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hová mindennemű levél és pénzbeli küldemé

nyek intézendők.

Tiszti főorvosi szabályrendelet.
Szaklapunk legutóbb megjelent számában 

foglalkoztunk a munkáltatóink által össze
tákolt munkarenddel és ezzel kapcsolatban 
a tiszti főorvos szabályrendelet tervezetével.

Amint a szaklap megjelent, megkezdődtek 
a rágalmak minden oldalról.

Hogy a szervezett fodrászsegédek tönkre 
akarják tenni a borbélyipart, hogy biztatják 
a tiszti főorvost, hogy a szabályrendeletet 
amennyire csak lehet, szigorítsa stb. Akadt 
a munkáltatók között olyan is, aki felelős
ségre akart bennünket vonni azért, hogy 
mertük azt állítani, hogy a borbélyüzletek
nek legnagyobb része valóságos melegágya 
a proletárbetegségnek, a tüdővésznek.

De akadt a többek között olyan kemény 
legény is, aki egyenesen azzal fenyegetett 
meg bennünket, hogy jó lesz nem fészke
lőd é  jobbágyok, mert ha meg mertek még 
mozdulni, azonnal visszavonjuk azt a 
munkarendet, amelyben atyailag gondoskod
tunk arról, hogy ezután 100 korona pénz
bírság mellett a ti kötelességtek az üzletet ki
soperái, a köpöládát kimosni és amelyben az 
egyórai ebédidőt szabad egyezkedés tárgyává 
tettük és dolgozhattok újból naponta l ő — 18 
órát havi ‘20— 30 korona fizetés és a ven
dégektől kapott megszégyenítő alamizsnáért.

Mindazok a mélyen tisztelt borbélykóco
sok, akiknek okuk van félni a kérdéses 
szabályrendelettől, legyenek nyugodtak, hogy 
a tiszti főorvosnak nem volt szüksége a mi 
biztatásunkra. Hanem biztatói voltak annak 
azok a borbélymunkáltatók, akik egy elő- 
terítő kendőt tízszer is a présbe tétetnek és 
tiz vendég elé téríttetnek, akármilyen mocs
kos is az, csak a profit legyen több. Biz
tatói voltak azok a munkáltatók, akiknek 
az üzletében az üzlet megvizsgálása alkal
mával megtalálta a kerületi orvos rozsdás 
pléh tálcán azt a timsót, amelyet még a 
tegnap megvágott vendég vérelállitásánál 
használtak, amelyen még a vórnyomok is 
megvoltak és ugyanazzal a timsóval a má
sik megvágott vendégnél állítottak el a 
vérzést.

Biztatói voltak azok a borbélymunkál
tatók, akik egy hajkefével hetenként száz
ötven-kétszáz vendégnek kefélik ki a haját, 
de azt hónapokon át nem tisztítják.

Azok pedig, akik szókimondásunkért fele
lősségre akarnak bennünket vonni, csak 
tegyék minél előbb, hogy bizonyíthassunk. 
Hogy állításaink teljesen megfelelnek a 
valóságnak, legjobban bizonyítja az, hogy 
féléven belül a következő szaktársaink pusz
tultak el tüdövészben : Wilhelm János, Holtz

Konrád, Sulyok Sándor, Wolkmann András, 
Trachberger János, Szabó Jenő, Kubicsek 
Nándor, Harsádi Andor, Paidi Miklós, 
Stumpf Lőrinc, Fischer Ferenc, Tamási 
Balázs, Kriszt Mátyás, Geiszt Jenő, Mihaj- 
lovits Vilmos, Auszló Ferenc, Kebin Milos, 
Szvoboda Sebestyén, llüll Gyula, Fölkér Ká
roly és Mrencsó Ferenc, Ezek a szaktársaink 
bizonyára nem azért kapták meg a tüdő
vészt, mert a borbély műhelyek -el vannak 
látva mindazon készülékekkel, amelyekkel 
egy olyan helyiségnek el kell látva lenni, 
amely helyiségben naponta 50— 60 ember 
tartózkodik rövidebb-hosszabb ideig. De 
nemcsak, hogy nincsenek ellátva a borbély- 
üzletek a szükséges szellőztető készülékek
kel, de a legtöbb helyen, különösen télen, 
még szellőztetve sem lesznek, mert a szén 
drá e a.

Ami pedig azt a fenyegetődzést illeti, 
hogy vissza fogják azt a munkarendet vonni, 
amelyben még jobban le akarnak bennünket 
igázni, mint eddig vagyunk, egyáltalában 
nem félünk, mert annak visszavonását mi 
is követeljük, mert ha azt vissza nem von
ják, vagy a kereskedelemügyi miniszter 
vissza nem utasítja, inkább leteszsziik a szer
számot, mert teljesen leigázni nem hagyjuk 
magunkat.

Különben is, ránk nézve nagyon mindegy, 
hogy van-e ez a „munkarend", vagy nin
csen, mert mi azt magunkra nézve kötele
zőnek úgysem ismerjük el soha. Mert azok, 
akik ezt a munkarendet összetákolták a 
maguk előnyére, a mi leigázásunkra, álta
lunk arra feljogosítva nem voltak. Mi azt 
a szerződést alá nem irtuk s igy ránk köte
lező erővel nem is bírhat.

De különben is, igen tisztelt munkáltató 
urak, önöket mi komolyan nem vehetjük, 
mert önök nem megbízhatók. Nem pedig 
azért, mert hoztak önök az 1905. év novem
ber hó 17-én tartott rendkívüli közgyűlésen 
egy határozatot, amelyben kimondották, hogy 
1906 január hó 1-tőÍ reggel 7 órakor nyit
ják az üzleteket és este 8 órakor zárják. 
Ezen hozott határozatból pedig betartva 
ugyebár nem lett semmi. Dolgoztatnak ve
lünk ma is éppen úgy, mint azelőtt, 16— 18 
órát naponta.

Ami pedig a borbélyipar tönkretevését 
illeti, nem kell, hogy azt mi tegyük tönkre 
a tiszti főorvos segítségével, tönkre teszik 
azt önök maguk a piszkos verseny üzésével.

Tönkre teszik azt önök maguk, mert nem 
merik a munkájuk árát megkövetelni, ha
nem mint az alamizsnát kérő koldus állanak 
a kiszolgált vendég elé. Ha azt kérdi, hogy 
mit fizessen az elkészített munkáért, azt

felelik : amennyit tetszik. Ezzel a mérhetet- - 
len szolgalelküségükkel ássák önök maguk 
meg a borbélyipar sírját és nem mi, mert 
vagy nem merik a munkájuk árát megköve
telni, vagy pedig gimplifogásra utaznak.

Mi gondoskodni fogunk arról, hogy önök 
a munkaerőnket megfizessék és ha önök ezt 
megtagadnák, vessenek magukra. Mert ne 
felejtsék el, hogy önök nem borotválhatnak 
előre. Ne felejtsék el, hogy a borbély nem 
tarthat raktáron megborotvált arcokat és 
megfésült fejeket, hogy azt kicseréljék, ha 
a vendég jön kiszolgáltatni magát.

De ne felejtsék el azt sem, hogy az ön
borotváló gépek tökéletesbitése a technika 
fejlődésével lépést tart és ez a borbólyipar 
biztos halálát jelenti.

Ami bennünket illet, mi már rég meg
elégeltük az alamizsnáért való dolgozást 
és megköveteljük, hogy a munkabérünket 
önök fizessék meg és nem a vendégek, mert 
mi a munkaerőnket önöknek és nem a ven
dégeknek adjuk el.

Es ha önök ezt megfogadják, ezt a jogos 
követelésünket és belekergetnek bennünket 
a munkabeszüntetésbe, ám tegyék, de mi 
meg vagyunk róla győződve, hogy az álluk 
igen gyorsan fel fog kopni és a harctérről 
mi fogunk győztesként visszakerülni, dacára 
annak, hogy a kutyaszövetséget megalakí
tották.

Akik a „jogtüt" seftelésböt hordják.
Egy'étlen szakma munkáltatói és munkásai között 

nem találunk példát oly nagyfokú szolgalelkü- 
ségre és áz emberi önérzet hiányára, mint a 
borbély szak mánál.

Ma, mikor a modern fejlődés a munkásság öntu
datos szervezkedése által minél inkább bekövet
kezik, találkoznak olyan alakok a borbélyszak
mánál, akik képtelenek megrögzött butaságuknál 
fogva a korral haladni, a z o n b a n  a  p r o f i t é r t  v a l ó  
h a r c  .sz e n n y e s  és gyalázatos eszközeit különféle 
módon képesek felhasználni. Vannak munkáltatók 
szakmánkban, akik a legádázabb harcot folytatják a 
munkásság szervezkedése ellen, mert c maradott- 
ságuk dacára kénytelenek beismerni, hogy a 
munkásság előretörő szervezkedése, mihamarabb 
megszünteti a munkásság kizsákmányolását. És 
ezen nagyarányú szervezkedés hovatovább fel
ébreszti fásult öntudatlanságukból az olyan szakma 
munkásainak tömegét is, mint a borbélymunkásoké. 
Ezen ragaszkodásnak a „régi jó időkhöz" úgy adnak 
kifejezést, hogy munkásaikat elbocsátás terhe 
alatt eltiltják minden szervezkedési mozgalomtól.

Szervező bizottságunk számolt ezen tényekkel és 
hogy a szervezkedési szabadságot lehetőleg meg
védje, „Igazoló táblákat" adott ki olyan borbély- 
üzletekbe, ahol szervezett szaktársak dolgoznak. 
Ugyanekkor felhívást is bocsátott ki az elvtársak
hoz, melyben kéri őket, hogy csak olyan borbély
hoz járjanak, ahol ezen „igazoló tábla" ki van 
függesztve, illetve ahol szervezett borbélymunkás 
dolgozik.
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A z  e l v t á r s a k  t ö b b é -k e v é s b é  m é g is  f e l e l t e k  ezen  m u n 
k á s t á r s i  s z o l i d a r i t á s b ó l  e r e d ő  k ö te le s s é g ü k n e k .

Arról, most nem beszélünk, hogy hatványozottabb 
mértékben kellett volna megfelelniük, nem a 
„szaksovinizinus" vádja miatt. Ámbár minden 
öntudatos szervezett munkás tudja azt, hogy nem 
az a cél, hogy csak egyes szakmák munkásai 
legyenek ellentállóképesek és harcedzettek az 
osztályharc küzdelmében, hanem szükséges az, 
hogy éppúgy mint saját szakmabeli társaikat, 
felvilágosítsák és erős kezekkel kiragadják a 
tudatlanságuk folytán az őket mindinkább el
nyelni akaró örvényből. Azonképpen kötelessége 
mindenkinek a nem saját szakmájához tartozó 
indifferens munkástársait is megnyerni, sőt sok 
esetben kényszeríteni a munkásság összességének 
érdekében történő harc katonájává avatni.

Annál inkább szükséges ez, mert vannak a mai 
társadalomban okok és körülmények, amelyek 
egyes szakma munkásait olyan helyzetben tartják, 
hogy Önmagukra való hagyatottságukban képtelenek 
önként arra az útra térni, amelyet máskülönben, 
ha a körülményeket nem vizsgáljuk, joggal köve
telhetnénk töltik.

De most csak arról akarunk példát felhozni, 
hogy még azon esetekben is sűrűn találhatók 
olyanok, akik kijátszák a munkásság éberségét, 
amikor az többé-kevésbé meg akar felelni ezen 
osztály tudatos kötelességének.

B i l l e r  K á r o l y , Vili., Berzsenyi-u. 2. szám alatt 
levő borbély-kócos állandóan „jogtüt“ hord s üzleti 
érdekből, mert bódéját a munkások keresik fel, 
kiakasztatta az „igazoló táblát" és szervezett 
munkást alkalmazott. Azonban a szervezett mun
kásságot annak küzdelmét lépten-nyomon becsmérli. 
A  m u n k á s s á g  v e z e tő it  c s a ló k n a k , é lő s k ö d ő  n a g > lo p ó k n a k  
n e v e z i .  Persze csak a hátuk mögött; mikor üzletében 
vannak, velük szemben alázatoskodik 8 műkö
désűket isteníti. Saját munkásait véleményük 
nyilvánításában akkor is gátolja, ha szervezett 
munkással szemben hasonló módon a szervezkedés 
szükségességét bizonyítja.

H o m e k  A n t a l ,  VII., Kisdiófa-u. 29. szám alatt 
levő kócos, aki még hozzá kontár, megtűri a 
szervezett munkást üzletében : eddig az „igazoló 
tábla" is lógott az üzlet falán, de ezt csak azért 
tette, mert szintén munkások látogatták üzletét, 
tehát a prolit úgy kívánta. Azonban munkásainak 
minden szavára ügyelt, nehogy az öntudatosságát 
a szervezett munkásokkal való vitatkozás alkal
mával megerősíthesse.

l o r m a  A n t a l , VI., Lehel-u. 30, vett ugyan fel 
„szervezett" munkást, hogy csak igazoló táblát 
kapjon, azonban S z a b a d  nevű „kényszervezett" 
munkásával együtt a szervezetet és szervezett 
munkásságot gyalázza, pedig annak filléreit, mun
kássá pedig azok alamizsnáját vágja zsebre.

Ö z v . S z ig á l  f í e n r i k n é ,  VII., Ovoda-u. 42. sz. alatt 
levő munkáltató két gyászalak, iszákos és kártya- 
spieler munkása pedig azért iratkozott a szervezetbe, 
hogy munkát kapjon s a szervezet jótéteményét 
azzal hálálják meg, hogy becsmérlik a szervezetet 
és szervezett munkásokat. A z  a la m iz s n á ju k a t  a z ér t  
a lá z a to s a n  m e g k ö s z ö n i k .  E két alak neve : L e s k ó  
G y u l a  és M o r v a y .

l i a u p o l d  G y ö r g y , VII,, Klauzál-li. 9. sz. M é s z á r o s  
A n d r á s , Vili., Bérkocsis-u. 34. sz. K e c s k é s  K á l m á n .  
VIII., Mátyás-tér 5. sz. alatt levő munkásnyuzó 
kócosok, hozzájuk hasonló munkásaikkal. A z  
„ ig a z o ló  t á b l á k a t "  a s e f l  é r d e k é b e n  r e k lá m n a k  a k a r t á k  
felhasználni s amellett a szervezkedés legádázabb 
ellenségei.

Ilyen és ehez hasonló alakok akarják a munkások 
mozgalmát zsebük érdekében kihasználni.

F e l h í v j u k  a z  e lv t á r s a k a t ,  h o g y  v e lü k  é r d e m ü k  s z e r in t  
b á n j a n a k  e l.

jl s z e r v e z e t t  f o d r á s z s e g é d e k  i s  j e g y e z z é k  m eg  m a g u k 
n a k  e ze n  t e s tü k ö n  é s  l e ik ü k ö n  r á g ó d ó  fé r g e k e t .

Újpest. Itteni szaktársaink mozgalma, mint leg
utóbb jeleztük, részleges győzelemmel végződött 
be. A kivívott engedmények főbb pontjai a 
következők :

1. -'Nyitás: Április 1 -töl október 31-ig reggel 
6 órakor s november 1-töl március 31-ig reggel 
fél 7 órakor.

2. Zárás: Este 8 órakor, kivéve szombatot vagy 
ünnep előtti estéket.

3. A segéd ebédközben munkára nem kénysze- 
rithető.

4. Karácson}-, husvét, pünkösd másodnapján min
den segéd részére teljes szabadnap adandó.

5. Minden héten fél szabadnap adandó, kivéve 
ha ünnep esik közbe.

6. Naptári ünnepen az üzletek d. u. 2 órakor 
zárandók.

7. Május 1-je mint munkásünnep elismerendő s a 
segéd csak déli 12 óráig dolgozhat.

8. Nyitás előtt, zárás után a segéd munkára nem 
alkalmazható.

9. Nem a szakmához tartozó takarítási munkák 
elvégzésére a segéd nem kényszeríthető.

10. A segéd szervezkedési szabadságában nem 
gátolható.

11. Mozgalomból kifolyólag 8 héten belül senki 
el nem bocsátható.

12. Ezen munkarend látható helyen, minden üzlet
ben kifüggesztendő.

Ami nem sikerült szaktársainknak a jelenben, 
sikerülni fog a jövőben. Okulva a tapasztaltakon, 
lássanak hozzá az erős szervezkedéshez, hogy 
jövőre tisztességesebb munkafeltételeket vívjanak 
ki s addig ezt a csekély engedményeket is legyenek 
képesek biztosítani.

Szemle.
Kolozsvár. Az itteni szaktársak junius hó 

4-én alakították meg a helyicsoportot. A 
kolozsvári szaktársak szervezkedésének már 
régen kellett volna megtörténni s most, hogy 
a helyicsoport megalakult, kötelessége min
den ott dolgozó fodrászsegédnek minél előbb 
a csoport tagjává válni. Mert csak a szer
vezkedés által teremhetünk magunknak tisz
tességes munkafeltételeket. A csoport elnö
kének Pató Nándor szaktársat választották 
meg, kinek címére (Malom-utca 2. szám) 
intézendó'k az összes levelezések.

Sopron. Junius 5-én alakították meg sop
roni szaktársaink a helyicsoportot. A helyi
csoport vezetőségébe a következőket válasz
tották meg: Elnök: Waldeck József (Vár
kerület 125. szám), jegyző: Krismanich 
István, pénztárnok: Horváth János, ellenőr: 
Schmidt Ádám és Stimpf Ferenc, választ
mányi tagok: Somogyi Károly, Kaiser Fri
gyes, Gross József és Spiesz Ferenc. Kitar
tást és sikert kívánunk az uj harcosoknak 
nehéz munkájukhoz.

Temesvár. A temesvári fodrászsegédek 
még április hó folyamán bérharcot indítot
tak, mely szaktársaink fényes győzelmével 
végződött. Majsztrom uraméknak természe
tesen sehogy sem fér az eszükbe, hogy 
már elmúlt volna az a régi jó idő, amikor 
a „legény" még tudatlan rabszolgájuk volt 
s el kell ismerniük, hogy bizony a ,,legé- 
nyek“ .is emberek s szakmailag is ugyan
olyan, sőt tán még nagyobb képzettséggel 
is bírnak, mint ők. Kezdték is majsztrom 
uramék kijátszani a kötött egyezmény egyes 
pontjait; csakhogy a szervezett fodrász
segédek éberségét ez nem kerülte el s nem 
is hagyták annyiban a dolgot. Átiratilag 
megkeresték az ipartestület elöljáróságát 
az iránt, miszerint tagjait az egyezmény 
pontos betartására szorítsa. Az átirat el
intézéséről szaktársainkat a temesvári ipar
testület 136/1907. sz. a. a következő átirat
tal értesítette :
Tele. T e m e s v á r i  f o d r á s z -  és b o r b é ly s e g é d e k  s z a b a d  s z e r 
v e z ő  b iz o t t s á g á n a k  ‘ ’ H e ly b e n .

Folyó hó 16-án kelt becses átiratukra van sze
rencséin értesíteni, hogy részünkről már május 
hó 10-én minden egyes munkaadó az egyezmény 
szigorú betartására a mellékelt körlevél által leg
erélyesebben figyelmeztetett.

Temesvárott, 1907. évi junius hó 22-én.
Tisztelettel G y i l r k y  G y u l a .

az Iparegyesület titkára.
Az ipartestület említett, s minden egyes 

fodrászmesternek megküldött körlevele pedig 
igy hangzik:

T is z te l t  s z a k t á r s  u r  !

Az ipartestület elöljárósága április hó 29-én tar
tott előljárósági ülésen az összes szaktársaknak a 
következő körlevél megküldését határozta el :

A b é k é s  m u n k a  é s  a s e g é d e k k e l  k ö tö t t  e g y e z m é n y  
é r d e k é b e n  az összes szaktársakat sürgősen felhívjuk 
miszerint az egyezmény egyes pontjait annál is 
pontosabban és szigorúan tartsák be, mert külön
böző s gyakran oly jogos panaszok adatnak be, 
nemcsak az összes mesterek legvitálisabb és kö
zös érdekeit a legérzékenyebb módon sértik s az 
amúgy is erősen pangó iparunk áldásos fejlődésére

7. szám

zavarólag hatnak, h a n e m  a se g é d e k  k ö z ö t t  is  ig en  
f e n y e g e t ő  e lé g ü le tle n s é g e t  s z ü ln e k .

Különösen a záróra pontos betartására komolyan 
figyelmeztetjük a szaktársakat, valamint arra 
is, hof/y üzletükben csakis szervezett mun
kásokat alkalmazzanak, A z é r t  k í v á n a t o s . h o g y  
m in d e n  m e s te r  n e m  s z e r v e z e t t  se g é d jé t  e  k ö r ü l m é n y  
fo n t o s s á g á r a  k ü lö n ö s e n  f i g y e lm e z te s s e  s a szervezetbe 
való belépésre utasítsa.

Azok a szaktársak, akik nem laknak valamely 
laktanya közvetleu közelében, óva intettnek, hogy 
tanoncaikat a kaszárnyába ne küldjék, mert azok
— tanitógazdájuk közvetlen felügyelete hiányában
— bosszantój magaviseletükkel jogos panaszokra 
ismételten szolgáltattak okot.

Azon mestereket pedig, akiknek lakásuk üzle
tükkel össze van kötve, félreértések kikerülése 
céljából nyomatékkai felhivatnak, hogy redőnyei
ket eresszék le, vagy pedig ajtajukat „Zárva", 
„Geschlossen" feliratú táblácskákkal lássák el. az 
ajtót pedig zárják be.

Teljes biztossággal reméljük, hogy minden szak
társ úgy a saját felfogott, mint pedig a szolidari
tás érdekében — amelynek felügyeletével bizottság 
bízatott meg — ez utasításainkat megszivlelendi.

Temesvár, 1907 május 10-én.
H a l l e r  A n t a l , s. k., elnök.

Dacára annak, hogy az iparhatóságnak 
ügyünk iránt tanúsított igazságos támoga
tásáról csak az elismerés hangján beszél
hetünk ; sajnálattal kell konstatálnunk, hogy 
még Temesvárt is, ahol a szervezet oly 
erősen ki van építve, mégis magunk között 
akadtak magukat fodrászsegédeknek nevezni 
merő alakok, akik leigázásunkra segédkezet 
nyújtottak a kizsákmányolóknak s árulójává 
lettek összes testvéreinknek s saját ma
guknak is. E gyászalakok Tepold Mihály, 
Till Mihály, Fendt Péter és Hoch Péter 
fodrászségédek. E kiskorú goudolkozásu 
gyászalakokat úgy szaktársaink, mint pedig 
az ottani elvtársak figyelmébe ajánljuk.

Szabadka. Egy Bacsics P. György nevű 
kócos kínlódik városunkban s mert nem tud 
nyuzó-bódéjával boldogulni, ezért a szerve
zett munkásokat okolja. Munkása egy hét 
előtt iratkozott be a szervezetbe, amikor 
ezt megtudta, hülye agyra valló őrjöngései
ben felpofozta és kidobta bódéjából. Ezen 
bestiát, illetve bódéját a szabadkai szak
társak bojkott alá helyezték s felhívják rá 
a szervezett munkástársak figyelmét, hogy 
ne tegye be lábát senki a „nyuzdájába", 
hogy minél előbb pusztuljon a városból. 
Legalább megtanulja, hogy aki a munkás
ság filléreiből él, annak néni szabad panasz
kodni saját munkásával. Jegyezze meg 
magának az ilyen „éhes kócos", hogy ma 
már a munkások öntudatra ébredtek s nem 
engedik magukat a sötét butaság rabszolga
jármába fogatni. Minden szervezett fodrász
segéd kerülje e „szolgalelkü hős" bódéját.

Székesfehérvár. Van itt egy munkáltató, 
vagyonos, de lélekben szegény, aki a va
gyonát úgy akarja gyarapítani, hogy a 
munkaidőt egy órával meghosszabitja, saját 
társainak is konkurrenciát csinál. Pedig 
hiába spekulál, az ő köpéses bódéját este 
8 óra után nem keresi fel senki. így aztán 
kiáll az ajtóba és onnan nézi az ő fiatalkori 
csillagát az égen s gondolkozik szegény 
feje a múlandóságról. Olykor-olykor fel
tekint a cégtáblájára és ott látja az ő dísze
sen kipingált becses nevét: „Devecseri 
Mihály-t". Van ennek egy segédje, szellemes, 20 
éves borbélylegény. Hozzá van szokva, hogy 
ha a „főnök ur" int a szemeivel, haptákba 
vágja magát. De az nemcsak a szemével, 
hanem „esze" és kezével is dirigálja őt. 
így neki nagyon aranyos és rózsás élete 
van, 14 korona havi fizetéssel. „Borravalót" 
hátul kap. Ezt a szellemes ifi urat Peidl Fe
rencnek hívják.

Felelős szerkesztő : Nagy Béla. 
Kiadja: Lapbizottság.
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Raseurstatut.
Bekanntlicli habén wir uns in dér vorigen 

Nummer unseres Blattes mit dér von unseren 
Arbeitgebern zusamniengeflickten Arbeits
ordnung und mit dieser im Zusammenhange 
auch mit dem Raseurstatutenentwurf des 
hauptsUldtischen Oberphisikates beschöftigt.

Und kaum war unser Blatt erschienen, 
als wir aucli schon von einer Fiút von Yer- 
leumdungen übersclitittet wurden. Die Arbeit
geber schrieen Zeter und Mordio: die orga- 
nisierten Friseurgehilfen ricliten das Raseur- 
gewerbe zugrunde; sie ermuntern den Ober- 
phisikus, das Raseurstatut je strenger zu 
verfassen. Ja, es waren aucli solche darunter, 
die uns ftlr jene in unserem Leitartikel entlial- 
tene Behauptung, wonacli dér gröBte Teil 
dér Friseurgeschüfte ein wahres Treibhaus 
dér Proletarierkrankheit. dér Tuberkulose 
ist, zűr Yerantwortung ziehen wollten.

Am besten gaben es unter andern aber 
jene, die uns direkt alsó gedroht habén: 
Gemach, gemach, ihr unsere Sklaven: es 
wird sehr ratsam sein, euch híibscli ruhig 
zu verhalten! Erdreistet ihr euch zu rüliren, 
werden wir unverzüglich jene, in viiterlicher 
Fiirsorge eiligst zusammengeflickte Arbeits- 
ordnung zurilckziehen, in welcher wir aucli 
bei 100 Kronen Geldstrafe gnádigst ver- 
pfiichten, auch fernerhin unsere Buden aus- 
zukehren, die Spucknapfe auszuivaschen und 
in welcher die 1 Stunde Mittcigszeit Gegen- 
stand dér freien Abrnachung bleibt und ihr 
könnt wiederum tilglich l(i— 18 Stunden 
láng arbeiten für 20— 30 Kronen Schand- 
lohn und die von den Kunden erhaltenen 
beschümenden Almosenpfennige.

Allé unsere geehrten Herren Arbeitgeber, 
die Ursache habén, sicli vor dem fraglichen 
Statut zu fürchten, mögen beruhigt sein, 
daB dér Oberphisikus unsere Ermutigung 
nicht nötig liatte. 4Iaben aber Ermunterer 
die Hand im Spiele, so waren das gewiB 
jene Arbeitgeber, die eine zehnmal geprefite 
Serviette dem Kast vorstrecken : gleichviel, 
wie schmutzig diese auch war, nur um mehr 
Profit zu erzielen. Ermunterer waren ferner 
hiezu: allé jene Krauterer, in dérén Buden 
gelegentlich einer Inspizierung dér Bezirks- 
arzt noch den vor zwei Tagén zum Blut- 
stillen benirtzten Alaun in einer rostigen 
Blechtasse vorfand, an welchem die Spuren 
dér Benützung hafteten und im Notfalle in 
dér Eile in diesem Zustande weiter benützt 
wurde. Niclitsdestoweniger waren ferner 
Ermunterer hiezu auch jene Krauterer, die in 
einer Woche 150— 200 Stunden mit ein und 
derselben Bürste bedienen, oline dieselbe 
Monate hindurch gründlich zu reinigen.

Wir wünschen dalier, daB allé diejenigen, 
die uns ob unserer Offenherzigkeit zűr Yer
antwortung ziehen wollen, dies je elier tun 
möchten, damit uns Gelegenheit geboten 
werde, beweisen zu können. DaB unsere 
Behauptungen dér Wahrheit vollauf ent- 
sprechen, erschoint erstenteils durch die 
traurige Tatsache bewiesen, daB innerhalb 
eines halben Jahres folgende Kollegen an 
Tuberkulose gestorben sind: Johann Wil- 
helni, Konrad Holtz, Alexander Sulyok, 
Andreas Volkmann, Johann Trachberger, 
Eugen Szabó, Ferdinand Knbicsek, Andor 
Harsádi, Nikolaus Pauli, Lorenz Stumpf,

Franz Fischer, Blasius Tamási, Mathias 
Krist, Eugen Geist, Wilhelm Mihajlovics, 
Franz Anszló, Milos Kebin, Sebastian Swo- 
bőd a, Július Hiiil, Kari Fölkér und Franz 
Mrencsó. Diese Kollegen — jeder einzelne 
ein Opfer seines Berufes und des scliünd- 
liclien Systems — wurden gewiB nicht darum 
tuberkulos, wcil die Friseurgeschüfte den 
saniülren Anforderungen entspreehend mit 
Yentilationsapparaten verseken sind, mit 
welchen ein solches Lokal unbedingt aus- 
gestattet sein soll, in welchem taglich 
50— 60 Menschen kiirzere oder lüngere Zeit 
verweilen und stark geraucht wird. Aber 
nicht nur, daB die Friseurgeschüfte mit den 
nötigen A^entilationen nicht verseken sind, 
sondern das Lüften selbst wird von den 
meisten Arbeitgebern direkt untersagt mit 
dem naiven Argument: „Die Kohlén sind 
teuer!“

Was nun die Drohung dér Zurückziehung 
dér uns noch mehr unterdrücken wollenden 
Arbeitsordnung betrifft, mag mán sie docli 
verwirklichen. Nicht daB wir die Zurück
ziehung dieser famosen Arbeitsordnung 
fürchten, im Gegenteil: wir fordern dérén 
Zurückziehung mit aller Energie. Und wird 
dérén Zurückziehung nicht bewirkt, oder 
wird dieselbe vöm Handelsminister nicht 
zurückgewiesen, so sind wir jeden Augen- 
blick béréit, das Messer niederzulegen, als 
uns ganzlich unterdrücken zu lassen.

Ob nun diese famose Arbeitsordnung. in 
Kraft tritt oder nicht, bindend für uns 
werden wir sie niemals anerkennen ; denn zu 
unserer Unterdrückung zu handeln habén 
wir niemanden ein Mandat gegeben. Die 
Arbeitsordnung ist ohne unser Wissen und 
Einwilligung gemacht worden, weder wir 
noch unsere Bevollmiichtigten habén eine 
solche unterfertigt, folglich kann sie für uns 
niemals bindend Gesetz werden.

Übrigens können wir die geehrten Herren 
Arbeitgeber absolut nicht ernst nehmen, 
denn sie sind nicht verlüfilich in Bezug 
Anstand, Éhre und Pflicht. Auch hiezu 
Beweise: In dér am 17. November 1905 
abgehaltenen auBerordentlichen Generalver- 
sammlung dér Korporation dér Budapester 
Barbiere und Friseure wurde beschlossen, 
vöm 1. Januar 1906 ab die Geschüfte um 
7 Uhr früli zu öffnen und um 8 Uhr abends 
zu sperren. Schon im Miirz 1906 ünderte 
eine zu diesem Zwecke einberufene General- 
versammlung diesen BeschluB dahin ab, 
daB in den Sommermonaten die Geschüfte 
um 727 Uhr geöffnet werden. Die löbliehe 
Korporation und ikre geehrten Mitglieder 
habén mit dieser Generalversammlung- 
macherei eine walire Gauklerkomödie ge- 
trieben, denn wir arbeiten auch jetzt, wie 
vorlier, 16— 18 Stunden tilglich.

Was aber die Zugrunderichtung des Raseur- 
gewerbes durch uns betrifft, brauchen wir 
mit Unterstützung des Oberphisikates dies 
nicht mehr zu tun. Dieses Scharfricliteramt 
besorgen schon die Ilerren Arbeitgeber 
selbst — mit ihrer sinnlosen Lehrlings- 
züchterei und Schmutzkonkurrenz.

Besonders mit diesem letzteren Yorgehen 
wird unser Gewerbe zugrunde gerichtet. 
Jeder andere llandwerker findet es docli 
ganz selbstverstündlich, seine geleistete 
Arbeit selbst zu taxieren und seinen Lohn

dafür zu fordern. Und was tun unsere Arbeit
geber? Sie kriechen Bettlern gleich vor den 
Kunden herum und getrauen sicli mit Auf- 
wand aller ihrer Kraft kaum das beschü- 
mende „nacli Belieben“ heraus zu stammeln. 
Denn entweder getrauen sie sicli nicht ikren 
wohlverdienten Arbeitslohn zu fordern oder 
habén sie es bei jedem Gast auf einen 
Gimpelfang abgesehen. Und damit graben 
sie ihr eigenes, wie des Gewerbes Grab 
selbst.

Die organisierte Gehilfenschaft wird dafür 
Sorge tragen. daB die Arbeitgeber unsere 
Arbeit bezahlen werden. Tun sie das nicht, 
sollen sie die Yerantwortung für die Folgen 
tragen. Die Herren Meister dürfen nicht 
vergessen, daB bei unserem Gewerbe keine 
Yorratsware gibt, die maii nur so nacli 
Belieben aufspeichern, lieíern oder aus- 
tauschen kann. Auch darf nicht vergessen 
werden, dafi mit dem Fortsckritt dér Technik 
die Selbstrasierapparate inimer vollkommener 
werden, was dem Raseurgewerbe im Ernst- 
falle mit einem Schlage den Todesstofi ver- 
setzen kann.

Was uns Gehilfen anbelangt, sind wir es 
schon müde, für Almosén zu arbeiten und 
fordern unseren Lohn von unseren Arbeit
gebern und nicht von den Kunden. Bezakle 
uns unsere Arbeitskraft dér, dér sie ausnützt, 
nicht die Kunde.

Und wird unsere gerechte Forderung nicht 
erfüllt und werden wir in den Ausstand 
getrieben, nun, so mag es kornmen. Wir 
habén nichts zu verlieren, ja, wir sind sogar 
fest überzeugt, daB den Herren Arbeitgebern 
in diesem Falle dér Brotkorb bald sehr 
liocli gehüngt wird. Den Sieg können nur 
die Arbeiter davontragen, trotzdem die 
Meister den Ausbeuterverband geschaffen 
habén.

Aus dér Provinz.
Budapest. Am 5. April kiélt dér neuge- 

wülilte ZentralausschuB des Fachvereines dér 
ungarlándischen Raseur- und Friseurgehilfen 
seine statutenmafiige konstituirende Sitzung 
ab, zu welcher die AusschuBmitglieder voll- 
zühlig erschienen waren.

Yorsitzender, Yizeprüses J. Deftert meldet 
mit Bedauern die Erkrankung des Prüses 
G. Nagy, demzufolge ihm die ehrende Auf- 
gabe zuteil wurde, die konstituirende Sitzung 
des neugewühlten Zentralaussehusses zu 
leiten. Yorsitzender begrüBt den AusschuB, 
betont die Wichtigkeit dér Tagesordnung 
und ersucht, mit gewohnter Würde die 
Tagesordnung zu erledigen. Yorsitzender 
lüBt das Protokoll dér vorigen Sitzung ver
tesen, welches nach Annahme desselben die 
AusschuBmitglieder J. Csilii und J. Koznia 
beglaubigten. Yorsitzender meldet ferner. 
daB Adalbert Nagy vielseitiger Beschüftigung 
wegen von seiner Stelle als AusschuB- 
mitglied abgedankt hat. Dér AusschuB nimmt 
dies zűr Kenntnis und beschlieBt, an Stelle 
Nagys das Ersatzmitglied Stephan Bognár 
einzuberufen. Yorsitzender stellt den Antrag, 
ein Kandidierungskomitee zu entsenden, 
welches die statutenmüBig aus dér Mitte 
des AusschuBes zu wühlenden Funktionüre 
zu kandidiren hat. Dér AusschuB entsendet in 
das Komitee folgende Mitglieder: J. Koznia,
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V. A7ágó, J. Csihi, J. Fellner und L. Erdélyi, 
worauf der Vorsitzende die Sitzung auf eine 
halbe Stunde suspendiert.

Nach Verlauf der Pause verlas Obmann 
des Kandidierungskomiíees V. Vágó die 
Namensliste der Kandidierten. Nach Ab- 
stimnning wurden gevviihlt: zuni Sekretar: 
Edmund Kalocsav, zum Kassier: Viktor 
Vágó. zum Vervvalter: Nikolnus Brenner, 
zum Bibliothekar: Ludwig Erdélyi. Die 
Walil eines ScbriftfUhrers liefi der Aussehufi 
vorlilufig in Schwebe. Nachdem die statuta- j 
riscli festgestellte Tagesordnung erschöpft 
vvar, erklarte der Vorsitzende die Sitzung 
fUr gesclilossen.

Kolozsvár. ( Klausenburg.) Ani 4. v. M. 
griindeten die hiesigen Kollegen die Kolozs- 
várer Ortsgruppe des Fachvereines der 
ungarlündischen Raseur- und Friseurgehil- 
fen. Zum Obmann der Ortsgruppe wurde I 
Kollege Ferdinand Pató gevviihlt. an dessen 
Adresse (Kolozsvár. Malom-utca 2) even- 
tuelle Zuschriften und Korrespondenzen zu j 
richten sind.

Temesvár. Bekanntlich leiteten die Temes
váréi’ Friseurgehilfen im April d. J. eine 
Lohnbewegung in die Wege, die — wie 
nocli erinnerlich — mit dem vollstlindigen 
Siege unserer Kollegen endete. Natiirlich 
können es die Ilerren Meister in Temesvár 
niclit begreifen, dafi die Zeit von Anno 
dazumal, wo der ,.Bursch“ ihr willenloser 
Sklave vvar, sehon vorliber sein soli, und 
sie es anerkennen miissen, dafi ihre „Bur- 
sehen“ auch so gefiihlvolle Menschen sind, 
wie die „Herren“ und sogar faclilich die
selbe. vielleicht noch höhere Kvalifikation 
besitzen, als sie. Die Meister fingén auch 
alsbald an, einzelne Punkte des Kollektiv- 
vertrages zu umgehen. Die Temesváréi* Kol
legen aber sind auf ihrer Hűt und lassen 
die Sache niclit auf sich bevvenden, Sie 
richteten in dieser Angelegenheit eine Zu- 
schrift an die Gevverbekorporation, in vvel- 
cher sie ersuckten, die Arbeitgeber zur 
Einhaltung des Kollektivvertrages zu ver- 
halten. ATon der Erledigung dieser Zuschrift 
wurden die Temesvárer Kollegen im Amts- 
vvege mit folgender Zuschrift verstaridigt :

An das lobi. Organisationskomitee der 
Friseur- und Raseurgehilfen Logo.

Auf Ilire vom 16. d. M. datierte w. 
Zuschrift habé die Ebre zu verstündigen, 
dafi unsererseits jeder einzelne Arbeitgeber 
sehon am 10. d. Al. mittels beiliegendem 
Zirkular auf die strenge Einhaltung der 
A7ereinbarung aufs energisčheste aufmerk- 
sam gemacht wurde.

Temesvár, 22. Juni 1907.
Julim Gyiirky 

Sekretar.
Das an die Arbeitgeber gerichtete Zirkular 

hat folgenden Wortlaut:
Geehrter Herr Fachkollege !

In Erledigung des Ausschufibeschlusses 
vom 29. April d. J. ergeht an sammtliche 
Fachkollegen folgendes Rundschreiben: 

Im Interessé, der friedlichen Arbeit und 
der mit den Gehilfen gcschlossenen Verein- 
barung ergeht an a lle ' Fachkollegen die 
dringende Ermahnung, die einzelnen 
Punkte der A7ereinbarung umso bestimmter 
und genau einzuhalten, da verschiedene 
und oft mit Recht erhobene Klagen ein- 
gebracht werden, welche nicht alléin die 
vitalsten und gemeinsamen Interessen aller 
Meister auf das empfindlichste schlldigen 
und auf die gedeihliehe Entwicklung uri-

seres arg darniederliegenden Gewerbes 
störend wirken, aber auch unter den Ge
hilfen eine bedrohliche Unzufriedenheit 
hervorrufen.

Insbesondere ergeht die ernste Ermah
nung um die piinktliche Einhaltung der 
Sperrstunde und Besehaftigung nur 
organisierter Gehilfen. Daher möge 
jeder Meister seinen nicht organisierten 
Gehilfen auf diesen Umstand besonders 
aufmerksam machen und ihn zuv Or- 
ganisierung verhalten.

Jene Fachkollegen, welche nicht in un- 
mittelbarer Ndh e von Kasernen ivohnen, 
werden dringend gewarnt, ihre Lehrjungen 
in Kasernen zu schicken, da dieselben zu 
wiederholtenmalen durch argerniserregen- 
des Benehmen — ohne unmittelbarer Auf- 
siclit der Lehrherren — G rund zu bereeh- 
tigten Klagen gaben.

Jene Meister aber, deren AVohnungen 
mit dem Geschafte in Arerbindung sind, 
werden dringend ersucht, um jedem Alifi- 
verstündnis vorzubeugen, ihre Rolltiiren 
herabzulassen, oder eine Tafel mit der 
Aufschrift „zárva“ , „gescblossen“ an die 
Geschaftstiire anzubringen und diese zu 
sperren.

AArir lioffen zuversichtlich, dafi alle Fach
kollegen im vvohlverstandenen eigenen 
Interessé und im Interessé der Solidaritlit 
— mit dessen Überwachung ein engeres 
Komitee betraut wurde — sich fiigen 
werden.

Temesvár, am 10, Mai 1907.
Haller Antal m. p.

Prases.
Nachdem wir von so grofiartiger und ge- 

rechter UnterstUtzung unserer Sache seitens 
der lobi. Korporation und ihres vviirdigen 
Prfisidenten — den wir als Aluster des 
Fortschrittes seinen Prasidentenkollegen hin- 
stellen möchten — nur mit der gröfiten An- 
erkennung sprechen können, miissen wir 
andernseits konstatieren, daB auch hier, wo 
die Organisation musterhaft ausgebaut ist 
und auch behördliche Unterstiitzung vor- 
handen ist, es solehe, Friseurgehilfen sich 
nennende Kreaturen gibt, die den Ausbeutern 
hilfreiche Hand bieten — zur UnterdrUckung 
der Gesammtheit und ihrer selbst. Zu diesen 
jfimmerlichen Kreaturen gehören in Temes
vár die Friseurgehilfen: Michael Tepold, 
Michael Till, Peter Fendt und Peter Iloch. 
Wir empfehlen diese vviirdigen Gestalten 
zur besonderen Beachtung den organisierten 
Kollegen und Genossen.

Ausland,
Paris. Man berichtet aus Paris : Die Prin- 

zipale habén sich davon überzeugen mlissen, 
dafi sie es auf die Dauer nicht ablehnen 
können, mit den Arbeitern zu verhandeln. 
Eine Versammlung des Arbeitgebersyndikats 
stimmte einer Resolution zu, in vvelcher der 
individuelle Vertrag verworfen und der \Tor- 
stand beauftragt wird. einen Kollektivvertrag 
von Organisation zu Organisation mit den 
G eh i 1 fen ab z us eh 1 i efi e n.

La Chauxdefond (Sohvveiz). Aus benannter 
Stadt berichtet man uns: Die organisierten 
Kollegen stehen seit 9. Mai im Streik. Der 
hartnilckige Kampf wftre bereits zu unseren 
Gunsten entschieden, vvenn nicht ein Stellen- 
vermittler aus Deutschland die Plfttze der 
Streikenden besetzte, wodurch wir gezwun- 
gen waren, einen Teil der streikenden Kol
legen abzuschieben. Die „Arbeitswilligen“ 
werden nicht direkt nach La ( ’hauxdefonds
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vermittelt. sondern nach dem benachbarteu 
Orte Locle, von wo aus sie von den boy- 
kottierten Meistern abgeholt werden.

Zuzug nach Ohauxdefonds-Lacié ist daher 
nach ide vor streng fern zu haltén. I Ver in 
der Schweiz Stellung sucht, wende sich an 
eines der Arbeitsamter und nicht an einen 
Seelenhdndler von Placeur.

Eine vernUnftige Verordnung Uber die 
Berufslehre im Friseurgewerbe. Der Regie- 
rungsrat des Kantons Bern hat in Amven- 
dung von § 11 des Gesetzes vom 19. Miirz
1905 liber gevverbliche und kaufmilnnische 
Berufslehre,

nach Anhörung der beteiligten Berufs- 
angehörigen und der kantonalen Ilandels- 
und Gevverbekammer,

auf Antrag der Direktion des Innern : 
beschlossen :

§ 1. Im Coiifeurgevverbe betriigt die 
Dauer der Lehre drei Jahre.

§ 2. Die Arbeitszeit beginnt im Sommer 
um lialb 7 und im Winter um lialb 8 Uhr 
und dauert: Montag und Dienstag bis 8 Uhr 
abends, Mittwoch, Donnerstag und Freitag' 
bis 9 Uhr abends, Samstag bis halb II 
Uhr abends und Sonntag bis 12 Uhr mit- 
tags; vorbehalten bleiben die Gemeinde- 
reglemente liber die Sonntagsruhe. Inner- 
halb dieser Zeit sollen dem Lehrling nach 
Möglichkcit so viele Stunden freigegebeii 
werden, daB die wöchentliche Anwesenheit 
im Geschüft nicht 66 Stunden übersteigt.

§ 3. Ein Lehrmeister kann zu gleicher 
Zeit zŵ ei Lehrlinge haltén, jedocli darf 
der zweite erst in die Lehre treten, wenn 
der erste zweidrittel seiner Lehrzeit be- 
endigt hat.

§ 4. Werd(in vom schweizerischen oder 
kantonalen Berufsverbande die Fachprüfun- 
gen der Lehrlinge seiner Mitglieder beson
ders durchgeführt, so ist die diesbezligliche 
Priifungsordnung der kantonalen Lehrlings- 
prlifungskommission zu Hfinden der Direk
tion des Innern zur Genehmigung vorzu- 
legen (§ 17 der A^erordnung vom 7. Milrz
1906 liber die gewerblichen und kauf- 
mlinnischen Lehrlingspriifungen).

Diese Lehrlinge habén die Schulprlifung 
(§ 24, lit. e. der Verordnung) gemeinsam 
mit den Lehrlingen der anderen B(‘rufsarten 
jzu bestehen.
I § 5. lm übrigen gelten die Bestimmun- 
gen des Gesetzes vom 19 Milrz 1905 liber 
gevverbliche und kaufm&nnische Berufslehre.

§ 6. AViderhandlungen gégén die Aror- 
schriften dieser A7erordnung werden nach 
§ 34 des Gesetzes vom 19. Miirz 1905 
bestraft.

§ 7. Diese ATerordnung tritt sofort in 
lírait. Dieselbe ist im Amtsblatt bekannt 
zu machen und in die Gesetzsammlung auf- 
zunehmen.

Bern, den 6. Miirz 1907.

Die Zentralleítung, somié die He 
daktion unseres Facliorganes er- 
suchen die Kollegen in der JJrovinz, 
besonders aber die Obnuinncr der 
Ortsgruppen, so von ikrem Vereins- 
leben9 wie auch von allén anderen 
Vor fallen in ikrem eigenen Inter
essé je  elier Berichte vu erstatten, 
da selbe nur dann reehtzeítig ver- 
bffentlicht werden können .

I Für die Re daktion verantwortlich : Johann Doffert.
—-  ' ,>...■■"t::------- - -----
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