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ELŐFIZETÉSI ÁR:
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M HUH IVÓ.
A budapesti borbély- és fodrász-segédek 
szakegylete lí)<)4. évi október hó 2-án, 
(vasárnap) V ili . kér., Práter-utcza ós 
Futó-iitcza sarkán levő Swerteczky-fele 

vendéglő kerthelyiségében

világposta, polgári házasság, dijtekézés, 
képviselő-választás tombola és tánczczal 

egybekötött

S zü re ti m u latsd g o t
rendez, melyre a t. olvasó tisztelettel meg- 

hivatik.

A mulatság kezdődik d. u. 4 órakor, 
a tánc/ este 8 órakor.

A zenét egy hírneves zenekar szolgáltatja

Személy-jegy előre váltva 80 fillér, család
jegy 2 kor. A pénztárnál személy-jegy 

1 korona, család-jegy 2 kor. 40 fill.

Felülfizetések köszönettel fogadtatnak és a 
Magyarországi Borbély- és Fodrász-segédek 

Szaklapjában nyugtáztatnak

Az egyleti tagok külön meghívót nem 
kapnak.

Nyilvános gyűlés.
Szeptember hó 8-án este fél 10 óra

kor nyilvános-gyűlést tartottunk, a 
fodrász-ipar helyzete és a F U. vádjai 
napirenddel. A gyűlésre meghívtuk a 
főnököket is, akik elég szép számmal 
jelentek meg. Meghívtuk Joszt urat 
a csak jubilálni tudó elnököt és Paulik 
urat, aki feltolta magát a fodrász-ipar 
Pichler Győzőjének, t. i. ő vigyáz az 
iparra, valahányszor veszély fenyegeti 
belefuj trombitájába, a F. U.-ba.

Sajnos, e két utóbbi nem jött el 
pedig nagyon vártuk őket, mert hiszen 
akik arra vannak hivatva akár önként, 
akár kötelességből, hogy a fodrász
ipar érdekeit szem előtt tartsák és azt 
ha kell mégis védjék, azoknak olyan 
helyen ott kellett volna lenni, hol ipa
rukról szó esik.

MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN.

A szakegylet tagjai a lapot díjtalanul 
kapják.

SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 
VI., Dessewffy-utcza 2 6 , I. em., 

hová levél és pénzbeli küldemények inté- 
zendők.

I
Már pedig ott árulás történt, (Paulik, 

Paulik nem vigyáztál!) Azok, akikre 
bizton számítottak ellenük fordultak 
és leleplezték bűneiket. (Csak a vak 
nem látta, a süket nem hallotta azokat 
eddig.) Kitudódott ott az is, hogy az 
ipartestület tartott egy gyűlést, melyre 
tagjai közül nem hivott meg senkit, 
csak úgy sundam-bundam módon az 
érdekelt klikk közzé tett sajttakaró
jában egy czikket, melyet felruházott 
„gyűlési határozat" czimmel.

A gyűlés színhelye a „Sabária" 
kávéház volt, hol mintegy nyolczszázan 

l jelentek meg a szaktársak, köztük 
mintegy kétszáz mester is.

Németh Géza az egybehívok nevében 
I üdvözölte a megjelenteket, ajánlására 
a főnökök részéről megválasztották 
elnöknek: Eichardt Györgyöt, jegyző
nek : Czillich Pétert. A segédek részéről 
elnök: Boross Ignácz, jegyző: Mamu- 

; zich Károly volt.
Az elnök átadja a szót Nagy Géza 

előadónak, ki meggyőző módon ecseteli 
a fodrász-ipar helyzetét. Azt mondja, 
hogy a fodrász-iparban nem a gyáro
sok állnak szemben a munkásokkal, 
hanem egyforma szegény munkaadók 
alkalmazottaikkal, s a fodrász-ipar űzői 
napról-napra tengődnek, nem tudják 
mikor hull ki kezükből a szerszám s 
akkor mehetnek koldulni, mert más 
fizikai munkára nem képesek. Annyival 
is inkább meg kellene érteni és méltá
nyolni a munkaadóknak az alkalma
zottak kívánságait, mert ez csak üdvös 
lehet a fodrász-iparra, s ezen alkalma
zottak mindegyike önálló akar lenni 
egykor, s néni kérhet ma olyan lehe
tetlenségeket amit majd annak idején 
meg nem adhat. A nyolczórai zárás 
már csak azért is szükséges, hogy 
iparunk minden művelőjének legyen 
alkalma és kedve úgy szellemét mint 
szakmáját kiművelni, mert csak akkor 
juthat arra a pontra iparunk, a hol 
tisztességes megélhetést nyújt.

A kontárügyről szólva ajánlja, hogy 
ismerje el minden főnök a szakegyleti

elhelyezést, sőt hívjanak egybe az 
ipartestületben egy rendkívüli közgyű
lést mely hivatva lesz arra, hogy az 
elhelyezést adja át a szakegyletnek, s 
igy miután más zugelhelyezéseket is 
meg fognak szüntettetni, hamarább 
elpusztulnak a kontárok. Mert annak 
idején ha csupán szakegyleti elhelye
zés lesz, s ha alkalmas időben a kon
tárok üzletei boykottálva lesznek, a 
szakegylet oda nem fog adni segédet 
s minden eszközzel meg fogja akadá
lyozni, hogy oda máshonnan jött szak
társ is belépjen.

Sajnosán tapasztalja, hogy a főnökök 
nagyrésze félre hagyja magát vezetni 
egy klikk által, akinek legkisebb gondja 
az ipar és szaktársai megvédése, hanem 
mindenben csak személyes baráti és 
rokoni érdekek vezetik; a legtöbb 
gondja ünnepeltetésbő! és koczint- 
gatásból áll.

Eichardt György a főnökök részéről 
beszél, rámutat arra, hogy eddig a 
segédek gyíiléseztek de döntő lépést 
nem tettek soha, ajánlja, hogy mondják 
ki, hogy nem dolgoznak borravalóért, 
azért a lekicsinyítő pár kuIdusfillérért, 
hanem kérjenek fix fizetést. S ez volna 
a legjobb mód a főnökök összetartá
sára is, ha ennek következtében kar
tellt kellene nekik kötni az árak fel
emelésére. S a segéd jogosan követel
heti a fix fizetést, ha megdolgozik 
érte tisztességesen.

Geiger Árpád beszélt ezután, azt 
mondja, hogy amint láthatják a főnö
kök, mi nem bujkálunk s kijöttünk a 
nyilvánosság elé kívánságainkkal és 
egyben feltárjuk a fodrászipar minden 
baját. S ami baj, az mindig csak baj, 
mig nem segítenek rajta, ha akárki 
tárja is fel az. S ha jó tanácsról van 
szó, el kell azt fogadni, még ha az 
ördögtől is jön. Az nem igaz, hogy 
mi a mesterek ellen küzdünk, semmi 
czélja sincs annak ebben az ügyben, 
hiába kürtölte világgá az ipartestület 
kisajátított lapjában szemenszedett 
rágalmait, az csak az ipartestületre fog
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visszaesni, amely kisajátított már min
den kisajátithatót érdekbarátai részére; 
kezdve az önként meghunyászkodó 
alaktól a megfizetett talpnyalóig. De mi 
feltárjuk majd minden szennyesét, akár
hogy bűzlik is az, legfeljebb arra lesz 
ez jó, hogy meghaljanak saját piszkuk
ban. Összetartásra inti úgy a segéde
ket mint a szegény kismestereket, mert 
nyomorúságuknak egy az oka, és ez a 
mai rendszer.

Schvartz Gyula főnök kérdi, hogy 
ki hatalmazta fel az ipartestületet arra, 
hogy mindnyájuk megkérdezése nélkül 
olyan határozatokat hozzon, amely 
magán viseli az elmaradottság, az 
önkény kedés minden bélyegét. Pártolja 
a segédek mozgalmát és minden lehe
tőt megtesz érdekükben. Megszivle- 
lésre ajánlja a főnököknek, hogy ne 
tartsanak az ipartestület benfenteseivel, 
mert érdekeik megvédésétsohasern fogják 
elősegíteni, csupán a segédi karral való 
együttes működés fogja helyzetüket 
jobbra és elviselhetőbbé változtatni.

Bermelt József főnök kéri szaktár
sait, hogy jelöljenek ki kerületenként 
egyeseket, kik szervezni fogják a mes
tereket, hogy a segédi karral karöltve 
dolgozzanak. Hive a kontárok elleni 
mozgalomnak és kéri, hogy pártolják 
a 8 órai zárást.

Boross elnök szól a „F. U.“-ban 
megjelent vádakra, melyeket az ipar
testül et önmaga megvédésére íratott 
meg. A többek közt ez a lap azt Írja, 
hogy ha van követelni valójuk a segé
deknek, az ipartestület az a fórum, 
ahol első sorban elő kell nekik állni 
követeléseikkel s ha jogosnak találja 
azokat, talán meg is kapják. Mi igen 
is tudjuk, mikor kell az ipartestület elé 
állni, s első sorban nem tartjuk olyan 
fórumnak az ipartestületet amely mint 
olyan rendelkezhetne ilyforma felruhá
zott jogokkal. Mi tudjuk, hogy mik 
szoktak lenni egy ipartestületnek tör
vényesített jogai. Vagy talán követelni; 
valónkat is tagjai meghallgatása nélkül 
adná meg? Bár nem tartjuk erre ké
pesnek, ha egyáltalán adásról van szó; j 
de ilyen utón nem is akarjuk, hogy: 
adjon valamit. Azért küldtük ki előbb 
tagjainak a kérdőíveket is, mert csupán 
tagjai és mint olyanoknak hozzájáru
lásával biztosíthatja nekünk majd az 
ipartestület a megadottakat.

Tehát az ipartestület nem első, ha
nem utolsó fórum, azt ezekután min
denki beláthatja.

Eichardt ismételten felszólalt, hogy 
amennyiben a »F  U.*-ot az ipartestü
leti klikk teljesen kisajátította magának 
s nem közölne ellentétes véleményt, 
ajánlja az itt megjelent főnököknek, 
bogy jöj jenek össze a segédek szak
egyletében egy hét múlva, hogy ott

értekezletet tartsanak. Egyben ajánlja, 
hogy főnökszaktársai fogadják el a 
»Magyarországi borbély- és fodrász
segédek szaklapját* mint olyant, amely 
az ipar es kismesterek érdekeit védi.

Németh Géza a következő határozati 
javaslatot nyújtja be elfogadásra:

Mondja ki a mai nyilvános nagy
gyűlés, hogy úgy Paulik Józsefet a 
»F. U.tf-ban megjelent czikkeért, mint 
az ipartestületet ezen ügyben tett 
eljárásáért megrója.
Boros elnök fölteszi a kérdést, me

lyet a nagygyűlés egyhangúlag elfogad. 
Ezután az elnök á gyűlést bezárja.

Értekezlet.
Szeptember 20-án értekezletre hívta össze 

| a főnököket a fodrász-mesterek szervező
bizottsága. Az értekezlet czélja volt a mes- 

| terek helyzetének megjavítása és a egy 
mesterekből álló szervezet megalakítása. 
A mesterek közül megjelentek ötvenen, a 
többi közt a következők : Éles József, Máger 
István, Miiller Károly, Skalond István, Véber 
Antal, Kalikin József, Krón József, Ébner 
Károly, Schenk, Steigerwald Mátyás, Czillich 
Péter és Pál, Schvartz Gyula, Sommer 
Pál, Bagi József és Eichardt György. 
Eichardt a fodrász-mesterek szervező-bizott
sága nevében üdvözölte a megjelenteket és 
ajánlotta, hogy amennyiben e mozgalom 
összefüggésben van a segédek mozgalmá
val, annak egyik tagja ismertesse a fodrász
ipar helyzetét. Nagy Géza a segédek részé
ről előre bocsájtja, hogy ezt csupán szíves
ségből teszi, mert nem akarja azt a látszatot 
kelteni, mintha a segédek hívták volna 
értekezletre a főnököket. Vázolja az ipar 
helyzetét, hogy már évek óta minden téren 
áremelkedés állott be, csupán a fodrász
iparnál maradtak meg az alacsony árak, sőt 
a piszkos konkurrenczia és kontárok révén 
az árak mindinkább lejebb szállnak.

A kontárokról szólva felemlité, hogy 
azért szükséges a szervezkedés, mert csak 
ilyen utón lehet megszabadítani iparunkat 
tőlük s a fodrász-segédek szervezete is 
czélul tűzte ki, hogy a fodrász-ipart meg
szabadítja minden káros befolyástól és fel
emeli azon polezra, amelyen tiszteségesebb 
megélhetést biztosit.

Ajánlja, hogy tartsanak a mesterek egy 
gyűlést, melyen megalakítanák a fodrász
mesterek szervezetét, amely a segédeivel 
együtt működne a fodrász-ipar érdekeért.

Éles József üdvözli a segédeket, s örül, 
hogy szervezkednek, ö vallja magát olyan 
szocziálistának mint bárki, de csak belsőleg, 
külsőleg ma még nem szabad, (hát ez mi
féle elv, amelyet igy kell vallani?) szerinte 
nem vezet czélra, s nem illetékes ez az 
értekezlet arra, hogy segítve legyen a fodrász
mesterek baján.

Schvartz főnök azt mondja, hogy nagyon 
szomorú dolog, hogy a segédeknek' kell 
felébreszteni a mestereket, hogy megvédjék 
az ipart. Ajánlja, hogy a mesterek kössenek 
kartelt és emeljék fel az árakat, ő már ezt 
megtette üzletében és sikeire vezetett. Érte
sülése szerint tudomása van arról, hogy 
fönn az ipartestületben foglalkoznak egy 
kör megalakításával, azonban előre is tudja, 
hogy ott nem fogják megvédeni majd az

ipar érdekét. Mert az ipartestületben min
dig csak fölfelé megy a kézszoritás és nem 
le a munkásság felé. Kéri a mestereket, 
hogy ne tekintsenek a belvárosi főnökök 
felé, hanem terjeszkedjék figyelmük a kül
város felé, hol nyomorultan tengődnek a 
szaktársak. Felemlíti a fürdők és kaszinókat, 
hogy az ott levő alkalmazottak nincsenek 
beiratkozva a betegsegélyzőbe s az ipar
testület ezzel nem törődik. Továbbá a für
dők stb. munkaszünetét nem ellenőrzi, min
den téren hanyag módon jár el.

Sommer Pál szerint nem tehetnek sem
mit a kontárok ellen, ajánlja, hogy hasson 
oda a szakegylet, hogy a fodrász-iparnak 
képzett munkásai legyenek.

Ilyen értelemben beszélt még Miiller 
Károly. Éles József ismételten mondja, hogy 
a szervezkedésre a főnökök semmi utasítást 
ne fogadjanak el s kéri, hogy zárják be az 
értekezletet. Boross Ignácz a segédek részé
ről azt mondja, hogy az ipartestületre ne 
bízzanak semmit, mert az azt a hivatását 
sem teljesiti úgy mint kell, melyre a törvé
nyek kötelezik A kontárok ellen sem járhat 
el mint olyan, mert neki a kontár törvény 
szerint olyan tagja, mint a képesített tag. 
Schvartz Gyula indítványt tesz egy ipartes
tületi rendkívüli közgyűlés tárgyában. Töb
bek hozzászólása után az értekezlet abban 
állapodott meg, hogy egy nyilvános gyű
lést fog tartani ebben az ügyben s a gyű
lést előkészítő-bizottságot választ. Ennek 
tagjai lettek : Schvartz Gyula, Skaland István, 
Miiller Károly, Véber Antal, Kalikin József, 
Krón Péter, Czillich Péter és Pál.-

Jellemzi ezen urak értekezletét, hogy az 
értekezlet alatt alig tudták egymást megér
teni, csupán ezen hangok hallatszottak ki 
legtöbbször a nagy zajban, hogy „nincs 
összetartás" a szaktársak között. Különösen 
Éles József volt az aki igyekezett a szét
húzást elősegíteni. Lévén ő az ipartestii- 
letnek egyik oszlopa, kire mindig számithat. 
A jelen esetben is mintegy erővel akarta 
a főnök szaktársait a szobából kihúzni, 
sajnos a főnök szaktársak közül többen 
kötélnek állottak, mert ezeknek még mindig 
jól esik a dörgölődzés s ha valaki anyagi
lag egy fejjel magasabban áll felettük, annak 
kézszoritása még mindig kegy részükre. 
Nem tudják megérteni, hogy olyan belvá
rosi Éles féléknek jól megvan vetve a feje 
alja, s nem törődik a szegény proletár tár
saival.

Az egész értekezlet egy ipartestületi köz
gyűlés képét mutatta minden tekintetben. 
Nem hiányzott a klikk, amely igyekszik 
letorkolni és gúnyos mosolylyal elhallgat
tatni a másik jelenlevőt a küzdő, nyomorgó, 
folyton panaszkodó proletárt.

Ebből ezek megérthetik, hogy nincs 
más menekvés ettől a helyzetből, mint 
részükre is az öntudatos szervezkedés, 
amely elöbb-utóbb kibuktatja az ipartestü- 
letből a nem oda való „elemeket"

A kismesterekhez.
A segédek szervezkedése, azok buzgó 

agitácziója, lelkes összetartása rendkívül jó 
hatással van rám.

Szilárd meggyőződésem mindig az volt, 
hogy csakis radikális munkával lehet czélt 
érni. Sajnálattal tapasztalom azonban, hogy 
a kismesterek, ezek az igazán kis existen- 
cziák, fagyos nyugalommal nézik, vagy 
pedig a mi a legszörnyübb, határozottan 
visszariadnak eme mozgalomtól. Pedig
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tudom, hogy gondtalan pompás jóléttel 
közülünk egy sem dicsekedhetik. A mostani 
általános gazdasági nyomás nehéz súlyként 
feksz k vállainkra, s azt a czimet, hogy 
„polgárok*', s nem munkások vagyunk, 
méregdrágán kell megfizetnünk. Keserves 
munka, óriási gond, tengődés, szóval nehéz 
megélhetés az osztályrészünk. Kell-e már 
több, nem égető szükség-e már a kisiparos 
erős szervezkedése? Vagy tán tévedek, s 
kitűnő üzletmenetben, fényes jövedelemben, 
gondtalan életben van részünk? Oh mi 
nem panaszkodhatunk, mi úszunk a bőség
ben. Nézzetek háztartásaitokba, tapogassá
tok meg zsebeiteket, számoljatok napi 
kiadástokkal és szóljatok, vájjon tűrjük-e 
tovább e gyalázatos állapotokat?

A nagytőkével rendelkező iparosok köny- 
nyen fütyülnek, a mai igazságtalan és rette
netes versenyben pusztítanak bennünket, s 
mi balgák a segédeken, a szegény prole
tárokon, a mi hozzánk közelálló, a velünk 
egy sorban levő kisembereken akarjuk meg
venni, a mit a nagyok szájunkból kilopnak. 
Kérés, könyörgés hiú ábránd. Tudjuk már, 
hiszen tapasztaltuk, hogy könyörgéssel nem 
megyünk semmire. Olcsó Ígéretekkel, kéz- 
szoritással, vállveregetéssel biztatnak, bo- 
londitanak bennünket. Minden Ígéret marad, 
semmi egyéb. Összetett kézzel, szégyen
letes semmitevéssel pedig nem megyünk 
sokra. Barátkozzunk meg már azzal a gon
dolattal, hogy mi is a proletárok közé tar
tozunk, hiszen a mi jövünk is bizonytalan, 
mi is tőke, vagyon nélkül tengődünk máról- 
holnapra. Nekünk is összetartással, erős 
szervezkedéssel lehet ezeken a bajokon 
segíteni.
„ Nézzük a szabó, a czipész kisiparosokat. 
Ok már öntudatra ébredtek, ők már be
látták, hogy a szervezett munkásság tábo
rában van a helyük. Dolgoznak, munkál
kodnak, s már is érzik a szervezettség 
jótékony hatását. Nekünk hatványozott mér
tékben kell követelnünk az árak felemelését. 
Ha összetartunk, ha nincs közöttünk egy 
„Pecsovics" sem, úgy a győzelem mienk. 
A kontárok, a hat krajczárosak pusztuljanak, 
azok a mi iparunkat, a mi megélhetésünket 
gáládul megkeserítik. Talpnyalással, denun- 
cziálással csak öngyilkosságot követünk el. 
A nagyok, a vagyonos borbélyok támoga
tására ne számítsunk, hiszen azok tökével 
rendelkezve, mosolyognak a mi vergődé
seinken. Jót örülnek a mi tehetetlenségün
kön, mert igy nem tudjuk velük a versenyt 
felvenni.

Ébredjetek, lássátok be már egyszer, 
hogy az összetartásban rejlő hatalmas erő 
sokra képes.

Ünnepélyekkel, fényes banketekkel, haza
fias szónoklatokkal csak nyomoruságtokat 
akarják veletek feledtetni. Jól mondta egy
szer egy képviselő (a mi a magyar kép
viselőházban ritkaság!), hogy a nemzeti- 
szinti zászlóról még nem lehet kenyeret 
harapni. Ezt egy „hazafias" képviselő 
mondta.

Kenyérre, anyagi helyzetetekre gondolja
tok, s az alkalmazottakat követve, velük 
egy sorban dolgozzunk a könnyebb meg
élhetésért.

Ha agitálunk, ha alkut nem ismerő küz
delmet folytatunk, úgy a siker nem marad
hat el.

Fel kismesterek az öntudatos szervez-1 
kedés bástyájára, s ki fogjuk tűzni a lobogót, 
mely mint a felkelő nap piros lesz, jeléül 
annak, hogy reánk is fog még hajnal 
hasadni. Egy proletár mester.

Tanulj mik.

(We.) A szakegyleti mozgalom emelke
désével karöltve jár a szaktársakban a 
tudásvágyat, ambicziót minél nagyobb mér
tékben felébreszteni. Eme kérdés most már 
a midőn a fejlődés bizonyos fokán állunk, 
elodázhatatlan.

Ha bármely szakma közös jólétéért, az 
összeség biztosabb jövőjéért küzdeni akar, 
vagyis valamely magasabb czélt tűz maga 
elé, úgy szükséges, hogy a harezosok edzett, 
képzett, öntudatos katonák legyenek. Az élet
tel, a társadalmi viszonyokkal, a mai gazda
sági berendezéssel ismerős ember "sokkal 
jobban tud saját és osztálytársai baján 
segíteni, mint a tájékozatlan, indifferens 
egyén. Egészen más perspectiván látja a 
világot, ha tudja, hogy körülötte mi törté
nik, ha tanulja, hogy az a roppant sok 
társadalmi baj, az a rettenetes nyomorúság, 
szenvedés és ezzel szemben a vagyon, a 
jólét, minő tényezőknek, milyen erőknek a 
forrása. Erre van nekünk szükségünk. A mi 
életünk folytonos, szünetnélküli munka. 
Alig növünk fel, már gyermekkorunkban 
munkába kell állnunk, s csak a jobbmódu, 
gazdagabb szülők gyermeke részesülhet 
abban, a mi egy müveit államban minden 
embernek kijut, a tudásban.

Tehát nem csak anyagilag, hanem szelle
mileg is le vagyunk szorítva, a vagyono
soknak még a tanulásban is kiváltságuk 
van, az ő számukra minden jóban, az első 
szerep jut, csak egyben vannak hátul, csak 
egyben nem tesznek semmit, ott, a hol dol
gozni, ott a hol kenyeret kell keresni.

Tudják ők nagyon jól, hogy a munkás oda- 
adóan, „hüenu akkor dolgozik, mindenre 
akkor kapható, akkor lehet vele tenni azt, 
a mit akarnak, ha bornirt, ha tudatlan.

Az intelligens, képzett munkás igénye 
már nagyobb, tisztában is lát, már ő jobb 
megélhetést, becsületesebb fizetést, bánás
módot stb. követel, tehát ez már árt, a 
tőkés,  ̂ a kapitalista urak zsebeinek. Az ilyen 
munkást ők úgy hívják, hogy „hazátlan 
bitang," „lázadó."

A mit a gyalázatos viszonyok és a mun
kások nehéz munkáján meghízott jó urak 
elhalásztak előlünk, azt most pótolnunk kell 
és ezen kiválón fontos misziót a szakegy
let fogja teljesíteni.

Vájjon ki ne akarna tanulni, vájjon ki ne 
akarna képzett, öntudatos szaktárs lenni ?

Sajnos, tudom vannak szaktársak, kiknek 
egész szellemi táplálékuk a napi hírek 
„rémes" esetei, a ponyva irodalom méte- 
lyező, ostoba termékei, de az igazi modern 
tudományok, a társadalmi bajok, a gazda
sági viszonyok iránt soha, de soha nem 
érdeklődnek

Mi, akik az inteligensebb iparosok közé 
szeretjük magunkat sorozni, s akiknek a 
többi ipari munkásokhoz viszonyítva több 
időnk is volna a tanulásra, egészen elma
radunk, pl. a szervezett lakatos-munkások 
mögött Az egész világon előre tör ma már 
a modern munkások szervezete, az egész 
világon székében és hosszában ma már a 
társadalom (szociális)bajok vannak felszínen, 
a felfelé törekvő proletárok táborából már 
oly egyének emelkednek ki, kiknek hatal 
más tudása előtt még a burzsoázia, (vagyo
nos, hatalmon levő polgárság) tehát ellen
ségeink is meghajolnak. S mi borbélyok, 
mi „intelligens" munkások minderről szé
gyen, semmit sem tudunk.

A munkásságra hatalmas, gyönyörű fela
dat vár. Azt a titáni küzdelmet ma már

ököllel, fegyverrel vagy ágyúval nem fogjuk 
megküzdeni. Ilyen undok, emberölö fegy
verekkel a proletárság nem küzd.

Müveit, szervezett munkások tudással, 
összetartással és szolidaritással mennek 
előre. Addig inig indifferensek vagyunk, 
inig nem ismerjük fel, hogy a proletáriátus 
hatalmas együtt működése, szilárdsága mily 
erős tényező egy nép, egy ország gazda
sági életében, addig, inig csak holmi gyil
kosságok és egyéb olcsó szenzácziók érde
kelnek bennünket, addig nem fogják prole
tár testvéreink komolyan venni a borbély- 
segédek mozgalmát. Mig olyan emberekké 
nem válunk, kik az eszméért, a munkásság 
felszabadításának fenkölt eszméjéért nem 
tudnak tűzbe menni, igazán lelkesedni, 
addig a mi harczunk meddő, addig az össz- 
munkásság igaz testvérként nem fog fogadni 
bennünket.

A napi munka után ne hajhásszuk a lel
ket ölő, pusztító olcsó élvezeteket, hanem 
a szakegyletben komoly vitatkozással, érde
kes felolvasásokkal töltsük időnket. Igazán 
élvezet hallani, a midőn a kérges tenyerű 
iparos munkás a legmélyebb, a legfontosabb 
társadalmi és természettudományi kérdések
ről oly csodálatos képzettséggel tud debat- 
tálni.

Nem is engedik magukat megmételyezni 
a polgári újságok hazug híreitől, hanem 
saját sajtójukat, maguk újságjaikat támo
gatják és olvassák, mert tudják, hogy a 
munkássajtó őszinte, becsületes, minden 
más érdektől mentén, csupán a munkások 
érdekeit védelmezi.

Olvassák ők pártjuk irodalmát, felolva
sásokat hallgatnak, szóval hasznos munká
val töltik idejüket.

Nálunk is már itt az ideje, meg kell kez
denünk e munkát, nem szabad cseppet 
sem elmaradnunk a modern munkásmoz
galomtól.

Véssük emlékezetünkbe a német szocziál- 
demokraták egyik világhírű vezérének, Lieb- 
knecht Vilmosnak nagy és igazi mondását, 
hogy a „tudás hatalom, a hatalom tudás/1

Szemle.
Egy uj próféta. Arogyanin Rezső, buda

pesti fodrászmester kisütötte az ő láng
elméjével, hogy a fodrászsegéd nem mun
kás, másodszor szerinte, úgymond, nincsenek 
kicsigázva, harmadszor díjazás dolgában 
azok állanak a legelső helyen. Mielőtt erre- 
nézve polémiába bocsájtkoznám, Arogyanin 
ur, engedje meg, hogy szaktársaim véle
ményét önnel közöljem. A fodrászsegédek, 
a kik az ön találékony Edison-féle czikkét 
a „Fodrász ujság“-ban olvasták, szentül 
hiszik, hogy ön, mielőtt ezen czikket meg- 
irta, gombát evett, sőt vannak, a kik még 
azt is hangoztatják, hogy a gomba bolond 
volt, mindezt azonban módjában van meg- 
czáfolni azzal, ha azt is megmondja nekünk, 
hogyha nem munkás, hát tulajdonképen 
micsoda is a fodrászsegéd ? Én annyiban 
igazat adok azon tanulmányos fejtegetései
nek, hogy mind ez ideig nem nevez
hettük és nem sorozhattuk magunkat a 
munkásság katagóriájába, mig öntudatosan 
nem kezdtünk szervezkedni, megjegyzem 
azonban, akkor sem tartoztak a fodrász- 
segédek a főurak, az arisztokraták, a bur- 
zsoák közé, hogy talán ön azok közé kíván 
bennünket, avagy sorozza önmagát, az már 
nekünk tout egál s az ellen nincs kifogásunk. 
Igen, Arogyanin ur, a fodrászsegédek csak
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Géza hozzászólása után egyhangúlag elfo- 
gadtatik. Végül Nagy Géza indítványozza, 
hogy Várossy Károlynak, a leköszönt elnök
nek jegyzőkönyvi köszönet szavaztassák 
eddigi működéséért, ez elfogadtatván, az 
elnök bezárja az ülést.

Vidék.
Győri szaktárcáink mozgalmuk eredmé

nye. A múlt számunkba hirt adtunk, hogy 
mily példás összetartással és lelkesedéssel 
kezdte meg működését a győri fodrász
segédek asztaltársasága. Jeleztük, hogy egy 
memorandumot adtak át az ottani munka
adóiknak, amelyben bennfoglalták követelé
seiket a többek között követelték a reggel 
7 órai nyitást és esti 8 órai záridőt. A 
munkaadók méltányolták a segédi-kar kérel
mét és egy Nagy nevezetű mester kivételével 
megadták követeléseiket, ami szeptember 
5-én lépett életbe. — Ama hírneves prin- 
czipáüsra pedig kimondták a bojkottot, 
azonnal értesítették a Budapesti Fodrász
segédek .szakegyletét, hogy segédet ne kap- 
hason a szakegylet vezetősége megtette a 
kellő lépéseket minden irányban intézkedett. 
Hisszük, hogy Nagy ur befogja adni a 
derekát s befogja látni, ha Győrött 51 főnök 
megadhatta szerény kérésüket úgy ő is minden 
rizigó nélkül megteheti, hisszük, hogy^ugy 
lesz.

Baja. Mi, bajai fodrász-segédek is megér
tettük a kor hivó szavát és nézet külömb- 
seg nélkül tömörültünk az egyesülés zász
laja alá. Szeptember 14-én értekezletet tar
tottunk s megalakítottuk 25 tagból álló 
asztaltársaságunknak. Egyúttal megválasz
tottuk annak tisztviselőit is.

Elnök: László Károly, alelnök: Murai 
János, titkár: Losonczky Lajos, jegyző: 
Liebl Rezső, pénztárnok: Lázics Szvetozár, 
ellenőrök: Gál Lajos, Metz Antal. Egyúttal 
egy 6-os bizottságot is választottunk, hogy 
tárgyaljon kérelmünk dolgában a főnökökkel. 
Kérelmeink ezek: 1. fizetés javítás, 2. ünnepi 
záróra, 3. nyitás, zárás redukálása, 4. egy 
órai ebédidő behozatala. E mozgalomról 
legközelebb beszámolunk. Midőn ezt jelent
hetem, nem mulasztom el a vidéki szak
társakat felhívni arra, hogy egyesüljenek 
közös erővel vegyenek példát a többi mun
kástestvérektől akik mindenütt egyesült erő
vel szervezkednek. Hogy helyzetünkön javit- 
hasunk, amely sajnos országszerte nagyon 
sanyarú, oda kell törekedni, hogy mindenütt 
szervezkedjünk és összetartsunk. Hogy ez 
megtörténhessen szükséges, hogy szakla
punk a szaktársak között minél előbb elter
jedjen. Azért kérem is a szaktársakat, hogy 
mindenki fizessen elő a szaklapra.

Tartsunk erősen össze, s a siker ha 
erősek leszünk, bizonyosan nem fog elma
radni.

Testvéri üdvözlettel

Losonczky Lajos.

Vegyes.
Ipacs György j*. Mint Félegyházáról 

tudatják, a múlt hó 25-én temették el Ipacs 
György szaktársunkat. A proletár betegség, 
tiidővész, ölte meg. Fiatalon, 24 éves 
korában halt meg derék szaktársunk. Lelkes 
tagja és előharczosa volt az ottani fodrász
segédek asztaltársaságának, a miért is 
méltó módon róták le kegyeletüket irányá
ban. Messze idegenből jött haza, hogy meg
lássa és kezet szorítson szaktársaival és 
barátaival, a kiket rajongásig szeretett, j 
Nem gondolta, hogy elsöpri a bekövetke- j 
zett rideg ősz, bízott, reménykedett, hogy i 
szülei és barátai körében vissza jön é s 1 
helyre áll egészsége. Szegény barátunk, 
szaktársunk, elfeledte, hogy ő is egy ama 
proletárbetegek közül, a kinek legfeljebb 
csak a halál adhat megnyugvást és gyó
gyulást, nem tudta, hogy az a munkás 
végzete, dolgozni, melléje koplalni, majd 
meghalni.

Most már kint van a temetőben, a hova | 
oly szeretettel járogatott, talán előre tanul- I 
mányozta a múlandóságot; ráhullanak sír
jára a sárga falevelek s befödik annak 
frissen hantolt rögeit, még a természet is, 
mintha eltakarni akarná, mintha restelné, j 
hogy egy embernek 24 éves korában kell j 
meghalnia.

Anyai gondosság. Hogy Félegyházán 
Sommor Aurelné milyen anyailag gondos- 

j kodik alkalmazottjairól, fényesen bizonyitja 
; az alábbi eset.

V. szaktársunk e hó elején leutazott, j 
hogy a nevezett czég kötelékébe lépjen. 
De miután szaktársunk egyletünk ottani 

| fiókjában szorgalmasan ellátogatott és ez 
! önagyságának nem tetszett. Szép szóval 
iparkodott arról lebeszélni, mikor ez nem 
használt, este egyszerűen rázárta az ajtót, 
hogy az elmenetelt megakadályozza, de mi
után igy sem ért czélt, szaktársunkat elbo- 
csájtotta, mert úgy mond: a fia pap, aki 
nem tűri a szocziáliskodó fodrász-segédet.

Somtnorné nagyságát nem Ítéljük el tet
téért, csak megjegyezzük magunknak. De 
nincs is ezen semmi különös, csak az, j 
hogy hát mértis nem szimpatizálnak a I 

I  papok a szocziálistákkal, ha mindjárt egy 
! felekezetitek is. Bizonyára azért, hogy a j 
sötétség a világosságnak ellentéte.

Eljegyzés. Csegöldy Géza segéd szaktár- ; 
lsünk eljegyezte Tódor Ágnes kisasszonyt. 
Gratulálunk!

Felkérjük a szaktársakat, hogy a ki j 
Benedek Mátyás vidéki fodrászsegéd, eset- | 
lég mester hollétét tudja, az alulírottakkal 
szíveskedjék közölni. Dessewffy-u. 26. (Matyi 
adj hirt magadról!) Németh, Tass, Várossy.

Szerkesztői üzenetek.
L. L , Baja. Csak előre a megkezdett utón. Ki- j  

tartás és meglesz a győzelem. Következő leveliik- j 
ben a titkár Írja meg czimét.

Felelős szerkesztő: FÖLDESSY PÁL, 
Kiadja: A LAPBIZOTTSÁG.

MÉSZÁROSA.
olcsó druhdza 

Budapest, Király-utcza 28.

Csuda olcsó s í d o t t  á rak .

Gallérok minden formában 10 és 12 kr. 
Kézelők 17, 19 és 22 kr.
Színes mellű úri ingek 95, príma 1.20 
Egész szinés, príma 1.40 
Sima fehér ingek 98, príma 1.40 
Redős, fehér, kemény vagy puha mell 1.20 

prima 1.60 »
12 zsebkendő 48, 70, 95, 1.20, 1.40, 2 .—»

2.50, 3.— írtig
Úri harisnya 6, 12, 15, 20, 25, 30 
Női harisnya 9, 13, 20, 25, 30, 38,
Alsó nadrág 40, 50, 65. 75, 90, 1.25
Női ingek 56, 75, 85, 1.—, 1.20
Hálórékli 75, 85, 1.—, 1.25, 1.50
Női diszkötény 19 kr. és feljebb
Női alsószoknya, fehér és feketében 1.30,

1.50, 1.95, 2.40, 3 . -
Rendkivüli nagy választék nyakkendőkben 

10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 és 50 kr.

Vidéki megrendelések pontosan és 
lelkiismeretesen lesznek kiszolgálva.

Nem megfelelő áruért a pénzt kész
séggel visszaadom vagy küldöm.

10 frtnys rendelés bérmentve.

1 * .

Fodrász-

kabátok

dús választék és olcsó árban

Benkő Sándor
miinkásnilla gyárában kaphatók.

Budapest

VI., Ó-utcza 1. szám

Saját készítmény!
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B é r l e t  j e g y e k

valamint minden 

más n y o m t a t 

v á n y o k  ízlése

sen és pontosan 

készülnek

S p a t z  H e n r i k
könyvnyomdájában

Budapest, Dob-u. 55.

Budapest, VIII. kerület, Józseí-köi ut 17. szám.

első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú köszörüldéje,

____  aqzéláru és fodrászati czikkek raktára.

A jánlja dús válaztéku raktárát úgy hajnyirogépek, ollók, borotvák, fenőszijjak, fenőkövek, 

fésűk, kefék, valamint teljes fodrászati felszerelések és az összes pipeteczikkekben

Köszörülések gyorsan, pontosan eszközöltetnek és 8 napon belül megküldetnek.

Eredeti Roxo- és Monopol-borotvák
minden szélességben és köszörüléssel.

K é p e «  á r j e g y z é k  i n g y e n  é « b é r  m  e n t v e

borotva, bomorn-kiöszörtilciéje

budüpest, R ottenbiller-utcza |6a.
Ha ön

csakugyan elsőrendű kö
szörülést óhajt borotva
késein, úgy kérem egész 
nyugodtan czimemre be
küldeni, és biztosítom, 
hogy állandó vevőm fog 

maradni.

Wenn Sie
an ihren Rasiermessern 
wirklich la Schleiferei 
wünschen, so bitté sich 
vertrauensvoll an meine 
Adresse zu wenden, ich 
versichere Sie, dass Sie 
meine stándige Kunde 

verbleiben.

Wer
seine Kasirmesser, Scheeren, Haar- 
schneide-Maschinen etc. vorzüglich 
mit Garantie geschliffen habén will, 
dér wende sich vertrauensvoll an 

obiger Firma.

Billigste Einkaufsquelle in sámint- 
lichen I-ma Stahlwaaren.

Provinzauftráge werden prompt 
effectuirt.

Auf meir.e Concurrenz-Messer mache 
ich die Herren Friseure aufmerksam.

Lipp Ferencz
müköszörüs-mester

Budapest, Soroksári utcza 6
Villanyerőre berendezett borotva-kö- 
szörtildéje; nagy raktár angol, német 
és svéd borotvákban. Ollók és zseb

kések.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Bajuszkötő ipartelepe
BUDAPEST.

Kivitel a világ összes államaiban.

Minta raktár:

VII. kerület, Erzsébet-körut 33. szám.

V an szerencsénk a t. fodrász urak szives tudomására adni, 
hogy több helyen létező bajuszkötő ipartelepeink és teljes todrászati 

czikkek felszerelési üzletünket, VII., Erzsébet-körut 33. sz. alá teljesen összpontosítva áthelyeztük; hol 
mind e szakmába vágó czikkek dús választékban találhatók. Különösen figyelmébe ajánljuk bajuszkötő gyárt
mányainkat, melyek úgy minőség, mint kivitel tekintetében az összes eddigi létező gyártmányokat jóval 
felülmúlják.

Kérjük tehát bármely üzlettársunknál csakis Gáspár-féle védjegygyei és felirattal kérni, melyek a nélkül 
vannak az csakis utánzat és hamisítvány.

Fodrász-kabátok minden sziliben kaphatók, darabja 5 és 6 korona.
Méretnek elég uj háthossza és mellbőség.

Hazafias üdvözlettel

GÁSPÁR TESTVÉREK
BUDAPEST

VII., Erzsébet-körut 33. szám.

„ Wurin-utcza átellenében helyeztem át és kérem uj czimein alá nagybecsű megrendeléseit 

intézni. _£___ >,■
,, #Dusl szövegű nagybani árjegyzékem épen munkában lévén, annak árszabásai, 

s z o k o t t  j é á r n m i n d s é g e i ni daczára é p o 1 y e 1 d n y d s e k, mint hásonszak- 
máju ezégekké. Fel tételeim is hasonlók, mert a legkisebb utánvétele* vagy készpénz 
rendelésnél is 5°/0 engedményt adok, (a netto-czikkek kivételével.)



8. oldal. MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- és FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA 5. szám.

Az Összes fent ábrázolt borotvák saját műhelyembe vannak köszörülve, használathoz 
egész készen len ve, darabonként franczia élű */g keskeny 3 kor., félkeskeny %  3 kor. 20 fill. 
'/« széles 6/g 3 kor. 40 fill., ugyanazok félhomoru vagy egész homorú éllel 3/g keskeny 3 kor. 

20 fill., 4/ p félkeskeny 3 kor. 40 fill., %  félszéles 3 kor. 60 fill., % széles 4 kor. 
Paragon jelegű borotvák keskeny 4 kor., V* széles 4.40, egész széles 5 kor.

Első magy. villany erőre berendezett borotva 
homorú köszörű műhely és saját gyárt

mányt! aczéláruk raktára.
Gyáriraktár a legjobb angol, német, [franczia és 

svéd aczéláruk raktára.
Szabadalmak tulajdonosa, magy kir., franczia, német 

birodalmi mintavédjegy és osztr. szab.

Képes árjegyzékkel kívánatra ingyen és bér
mentve szolgálok.

Kitüntetve a párisi világkiállításon 1900. 
ezüst éremmel.

Midőn a tiszteit vevőimet az újonnan 
berendezett

Vili. kerület, Baross-utcza 1. sz. alatti
üzletein és különféle czikkekben megna
gyobbított raktáram megtekintése végett 
felhivom becses jóindulatába magamat 
ajánlva Kiváló tisztelettel

Zaorál János.

KOHINOR
a legújabb haj- és szakálvágó-gép mint haj
vágó 1 m/m. 5 és 7 mm. vágásra, szabá
lyozható fésűvel 8.— kor., ugyanaz kisebb 
kivitelben mint a legrövidebb szakálvágó 00
6 kor. a legjobbnak elismert Juvel hajvágó
gép 3 és 7 mm. vágásra 8 kor. 3, 7 és 10 
mm. 9. kor. Juvel mint szakálvágó 7 kor. 
Va mm. vágásra. Franczia Barignend 3 és
7 mm. vágásra 6 kor. 3, 7 és 10 mm. 
7 kor., szakálvágó */* mm. vagy ö mm. 5 kor

Nyomat tt Spatz Henrik könyvnyomdájában, Budapest, VII. kerület, Dob-utcza 55. sz.
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