedt sztrájk-rendeletekre, minden alka
lommal a munkáltatók pártját fogták.

A vidéki főkapitányok és szolgabirák tör
vénytelen intézkedései ellen a munkásság 
hiába fordult a belügyminiszterhez. Ezért a 
munkásoknak maguknak kellett oly eszkö
zökről gondoskodni, amelyekkel jogukat né
mileg biztosítsák. Ilyen eszköznek bizonyult 
a tömegsztrájk. Nem kevesebb, mint hat he
lyen tört ki általános sztrájk a hatósági 
visszaélések, többnyire sztrájktanyák betil
tása miatt. E sztrájkok minden esetben a 
sérelmes intézkedések visszavonására vezet
tek. Nagyvárad, Eszék, Zágráb, Lúgos és 
legutóbb Miskolc/ munkásai mutatták meg 
az összetartás és osztályöntudat fényes jelét 
az áltajános sztrájk mintaszerű rendezé
sével.

Az ipari munkások sztrájkmozgalmain kí
vül számos helyen, de különösen a dunán
túli vidéken a földművesek is sztrájkoltak. 
Ezekről a mozgalmakról nem állanak pon
tos adatok rendelkezésünkre, a beérkezett 
tudósítások alapján azonban konstatálható, 
hogy kevés kivétellel némi sikerrel vég
ződtek.

összefoglalva mindent, ismételjük, hogy 
az 1905. év a magyarországi munkásmoz
galmak történetében kiváló helyet foglal el. 
Az egyik oldalon politikai jogokért, a má
sik oldalon emberséges megélhetésért foly
tak emberfeletti harczok. És nem hiába: a 
szervezett munkásság dicsőségesen állotta 
meg helyét e harczokban. Politikai harczai- 
val kényszeritette a kormányt, hogy a vá
lasztói jog  reformjával foglalkozzék, gazda
sági harczaival pedig visszaverte a német- 
országi minta szerinti kizárásokat, rövidí
tette a tulhosszu munkaidőt és az élelmiszer- 
és lakbér-uzsora ellenszeréül kivívta a na
gyobb munkabéreket, Ha gazdasági téren 
voltak is veszteségeink, az elért eredmények 
messze felülmúlják ezeket.

Kétségtelen azonban, hogy a magyaror
szági munkásságra még nagy feladatok 
várnak. A munkáltatók erősen szervezkednek 
és lesben állanak, hogy a régi állapotot is
mét meghonosítsák. Jó lesz ezzel számolni.

Szervezkedés.
Országszerte, ahol a fodrászsegódek át

érzik és belátják szolgaias helyzetük tart
hatatlanságát, mindenütt megragadják azt 
az eszközt, amely ezen hivatva van segí
teni ; ez pedig nem más, mint a szorosan 
vett osztályharcz alapján való szervez
kedés.

Az idők hosszú folyamán sikerült a fod- 
rászsegédeket félrevezetni. A sok hamis, 
hangzatos jelszóval, hogy hát: ők nem olyan 
munkások, mint a többiek, nekik nincs szük
ségük a szervezkedésre, mert amit csak meg 
lehet, adni, mindent megadnak a borbély- 
munkáltatók. A fodrászipar az nem gyár- 
ipar. A fodrászsegédekböl mindegyikből önálló 
munkáltató lesz, nem úgy, mint a gyári mun
kásokból, stb.

Persze, akik ezen hangzatos jelszavakat 
megeresztették, önmaguk is tudatosan vagy 
öntudatlanul az urhatnámság, a burzsoá- 
majmolás nyavalyájába estek, korgó gyo
morral bár, de annál nagyobb felfelé ka
paszkodással.

Az uj idők szele azonban felrázza tespe- 
désükből a fodrászsegédeket is, akik öntu
datra ébredve, belátják azt, hogy a szolga
ság, a hétrét-görnyedés, alázatosság akár
milyen ruhában is járnak áldozatai s akár
milyen „intelligens*' jelzőkkel akarják őket 
megtéveszteni és tudatlanságukban megtar
tani, ma már elviselhetetlen. A külsőség, a 
látszat kedvéért nem engedik magukat többé 
kizsákmányolni, hanem ők is jogot formál
nak az emberi élet tisztességes és mindent 
kielégítő fentartási eszközeinek megszerzé
séhez.

Az ország nagyobb városaiban a fodrász- 
segédek példát vettek a többi munkásoktól, 
hogy csakis úgy lehet megváltoztatni az 
eddig mindenkitől lenézett szolgaias helyze
tüket., hogyha szervezkednek, azaz összetar
tás által megalakítják szakegyletüket, ahol 
testvéri szeretettel egymás baját átérezve, 
felvilágosítják, ellentállóvá teszik egymást 
a tudás, a felvilágosodottság fegyvereivel.

Nagyon természetes, hogy azokat a szak
társakat, akiket eddig a sok hangzatos meg
tévesztés, a tespedés, a semmivel sem (még 
önmagával sem) törődés karjaiba dobott 
nagyon nehéz kiragadni a tétlenségből. 
Azonban mindig akadnak úttörői a küzde
lemnek, akik felrázzák mély álmukból azo
kat, akik öntudatlanul önmaguknak is ellen
ségei.

Tudjuk jól, hogy az uttörés nehéz mun
kája a legfárasztóbb, de nem szabad csüg
gedni, minden szaktárs, aki belátja azt (s ki 
ne látná be?) hogy a fodrászsegédeknek is 
épp úgy, mint a többi munkásoknak egy 
táborban kell lenni, hogy emberi jogaikat 
megismerjék és azokat ki is vívják.

Minden városban, ahol 15-nél több fodrász
segéd van, szervezkedjenek, ismertessék meg 
egyesek a szaktársakkal a szervezkedés, az 
egyesülés czélját, magyarázzák meg nekik, 
hogy: „az erő az egyesülésben rejlik s az

egyesülés utján tudásra tesznek szert, a tudás 
pedig a legnagyobb hatalom / “

Mindenütt, ahol meggyőzték a szaktársa
kat a szervezkedés szükségességéről, ott 
alakítsák meg a „Magyarországi Borbély- 
és Fodrászsegédek Szakegylete" helyicsoport
ját. Az alakításhoz szükséges felvilágosítá
sokkal a szakegylet központi vezetősége 
mindenkit ellát, aki oda fordul. (Budapest, 
VII., Sip-u. 16. sz.)

Minden fodrászsegéd vegye ki részét ebből 
a felvilágosító munkából; ezzel úgy a saját, 
mint az összesség ügyének hasznára fog 
válni.

Elég hosszú ideig viseltük a szolgaság, a 
gyáva megalázkodás jármát, elérkezett az 
ideje, hogy mi is emberek, öntudatos mun
kások legyünk. Előre! Fel a munkára!

Szaktársi üdvözlettel: 
a fodrászsegédek szervező-bizottsága.

Közgyűlés.
Jegyzőkönyv. Felvétetett 1906. május 

21-én tartott I. évi rendes közgyűléséről. 
Klincsák János elnök, miután a határozat- 
képességet megállapítja, üdvözli a tagokat, 
a közgyűlést megnyitja s a jegyzőkönyv 
hitelesítésére Boross Ignáczot és Stefatits 
Antalt hívja fel. Következik a napirend. 
Nagy Béla titkár évi jelentésében elmondja, 
hogy a lefolyt évben beiratkozott 695 tag, 
ebből tagsági jogát elvesztette 581, s nem 
számítva a csoportokat, a fővárosban jelen
leg 116 igényjogosult tag van. A vidéken 
17 szakcsoport alakult meg, amelyek azon
ban a kellő ügykezelési útmutatás hiányá
ban nem tudtak megfelelni a czélnak. Itt 
is, mint a fővárosban, a nagy fluktuáczió 
miatt a vezetőségnek nem állottak anyagi 
eszközök rendelkezésre a kellő útmutatás 
és berendezés eszközlésére. A vidéki cso
portok emiatt több Ízben feloszlottak és 
újra alakultak. Ezen a rendszertelen hely
zeten csak az uj ügykezelési berendezkedés 
és szabályzat lesz hivatva segíteni. A munka
közvetítést sem lehetett a kellő kívánalmak 
szerint vezetni, mert a munkanélküli tagok
nak semmi igény jogosultságuk sem volt az 
elhelyezés igénybevételére. A tagsági dijak 
fizetése iránti kötelezettségnek a tagok egy
általán nem tettek eleget. így megtörtént 
az, hogy a fővárosban beiratkozott 695 tag 
az elmúlt évben 15967 héttel maradt hát
ralékban, amelynek járulékai ha befolynak, 
nagyot lendítettek volna a szakegylet er
kölcsi és anyagi helyzetén. S bár elismeri, 
hogy a vezetőség nagyobb része volt ezen 
hanyagságnak oka, mindamellett azon veze
tőségi tagok nevében és részére, kik meg
tettek minden tőlük telhetőt s nem kímél
tek áldozatokat sem a szakegylet érdeké
ben, kéri a jelentés tudomásul vételét és a 
felmentvény megadását.

Möder Péter pénztárnok terjesztette be 
ezután az 1905. évről szóló zárszámadást. 
Az elmúlt év bevétele deczember 31-ig 
2169 kor. 17 üli. volt, kiadása 2006 kor. 
21 fillér, egyenleg 1906. évre 162 korona 
96 fillér.

Malicsek Károly az ellenőrző bizottság 
nevében kijelenti, hogy a könyveket több 
ízben átvizsgálták s rendben találták. Kéri 
a pénztári jelentés tudomásul vételét és a 
felmentvény megadását.
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Borosa Ignáez a vezetőség1 hanyagságát 
emliti fel, amely nem tartotta szem előtt a 
szakegylet anyagi és erkölcsi érdekeit, s 
nem keresett alkalmat és forrást arra, hogy 
gazdasági téren pótoltassanak a hiányok, 
sem vigalmat, sem felolvasásokat nem ren
dezett a vezetőség.

Tóth István és az elnök hosszú felszóla
lása után Nagy Béla élt a zárszóval, mi
ntán a közgyűlés a jelentést tudomásul 
vette és a felmentvényt megadta.

A közgyűlés ezután rátért az nj vezető
ség megválasztására, korelnöknek Kiss 
István lett megválasztva, a jelölő bizott
ságba Stefatits, Malicsek és Ferenczy szak
társak lettek kiküldve. A közgyűlés felfüg
gesztése után korelnök újból megnyitván a 
gyűlést, Ferenczy a bizottság nevében a kö
vetkezőket ajánlja az uj vezetőségbe : el
nöknek Klincsák Jánost, alelnököknek Je- 
russe Gábort és Mancz Andrást, számvizs
gálóknak Boross Ignáczot, Fellner Ferenczet, 
Bozsejovszky Nándort, választmányi tagok
nak: Varga J., Müller M., Müller 1)., Sebei
mig J., Kőmives A., Barocsay B., Malicsek 
K., Ferenczy M., Flenert P., Stefatits A., 
Síkos A., Gödör A., Luka K., Tóján J., 
Weisz A., Nagy B., Kiss I., Pajtás A., pót
tagoknak Bagó T., Frey G., Zöldy L, Mo
der P., Iszakovits S. és Tóth I. szaktársa
kat, ügyésznek Pollatsek S. dr.-t.

Á közgyűlés rövid vita után megválasztja 
a jelölteket.

Klincsák János veszi át ismét az elnök- 
lést s megköszönvén az előlegezett bizal
mat, kéri a megválasztott vezetőséget és a 
tagokat, hogy a jövőben támogassák mun
kájában őt és a vezetőséget s akkor hiszi, 
hogy a következő időkben kielégítő munkát 
lesz képes végezni a vezetőség.

Az ügykezelési szabályzatot Nagy Béla is
merteti főbb vonásokban, amely a szaklap
ban is közöltetett, különös tekintettel a le
szállított tagdijakra és a szaklap dijára 
vonatkozó pontjaira. A közgyűlés nagyobb 
vita nélkül egész terjedelmében elfogadja 
az ügykezelési szabályzatot.

A szaklap czélját és hasznát szintén Nagy 
Béla ismerteti, a kiadó- és szerkesztő-bizott
ság nevében felhozza azon okokat, melyek 
miatt több ízben akadályozva lett annak 
megjelenése. Utal arra, hogy az ügykeze
lési szabályzat idevonatkozó része lesz hi
vatva megszüntetni ezen rendellenességet. 
A közgyűlés Boross, Nagy Géza s Ferenczy 
felszólalása után elhatározza, hogy a jövő
ben csakik igényjogosult tagok kaphatják 
meg a szaklapot,

Indítványok. Nagy Béla indítványozza, 
hogy a közgyűlés állapodjon meg a munka- 
nélküli segély folyósítására nézve és uta
sítsa a választmányt, hogy állapítsa meg a 
segély magasságát és dolgozza ki az erre 
vonatkozó szabályzatot. A közgyűlés Bo
ross Ignáez módosításával, amely egy havi 
határidőn belüli elintézést javasol, elfogadja 
az indítványt.

Nagy Géza indítványozza, hogy a befize
tendő járulékok osztassanak be gazdasági 
szempontból különféle alapokra, melyek 
nagyban elősegítik a takarékos gazdálko
dást. A közgyűlés elfogadja az indítványt 
és a kivitellel megbízza a vezetőséget.

Több tárgy nem lévén, elnök kéri a ta
gokat, hogy a jövőbeni nagy feladatok ér
dekében hathatós közreműködéssel támogas
sák a vezetőséget felelőségteljes munká
jában.

•Ezután a közgyűlést bezárja.
K. m. f.

Nagy Béla, Klincsák János,
titkár. elnök.

Boross Ignáez.
Stefatits Antal.

A vidéki csoportokhoz.
A vidéken levő szaktársak szervezkedése 

mig egyfelől rohamosan előrehalad, addig a 
csoportok beléletében igen sok kívánnivalót 
hagy hátra. Legnagyobb baj szaktársaink
nál, hogy a szalmaláng kisebbedésével ér
deklődésük is megfogyatkozik. Más munkás- 
társainknál azt látjuk, hogy estéröl-estére 
összejönnek a csoport helyiségében, vitat
koznak s a felvilágosodottabbak oktatják 
azokat, kiknek nem volt alkalmuk az élet 
és társadalom igaz mélyébe tekinteni. Ná
lunk a legtöbb csoportnál egyáltalán nem 
járnak a csoport helyiségébe, vagy csak 
nagy ritkán, mikor a vezetőség már több 
Ízben felszólítást intézett hozzájuk, hogy 
jelenjenek meg a taggyűlésen.

Ha ezen nemtörődöm viselkedését vizs
gáljuk szaktársainknak, megtaláljuk az okát 
annak is, hogy az ügykezelés a csoportok
nál nagyon rendetlen és nem elég rendes 
időben történik, az adatok beszolgáltatása, 
a havi leszámolás, a heti befizetési és fel
vételi lapok beküldése a központnak. Pedig 
ezáltal a központi vezetőség munkáját is 
megnehezítik, mert a központ nem kí
sérheti figyelemmel a csoportok fejlődését; 
azonban arról is későn értesül, ha a csoport 
ügye gyengén áll és igy nem is jöhet a 
kellő időben segítségére a csoportnak. A 
jövőben nem szabad ennek megtörténni. A 
csoportok vezetőségét utasítjuk a követke
zőkre :

Minden hóban tartoznak taggyűlést egy
behívni, melyen a tagoknak a szakegylet 
iránt való erkölcsi és anyagi kötelezettsé
geikről nyújtsanak felvilágosítást.

Azon városokban, hol a csoport helyisége 
együtt van a többi munkásokéval és azok 
felolvasást, vitaestélyt tartanak, azon fel
olvasáson a mi szaktársainknak is feltétle
nül meg kell jelenni. Ezen alkalommal a 
csoportok vezetőségei kötelesek jópéldával 
elöl járni és ezen irányban az agitácziót ki
fejteni. Azon esetben, ha nem egy helyiség
ben volna a csoport a többi munkástársaké
val, úgy a csoportok vezetőségének köteles
sége az ottani szaktanács utján felvilágosí
tást kérni aziránt, hogy hol és mikor lesz 
felolvasás s azon minél tömegesebben jelen
jenek meg a szaktársakkal,

Azon szaktársakat pedig, kiket hosszas 
rábeszélés után sem tudnak a szakegylet, 
illetve csoport iránti kötelezettségeiknek 
megnyerni, azt erkölcsi kényszerrel kell 
kényszeríteni a kötelezettség teljesítésére. A 
csoportban való összejövetelek alkalmával 
egy megbízott mindig vizsgálja meg az 
összes szaktársak tagkönyveit s figyelmez

tesse őket esetleges hátralékaik kiegyenlí
tésére.

A vezetőség is győzze meg őket arról, 
hogy kötelességek nélkül jogok nincsenek. 
Nagyon természetes, hogy a vezetőségnek 
kell jópéldával előljárni úgy az anyagi, 
mint az erkölcsi kötelességteljesités terén.

A tagokat pedig figyelmeztetjük arra, 
hogy a vezetőséget segítsék munkájában s 
ott, ahol alkalom kínálkozik reá, a taggyü- 
élseken vonják kérdőre az esetleg elköve
tett mulasztásokért. A csoport beléletén kí
vül nincs helye semmiféle megjegyzésnek 
és birálgatásnak sem a tagok, sem a veze
tőség részéről.

Ezeket a csoporban kell elintézni s a 
csoport tagjainak egyöntetűen kell eljárni 
minden, a szakegyletet érintő dologban.

Ennélfogva természetes követelmény az, 
hogy a határozatok vérehajtásánál a kissebb
ség mindig a többség akaratához alkalmáz- 
kodjék. Jla azonban a kissebbség úgy véli, 
hogy sérelmes a kimondott határozat a 
szakegyletre nézve, úgy joga van a hatá
rozat jövőbeni megváltoztatása érdekében 
meggyőző érvekkel a többséget felvilágosí
tani ennek megváltoztatása iránt.

Mind az ideig azonban, mig csak több
ségi határozat nem szentesíti a kissebbség 
véleményét, feltétlenül be kell tartani a már 
hozott határozatot.

S aki ezt nem tenné, azzal az alapszabá
lyok 7. §-a szerint kell elbánni.

A központi vezetőség.

SZEMLE.
Hajsza a földművesek szervezete 

ellen. Rettentő módon megijedtek a nagy
földbirtokok urai, a papok, mágnások és 
egyéb népnyuzók, a földmunkások szervez
kedésétől.

A földműves-munkások szervezeteiben ők 
természetes ellenségeket látnak. Pedig a 
szervezeteknek csak az a czéljuk, hogy a 
földműves munkások viszonyait javítsák; 
hogy a 69 filléres napszámot emeljék, leg
alább olyan összegre, amiből a földműves- 
munkás is emberségesen megélhessen, ha 
nem is olyan jól, mint az urak vadászkutyái 
vagy parádés lovai.

De ez a törekvés éppen elég ahhoz, hogy 
az államfentartó magyar uriosztály teljes 
erejével forduljon ezen szervezetek ellen. 
Miután az államban ők az urak, a kormány, 
a törvényhozás teljesen az ö befolyásuk 
alatt áll, meg is indult a hajsza az egész 
vonalon a földművesek szervezetei ellen, a 
69 filléres bérek fentartása érdekében.

Az urak tönkre akárják tenni a föld
műves munkások szervezetét, mert a szer
vezett munkásoknak valamivel magasabb 
bért kellene fizetni, ami az Ő dolognélküli 
jövedelmüket némileg apasztaná. Ezért min
den törvénytelenségre, minden embertelen
ségre készek.

De a szervezett ipari munkások már meg
mondták ebben a dologban véleményüket. 
Folyó hó 10-én a budapesti munkások hatal
mas tüntetéssel feleltek az uraknak és ki
mondták, hogy a szervezkedési jog  védel
mére nem fognak habozni a legerősebb
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fegyvert, a tömegsztrájkot is használatba 
venni.

Már most csak arra vagyunk kiváncsiak, 
hogy az Omge és Darányi Náczi földmive- 
lésügyi miniszter ur miért nem néz szét az 
országos baromfi tenyésztési egyesületben 
is, miért nem védi meg ott is a földbir
tokosok érdekeit, ahol Parthay Géza ur 
garázdálkodik, ahol Parthay ur egy sze
mélyben igazgató, elnök, pénztárnok, stb., 
amely egyesületnél három tag válassza meg 
évről-évre Nyáry Jenő báró, főrendiházi 
háznagy urat elnöknek, akinek azonban tu
domása sohasem volt arról, hogy ő itt is 
elnök.

Miért nem tart ott a VII. kerületi elöl
járóság vizsgálatot, ahol csak az 1901. évi 
április hó 11— 22-ig tartott kiállítás szám
adásait, a fővárostól kapott 1000 korona 
szubvenczió hovaforditását, a kanári- és 
galambtenyésztők befizetett tagsági dijait, 
hogy hol lettek azok elkönyvelve, stb.?

Különben is, mi elfelejtettük azt, hogy az 
az egyesület Parthay urnák magántulaj
dona, patronusa pedig Nyáry Jenő báró ur.

Temesvár. Május 21-én a kizsákmányoló 
építőmesterek profitdühe és ezeknek a szol
gálatában álló hatóságok közreműködése 
általános sztrájkba kergette temesvári mun- 
kástársainkat. Az összes szakmák szervezett 
munkásai testvéri szolidaritásba léptek az 
épitőmunkás-elvtársaink érdekében.

A temesvári fodrászsegédek is, bár csak 
120-an voltak szervezve, mégis szép tanú- 
jelét adták munkástársi együvé tartozandó- 
ságuknak, amennyiben az összes szaktársak 
kivonultak a műhelyekből és két napig, sőt 
ha kellett volna, tovább is részt vettek volna 
az általános sztrájkban. De a munkásság 
összetartása gondolkodóba ejtette az összes 
kizsákmányolókat és az általános sztrájk 
sikerre vezetett.

Temesvári szaktársainkra büszkék lehe
tünk, mert — bár a legutóbbi időben kezd
tek szervezkedni -— mégis czél- és öntuda
tosság tekintetében példát mutathatnak az 
egész ország fodrászsegédeinek, sőt az „in
telligensének nevezett fővárosi szaktársak
nak is.

Íme fővárosi szaktársak, mi közvetlenül 
a saját érdekünkben is lusták vagyunk szer
vezkedni és jogainkért síkra lépni. Nem úgy 
van ? Sajnos!

Nagykanizsa. Jegyzőkönyv, felvétetett 
1906. márczius 14-én tartott rendes évi köz
gyűlésről. Napirend: A vezezőség jelentése, 
felmentvény megadása. 2. A vezetőség meg
választása. 3. Indítványok.

Molnár Béla elnök üdvözli a jelenlevőket, 
felszólítja Zapletál jegyzőt az alakuló köz
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasására. Ennek 
megtörténte után Kincse János és Yágner 
Kálmán hitelesítik azt.

Zapletál Simon teszi meg a jelentést a 
vezetőség működéséről. A múlt évi bevétel 
141 kor. 70 fill., kiadása 134 kor. 68 fül., 
egyenleg márczius hóban 7 kor. 02 fill. A 
közgyűlés tudomásul veszi a jelentést s a 
felmentvényt megadja.

Ezután az uj vezetőség megválasztása kö
vetkezett. Elnök lett: Molnár Béla, jegyző: 
Kalocsai Ödön, pénztáros: Jancsiu Róna, 
ellenőr: Domino Ferencz, választmányi ta
gok: Halász Ödön, Kálovits S., Mankovics 
8., Gyümölcs L., póttagok: Vagncr K. és 
Encz S.

Molnár Béla indítványozza, hogy a cso
port helyisége ezentúl az összmunkásság 
helyiségében együtt legyen. Többek hozzá
szólása után a közgyűlés úgy határozott,

hogy egyelőre a régi helyiségben maradjon 
a csoport. Több tárgy nem lévén, elnök a 
közgyűlést berekeszti.

Kalocsai/ ()., sz, jegyző.
Gyula. Gyulai szaktársaink 1906. már

czius 23-án tartott értekezletükön a csopor
tot újjáalakították.

A csoport vezetésére a következők lettek 
megválasztva: Leib János, elnök, Güntner 
Albin, jegyző, Barát Gáspár, pénztáros, 
Buchholcz János, ellenőr, Stefan M., Sper 
S., Pállá A. és Tiba L. választmányi tagok.

Az uj vezetőségnek lesz most komoly fel
adata, hogy a csoport megerősödjön. A múlt 
tapasztalatai serkentsék kitartóbb munkára 
a szak társakat.

Miskolcz. Itteni szaktársaink folyó hó 
10-én alakították meg szakegyletünk 17. sz. 
helyicsoportját. Tepper Sándor üdvözölte a 
megjelenteket, a taggyűlés vezetésére elnök
nek Szabó Rókusi, jegyzőnek Szladits Jenőt 
ajánlotta, kiket egyhangúlag* elfogadtak. 
Elnök ezután átadja a szót Kovács Alajos 
elvtársnak, ki fejtegeti és felolvassa a 
„Magyarországi Borbély- és Fodrászsegédek 
Szakegyleté“ -nek alapszabályait, majd indít
ványozza a szakegylet miskolczi csoportjá
nak megalakítását. A jelenlevők egyhangú
lag elfogadták az indítványt, mire az elnök 
megalakulónak nyilvánította ki a helyicso
portot.

A jegyzőkönyv hitelesítésére líoczián 
János és Galambos Károly szaktársakat 
kérte fel.

Következett a vezetőség megválasztása. 
Elnök : Szabó Rókus, jeg y ző : Alagi Rezső, 
pénztáros: Darányi Rezső, ellenőr: Galam
bos Károly, könyvtáros: Csabay Kálmán és 
Koczián János, választmányi tagok; Hrasky 
József, Orosz B., Tepper S. és Lenkey 1. 
választattak meg.

Miskolczi szaktársainkon most a sor, hogy 
a megválasztott vezetőséggel együtt a leg
nagyobb kitartással és egyetértéssel működ
jenek a szakegylet érdekében s a fodrász
segédek helyzetének megváltoztatásán.

Nagyvárad. Nagyváradi szaktársaink 
folyó hó 10-én alakították meg szakegy
letünk 18. szánni helyicsoportját.

A vezetőségbe a következőket választot
ták be: elnök: Szikszay Dániel, jegyző: 
Lövi Kálmán, pénztáros: Booclis Áron, 
ellenőr: Marton József, választmányi tagok: 
Kirchner M., Marton G., Török 8., Pruicz 
R., póttagok: Osete 1., Jurovits M.

Most már csak előre, fokozott erővel fel 
a munkára!

KÜLFÖLD.
AUSZTRIA.

Uj testvérlap keletkezőben. Mint 
örömmel értesülünk, a bécsi, illetve osztrák 
szaktársaink szervezete egy szaklap kiadá
sán fáradozik. Hogy a laphoz szükséges 
anyagi alapot megteremtse, gyűjtést indí
tott. Felhívást bocsájtott ki az összes szák
társakhoz, melyben őket adakozásra szó
lítja fel.

A lap, mely alakulóban van, hivatva lesz 
a fodrászsegédek között az öntudatot, a fel- 
világosodottságot terjeszteni. Az eszme, 
melyért harczolni fog, nem egyes országé, 
hanem az egész világ munkásságáé, mely 
egyedül ettől, ennek diadalától várja fel- 
szabadulását. Meg kell tehát tennünk köte
lességünket. nekünk is. Erőnkhöz mérten 
támogatnunk kell ezen lap alapjának léte- j

sülését. Adományok, melyek levélbélyegben 
is küldhetők, az Osztrák Fodrászsegédek 
Szakegylete pénztárnokához, Kiss Márton 
Wien, 6, Königseggasse 10, 1. Stock czimre 
intézendők.

NÉMETORSZÁG.
Németországban úgy a szervezet tejlődése, 

mint az ('gesz ország fodrászsegédeinek 
mozgalma élénk haladást mutat. A legutóbbi 
kimutatás szerint a szervezet tagjainak száma 
a lefolyt év alatt megkétszereződött. A 
múlt évben több mint kétezer, ez évben az 
első negyedév alatt 410.000 márka munka
nélküli segélyt utalványozott ki. Az egész 
országban folyó mozgalmakról a következő 
tudósítást kaptuk:

Berlin. A szabad szervezet átadta a kö
veteléseket az ipartestületnek, mely egy leg
utóbb tartott gyűlésen a fodrászsegédek 
kívánságait visszautasította. Kérjük a szak- 
társakat; az ideutazástól tartózkodni.

Lipcse. A fodrászsegédek beadták köve
teléseiket, a tárgyalások folyamatban vannak.

Mühlhausen i. Els. Május 14-én, a 
fodrászsegédek gyűlése elhatározta a bér
mozgalmat. Megállapították a követeléseket, 
ami a főnököknek át lett nyújtva. A segédek 
részéről a szakszervezeti szövetség lett a 
tárgy a lás o k k al megbi zva.

Drezda. Miután a mesterek a in ült évi 
tarifát nem tartják be, a segédek bérharc zh*i 
lépnek.

Hamburg. Az április 19-én benyújtott 
követelések dolgában a tárgyalások folynak.

München. A segédek benyújtották köve
teléseiket az ipartestülethez. Az ipartestület 
azzal a kifogással akar élni, hogy először 
a múlt évi szerződést kell felmondani. Meg
jegyzendő, hogy a jelenlegi követelések a 
múlt évi szerződés megállapodásait nem 
érintik.

Apolda. A segédek a munkaadóknak a 
következő követeléseket állították fe l:

1. A három nagy ünnep másodnapjának 
teljesen szabaddá tételét.

2. Tizenkétórai munkaidőt, közben egyóra 
ebédidőt.

3. Vasár- és ünnepnapokon ötórás munka
időt.

4. Bérminimum heti 12 márka, fél ellá
tással, 18 márka ellátás nélkül.

5. A szervezet elismerése és a kötelező 
szak egy 1 éti elhelyezést.

Jena. A segédek benyújtották követelé
seiket, a tárgyalás folyamatban van.

Magdeburg. A három nagy ünnep má
sodnapjának teljes munkaszünetét a mesterek 
megadták.

Holzmindenben szintén megadták.

FRANCZIAORSZÁG.
Párisi szaktársaink két fontos követelé

süket kivívták: az egyórai ebédidőt, mely 
idő alatt (1 2-ig) az üzletek zárva lesznek;
hetenkint egy teljes szabadnapot, mely n 
keddi napban állapíttatott meg.

SVÁJCZ.
A fodrászsegédek központi szervezete 

(Bern) legutóbb tartotta közgyűlését, melyen 
a kővetkező határozatokat hozta:

1. Kiadja a szervezet megszűnt lapját, a 
„Dér Couffeur"-t. 2. A munkaközvetítést 
újjászervezi. 3. A munkaidő rövidítését és 
még számtalan olyan inunkaprogrammot tű
zött maga elé, melynek sikeres keresztül
viteléhez csak szerencsekivánatainkat küld
hetjük.
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HÍREK.
Csoportok figyelmébe! Figyelmeztet

jük a csoportok vezetőit, hogy a „ Felvételi 
jegyek“ szelvényeit minél előbb kitöltve, úgy 
a régi igény jogos tagok után, mint a most 
belépettek után küldjék fel, hogy az illetők 
törzslapjait kiállíthassuk. A szelvényeken azt 
is jegyezzék fel, hogy az illető mikor lépett 
be a csoportba, Azonkívül a csoport fenn
állása óta kitöltött heti befizetési lapokat is 
küldjék fel.

Figyelmeztetjük arra is, hogy a szaklap- 
dij külön postautalványon küldendő a szak
lapnak.

Felhívás Magyarország munkásaihoz!
Munkások, elvtársak! A budapesti szervezetek 
kiküldöttei 190H. június 8-án tartott ülésükön a 
tíeller F. erzsébetfalvai pipa-gyár termékeit 
bojkott alá helyezték. A bojkott oka, hogy nevezett 
cég nyúzta munkásait, az amúgy is nyomorúságos 
keresetükből Öt, meg tiz százalék bérlevonásokat 
eszközölt. Midőn a munkások nyomora elvisel
hetetlenné vált és megkérték a gyár főnökét, 
hogy legalább keservesen megkeresett bérüket 
adja ki csonkitatlanul, a válasz az volt, hogy 
öt munkást rendszabályozott. Ezt a munkások 
már nem nézhették nyugodtan. Szolidaritást vál
laltak társaikkal és sztrájkba léptek.

A budapesti szervezetek kiküldöttei magukévá 
tették a pipakészitők ügyét és legmesszebbmenő 
anyagi támogatást helyeztek kilátásba. De ez 
még nem elég. Szóba került az is, hogy a Hel- 
ler-féle gyár termékeit csak munkások veszik és 
igy utóbbiak fölhivandók,hogy a szívtelen gyáros 
pipáit bojkottálják. A szervezetek képviselői 
egyhangúlag fogadták el a bojkottra vonatkozó 
indítványt és most már a munkásokon a sor, 
hogy e határozatnak érvényt szerezzenek.

A Heller-fele pipák igen könnyen fölismer- 
hetök, mert a cég fölirását viselik.

A ki a miinkásnyuzást elítéli, az Mellen 
F .  fölinásu pipát nem vásárol.

A szervezett munkásság kötelessége, hogy a 
bojkott sikerét a legmesszebbmenő agitációval

előmozdítsa. Minden értekezleten, minden össze
jövetelnél figyelni eztetendők agy a mezei, mint 
az ipari munkások, hogy Heller-fele pipi lkat 
ne vásároljanak.

Minden kereskedő, ahol munkások megfor
dulnak, figyelmeztetendő, hogy a Heller b. 
gyárnál ne rendeljen pipákat.

A bojkott sikere a szervezett munkásság ma
gatartásától függ. Fel tehát a munkára! Tegye 
minden munkás kötelességét ! Könnyitsiink a 
végtelenségig kiszipolyozott pipakészitö munkás- 
társaink sorsán. Ne támogassuk a testvéreinket 
nyúzó gyárost!

Az összes párt- és szaklapok közöljék e fel
hívást. A szakszervezeti tanács titkársága.

Az amerikai magyarajku munkás
ság felhívást közöl a „Népszaváéban 
a magyarországi szoczialista munkásokhoz. 
Ebben a felhívásban óva intik a magyar- 
országi munkásokat, hogy fel ne üljenek a 
csábításoknak és Ígéreteknek, ha Amerikába 
akarják őket munkára szerződtetni. Ha pe
dig kimennek Amerikába, akkor forduljanak 
az ottani munkás-szervezetekhez, amelyek a 
bevándorlókat mindenkor önzetlenül ellátják 
tanácscsal és útbaigazítással.

„Újabban Magyarországból valóságos nép
vándorlás indult;'meg Amerika felé, mondja 
a felhívás, s amint a jelek mutatják, ez még 
emelkedni fog.

Mi, szervezett munkások, kötelességünk
nek tartjuk figyelmeztetni az Amerikába ki
vándorló munkástestvéreinket, hogy Ame
rika sem az az ország, ahol a munkás „mil
liókat szerez.“ A munkásság itt is elkesere
dett harezot folytat a tökével szemben, ép
pen úgy, mint mindenfelé. Nem múlik el 
hét, hogy egyik vagy másik munkaüzemben 
— a kisebbeket nem is említve — a szer
vezett munkások bérharezba ne állnának. S 
nincs oly elgondolható iparág, amelyben az 
ujabbnál-ujabb gépek egész tömeg munkást 
az utczára ne dobnának, ami a női és gyer
mekmunka-rendszert óriási mértékben emeli.

Ily körülmények között az amerikai mun
kásság helyzete folyton nyomasztóbb és két
ségbeesettebb lesz.

A szervezett munkások bérharczát állan
dóan veszélyeztetik nemcsak a benszülött

szervezetlen munkások óriási tömegei, ha
nem a mindenfelől beözönlő nagyszámú ki
vándorlók is, akik a nyelvet és viszonyo
kat nem ismerve, rendszerint egyes privát 
„munkaközvetítők, cselédclhelyezők, banká
rok és közjegyzők•* szédelgő csalóbandájá
tól kecsegtető Ígéretek mellett mindenfelé, 
az egész országban sztrájktörőkul szállíttat
nak. Fájdalom, az amerikai tőkések örömére 
és a magyar név dicsőségére, az ilyenfajta 
munkásokat szállítók között nem kis szám
ban szerepelnek magyarok is. Rendszerint 
oly egyének, akik most a haza mentésében 
vezérszerepet visznek, de odahaza mint sik- 
kasztókat és csalókat köröznek. Ezek a szél
hámos csalók lel ki ismeretlenül küldözgetik 
a szegény, tudatlan és a viszonyokban já 
ratlan munkástestvéreinket mindenfelé az 
egész országba a busás „közvetítésig dij 
fejében.“ Felhívjuk szaktársainkat is a 
fentiek figyelembevételére.

Uj szaklapok. Rövid idő alatt a szak- 
szervezeti mozgalom három szaklapot nyert, 
még pedig az élelmezési munkások, a bő- 
röndösők és szíjgyártók, továbbá a kalapo
sok időszaki lapokat adnak ki, melyeknek 
hivatása a szervezkedés és a munkásérdekek 
előmozdítása.

A legutóbbi kimutatás óta a követ
kező összegek érkeztek a szakegylet köz
ponti pénztárába:

Komáromi csoport 13.15 kor,, temesvári 
csoport 35.46 kor., nagykanizsai csoport 
26.28 kor., komáromi csoport 4.06 kor., 
gyulai csoport 12.28 kor.

A  szakegylet helyisége: VII. kér., 
Sip-utcza 16. szám alatt van. Telefon-szám : 
43— 19.

Pénztári órák: kedden és pénteken este 
8 órakor kezdődnek.

Beiratási dij : 50 fill., heti tagdíj 20 fill.
Munkaközvetítés: délelőtt 8— 10-ig, délután 

4— 6 óráig.

Felelős szerkesztő: Kiss Béla.
Kiadja : Lapbizottság.

Á N G YÁ N  BÉLA fodrászati illat
szer- és pipere- 
czikkek raktára

Budapest W l l jó z s e f -  
körut 9 (Bazár-udvar).

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

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

fodrász
I-sö rendű 5 korona.
II-rendi! 4 korona.

Mintával készséggel 
szolgálunk.

kabátok
-  Gáspár Testvérek -
bajuszkötö ipartelep és fodrászati czikkek berendezési vállalata 

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

villanyerőre berendezett mü- és borotva- 
homoru-köszörüldéj e

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

borotváit, ollóit, haj vágó 
gépeit stb. kitünően, jó t
állás mellett óhajtja kö- 
szörültetni, forduljon bi
zalommal fenti czéghez. 
Legolcsóbb bevásárlási 
forrás mindennemű első
rendű aczél-készítm é
nyekből. Vidéki meg
rendelések pontosan tel
jesítetnek. A  t. fodrász 
urak figyelmét felhívom

n - - - - - - - - - -
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a t. fod

rász urakat, hogy Rottenbi'llér- 
utczai üzIetemet megnagyol>bitás 
végett

Erzsébet-körut 24.
szám alá helyeztem át.

Raktáron tartok mindennemű 
aczélárukat és összes fod
rászati czikkeket, csakis 
elsőrendű gyártmányú an
gol, svéd borotvákat, valódi 
franczia és amerikai haj- 
vágó gépeket, ollókat, fenő 
szíjakat, stb.

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

teljes tisztelettel

Dreszmann Károly.

-----------------------------------

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

❖

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

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

-  lések és az összes pipereozikkekben. * .......

Eredeti ROXO- és MONOPOL-BOROTVÁK minden szélességben és kö
szörüléssel. Köszörülések gyorsan, pontosan eszközöltetnek és 8 napon 
belül megküldetnek. Képes árjegyzék Ingyen és bérmentve.
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Az összes lent ábrázolt 
borotvák saját műhelyem
ben vannak köszörülve, 
használathoz egész készen 
Fenve, drbkónt franczia élű 
fi/n keskeny 3 korona, Fél- 
keskeny */« :'Llü kor., 7« 
széles r,/8 3.40 kor., ugyan
azok Fél homorú vagy egész 
homoru éllel 8/a keskeny 
3.20 kor., V* Fél keskeny 
3.40 korona, r>/s Félszéles 
3.60 kor.. %  széles 4 kor.

Paragon jellegű borotvák
keskeny 4 kor., ‘/a széles 
4.40, egész széles 5.— kor.

Eredeti „ROXO“  borotvák.

magyar villanyeröre berendezett borotva homorú 
köszörű-műhely és saját gyártmányú aczéláruk rak
tára. Gyári raktár a legjobb angol, német, franczia 
es svéd, aczelárukban. — Szabadalmak tulajdonosa, 
magyar kir., franczia , neme/, birodalmi mintavéd- 
j fíffl) osztrák szabadalom. — Képes árjegyzékkel 
kívánatra ingyen és bérmentve szolgálok. —  Kitün
tetve a? 1900. párisi világkiállításon ezüst, éremmel.

Midiin a tisztelt vevőimet, az újonnan berendezett, 
Vlil., Baross-utcza 1. és Üllöi-ut, 4. szám alatti 
üzleteimre es különféle czikkekben meg nagyobb itott 
raktáram megtekintése végett felhívom, becses jóindula
tába magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

ZA Olt ÁL JÁNOS.

Világosság könyvnyomda
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