
IV. évfolyam Budapest, 1907 február 15. 2. szám

MAGYARORSZÁGI

S Z A K L A P J A
A MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK SZAKEGYLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

ELŐFIZETÉSI ÁR : Szerkesztőség' és kiadóhivatal:

«'•« - ............ -  -  I komna M egjelenik minden hó 15-én. VIL ker > Dob-utca 49, II. 13. sz.
lel övre— ........  — "" - » hová mindennemű levél és pénzbeli kit lilémé-

Egyes szám ára 20 fillér. I | nyék intézendflk.

A  magyarországi borbély- és 
fodrász-segédek szakegylete 1907. 
évi április lió 1-én, húsvéthétfőn, <1. u. 2 
órakor, Budapesten tartja

rendes évi közgyűlését.
A napirendet a központi választmány 

ideiglenesen a következőkben állapította 
»nog :

1. A vezetőség jelentése és a felmentvény 
megadása.

2. Az uj vezetőség megválasztása.
3. A munkanélküli- és utassegély szabály

zatának m egdllapitása.
4. Az alapszabályok módosítása.
5. Indítványok.
E helyen figyelmeztetjük az összes helyi- 

csoportokat, hogy az alapszabályok 9. £-a 
értelmében küldötteiket a helyicsopot köz
gyűlésén megválasztani el ne mulasszák. 
Oly helyicsoportok, melyek közgyűlésüket 
már megtartották, válasszák meg küldöt
teiket- az e célra külön összehívandó tag-1 
gyűlésen. A közgyűlési küldöttek nevei aj 
helyicsoport részéről a központi választ- j 
mánynak (VII., Dob-u. 49) haladéktalanul 
bejelentendők. Igazoltnak]csak azon küldöt
tek tekinthetők, kiknek nevét a helyicsoport 
előzetesen bejelentette.

Az alapszabályok 14. §-a értelmében
minden 15 igényjogosult tag után 1—1 kül
dött választandó.

Felhívjuk még a szaktársakat, hogy 
hátralékaikat rendezzék, mivel úgy a helyi
csoport, mint a küldött-közgyűlésen az alap
szabályok 6. §-a értelmében jogaikat csak 
úgy gyakorolhatják, ha járulékaikkal három 
hónapnál tovább hátralékban nincsenek.

Indítványok a tagok vagy csoportok ré
széről csak akkor tárgyaltatnak, ha azok 
N nappal a közgyűlés előtt a központi választ
mánynak benyújtottak. ( 12. §. g) pontja.)

Szaktársi üdvözlettel
a központi választmány.

Meghívó.
A magyarországi borbély- és fod- 

rász-segedek 1907. évi április 2-án

országos kongresszust
tartanak.

A kongresszus napirendje a kővetkező:!
1. A fodrász-segédek helyzete.
2. /Szervezkedés és agitáció.
3. A szaklap és az ellmt állási alap.

4. A tanonckérdés.
5. Az ipartestületi jogok kiterjesztésének 

kérdése.
b. A szervező bizottság megválasztása.
7. Indítványok.
A kongresszusra olyan városokból is killd- 

i hétnek küldötteket, ahol nincs még szervezet.
A küldötteket a nekik legalkalmasabb 

módon, gyűlésen vagy értekezleten is meg
választhatják.

A küldötteket és azok megválasztásáról 
szóló jegyzőkönyvet a szaklap szerkesztősé
géhez kell bejelenteni, illetve beküldeni. A 
kongresszusi kiküldöttek költségeiket saját
jukból, vagy pedig megbízóik hozzájáruld*

: sából fedezik. Lakásukról a szervező bízott- 
\ ság gondoskodik.

A szervező bizottság.

Szakszervezetünk fejlődése.
Talán a mi szakmánk az egyedüli, amely

nél a szervezkedés olyan nehezen fejlődött, 
hogy alig tudtunk 5 évi nehéz küzdelem 
után valamire vergődni. 1901. évben kezd
tük meg a szervezkedést, de 1905. év vé
géig nagyon nehezen tudták szaktársaink 
megérteni, hogy egyedül a szervezkedésben 
rejlik az erő.

De ha alapjában vizsgáljuk meg az oko
kat, arra a meggyőződésre jutunk, hogy 
nem is annyira a mi nehéz felfogásunkban 
rejlik a hiba, hanem magában az iparunk
ban. Mert, amíg más szakmáknál a mun
kásokat a munkaadó fizeti, addig iparunk
nál a munkaadó alig egy pár koronát fizet 
a munkánkért havonként, vagyis keresetünk 
kétharmad részét az általunk kiszolgált ven
dégok fizetik, tehát alamizsnaként kapjuk. 
És mert iparunknál a fizetés igy van beve
zetve, hogy nem a munkaadó, hanem a 
vendég fizet bennünket, nagyon természe- 
szetes, hogy alázatosnak, úgyszólván meg- 
hunyászkodónak kell lennünk, hogy minél 
több borravalót kapjunk fizetés gyanánt. 
Már pedig azt valamennyien tudjuk, hogy 
a szokás természetté válik és igy nálunk is 
természetié vált a megalázkodás és az attól 
való félelem, hogy abban az esetben, ha a 
saját jól felfogott érdekünkben is meg
mozdulunk, szervezkedünk, elveszítjük a

vendégek kegyét és helyzetünk még rosz- 
szabbá válik.

Ez a felfogásunk, szaktársak, nagyon 
téves, mert mi is épp úgy születtünk és 
épp úgy van jogunk az élethez, mint a 

; többi munkástársainknak és ha azok ki 
I tudták maguknak vívni a becsületes meg- 
I élhetési viszonyokat, mi is ki kell hogy 
! vívjuk azokat, vagyis félre kell tennünk 
minden félelmet és mint emberek, kell hogy 
küzdjünk megélhetésünkért.

De nem is kell összehasonlítást tennünk 
közöttünk és a modern alapon szervezett 
munkások között, akiknek ugyan nincs annyi 

! alkal műk a tanulásra, a művelődésre, ha
nem tegyük összehasonlítást a vidéken dol
gozó szaktársaink és magunk között és 
akkor arra a meggyőződésre jutunk, hogy 
a vidéken dolgozó szaktársaink rég fel
ismerték helyzetük tarthatatlanságát és mint 
munkásokhoz illő, szálltak szembe munka
adóikkal és követelték a becsületes munka
bért és majdnem minden esetben el is érték 

j 20— 25% bérjavitást és 12 órai munka- 
I időt.

Ezt az eredményeket minden sztrájk nél
kül leküzdötték maguknak a temesvári, 
miskolci, hódmezővásárhelyi, kecskeméti, kassai, 
szombathelyi, nagykanizsai, pécsi, székesfehér
vári, zombori, rövidebb munkaidőt kivívtak a 
pancsovai és részben a szegedi szaktársaink.

Ezek az eredmények, azt hiszem szak
társaim , buzdíthatnak bennünket is mun
kára, mert mégis csak szégyen, hogy mi. 
akik Budapesten dolgozunk, akiknek min
den alkalmuk meg van a szervezkedésre, 
hátrább vagyunk a vidéken dolgozó szak
társainknál. Vogyis amig a temesvári szak
társaink legkisebb fizetése 2(5 korona és 
ellátás, ellátás nélkül 7S korona, addig 
Budapesten vannak szaktársak, akik át) ko
rona havifizetésért dolgoznak, minden nélkül 
és a. legmagasabb fizetés </()- 70' korona 

\ éhbér.
De vidéki szaktársaink nemcsak a fentirt 

városokban indítottak mozgalmat helyzetük 
javításáért, hanem az egész Alföldön, a Bá
nát vidékén olyan mérveket ölt a, mozgalom, 
hogy a szervező bizottság kényszerítve érezte
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magát a szaklapot német szövegben is kiadni, 
hogy a szoros összeköttetése ezúton is 
meg legyen a németajkú szaktársakkal.

Németajkú szaktársainknak ezt a jogos j 
kívánságát készséggel teljesítettük és meg 
vagyunk győződve arról, hogy ez az újabb 
siker, amely bár nagy áldozatokba kerül, 
meg fogja hozni a kívánt eredményt.

És most újra kénytelenek vagyunk a 
Budapesten dolgozó szaktársakat felhívni, 
hogy tegyék félre szolgalelküségüket és 
szálljanak síkra, mint az férfiakhoz illő, 
helyzetük megjavítása érdekében, mert még 
is szégyen reánk, hogy túltesznek rajtunk 
azok a szaktársaink, akik előtt nekünk kel
lene jó példával elől járni. De fontolják 
meg jól maguk a budapesti mozgalom ve
zetői is a fent elmondottakat, mert részben 
ők maguk is okozói a hanyatlásunknak és 
tegyék jóvá mindazt, amit eddig elmulasz
tottak, mert még nincs késő.

A szervezd bizottság.

A közeledő kongresszus.
Április hó első napjaiban tartjuk a szak- 

egylet küldött-közgyüíósót és az országos 
kongresszust. Ezen tanácskozások első jelen
tőségét képezi, hogy ez lesz az első alka
lom, midőn a külföldi testvérszervezetek ki
küldöttjeik utján részt vesznek tanácskozá
sainkon.

E jelentőségtől eltekintve, már lapunk 
legutóbbi számában megemlékeztünk azon 
okokról, melyek bennünket egy országos 
kongresszus megtartására kényszerítenek. A 
felhozott okok teljesen elegendők arra, hogy 
siettessék a kongresszus egybehivását De 
ha azt hisszük, hogy csak egyedül ezek a 
körülmények azok, melyek a kongresszus 
egybehivását szükségessé teszik, akkor na
gyon tévedünk. Sokkal fontosabb, sokkal 
mélyrehatóbb okok azok, melyekről meg
feledkeznünk nem szabad ! De mielőtt ezek
nek fejtegetésébe bocsátkoznánk, áttérünk 
egy másik kérdésre, mely fontosságánál 
fogva úgyszólván életkérdését képezi a fod
rászsegédek jövöj ének.

Mint már mondottuk, nemcsak országos 
kongresszust tartunk, hanem ugyanekkor 
tartja szakegyletünk első rendes küldött-köz- 
gyűlését. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni, 
hogy ez lesz az első közgyűlés. Bár kon
statálnunk kell, hogy tartattak már eddig is 
közgyűlések, melyek teljesen az alapszabá
lyok szerint folytak le. Azonban ugyancsak 
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy 
egy közgyűlés erkölcsi erejét nem annak 
szabályszerűsége, hanem az a körülmény 
adja meg, hogy kik vesznek azon részt és 
tanácskozásuk milyen.mederben milyen ered
ményeket gyümölcsöznek.

Mint tudjuk, országos egyesület vagyunk. 
Nemcsak Budapesten, hanem az ország egész 
területén vannak tagjaink. Már ebből kifo
lyólag az eddig lefolyt közgyűlések nem 
vehetők figyelembe már azért sem, mert 
ezeken csak a budapesti és legfeljebb a 
közel levő csoportok képviselői vettek részt. 
Ezen okoknál fogva — bár jogukban állt 
volna nem végezhettek olyan munkát, 
mely egy életerős szervezet kiépítéséhez 
szükséges. Első kötelessége tehát minden 
csoportnak, hogy e közgyűlésen képviseli

tesse magát, hogy kiküldöttei utján a vidék
csoportok érdekeit megvédhessél* és segít
ségünkre legyenek abban az óriási munká
ban, mely szervezetünknek egy sziklaszilárd 
alapot van hivatva megteremteni.

Hiszen tudjuk mindannyian, hogy komoly 
mozgalomról csak ott lehet szó, ahol erős 
szervezet van. Ha tehát látjuk az ország 
fodrászsegédeinek nyomorúságos helyzetét, 
ha a látottakon nem akarnak egyszerűen 
napirendre térni, hanem emberekhez, fel
világosodott munkásokhoz méltóan segíteni 
akarunk rajtuk, akkor első kötelességünk 
megteremteni a mozgalom szilárd bázisát.

Egy szakegylet vagy szervezet alapjának 
talaját az alapszabályok képezik. ITa a talaj 
egészségtelen, reá szilárd alapot építeni nem 
lehet. Hanem ha ez fenn is áll, a mai előre
haladt kulturális viszonyok mengedik, hogy 
a talajt megszilárdítsuk, egészségessé te
gyük.

A mi szakegyletünk talaja nagyon egesz- 
ségtelen. A mi szakegyletünk alapszabályai j 
nagyon sok kívánni valót hagynak maguk 
után. Ha mi ezt egészségessé akarjuk tenni, 
akkor az egészet ki kell forgatnunk jelen
legi formájából, reformálni, módosítani kell, 
hogy célunkat elérjük. Ha ezt elvégeztük, 
ha végcélunk a fodrászsegédek társadalmi 
és gazdasági felszabadítása, akkor ezek után 
első kötelességünk lerakni a munkanélküli
ség esetére való biztosit ás alapkövét. Mindenki 
tudja, hogy a munkás gazdasági tönkre- 
jutásának kutforrása: az idönkint beálló 
munkanélküliség. Hiába vagyunk évekig i 
munkában, pár heti munkanélküli állapot: 
elegendő arra, hogy ismét oly silány anyagi I 
viszonyok közé kerüljünk, mintha évekig nem 
dolgoztunk volna. Hiába vívunk harcokat, 
hogy munkánkért tisztességes bért követel
jünk, hiába állapítunk meg bérminimumokat, 
ha eljön a nyomor, ha a gyomor táplálékot 
kér és mi a legelemibbet sem nyújthatjuk, 
akkor mindazon harcoknak eredménye, me
lyeket nagy küzdelemmel kivívtunk, sem
mivé válnak, szétfoszlanak !

És ezen irtózatos betegségtől — a mai 
állami és társadalmi viszonyok között 
nincs aki bennünket megvédelmezzen. Ma
gunknak kell tehát módot keresnünk, hogy 
elvegyük e betegség méregfogát. Erre pedig 
csak egy mód van : szilárddá tenni szak
egyletünk munkanélküli és utassegély-alapját. 
Ezt pedig csak úgy érhetjük el, ha szabály
zatot készítünk, mely ezen alapokat meg
szilárdítja és a tagoknak ez irányban fel
merülő jogait biztosítja.

Ha átérezzük e kérdések fontosságát, m ez 
hez még hozzájárul a nem kisebb jelentőségű 
munkaközvetítés, ügykezelés kérdése, akkor 
látjuk csak, mily óriási feladat vár szak
egyletünk küldött-közgyűlésére. És ha mind
ezt elvégeztük, akkor módot nyújtunk arra, 
hogy szakszervezetünk az egész ország terü
letén kiépüljön, megteremtjük a lehetőségét 
a fodrászsegédek osztálytudatos mozgal
mának.

Az osztálytudatos mozgalom föjellem- 
vonáxát képezi, hogy osztálya helyzetének 
tudatában céltudatosan halad, az illető 

j szakma munkásainak politikai, társadalmi és 
gazdasági felszabadítása felé.

A most összeülő országos kongresszusra 
vár a feladat, hogy mozgalmunkat nemcsak 
egyöntetűvé, hanem osztálytudatossá is tegye. 
Az összmunkásság harcai megtanítottak ben
nünket arra, hogy az osztálytudatos moz
galom az egyedüli fegyver, melylyel a munka
adók testet és lelketölő, munkauzsorázó po
litikáját legyőzhetjük. Tisztán láthatjuk,

hogy ez az egyedüli mód, melylyel a meg
semmisüléshez vezető társadalmi és gazda
sági süllyedésünket, megakadályozhatjuk. 
Azért a kongresszusnak foglalkozni kell ; 
a munkaidő, a vasárnapi munkaszünet, kimenő, 
fizetésrendezés, ellátással való alkalmazás és 
a tanoncügy kérdéseivel. Meg kell jelölnünk 
az utat, a módot, melyen haladnunk kell. 
reá kell mutatnunk a fegyverekre, melyek
kel harcaink sikerét biztosíthatjuk : egyszó
val meg kell teremteni mozgalmunk erkölcsi 
és anyagi alapját!

Hiszen ismerjük jól általános helyzetün
ket. Tudjuk nagyon jól, hogy ez az egye 
dűli szakma, ahol a munkaadó kizsákmá
nyoló politikája orgiákat ül. Látjuk nagyon 
jól, hogy már csak ennél a szakmánál ural
kodik az a barbár, határt nem ismerő munka
időrendszer, mely szaktársaink ezreit idő 
előtt a sírba dönti!

A zakatoló gépet megállítják, megolajoz- 
j  zák. A terhethuzó baromnak időt adnak, 
í hogy eledelét nyugodtan elkölthesse. Csak 
nekünk, a „müveit" fodrászsegédeknek nincs 
annyi időnk, hogy véres verejtékkel meg
szerzett eledelünket nyugodtan elfogyaszt
hassuk !

Munkások vagyunk, munkánk után élünk, 
munkánkat — tetszés szerint — alamizsná
val fizetik. Alamizsna ! . . .

Mennyi megszégyenítő, mennyi lealázó van 
e sorban ! . . . És meddig tűrjük m ég? Vála
szoljanak erre az áprilisi napok. De mi 
legyünk résen, készüljünk, fegyverezzük fel 
magunkat a tudás, éleslátás fegyvereivel, 
hogy megteremthessük az eszközöket, ame
lyek egy szebb, egy jobb jövő boldogulásá
hoz vezetnek.

Készüljetek !

Munkásnyuzó bódék.
Leszl József borbélymesternek sok jó tulaj

donságai vannak, de a legjobb tulajdonsága 
az, hogy azért tart borbélyüzletet, hogy a 
szegény munkanélküli borbélysegédnek mun
kát adjon, hogy a mindennapi kenyerét 
megkereshesse.

A munkába való felvételkor eget-földet, 
igér a munkásnak és kiköti szigorúan, hogy 
ő csak havonkint fizet vagyis a hónap végén, 
előleget semmi körülmények között nem ad. 
Amikor a hónap vége elérkezik, egy papir- 
szelotre ráírja, hogy kötelezem magam N. N. 
borbélysegédnek járó 30 korona múlt havi 
munkabérét folyó hó 15-én hiánytalanul 
megfizetni és kiadja a munkakönyvét.

Ha a munkás követeli a pénzét, amiéri 
keservesen dolgozott egy egész hónapon ál, 
egész egyszerűen kinyitja a munkásnyuzó 
bódéja ajtaját és kikergeti a pénzét köve
telő munkást.

A munkás elmegy és panaszt emel az ipar- 
testületnél, a békéltető bizottság annak rendje 
és módja szerint elitéli, hogy tartozik 8 nap 
alatt megfizetni a munkabért, a végén pedig 
az tűnik ki, hogy semminemű lefoglalható 
vagyona nincsen és igy az összeg behajt
ható nem volt.

De nem egyedül áll ezen a téren Lesz! 
József ur, aki nemcsak részben zsákmá
nyolja ki szaktársainkat, hanem egyszerre 
az egész havi bérét tartja meg, hogy a 
profit nagyobb legyen. Vannak és kontra 
Gerber Antal, Rosenthal Cecília, Ging Mihály. 
Krausz Rezső, Bokor Gyula és társai.

De ugylátszik, hogy Bokor Gyula ur a 
legpraktikusabb ezen a téren, mert ő még 
biztosítja magát.

Így például Steigewald szaktársunk 3 évig
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jobb üzletember a társai ' között, mert ö A gazságnak nincsen az a formája, amit , K .ro«w «ky  tovetoiár
legalább okot keres a munkabér visszatér-íez az alak fel nem használt volna, hogy a segítségével megoldotta a szociálpolitikát 
tására. Ez az Ug.y is a békéltető bizottság lodraszsegédektől a betegségéiyző pénztár .. ’ ‘l 7 é*? lenni mindenütt, ahol
elé került, de már oda nem volt bátorsága ré^ r e  levont tagjárulékok befizetése alól ■ f^ktarsak szövetkeznek.kizsákmányolt),k-
eljönni Bokor urnák az 50 fillérjét követelni, kibújjon. Csak a legutóbb, amikor a beteg- H '  f f  .'STelmeztessttk szakaijainkat

észretérjenek es ne vallóimnak munkát a ! K rt ’ 0,08/01 kifogásolta az összeget es ö«Sy,ni „u_i_
lenti cégtársaknál, mert ezek valamennyi' Van,aszA emelt a pénztár felettes hatóságánál n^z)latja si,“ r f.^adságos munkájukat 
nuinkásnyuzót. felülmúlnak. ' j ®s amikor ott elutasítottak alaptalan vadas- Q ' g. . J... '

kodasaval es kötelezték a járulékok meg- Szegeden szaktársaink telvilagosodott
fizetésére, akkor gondolt egyet és beperelte é̂sze az osztályharc alapján szervezkedett,

Q 7 ü m i a betegsogélyzö pénztárt ugyanannyi összegre, de a szervezkedés nagyon nehezen ment és
d Z G lU IB . amennyit neki be kellett volna fizetnie a me£7 móg llia is, mert Szegednek is meg-

Unl 9 h n i W A O i  I segédeitől levont járulék fejében. van az az átka, ami nekünk is megvolt,
női a DUjtOgatO n  . . . Ilyen gazságra' még a Bakonyban ólt ^  találkoztak még olyan butaságban

Nemes, nemzetes, vitézlő, valamikor kocsi- j szegény-legény Sobri Jóska sem mert gon- szonvo<l,° szaktársak, akik a saját sírjukat 
kenőcsöt mérő szilágycsehi Váry Gyula ur,! dőlni, az sem vetemedett arra, hogy a holt segítettek megásni és felélesztették a majszte- 
aki annak idején, mint azt a hazaffyas lapok j emberről lehúzza a szem fedelet, de Mészáros rokkal szövetkezve a vaskalapos-világban 
is megírták most egy éve, magasra emeltej Frigyes még arra is vetemedett, hogy a beteg megalakított „önképzőkört*'. Ennek az ön- 
azt; a „ bizonyos“ kibontott lobogót. Ugyan-1 munkások által befizetett garasokat megszerezze, butjto körnek bástyái mögött szövetkeztek a 
azon időben a szervezett munkanélküli szak-1 amely garasokon még a vért izzadott munkás sz a Marsaink ellen Beck János, Gelcz Miklós, 
társaink ellen is boszut esküdött. Felbujtott j vérnyomai tapadt. bpidre József, Sáthy János, Pidr Mátyás,
egy pár „Szentandrásy“ -íéle alkoholista -De ez a bestia nemcsak ezen az utón János, GrünfeldJakab, Konya N. és
alakot, hogy az ipartestületi munkaközvetítés-1 akar pénzt szerezni. A legutóbbi időben dől- (Iiaf mos) Jozset majszter, Orgnyanov
nél kezdjenek ki szaktársainkkal. Ám e ki- gozott nála Hoffmanu András szaktársunk, Vlaclimir, Lux Marton, Moson M. és valami 
sér let balul ütött ki, mert az illetők meg- 1906. év szeptember hó tl-től 1907. év ™rosnyakkendbs legeny akiknek ugylátszik 
kapták a magukét szaktársainktól s az éppen február hó 10-ig, erre az időre tőle havon- dl8™kleveluk van a bicskázásból 
arra sétáló elvtársiktól. Hogy bosszúja ként 1 koronát vont le tagjárulék címén, Ezeknek a díszpéldányoknak sehogyseni
visszafelé sült el. Csehi ur gondolt egyet s amit a pénztárnak nem szolgáltatott be és ", , £7 szegedi szaktársaink öntudatra
felbiztatta azokat, akiknek talán ártatlan- ráadásul, amikor Hoffmann szaktársunk ki- ol)1'edtck es egybehívtak ottani szaktarsain- 
ságuk mellett bántódásban volt részük, hogy lépett tőle, 5 koronát vont le neki orvosi ka! a. szakcsoport megalakítása céljából, 
jelentsék fel a szakegylet vezetőségét a dij címén. Már most kérdjük, hogy miként Ezt mindenáron megakartak akadályozni es 
rendőrségnél, mint akiknek részük volt az lehetséges, hogy egy ilyen bestiális kóros- a l '« f * J “ k. m e ‘ » .fegyvert választottak es

. ő m egvetésükben. Az illetők engedve a nak jogában áll az, hogy ilyen cime- V a l la d n w '
biztatásnak, a fájdalom hatása alatt feljelen- ken levonásokat eszközöljön, amikor az sain az eitekezietet tai tottak V alanu Obei-
test tettek s a törvényszék vád alá is 1881. évi XIII. törvénycikk világosan ki- " év~  ba f  b1orbellf ,aef 7 '
helyezte a szakegyesület vezetőségének egy- mondja, mit szabad levonni tagjárulék J p ? , kövekkel es kesékkel fel-
két tagját. F. hó 6-án volt megtartva ez cin,én. Törvényeket követelünk, amely tör- ? ^ el*e-

séyének egyetlen tagját sem.Legtöbbe a pana- kerüljék ennek a bestia kócosnak a bódéját és ^  f h a l Z k  oZ Í Z  
szójuknak azt állította, hogy részeg volt ne hayyják a bőrüket le n y ú z n i tőle.salnUt «f * « °k ma is haladnak azon az ,,, "V 1 ” •!.. "  . Utón, amely ut sanyarú helyzetük megiavi-
m kor a rendőrségnél jegyzőkönyvet vettek tására vezet. De ne is törődjenek szegedi

az esetről. h iro l#  szaktársaink a bicskázókkal, mert a modern
Azonban kitűnt az is, hogy kész listát kap- V lllC M  Ilii Cila munkásmozgalmat épp úgy nem lehet fel-

tak valakitől a szakegylet vezetőinek neveiről Naqybecskereki szak társaink 1906 évi tartóztatni kővel és bicskával, amint hogy 
•s ennek alapján adták be ellenük a vádat. 1]ó 24.én alakították meg a csopor- 110111 lehetett a Tisza áradását feltartóztatni
A törvényszéki tárgyaláson dr. (íutlii Soma to( a/ ()tt 4o]o.oz0 47 szaktárs közül 42 1879-ben, amikor Szegedet elöntötte, 
humoros alakjaihoz hasonló jelenetek foly- szai<t.{rsimk tagja lett a csoportnak. Hogy A fent megjelölt firmákat pedig ajánljuk 
lak le akkor midőn a panaszosok teljesen nao-vbecskereki szaktársaink öntudatra ébred- a szegedi összmunkásság figyelmébe, mert 
idegen, előttük ismeretlen vádlottakat pillán- tek*ós szcrvezkednek, egy cseppet sem lehet ozck az urak elvégre is a munkások fillérei- 
O’ttak meg s erősen tiltakoztak még a fel- CSÜ(la|kozni) mcrt ezen szaktársainknak a bői élnek.
<“ves ellen is, hogy azokat vádolni akarnak. |ie[yZete a legsanyarubb az országban, inért Temesvár. Szaklapunk 1907. évi január 

Am a dolognak okozati összefüggését a legmagasabb fizetés havi 10— 12 korona, hó 15-én megjelent számában röviden meg
keresve, a bírák maguk is rájöttek arra, Vnn havi 8—4 korona fizetés is. irtuk, hogy szaktársaink mozgalmat indi-
*,0g‘y itt valaki a háttérben áll. aki értelmi Lehet-e ennél nagyobb kizsákmányolást tottak a munkabér javítása és a munkaidő 
szerzője volt az egész esetnek s a lepel műg csak el is képzelni ? Lehet-e azt hinni, megrövidítése érdekében, 
lehullásakor magunk előtt láttuk szilágy- hogy a XX. században dolgoztatnak, sanyar- Mozgalmuk bár nagy küzdelem árán siker- 
**sehi és kutyafalvi Váry Gyula urat, amint gátnak egy embert, aki a mesterségét rel végződött, a munkaadók beadták a dere-
a vizes nyolcasokkal diszitett kocsikenőcsös három, esetleg négy éven át tanulta, napi kukat és az 1907. évi január hó 14-ón
dobozokon állva, jobbjában a „bizonyos" [(j js  órán át havi négy korona fizetésért; megtartott békéltetési tárgyaláson olfogad-
kibontott, de „ cafatokban lógó lobogóval, hihetetlen ez a dolog, de fájdalom, igy van. ták szaktársaink követeléseit és ugyanaz nap
másik nyitott kezében pedig a corberusságot mikor ezen agyonsanyargatott fehér az iparkamaránál megkötött szerződést alá 
jelképező kapukulcs van s nyitott tenyere rabszolgák szervezkednek, hogy ezt a gya- is Írták a belvárosi és gyárvárosi mesterek, 
mintegy jelképezi, hogy ok okozat nélkül lázatos állapotot megszüntessék, találkozik A József- és Erzsébetvárosi mesterek közül 
"incs, kapunyitás baksis nélkül nem szokott műg olyan ember is. aki ezt a tarthatatlan többen vonakodtak a szerződést aláírni. Kü- 
förtónni. ’ j állapotot is kihasználja a saját zsebére. lönösen vonakodott a Simon László névre

Csak .,becsületes munkát“ végzünk, ha szak- Ez a lelketlen ember Kircsánszky Szve- hallgató majszter azt aláírni és a mesterek 
társaink tudomására hozzuk a „Híreid között j tozár, nagybecskereki borbélymester, aki, által ez ügyben tartott gyűlésen azt köve- 
az eset, lefolyását azzal a kijelentéssel, hogy (mikor megtudta, hogy szaktársaink szervez- telte, hogy a mesterek utasítsák vissza a 
mi a „szalmaszálbau nem kapaszkodunk! "  ködnek, mentő angyalként, jelent meg közöt- már megadott követeléseket és kezdjék újból
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a tárgyalásokat szaktársainkkal. Ezzel az 
alávaló indítványával Simon ur azt érte cl. 
hogy Halltír Antal, az ipartestületnek 15 év 
óta volt elnöke lemondott elnöki tisztségéről és 
kijelentette, hogyha a segédeket sztrájkba kény
szerítik alávalóságukkal, ö maga fog a segédek 
élére állani és a sztrájkot vezetni, (Ipartestü
leti elnök urak, tanuljanak tisztességet.) Ezen 
igazán férfias és becsületes kijelentésre 
majszter uramók megrökönyödtek és január 
hó 25-én este hat óráig, kivéve Simon 
László, Birkenbauer Henrik, Dironka Szilárd 
és Brukler József majsz tere két, 92-en a szer
ződést aláírták és minden követelést meg
adtak.

Január hó 25-én, este (5 óráig kellett 
volna a fent névszerint megnevezett négy 
jómadárnak is a szerződést aláírni, miután 
azok azt megtagadták, a náluk alkalmazás
ban volt szaktársaink 26-án reggel 9 órakor 
abbahagyták a munkát és kiléptek. A temes
vári Őssznumkásság pedig kimondotta a fenti 
négy üzletre a bojkottot. Amint a bojkott 
alá helyezés megjelent a Temesvárott meg
jelenő „ Volkswille(‘ ■ ben, Dironka Szilárd és 
Brükler József majszterek eszeveszetten futot
tak a szerződést aláírni és szaktársaink ezek 
után visszamentek a munkába. És igy csak 
Simon László és Birkenbauer Henrikhez nem 
léptek vissza szaktársaink és igy ezek üz
lete továbbra is bojkott alatt maradt, amibe 
a profittól vezérelt Simon László ur sehogy- 
sem tudott belenyugodni. Mindent elkövetett, 
hogy a bojkott alól feloldják, megkísérelte 
engesztelni a „ Volkswille’* szerkesztőjét, 
Ereund elvtársunkat, de az kijelentette neki, 
hogy forduljon a szervező bizottsághoz. 
Simon ur látva, hogy szép szóval, könyör
géssel nem tud semmire sem menni, gondolt 
egyet és felkereste Freund elvtársunkat a 
lakásán és kijelentette neki, hogy szívesen ad 
neki 50— 60 koronát, csak eszközölje ki, hogy 
ő csak egy fél órával előbb nyithassa ki 
az üzletét, Freund elvtársunk kijelentette 
neki. hogy őt nem hívják Polónyinak és 
Simon László urat kirakta az utcára.

Simon ur látva, hogy sehogysem tud zöld
ágra vergődni, újból a szervező bizottságot 
kereste fel az édesanyjával, egy 65 éves 
öregasszonynyal együtt, ahol minden rimán - 
kodásuk dacára azt a választ kapták, hogy 
a szerződésből egy jottányit sem engednek, 
erre még jobban inába szállt a bátorsága 
és három napi haladékot kért, amit meg is 
adtak neki a szaktársak, akár örökké is, 
gondolhatták, azzal sem törődnek.

Temesvári szaktársaink megállták a he
lyüket, amint az öntudatos munkásokhoz 
illő, de ne tántorítsa őket el ez a győzelem, 
hanem tartsanak továbbra is össze, nehogy 
ugy járjanak, mint mi itt Budapesten, hogy 
kivívtuk ugyan a reggel 7 órai nyitást és 
az este 8 órai zárást, de csak papíron. Szak- 
társak. legyetek óvatosak és emberek !

Székesfehérvár. (Beküldetett.) Szaklapunk 
legutóbbi számában a „Hogy állunk•* eimü 
vezércikkben a következők foglaltatnak: 
..A székesfehérvári fodrászsegédek egy 
munkarendet vívtak ki és ezzel szemben a 
munkáltatók olyan üzleti rendszabályt eről
tettek rájuk, ami bizony még a néhai céh
rendszer idején sem lett volna mindenhol 
lehetséges.“ Erre vonatkozólag csak azt 
jegyezzük meg, hogy mi igenis egy munka
rendet vívtunk ki a múlt év október havá
ban, amely ugyanazon év november elsejétől 
életben is van. Erre munkáltatóink néhány 
gyengén gondolkozó alakja arra akarta bírni 
társait, „ hogyha a munkások mernek követelni, 
akkor miért ne tehetnék meg mi is ezt, hogy

egy kontrát adhassunk olyképp, hogy egy üzleti 
rendszabályt dolgozunk ki, melynek alá kell 
vetni magát minden Székesfehérváron dol
gozó segédnek”'.

Persze ezt aztán ki is dolgozták és ki
bocsátották minden munkáltatónak 20 fillér 
fejében (Ez igazán olcsó rendszabály. Szerk.) 
olyképp, hogy ezt látható helyen kifüg
gesszék. Persze ez nem sikerült ugy, mint 
gondolták, mert csak 4— 5 találkozott, aki 
kifüggesztette, a többi a munkásainak meg 
sem mutatta. Később aztán megtörtént az, 
hogy azt a bizonyos papirt, illetve rend
szabályt az illemhelyen vették használatba. 
(Oda is való. Szerk.)

Az igazság szempontjából szükségesnek 
tartottuk az országban levő szaktársakat 
erről felvilágosítani s hogy a jövőben még 
az ilyesminek kísérletétől is elmenjen mun
káltatóink kedve, résen is fogunk állni.

A szervező bizottság.
Örömmel adtuk közre a székesfehérvári 

szaktársak levelét, azonban hogy e félre
értés megtörtént, annak ők az okai, mert 
tudósításuk arra nézve hiányos volt, hogy 
mi lett az „üzleti rendszabálylyal“ . Most 
már tudjuk, tudják meg mások is.

Nyilatkozat. A székesfehérvári szakcsoport 
által ez év január hó 13-án tartott jelmez- 
estélyen magamról megfeledkeztem és töb
beket megbántottam. Mindazoktól e helyen 
kérek bocsánatot.

Püspök Lajos, fodrászsegéd.

Értesítés.
Értesítjük szaktársainkat, hogy dr. Glasz 

Rezső volt pénztári orvos a pénztárunknál 
viselt oi vosi állástól megvált, vagyis megszűnt 
a pénztár orvosa lenni.

Kérjük a szaktársakat, ha valamelyikük
nek orvosra van szükségük, hogy dr. Glasz 
Rezső úrhoz ne forduljanak, mert az a pénz
tár tagjait nem kezeli tovább.

A pénztár orvosai a következők : 
Belgyógyász:

Dr. Ralin Dezső, főorvos, rendel d. u. 
2—3-ig. VIL, Szövetség-utca 45. sz. 
Szemorvos :

Dr. Fejér Gyula, rendel d. u. 2— 3-ig. 
VI., Teróz-körut 32.
Nőgyógyász:

Dr. Singer Hugó, YL, Teréz-körut 43. sz.,
1. emelet.
Gyermekorvos:

Dr. Kálmán Mór, rendel d. u. 3—4-ig. 
VI., Teréz-körut 37.
Fillorvos:

Dr. Guth S., rendel d. u. 3-—4-ig. VI. kér., 
Teréz-körut 12. sz.
Bőrgyógyász és urológus:

Dr. Gari Dezső, rendel d. u. 3— 4-ig, 
VIL. Erzsébet-körut 30. sz.
Idegorvos:

Dr. Ferenczi Sándor, rendel d. u. 3— 5-ig. 
VIL, Erzsébet-körut 54. sz.
Fogorvosok :

Dr. Kohn Dániel, 11., Fő-utca 7. sz.
Mezei Péter. I Ar., Bécsi-utca 5. sz.
Dr. Kugel Mór, VI.. Király-utca 13.
Dr. Gross Sándor, VIL. Károly-körút 7. 
Dr. Lusztig Zsigmond, VIL. István-tér 9/b. 
Dr. Róna, rendel hétköznap d. u. 2—4-ig 

az L. II. és III. kerületben lakó járóbetegek

A főváros kerületeiben lakó orvosok lak
címe és rendelési ideje {fekvőbetegek részére) 
hétköznapokon:

I. kerületben :
Dr. Szöcs Elek. Rendel d. u. 2— 3 óráig. 

Krisztina-tér 7. sz.
II. kerületben:

Dr. Róna. Rendel d. u. 2— 4-ig. Fő-utca 70. 
Dr. Steiner Károly. Rendel d. u. 2 3

óráig. Zsigmond-utca 5. sz.
III. kerületben :

Dr. Vajda Zsigmond. Rendel d. u. 2— 3 
óráig. Lajos-utca 124.

IV. kerületben :
Dr. Nothaft Antal. Rendel d. u. 1— l/g3 

óráig. Bástya-utca 27.
VI. kerületben :

Dr. Ungár Imre. Rendel d. u. 2—3 óráig. 
Teréz-körut 30.

Dr. Kassay Imre. Rendel d. u. 2— 3 óráig. 
Aradi-utca 16.

Dr. Bokor Mór. Rendel d. u. 2— 3 óráig. 
Király-utca 98/a.

Dr. Löwenstein. Rendel d. u. 2 —3 óráig. 
Lehel-utca 8/a.

VII. kerületben:
Dr. Varga, Géza. Rendel d. u. 2— 3 óráig. 

Király-utca 23.
Dr. Stössel. Rendel d. u. 2— 3 óráig. 

Zugló, Bosnyák-utca 26.
Dr. Marberger Sándor. Rendel d. u. 2— 3 

óráig. Damjanieh-utca 23.
Vili. kerületben:

Dr. Szinessy József. Rendel d. u. 2— 3 
óráig. Mária-utca 20.

Dr. Bergsmann Ignác. Rendel d. u. 2— 3 
óráig. Józseí-körut 55.

Dr. Fábry Ágoston. Rendel d. u. 2— 3 
óráig. Baross-utca 96.

IX. kerületben :
Dr. Fülöp J. Gyula. Rendel d. u. 2— 3 

óráig. Viola-utca 13, 1. em.
Dr. Schulhof. Rendel d. u. 2— 3 óráig. 

Üllői-ut 105.
Dr. Klein Márk. Rendel d. u 2— 3 óráig. 

Külső soroksári-ut 12/a,

EGYLETI ÜGYEK.
A szakegylet helyisége VII. kér., Óvoda-u. 

9. sz. alatt van. Hivatalos órák minden 
kedd és péntek este fél 9— 10-ig*. Ugyan
akkor történnek a befizetések is.

Elhelyezés d. e. 10— 12-ig.
A központ irodája VII., Dob-utca 49. sz., 

II. ein. 13. szám alatt van, hová intézendök 
az összes levelezések.

Azon vidéki tagok, akik oly helyiségben 
vannak, ahol nincsen helyicsoport, tagsági 
járulékaikat egyenesen a központnak tar
toznak űzetni s a beküldendő tagsági dija
kon felül 10 fillér melléklendő a tagsági 
bélyegek elküldésére.

Mindennemű pénz és érték Ferenezy Mi
hály, a szakegylet pénztárnoka címére. 
VI., Dalszinház-u. 10. sz., II. em. alá klil 
dendő.

Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük a szakegy
let tagjait, hogy a lakásváltoztatásukat egy 
levelező-lapon feltétlenül jelentsék he a köz
pont irodájának, mert a szaklapot nem tud
juk nekik kézbesittetni.

Szaktársak !
Agitáljatok a „Népszava“

napilap érdekében!
Felelős szerkesztő: Kiss Béla. 
Kiadja: Lapbizottság.
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Einladung.
Dor Zentralaussseliiifi do,s F a c h v o r -  

elei* u n g a r liliH liN ch e ii H as(‘ iu -  
lin d  F r i s e u r g e h i l f e n  beschloB. soino1 2 3 4 5 
diesjllhrige

ORDENTLICHE GENERALVERSAM M LUNG
fllr 1. April I. J, (Osterniontag) in dio 
Zontrale naoli Budapest oiiizuberufon.

Dio Tagesordniing hat dér Zentralaus-1 
seliufl vorlHufig in folgonden l’unkten fost-1 
go.se tzt:

1. Bericht dér Vereinsleitnng und Erthei- 
lung des Almdutoriums.

2. Wahl dér netten Vereinsleitnng. 
Feststellung eines Btatuts beziiglich dér 
Unterstiltzung int, Falié dér Arbeits- 
losigkeit, soioie dér dnrch rnsenden orga• 
nisirten Koüegen.

4. ModdJikation dér Statnten,
5. Anfragén und Antrüge.
Wir maelieu unso.ro sHnnnlliolion Orts-! 

gruppon darauf auí'merksam. im Sinno. tlos
4 dór Stat,utón dio Walil dór Delegirten 

goi egon 1.1 ioli iliror Generál versainmlung nirlil. 
zu unterlassen. Jenő Ortsgruppen, dio ilire | 
(loneralvorsammlung sokon abgehalten habon,' 
mügén ilir<*. Dologirton golegentlicb einer! 
spezioll zu dicsőm Zweeke einborufenen Mit-’ 
gliodorvorsammlung wHhlen. Dio Ortsgruppon 
babon dieNanien iliror Delogirten demZentral- 
ausschufi (obigo Adresso) unverztiglioli mit- 
zut.beilon. vils legitimirt können nur jene 
Fel egi rte betraclitet martién, dérén Namen von 
Híren Ortsgrnppen int vorhinein deni Zentral- 
a üsse!) ujj békán n tgegeben luurden.

lm Sinno dós £ 14 dór Stabilon isi nacli 
jedon 15 bereolitigten Mitgliedern jo óin 
Delegirler zu wHlilen. Wir maolion dio Kol- 
logon bcsondors aufmorksnm, iliro rest.liclien 
Gehübrcn uniso bestimmter zu entriobten, 
zuinal iliro Roo.hte bői dór (Jeneralversamm- 
lung so dór Ortsgruppon, vvio dór Delogirten 
im Sinno dós $ <> dór Statuten nur dann 
ausUbon könnon, wenn ilir Gebliliren-llttok- 
sland 3 Monalo niobt Ubersteigl.

Antrilge oinzolnor Mitglieder odor Orts- 
gruppon könnou bői dór Generalvcrsnmm- 
lung nur dann vorbandolt wordon, wenn 
sídbe im Sinno dós § 12, l’unkt 9 dór Sta
tuten 8 Tagé vor dér (ionoralvorsammlung 
sohrift.lieh doni Zontralaussohusso oingoroiolit 
wurdon.

Mit kollogialom OruB
Dér ZenlralttUHsebnJj.

Einladung
zu dem am 2. April 1. Jalires in Budapest 

tagenden

Kongresse dér ungarlAndíschen 
Raseur- und Friseurgehilfen.

1. Die Lage dér Friseurgehilfen.
2. Agitation und Organi'sálion.
3. Fachpresse und FuterstiUzungsjonils.
4. Lehrlinqafrage.
5. Die Frage dér A usdehnung dér Redite

<1 er Gewerhekorporát ionén.

9. 11 ah l des () rgan is a fin n sk om i tés.
7. Antrdge,
An dem Kongresse können auch die Dele

girten dér Kollegen sobdier StH,dte tlieil- 
nelimen, in (lenen unser Faohverein mxdi 
keine organisirten Ortsgruppen hat. Solehe 
Kollegen mögen ilire zu entsendenden Dele- 
girten am besten gelegentlieli (dner Ver- 
sammlung oder Berathung walilen.

Die Namen dér Delegirten, respektive die 
aul ilire Wahl síeli beziehenden Brotokolle 
sind an die Redaktion des Fachblattes ei.nzu- 
sentlen.

Die Delegirten halién ilire S pesen aus 
(■■igenen oder aus (len Mitteln ilirer Aul'trag- 
geber (Mandatare) gemoinsehaftlich zu be- 
streilen.

Für Logis dér Delegirten wabrend des 
Kongresses sorgt die Organisation.

Das ()rgan isationskom ité.

Die Entwicklung unserer
Organisation.

Dnsere Gcwerbo ist; vielleieht; das Einzige, 
bei dem die Organisation so sehwer von 
statten ging. In 5 Jahren liarter Arbeit konn- 
ten wir kamu Etwas aufweisen und erst nur 
das Ende des Jalires 1905 ' konnten die 
Kollegen es begreifen, dafi : die Kraft ein- 
z.ig und alléin in einer strammén Organisa
tion liegt.

Wenn wir nun die Ursaohen im 0 runde 
untersuohen, so werden wir gar hald zűr 
Ueberzcugung gelangen, dali dér Feliler 
niebt so selír in unserem Verstündnifi, als 
vielmelír in dér Natur unseres Oewerbes 
selbsl liegt. Dean wabrend bei anderen 
Bran eben dér Arbeitgeber seine Arbeiter 
bezalilt, sind wir darauf arigewiesen — dureb 
das dem Arbeitgeber zu Gute kommende 
Trinkgeldsystem zwei Drittel unseres Lohnes 
auf eine uns erniedrigende VVeise zu verdie- 
nen, bcziehungsweise entgegenzunelimen. DaB 
dicse Art des Erwerbes uns ganz unbe- 
merklioli zu krieehende Kreaturen maciit, 
ist ganz selbstvorstHndlieh. Ja noeli schliin- 
mer ; die grenzcnlose Unterthli.nigkeit wird 
uns zűr zweiten Natúr. lTnd so lobén die 
meisten Kollegen in dér albernen Einbihhmg, 
dali wir Eriseur die Verbesserung unserer 
Lage und die dhzu fül íren de Organisation 
gar niebt anstreben dürfen, ohne mit dem 
\A’ ohlwollen unserer Kulidén niebt in Kor.Hikt 
geratlien zu mllssen und tinsere Lage nur 
noeli verseblímmern.

Das ist von unseren Kollegen eine sebr 
irrige Auffassung. Denn wirsind mit dem- 
selben lieebte geboren und babon das lleelit, 
dicseiben Anforderungen an das Leben zu 
stel len. wie unsere anderen Arbeitergenossen. 
Und wenn dicse síeli eine mensohliehe Lage 
konnten erkHmpfen, warum soll uns dieses 
Hédit vorenthalten sein ? Desbalb, Kollegen, 
liinweg mit aller albernen Vorcingenom- 
menbeit zűr Organisation fllr eine bessere 
Zuluin ft !

Wir dttrfton llberbaupt keinen Vergleieb 
au Is tel len zwiseben uns und den anderen, 
auf modernem Bódén organisirten Arbeiter
genossen, die weder Zeit noeli Gelegenheit 
znm lemen und zűr Bildung babén. Ötellen wir 
lieber cinen Vergleioh zwiseben uns und

unseren lTovinzkollcgen auf, die lH.ng.st die 
Anbaltbarkeit ilirer Lage erkannt babén, 
aber aucb, wie es ebrlieben Arbeitern ge- 
ziemt, den Mutli batten, mit ikren Forde- 
rungen vor ikre Arbeitgeber binzutreten 
und fást; in allén ERllen eine Lobnverbesse- 
rung von 20—25°/0 und die 12st.Undige 
Arbeitszeit erbilten. Dicse Erfolge erzielten

zw. ohne Finstellung dér Arbeit — die Kol
legen in folgenden Ötöd te. n : Temesvár, Mis- 
kolzf Hódmezővásárhely, Kecskemét, Kassa, 
Szombathely, Nagykanizsa, Pécs, Székesfehér
vár, Szabadka und. Zombor. Kürzere Arbeits
zeit die Kollegen in Pancsova und theilweise 
in Szeged.

Diese Erfolge, glauben wir, könnten (len 
Kollegen zűr Ermutbigung dienen. Es ist. 
dodi eine Sohando, daB wir „Budapester-, 
die doeli die beste Gelegenheit zűr Organi
sation babén, weit binter unseren Provinz- 
kollegen zurtiekbleiben. Denn wilbrend in 
Temesvár dér kleinste Lóim 29 Kronen mit 
und 7H Kronen ohne \Terpflegung ist, zabit 
man in Budapest ohne A lles böebstens 
90 70 Kronen nionatlieb.

Aber nicht. nur die Provinzkollegen dér ge
tiannten Strídte, sondern im ga ü zen ungar i- 
rischen Tieflantié und im Banat hat die Hé
tvég ting so grofe di/mensionen angenommen, 
daf das Organisationskomité sich veranlaft 
sah, unser Facho^gan auc/i in deutscher 
Sprache erscheinen zu lassan, um dem Idngst 
geáqfi értén I Vunsche unserer Kollegen deutscher 
Zunge Rechnung zu tragen und auch dádurch 
die Verb ind ting noeli inniger zu gestalten.

Ikiesen berechtigten Wunsch unserer deutschen 
Kollegen habén wir mit dér gröfiten Béréit- 
willigkeit erfűllt und sind dánon ilberzeugt, 
dqfi diese neueste Vorkehrungen unserer 
Organisation in den weitesten Kreisen aufs 
Beste nnfgenommen inul Híren Zwack nicht 
verfehlen loirtl.

Zum Schlusse fordern wir die liaupt- 
stadtischen Kollegen auf, ilire Krieeherei 
endlieh einmal bei Seite zu werfen und 
wie es selbstbewuBten Arbeitern ge/iemt, 
fiir die Verbesserung unserer Lage in die 
Selmánkén zu tret.en. SchlioBlich ist es docb 
eine Scbande, daB die Provinzkollegen uns 
zuvorkonnnen, wo docb wir ilinen mit dem gu- 
fen Beispiel vorangeben sollten. Aberauchder 
Leitung dér Budapester Bewegung empfeli- 
len wir obige Zeilen zűr Beaebtung, zumal 
Tbeils sie die Schuld an dem Niedergang 
dér Lokalbewegung trftgt. Aber all das Hifit 
sicli noeli gut maciién ! Noeh ist es niebt 
zu spöt,

Kollegen, vorwHrts !
bas (hganisationskomité.

Dér herannahende Kongress.
In den erst.en Aprillagen wird im An- 

scblufi an die Delegirten-Generalversamm- 
lung unseres Eaebvereines auch dér Landes- 
kongrefi dér ungarUlndischen Friseurgehilfen 
in Budapest tagon. Eine besondere Bedeutung 
mufi diesem Kongresse selion dadurch bei- 
gemessen werden, da dies dér erste Fali ist, 
daB die Delegirten auslHndiscber Sebwester- 
organisationon an unseren Berathungen tlieil- 
nebmen werden.

Wer das Fachblatt mit Aufmerksamkeit
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verfolgt, dóm wonlon die Ursachon, <lio mis 
/ur Einborufung eines Landeskongresses 
veranlatílon, niolit unbokannl. sóin. Wir wllrdo j 
abor irr, wllrden wir uns doni G Inukon 
hingeben, dató jono dió einzigen Ursachon 
waren, welclio dió Einborufung dós Kon- 
gresses nothwendig maoliton. Nein. .Jenőn 
Ursachon liegen nooli woit wiehtigere, viol 
tiefer graviorendere Motive zn Grande. Be- 
vor wir uns jedooli mit diósén eingehender 
bofassen, greifen wir óin wonig zu oinor 
undoron Fragc Ubor, dió sozusagen dió 
Lebensbedingung dór Zukunfl dór Friseur
gehilfen bildet.

VVio erwllhnt, wird doni Kongretó die erste 
Dologirton- Versammliing dós Faehveroinos 
vorangobon. obwolil dór Fachveroin scbon 
inehroro statutenniHtóige Generalversamm- 
lungen liintor sioli bal. Wir dürfen jedoeh 
ni elit vorgosson, dató oinor (lonoralvorsainm- 
lung niclit dór statutcnmlifiige Verlauf oinon 
moralisolion Wert.li verleilit, sondorn dór 
wi oh ti go F mxtand, wor an ihren Berathungcn 
MMieil ninimt, in weloheni Geleise sió vor
lauf t und wololio Erfolge iliron Berathungcn 
ontspriofien.

Wir bildon nKmlich oinon Landosvoroin, 
(lessen Mitglioder niobt nur in dór Ilaupt- 
stnill, sondorn ini ganzon Lande zerslrout 
sind. Sebőn dcshajb könnon dió vorlRufigen 
General versainmlungen niobt sohwor in die 
Waagschalo fallen; zumal an ibnen nur die 
hauptstüdtisehen Mitglioder odor höolistens 
die \’ertrotor dór in dér lUlchsten N'a,hősiek 
belindliobon Ortsgru.ppen Thoil nohmen. 
Kohón aus dióséin Grando — obwolil wir 
dazu boToohtigt. géwesen wiiron — konnten 
wir oino so intensive Tbiltigkeit niobt ent- 
wiokeln, wio liior dór Alisban oinor lebens- 
kraftigen Organisation orboisolit. Fs ist (la
bor die erste Pflicht jeder oinzelnon Orls- 
gruppe, siob an dór Genoralversaininlung 
duroli ikre Delegirtcn vertroton zu lásson, 
ikre Interessel! durcli sió zu wahren, uns 
abor Beistand zu leisten an dór ricbtigcn 
Arbeit, welclio borúién sein wird, unserer 
Organisation oino l'elsonfester Basis zu 
gében.

Fs ist eine allbokannto Thatsache, dató 
von oinor ernston Bewegung nur dórt die 
Bede sóin kaim. wo oino strammé Organi
sation vorlianden ist. Wenn wir nun dió 
trostlose Lage dór Frisourgeliilfen dieses 
Landes ins Auge l'assen und Ubor das Ge- 
soholieno niobt einfach zűr Tagosordnung 
Ubergolion, sondorn ilinon zu oinom menseb- 
liolien, aufgekUlrten Arbeitorn wllrdigen Dú
séin verhelfen wollon, so ist es unsero ele- 
mentarsto PHiobt, dér Bewegung oino fos'to 
Basis zu soha ffen.

Don Grund eines Fachvereines oder Or
ganisation bilden die Statuten. Isi dieser 
Grund ungesund, kann auf demsolben kein 
fostor Bau aufgefUbrt werden. Ktolit nun 
aber oinmal scbon das GebUiido und ist dér 
Grund ungesund bietet dooli dió vor- 
gosohrittono moderno Tecbnik Miitől, dón 
verseuohton Grund zu sterilisiren.

Dér Grund unseres Faelivereines ist sobr 
ungesund; soino Ktatuten lásson viol zu 
wUnschen Ubrig. Wollon wir dón Grund 
entseuehen, so mllssen wir ibn ganz rofor- 
mieron, d. Ii. dió Statuten modifizirou. Und 
babon wir unser Endziel, die gesellsehaft- 
liobe und wirthsohaftliebe Befreiung dér 
Friseurgehilfen erreiebt, so wartet unser 
oino niclit geringere Aufgabe: die Grund- 
steinlegung dér Veraicherung im Falle dér 
Arheitslosigkeit. Ist es doob allzu bekannt, 
dató die Ursaehe des wirthscliaftliclicn

Xiodergangos dór Arboitor in dór zeitweilig 
eintretouden Arbeitslosigkoit zu finden ist. 
Umsonst stolion wir jahrelang in Arbeit; 
oino Arbeitslosigkoit von einigen Woelien 
bring tuns so berak, als blitton wir nie* 
mais gearboitol. Umsonst ringen wir dió 
hiirtesten Kllmpfe, umsonst fordorn wir 
minimalen Lobu: wenn das Elemi bei uns 
Einkebr Idill, so werden mii oinom Soblage 
dió Bcsultate allor bisliorigon Kiinipfe zu 
Niobto !

l 'nd untor den gogenwllrtigon gesellsohaft- 
liolien und politisoben Yerlüíltnissen gibt os 
Niemand, dór uns vor dicsér schreokliehen 
Krankheit besobUtzen niöehte. Wir mllssen 
(labor oinon Modus finden, dór Krankboit 
dón Giftzabn zu nclimcn. Und zwar gibt. 
cs dazu óin untríigliches Mittol: Die Be- 
festigung dér Grundinge des Fonds dér 
Untersthizang im Falié dér Arheitslosigkeit 
und an durehreisende Kollegm im Ralimén 
unseres Fa ehver eines. Und das könnon wir
nur so erreiobon, wenn wir diosbozilgliob 
óin Statut ins Lobon rufon, dér dicsőm 
Fonds oino foste Grundlago gibt und dió 
Beolito dór Mitglioder in dieser Biobtung Ilin 
prüzisirt und siókért.

Wenn wir dió Wichtigkeit dicsér Fragcn 
orwllgen, zu (lenen wir dann nooli die niobt 
mindor wiobtigo Fragc dór yVrboitsvermitt- 
lung in dió Roibo dór zu schöpíendcn In- 
stitirtionen in dón Bálimon unseres Pro- 
gramnis aiifnobmon, dann orst wordon wir 
uns gewalir. welob riosigo Aufgabe die De- 
legirten der Generalversammlung unseres 
Faobveroines zu löson babén. Und ist diós 
Allos gosoboben, dann wordon wir unverzllgliob 
an die liber das ganze Uand siob erstreokende, 
definit.ive Ausbauung unserer Fachorganisa- 
tion und dór klassonbewutóton Bewegung der 
F r i se u rge 11 i 1 f en seb re i len.

Der llauptobarakterzug der klassenbe- 
wutótén Bewegung besteht darin, dató sie 
im Bewutótsein der Lage der Arboiterklasse | 
ziolbowutót der politisoben, gosellsobaftlicben 
und wirtbsobaftlioben Befreiung derselben 
zueilt.

Dem demnRcbst in der ITauptstadt zu ta -j 
genden Kongretó obliegt die Aufgabe, unsero 
Bewegung niobl nur in ein einbeitliobos Go- 1 
loise, sondorn auoli zu volleni Klassen- 
bewutótsein zu bringon. Die Kllmpfo der 
Gesammtarbeitersehaft könnten uns sokon 
belcbrt. babén, dató die selbstbewutótc Be- 
wogung die einzige Waffe ist, mit, welobor 
dió körper- und seolontödtende Politik der 
Arbejterausbeutung der Arbeitgober wirk- 
sani bekllmpft und der zűr Verniehtung füb- 
rende gesellsobaftlicbe und wirthsobaftlicbo 
Niedergang verbindert werden kann. Die 
Begelung der Arbeitszeit, der Sonntagsruhc, 
oes Ausgangs, die Arbeit mit Verpllogung, 
die Lobrlingsfrago; lauter sololie Fragcn, 
die goeignet sind, unserer Bewegung eine 
materielle und moralische Grundinge zu 
sebaffen.

Wir sind uns unserer Lage sobr bewutót. 
Wir wissen, dató dies das einzige Geworbe 
ist, wo die ausbeuterische Politik der Ar- 
beitgobor-Baffinerio walire Orgion főiért. 
Wir seben os zu gut, dató nur bei dicsem 
Geworbe ein barbarisches System der gren- 
zenlosen Arbeitszeit herrsebt, dató rrausonde 
unserer Kollegen dadurcb vorzeitig in óin 
„glü oklicberes Jenseits“ befördert. werden ! . . .

Dió pustondo Masehino wird zuni Stolion 
gebraolit.; sió ínutó goölt wordon. Das last- 
zieliende Violi wird ausgesebirrt, um es 
sein Futter in Bube fresson zu lásson. Nur 
uns ..góbiidét011“ Friseurgehilfen gibt mán

niobt so viol Zeit, um unser saller Ver
diöntés „frugales-* Malii in Bubo verzobron /11 
könnon.

Wir sind Arboitor; von unserer Arbeit 
lobon wir, unsero Arbeit wird uns nádi 
Belieben unserer Arbeitgeber — mit oinom 
Almoson „bozahlPL Jawohl, mit oinom Al
moson ! Wie viol BesehUmendos. wie vi<d 
Erniedrigendes liegt in dicsein W orte! Und 
wie lángé diliden wir das nooli ? Die April- 
tage mögen es beantworten.

Wir abor sóién auf der Iliit, und bereiten 
uns vor zuni Karnpfe. Ausgerllstet mit 
klaroin Bliek, Wissen und Selbstbew utótsoin 
zielion wir ins Féld, um die Mittol zu er- 
kilnipfon, die zu einer schöneren, bessoren 
und glíioklieheron Zukunfl fllbron.

Kollegen, sóid boréit!

Ausland.
An die Friseurgehilfen-Verbünde 

aller Lander!
Der vierte Kongretó der Friseurgehilfen 

Oesterreiobs (Wien, 29. August 1905) be- 
soblotó, dió Abbaltung oinor internationalen 
Konforonz von Vertrclorn der auf dem 
Bódén der modernen Arbeiterbewegung 
stebonden Landosorganisationon der Friscur- 
gobilfen in die ’ Wege zu leiten. In Aus- 
fiíbrung dieses Boso’blusses, dem die Zentral- 
vcrbilnde in Dontsobland, Frankreiidi, Ooster- 
reioh-Unga.rn und dór Sobwoiz beipfliob- 
t.ot.en, borufon wir die

(iní Ansoblutó an dón internationalen Arbeitor- 
und Sozialistonkongretó) ftir 

Montag, den 2. September 1907, in das 
Gewerkschaftshaus in Stuttgart

ein, mit folgendcr vorlSlufigen 'Pagosord- 
nung :

1. Beriohterstattung der Delegirtcn liber 
die wirthsohaftliebe Lage der Friseur
gehilfen in den einzelnen LH.ndern und den 
Stand der Organisationcn.

2. Die Forderungen der Gehilfen an Go- 
selzgobungen und an die Arbeitgeber.

3. Gegenseitigkeitsvertrilgc.
4. Pílogo und Ausgestaltung der inter- 

nationalon Beziobungen, eventuell Errioli- 
tung eines internationalen Sekretariata.

5. Ériedigung besondorer AntrUge.
Wir Iádon bierinit allé Landesorganisa- 

tionen dór Frisourgebilfen zűr Betheiligung 
an der Konforonz ein, mit doni Ersuehon, 
alsbald liierzu Stellung zu nohmen, wobei 
gloiobzeitig dió Besobiokung des internatio- 
nalon Arboitor- und Sozialistenkongressos 
in Frage. komiul. Aus LRndern, in (Ionon 
oino Zontralorganisation der Gehil fen niobt 
besteht, isi die Betheiligung von Lokalver- 
einigungon an der Konforonz ebonfalls or- 
wünsohl, .leder Organisation atollt os frei, 
oinon odor mohrore Delegirtcn zu entson- 
den ; audi kanu das Mandat einein Genossen, 
weleher liber die Berufs-, Arbeits- und Or- 
ganisationsverbaltnisse u;iit informirl und als



Nr. 2.
f a c h r l a i t  dkk  b a r b ik r - r x n  priskp  r beh  iffen  i n<;.\r xs

Delegirter z um internationalcn Kongrefi ge- 
wiihll ist, übertragen werdcn.

Antrftgo zűr Kortfercnz sind bis l. ,juni 
(leni Unterzeichneton bekannt zu go ben, 
wie auch Namen und Adressen dér gc- 
wd,hiten Delegirten.

Auf zűr internationalen Konferenz!
Mit brllderlichen Grüfien

Véréin dér
Raseur- und Friseurgehilfen Oesterreichs. 
VerbandderFriseurgehilfenDeutschlands.

H  A . I\ Etekorn,
Ham búru W, ÜsterstraJU 16V,

Paris. Obschon dér vvöclientliche Ruhetag 
a ni 1. September v. J. in Kralt' trat, vvill 
sói ne' deíinitive EinfUhrung niclit so glatt 
von statten gelien. Die Arbeitgeber möcbten 
eben keinc Arbeitgeber sein, wenn sie den 
Profitverlust nieht sofort erkannt liatten, 
dér ihnen durcli die gcwisscnhafte Dureh- 
l’Uhrung (les Gesetzes erwftelist. Sie um- 
gehen des Gesetz denn auch, wo es sich 
<‘ben tinin lufit und mcrkwiirdigerweise 
"'érdén sic von den Behörden in dicsem 
ibrern Bestreben naeh Tliunliclikeit unter- 
stlltzt. Den beim Arbeitsminister Viviani 
vorgesproebenen Arbeiterdeputationen wurde 
alles Gute versproehen, doch blieb Alles 
sehön beim Altén. Die EinfUhrung des 
Ruhetages in den kleinen Kaufladen aller 
Branchen lafit nocli sehr viel zu wlinsehen 
übrig. Alii bestén habén es in dieser Be- 
ziehung die Friseurgehilfen, indessen darf 
mán dies niclit dér Einsieht dér Arbeit
geber zuschreiben. lm Interessé dér Durch- 
hlhrung ist von den daliéi direkt bethei- 
Üg’ten resp. interessirten Organisationen von 
Arbeitern und Angestellten cin besonderes 
Propagandakomité eingesetzt worden, als 
(lessen Sekretar dér Genosse Luquet, Sekre
tar des Friseurgehilfen verbandes, bestinimt 
wurde.

VYegen dér Einhaltung des Ruhetages in 
den Friseurgeschaften ain 24. und 31. De- 
zember kam die Organisation dér Pariser 
Friseurgehilfen mit dem Polizeiprafekt in 
Konflikt. Die Gesclmftsbesitzer liatten beim 
Prafekten die nöthigen Schritte gethan, 
damit die Friseur-Salons an diesen beiden 
Tagén niclit geschlossen werden brauchten 
und dér Frafekt hatte dann, oline die ge- 
setzlich vorgeschriebene vorherige Befra
guiig dér Gchilfenorganisation, entschieden, 
dafi dem Wunsche dér Arbeitgeber ent- 
sprochen werde, unter dér Bedingung, dafi 
jeder Gelnlfe cinen Buliétag von 24 Stun- 
den per Woche habé. Dieser Entscheid be- 
deutete cin Zurilckgreifen auf das System 
des Turnus dér abwechselnden Bulié. Tlier- 
gegen lehnten sich die Gehilfen auf; let.z- 
tere liatten oingewilligt, dafi dér RuKetag 
am Mittwoch oder Freitag gégében werde, 
jcdoch mit Schlufi dér Salons. Dem Dele
girten Luquet und seinen KoHegen wurde 
versproehen, ikren Reklamationen Rechnung 
zu tragen. Dies geschah indessen niclit 
und am 22. Dezember crklUrtc dér Prafekt 
den Delegirten dér Gehilfen in Gegenwart 
dér Arbeitgebervortreter, dafi es bei seinem 
ersten Entschlusse bleibt und er niclit lán
géi* die Pression dér Gehilfen ertragen 
wolle. Nach diesen Worten öffnete er die 
Tbllre und die Delegirten dér Gehilfen, wie 
auch die dér Prinzipalc, konnten gelien. 
Erstere wandten sich beschwerdefUhrend an 
den Arbeitsminister, indessen ohne Erlolg. 
Das Syndikat hat mm ciné ümfrage ver-

anlafit, uni fostzustollon, wio violon Ge- 
li i 11 on d adu reli dór Huhotag onlzogen wurdo.

Marseille. Ilior habon dió Gohilfen Sehwio- 
rigkoiten bei dór EinfUhrung des Ruhotages 
zu ílberwinden. Die Bohörden zeigon sich 
sclir nachlilssig, uni gogon dió das Gosotz 
umgehenden Prinzipalo vorzugehen.

Versailles. Ilior faiul oine Manifestation 
! dór Gehilfon derjonigon Goseháfte stati,
I woleho nicht geschlossen waron ; oino bo- 
doutondo Anzalil von Prinzipalen schlofi sich 
dom /ugo, dér 110 Personen umfafito, an. 
Die Polizoi störto natUrlich den Zug und 

j verhafteto sohliofilich sechs Arboitor und 
zivoi Prinzipalo, dió abor bald wiedor frei- 

I gelassen wurden. Ilier in Versailles 
I sind von <>7 arboitendon Gehilfon 51 orga- 
nisirt.

Paris. Das monatlich orscheinende Organ 
dór Syiidikatskammer dér Parisor Frisoure 
(Prinzipalo), wolches den sonderbaren Titol 
„Dér Kongrofi dór Friseure“ führt, veröf- 

j lentIi< hte kürzlich oinon Artikel mit dóin 
J Eingestítndnifi, dafi es kein bossoros Mittol 
j gebe, um soitens dós Publikums die Be- 
| zahlung höheror Preise zu erzielen, als dió 
! „Beseitigung dór Trinkgelder“ zu prokla- 
; miren, und zvvar dureh das Aushangen einos 
Plakates in den Salons mit doni Texto: 
„Das Trinkgcld ist absolut untersagtu. In 
dem Artikel lieifit es nooli woitor, dafi hio- 
durcli die so schwierige Frage dór Erhöhung 
dér Arbeitspreiso orhölit würde, donn óin 
Jeder könne dann, je nach seinoni Stadt- 
viertol und seiner Kundsehaft, seino l’reise 
orhöhon. Das Gohilfenorgan orklarte sich 
mit dicsőm Vorschlage einvorstanden, abor 
miter dér Bedingung. dafi auch gleichzeitig 
oino Reduktion dér Arboitsstunden ointrete, 
gonülfi (lem in Saint-Etionne gefafíten Bo- 
schlusse, auf wöchentlich (K) Stunden bo- 
schrUnkt wlirden, die Beköstigung beim Prin- 
zipal boseitigt und cin Minimallohn oin- 
geführt worde.

Aüs dér Provinz.
Székesfehérvár. Aus dicsér Stadt schreibt 

mán uns : Es gibt liior oino, auf den ehr- 
sanion Namen Fran Josef Wikl hörende 
Damo, die nebonsilchlich Inhaberin oiner 
Barbierstube ist. Ilire Arbciter golton ihr 
weniger als ihr Kötor, doni alles Gute zu 
Tlieil wird, wílhrend sie ihre Arboitor in 
oiner erbarmlichen, mit pestilonzialom Ge- 
rucho erflill ten saniültswidrigon II öble
sehlafen lufit und mit ungeniefibarem Spülioht 
traktirt. In Folgo (lessen sind unter iliren 
Arbeitern schon wioderholt VrergiftungsfHlle 
vorgokonimon. Einoni ihror Arbeiter gegen- 
übor, dér fül* soino ehrliche Ariiéit auch 
anstllndigon Lohn fordorto, nahm dió Darué 
besondors geistreiche Stollung. Dér Blau- 
strumpf boantworteto die gerechto Forderung 
unso'ros Kollegon dahin, or müge sich mit 
doni bisherigen bognügon. zumal sic so 
einoni Kloinen (dór betreffende Kollogo hat 
nUmlich das Pech, von kloiner Statur zu 
sóin) nicht mehr zalilt. Dessen ungoachtet 
abor verrichteto dicsér „KIeine“ dieselbe 
Árlicit und so gut, wio ein noch so „Grofier** 
seiner Kollegon. Unsere Dame abor ist oino 
Betschwester und wir möchten uns (labor 
die beschoidono Frage orlauben : Betet Ilire 
Frömmigkeit wolil titglich iliren Vater- 
unser ?“ Dórt ist vdlmlich unseros Wissons 
nach vöm tllglichon Brot die Rode, vöm 
Brotc dalior, dic Ilire Frömmigkeit Ilöchst- 
eigenhltndig gar nicht vordient. sondern esi 
sioh von doni so ..kloincir* Kollegon ver-1

dionen liifit. \Vrirempfohlon Ihror Frömmigkeit, 
ihre Barbierstube gégén oino Kirclie, ihro 
Arbeiter aber gégén oinon Rosenkranz zu 
vortauschon. Dicse worden wohl keinon an- 
süindigen Arbeitslohn fordern, aber auch 
Ihror Frömmigkeit werdőn aus diesem Go- 

j schUfto die Knio nicht tett worden. Ibisére 
lrehérváror Kollegon habon dió Ilöhlo dór 
modernen Genovéva cinfach boykottirt und 
os wird síeli wohl sohr bald entsekeiden, 
woi stilrkcr ist: dór Rosenkranz odor dió 
Arboit? Wir ersuchon unsere dortujen Ge~ 
turnén, die Hűli le dér modernen Genovéva zu 

j meiden !
Nagybecskerek. Am 24. Januar 1. J. wurdo 

die Nagybecskeroker Ortsgruppo von den 
dortigon Kollegon konstituirt. Von dón dórt 
konditionirenden Kollegen sind 42 dér Or- 

i ganisation beigetreten. Dafi dió Nagybecsko- 
i roker Kollegon endlich zum Solbstbewaifit- 
J sóin orwacht sind, kann Nieniand Wunder 
nehmon, ist docli dic Eago diesor Kollogen 
sozusagon dió elondosto ini ganzen Lande. 
Dór höehsto Monatslohn botriigt 10 - 12 Kr., 
dooh komnion Monatslöhno von 2—4 Kronon 

| auch hiiufig goiiug vor.
Kann mán sich ciné gröfioro Ausbeutung 

j auch nur dónkén ? Soli mán glauben, dafi 
I man i m XX. Jahrhundert cinen Monschen, 
dór sóin Geworbe dureh 8—4 Jahre hin- 
durch, hüu fi g unter dón gröfiten Ent- 
bohrungen, erlernt, taglich ifi IS Stunden 
láng arboiton, ja abhetzen liifit fül’ 
4, sago vier Kronon Schundlolm monatlich? 
Fnglaublich, abei leidor walir. Und als 
dieso abgehotzten weifion Sklaven sich or- 
ganisiron, um diósé boschűmenden Zustando 
zu bohobon, trifft sich óin Individuum, das 
dieso unhaltharon Zustando zu Gunsten seines 
eigenen Silckols gehörig ausnützt.

Und diosos gewissonlose Individuum ist 
dór Nagybecskorekor Barbiormoister Svetozar 
Kircsansky, dór, als or erfuhr, dafi die 
Kollegen sich organisiren, als Mentor unter 
ilinen orschion und zwei Wochen spiiter 
sogar unter iliren Namen oino Unterhaltung 
arrangirte. Anlafilich diesor Unterhaltung 
unterliofi os Herr Kircsansky nicht, sammt- 
liclio Geistliche und die sogenannte Intel- 
ligonz zu Gunsten dór Kollegon anzupulnpen, 
nur um dió fllr dió Kar ten und unter 
sonstigon Titoln zusammongofochtonen Golder 
in dió eigeno Tasche wandern zu lásson 
und dann dón Kollegen Valót zu sagon. Die 
Nagybecskeroker Intelligonz aber wiegt 
sich in doni seeligen Glauben, dafi sic mit 
Iíilfe des Ilorrn Kircsansky die Sozialpolitik 
glücklich gelöst hat.

Das plfegt das Emlő des Liedes zu sóin 
llborall, wo dió Kollegen sich mit iliren 
Ausbeutorn vorbündon. Unter llinweis auf 
diesen Fali, warnen wir dió Kollegon vor 
solchon Eindringlingen und ompfohlon, Hárul 
in Iland mit dér Gesammtarboitorscliaft zu 
handeln, da ihre BemUhungcn nur mit dórén 
Untorsttltzung von Erfolg gokrönt sein 
kann.

Temesvár. In unseror vorigon Nummor 
nalmién wir in Kürze Notiz von dór Bo- 
wegung, dió unsere Temesváréi- Kollegen 
beliufs Verbesserung dós Arboitslohnos und 
Verkürzung dér Arboitszeit eingoleitet 
habon.

Dió Bewegung kostote oinon harten Kampf, 
docli war sie von Erfolg gekrönt. Dió 
Arbeitgeber gabon nach und akzoptirten bei, 
dór am 14. Januar abgehaltenen Ausgleichs- 
verhandlung die Fordorungen unserer Kol- 
lcgon und die Arbeitgeber dér Inneni Stadt 
und dór Vorstadt Fabrik untcrzeichneton

7. Seite
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noch h n demsclben Tagé den bei der CSe- 
werbekammer geschlossenen Vertrag'. Mehrere 
Meister der J osel’- und Elisabethstadt zoger- 
ten, den Vertrag zu untersehreiben: beson- 
ders ein auf den Namen Ladislaus Simon 
liörender Meister scheute entsetzlicli vor 
diesem Akte zurück und bei der in dieser 
Angelegenheit abgebaltenen Koulerenz der 
Meister forderte er die Zurilckziehung der 
sclion akzeptirten Forderungen und die Ein- 
leitung neuer Unterhandlungon mit unseren 
Kollegen. Mit diesem niedertraebtigen An- 
tra-ge erreicht Herr Simon, dafi Josef Hallév, 
der seit In Jahren die Prasidententenstelle 
der Temesvdrer Kor por at ion innehatte, seine 
Demission gab und erklarte, dafi im halle 
man mit solchen Niedevtvdchtigkeiten die Ge- 
hilfen in den Streik treiben würde, er selbst 
an ikre Spitze treten und den Streik durch- 
f illíren wird. (VVir cm p le h len die Anstandig- 
keit des llerrn Ilaller allén Prasidonten 
/um Beispiel.) Diese filrwa.hr mllnnliehe Er- 
kUirung wirkte ernüehternd auf die Meister 
und so kam es, dafi sie, vier Meister, 
namens Ladislaus Simon, Ueinrich Birken- 
liauer, Konstantin Dironka und Jose! Brückler 
ausgenommen, i)2 an der Zalil, arn 25. Januar 
den Vertrag untersobrieben und somit silnimt- 
liclie Forderungen akzeptirten.

Am .25. Januar, fi ITIir Abends liiltte ge- 
nannles vierblütteriges Kleeblatt den Ver- 
trag unterfertigen sol len; nádidéin dies 
aber nicht geschah, stellten sllmintliclie 'boi 
ihnen in Arbeit gestandenen Kollegen am 
21). Januar, 9 UhrFriih, die Arbeit ein. Die 
(lesammtarbeiterschaft aber verhiingte den 
Bovkott liber die vier GeschUfte. Soba Id 
dann die Boykottirung in dem in Temesvár 
ersebeinenden „Yolkswille“ erscliien, liefen 
die Meister Dironka und Brückler iiber Kopf 
und Hals sofort den Vertrag zu untersehreiben, 
worauf unsere Kollegen die Arbeit wieder 
aufnahmen. So biieb nur die Bude des 
L. Simon und des 11. Birkenhauer boykottirt, 
vvomit sicli der vom Profit angeeiferte Herr 
L. Simon nicht abfinden konnte. Er setzte 
allé ÍJ ebei in Bewegung, um die Sistirung 
seiner Boykottirung durchzuführen, selbst 
beim Kedakteur des ,,Volkswille**, unserem 
(lenossen Freund’ versuchte cr sóin (Hűek, 
der ilin jedoch mit seinem Anliegen an das 
Organisationskomitó adressirte. Ilerr Simon 
einseliend, dafi er mit Bitten und Betteln 
nielits ausriehtet, entsclilofi síeli zu cinem 
verwogeneti LJnternelimen. Er suelite Ge- 
nossen Freund in seiner Wohnung auf und 
erklilrte sicli hereit zu cinem Üpfer von 
50—H0 Kronen, wenn er (Genosse Freund) 
es durelisetzt, dafi er seine Bude nur um 
eine lialbe Stunde früher üi'fnen kenne. 
(Íenosse Freund gab ilim etwas deutlich zu 
fühlen. dafi er nicht Polónyi lieifie und liefi 
llerrn Simon in kurzem Wege auf die Strafie 
setzen.

Ilerr Simon einseliend, dafi er auf keinen 
grünen Zweig kommt, vvendete síeli jetzt 
aber in Begleitung seiner 65jUhrigen Mutter — 
wieder an das Organisationskomitó, wo 
beiden trotz allém Bitten und Betteln zu 
verstelien gégében wurde, dafi mán von dem 
Inhalte des Vertrages nicht. um eine llaar- 
breit abweieht. Auf dicsen Besclieid erbat

síeli Ilerr Simon •> Tagé Bedenkzeit, die 
ilim aueli gewálirt wurde.

Fuseré wackeren Temesvárer Kollegen 
habén brav gekftmpft, wie es síeli l'llr selbst- 
bewufite Arbeiter geziemt. Mügén sic em- 
gedenkt (lessen jedoch die Saehe nicht an 
síeli bewenden lassen, sondern die Fin- 
haltiing der Vereinbarung aueli mannlieh 
l’ordern bei jeder (lelegenheit, ansonsten 
der Sieg nur auf dem Papier bleibt, wie es 
unseren Kollegen in Budapest ergangen ist. 
Nicht nur erkiitiipfen, sondern den eroberten 
Platz aueli behaupten. Das ist ein Punkt, 
der volle Aufmerksamkeit und Oeistesgcgen- 
wart erheischt. Kollegen, seid vorsichtig, 
handelt mannlieh!...

Pancsova. Audi die Panesovaer Kollegen 
sind ernstlieh ans Werk gegangen. indem 
sic der Organisation beigetreten sind. Schon 
nacli kurzem Bestand erkttmpften sie síeli 
die kllrzere Arbeitszeit, indem sie mit Aus- 
nahme der Samstage um '/,7 öfifnen und 
um */2s Fhr sperren.

Diese Errungenschaft war die die Feuer- 
probe unserer wackeren Panesovaer Kollegen, 
und gerade weil sie mannlieh ihren For
derungen (* el tim g verseli allén konnten und 
sicli nicht niehr zu (irunde hetzen lassen 
wollen, sinnen die dortigen Krauterer nacli 
Hadié, indem sie die jetzigen Kollegen 
sukzessive entlassen und mit anderen, un- 
organisirten ersetzen wollen. Dieser Plan 
wird diesen Herren wohl kaum gelingen, 
denn wenn sie die Aussperre versuehen, 
wird die dortige (íesammtarbeiterschaft sie 
zűr Einhaltung der Vereinbarung zu zwingen 

jwissen, indem sie die Boykottirung der be- 
treffenden vertragsbrüchigen Buden durch- 
setzen wird. Aber noch ein Malheur kann 
den Panesovaer Krautern passiren. Fnsere 
Kollegen sind in dieser (legend fást überall 
organisirt und so werden sicli Streikbrecher j 
kaum fmden.

Gestützt auf diese Thatsaehen, mügén 
unsere Kollegen recht standhalt Ideiben, 
wie sie es bislier gewesen und sollen unter 
keinerlei Fmstiinden das Jocli wieder auf- 
nehnien. Von den Errungenschaften <larf 
dórt aueli nicht das Geringste eingebufit 
werden.

Kollegen, Friseurgehilfen, ineidet Pancsova, 
denn der Sieg der Panesovaer Kollegen ist 
der Sieg der Gesammtheit!

Vereinsnachrichten.
DerFachverein derungarlandischen Raseur- 

und Friseurgehilfen beli mlet sicli: VII., Óvoda- 
utca Nr. 9. Amtsstunden jeden Dienstag und 

[Freitag Abend von '/a9— K) Fhr. — Ein- 
j zahlungen dortselbst wllhrend den Amts- 
! stunden.

Arbeitsvermittlung thglieh von 10 bis 12 
Fhr Vormittags.

Die Zentrale belindet sicli VII., Dob utca 
Nr. 49, II. Stoek 19, wohin sllmmtliche 
Korrespondenzen zu adressiren sind. Jene 
Mitglieder. die in solchen Orten konditio* 
niren, in welchen der Fachverein keine 
Ortsgruppen hat, habén ihre Mitglieds- 

j gebtlliren unmittelbar an die Zentrale ein- 
zusenden. Solelie Mitglieder habén aufier

ihren Gebiihren weitere 10 Heller als Porto- 
spesen fllr die ihnen zuzusendenden (v)uiF 
tungsniárkén beizulegen.

(leld- und sonstige We.rthsendungen sind 
an den Siickelwarth des Fachvereines. 
Michael Feronczy, VI.. Dalszinház-utca 10. 
zu richten.

Achtung ! Die Mitglieder des Fachvereines 
werden ersucht, etwaige Wohnungsvevande- 
rnngen unverzüglieh der Zentrale anzuzeigen, 
daruit die Zustellung des Fachblattes keine 
Verzögerung oder Unterbrechung erleide.

Kiír dió Rubrik verantwortlich : Johann Deftert.

DÓSA NÉPE
( N O V E L L Á K )
Irta Naszódi Zsigmond.

Előszóval ellátta: Csizmadia Sándor.
Csizmadia elvtárs többek közt a követ

kezőket Írja a mű előszavában:
E néhány szó megírásával én egy Ígéretet 
váltok be, melyet magának elhalt barátom
nak tettem ; e könyv kiadásával (melynek 
óimét még maga Naszódi határozta meg) 
pártunk kegyeletes kötelességet teljesít 
a buzgó harcos iránt, kinek kezéből 
már kihullott a fegyver, valamint hasznos 
munkát végez ügyünk érdekében is, mert 
ezek a novellák nemcsak szépiro
dalmi müvek, hanem egyúttal lá
zadásra hivó kiáltványok is . . . 
Mélyen sajnálhatjuk és fájlalhatjuk, hogy 
ilyen fiatalon hullott ki kezéből a toll, 
amikor munkáját alighogy megkezdte. Ez 
a szomorú körülmény azonban csak annál 
inkább ösztönözhet bennünket arra, hogy 
ami keveset ránk hagyott, azt nagy 
— értékéhez méltóan megbecsüljük. —

Ára fűzve 1 kor. 20 fill., 
kötve 1 korona 80 fillér.

Megrendelhető:

A NÉPSZAVA könyvkereskedésében
Budapest, VII., Nyár-utca 1. szám.

Legújabb! Most jelent meg!

Be a s z ö v e t k e z e t b e  1 
Szervezzük a fogyasztást!
Minden elvtárs, aki a szövetkezeti mozgalom 
iránt érdeklődik, vegye meg e kis füzetet, 
melyben igen sok hasznos tudnivalót találhat.

Ára 4 fillé r .

Kaphatóé „ N É P S Z A V A " könyvkereskedésben, 
VII., Nyár-utca 1. szám.
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S( t/( (1 III uhflffyelm ebej I un sxere/ncnéiii b. tudomásukraadni, V I I ., 10.

I ?  fodrászkabát-íizletet ^
Magamat becses jóindulatukba ajánlva, teljes tisztelettel

GRÜNIIUT ÖDÖN, szabómester, =====

ÁNGYÁN BÉLA
fod rá sza ti  m ű szer - ,  i lla tszer- és p ipereczikkek r a k tá ra

Budapest, Vili., József-körut 9. (Bazár-udvar.)
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes fodrászati kellékekben. Fodrász
kabátok nagy választékban darabja 3 60 kor. Mintákat, valamint képes árjegy

zéket bárkinek szívesen megküldi.

A  világ legjobb borotvája az eredeti CLAUBERG-BOROTVA, darabja 3-60 és 4 korona.
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A'a összes lent ábrázolt 
borotvák saját műhelyem
ben vannak köszörülve, 
használathoz egész készen 
fenve, drbként franczia élt! 
n/M keskeny 3 korona, fél- 
keskeny 4/a :{-10 *ior-» '/a 
széles Vs 3.40 kor., ugyan
azok fél homorú vagy egész 
homorú éllel 7« keskeny 
8.20 kor., 7h fél keskeny 
3.40 korona, r,/8 félszéles 
3.60 kor.. %  széles 4 kor.

Parayon je llegű  borotvák
keskeny 4 kor., V2 széles 
4.40, egész széles 5.— kor.

Eredeti „ROXO“ borotvák.

t t  / \  tj T \T A  T) a legújabb haj- és szakáll vágó-gép mint. hajvágó I, 5 és 7 %„K l) h I IN 1) K vágásra, szabályozhat/) fésűvel H. — kor., ugyanaz kisebb kivi*
1V v  111 v  11 télben mint a legrövidebb szakállvágó oo ti.— kor., a legjobb
nak elismert. ,,JUVEL“ haj vágó-gép :i és 7 %„ vágásra N kor.. :i. 7 és 10 ’v  !*.
kor., „Juvel“ mint szakállvágó '/a vágásra 7. - kor. Kranezia Barignend ü és 7 
'"lm vágásra 0.— kor., 3, 7 és 10 nu  7. - kor., szakállvágó '/a ™/», Nagy 0 -"V 5 kor.

/í/só magyar villanyerőre berendezett borotva homorú 
köszöril-miihely és saját, gyártmánya aczélárak rak
tára. Gyári, raktár a legjobb angol, német,, franczia, 
és svéd aczélárukban. — Szabadalmak tulajdonosa, 
magyar kir., franczia, 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, 
Vili., Baross-utcza J. és 0 llöi-ut 4. szám alatti 

■üzleteimre és különféle czikkekben megnagyobbított 
raktáram m egtekintése végettfelit ivó m, becses jói ndn l a- 
tába magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

ZA Olt A L JÁNOS.

Világosság könyvnyomda r.-1„. Budapest, V1L, Nyár-utcza 1.
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