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É r te s ít jü k  s z a k tá rsa in k a t, hogy  
s z a k la p u n k  decem ber és j a n u á r  h a v i 
szá m a  közbejö tt fo n to s  k ö r ü lm é n y e k  
végett és a, k ö zp o n ti szervező  b izo tt
ság  h a tá ro za ta  érte lm éb en  n e m  je le n 
h e te tt m e g ; k é r jü k  e lnézésü ke t.

A  lapbizottság.

Okuljatok!
(Ng.) Budapest fodrászsegédei megmoz

dultak. Szerény, talán tulszerények is azon 
követelések, melylyol a munkáltatókhoz 
fordultak. A válasz : denunciálás és rágal
mazás. De ez már initsem használ nekik. 
A szikben hevesebb már a vérkeringés ; 
a petyhüdt ereket nj vér, a lelkeket uj 
lelkesedés tölti be és a hare nyomán, a 
szervezet csapásai alatt a munkások százai 
szabadulnak fel a munkáltatók bilincseitől.

Csak (döre ! Ez a helyes u t ! Lelkesedéstek 
lángja hatoljon át a még fel nem szabadult 
testvéreitekhez, ébresszen szivükben forra
dalmi lelket, öntudatot. Legyen vége emberi 
méltóságunk sárba tiprásának, legyen vége 
a gyengék kizsákmányolásának! Be a szer
vezetbe, fel a harcra, hogy ne legyünk 
utolsók a munkások milliói között. Előre ! 
Harcoljatok !

Ti pedig, Magyarország fodrászsegédei, 
okuljatok! Erősítsétek szervezeteteket, tanuljá
tok meg e harcból, hogy a munkáltatói kapzsi
sággal szemben mindig teljes fegyverzettel, 
harcrakészen kell állnotok. Okuljatok!

Az a láng, mely a munkásság millióit 
tölti be, mely ha kell pusztít, ha kell erőt, 
kitartást ád a küzdőknek, átcsap a közeli 
helységekre és termelő erejével uj lelket, 
uj gondolatokat ébreszt a kizsákmányolt 
páriák szivében. Az állatemberben felébred 
az emberi, eszébe jut, hogy joga van az 
élethez, a tisztességes emberi életmódhoz.

És harcba száll. Leteszi a szerszámot, 
hogy a munka szünetelő hatalmával észre- 
téritse kizsákmányolóit. De jön a hatóság. 
A munkáséin^ omásra mindenkor kész hata
lom és a munkáltatók egy intésére elhurcol
ják őket a rendőrség kazamatáiba.

Tehetetlenné tették őket. De a hir, tizen
négy munkás ártatlan elhurcolásáról, száll; 
behatol a műhelyekbe, gyárakba, szántó
földekre. És csoda történik: a kalapács
ütések nem hallatszanak, a zakatoló gépek 
elhallgatnak, az anyaföldet megmunkáló 
szerszámok haszuavehutetlenUl hevernek itt 
is, ott is. Nem hallatszik semmi, kihalt

minden élet, csak a felháborodott tömeg 
zúgva, dübörögve követeli az elnyomottak 
szabadon bocsátását. És a munkástársi 
szolidaritás győz ; a szervezettség hatalma 
diadalmaskodik a hatalom zsarnoksága 
fölött. Pár óra és ők szabadok, melynek 
nyomán kivirágzik a győzelem a munkáltatói 
kapzsiság fölött. Gondolkozzatok, okuljatok! 
A mi helyünk csak ott lehet, ahol a munkás- 
társi szolidaritás, a munkástársi szeretet, a 
szociáldemokrácia zászlaja lobog!

•‘f:
És még mindig vannak félrevezetettek, 

még mindig vannak felvilágosulatlanok, 
még mindig van egy kisded csoport, mely 
hangzatos jelszavak, tán az alkohol, tán a 
tapasztalatlanság hatása alatt, fegyverévé 
válnak a munkáltatóknak, saját maguk, 
munkástársaik ellen.

Az egyik tábor az osztályharc alapján, 
az osztálytudat felvilágosodottságával, kímé
letlen harcot folytat munkástársaik érdekei
ért. A másik tábor ezalatt nyílt árulást 
követ el a munkásság érdekeivel szemben.

Ebből is okulhattok. A fodrászsegédek 
igaz érdekeinek megvédöje csak az a tábor, 
az a, szervezet lehet, mely osztályhelyzetének 
tudatában, a munkásság millióival karöltve, 
céltudatosan halad saját maguknak és az 
összességnek felszabadítása felé.

Okuljatok! Gondolkozzatok! vN
=  - = =  -

Kik a becstelenek?!
Szaklapunk más helyén megemlékezünk 

Budapest fodrászsegédeinek mozgalmáról. 
E mozgalom — ugylátszik érthető okoknál 
fogva — nem nagyon tetszik a munkaadók
nak. De különösen nagyon fájhat az ipar
testület örökösen koncon marakodó urainak. 
Ezt mutatja az a körülmény, hogy a Fodrász 
LJjság legutóbbi számában a mindig szolgálat- 
kész „ipartestület jóskája“ utján a jezsuitiz- 
must jellemző, szenteskedő szemforgatás 
között ravasz támadást intéz a fodrász
segédek és a szakegylet ellen.

Bár ezen elmélkedésük egy cseppet sem 
nevezhető valami remekműnek, mindamellett 
megtesszük, hogy vele foglalkozunk.

Azt mondják munkáltatóink, hogy „ha a 
segédeknek követeléseik vannak, terjesszék 
azt az összesség clé“. Iíát tisztelt ipartestü
leti urak! Mi teljesen hívei vagyunk a kol
lektivizmusnak és ezen eszme alapján a 
kollektív szerződéseknek. Azonban ahoz, 
hogy ezzel foglalkozhassunk, szüksége van 
mindkét félnek egy bizonyos kulturfokra.

Már pedig — bocsánat t. urak —1 az ezelőtt 
két évvel lefolyt mozgalom alkalmával 
önök ennek nagyon kevés bizonyítékát 
adták. Emlékezzenek csak vissza! Alit ért 
az, hogy kértünk, hogy elhalt Tóth István 
szaktársunk majd a tüdejét beszélte ki a" 
közgyűlésen, mit ért az, hogy a közgyűlés 
teljhatalmú bizottságot küldött ki ? Semmit. 
Az eredmény az voít, hogy mikor a 21-es 
bizottság összeült és 18 szavazattal, mondd 
tizennyolc szavazattal kimondták, hogy a 
követeléseket megadják és ezt szerződésben 
biztosítják, akkor önök azt a kritikán aluli 
eljárást követték el, hogy a szó teljes értel
mében a „teljhatalmú" bizottságot szétker
gették. A munkáltatóknak pedig, akik oda
fordultak, hogy hát most mittevők legyenek, 
ezt válaszolták: „Eh mit! Nyissatok, zár
jatok, amikor nektek tetszik." Hát urak! 
Akik ilyen cselekedetre képesek munkásaik
kal szemben, azoknak nincs joguk a mél
tatlankodáshoz. Nincs joguk még akkor sem, 
ha a munkások a legradikálisabb eszközökkel 
harcolnak is, hog}̂  maguknak tisztességes 
viszonyokat teremtsenek.

De menjünk tovább. Önök felfedezéseket 
bölcselkedéseket is tesznek. Felfedezik 
hogy szó szerint idézzünk — „segédeinknek 
csak munkaerejét s munkálkodásban való 
ipari közreműködésüket vesszük bérbe". 
Ugyan urak, miféle rosszlelküség, miféle 
vakmerőség az, hogy önök e mondatot, 
melyben annyi igazság van, szájukra merik 
venni? Hát már elfelejtették, mikor bennün
ket üldöztek, mikor szaktársaink százait a 
legféktelenebb terrorizmus utján meggátolták 
a szervezkedésben, hányszor dörögtük az 
önök fülébe: munkaerőnket eladjuk, de 
lelkünket, meggyőződésünket bérbe nem 
adjuk. Önök siketek voltak. Nemcsak siketek 
voltak, de vakok is. Elfelejtették azt, hogy 
a testre bilincseket lehet rakni, ezt meg 
lehet gátolni szabad mozgásában, de nincs 
az az erő, nincs az a hatalom, mely a 
lelket, a gondolatot szárnyalásában, fejlő
désében meggátolja. Ha önöknek szabad 
volt éveken át terrorizálni, hogy bennünket 
továbbra is az elnyomatásban, a rabszolgai 
bánásmódban megtarthassanak, akkor mi 
nyugodt lelkiismerettel harcolunk bármily 
fegyverrel, hogy lerázzuk magunkról azokat 
a bilincseket, melyeket az önök terrorizmusa 
ránk rakott.

Önök azt mondják: „Hisz ti is önállók 
akartok lenni 1“ Ugyan, ugyan, llát mire való 
ez a farizeuskodás, ez a csábitó szirén
hang? Hát azt hiszik, hogy mi nem látunk 
át a szitán ? Vagy azt hiszik, hogy a fodrász
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segédeket még mindig félre lehet vezetni? 
Nem urak, a fodrászsegédeket már nem 
lehet félrevezetni. Igenis, mi önállók akarunk 
lenni. De hány száz azoknak a száma, kik 
dacára férfikoruknak, még mindig csak az 
akaratnál tartva, reménytelenül tartanak a 
jövő felé. Igen, reménytelenül, mert önök 
ravasz politikájukkal gondoskodnak arról, 
hogy bennünket gyalázatos anyagi helyzet
ben tartva, lehetetlenné tegyék reményünk 
teljesedését. Sohase fájjon az önök feje a 
mi jövőnk miatt. Tisztességes bért, ember
hez méltó viszonyokat követelünk! Amely 
munkáltató ezt nem tudja nyújtani, az álljon 
maga is a munkások közé, de ne legyen 
senkinek kizsákmányolója. Mert csak ennek 
alapján, ezen az utón juthatunk tisztes
séges, becsületes gazdasági és társadalmi 
viszonyok közé.

Önök azt mondják, hogy mindazon köve
teléseinket, melyeket kérünk, „már régen 
megadták" és hogy ez csak a „becsületes
ség és becstelenség harca". Ezzel szemben 
röviden megállapítjuk a következőket: Hazug 
állítás az, hogy Budapest üzleteit 7 órakor 
nyitják és 8 órakor zárják; még nagyobb 
hazugság az, hogy minden munkásnak meg
van hetenként a fél hétköznapi szabadnapja; 
úgyszintén nem kisebb hazugság az sem, 
hogy a fodrászsegédnek megvan az egy óra 
ebédideje és hogy nem kell neki a köpő
csészéket tisztogatni, a leglealázóbb cseléd
munkákat végezni. Ismételjük: ezek mind 
hazugságok, mint megannyi más állításuk. 
Aki hazudik, az becstelen. Igazuk van urak, 
ez a harc a becstelenek és a becsületesek 
harca és ennek alapján megtudjuk érteni 
azt is, miért fáznak annyira a szervezett 
munkás, a bizalmiférfi elismerésétől. Értjük, 
teljesen megértjük, önök megadnának min
dent, csak e két utóbbit nem, mert ez 
utóbbiak alapján nemcsak elfogadni, de 
meg is kellene adni a követeléseket.

Ázonban ez egyszer nem használ a róka
politika. Az utolsó szó elhangzott: nem 
lesz addig nyugalom, mig szerény, igazságos 
követeléseinket az utolsó pontig meg nem 
adják ! Akadhatnak árulók, akadhatnak sötét 
alakok, kik testvéreik harcának árulói 
lesznek, de minden becsületes, öntudatos 
munkás forradalmi hévvel, testtel és lélekkel 
velünk van, velünk kell hogy legyen és ha 
e harc nyomán megtelnek is a szenvedések 
poharai, nekünk győzni kell, mert velünk az 
igazság, velünk a becsületesség ! novus.

Marhák.
Bocsánatot kell kérnünk ezen nemes és 

hasznos igavonóktól, hogy nevüket vonat
kozásba hozzuk a budapesti fodrászsegédek 
egy csoportjával. Inkább illene azon másik 
jelző, mely a türelmes, kitartó és nagy 
fülll négylábút szimbolizálja. Csakhogy ezen 
négylábú a hátán hordja a keresztet, azon 
fodrászsegédek pedig kikről szó lesz a 
mellükön. Tehát megmaradunk az előbbinél. 
Ismét kitűnt, hogy a csordamódra lézengő 
csapat céltudatos és szervezett vezetés nélkül 
a baromi nívóra sülyed és egy arculesapást 
a másik után kell zsebrevágnia. Ilyen 
erkölcsi pofont kapott e hó 28-án a fodrász- 
segédek „14-es bizottsága" is ; és ha áll az a 
tézis, hogy a nevetségesség öl, úgy ők ma 
már halottak.

Tudjuk milyen nagy hűhó között tartották 
meg azon zártkörű nagygyűlésüket, melyen 
az ipartestlllet szolgájának direktívája alapján 
kisütötték, hogy ők tulajdonképpen be vannak 
csapva. Ok nem tudnak betegek lenni és igy

egészségesen nagyon sok az a 43 fillér, amit 
hetenként betegsegélyezés címén fizetniük 
kell. Nosza rajta, megbízták jóskát írjon 
valamit és jóska irt. Elküldték az írást a 
munkásbiztositó pénztár igazgatóságának, 
kérték benne, hogy ők ezentúl kevesebbet 
fizethessenek és amit eddig többet fizettek, 
azt pedig adják vissza. Ez még mind semmi. 
Jóska gondolt nagyot és merészet. Neki 
rugaszkodott és nyílt levelet irt pa tronjuk
nak, Kossuth Francinak. Itt azonban tévedett, 
mert a nyílt levelet az ipartestület hivatalos 
nyomtatványába irta és nem küldte el a 
címzettnek. Lássa, hogy nem vagyunk rossz
akarója: addig éljen még Kossuth, migazt 
a nyomtatványt elolvassa. Metuzsálem lesz 
belőle.

Szaktársak! Mindnyájan tudjuk szerve
zetünk állásfoglalását ezen kérdésben. Neve
zetesen a jelenlegi állapot fentartása. Mert 
mi egészséges észszel és gyomorral arra is 
gondoltunk, hogy betegségben nyomorgó 
szaktársainknak jól esik azon magasabb 
táppénz, mely a magasabb befizetés után 
jár. Ne higye azonban senki azt, hogy talán 
kis fizetésű és csekély keresettel biró szak- 
társak voltak azok, kik azon keseregtek, 
hogy 43 fillért képtelenek hetenként fizetni. 
Oh nem. A legjobb fizetéssel és keresettel 
bírók, vagyis a belváros üzleteiből kikerülők 
voltak azok. Olyan nyilvánvalóan lógatták 
a lólábat, hogy nem volt az a fekete lepel, 
mely azt eltakarni képes lett volna. Ezen 
uraknál 12y2 fillér nem határoz. Ok sokkal 
többet elkártyáznak és billiárdoznak. Ok 
gavallérok és mindenek fölött hazaffyak. 
Tehát mi okból is keseregtek olyan nagyon?

Ki volt adva a parola s egy pár húsos 
fazékért kesergő munkáltató és egy öntudat 
hiányában leledző, szervezetlen alany azt 
teszi, mit neki gazdája parancsol; ha az 
saját jól felfogott érdeke ellen is van. Ez 
történt és ez szolgáljon nekünk intő például 
a jövőben. Tanuljuk meg, hogy szakmánk
ban ha koncra éhező alakok tolakodnak, 
mindenkor csak öntudatlan eszközei leszünk 
azoknak. Szervezett és öntudatos munkással 
ez meg nem történhet.

Az 1907-iki munkásbiztositó pénztárakról 
szóló törvény látszólag a munkáson van 
hivatva könnyíteni. Kimondja, hogy az eddigi 
arány, mely a betegsegélyezési járulékot 
a munkáltatónál egyharmad, a munkásnál 
kétharmad arányban állapítja meg, eltöröl
tessék és ezentúl a betegsegélyezési hozzá
járulást egyenlő arányban állapítja meg. 
Vagyis felét a munkáltató, felét a munkás 
fizeti a járuléknak. Ezen rendelkezés a 
szegényebb sorsú munkáltatóra kétségtelenül 
nagyobb terheket ró az előbbinél. Á mun
kásra azonban áldásthozó intézkedés.

Nagyon sokan a munkaadók közül nem
csak levonják, de be sem fizetik a pénz
tárba a járulékot, mig csak végrehajtót 
nem küldenek a nyakára.

Mondjuk, ha á munkáltatók keseregnének 
a súlyosabb terhek miatt, értenénk nagy
részük kesergését. De e helyett a jóllakott 
és szép keresettel biró belvárosi fodrász
segédek intéztek beadványt a Munkásbiztositó 
pénztár igazgatóságához, melyben azt kérték, 
hogy a IV. osztályból a III. osztályba soroz
zák a borbély- és fodrászmunkásokat. 
Tudniillik a IV. osztályban 43+43 fillér a 
járulék és napi 2 korona, azaz heti 14 ko
rona a táppénz. A III. osztályban 321/SÍ-)-B2l/2 
fillér a járulék és 1 korona 50 fillér napi,
10 korona 50 fillér a heti táppénz. Tehát
11 fillérért elakartak veszíteni 50 fillér napi

és 3 korona 50 fillér heti táppénzt. Józan 
fejjel ilyesmit elkövetni kész gonoszság. 
A pénztár igazgatósága ankétre hívta az 
ipartestület, a „14-es bizottság“ és szerveze
tünk képviselőit. Ezen ankéten szervezetünk 
képviselői a jelenlegi ál,Lapot határozott 
fenntartása mellett érveltek. Támogatta 
ebben az intézet igazgatósága is, mely ki
mutatta, hogy aki mást kíván, az csak 
maga alatt vágja a fát.

Természetes, hogy az ipartestület Paprika 
Jancsija, ki még sehol részt nem vett 
anélkül, hogy epés mérgét személyekre ki 
ne öntse, ellenzett mindent, mi józan és 
okos érv volt. Neki csak pénz kell vissza.

Végre az igazgató kimondta azt, amit 
talán legelőször kellett volna mondani. El
mondta ugyanis, hogy ez év február 1-től 
egy uj rendelkezés lép életbe, mely szerint 
a tagjárulék hat osztályba lesz sorolva. Ezen 
díjtáblázat szerint a IV. osztályban, hol 
most a fodrászmunkások vannak, 29+29 
fillér járulék lesz fizetendő és a táppénz 
úgy marad mint jelenleg van, vagyis napi 
2 korona és heti 14 korona. Szervezetünk 
képviselői eliez örömmel hozzájárultak, 
valamint az ipartestület kiküldöttei is.

Ekkor történt az a szégyenletes eset, 
hogy a hazaffyak ezt sem voltak hajlandók 
elfogadni, mert az ipartestület pónzbesze- 
dője nem látta ezzel ideáljának megvaló
sítását, tudniillik, hogy a pénztár ismét 
visszamegy az ipartestület kebelébe. Az 
ipartestület egy józan kiküldöttének erélyes 
megrovása téritette csak észre a tévely
gőket.

Mi örülnük csúnya felsülésüknek, leg
alább az ipartestület kiküldöttei szemtől- 
szemben látták, hogy kik képviselik a sötét 
butaságot és a józan öntudatot.

A mi diadalunk pedig munkakedvünket 
megkétszerezi és a legerélyesebben folytat
juk a harcunkat szervezetünk kiépítésén, 
mely csak úgy lehet nagygyá, a fodrász
munkásság minden érdekét felkaroló ténye
zővé, ha az összmunkássággal karöltve, 
azt szociáldemokrata alapon fejlesztjük.

de.

Hirek.
Felhívás a csoportokhoz. Figyelmeztetjük 

a csoportok vezetőségeit, hogy mindazon 
tagok névsorát, kik a csoport megalakulása 
óta onnan eltávoztak, haladéktalanul küld
jék fel a központba.

Értesítés. A magyarországi borbély- és 
fodrászsegédek szabad szervezete értesíti a 
szaktársakat, hogy az igazolványokat a mai 
naptól fogva kiadja.

A borbély- és fodrászsegédek 
szabad szervezete.

A nemzetközi titkárság. A múlt évi augusz
tus hó 26—27-én Stuttgartban megtartott 
fodrászsegédek I. nemzetközi konferenciájá
nak határozata értelmében a nemzetközi 
titkárság 1908 január 1-én kezdi meg műkö
dését. Á nemzetközi titkárság célja, hogy a 
különböző államokban levő testvérszerveze
tek között a kölcsönösségi viszonyokat 
ápolja s az összetartozandóság kapcsát a 
fodrászsegédek között szorosabbra fűzze. 
1908 január 1-től kezdve a titkársághoz 
csatlakozott testvérszervezetek igényjogosult 
tagjainak jogukban áll az egyik országos 
szervezetből a másikba, minden külön dij 
lefizetése nélkül átlépni ; munkanélküli segé
lyüket pedig mindazon külföldi testvér
szervezetek bármely helyi csoportjánál vagy 
befizetőhelynél is felvehetik, amelyek eddig
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a titkársághoz csatlakoztak. A nemzetközi 
titkársághoz eddig a következő államok 
lestvérszervezetei csatlakoztak: Németország, 
Ausztria, Magyarország, Svájc és Angol
ország. Ennélfogva figyelmeztetjük szerve
zetünk tagjait, hogg külföldre való utazásuk 
előtt szervezetünknél igazolványukat vegyék ki.

A magyarországi fodrászsegédek 
szervező bizottsága.

Budapest. 1908 január 31-én Budapest 
fodrászsegédei mozgalmat indítottak, hogy 
helyzetükön javítsanak. Követeléseik a követ
kezők :

1. Üzletnyitás reggel 7 órakor, zárás este 
8 órakor. A zárásra kivételt képez a szom
bat és ünnep előtti este. Minden naptári 
ünnepen az üzlet d. u. 2 órakor zárandó.

2. Minden munkás részére hetenként 
fél hétköznapi szabadnap adandó. Oly héten, 
amelyen naptári ünnep van, a szabadnap 
elmarad.

3. Egy óra ebédidő.
4. Cselédmunkák (köpőcsésze, ablak, 

kirakat és fémek tisztítása) eltörlendők.
5. Bérminimum : ellátás nélkül heti 11 

korona, ellátással heti 5 korona. A munka
bér hetenként fizetendő ki.

6. Kisegitési dij szombat, vasárnapra 
6 korona, hétköznapra 2 korona.

7. Csak szervezett munkás alkalmazható. 
Bizalmiférfi elismerendő.

A harc folyik a munkásmozgalom minden 
fegyvereivel. Eddig közel 400 üzlet adta 
meg a követeléseket, szóval: a mozgalom 
halad a győzelem felé.

Veszteségünk. Major Gyula rozsnyói szü
letésű 21 éves szaktársunk, Óbudán, még 
december havában tüdővészben hirtelen el
hunyt.

A proletárbetegség ismét kiragadott tábo
runkból egy lelkes harcost, aki kitartó 
szorgalommal küzdött az összesség ér
dekeiért.

Haláláról csak elkésve emlékezhetünk 
meg, mert eltemetéséről úgy mi, mint az 
óbudai szaktársak csak jóval később érte
sültünk.

Sírját az ottani szaktársak január havá
ban koszoruzták meg.

Őrizzük meg fiatalon elhunyt szaktársunk 
emlékét!

EGYLETI ÜGYEK.
Telefonszám : 99—49.

Meghívó. A magyarországi borbély- és 
fodrászsegédek szakegyletének vigalmi bizott
sága folyó hó 16-án, vasárnap este 8 óra
kor a Szondy- és Vörösmarty-utca sarkán 
lévő „ Afw&ur“-kávéház összes helyiségeiben 
tánccal egybekötött kedélyes estélyt rendez. 
Ennek keretében Pogány József elvtárs 
„Petőfi és a szocializmusáról felolvasást tart.. 
Szives megjelenésüket ezúton kéri

a vigalmi bizottság.
A szakegylet helyisége VII. kér., Óvoda-u. 

9. sz. alatt van.
Hivatalos órák minden délelőtt 10—12-ig, 

délután 2—7-ig.
Befizető óra minden kedden és pénteken 

este fél 9—10-ig.
Elhelyezés d. e. 10— 12-ig.
A központi vezetőség minden szerdán ren

des ülést tart. Ugyanekkor lehet bejelenteni 
a munkanélküliséget, valamint a választmány 
elé terjesztendő tagsági dijak fizetésének a 
halasztás megadását is.

Felhívás és figyelmeztetés. Mindazon ta
gok, kik 12 heti tagsági díjjal hátralékban 
vannak, ha csak munkanélküliségüket nem 
igazolták és ez időre halasztást kaptak a 
választmánytól, a tagok sorából töröltetnek. 
(Ha valaki a kapott halasztás után, ha 
csak rövid időre is, munkában volt, köteles
sége a halasztást újból kérni, mert a fel
mentés elveszti hatályát.)

Felhívjuk ennélfogva a csoportok vezető
ségeit, hogy halasztást csakis azon esetben 
adhatnak a tagdijak fizetésére, ha az illető 
tag munkanélkül van s a fentebb irt mód 
alkalmazásának szem előtt tartásával ettől 
eltérő esetekben minden tag törlendő, ki 
12 héttel hátralékban van.

A központi vezetőség, szem előtt tartva 
az alapszabályok 6. §-át, annál inkább szi
gorúan érvényt akar ennek szerezni, mert 
a munkanélküli segélyre jogosultak száma 
immár növekedőben van s elejét akarja 
venni annak, hogy egyesek hanyagsága 
miatt a szaktársak megrövidittessenek.

Azon vidéki tagok, akik oly helységben 
vannak, ahol nincsen helyicsoport, tagsági 
járulékaikat egyenesen a központnak tartoz
nak fizetni s a beküldendő tagsági dijakon 
felül 10 fillér melléklendő a tagsági bélye
gek elküldésére.

Figyelmeztetés. Mindazon szaktársak, akik 
akár vidékre utaznak, vagy helyben lakást 
változtatnak, ezt feltétlenül jelentsék be az 
irodában a hivatalos órák alatt vagy a be
fizetések alkalmával.

Figyelmeztetjük úgy a vidéki csoportok 
befizetöhelyének vezetőségeit, valamint az 
egyletünkkel levelezésben állókat, hogy min
den néven nevezendő 'postaküldeményeket ki
zárólag az egylet címére és Klincsák János 
titkár-szaktársunk nevére címezzék a posta 
gyors és biztos kézbesítése miatt.

Értesítés. Az Óvoda-utca 9. szám alatt 
lévő összszervezetek minden kedden és pén
teken este 8 órakor felolvasást rendeznek, 
melyre ezúton is kérjük a szaktársak töme
gesen való megjelenését.

A központi vezetőség.
Figyelmeztetjük az összes szakcsoportok 

vezetőségeit, hogy az országos közgyűlésre 
a küldötteiket — ha még mindezideig nem 
választották meg — az alapszabályaink 
8—14. §. értelmében haladéktalanul vá
laszszák meg az e hóban megtartandó tag
gyűlésen és ezt a központnak a legsürgő
sebben jelentsék be.

A központi vezetőség.
Értesítjük a szaktársakat, hogy e hó 11-én 

szakegyletünk könyvtárát megnyitottuk és 
minden kedden este fél 9-től fél 10-ig lehet 
könyveket a könyvtárból kivenni.

Hurm Gusztáv, könyvtáros.
Köszönetnyilvánítás. Alxner Lajos szaktár

sunknak, aki 5 koronát adományozott a 
könyvtár javára, ezúton mond köszönetét 

a központi vezetőség.

Vidék.
A soroksári győzelem.

A főváros közelében, Soroksár nagyköz
ségben, a. szociáldemokrata alapon szerve
zett fodrászsegédi kar megmutatta, hogy 
egy jól szervezett, öntudatos munkáscsoport 
mindent el tud érni, amit csak helyzetének 
javítására szükségesnek tart. Dicséret illeti 
soroksári szaktársainkat félelmet nem ismerő, 
bátor küzdelmükért, melyet nehéz megpró
báltatások között dicsőségesen vívott meg.

Fallanxként állottak, mint egy ember, még 
a csendőr fegyverétől sem riadva vissza. 
Egynek sem jutott eszébe sztrájktörővé 
válni. Dicséret illeti meg a soroksári össz- 
munkásságot is, mely mindenben hűségesen 
támogatta soroksári szaktársainkat.

Szakszervezetünk vezetősége vette kezébe 
a békéltetés munkáját és minden hatósági 
beavatkozás nélkül, január hó 28-án meg is 
lett a béke, még pedig szaktársaink teljes 
győzelmével. Az összes munkáltatók aláírták 
az eléjük terjesztett követeléseket, melye
ket szervezetünk szerzödésformába öntött. 
Hat napig tartott a sztrájk, mely megmu
tatta, hogy az összetartás milyen erőt kép
visel. Szaktársak tanuljatok !

A nagyváradi szaktársak szakcsoportja 
f. évi január hó 27-én, este 9 órakor tar
totta meg rendes évi taggyűlését, amelyen 
a központ képviseletében Klincsák J. szak
társ volt jelen.

Egey L. elnök üdvözli a központi kikül
döttet, a megjelent szaktársakat és konsta
tálja a határozatképességet és átadja a szót 
napirend előtt Klincsák J. szaktársnak.

Klincsák szaktárs örömmel üdvözli a meg
jelent szaktársakat a központ nevében és 
rövid, de tartalmas beszédben fejtegeti a 
szervezet kiépítésének a szükségességét és 
fontosságát a csoport által, amelyet támo
gatni, védeni minden szaktársnak köteles
sége, mert csakis ez az egyedüli hely, ahol 
az önművelődés és testvéri szeretet fejlesz
tését ápolják olyan értelemben, amely leg
inkább megfelel a munkásság érdekének.

Következett Papp J. szaktárs vezetőségi 
jelentése, mely a vezetőség szorgalmas mun
kájára vallott.

Zsigován J. pénztáros terjesztette elő még 
a pénztári jelentést, amit a taggyűlés a ve
zetőség jelentésével együtt egyhangúlag el
fogadott és a vezetőségnek a felmentvényt 
megadta.

Egey elnök megköszönte az egész veze
tőség nevében az eddig viselt tisztséget és 
a jelölő bizottság kiküldése után a taggyű
lést 10 percre felfüggesztette.

Uj vezetőség le tt: Balogh E. elnök, Oseke l. 
alelnök, jegyző Cseke F., pénztáros, Tatai 1., 
ellenőrök Ocsai J. és Prohánka I.

Választmányi tagok: Egey L., Papp J., 
Zsigován J., Tóth G., Márton J., Szakács J., 
Szalia K., Komáromi L., Jurovits M., Robi- 
csek E., Kerekes Gy. és Gergely Gy. Pót
tagok: Bartók J., Kovács E., Fülöp J ., 
Molnár L.

Balogh E. elnök megköszöni a bizalmat 
és ígéri, hogy minden törekvése a vezető
ségnek az lesz, miszerint a beléjök k eze 
zett bizalomnak mindenképpen meg is felel
jenek.

Utána Klincsák J. szaktárs állt fel szó
lásra és meggyőző érvekkel bizonyította, 
hogy ez az egylet nemcsak a szellemi fej
lesztést segíti elő, hogy a társadalomnak 
hasznos tagjaivá lehessenek a fodrászsegé
dek, hanem minden erejével oda törekszik, 
hogy tagjai úgy önönmaguknak, valamint 
magának az iparnak is hasznára válhassa
nak. És végül azt mondja, hogy nem elé
gedhetnek meg a fodrászsegédek azzal a 
képzelt intelligenciával, amelyet eddig hit
tek, hanem egy uj irány felé kell már te
kintenünk, ahonnan a világosság dereng.

Ebben a nemes, de igen nehéz munkában 
pedig ne számítsunk másra, mint önönmagunk 
erejére és szorgalmas munkánkra. Ne 
akassza meg ezen nemes cél keresztülvite
lében a fodrászsegédeket semmi kicsinyes 
dolog, hanem szikla szilárd meggyőződéssel
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álljanak védelmére saját otthonukért, ha ezt 
a jövőben veszély fenyegetné.

Balogh E. elnök buzdító szavai után a 
gyűlés véget ért.

Kolozsvár. A kolozsvári szaktársak január 
hó 28-án, este 9 órakor tartottak egy eléggé 
jól sikerült nyilvános gyűlést.

Az egybehívó Diószeghy szaktárs ajánla
tára elnöknek Keresztes Károlyt, jegyzőnek 
pedig Kahajda Balázs szaktársat választot
ták meg.

Pató Nándor, mint a napirend előadója, 
hosszabb beszédben foglalkozott a fodrász- 
segédek gazdasági helyzetével és különösen 
a kolozsvári állapotok gyalázatosságát igye
kezett a maga valódiságában bemutatni.

Utána Klincsák János szaktárs szólalt fel, 
aki mindjárt a kolozsvári mesterek „humá
nus" cselekedeteire hívta fel a szaktársak 
figyelmét.

Ezek az urak beiratkoztak a kolozsvári 
kutyaszövetségbe és a szövetség támogatá
sával felemelték a munkaárakat, a munká
sok pedig dolgoztak továbbra is ugyanolyan 
„nagy" fizetésért, ugyanolyan gyalázatos 
munkaviszonyok mellett, mint azelőtt és ha 
a munkások meg fognak mozdulni, hogy 
felemeljék az ő munkájuk árát is és tisz
tességesebb munkaviszonyokat mernek majd 
követelni, akkor a mester urak megint a 
liazafiságot fogják segítségül hívni, hogy 
kijátszhassák a munkások követeléseit. Ami 
a legsajnálatosabb ebben a dologban, hogy 
a fodrászsegédek között is akad egynéhány, 
aki lelkesen támogatja a mestereket ebben 
a „nemes" törekvésben, megelégszenek a 
mesterek által nekik dobott 4 koronácska 
bérjavitással, amit 80—100 korona bevételi 
többletből nagy kegyesen „felajánlottak" 
egynéhányan.

Foglalkozott még Klincsák szaktárs kolozs
vári szaktársaink szervezkedésével, amelylyel 
holmi papi maszlagoktól megtévesztett 
„legényegyleti" tagocskák sehogy sem tud
nak megbarátkozni.

Továbbá rámutatott a szervezkedés fon
tosságára és szükségességére, bizonyította 
azt, hogy a fodrászsegédek csak úgy bírnak 
haladni előre és csak úgy tudják a saját 
érdekeiket kellően megvédeni, ha egy szer
vezetbe tömörülnek.

Felszólaltak még Kohajda B. és Pató N. 
szaktársak, mire a nyilvános gyűlés vé
get ért.

n y íl t  t é r .*
Tek. Dejfert János urnák

Budapest.
Tisztelt barátom! A szerkesztése alatt 

1905. évben megjelent Fodrászsegédek Szak
közlönyében politikai cikkek jelentek meg 
tőlem, vezetéknevem „Vadász" jelzés alatt. 
A változó viszonyok időközben, mini önt, 
engem is eltereltek az akkori nézeteimtől 
és radikálisabb felfogás felé hajtottak. A 
l'entemlitett szaklap politikai pártállását ma 
a „Fodrász Újság" képviseli és nagy meg
lepetéssel látom, hogy ezen újságban soro
zatosan jelennek megaközlemények „Vadász" 
jelzés alatt.

Szükségesnek tartom tehát kijelenteni, 
hogy a cikkíró velem nem azonos és irányá
val egyet nem értek.

Budapest, 1908 január hó 22-én.
Kész liivc

Vadász Jenő 
magántisztviselő.

* Ezen rovatban közűitekért a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget.

Nyilvános köszönet. Mindazok, kik sze
retett férjem elhalálozásából kifolyólag a 
Magyarországi fodrászsegédek szakegylete 
által kibocsátott ivén adományaikkal hozzá
járultak anyagi helyzetem megkönnyítéséhez, 
fogadják legliálásabb köszönetem kifejezé
sét. Úgyszintén mindazoknak, kik nem kiméivé 
semmi fáradságot és voltak szívesek a 
gyüjtő-ivvel a gyűjtés céljából eljárni. 

Budapest, 1907 november 9-én.
Özv. Tóth Istvánná,

Nyugta. 186 kor. 10 fillér, azaz egyszáz- 
nyolcvanhat korona és tiz fillérről, mely 
összeget a Magyarországi borbély- és fodrász
segédek szakegyletétől, amit szeretett férjem 
elhalálozásából kifolyólag ivén gyűjtött 
össze, a mai napon hiány nélkül köszönettel 
felvettem.

Budapest, 1907 november 9-én.
özv. Tóth Istvánná.

IRODALOM.
T erm észet és társadalom . Századokon 

keresztül sanyargatta, torzította az általa kisajá
tított tudományt az egyház és vele kapcsolatban 
a mindenkori uralkodó osztályok egyoldalú és 
többnyire tudománytalan felfogása.

Derekas és fárasztó munkára vállalkoznak tehát 
mindazok, kik a felgyülemlett értéktelen limlomot 
kiakarják takarítani a tudomány épületéből. Szük
ségesnek tartjuk, hogy ezt megjegyezzük, a „Ter
mészet és társadalom" cirnü tudományos könyvtár 
m e gin dúl ása alkalmával.

Jászi Oszkár: „Mi a szociológiád cimü könyvével 
kezdi meg a sorozatot. Hasznos és okos könyv, 
azonban nézetünk szerint a fogalmakkal és külön
böző szakkifejezésekkel teljesen tisztában nem 
levő laikus csak akkor veszi hasznát, ha a soro
zatot végigolvasta, mert e munka körülbelül a 
betetőzése annak, amit a többi tudósok a sorozat 
többi könyveiben megalapoznak és felépítenek.

Madzsar József: „Az ember származása1' címen az 
ember fejlődését természettudományi alapon tár
gyalja. Felhívjuk munkástársaink figyelmét e mun
kára. 11a végigolvassuk, tisztán és világosan látjuk 
az egyházi világfelfogás hamis és értéktelen voltát. 
Megértjük, hogy az ember miképpen fejlődött ki 
fokról-fokra az állati sorból, nem pedig úgy, ahogy 
a biblia meséi hamisan és nevetséges tudatlan
sággal állítják. Számos ábrával támogatja a szerző 
a tételeit.

Kunfi Zsigmond: „Népoktatásunk bűnei“ cimü 
könyve gyatra népoktatásunk valóságos vádlevele. 
Ebből a könyvből igazán megérthetjük azt, hogy 
parasztsorból miért körül ki olyan ritkán iskola
végzett ember. Tanítóink jó része éhbéren ten
gődik és tudatlan, a gyerekek pedig már zsenge 
korukban napszámba járnak. Amit tanulnak, az 
mindennek nevezhető, csak tanulásnak nem. Kedves 
csemegét is találunk a könyvben. Néhány idézetet 
a katekizmusból. Mi, akik a munka közepette már 
rég elfeledtük ezeket, most, mikor viszontlátjuk, 
megborzadunk. Igazán csodálatos, hogy micsoda 
merészséggel adogadtják be a gyerekeknek ezeket 
az égbekiáltó szamárságokat. Példákkal bizonyítja 
azonkívül a szerző a. külföldi és hazai iskolák 
között levő óriási különbségeket.

N a g y  börtön. Ezen a címen egy igen kedves 
és rokonszenves könyv került mostanában a könyv
piacra. Szerzője Révész Béla, akinek tárcáit gyakran 
olvashatták az elvtársak a „Népszava" hasábjain. 
Révész könyvére elmondhatjuk, hogy ilyen jó és 
igazán művészies novellás kötet még kevés került 
a könyvpiacra. Révész történetei eleven, színes 
dolgok. Akármilyen jelentéktelen tárgyat olyan 
szép köntösbe tud öltöztetni, hogy igazán élvezet 
olvasni. Nem is annyira a tárgyai tetszenek tehát, 
mint inkább a történeteinek kidolgozása. Révész 
könyve megérdemli, lmgy a munkások szeretettel 
és élvezettel forgassák. Történeteinek alakjai a 
mi sorainkból, a szegény emberek közül valók és

ezért is kedves lehet nekünk Révész Bélának eme 
könyve. Könyvtárainknak különösen ajánljuk, hogy 
szerezzék be, ára 1*20 korona.

Mene T ek fl. Alig van kérdés, mely korunk 
gondolkodóit annyira izgatná, mint az, hogy mi
képpen alakul majd ki az eljövendő uj világ, a 
mi világunk. Egész könyvtárt tesz ki az erre vonat
kozó tömérdek kisebb-nagyobb könyv. Arnold 
Pa8ser Mene Tekel cimü merész könyve azt a kér
dést állítja fel, vájjon mi történne akkor, ha a 
kapitalista állam valami kimondhatatlan erőfeszí
téssel annyira letörné a proletariátust, hogy az 
további harcra egyáltalán képtelenné válna. Ez a 
feltevés a regény alapgondolata és egyúttal ki
induló pontja. Vaskövetkezetességgel és erős tollal 
rajzolja meg a szerző a bekövetkező pusztulást. 
Európa szegénynyé, züllötté válna, a kifosztotl. 
védekezésre képtelen, satnya nemzedék végre is 
egy elkeseredett lázadással betetőzné a túlhaladott 
kapitalizmus kulturellenes müvét és az afrikai 
(szabad állam) kommunista állam néhány vissza
térő boldog tagja romba dőlve találja az ősei által 
századokkal ezelőtt elhagyott földet. Mesteri kéz
zel festi le a szerző könyvében az egykor öntuda
tos, majdan csőcselékké sülyedt tömeget, a kiáltó 
nyomort és velük szemben a kommunizmus kultú
rával teljes államában élő erős, okos, békés embe
reket.

A fordítás Weltner Jakab elvtársunk avatott 
tollát dicséri. A gyönyörű cimkép Sartori Silvio 
elvtársunk munkája. A könyv ára 80 fillér. Olcsó
ságánál, tartalmánál és művészi külsejénél fogva 
mindenképpen megérdemli e munka, hogy minél 
szélesebb körben elterjedjen.

Fentebb ismertetett munkák a Népszava könyv
kereskedésben (Nyár-utca 1) kaphatók.

A szervezett m unkások fig y e lm éb e!
Az osztályuralom bizonyos szempontból tekintve 

nem más, mint a merényletek szakadatlan sorozata 
az emberek élete és egészsége ellen. Az élelmi
szerek s ruházati cikkek folytonos drágítása, a 
megdöbbentő lakásviszonyok, a munkásvédelem 
hiányossága, egészségtelen műhelyek, rossz munka- 
viszonyok, gyermekmunka stb. a munkásság túl
nyomó részére, különösen nálunk, a leghihetet
lenebb testi és lelki nyomorúságot eredményezik. 
A nyomorúság és tudatlanság következtében dobja 
magát a munkásság mindjobban korunk egyik leg
veszedelmesebb társadalmi nyavalyájának, az alko
holizmusnak karjaiba. Nincs ma már meggyőződött 
szociáldemokrata, aki nem érezné szükségét a né]) 
felvilágosításának az egészség követelményeivel 
szemben. Nincs oly elvtárs, aki az alkoholizmus 
által okozott rettenetes károk elleni küzdelmet 
szükségtelennek tartaná. E küzdelem megvívására 
hívjuk fel Magyarország proletárjait és szociál
demokrata szervezeteit. Az alkoholizmus elleni 
agitáció, a felvilágosítás munkájára egyesüljünk. 
Leplezzük le a nép előtt az osztályuralom bűneit. 
És tegyük céljává a mi viszonyaink mellett igazán 
forradalmi törekvést az egészséges életmódra. 
Céljaink elérésére a szervezkedésen és szóbeli 
agitáción kivlll a sajtó erejét is igénybe kívánjuk 
venni s ebből a célból egy havonta megjelenő 
folyóiratot adunk ki „Az Abstinens“ címen. A lap 
célja nemcsak az alkoholizmus elleni küzdelem, de 
foglalkozni kiváltunk mindazon kérdésekkel, melyek 
amunkásság egészségügyével összefüggésben állnak. 
Nem száraz, tudományos cikkeket közlünk, erős
ségünk lesz a nyelv egyszerűsége és szépsége. 
A tudományos kutatások igazságait akarjuk hirdetni 
a szociáldemokrata meggyőződésünk elvi alapján’)!. 
Lapunk munkatársai közé az alkoholizmus elleni 
küzdelem és egészségügy hivatott művelőit sikerült 
megnyernünk. Állandó szépirodalmi tárcarovatunk 
a legjelesebb tárcaíróink müveit sorakoztatja fel.

Kérjük elvtársainkat s a szakszervezetek t. vezető
ségeit, hogy céljaink támogatására a lap megjele
nését előfizetésükkel lehetővé tenni szíveskedjenek. 
Igyekezni fogunk arra, hogy az ország számos 
kisebb szervezeteibe, hol még ily csekély áldozatra 
sem képesek az elvtársak, a lapot díjtalanul meg
küldjük. Az előfizetési árak : egész évre 2 korona, 
félévre 1 korona. Az előfizetési pénzek Fenyves 
Jenő elmére, Budapest, VII., Nyár-utca 1. szám alá 
küldendők. Elvtársi üdvözlettel

„Az Abstinens“
szociáldemokrata alkoholellenes folyóirat 

szervező bizottsága.

A lap első száma múlt évi december hó tU-én 
jelent meg.

S z a k tá r s a k !  A g itá l ja to k  a; 
N épszava\ n a p ila p  érd ek éb en .
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L a n t B escb lu /i des O rg a n isa tio n s-  
ko m ite e s  u n terb lieb  d ie  A u sg a b e  dér  
N u m m e r  vö m  í. D ecem ber e . ,/. u n d  
die des 1. J a n u a r  d . J. Z u  d icsem  
B esch lu sse  lagen  d e m  O rg a n isa tío n s-  
ko m ite e  ív ich tlge , besonders aber ta k -  
tlsche G ra n d e  vor,

Ziehet die Lehren!
(Ng.) Dió Friseurgehilfen Budapest« ha

bén sich ín Bewegung gesotzt. Bescheiden, 
vielleicht gar zu bescheiden sind ilire For- 
derungen, mit welchen sie an ilire Arbeit- 
geber borangetreten sind. Die Antwort dar
ául5 ist: Denunzierung, Verleumdung. Aber 
all das ntttzt ihnen niohts mehr. In den 
Herzen ist das Feuer intensiver, die Glut 
schmelzender geworden ; in den altverroste- 
ten Adern quillt neues J l̂ut, die abgestumpf- 
ten Geister erfüllt neue Begeisterung. Und 
dér Kampt'platz hinterlllfit seine Spuren, die 
sich darin offenbaren, dafi von den Fittich- 
schlagen dér Organisation die von den 
Arbeitgeborn angelegten Ivetten von den 
llitnden Hunderter Arbeiter zerschellt lierab- 
íallen in den Staub, in den Kot.

Nur vorwlirts, Kollégen, nur imnier vor- 
warts, Brilder ; das ist dér richtige Weg! 
Die Flamme Eurer Begeisterung soll aucli 
nocli Énre unbefreiten Briider durchdringen 
und in ihren Herzen revolutionaren Geist 
und Selbstbewufitsein envecken. Das Inden- 
kottreten unserer menscblichen Würde, die 
Ausbeutung des wirtschaftlich Schwiicheren 
soll ein Ende nehrnen! Schliefiet die Beiben; 
liinein in die Organisation ! Auf in den 
Kampi; vvir dürfen nicht die letzten sein 
in den Keiben dér organisierten Brüder, 
unter den Millionen dér kampfenden Arbei
ter! Vorvvarts, Kollegen, kllmpíet! Jhr aber, 
Friseurgehilfen Ungarns, ziehet die Lehren! 
IS'tarkét Müve Organisation, ziehet die Lehren 
aus dicsem Kanvpfe, kommt zu dem Bewuj.it- 
sein, daj.i Ihr dér Habgier, dem Ausbeutungs- 
wucher dér Arbeitgeber stets vollkommen ge- 
rUstet und kampf hereit entgegentreten miisset!

Das ist jene Flamme, die Millionen dér 
Arbeiter durehdringt; die, wenn sie mufi, 
verwüstet, den Ktlmpfenden Kraft und Aus- 
dauer verleiht, aucli auf die naheliegenden 
Ortschafton überschUlgt und mit ilirer pro
duktiven Kraft nouen Geist, neue liléén 
waehrulit in den Herzen dér ausgebeuteten, 
geknechteton Proletarier . . .  In (leni Tier- 
menschen erwacht das Menschliche; er 
konimt zum Bewufitsein, dali er Anrecht 
auf das Leben und eine menschenwürdige 
Lebensweise hat.

Und er zielit in den Kampf. Er legt die 
Werkzeuge nieder; nur mit dér Maciit dér 
ruhenden Arbeit bewaífnet, seine Ausbeuter 
zűr Ernüchterung zu bringen. Aber es kornrnt 
die Behördc, die zűr IJnterdrückung des 
arbeitenden Volkes zu jeder Zeit bereit- 
stehende Maciit und schleppt auf cinen 
Wink dér mit den Machthabern verbündeten 
Arbeitgeber die Kllnipfenden in die Kasse* 
mattén dér Polizei . . .

Sie wurden unschlldlich gemacht. Aber 
die Nachricht von dér Einkerkorung von

vierzehn unschuldigen Arbeitern komnit auf 
Windestlügeln: sie dringt in die Arbeits- 
sültten dér Arbeiter, in die Fabriken und 
Gehöfte ein. Und ein Wunder geschieht. 
Die HammerschUlge liören auf, das Ma- 
schinengerassel verstumnit, die die Mutter- 
erde bearbeitenden Gerlite liegen unberührt 
umher, hier wie dórt. Alles ist stili gevvor- 
den, alles Leben ist ausgestorben ; nur die 
entrüstete Masse fordert stürmisch, tobend 
die Freilassung dér Unterdrückten. Und die 
Arbeitersolidaritat siegt: die Maciit dér Or
ganisation triumphiert Uber die Tyraunei. 
Einige Stunden und die Unterdrückten sind 
befreit, und auf dem Schlachtfelde erblüht 
die Blurne des Sieges auf den Trümmern 
dér Habgier dér Arbeitgeber . . . Denket 
nach, ziehet die Lehren! Unser Platz karín 
nur dórt sein, wo die Fahne dér arbeiter- 
genossenschaftlichen Solidaritát, dér genossen- 
schaftlichen Liebe, dér Soziáldemokratie, weht!

Und es gibt noch immer lrregeführte, 
noeh immer gibt es Unaufgekltirto, noch 
immer gibt es unmündige Gruppén, die mit 
hochfahrenden Devisen, vielleicht unter dem 
Eindrucke des Alkohols oder dér Unwissen- 
lieit, zűr Waffe in den Hűn den ihrer Aus
beuter werden, gégén sich selbst, gégén 
ilire, aucli um ihr Wohl kllnipfenden Brüder 
und gégén ilire Arbeitergenossen.

Das eine Láger kllmpft in schonungs- 
losem Kampfe, auf dem Bódén des Klassen- 
kampfes stehend, mit dér Wafte dér Auf- 
geklUrtheit, des Klassenbewufitseins im In
teressé ihrer Arbeitergenossen. Das andere 
Láger hegelit unterdessen oJfenen Verrat 
gégén die Interessen ihrer eigenen Brüder!

Audi daraus ziehet die Lehren! Dér Ver- 
teidiger dér wáhren Interessen dér Friseur
gehilfen kann nur jenes Láger, jene Organi
sation sein, die im Beioujitsein ihrer Klassen- 
lage selbstbewuj.it, Hand in Hárul mit den 
Millionen dér Gesamtarbeiterschaft vorwarts- 
schreitet, dem Ziele, dér Befreiung dér Ge
samtarbeiterschaft zu. Bederiket, ziehet die 
Lehren !

Wer sind die Ehrlosen?
An anderer Stelle unseres Blattes habén 

wir dér Bewegung dér Budapestéi* Friseur
gehilfen bercits Erwilhnung gotan. Diese 
Bewegung will unseren Arbeitgebern — 
allém Anscheine nacli — nicht gi'fallen, 
hüchstwahrscheinlich aus leichtbegreiflichen 
Gründen. Besonders aber mag diese Bewe
gung die cwig um den Fleischtopf herum 
nagenden Ilerren in dér Genossenschaft 
reclit schmerzlich berühren. Darauf weist 
dér IJmstand, dab diese Herren durch den 
immer dienstfertigen ,,Jóska dér Genossen- 
schaft“ in dér letzten Nummer des Genos- 
senschaftsorgans „Fodrász Ujság“ einen 
hinterlistigen Ausfall gégén die Friseur
gehilfen und déren Faehverein richten liefien.

Obschon mán dieses ihr Philosophieren 
nicht im geringsten für ein Meisterwerk be- 
trachten kann, wollen wir uns ausnahms- 
weise doch ein wenig dainit befassen.

Unsen* Arbeitgeber sagen: „Wenn die 
Gehilfen, Forderungen habén, mögen sii* 
diese dem Plenum dér Meister unterbreiten.“

Nun. gcehrte Herren in dér Genossen- 
scliaft ! Wir sind durchaus Anhünger des 
Kollektivsystems und dér auf Grund diesel* 
ldee zustande gekommenen Kollektivvertrage. 
Sollen aber solclie zustande konimen, ist es 
vonnöten, dafi beide Teile auf dem gleichen 
Kulturgrade stelien sollen. Nun habén aber 
die Herren — pardon, dafi ich aufrichtig 
hin ■— bei Gelegenheit dér vor zwei Jaliren 
stattgefundenen Bewegung diesbezüglich ein 
sehr schwaches Zeugnis an den Tag gelegt. 
Mögen die Herren nur ein wenig zurück- 
denken ! Was hat es genützt, dafi wir 
baten, bettelten, dafi unser seither verstor- 
bener Kollege Stephan Tóth sich bei Ihrer 
Genoralversammlung fást die Lunge lalim- 
geredet hat, um Sie eines Besscren zu über- 
zeugen; was hat es ferner genützt, dafi Ilire 
Generaiversammlung ein bevollmiichtigtes 
Komitee zűr gemeinschaftlichen Kegelung 
dér Arbeitsverhiiltnisse entsendete?! Gar 
niclits. Das Kesuitat davon war, dafi das 
21er Komitee zusammentrat, dessen 18 Mit- 
glieder ausgesprochen habén, die Forde
rungen dér Gehilfenschaft zu bewilligen und 
vertragsmlifiig zu sichern. Danii habén die 
Herren das unter aller Kritik stehende Vor- 
gehen beobachtet und mit allerlei Hinter- 
trieben das im vollsten Sinne des Wortes 
„mit ganzer Vollmacht bekleidete Komitee“ 
auseinandergesprengt. .. Den Arbeitgebern 
aber. die sich um die künftighin zu befol- 
genden Yerhaltungsniafiregein an die Herren 
wandten, habén Sie kurz gesagt: „Aeh, 
was! Oeffnen und sperren Sie, wann es 
Ihnen beliebt!“ Nun, meine Herren! Die zu 
so einem Vorgehen ihren Arbeitern .gegen- 
über faliig* sind, die habén kein Kecht dazu, 
ungehalten darüber zu sein, wenn ilire Ar
beiter dér Spiegelfechterei satt sind und 
endlich ilire Rechte zu verwirklichen suchen, 
nicht einmal dann, wenn diese Arbeiter 
aucli mit den radikalsten Mitteln kámpfen, 
um sich menschliche Yerhliltnisse zu schatfen.

Aber gehen wir weiter! Die Herren machen 
aucli Entdeckuiigen und philosophieren dazu. 
Sie entdecken — um ilire Zitate wörtlich 
zu nehinen — : „Wir nehnien nur die Ar- 
beitskraft unserer Gehilfen und ilire Mit- 
arbeit bei dér Ausübung des Gewerbes in 
iSIiete.*4 — Aber, aber, meine Herren, was 
für Böswilligkeit und N’erwegenheit ist es 
von Ihnen, diesen Sat/, auf die Zunge zu 
nehnien. Habén die Herren es denn sclion 
vergessen. dafi Sie uns vorfolgten, Ilunderte 
unserer Kollegen mit dem mafilosesten 
Terrorismus an dér Organisierung verhin- 
derten? Wie oft habén wir es den Herren 
in die Ohren getrommelt: Unsere Arbeits- 
kraft verkaufen wir; aber unsere Seele, 
unsere Ueberzeugung gébén wir nicht in 
Padit. Und die Herren waren nicht nur 
blind, sondern aucli stocktaub. Die Herren 
halién vergessen, dafi mán den Leib wohl 
in Kettőn légén, in seinen freien Bewegun- 
gen henimen kann: aber keino Maciit auf 
(lei* Welt gibt es, die den Geist in seineni 
Schwunge, in seiner Entwicklung zum Stelien 
zu bringen vermag!

Wenn es den Herren erlauht war, Jahre 
hindurch zu terrorisieren, um uns aucli 
weiterhin unterdrücken und in einer sklavi- 
sclien Behandlung haltén zu können, dann
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können wir mit ruhigem Gewissen mit wel- 
chen W a ffen immer kampfen, um die Ketten 
abstreifen zu können, die Ihr lierkömmlicher 
Terrorismus uns angelegt hat.

Die Ilerren sagen: ,,lhr vvollt docli auch 
selbstandig Averden.“ Gemacli, gemacli, meine 
Ilerren, wozu denn diese Pharisaerei, dieser 
verführerische Sirenenton? Glauben Sie 
denn, dafi mán die Friseurgehilfen noch 
immer irreführen kann ? Nein, meine Ilerren, 
die Friseurgehilfen kann mán nicht mehr 
irreführen! Sie habén recht, meine Ilerren, 
wir wollen selbstandig vverden. Aber wie 
viele Hunderte in vorgerücktem Altér 
stehende Kollegen gibt es, die noch immer 
beim guten Willen lialtend, holínungslos in 
die Zukunft blicken und schon fást ein 
Menschenalter hindureli Ilire Tyrannei er- 
dulden müssen . . . Jawohl, holínungslos, 
weil die Ilerren Arbeítgeber mit sehlauer 
Politik und alléidéi Ilintertrieben sorgen, 
uns in schündliohen materiellen Verhalt- 
nissen lialtend, die Verwirklichung unserer 
lloffnung zu vereiteln. Niemals soll den 
Ilerren dér Köpi ob unserer Zukunft sehmer- 
zen. Anstilndigen Lolin, menscliemvürdige 
Behandlung fordern wir. Derjenige Arbeit- 
geber, dér dies nicht bieten kann, stel le 
sich in die Beiben dér ans tűnd igen Arbeiter 
und werde nicht zum Ausbeuter und Unter- 
drücker seiner Mitmenschen und Arbeiter; 
denn nur auf diesem Prinzip, auf diese 
Weise können wir in ans tűnd ige, ehrliche 
wirtschaftliche Verhaltnisse gelangen.

Sie sagen, meine Ilerren, dafi Sie allé 
Forderungen, mit welchen wir hervortreten, 
,,schon Ilingst bewilligt haben“ und dafi 
dieser Kampf dér Kampf dér Éhre und dér 
dér Ehrlosigkeit ist. Demgegenüber — um 
kurz zu sein — konstatieren wir folgendes : 
Es ist ciné lügnerische Behauptung, dafi in 
Budapest die Friseurgeschafte um 7 Uhr 
geöffnet und um 8 Uhr geschlossen werden ; 
eine noch gröfiere Lüge ist es, dafi jeder 
Arbeiter als Ersatz für den Sonntagvormittag 
seinen l’reien halben Wochentag hat; niclits- 
destoweniger aber ist es eine noch gröfiere 
Lüge, dafi die Friseurgehilfen ihre Stundc 
Mittagspause habén und dafi sie nicht die 
orniedrigendsten Dienstbotenarbeiten ver- 
richten müssen. \\rir wiederholen : das sind 
lauterLügen, wie es Ilire sümtlichen anderen 
Behauptungen sind. Wer lügt — dér ist ehr- 
los! Sie habén recht. meine ilerren : das 
ist d er Kampf dér Ehrlichen und dér Ehr- 
losen und darum können wir es auch ver
siében, warum es Jlinen vor den organi- 
sierten Arbeitern und dér Ancrkennung dér 
Vertrauensmünner graust ; wir wissen sehr 
gut, dafi Sie alles bewilligen möchten, nur 
die zwei letzteren nicht, denn auf Grumi 
dieser letzteren brauchten Sie die Forde- 
rungen nicht nur zu bewilligen, sondern Sie 
milfiten sie auch einhalten.

Indefi, meine Ilerren, diesmal wird Ihnen 
Ilire Schlaumeierpolitik niclits mehr nützen. 
Das letzte Wort ist gefallen. So lángé wird 
keine Rulie mehr sein, bis unsere beschei- 
(lenen, gerechten Forderungen nicht bis auf 
den letzten Punkt erfüllt sein werden! Es 
können sich Verrüter treffen, Dunkelmanner 
linden, die zu Verrütern an dem Kampfe 
ilirer Brüder werden: jeder selbstbewufite, 
ehrliche Arbeiter aber wird mit revolutio- 
nürer Glut, mit Leib und Seelc mit uns sein, 
ja mufi mit uns sein. Und wenn wührend 
des Kampfes auch die Leidenskelche zum 
Ueberlaufen gefüllt werden, wir müssen und 
werden siegen, denn : mit uns die Gerechtig- 
kn.t, mit uns dió Ehrlichkeit! Novus.

Wiederkauer.
Wir müssen diese edlen und nützlichen 

Zugtiere um Entschuldigung bitten, dafi wir 
ihre Rassenbezeichnung mit einer Gruppé dér 
Budapester Friseurgehilfen in Verbindung 
bringen. Es möchte vielmehr ciné andere 
Bezeichnung am Platze sein, die jene anderen 
geduldigen, ausdauernden und grofiohrigen 
Vierfüfiler symbolisieren. Aber diese Vier- 
flifiler tragen das Kreuz auf dem Hűeken; 
wührend jene Gruppé dér Friseurgehilfen, 
von denen die Bede ist, es auf dér Brust 
tragen. Alsó müssen wir bei den Vorigen 
liléiben. Es stellte sich einmal wieder lieraus, 
dafi diese einer Ilerde gleicli umherirrende 
Truppé oline zielbewufite Führung auf das 
Niveau einer verstandlosen Viehherde ge- 
sunken ist und eine Maulschelle um die 
andere erdulden mufi. Eine solclie Maul
schelle hat das 14-er Komitee dér Friseur
gehilfen am 28. v. M. erhalten, und wenn 
die These „die Lacherliehkeit bringt 
um“ wahr wiire, so würen diese Ilerren 
schon tót.

Wir wissen, mit welcliem Geschrei diese 
Friseurgehilfen jene „denkwürdige“ Ver- 
sammlung abhielten, bei welcher sie es auf 
den Ruf und die Anregung des Genossen- 
schaftsinkassanten herausbrachten, dafi sie 
eigentlich betrogen sind. Sie können nicht 
krank werden, undso, in gesundem Zustande, 
sind jene 43 II. eine sehr grófié Summe, 
die sie an , Krankenbeitrag allwöchentlich 
zu entrichten habén. Alsó drauf los! Dér 
Inkassant und Vorstand dér Gruppé jener 
in Bede stelienden Friseurgehifen wurde 
auf seinen eigenen Vorschlag betraut, etwas 
darüber zu schreiben. Und dér Inkassant 
hat geschrieben — ohne Verstand. Das 
Schriftstück wurde dér Direktion des Ar- 
beiterversicherungsamtes zugesendet. In die
ser Schrift Avurde verlangt, in Zukunft an 
Beitragen Aveniger zahlen. zu müssen, was 
sie aber bisher mehr bezahlt habén, das 
zalile man ihnen zurück. Das alles ist aber 
noch gar niclits. Dér Jóska dér Genossen- 
scliaft und Bedakteur ihres Organes hat sich 
erst zu etAvas Grofiem und Kühnem ent- 
schlossen. Er unternahm es, cinen offenen 
Brief an Franz Kossuth, ihren Patron, zu 
schreiben. Und dabei hat sich dér Jóska 
ein Avenig geirrt, dem er hat den „offenen 
Brief" in die offiziöse Drucksache dér 
Genossenschaft geschrieben und hat sie dem 
Adressantcn nicht zugesendet. Wir sind 
ihr nicht bőse gesinnt, jener Gruppé von 
Friseurgehilfen, jedoch: so lángé soll 
Kossuth leben, bis er diese Drucksache lesen 
Avird, dann Avird er geAvifi— ein Methusalem- 
alter erreichen.

Kollegen ! Dér Standpunkt unserer Orga- 
nisation in dieser Angelegenheit ist uns 
allén bekannt: er ist die Aufrechterhaltung 
dér gegenwűrtigen Verhaltnisse. Denn wir 
dachten mit gesundem Verstand und Magén 
auch daran, dafi unseren in Kranklieit und 
Elend schmachtenden Kollegen auch die 
gröfieren Krankenunterstützungen Avohltun 
werden, die ihnen nach den höheren Bei- 
trügen zuteil Averden müssen. Es soll aber 
niemand glauben, dafi vielleicht die schwach- 
besoldeten und über ein geringes Nebeneinkom- 
men verfügenden Kollegen erklart habén, dér 
Entrichtung dér 43 Heller Beitrüge unfühig 
zu sein. Mit nichten. Die bestbesoldeten 
und über das beste Einkommen verfügenden 
Jnnerstüdter Friseurgehilfen habén dies 
getan. Ilire niedertrüchtige Absicht lag so 
otíenkundig vor aller Welt, dafi kein

scliAvarzes Tuch dér Welt sic zu bedecken 
vermochte. Bei diesen Ilerren spielen 12l/2 II. 
keine Bolle. Sie verspielen im Karten- und 
Billardspiel viel mehr, als diese elenden 
paar Ileller. Sie sind Kavaliere und vor 
allém anderen Patrioten und — Verrater 
ilirer Arbeitergenossen. Alsó, aus Avelchem 
Grunde sind sie denn so sehr erbittert? Es 
Avar von einigen, um den Fleischtopf sich 
krünkenden Arbeitgebern und einem von 
jedem Selbstbewufitsein entblöfiten Indi
viduum die Parole ausgegoben, alles zu 
tun, was ihm sein Herr befiehlt; gleicli viel, 
ob es gégén seine und seiner Brüder vitai
sten Interessen ist, oder nicht. Und das ist 
auch geschehen, und das soll uns ein Bei- 
spiel für die Zukunft sein. Lemen Avir 
hieraus, dafi Avenn bei unserem GeAverbe 
einige um fette Bissen sich herandrüngende 
Individuen die Welt vollposaunen, wir zu 
jeder Zeit zu déren Werkzeugen Averden 
können. Mit einem organisierten, selbst- 
bewufiten Arbeiter kann so etAvas nicht ge
schehen.

Das Arbeiterversieherungsgesetz vöm Jahre 
1907 ist berufen, anscheinlich das Los des 
Arbeiters zu erleichtern. Es verfügt, dafi die 
bisherige Verfügung, laut Avelcher die Bci- 
trüge zu einem Drittel dér Arbeiter, zu 
ZAvei Drittel aber dér Arbeítgeber zu eutrich- 
ten hatte, aufier Kraft tritt und an Stel le 
dieses Verhaltnisses die Paritat tritt, d. h., 
dafi vöm 1. Juli 1907 ab die Krankenkassen- 
beitrűge von beiden Teilen in gleicheni 
Verhaltnis entrichtet werden müssen. Diese 
Verfügung btirdet ZA\reifellos den armeren 
Arbeitgebern gröfiere Lasten auf, als dies 
bisher dér Fali Avar. Für den Arbeiter aber 
— trotzdem auch ihm gröfiere Lasten aus 
dieser ATerfügung erwachsen — ist dies 
geAvifi segenbringend. Unsere Arbeítgeber 
aber sind geAvöhnt, die Krankenbeitrűge 
nicht nur in Abzug zu bringen, sondern 
diese auch gar nicht einmal in die Kasse 
einzuzahlen. Und dafür Avird ihnen nicht 
einmal dér Gerichtsvollzieher auf den Hals 
geschickt. Wenn daher ein grofier Teil dér 
Arbeítgeber gégén die gegenAvartigen hőben 
Beitrüge empört wűre, Avürden Avir dies noch 
verstehen. Aber anstatt dessen richteten die 
wohlgesattigten und über cinen hübsehen 
Verdienst verfügenden Innerstadter Gehilfen 
eine Eingabe an die Direktion dér Arbeiter- 
versicherungskasse, in welcher sie verlang- 
ten, dafi die Friseurgehilfen aus dér IV. 
Klasse in die III. Klasse aufgenommcn 
werden sollen. In dér IV. Klasse sind nam- 
licli die Beitrüge 43—43 H., nach Avelchen 
tűglich Kr. 2, resp. Kr. 14 Avöchentlich 
Krankenunterstützung gezahlt Avird. In dér 
111. Klasse sind die Beitrüge 3272—32ya 
Ileljer, wonach taglich Kr. 1.50, respektive 
Kr. 10-50 Avöchentlich Krankenunterstützung 
bezahlt Avird. Alsó für 11 II. Avollen diese 
Ilerren 50 II. taglich, bezAV. Kr. 3-50 
Avöchentlich an Unterstützung verlieren. Mit 
reiner A’ernunft so etwas anzurichten, ist 
doch dne handgreifliohe BösAvilligkcit.

Die Direktion dér Krankenkasse rief 
daher das 14-er Komitee dér Genossenschaft 
und die Vertreter unserer Organisation zu 
einer Enquete zusammen. Bei dieser Enquete 
argumentierten die Vertreter unserer Orga
nisation für die Aufrechterhaltung dér gegeu- 
Avűrtigen Zustande. In diesem Bestreben 
wurden unsere Vortreter auch von dér 
Direktion dér Kasse unterstützt, und sie 
wiesauf Grund positiver Daten aus, dafi AVer 
etwas anderes will, nur gegen seine eigenen
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Interessen handelt. Natllrlich ist es, dafi dér 
Paprika Jancsi dér Genossenschaft, dér 
noch nirgends teilgenommen hat, oline seine 
Giftpfeile auf einzelne Personen abzu- 
schiefien, gégén allé vernünftigen Argu
mente opponierte. Er wollte nur Geld 
zurück habén. SchlieBlich erklürte dér 
Direktor, was er vielleicht ara allerersten 
erklüren sollen hütte, nümlich, dafi vöm
1. Februar ab eine neue Verfügung ins Leben 
tritt, lant welcher die Mitgliedsbeitrüge in 
6 Klassen eingeteilt werden. Nach dieser 
Beitragstabelle wird in dér IV. Klasse, in 
welcher die Friseurgehilfen jetzt sind, 
29—29 H. an Beitrügen zu entrichten sein; 
die Krankenunterstützung aber bleibt die 
gegenwürtige, d. h. taglich Kr. 2, resp. 
Kr. 14 wöchentlich.

Die Vertreter unserer Organisation nahrnen 
diese Erklürung mit Freuden zűr Kenntnis, 
ebenso die Vertreter dér Arbeitgcber. Und 
da geschah das Schündliche. Die Patrioten 
wollten nicht einmal diesen Vorschlag ak- 
zeptieren, weil dér Inkassant dér Genossen
schaft auch darin sein Ideal nicht verwirk- 
licht sah, nümlich dafi die Krankenkasse 
nicht mehr in den Schofi dér Genossen
schaft gelangt. Die energische Zurecht- 
weisung eines Vertreters dér Genossenschaft 
vermochte erst die Irregefiihrten zu einer 
Vernunft zu bringen.

Wir freuen uns aufierordentlich dér Bla- 
mage dieser Iíerren, dafi wenigstens auch 
die Vertreter dér Genossenschaft es mit- 
ansehen konnten, wer da die dunkelste 
Dummheit. und wer das nüchterne Selbst- 
bewufitsein vertritt. Unser Sieg aber hat 
unsere Arbeitslust verdoppelt und wir setzen 
unsere Arbeit, den Ausbau unserer Organi
sation auf das energischeste fórt, die nur 
so grofi und zum, die Interessen dér Fri
seurgehilfen verteidigenden Faktor werden 
kann, wenn wir sie im Anschlufi an die 
Gesamtarbeiterschaft auf sozialdemokrati- 
scher Basis fördern werden. de.

Nachrichten.
Die Lohnbewegung dér Budapester Friseur

gehilfen. Die Budapester Friseurgehilfen be- 
schlossen am, 31. Januar behufs Verbesserung 
ihrer wirtschaftlichen Lage eine Lohnbewe
gung in die Wege zu leiten. Die Fordcrun- 
gen dér Gehilfen sind folgende : 1. Geschüfts- 
öffnung 7 Uhr friih, Sperre 8 Uhr abends. 
Von dér Acht-Uhr-Sperre sind ausgenommen 
die Samstage und die den Feiertagen vor- 
angehenden Abende. 2. Flir jeden Arbeiter 
ein halber Wochentagausgang von 12 Uhr 
angefangen. Falit ein Feiertag in die VVoche, 
unterbleibt dér Ausgang. 3. Eine Stunde 
Mittagspause. 4. Abschaffung dér Dienst- 
botenarbeiten. 5. Minimallohn: ohne Ver- 
pílegung wöchentlich Kr. 11, mit Verpllegung 
wöchentlich Kr. 5. Wochenauszahlungen. 
6. Für Aushilfe am Samstag und Sonntag 
Kr. 6, für einen Wochentag Kr. 2. 7. Nur or- 
ganisierte Gehilfen dürfen beschüftigt wer
den. Anerkennung dér Vertrauensmünner.

Dér Kampf dauert ununterbrochen fórt. 
Bislier habén zirka 400 Arbeitgeber die 
Forderungen bewilligt und die vorgelegten 
Vertrüge unterzeichnet. Die Gehilfen hoffen 
zuversichtlich auf durchgehenden Erfolg.

Verstöndigung, Die freie Organisation dér 
ungarisclien Friseurgehilfen verstandigt die 
organisierten Kollegen, dafi sie mit dér Aus- 
gabe dér Legitimationen begonnen hat.

Die freie Organisation 
dér ungarlündischen Friseurgehilfen,

Totenliste. Das treue Mitglied unserer Or
ganisation, Kollege Julius Major ist an 
Lungensehwindsucht im 21. Lebensjahre in 
Budapest gestorben. Die Froletarierkrankheit 
hat wieder einen begeisterten Kampfer aus 
unserer Mitte hinweggerafft. Dér Verblicheno 
war ein ausdauernder und überzeugter 
Kampfer unserer Sache und hat niemals 
gefehlt, wenn es sich um die Interessen dér 
Gesammtheit handelte. Von seinem Tode 
wurden wir durch einen unglücklichen Zu- 
fall, leider, recht spüt verstandigt und so 
konnten wir nur mehr als Zeichen unserer 
Pietat sein Grab bekranzen.

Sein Andenken wird pietatvoll gewahrt.

Vereinsnachrichten.
Das Lokal des Fachvereines (Zentrale) be- 

findet sich: VII., Óvoda-utca 9. lelephon 
Nr. .99—49.

Amtsstunden von 9— 12 Uhr vormittags 
und von 2—7 Uhr nachmittags.

Arbeitsvermittlung: von 10—12 Uhr vor
mittags.

Kassestunden für die Mitglieder jeden 
Dienstag und Freitag abends von 729 bis 
7 210 Uhr.

Die Zentralleitung amtiert jeden Mittwoch 
abends von 729 bis 7210 Uhr, zu welcher 
Zeit die Ansprüchebezüglich dér Arbeitslosen- 
Unterstützungen, sowie die dem Ausshusse zu 
unterbreitenden Ansuchen betrelTs Enthebung 
dér Einzahlptlicht im Falle dér Arbeitslosig- 
keit anzumelden sind. Wohnungswechsel ist 
unverzüglich anzumelden. Allé Korrespon- 
denzen und Geldsendungen sind an Sekretar 
Johann Klincsák (VII.. Ovoda-utca 9) zu rich- 
ten. Mitglieder an solchcn Orten, in welchen 
unser Fachvercin keim' Ortsgruppen oder 
Zahlstellen hat, habén ihre Beitrage mit 
obiger Andresse direkt an die Zentrale ein- 
zusenden. Solchen Sendungen sind 10 Heller 
fiir Porto für die Zusendung dér Quittungs- 
marken beizulegen. Da die Arbeiten für den 
Jahresbericht im Zugé sind, werden die Lei
tungen dér Ortsgruppen ersucht, ihre Berichte 
und Abrechnungen zu Ende d. M. pünktlich 
dér Zentrale einzusenden.

Die Zentralleitung.
An die Leitungen unserer Ortsgruppen! An

die Leitungen unserer Ortsgruppen ergeht 
hiemit die dringende Aufforderung, die Ein- 
berufung ihrer Mitgliederversammlungcn — 
insoweit dies bisher noch nicht gesehehen 
ist — je eher zu bewerkstelligen und die 
Walil dér, zu dér im Laufe des Monats Mürz 
in Budapest abzuhaltenden Delegierten- 
Generalversammlung zu entsendenden Dele- 
gierten laut §§ 9 und 14 dér Statuten •vor- 
zunehmen und hievon unter Mitteilung dér 
Namen dér Gewühlten die Zentrale je eher 
zu verstündigen. Dér Zentralleitung.

Vorlesungen. Jeden Dienstag und Freitag 
abends finden in den Lokalitöten des Facli- 
vereins Vorlesungen aus allén Gebieten dér 
Wissenschaften statt, dérén Besuch den Kol
legen sehr zu empfehlen ist. Gegenwiirtig 
hűlt Genosse Pelczéder sozialwissenschaft- 
liche Vortrüge. Wir ersuchen die Kollegon, 
die Vortrüge recht lleifiig zu besuchen.

Verstandigung. Wir verstündigen unsere 
Mitglieder, dafi wir am 11. d. M. unsere 
Bibliothek eröffnet habén. Bibliothekstunden 
jeden Dienstag und Freitag von 7s^ kis 
V210 Uhr, zu welcher Zeit Büclier zu habén 
sind. Wir ersuchen die Kollegen zűr Be- 
reicherung dér Bibliothek beizutragen.

Oustav Hurm 
Bibliothekar.

Danksagung. Kollege Ludwig Alxner hat 
zugunsten unserer Bibliothek 5 Kronen 
gespendet, Es spricht für die zu edlem 
Zwecke gemachte Spende ihren Dank aus 

die Vereinsleitung.
Einladung. Das Vergnügungskomitee des 

Fachvereins dér ungarl. Friseurgehilfen ver- 
anstaltet am Sonntag, den 16., abends 8 Uhr, 
in den sümtlichen Lokalitüten des Cafe 
„Mercur“ (Ecke dér Szondy- und Vörösmarty - 
utca) einen mit Tanz verbundenen gemüt- 
lichen Familienabend, zu welche wir allé un
sere Mitglieder, Kollegen, Freunde un Be- 
kannten höHichst einladen.

Das Vergnügungskomitee.

Aus dér Provinz.

Dér Soroksárer Sieg.
In dér Nülie dér Ilauptstadt, in dér Grofi- 

gemeinde Soroksár habén die auf dem 
Bódén dér modernen Arbeiterbevvegung 
stehenden Friseurgehilfen gezeigt, dafi eine 
stramm organisierte, selbstbewufite Arbeiter- 
gruppe alles erreichen kann, was sie nur zűr 
Verbesserung ihrer Lage für notwendig er- 
achtet. Lob gebührt unseren Soroksárer Kol
legen für ihre mannliche,keine Angst kennende 
Haltung, die sie in dem schweren Kampfe 
um ihre bessere Existenz an den Tag legten, 
was ihnen dank dieser ihrer Haltung auch 
glünzend gelang. Wie ein einziger Mann, 
wie eine Phalanx standén sie da und 
schreckten nicht einmal vor den Flinten- 
laufen dér Gendarmerie zurück. Keinem 
einzigen fiel es ein, zum Streikbrecher und 
Verrüter zu werden. Gebührendes Lob ge- 
hört auch dér Soroksárer Gesamtarbeiter
schaft, welche unsere Kollegen mit allém 
Notwendigen treulich unterstützte. Die Lei- 
tung unserer Organisation nahm sich um 
die Sache dér Soroksárer Kollegen an, in- 
dem sie die Ausgleichsverhandlungen in die 
Wege leitete und ohne behördliche Ein- 
mengung am 28. v. M. den Ausgleich auch 
zustande brachte und zwar mit gliinzendem 
Resulta zugunsten unserer Kollegen. Süint- 
liche Arbeitgeber unterzeichneten die ihnen 
vorgelegten Forderungen, welchen unsere 
Organisation eine vertragsmüfiige Form zu
geben wufite. Sechs Tagé láng dauerte dér 
Streik, wührend (lessen wir wieder einmal 
Gelegenheit hatten zu erfahren, welche 
Kraft das Zusammenhalten selbstbewufiter 
Kollegen in sich birgt. Kollegen, ziehet die 
Lehren !

Nagyvárad (Grojhoardein). Die Nagyvárader 
Ortsgruppe unseres Fachvereins Iliéit am 
27. Januar, abends 9 Uhr, ihre ordentliche 
Jahresgeneralversammlung ab. Die Mitglieder 
waren vollzühlig erschienen. In Vertretung 
dér Zentrale war Sekretür Johann Klincsák 
anwesend.

Aforsitzender L. Egey begrüfit den ^'er- 
treter dér Zentrale, sowie die erschienenen 
Kollegen, konstatiert die Beschlufifühigkoit, 
und erteilt vor dér Tagesordnung dem Ver
treter dér Zentrale, F. Klincsák, das Wort, 
dér mit Freuden die vcrsammelten Kollegen 
im Namen dér Zentralleitung begrüfit; er 
erlüutert in kurzer. aber inhaltsvoller Rede 
die Notwendigkeit und Wiclitigkeit des Aus- 
baues dér Organisation durch diese Gruppé. 
Redner betont, es sei Pflicht eines jeden 
Kollegen dieser Gegend, durch krüftige 
Unterstützung das Bestreben dér Zentrale 
und dér Nagyvárader Kollegen zu honorieren, 
zumal die Gruppé dér einzige Őrt ist, an
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welchem die Kollegen die moderne Kich- 
tung, Bildung, den kollegialen Geist und 
die Idee dér Zusammenhaltung pílegen kön- 
nen, wie es dem Zeitgeist und den In töressen 
dér Arbeiterschaft entspricht.

Koilege Josef Papp erstattet Berioht Ubcr 
die Tütigkeit dér Leitung, weloher aut‘ aus- 
dauernden Fleifi derselben scbliefien lüfit.

Kassier J. Zsigován erstattet den Kassen- 
bericht, den die Versammltipg 'einhellig zűr 
Kenntnis nalim, worauf sie uier Leitung das 
Absolutorium erteilte.

Vorsitzender dankt im Namen dér Leitung 
filr das in sie gesetzte Vcrtráuen und pro- 
poniert die Entsendung cines Kandidierungs- 
komitees, worauf er die Debatte auf 10 
Minuten suspendierte.

J)ie Wahl ergab folgendes Resultat. Vor
sitzender wurde E. Balogh. Stellvertreter
J. Oseke, Schriftführer F. Oseke, Kassier 
J. Tatai, Kontrollore J. Ocsay und J. Pro- 
Jiászka, Ausschufimitglieder L. Egey, J. Papp,
J. Zsigován, G. Tóth, J. Márton, J. Szakács,
K. Szabó, L. Komáromi, M. Jurovics, 
E. Robicsek, G. Kerekes und G. Gergely. 
Ersatzmitglieder J. Bartók, E. Kovács, 
J. Fülöp und J. Molnár.

Vorsitzender Balogh dankt ftlr das Ver- 
trauen und verspricht im Namen dér Neu- 
gewáhlten, sicli in jeder Ilinsicht dieser 
Auszeichnung wtlrdig zu zeigen und dér 
Organisation nach Krüften dienen zu wollen.

.1. Klincsák bespricht nun mit überzcugen- 
den Argumenten den Zweck und Nutzen 
dér Organisation und weist darauf hin, dafi 
die Friseurgehilfen sicli nun niclit mehr mit 
ihrer eingebildeten Intelligenz begnügen 
dürfen, sondern sie milssen vielmehr an 
dieser Stelle lemen, zu selbstbewufiten Mit- 
glicdern dér Arbeiterschaft zu werden. Die 
Friseurgehilfen müssen endlich die Richtung 
einschlagen, in welcher sie einmal mehr 
Lidit erblicken werden. Wollen die Friseur
gehilfen dies aber erreichen, so dlirfen sie 
auf niemandes Hilfe rechnen, sondern sich 
einzig und alléin nur auf ilire eigene Kraft 
verlassen. Ausdauer, Fleifi und felsenfeste 
Ueberzeugung können zum Ziele füliren. 
Itedner ermutigt die Kollegen, mit fester 
Peberzougung, mit ganzer Kralt die Inter- 
essen dér Gehilfenschaft und ilir neues 
I leim, die Organisation auch in Zukunft 
jedem Feinde gegenübcr bis zum letzten 
Atemzuge zu verteidigen.

Nach dér schwungvollen Schlufirede des 
Vorsitzenden wurde die Versammlung ge- 
schlossen.

Kolozsvár (Klausenburg). Die Kolozsváréi* 
Friseurgehilfen hielten am 28. Januar, abends 
0 Uhr. eine öffentliche Versammlung ab, die 
sehr gut besucht war.

Auf Empfehlung des Einberufers, Kol
legen Diószeghy, wurde zum Vorsitzenden 
Kari Keresztes, zum Schriftftlhrer Blasius 
Kahajda gewühlt. Referent Koilege Fer
dinand Pata bespraeli in löngerer Rede die 
wirtschaftliche Lage dér Friseurgehilfen 
und war bestrebt, besonders die dér Kolozs
várer Kollegen in ihrer nackten Wahrhcit zu 
illustrieren. Sodann ergriff Koilege J. Klin
csák in Vertretung dér Zentrale unserer 
Organisation das Wort, indem er die Auf- 
merksamkeit dér Gehilfen auf die „humánén" 
Vorkehrungen dér Kolozsvárer Arbeitgeber 
lenkte. Diese sind allé dem Kolozsvárer 
Ausbeuterverband dér Arbeitgeber beige- 
treten, mit dessen Hilfe sie die Preise er- 
liöht habén. Demgegenüber aber arbeiten 
die Friseurgehilfen auch weiterhin für die 
bisherigen Schandlöhne, in den traditionellen

mifilichen Verhültnissen. Wenn aber die 
Arbeiter sich aufzuraffen getrauen und die 
Verbesserung ihrer Lage fordern, so werden 
die Arbeitgeber wieder den Patriotismus zu 
Hilfe rufen, um die Gehilfen mit Hilfe des 
Ausbeuterverbandes ausspielen zu können. 
Am bedauerlichsten ist es, dafi es auch 
unter den Friseurgehilfen Individuen gibt, 
die die Arbeitgeber in dicsér ihrer „edlen" 
Bestrebung irnrner bereitwilligst unterstützen 
und sich mit den ihnen hingeworfenen 
vier Kronen „Lohnverbesserung" begnügen, 
welche die Meister von den erhöhten Mehr- 
einnahmen von 80 bis 100 Kronen ihnen 
gniidigst anboten. Redner bespricht das 
Organisationsbestreben dér Kolozsvárer Kol
legen, mit welchem sicli cinige durcli 
Pfaffenphrasen irregeführte Gesel lenvereins- 
mitglieder durchaus niclit befreunden kön- 
nen. Redner wies in seiner Rede schliefilich 
auf d ie Notwendigkeit und den Nutzen dér 
Organisation hin und lieferte glünzende Be- 
weise für die Richtigkeit seiner Behauptung, 
dafi die Friseurgehilfen nur so ilire Inter- 
essen geliörig wahren können, wenn sie allé 
einer starken Organisation beitreten. lm 
ahnlichen Sinne áufierten sich die Kollegen 
Kahajda und Tata. Naehdem die Kollegen 
beschlossen liatten, dér Organisation beizu- 
treten, wurde die Versammlung gesclilossen.

Offener Sprechsaal.*
‘22. Januar 1908.

Iíerrn J o h a n n  D eftert
Budapest.

Geehrter Fröund!
In dem in Ihrer Redaktion im .lalirc 1905 

erschienenen Blatie „Fodrászsegédek Szak
közlönye" sind unter meiner Namenszeich- 
nung „Vadász" mehrere Artikel politischen 
Anstriches erscliienen. Die sich andernden 
Verháltnisse habén so Ilire, wie auch meine 
damalige Auffassung geündert und einer 
radikaleren Auffassung zugetrieben. Die 
politische Parteistellung des oben erwühnten 
Blattes vertritt heute das Meisterorgan 
„Fodrász Újság" und ich mufi zu meinem 
Erstaunen erfaliren, dafi dieses Blatt syste- 
matisch Artikelserien parteipolitischen In- 
haltes unter dér Namenszeichnung „Vadász" 
veröffentlicht.

Teli erachte es demnach filr notvvendig zu 
erklüren, dafi dér Schreiber dieser Artikel
serien mit meiner Person niclit identisch ist 
und dafi ich die Richtung und Ansichten 
derselben niclit teile.

Ihr Ihnen geneigter Fügén Vadász, 
Privatbeamter.

Oeffentlicher Dank.
Allén jenen Kollegen, Freunden und Be- 

kannten, die gelegentlich des Ablebens 
meines geliebten Gatten durcli ihr Beileid 
meinen Schmerz zu lindern versuchten: 
allén jenen, die zu dér durcli den „Facli- 
verein dér ungarlündischen Barbier- und 
Friseurgehilfen", behufs Erleichterung meiner 
materiellen Lage veranstalteten Sammlung 
ihr Schürflein beitrugen, und schliefilich 
jenen Kollegen, die die Mülie niclit scheuten, 
sich mit dér Sammlung zu meinen gunsten 
zu befassen, sage ich auf diesem Wege 
meinen tiefgefUhltesten Dank.

Budapest, 9, November 1907.
Witwe Stephan Tóth.

:f: Für Text und Inhalt dér in dieser Rubrik ver- 
üffentlichten Mitteilungen ist die Redaktion niclit 
verantwortlich. Die Tied.

Oeffentliche Quittung.
Ueber 18(5 Kronen 10 Ileller, sage Ein- 

hundertsechsundachtzig Kronen zehn Ileller, 
die ich aus Anlafi des Todes meines ge
liebten Gatten als Ergebnis dér zu meinen 
gunsten veranstalteten Sammlung des „Faoh- 
vercines dér ungarlündischen Barbier- und 
Friseurgehilfen" am untenangesetzten Tagé 
vöm Sekretür des genannten Vereines rich- 
tig und bar mit Dank übernommen.

Budapest, 9. November 1907.
Witwe Stephan Tóth.

Internationales Sekretariat.
Ab 1. Januar 1908 tritt das Sekretariat 

in Tütigkeit. — Die Fachorgane dér ango- 
schlossenen Verbünde sind fortab in dér 
Weise gegenseitig auszutauschen, dafi die 
Expedition jedes Verbandsorgans an jede 
Zentralstelle dér Bruderorganisation soviele 
Exemplare ihres Blattes versendet, als dér 
Bruderverband Mitgliedschaften zahlt. Die 
Sekretüre dér Verbünde wollen nun per 
Karte umgehend Mitteilung maciién, wie 
viele Ortsgruppon dicse zühlen. Die bezüg- 
liche Mitteilung wird an allé Verbünde 
weitergegeben.

Das Protokoll dér I. Internationalen Kon- 
ferenz ist vfertiggestellt und wird zum Her- 
stellungspreise abgegeben. Tus Ausland rei- 
sende Mitglieder eines Verbandes, welche 
unterstützungsberechtigt sind, müssen sich 
eine Legitimation von dér Zentrale ihrer 
Organisation beschaffen.

F. Ftzkorn, Hamburg 19, 
Osterstrafie 166.

An die Mitglieder dér Organisation! Nach- 
dem das Protokoll dér I. internationalen 
Friseurgehilfen-Konferenz, erscliienen ist, er- 
suchen wir, dasselbe umgehend bei Gefertig- 
tem zu bestellen, da dér Besitz desselben 
fül* jeden organisierten Kollegen eine Not
wendigkeit ist. Preis 25 Ileller.

Johann Deffert, 
Obmann.

Adressen-Verzeichnis dér Zentralvorstánde 
dér Friseurgchilfen-Organisationen des Kon- 
tinents:

Deutschland: Fritz Etzkorn, Hamburg, 19 
Osterstrasse 166.

England: F. W. Niessen, London, W., 12 
Silver (^rescent.

Frankreich: A Luquet, Paris, 6 Rue du 
Ohateau d’Eau (Bourse du Travail, 19).

Österreicli: Kari Alscher, Wien, VI. Bez., 
Königseggasse 10.

Ungarn : J. Deffert, Budapest, IX., Teréz- 
körut 46.

Schweiz: 0. Schneider, Bern, Kram- 
gasse 49.

Danemark: W. Ilansen, Kopcnhagen,
Römcrsgade 22, 1.

Schweden : Stockholm, Malrnskillnadsgatan 
11, 1. tr. ö. g.

Serbien: Gasthaus Paun, Belgrad.
Bulgáriái: Slawy Konstantinov, Soíia, 

ul. Maria Louisa 49.

I n  G ast- u n d  K a ft'eeh á u sern  f ó r - 
dert das cln&lgc d eu tsch e  O rgan  
d ér u n g a r f/in d ísc h e n  so z ia ld e m o k ra -  
tiseh en  P a r té i : d ie  „  V o lk ss tim m e .“

Für die Redaktion verantwortlich : Johann Deffert.

VHágossAff kíinyvnyomdft r. t. Budapest, VII., NyAr-ntcüft I.
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