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MAGYARORSZÁGI

BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK
SZAKLAPJA

A MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK SZAKEGYLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

ELŐFIZETÉSI ÁR : Szerkesztőség; és kiadóhivatal:

ívn'--- -  I  I  I  : :  ::: .    Megjelenik minden hó 15-én. VIL ker > Dob-utca 49, II. 13. sz.
( ” ! hová mindennemű levél és pénzbeli küldemé

n y ^  sziiin íini 20 hller. nyék intézendök.

A magyarországi borbély- és fod
rász-segédek szakegylete 1907. évi 
április hó 1-én, húsvéthétfőn, <1. u. 2 órakor 
Budapesten, VII., Óvoda-utca 9. sz. a. tartja

rendes évi közgyűlését.
A napirendet a központi választmány 

ideiglenesen a következőkben állapította 
meg:

1. A vezetőség jelentése és a felmentvény 
megadása.

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

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

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

Az alapszabályok 14. $-a értelmében min
den 15 igényjogosult tag után 1—1 küldött 
választandó.

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

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

Szaktársi üdvözlettel
a központi választmány.

Meghívó.
A magyarországi borbély- és fod

rász-segédek 1907. évi április 2-án, reg
gel pont 9 órakor a ,,József főherccg“ -szál- 
loda termében (Budapest, Vili., Baross-tér)

országos kongresszust
tartanak. ,

A kongresszus napirendje a következő:
1. A főár ász-segéd ek helyzete.
2. Szervezkedés és agitáció.

3. A szaklap és az ellentálldsi alap.
4. A tanonckérdés.

I 5. Az ipartestületi jogok kiterjesztésének 
kérdése.

(i. A szervező bizottság megválasztása.
7. Indítványok.
A kongresszusra olyan városokból is küld- 

j hetnek küldötteket, ahol nincs még szervezet.
A küldötteket a nekik legalkalmasabb 

; módon, gyűlésen vagy értekezleten is meg
választhatják.

A küldötteket és azok megválasztásáról 
j szóló jegyzőkönyvet a szaklap szerkesztősé- 
' géhez kell bejelenteni, illetve beküldeni. A 
kongresszusi kiküldöttek költségeiket saját
jukból vagy pedig megbízóik hozzájárulá
sából fedezik. Lakásukról a szervező bizott
ság gondoskodik. , A szervező bizottság.

Jograblás.
A magyar nemzeti kormány belllgyminisz- 

| tere, osztálytársainak uszítására, rendre fel- 
! függeszti a munkásság szakegyleteit.

A vidéki rendőrbasák és éretlen szolga- 
birák butaságukban barbármódra csizmáik- 

I kai felrúgják mindazon törvényeket, melyek
nek pártatlan végrehajtóivá kellene szegőd
niük. Hiszen főuruk és parancsolójuk sem 
tesz másként, tehát csak kedvében járnak 
ők is. Meg aztán az érdek egy és ugyanaz 
a főkozáknál éppúgy, mint a pribékeknél.

Az ország kizsákmányolóinak fáj az, hogy 
a kizsákmányoltak, a, munkásság napról- 
napra mindinkább öntudatra ébred. Az alá
zatosságot és türelmet már nem gyakorolja 
olv nagy mértékben, amint ezt a múltban 
tette s amint ez a jelenlegi kizsákmányolóik- 
nak tetszene s önérzete gyarapodásával 
nem tudja eltűrni tétlenül, hogy az általa 
véres verejtékkel megszerzett javakból 
dologtalan herék dobzódjanak, mig ő nyo
morog. éhezik csaladjával. Egy falat ke
nyérrel többet követel s hogy a munkában 
elernyedt tagjait megpihentesse, szellemét 
istápólhassa, rövidebb időt akar szabni a 
kizsákmányolásnak. Ez bűn azoknak szemé
ben, akik soha semmivel nem járultak 
hozzá a társadalom fentartásához.

Most lesz egy éve, hogy a munkáltatók 
I kizárták az ácsmunkásokat, három hónapja 
a budapesti épitőmunkásokat s nem kell 
bizonyítani, hogy a munkáltatók ezen rabló- 
hadjárata a munkásság szervezete ellen 
irányult. Most a tavasz beálltával, midőn 
a munkáltatók profitdühükben tapasztalják, 
l,oo-y a kizárt munkásság elhatározását és 
harókedvét nem sikerült megtörniük, kézzel-

lábbal igyekeztek a munkások szervezeteit 
denunciálni mint olyanokat, akik a munkás
ság gazdasági harcait eszközökkel lát
ják cl.

Ezen uszításnak a belügyminiszter felült 
s az elmúlt héten felfüggesztette a kőműves- 
munkások szakosztályát, a kávéfőzők szak
egyesületét és a vas- és rézbutormunkások 
szakosztályát. Ezen felfüggesztésről szóló 
végzések indokolásában azt mondja a fekete 
gróf, hogy az egyesületek alapszabályaik 
keretét áthágták s tagjaiktól meg nem en
gedett dijakat szedtek, közöttük a kizárt 
testvéreik segélyezésére is gyűjtöttek. A 
másik esetben pedig azelőtt egy évvel a 
kávésok feljelentésére adott vád alapján 
rendelte el az egylet felfüggesztését, ily 
hosszú idő után, mikora munkások és munkál
tatók közt békés szerződés létesült. Ezt a 
jograblást azzal indokolta, hogy az egye
sületnek része volt az egy év előtti harc 
megindításában. Hogy okot találni könnyű 
a farkasnak a báránynyal szemben, azt tud
juk, de azt is tudjuk, hogy osztálytársai 
niegse tűrnék azon helyen az olyan „állam
férfiu l, aki nem a saját bandájabelijériek 
érdekeit tartaná szem előtt. Erre mutat az 
is. hogy a kizsákmányolok szabadon gyülc- 
seznek, fekete listáznak, sztrájkalapokat 
gyűjtenek, kizárásokat rendeznek büntet
lenül, megtorlás nélkül s ha az elnyomott, 
velőkig kizsákmányolt munkásság megosztja 
verejtékkel megszerzett falatját az éhség
karjaiba kergetett társaival, akkor meg
rabolják egyesületeitől, melyek nélkül már 
régen vérfürdőt csinált volna ebben a „sza
bad kulturországban.

A munkásságnak már annyi jogfosztásban 
volt része, hogy el lehet rá készülve min
den szakma munkássága az egyesületeik fel
függesztésére, sőt feloszlatására is, mert a 
kizsákmányolok érdeke ezt megkívánja. 
Azonban ne feledjük el, hogy az ilyesmi 
nem fog bennünket készületlenül találni. 
A mi életünk örökös harc s a kenyérért 
való küzdelemben csak jobban megedződ
nek izmaink.

Szaktársak! Látjátok, hogy igyekeznek 
legyűrni munkástestvéreiteket ? Ez a sors 
vár reátok is, ha tétlenül nézitek a küzdel
met. Segítsük, támogassuk küzdő testvérein
ket ! Ne legyen egyetlen szervezett fodrász
segéd sem ebben az országban, aki meg 
nem osztaná silány falatját azokkal, akik
nek még ennyi sincs most.

Gyűljenek a 20 fillérek minden szervezett 
szaktárstól hetenként. /Segítsük küzdő munkás- 
társainkat. Becstelen munkás az, aki nem 
segíti küzdő társait!
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A közgyűléshez.
Magyarország szervezett fodrászsegédei

nek képviselői, akik husvét második napján 
az első kUldött-küzgyülésen összejönnek: 
fogadják testvéri üdvözletünket!

Szakegyletünknek megalakulása óta ki
fejtett munkásságáról ezen közgyűlés lesz 
hivatva bírálatot mondani, annál is inkább, 
mert az első közgyűlés alkalmával vidéki 
szaktársaink nem voltak kellő számban kép
viselve. A lefolyt idő munkája nagyon sok 
kívánni valót hagyott hátra s hogy a jövő
ben a hiányok pótoltassanak, sőt rendszeres 
fejlődés következzék be, égető szükség van 
az összeülő közgyűlés irányadó munkájára.

Az elmúlt évről szóló jelentést a követ
kezőkben adhatjuk meg a közgyűlésnek :

Az 1906. évben a tagok száma, az előbbi 
évhez képest, a fővárosban nem szapo
rodott.

Budapesten beiratkozott összesen 277.
Vidéken, a csoportoknál 525.
Az év végén az összes tagok száma 591.
A szakegylet megalakulása óta összesen 

20 vidéki csoport működött az országban. 
Ezek közül a múlt évben alakultak a kö
vetkező városokban csoportok : Újpest, Kassa, 
Miskolc, Gyula, Békéscsaba, Nagyvárad, 
Baja, Szabadka, Komárom, Pancsova, Pécs, 
Szeged, Soroksár, Székesfehérvár, Kecske
mét, Erzsébetfalva. (1905-ben alakultak: 
Szombathely, Nagykanizsa, Temesvár, Győr.)

Az óv vége felé azonban beszüntették 
működésüket a következő csoportok : Komá
rom, Gyula, Nagyvárad, Békéscsaba, Kassa, 
Baja és Erzsébetfalva.

A közeljövőben azonban ezek is újra 
meg fogják kezdeni működésűket.

A csoportok ezen nagyarányú megszűné
sének legnagyobb oka a belügyminiszter 
122.000 sz. alatti kelt rendelete, amely a 
munkásság gyülekezési és egyesülési jogát 
barbár módon megcsonkította.

A tagok számarányához képest a lefolyt 
év pénzügyi tekintetben sem mutat fe j
lődést.

Az évi bevétel, az 1905. évről szóló 
egyenleggel, amely 162.96 kor. volt, 2171.97 
koronát tett ki. Kiadás 1391.24 korona. 
Pénztári maradvány tehát az 1907. évre 
780.73 korona.

Munkaközvetítés történt helyben 217, 
vidékre 85, kisegítő munkára 409 esetben.

A tagok oktatására is súlyt helyezett a 
vezetőség és rendszeres felolvasásokat ren
dezett, azonban a hatodik felolvasás után 
bebizonyult, hogy a vezetőség munkája 
hajótörést szenvedett a tagok rész vétlen
ségén.

A vidéki csoportok ügykezelése tekinteté
ben előfordult hibák és hiányok megszün
tetésére, amint azt a vidéki csoportok 
tapasztalhatták, ez évben lett a vezetőség 
által egy megbízott kiküldve, aki az eddig 
előfordult hiányokat az ügykezelésben igye
kezett helyrehozni s ez nagyrészben sike
rült is.

Szakegyletünk életében, bár nem mutat
kozott határozott fejlődés, amelynek oka 
tudjuk, hogy nagyrészben a vezetőség 
kötelességteljesitésének elmulasztásában, de 
a legnagyobb részben a tagoknak a mun
kától, agitációtól való távolmaradásában és 
közönyös magatartásában található, nem 
célunk elébe vágni a bírálatnak, mert tud
juk, hogy a közgyűlés előtt bizonyára csakis 
szervezetünk érdeke fog lebegni s ebből a 
pszemontból fogják úgy az elmúlt évről

szóló jelentést, mint a jövőre szóló javas
latokat elbírálni.

A vezetőség, a jelenlegi eszközök birto
kában, igyekezett minden lehetőt megtenni 
a szakegylet fejlődése érdekében s ha ez 
nem sikerült a kellő eredménynyel, úgy a 
közgyűlés lesz hivatva más, a szakegylet 
érdekében célravezetőbb eszközök megvá
lasztása által odahatni, hogy szakegyletünk 
a jövőben úgy anyagilag, mint erköcsileg 
megerősödjék és méltó helyet foglalhasson 
el a modern szakegyesületek között.

Ezen előzetes jelentésünk után is kérjük 
a t. közgyűlést, hogy a jelentéseket vegye 
tudomásul és a vezetőségnek a felmentvényt 
megadni szíveskedjék. A vezetőség.

Gazdasági mozgalom és a 
szaklap kimutatása.

Az elmúlt év alatt megindított mozgalmak 
legtöbbje a munkaidő megrövidítése és a 
munka szabályozása érdekében folytak le. 
S ha tekintetbe vesszük, hogy a szabad 
szervezet a legtöbb helyen még csak most 
fog egységes alapokon kialakulni, az ered
ménynyel meg lehetünk elégedve.

Tizenegy városban a fővárost is bele
értve — zajlottak le ezen mozgalmak s csu
pán egy városban nem vezettek eredményre. 
A munkaidő naponként 2 órával rövidült 
meg s e munkaidőröviditést jelenleg 3000 
munkás élvezi.

A legtöbb helyen békés utón egyeztek 
meg a munkáltatókkal szaktársaink. Két vá
rosban sztrájk utján vívták ki a követelé
seket, egy helyen pedig kizárásban is volt 
részük, azonban győzelmet arattak, inig egy 
városban a sztrájk vereséggel végződött.

Az április 2-án összeülő országos kon
gresszus lesz hivatva a jövő gazdasági har
cainak irányt adni és a szabad szervezetek 
kiépítésének módját megjelölni.

Gazdasági harcaink legfőbb irányítója és 
eszköze — éppúgy, mint a múltban —  a 
jövőben is a szaklapunk kell, hogy legyen.

Az elmúlt, évben két Ízben is válságos 
helyzetben volt a szaklap. Hiányzott a szak
társak kellő anyagi támogatása. Tudjuk 
mindannyian, hogy ma a betű, a szaklap a 
legmegfelelőbb agitacinális fegyver, tehát 
ezt kell megerősítenünk a jövőben. Égető 
szükség van reá, hogy havonta legalább 
kétszer jelenjék meg, hogy minél sűrűbben 
érintkezzünk s ezáltal közelebb legyünk 
szaktársainkhoz.

Szaktársainkon a sor, hogy lehetővé te
gyék önmaguknak a tanulást, a harci ké
pesség megszerzését és a még tőlünk távol 
álló szaktársainknak a szervezetbe való tö
mörülését. Áldozatokba fog kerülni, az igaz, 
de a saját érdekének előmozdítására, el- 
viselhetlen helyzetének megváltoztatására 
minden szaktársnak jól felfogott köteles
sége.

A szaklap bevétele az elmúlt év decem
ber 31-ig — -  — 1067 kor. 70 (Hl.,
kiadása — — — — 797 „ 23
agitációra és nyomtat

ványra — — — 205 „ 45 „
összesen ...  1000 kor. 68 fiij.

volt.
Egyenleg 1907-re — 67 kor. 02 Ilii.
Ezzel szemben mint

teher 1907. évre — — H7 kor. 50 fül.
Azonban hisszük, hogy a jövőben nem 

fogják megtagadni szaktársaink támo
gatásukat az agitáció leghatásosabbnak bi
zonyult eszközétől, a szaklaptól.

Puska, amely visszafelé sült el.
Suvikszfalvi és szenteltvizi Vári Gyula 

ur, a Turul-rend tulajdonosa, a „Házmes
terek újévi üdvrivalgásának" nagynevű írója 
és a nagy rozsdás kulcs-rend birtokosa stb. 
csak nem tud a bőrében megférni. Gyanú
sít, rágalmaz, denunciál uton-utfélen.

Múlt év február hó 15-én a „Fodrász 
Újság"-bán és egy röpiratban azzal vádolta 
meg betegsegélyző pénztárunk tisztviselőit, 
hogy azok bélyeget loptak, hogy azok a 
pénztár pénzén dorbézolnak. Nagyon ter
mészetes, ezért a kis kalandjáért a sajtó- 
biróság elé került, ahol meg is kapja az érte 
járó dijat.

Amikor látta, hogy ez a kirándulása nem 
sikerült, sőt mi több, hogy visszafelé sült 
el az általa olyan gondosan megtöltött 
puska, rendezett egy újabb kirándulást 1906 
október 20-án a kereskedelemügyi minisz
terhez, de mert akkor már az őszi napok 
igen hűvösek voltak és becses egészségét a 
meghűléstől féltette, nem ő maga irta alá 
azt a feljelentést, amelyet a fentjelzett na
pon a kereskedelemügyi miniszterhez fel
terjesztett s amelyben a betegsegélyző pénz
tár igazgatóságát és tisztviselőit azzal vá
dolta meg, hogy azok a betegsegélyző 
pénztár 21.000 korona tartatókalapját rész
ben elfecsérelték, részben pedig maguk kö
zött felosztották, hogy a kormánynak ne 
juthasson belőle semmi 1907. évi julius hó 
1-én a pénztár átvételénél, hanem azt mint
egy tizenöt szaktársunkkal és ugyanannyi 
fodrászmesterrel Íratta alá, mert jól tudta 
azt, hogy ezért az alávaló rágalmazásáért, 
hatóság előtti rágalmazásáért ismét a bíró
ság elé kerül.

Vári ur, úgy látszik, azt hitte, hogy a 
kereskedelemügyi minisztériumban majd fel
ülnek neki és az ő alaptalan feljelentésére 
az igazgatóságot nyársra húzzák, a tiszt
viselőket pedig száműzik Szibériába és akkor 
ő visszakerül a főkönyvelői trónra és folyik 
minden a régiben a betegsegélyző pénz
tárnál.

Azonban nagy csalódás érte a róka ko
mát, mert a kereskedelemügyi miniszter a 
feljelentését nyilatkozattétel végett a pénz
tárnak küldte le, egyben utasította az V-ik 
kerületi elöljáróságot, hogy indítson vizs
gálatot és állapítsa meg, hogy 1905. évi 
julius hó 1.-én, vagyis amikor ez az igaz
gatóság a pénztár vezetését átvette, mennyi 
volt a pénztár tartalékalapja és mennyi van 
meg belőle.

Az elöljáróság az utasításhoz képest a 
pénztár vagyoni állapotát szorgosan meg
vizsgálta és megállapította, hogy 1.905. év 
julius hó 1-én a tartalékalap 11.391 kor. 
72 fill. volt és 1907 év február hó 1-én 
13.945 kor. 15 fillér. Tehát nemhogy az 
igazgatóság a tartalékalapot elpocsékolta 
volna, hanem 2553 kor. 42 fillérrel gyara
pította a pénztár vagyonát Vári ur és a 
feljelentést aláírók legnagyobb szomorúsá
gára.

Az igazgatóság a hatósági vizsgálat megf
ejtése után tartott ülésen elhatározta, hogy 
a feljelentés elintézését maga fogja szor
galmazni a kereskedelemügyi miniszternél 
és azután megteszi a feljelentést az aláírók 
ellen, ami igen kemény dió lesz, mert az 
igazgatóság és a tisztviselők száma körül
belül húsz és ez húsz esetben elkövetett 
hatóság előtti rágalmazási pör lesz, ahol 
újból le fog hullani a lepel, mert a fel
jelentést aláírók közül eddig is többen ki
jelentették előttünk, hogy Vári nekik a kér-
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meg a kereskedelemügyi miniszternél, azon-! szaktársak ovi ; k!mea!,nal,okto • Nem, szaktarsunk be is ismerte azt, hogy három 
bán nem olvasta fel előttük a feljelentés i szabad 1: ,j!,^ szta?okat nektek nem vele dolgozó szaktársa nevében le is szava-
tartalmát. J t tX l .P fo L  ?  u n nÜl D?ZD'’ ,ai! T  szer‘ zott- A szervezett fodrászsegédek látva ezt

Tehát félrevezette Vári ur az aláírókat, i orszáaban lp ^ ilV h h Y f Bp szabad Ma9V™'- a törvény, jog és igazság alapján vezetett 
ami még súlyosabb beszámítás alá esik és vivinni l-i m?,V  olyan munkarendet választást, a választó-helyiségből kivonultak 
ha ezt azok nekünk bevallották, akkor a| ^ L ^ r  v i v ^  f f  munkastarsaink és megfelebbezték ezt az alkotmányos vá- 
hiróság előtt is be fogják vallani. És akkor a í  .... ' L lasztast.
a háttérben újból ott fogjuk látni majo- mA munkáló szabályozása Oroszországban A felet )bezés még elintézést nem nyert, 
rannafalvi Vári Gyula urat, amint a suvik- ™®goi<l»st nyert a minisztertanácsnak egy de küldötteket minden évben választani kell, 
szos skatulyákon állva, kezében a saját | * nove1mbcr hó 15’ én kelt rende- mert a mandátumuk egy évre szól. 1907. év
köl testi „Boldog újévet« kívánó verseit szó- i r ,  Utjan’ " l®7 , a cár jóváhagyásával február hó 10-én a pénztár megkereste az 
Kongatja és a változatosság kedvéért a cer- i ■7 , ’ a . ^'(yrdetestól számítandó hat V. kerület elöljáróságát, mint a pénztárak 
berusságot jelképező kulcsot a börtönőr a a[t lop cletbe. E rendelet szerint a felettes hatosagat, amely utasította is Horváth
tarja majd a cellája kulcslyukában mühelybeli munkanap tizenkét órát meg Kálmán urat, hogy a választó-közgyűlést

Miután pedig az' igazgatósán 1905 évi nem, . ? , , _ •  Minthogy azonban aj hívja egybe. De nem azért iparhatósági biz-
iulius hó 1-én a uénztár tort^léknl-miáhAi munkaidőt két óráig terjedő munkaközi fos Horváth Kálmán és a protektora,
csak 11.391 kor. 72 fillért vett Atomért több Í «zün.ettel ke)l félbe szakítani a tényleges j Goreczki Zzigmond, gondolt egyet és kere-
nem volt, tehát hova lett a feljelentésben , T .  munkaidö tlz oranal tovM  ! k?n megtagadta a valaszto-kózgyllles egybe
feltüntetett 21 koronából híánvzó összeg? . ] eba  ̂ szaktársak, itt tisztán bebizonyi-1 lliyasat azzíJl a nagyon szerény mdokolas-
Ezt önnek, mint a pénztár volt főkönyvelő- t,ot,tuk’ hogy Oroszországban ugyanakkor tiz I sal» mert a fe|cbbezes meg elintézést nem 
jenek, Vári ur, tudnia kell. I orara szállították le szaktársaink napi! n^(4. • ,

I munkaidejét, amikor szabad Magyarország Horváth Kálmán ur, nem veszi on eszre,
| fővárosában egy pár ember talpnyalása k ö -!ho0V iu is kil°9 a lóláb? Ila nem, majd mi 

M n n l# o i f in  0 iak < U u A «A fiA  vetkeztében a mi munkaidőnket 13 óráról! megmagyarázzuk. Az 1905. év január hóban
lYIUÍllldlUU b Z ú Q d iy O Z a S d . 14 órára emelték fel és addig, amig Orosz- megtartott válaszást Hermann és Társai

ne örüljenek .szaktársaink annyi™, I ^ n S ^ i k  í  “ “

Oroszor szádban  ̂ '* ” <C! Szaktársak! Talán tanulhatnánk mi is egy  ̂ j (jn ™e9ls megtartotta a választást. 1 agy
Igaz ugyan íio«-v a mi munkálhifóinh ;e kis emberséget oroszországi szaktársainktól t.alan akkor ° f  erdek "99 kívánta? Vagy ön
1® 1 11« an’ 10^V tl m munkáltatóink is ^  nem yAr; Szikom és társaitól 1S ug.V gondolkozik, mint a törvényt nem

nagylelkűen a szervezett fodraszsegédek J ___ J ‘ ismerő falusi bakter ? Egye fene a törvényt,
elet-halál harcara kénytelenek voltak meg- iia akarom vemhes, ha akarom nem vemhes.

órai zárást, tehát 13 órai munkaidőt. nyDe Ha akarom vemhes, ha akarom |hívását cizI kerületi elölj rendelte
•ár Gyű a urnák, a házmesterek hétféle n 0 m  y e m h e S .

boldogítójának, sehogysem ment a kobak- " c , »  ¥C
jaba az, hogy a borbély egeny csak 18 orat Horváth Kálmán, köz- es véltó ügyvéd a az és igy az ön indokolása
dolgozzon naponta es ideje legyen a sajat borbély-ipartestület iparhatósági biztosáról nagyon sántít. biztos
sorsának megjavítására is fogy ezt meg- szól az ének. ........................  még most sem észre, hogy kilóg a lóláb !
akadályozza, hevenyeben alakított egy sző- Ezta kormányozható léghajó természetű úri- ___ ____  __________
vétségét, amely ma már csak a holdban embert Gereczki Zsigmond 1V. kerületi elől-
van meg, de éppen elég volt ahoz, hogy a járósági jegyző tette örökösévé 1898-ban, |Upm7p t k lÍ 7 Í i p l p n t p c  9  C7 9 Ír
szervezett íodraszsegedek áltál kivívott amikor neki távozni kellett az iparhatósági J e le l i  ICO a o £ d l\ -
munkaidőt megdöntsék, ami sikerült is Vári biztosi állásról, mert az V. kér. elöljáróság, C7 0 r u a 7o f i  m n 7n ü ln m r á l
urnák és egy-két társának. a betegsegélyző pénztárak felettes ható- O ^ c l v c t c l l  lllU iy d lU ÍIIlU I.

Amikor ez a kis tervük sikerült, a mun- sága háromszor egymásután megsemmisítette Az a hatalmas fejlődési erő, amely a 
káltatókkal szövetkezve nekiláttak (így az általa pártatlanul és az 1891. évi XIV. i modern szakszervezetek izmosodásában,

.munkarendfélének, össze is tákolták és fel t.-c. intenciója alapján megejtett pénztári erősödésében minden akadály dacára még
is terjesztették a fővárosi tanácshoz jóvá- küldöttek választását, a szervezett fodrász nyilvánul, leghübb, legszebb bizonyítéka 
hagyás végett, amit az természetesen jóvá segédek panasza folytán. | annak, hogy az osztályharc alapján szer-
is hagyott. A jóváhagyás után a lapokba Horváth Kálmán urat protektora, Gereczki I vezett munkásság a kultura éltetője, a fe j
került Váriék munkarendje és a legnagyobb ur valószínűleg annak idején figyelmeztette, lódós hajtóereje. A különböző országokban 
megdöbbenésünkre akkor jöttünk rá, hogy ]10̂ y óvakodjék az eféle kalandoktól, ha élő különböző nyelvű munkások mindenhol 
az általunk keservesen kivívott 13 órai neJJj' apar az sorsára jutni. Kerülte is az egy céltól — a népjólétnek és népszabad-
munkaidőnkből 14 órai lett, az egy napi összekülömbözést Horváth Kálmán ur egész hágnak kiküzdésétől — vezéreltetve, az cl-
kimenőt és az egyórai ebédidőt egyszerűen i 90(y évi február hó 18-ig. De akkor, úgy nyomott népet tanítják, nevelik a küzde- 
elpaktálták Vári és társai. látszik, fejébe szállt a hatalmi vagy mert lemre és harcképessé teszik elnyomóikkal

Ezt a szabályrendeletfélét azután Vári ur választóközgyüléshez kivezényeltetek, 25 szemben, 
szövetkezve hozzá méltó és a denunciálás darab rendőrt egy rendőrfogalmazó vezetése Erről tesz tanúságot az a szakszervezeti 
és talpnyalás terén még rajta is túltett mellett és a választó-közgyűlés megnyitása mozgalomról szóló jelentés, melyet harmad- 
Szikora Zoltánnal lenyomatták és Vári ur előtt a betegsegélyző-pénztár igazgatósága *zócn bocsájtott már közre Légién Karoly, 
minden szégyenérzetet félretéve, az ipar- által kiküldött, szavazat-szedő bizottságot és íl szakszervezetek nemzetközi titkára, 
testület irodájában az oda hivatalos ügyben a kiküldött pénztári tisztviselőket egyész Ez a jelentés az 1905. évről szól és 
feljövő szaktársainknak mint vívmányát ol- egyszerűen karhatalommal kirakatta az ut- annyiban különbözik az előző évek jelen- 
vassa fel és még el is dicsekszik vele, hogy cára. Ezután az alkotmányos választási aktus téseitől, hogy áttekinthetőbb képet nyújt az 
sikerült a szervezett fodrászsegédek által bevezetés után oda ült a szavazó urnához összmozgalmakról, bár ez sem tökéletes még. 
kivívott 13 órai munkaidőt 14 órára fel- azzal a kijelentéssel, hogy „aszavazó-lapokat így például Franciaország és Olaszország 
emelni és a kimenőt és az ebédidőt egész magan fogom az urnába tenni, nehogy va- nem szerepel a statisztikai kimutatásban és 
egyszerűen eltörölni. laki eltépje a szavazó-lapokat«. Amerika, továbbá Ausztrália hatalmas szer-

Es ti, szaktársaink, még tovább is össze- Azután megindult a szavazás és ment vezetei sem küldtek be jelentéseket. A meg
tett kézzel fogjátok nézni, bogy Vári ur és derüre-borura, egy-egy szaktársunk leszava- jelent „Internationaler Bericht« azonban igy

Eredeti CLAUBERG-borotvák
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Fachblatt dér Barbie r- und Friseurgehilfen Ungarns
Offizielles Organ des Fachvereins dér Barbier- und Friseurgehilfen Ungarns.

Einladung.
Dér Zentralausschufi des Fachvereiues 

dór iingarlllndischcn Raseur- und 
Friseurgehilfen beschlofi, seine dics- 
j Uh r ige

ordentliche Generalversammlung
für 1. April 1, J. (Ostcrmontag) Nachmittags 
2 Uhr in die Lokalitaten des Fachvereines 
(Budapest, VIL, Óvoda-utca 9) cinzuberufen.

Die Tagesordnung hat dér Zentralaus- 
sehufi vorlöufig in folgenden Punkten fest- 
gesetzt:

1. Bericht dér Vereinsleitung und Erteilung
des A bsolutoriums.

2. Wahl dér neuen Vereinsleitung.
9. Fesistellung eines Statuts beziiglich dér 

Unterstützung im Falle dér Arbeits- 
.losigheit, somié dér darchreisenden orga
nisierten Ko Hegen.

4. Modijikation dér Statuten.
5. Anfragen und Antrage.
Wir maciién unsere sümtlichcn Ortsgrup- 

pen darauf aufnierksani, im Sinne des § 9 
dér Statuten die Wahl dér Delegierten gele- 
gentlich ihrer Generalversammlung nicht zu 
unterlassen. Jene Örtsgruppen, die ikre Ge
neralversammlung sálion abgehalten liahen, 
mögen ikre Delegierten gelegentlick einer 
speziell zu dicsem Zvvecke cinberufencn Mit- 
gliederversammlung wlihlen. Die Örtsgruppen 
babén die Namen ilirer Delegierten dem Zen
tralausschufi (obige Adresse) unverztiglick 
mitzuteilen. A Is legitvmiert können nur jene 
Delegierte beírachtet werden, dérén Namen von 
ikren Örtsgruppen im Vorkínéin dem Zentral- 
ausschiip bckanntgegeken werden.

Im Sinne des § 14 dér Statuten ist naeli 
jeden 15 berecktigten Mitgliedern je ein 
Delegierter zu wlihlen. Wir maciién die Kol- 
Icgen besonders aufnierksani, ikre restlicken 
Gebükren uniso bestimmter zu entriekten, 
zunial ikre Redite bei dér Generalversamm- 
1 ung so dér Örtsgruppen, wie dér Delegierten 
im Sinne des. § (> dér Statuten nur dana 
ausliben können, wenn ikr GcbUhren-Rttck- 
stand drei Monate uiclit iibersteigt.

Antrage einzelner Mitglieder oder Orts- 
gruppen können bei dér Gencralvcrsamm- 
lung nur dann verkandelt werden, wenn 
selbe im Sinne des § 12, Punkt 9 dér Sta
tuten aclit Tagé vor dér Generalversammlung 
schriftlich dem Zentralaussckusse eingereickt 
vvurden.

Mii kollegialem Grufl
Dér Zenlralaussck ujj.

Einladung
zu dem am 2. April I. J. uni 9 Uhr Vor- 
mittags im Prunksaale des Hotels „Erz- 

•herzog Josef“ (Budapest, Vili., Baross-tér) 
tagenden

Kongresse dér ungarldndischen 
Raseur- und Friseurgehilfen.

Tagesordnung:
1. Die Lage dér Friseurgehilfen.
2. Agitation und Organisation.
13, Fachpresee und Vnterstützungsfonds.

4. LehrUngsfrage.
5. Die Frage dér Ausdehnung dér Reckte

dér Gewerbekorporationen.
<!. Wahl des Organisationskomitees.
7. Antrage.
An dem Kongresse können aucli die De

legierten dér Kollegen solcher S tűd te teil- 
nelimen, in delien unser Fackverein nocli 
keine organisierten Örtsgruppen hat. Solclie 
Kollegen mögen ikre zu entsendenden De
legierten a ni besten gelegentlick einer Vcr- 
sanimlung oder Beratung wülilen.

Die Namen dér Delegierten, resp. die 
auf ikre Wahl sick bezielienden Protokolle 
sind an die Redaktion des Fachblattes einzu- 
senden.

Die Delegierten habén ilire Spesen aus 
eigenen oder aus den Mitteln ilirer Auftrag- 
geber (Mandatare) gemeiiisclial’tlick zu bc- 
streiten.

Für Logis dér Delegierten wahrend des 
Kongresses sorgt die Organisation.

Das Organisationskomitee,

Rechtenraub.
Dér Minister des Inneni dér nationalen 

Regierung suspendiert auf Betreiben seiner 
Klassengenossen dér Reike naeli die Facli- 
vereine dér Arbeiterschaft. Die Polizei- 
pasekas und unreifen Stuklrichter in dér 
Provinz treten mit barbariseken Füfien allé 
Gesetze, zu déren unparteiischen Ueber- 
wackung sie cigentlick berufen wilren. Tuts 
doeli ikr Oberbefelilskaber auck nickt anders; 
alsó können sie ihm daniit dock auck nur 
cinen Gefallen tun. Und dann ist dock das In
teressé beim Obcikosaken, wie den Scliarf- 
ricktern eins und dasselbe. Es tilt den Aus- 
beutern des Landes vvelie, dafi die Aus- 
gebeuteten innner mekr zum SelbstbewuÖt- 
scin erwacken. Die Arbeiterschaft verstekt 
sick auf die Untertanigkeit und Geduldig- 
koit nickt mekr in dem Mafie, wie cs die 
Ausbeuter bislier gewöknt. waren und wie 
sie es auck für die Zukunft gerne liatten. 
.la, es tilt den Ausbeutcrn doppelt wek, dafi 
die Arbeiterschaft, bei dem stiitigen wacli- 
sen ilires SelbstgefUhles, nickt mekr untütig 
zuseken kaim, wie Tagcdiebe in den durcli 
sie im blutigen Sckweifie erworbenen Glltern 
sckwelgen, wührend sie samt ikren Familien 
dem Elend preisgegeben, darben. Sic er- 
dreistet sick sogar, auf ikre gleieken niensck- 
liclien Redite pochend, von dem von ikr 
bittor verdienten Brote uin einen Bissen 
niekrzu fordern und uni ikre in sckwererArbeit 
ausgemergelten Glieder auszuruken, ikrem 
Geiste neui! Nakrung zuzufilhren, will sie 
sogar den Ausbeutern eine kürzere Arbeits- 
zeit, vorsehreiben. Dicse Forderung dér Ar
beiterschaft ist freilick ein Verbrecken in 
den Augen jener, die nie etwas zűr Auf- 
rcckterkaltung dér Gesellsckaft beiget.ragen 
habén.

Jet.zt ist cs ein Jahr, dafi die Arbeitgeber 
die Zintmerleute, und drei Monate, dafi sie 
die Bauarbeiter ausgesperrt halién, und es 
bedarf keiner Beweisc, dafi diesel* Raubzug 
dér Arbeitgeber gégén die Fachorganisatio- 
nen dér Arbeiterschaft gerichtet war. Jetzt, 
mit llerannaken des Frllhlings, da die Ar- 
betgeber in ilirer Profitwut die Erfakrung 
maciién, dali es ihnen nickt gelungen ist,

Idén Entschlufi und die Kampflust dér aus- 
gesperrten Árlicitéi* zu breehen, war ikr 

; llaujitaugenmerk darauf gerichtet, ikre Or- 
I ganisationen zu denunzieren als solclie Fak- 
! toren, die die wirtsehaftlichen Iíümpfe dér 
Arbeiterschaft mit den dazu gekörenden 

| Mitteln verseljen.
Nun, dicsen Iletzereien ist dér Minister 

des Inneni (lenn auck aufgeséssen und sus- 
pendierto vorige Woclie die Fachsektiön 
dér Maurer, den Fackverein dér Kaffee- 
sieder und die Fachsektiön dér Eisen- und 
Messingmöbelarbeiter. In den Motivierungen 
des an die Behörden gericlitétén Bescheides 
sagt dér sckwarze Graf, dafi die Fachvoreine 
die Ralimén ilirer Statuten Ubersckritten 
und von ikren Mitgliedern unerlaubte Ge
bükren einkoben : u. A. aucli für die Unter- 
sttitzinig ikren ausgesperrten Brüder sam- 
melten. Im anderen Falle hat dér Minister 
den Fackverein dér Kaffeesieder auf Grund 
einer, vor cinem Jalire in einer an ikr ge- 
rickteten Eingabe erkobenen Besckuldigung 
suspendirt; nach so einer geraumen Zeit alsó, 
untéi* welcher zwiseken Arbeitern und Arbeit- 
gebern sekon liingst ein friedlicker Ausgleick 
zustande gekommen war. Diesen Reckten- 
raiib hat er daniit motiviert, daíJ dér Fack
verein an dér lnitiative dér vor cinem 
Jak re in die Wege geleiteten Loknbewegung 
Anteil katte. Dafi ein Minister immer Grund 
zu solcken Kraftmafinakmen finden kann, 
wissen wir ; eben so gut, wie wir uns des- 
sen bewufit sind, dafi die Bourgeoisie cinen 
..Staatsmann“ nickt an seinem Platze diliden 
möckte, würde er nickt die Interessen seiner 
Klasso vor Augen haltén. Dafür zeugt dér 
interessante Umstand, dafi die Ausbeuter 
ungekindert Versammlungen abkalten, 
sckwarze Listen redigiereü, Streikfonds 
gründen, Aussperrungen arrangieren: und 
dies alles ungestraft, mit dér Berufung auf 
die gleiehhcitlichen (!), bürgerlicken und 
menscklicken Reckte!

Wenn aber die unterdrückte, bis aufs 
Mark ausgebeutete Arbeiterschaft ikren im 
Sckweifie ilires Angesicktes erworbenen Bis
sen mit ikren in die Arme des Hunger- 
elends getriebenen Brildern telit, dann wird 
sie ilirer lleime beraubt, okne welcke es dér 
Bourgeoisie sclion liingst nickt ganz gut 
ergangen witre — in diesem „freien Kultur- 
staate". Die Arbeiterschaft wurde sclion so 
oft ilirer Reckte beraubt, dafi sie darauf 
gefafit sein kann, dafi die Fackvereine 
silmtlicher Gewerksckaften suspendiert, ja 
sogar aufgelöst werden — weil es das 
Interessé dér Ausbeuter eben so erkeisclit.

Pergessen wir jedoch nickt des Umstandes. 
dafi uns im Bewufitsein (lessen, die Ereig- 
nisse nickt unvorbereitet treffen werden. 
Unser Leben ist ein evviger Kampi' und im 
Streite mit den Müfiiggilngern werden unser 
Muskeln nur nocli gestilhlt.

Kollegen ! Sebt ikr, wie maii bestrebt ist, 
cure Arbeiterbrüder niederzuringen! Das- 
sclbe Sckicksal erreiekt, auck cucli, wenn 
ikr mit gekreuzten Amién den Gang* dér 
Dinge zuschet. Unterstützen wir unsere 
kllmpfenden Brüder; es gebe kein einziger 
organisierten Friseurgekilfe in dicsem Lande, 
dér nickt scinen kargen Bissen teilen möckte 
mit jenen Brüdern, die gegenwllrtig* nickt 
cinmai einen solchcn habén.



6. »Seite KAČUBLAT'1’ DER BARB1ER- UND FRISEURGEI11LEEN UNGARNS Nr. 3.

Jeder organisierte Kuliege gebe seine "JO 
Hellor wöchentlich; unterstiltzen wir amer e 
ar g hnmgesuchten, kampfenden Arbeiter- 
genossen. Unredlich der Arbeitery der seine 
Arbeitergenossen nicht unterstUtzt im Kampfe 
ums Dasein.
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Ungarn ist die Errungensclmft dér Bemer 
Kollogen ein weiterer Ansporn, aucli die 
vollstündige Sonntagsruhe zu erreichen.

Rixdorf. Die hiesige Zwangsinnung hal 
das Einigungsamt des Gewerbegerielits an- 
gerufen, um mit dem Gehilfenauschusse einen 
Tarifvertrag abzuschliefion. Bei dér vöm 
Altgehilfen, Kollegen Krause daraufhin ein- 
berufenen Gehilfenversammmlung kam lol- 
gende Resolution zűr Annalime:

„Die Versammlung halt nach wie vor fest 
an den von dér Zentralorganisation aufge- 
stellten Forderungen und lehnt Verliandlun- 
gen vor dem Einigungsamt ab. Die Ver- 
sammelten empfehlen dér Tnnung, mit dem 
Verband dér Friseurgehilfen in Verhandlun- 
gen einzutreten."

Mit cinem Hocli auf den Verband gingen 
die Kollegen auseinander.

Neue Fachorgane. „Organ dér Friseur- und 
Raseurgehilfen Österreichs“ heifit das im 
Február in Wien zu erscheinen begonnenc 
Organ- dér österreichischen Bruderorgani- 
sation in dér vorzügliclien Redaktion unseres 
trefflichen Kollegen Kari Alseher. Dem 
schon wiederholt unter demselben Titel er- 
schienene Bruderorgan hat es aucli in Öster- 
reich nicht an Stoff, aucli nicht an Kraften 
gefehlt; jedoch, wie es bislier fást überall 
dér Fali war, felilte es den Kollegen an 
dem VersÜindnis für eine einheitliche Orga- 
nisation. Seit seinem letzten Eingange — vor 
zirka 4 Jahren — habén aber aucli die 
österreichischen Kollegen bedeutende Fort- 
schritte in dér modernen Auffassung gemacht 
und so wollcn wir hoffen, dafi unser neuerstan- 
denes Fachorgan diesmal wohl zum Nimmer- 
wiedergehn erschionen ist. Indem wir ns dieser 
IToffnung hingaben, reichen wir dem neu- 
erstandenen Bruderorgan zum Zeichen dér 
innigsten Verbrtlderung die Iland zűr gemein- 
samen Aktion flir das Gesamtwohl dér 
Gehilfenschaft. Das zweite, neue Gehilfen- 
organ ist das unter dem Titel „Frisören" 
(Organ föl* Swenska Frisörbitriides Förbun- 
det) im Februar in Stockholm (Schweden) 
erschienene Bruderorgan des schwedischen 
Friseurgehilfenverbandes. Beiden neuen Bru- 
derorganen ein donnerndes: „Out scharf!“

lm Sínné des Beschlusses des Auschusses 
dér Fachorganisation, ist jeder organisierte 
Arbeiter verpflichtet, flir die ausgesperrten 
Bauarbeiter wöchentlich 20 Heller Separat- 
gebühr zu entrichten.

Tisztelt szaktársaimat értesítem, hogy

GALDON LAJOS-féle

TOGO és príma TOGO



H. oldal MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRASZSKGÉDKK SZAKLAPJA 3. szám

Segéd urak figyelmébe! Van szerencsém b. tudomásukra adni, hogy V II., Akéwzfa-uU za 10. sz. alatt

fodrászkabát-üzletet
nyitottam. Eddig is, mint több elsőrendű czég szállítója, sok évi tapasztalatom abba a kellemes hely
zetbe hozott, hogy nálam az összes segéd urak kifogástalan jóminóségü és elegáns szabású kabátot 
kaphatnak, mely kizár óhaj saját készítményem. Méret vétel végett házhoz jövök. Vidéki m eg
rendelésnél elég az aj hossza és mellböség (körben mérve) megjelölése. Minden nálam vásárolt kábát 
után 2% -ot adok a szervezet ellentállási alapja javéira. Árak: 3 korona 00 fillértől feljebb.

Magamat becses jóindulatukba ajánlva, teljes tisztelettel
=  (fii ÜNHŰT ÖDÖN, .szabómester. =

ÁNGYÁN BÉLA
fo d rá sza t i  m ű sz e r - ,  i l la tszer- és  p ip ereczik k ek  r a k tá r a

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 szivesen megküldi.

Egy oldal — hirdetés szá
mára — jutányos árért ki
adó. Bővebbet e lap szer

kesztőségében.

Világosság könyvnyomda r. t. Budapest, VII., Nyár-utcza 1.
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