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A budapesti fodrász-segédek szak
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Il-ik dij egy sült liba, 111-ik dij egy üveg i 
franczia pezsgő. Szaktársi üdvözlettel

Az elnökség.!

V g y ű lé s .

Az Andrássy-uti Plasztikon ven
déglőben az 1904. évi junius 5-én 
megtartott nyilvános gyűlésünk határ
követ jelent mozgalmunk történetében.

Ezen a gyűlésen lett megjelölve 
az ut, melyen haladnunk kell.

Ezen a gyűlésen lett kifejtve a 
mód, mely által helyzetünkön javítani 
tudunk. Céltudatos mozgalmunk követ
kezménye az elfogadott határozati 
javaslat. Elfogadtuk. Végre is hajtjuk, j 
Végrehajtjuk azzal a buzgalommal és | 
kitartással, mint a milyen lelkesedéssel 
sorakozunk szakegyletünk zászlója alá .1

A határozati javaslatba, ki van 
mondva, hogy szakegyletünkért, szak
lapunkért a legmesszebb menő agitá- 
cziót fejtsünk ki.

Megtesszük. Meg kell tennünk, j 
És ha a szakegyletnek valamennyi 
fodrász-segéd tagja lesz, ha lapunk-, 
nak valamennyi fodrász-segéd olvasója j 
fog lenni, akkor nem lesz olyan aka
dály, nem lesz olyan gát, a melyet az 
öntudatos, szervezett munkásság ledön- ! 
teni ne legyen képes.

*  *
*

A gyűlés lefolyása a következő :
Az egybehivók nevében Németh Géza 

szaktárs üdvözölte a szép számban megje
lent szaktársakat, a gyűlés vezetésére Dan- 
czinger Mihály szaktársat ajánlotta elnök
nek, jegyzőnek pedig Mamuzich Károly 
szaktársat. A gyűlés ezt egyhangúlag el
fogadta. Danczinger szaktárs lendületes

szavakkal megnyitotta a gyűlést és átadja 
a szót Nagy Géza szaktársnak, ki mint 
előadó majdnem 1 órás beszédben vázolta 
a fodrász-segédek helyzetét.

A beszédből a következőt közöljük:
T. Szaktársak ! A szaktársi szeretet, az 

igaz ügyünk iránt érzett lelkesedés hozott 
össze bennünket, hogy megvitatva ügyes
bajos dolgainkat, megtaláljuk azt az utat, 
mely a borbély- és fodrászsegédek, vala
mint a borbély- és fodrászipar helyzetének 

I javításához vezet. Mert különösen a mi 
helyzetünk t. szaktársaim oly szomorú, 
hogy legfőbb ideje hogy azon segitsünk.

Túlhosszú a munkaidő. Naponta 15—16. 
Ebből egy negyed vagy egy fél óra ebéd
időnk van. A szégyenpir borítja arczomat, 
midőn erre gondolok, mert ha nézem és 
összehasonlítom a mi ebédidőnket más 
ipari munkások ebédidejével, azt látom, 
hogy nincs az a munkás, kinek legalább 
1 óra ebédideje ne volna.

Pedig nem is hinné az ember hirtele- 
nében, mennyire megnehezíti ez a helyzet 
különösen a nős, családos szaktársaink 
helyzetét.

T. szaktársaim! Tudott dolog, hogy 
nős szaktársaink többnyire a belvárosban 
dolgoznak és mindenesetre nagyobb jöve
delemmel is rendelkeznek. De tudott dolog 
az is, hogy a belvárosban úgy a lakások, 
mint az élelmi czikkek oly drágák, hogy 
ott borbély- és fodrászsegéd nem lakhat. 
Tehát kénytelenek a külvárosban lakni. 
Miután azonban csak egy negyedóra ebéd
idejük van, lakásaik pedig oly távol esnek, 
hogy egy félóra alatt haza nem mehetnek 
ebédelni, kénytelenek vendéglőben étkezni, 
azaz kénytelenek kétszeres háztartást ve
zetni. A minek a következménye az, 
hogyha összehasonlítják kiadásaikat és 
bevételeiket, arra a tapasztalatra jutnak, 
hogy jövedelmük csak annyi, sőt némely
kor még annyi sem, mint a külvárosban 
dolgozó segédé. (Úgy van, igaz!)

Nem is szólva iparunkban uralkodó 
gyalázatos bérviszonyokról, melynél azt 
tapasztaljuk, hogy napról-napra lejebb 
szállnak. Nem is emlitve azt a gyalázatot, 
hogy mig minden munkás megköveteli 
munkájának diját, addig mi alamizsnáért, 
könyöradományért dolgozunk. (Úgy van!) 
És önkénytelenül kérdeznem kell, hol van 
a fodrászsegédek emberi önérzete, és nem 
lázad fel e gyalázat ellen. (Zajos helyeslés.) 
T. szaktársaim, ebben a szomorú helyzet
ben akadt a sok közül egy pár szaktárs, 
akik megértve a modern kor szellemét, 
látták azt, hogyha helyzetünkön javítani 
akarnak, első dolguk a szervezkedés. Be

látták azt, hogy a borbélyiparon is csak 
úgy segíthetnek, ha egy öntudatos szak
egyletet létesítenek, mely egyszersmind a 
borbély és fodrászsegédek érdekeit is 
megvédje.

Megalakult a borbély- és fodrászsegé
dek szakegyesülete. (Zajos éljenzés. Éljen 
szakegylet!)

A szakegylet czéljául kitűzte az ingyen 
munkaközvetítést, munkanélküliség esetén, 
minden ötvenkét hétben 8 hétig, heti 12 
koronáig terjedő segélynyújtást. Hivatásául 
tűzte ki szakelőadások, felolvasások ren
dezése által szakmai műveltségünket és 
tudásunkat fejleszteni.

Tehát nem kell többé, ha nem va
gyunk üzletben, anyagilag tönkremenni, ha 
álláshoz akarunk jutni, nem kell piszkos 
lebujokban tartózkodni vagy magunkat az 
ügynökök és elhelyezők lelketlen zsaro
lásának kitenni. Ha pedig üzletben vagyunk 
és napi munkánkat elvégezve emberek közé 
akarunk menni, nem kell a kávéházak és 
vendéglőkbe menni, hol egyenesen az iszá- 
kosság és játékszenvedély romboló karjai 
közé rohanunk. Ennek az egyesületnek 
hivatalos lapja a „Magyarországi Borbély- 
és Fodrászsegédek Szaklapja", mely véd 
bennünket ellenségeinkkel szemben, küzd 
a borbély- és fodrászsegédek helyzetének 
javításáért, összetart bennünket, hogy az 
egész segédi kar egy testté, egy lélekké 
válva, érdekeiket megvédhesse.

És mégis, most midőn helyzetünk javí
tásához vezető utat keresünk, foglalkoznunk 
kell iparunk helyzetével. Mert elvitathatatlan 
az, hogy nincs az az ipar, a melynek mun
kásait oly szoros kapocs fűzné munkaadó
jához, mint minket. Mert tudjuk jól, hogy 
mi nem tőkepénzesekkel állunk szemben.

A segéd anyagi helyzete csak akkor 
lehet jó, ha az az üzlet melyben alkalmazva 
van, szintén jól megy. Már pedig helyze
tünk akármilyen, követelni csak ott köve
telhetünk, ahol van mit követelni.

És önkénytelenül kérdeznünk kell azt, 
hogy, hogy lehet az, hogy egy ipar, mely 
15—20 év előtt még oly tisztességes meg
élhetést nyújtott, ma alig-alig, hogy élni 
lehet belőle? Mi megtaláltuk iparunk pan
gásának az okát, ez pedig nem más, 
mint az, hogy az utóbbi évek kormányai 
az ő zsaroló politikájuk által, a népek mil
lióira napról-napra több és több terhet 
raktak.

A házbér, az élelmi és ruházati czik
kek ára 100°/0-al magasabb. Addig mit 
látunk a fodrász-iparnál ? Látjuk azt, hogy 
nem elég az, hogy elestünk a divat és idő 
szeszélyei által a hajmunka, illetszer, fog 

| húzás és más jövedelmektől, hanem a borot
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válás stb. jövedelmeink ugyanabban a stá
diumban van, mint 15—20 évvel ezelőtt.

A legnagyobb baj az iparunkba beto
lakodott kontárok mindinkább való szapo
rodása.

Hirtelenében azt liinnök, hogy ez 
nem is a mi érdekünk, hisz az ép úgy 
megfizet nekünk, sőt tán még jobban, mint 
a többi főnök. De ha a jövőbe nézünk, 
látnunk kell, hogy ez úgy nekünk, mint 
iparunknak életbevágó, fontos kérdés. Már 
pedig mi is valamikor főnökök akarunk 
lenni és helyzetünkön is csak úgy segíthe
tünk, ha előbb iparunk helyzetét javítjuk.

Azért a következő határozati javaslatot 
terjesztem e lő :

Mondja ki az 1904. évi junius hó 5-én 
megtartott fodrász-segédek nyilvános gyű
lése, hogy a mai tarthatatlan rossz viszo
nyok, melyek között a fodrász-segédek él
nek, csak akkor javítható, ha czél- és 
osztálytudatosan szervezkednek, e czélból 
kimondja a gyűlés, hogy egyedüli szerve
zetének, mely a munkásságot megóvja és 
megvédi, csak a szakegyletet ismeri el, ki
mondja továbbá a gyűlés, hogy tekintettel 
azon körülményre, hogy iparunkba a nem 
képesített főnökök a kontárok, mindig 
nagyobb és nagyobb számban tűnnek fel, 
ellenük minden eszközzel síkra száll, ha 
kell boykott v gy sztrájk által is felveszi 
a küzdelmet mindaddig, mig a kontároktól 
a fodrászipar meg nem szabadul. Kimondja 
végül a gyűlés hogy a magyarországi fod
rászsegédek érdekeit egyedül csak a Ma
gyarországi Borbély- és Fodrászsegédek 
Lapja védi meg, kötelessége minden fod
rászsegédnek a lapot úgy anyagilag, mint 
erkölcsileg támogatni.

Fogadják el ezen határozati javaslatot, 
tegyék magukévá ezt és ha ezt megteszik, 
akkor meg fogunk küzdeni minden viharral, 
minden ellenséggel, melyek a borbély- és 
fodrászsegédek boldogulásának útjában 
állanak! (Szűnni nem akaró lelkes éljenzés 
és taps.)

Hozzászóltak a napirendhez még Abbella 
Mihály, Árvay Dezső, Németh Géza, BorosS 
Ignácz szaktársak és Schwartz Gyula fod
rász mester.

Boross szaktárs meggyőző érvekkel 
bizonyította, hogy elérkezett immár a cse
lekvés órája. Szép, tartalmas beszédében a 
fodrászsegédek helyzetével foglalkozott. 
Fényesen beigazolta, hogy azon vádak, 
melyekkel elleneink illetnek bennünket, azok 
nem hátráltatják mozgalmunkat. Schwartz 
Gyula fodrászmester élesen kritizálta az 
ipartestület vezetőségét, Figyelemmel kiséri 
a fodrászsegédek mostani mozgalmát, szív
vel lélekkel aláírja mindazt, amit a szer
vezet a munkaközvetítés dolgában kivan 
az ipartestülettel. Csak úgy lehet a kontá
roktól megszabadulni, ha ezen határozati 
javaslat keresztülvitelében a segédeket 
minden oldalról támogatják. Önök most 
harczra szólítják a fodrászsegédeket, meg
nyugtathatom Önöket azzal, hogy a harcz- 
ból sok mester is ki fogja részét venni. 
Miután több szónok nem volt, Danczinger 
szaktárs felteszi a kérdést, elfogadja-e 
a határozati javaslatot a gyűlés ? Egyhan
gúlag elfogadtatott. Az elnök zárszava után 
a gyűlés rendben végett ért.

A gyűlésre táviratilag küldték üdvöz
letüket a győri, a debreczeni, kolozsvári és 
nagyváradi fodrászsegédek.

Várjimk-e még \
A fenti kérdést intézem hozzátok szak

társaim. Tovább is türelemmel nézzük-e 
; önön pusztulásunkat, avagy már elérkezettnek 
látjátok az időt arra, hogy megakadályoz
zuk, hogy gátat vessünk az árnak, mely el
söpörni készül. Végpusztulás, romlás fenye
get bennünket, rohamosan haladunk az 

' örvény lépcsőjén, a megsemmisülés felé. 
Munkánk ha van is, nincs kenyerünk, dol
gozunk naponta 16— 17 órát, de azért még 
becsületünk sincs. S miért van ez? Mert 
nincs akaraterőnk, mert közönyösek va
gyunk. Nincs eszünk, hogy saját jóvoltunkra 
felhasználjuk ? Az időt elpocsékoltuk semmi
tevéssel, önképzőkört alakítottunk, ami csak 
arra volt jó, hogy tagjai kártya játékokat 
kultiválják. Még nem késő, hibáinkat jóvá 
tehetjük, csak siessünk, hogy kipótoljuk 
azt, a mit mulasztottunk.

Magunk segítsünk bajainkon, ne támasz
kodjunk senkire, csak pusztán magunkra. 
Ne higytink azoknak, kik már a társada- 
dalomban elfoglalt helyzetüknél fogva ter
mészetes ellenségeink, bármit beszéljenek, 
bármint hízelegjenek, ne higyiik el, hogy 
kutyából még lehet szalonna.

Lépjünk a tett mezejére!
Lépjetek közénk, a czél, az ut meglett 

jelölve, zászlót kibontottuk, csoportosuljatok 
alája, az alá a zászló alá, a mely alatt 
szaktársaitok, testvéreitek már küzdenek 
egy szebb jövőért. Küzdenek mindnyájunk 
érdekeért.

Ne nézzétek tétlenül ti sem tovább, ne 
hagyátok elvérezni azokat a szent küzde
lemben, jertek, támogassatok bennünket, 
hogy a küzdés rövid, de annál eredménye
sebb legyen. Tömörüljetek szakegyletünk
ben, ami megvéd benneteket minden táma
dástól, ez a mi várunk, melynek longtomja, 
nagy ágyúja harsog már. Az ágyú, szakla
punk. Várunkat, szakegyletünket fel nem 
adjuk soha. Ágyúnk szavát el nem némitja 
senki sem. A katonák, a harczosok ti legye
tek testvéreim, fodrász-segédek. Legyetek 
bátrak, nyíltak, mint harczosokhoz illik. A 
szervezkedés mely csatasorba állít bennün
ket, nem lehet a hátrányunkra. Az egyes 
ember nem érhet el semmit, de ha össze
fogunk, mindent kivívhatunk. Vesztenünk 
nincs mit, mi csak nyerhetünk.

Előre szaktársaim! A kicsinyes rágal
mak melyek érnek, s melylyel elhalmoznak, 
ne akaszon meg bennünket utainkba. Ne is 
hederítsünk rá, csak az a jelszó lebegjen 
előttünk, hogy előre! A fáklya kigyult, 
világitő fénye mellett most már bátran 
haladhatunk azon az utón, mely a győze
lem országába vezet.

A küzdelemből vegye ki mindenki a 
részét, ifjú úgy mint öreg, hisz a győze
lemben mindannyian testvériesen osztozunk. 
Illő tehát, hogy a küzdelemből is ki vegye 
ki-ki maga részét, mert ki nincs velünk, az 
ellenünk. N. Q.

A borravaló ón a követkozmónyol.
Legutolsó nagy gyűlésünkön kifejtettük, 

hogy a borbély- és fodrász-segédek érde
kében mily határozott és czéltudatos mun
kára van szükség. Lapunk hasábjain moz
galmat indítunk a szaktársak öntudatának 
fejlesztése érdekében és a munkaadók le
alacsonyító szolgaias bánásmódja ellen.

1 Sajnos a tapasztalat bizonyítja, hogy 
; szaktársaink mint ellenség viselkednek egy- 
i mással, különösen ott, hol több szaktárs 
1 dolgozik. Az újonnan üzletbe lépett kollé
gának igyekeznek megnehezíteni helyzetét 

! kényéi irigységből. És saját személyüket a 
főnökkel szemben nélkülözhetetlenné akar
ják feltüntetni, oly módon, hogy minden 
felvilágosítást,útmutatást megtagadnak a ven
dég kiszolgálása alkalmával. Már pedig 
tudjuk azt jól, hogy a mai ideges és köve
telő társadalomban erről a részről mily 
fokú lealacsonyitásnak vagyunk kitéve, 
melyhez a vendég gondolkozása szerint, a 
borravaló adja meg a jogot, azaz a meny
nyiben egypár fillért adnak nagy kegyesen, 
ennélfogva nem szabad megkérdeznünk, 
hogy mily kiszolgálást kíván, hanem egye
nesen találjuk ki, hogy mi a kívánsága, mit 
szabad neki használni és mit nem. Mert a 
pár fillérért megváltja magának a jogot arra, 
hogy bennünket lealacsonyítson és jaj ne
künk, ha egyszeri kiszolgálás után még nem 
tanultuk meg szokását, kívánságát, — már 
pedig ki tudná ezt — mert az ő lealacso
nyító kifejezései után jön a munkaadó, ki 
fél, hogy kedves vendégét elveszti, tehát 
azonfelül a legerősebb támadással illeti s 
jó ha el nem küldi alkalmazottját. Erre 
sokan azt mondják, hogy nem tehet más
ként a munkaadó, mert félti megélhetését. 
Azoknak részben igazuk van, ha a jelen 
helyzetet mérlegelik, s a hiba nem is 
annyira benne, mint a borravaló rendszer
be van, s csak ennek megszüntetése után 
juthatunk oda, hogy becsületes munkánkért, 
tiszteséges díjazásban részesüljünk. És 
akkor megszűnik a segéd szaktársak között 
is az üzleti kolléga iránt a kenyér irigység 
és nem lesz szükség arra, hogy személyi
ségét előtérbe tolja és nem fog akarni nél
külözhetetlenné válni a munkaadó előtt. Mert 
az a vendég is méltányolni fogja azt, hogy 
önérzetes, és öntudatos emberékkel van 
dolga, a kikkel szemben megszűnt joga pár 
fillérjéért — melyet borravalónak csúfolt — 
lealacsonyitólag és emberietlenül bánni. 
Úgyszintén a munkaadónak sem lesz oka 
megélhetését félteni, mert az igazi ok meg 
fog szűnni.

Az igazi ok megszűntével azonban még 
nem fog megszűnni a munkaadó részéről a 

1 teljes méltánylása annak, hogy alkal
mazottjait munkájáért fizeti és tartja, de az 
nem öntudatlan rabszolgája is, s hogy ezt 
is megszüntessük, ahhoz az öntudat, önér
zet egészben való megszerzésére és mindig 
fokozatosabb terjesztésére van szüksége 
szaktársainknak.

Lapunk teljes erővel fogja kifejezésre 
juttatni a haladás, az emberiesség, az önér
zett fokozására irányuló törekvéseket. Min
den segéd szaktárs vegye ki részét a moz
galomból, a mely iparunknak csak hasznára 
fog válni. Mert tudjuk azt, hogy a felsoro
landó bajok megszűntével mindenki jobban 
fogja szeretni iparát és a mely iparban kedv
vel, tehetséggel dolgoznak, az az ipar fel
lendül, megélhetést sőt megelégedést is 
nyújthat.

Tekintve azt, hogy a jelenlegi segéd
munkásokból fognak megalakulni a jövő 
munkaadói, már jó előre figyelmeztetjük 
őket, hogy a mi az ő érdekükben már a 
jelenben szükséges, hogy munkaadóik által 
megtartassanak, úgy a jövőben ezt nekik 
magától értetődő emberi kötelességük lesz 
megtartani.

De gyerünk tovább. A legtöbb üzletben 
i szokásbá van, hogy a székbe leült vendég
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nek kezébe erőszakolják az újságot, s ez 
annyira el van terjedve, hogy szinte már 
megköveteli a vendég, s csak munkaközben 
látják be ennek helytelenségét a szaktársak, 
mikor a vendég bele van temetkezve az 
újságba, s megakadályoza őket a munkában, 
sőt ki vannak téve annak is, hogy hétfelé 
görbülésük közepeit, veszélyes vágásokat 
ejtsenek az arczán. Alit jó indulatu figyel
meztetés utján el lehetne kerülni, ezt és 
a mellett mily lekicsinylése az emberiség
nek, mikor az a segéd hol körül tánczolja, 
hol szolgai módon körül hajlongva, gug
golva igyekszik a vendég arczához férkőz
ni. Ennek is a borravaló rendszer az oka.

Megnyilvánul továbbá a szolgaság 
akkor, mikor egy bérletjegy árát minden 
kilyukasztás után, azaz 12— 13-szjr köszö
nik meg. Mire való ez? Hiszen ez feltün
tetése lenne annak, hogy munkánkért nem 
érdemeljük meg azon csekély díjazást sem, 
a melyhez annyiszor szolgais hajlongások 
között köszönünk meg, s a mellett úgy 
viselkedünk az üzletben, mint a tolvajok. 
Lábujjhegyen járunk, suttogunk egymással, 
integetünk mintha süketnémák lennénk. Egy 
öntudatos, önérzetes ember belátja, hogy 
ez visszatetsző és az emberi önérzethez 
nem méltó viselkedés.

Hiszen mi, ha megfizetik is a munkán
kat, de sajnos meg sem fizetik azért 
adunk is tisztességes ellenértéket, hiszen 
még a prostituáltak sem engednek maguk
kal oly lealacsonyitólag bánni, mint mi 
borbély- és fodrász-iparosok. Szóval a mi 
munkánk le van nézve, sem anyagi, sem 
erkölcsi értéke nincs és ennek csak ön
magunk vagyuuk az okai az által, hogy 
magunk sem taksáljuk úgy mint más ipa
rosok és munkások.

Nem hiszem, hogy ezeket olvasva talál
kozna szaktárs, ki nem ismerné el igazsá
gukat, sőt hiszem, ezen tények előttük már 
nem is jönnek újság számba. De azzal még 
nem értek el semmit és nem változtatnak a 
bajokon, ha csupán elismerik tarthatatlan
ságukat. Hanem minden egyes szaktársnak 
az öntudat, önérzet erejével tiltakozni kell 
minden az emberiessége ellen irányuló le
alacsonyító gondolat ellen, s csakis ezek 
után tudunk munkánknak becsülést, önma- 
gunknnk pedig tiszteletet szerezni.

Tehát először is le a borravaló rend
szerrel !

SZEMLE.

A Fodrász Újság válasza. Mit akar
nak czimmel ismét rólunk vezérczikkezett 
a junius 15-én megjelent Fodrász Újság. 
Nem akarjuk olvasóinkat folyton a Fod
rász Újság „magasröptű" czikkeivel meg
ismertetni, de a jelen esetben nem mulaszt
hatjuk el, hogy a főnökeink gondolkodását, 
valamint lapjuk szerkesztőjének nagy mun
kásságát, melyet a fodrászsegédek érdeké
ben mindenkor és minden időben elköve
tett — be ne mutassuk. Szószerint közöl
jük a czikkböl a következő részletet:

Mert kétségbe vonom, hogy a fodrász
segédek helyzete olyan volna, hogy nagy szükség 
lenne arra a harczosra, aki hirdesse a magasztos 
(maszlagos) eszméket, mely a világ valamennyi 
(tisztelet a kivételnek) munkásait lelkesíti. Vagy, 
hogy oly nagy érdeke lenne a fodrász segédi kar
nak az, hogy legyen egy orgánuma, mely a nem
zetközi sajtóval karöltve, a munkások egyesülési 
és gyülekezési szabadságáért küzdjön.

Bizony isten siralmas helyzet, mikor ily 
ötletszerűen feltámadt apostolok, iparmentői mun- j

kájokat kell eltűrniük. Midőn a fodrászsegédektől 
összeszedett keserves fillérekből sarat gyúrnak, az 
ipar bemocskolásárá.

Mert ugyan hol volt ez ideig a fodrászok
nak eme lelkes pártfogó apostoluk, hogy ezideig 
hírét sem hallottuk ? Ez ideig nem ösmertük 
Földessy Pál urat. Tevékenységét senki nem ös- 
nierte, hogy ő ki és mi, még a párthívei sem tud
ják, csak most támadt föl, hogy az ámitót (szerinte 
Paulik Jóskát) leleplezze, akinek, szavai szerint 
szolgalelkü megalázkodás, talpnyalás, a denunciálás 
a kenyere. Nagy hangon hirdeti, hogy öt az igaz
ság vértezi, engem az álnokság.

Miféle álnokság ? Sok év óta kiizködöm 
azon, hogy a fodrászok, úgy a mesterek mint a 
segédek összetartsanak, ezen dolgoztam, ezt bizo
nyítanom sem kell. Hát ez az álnokság ? Nem, 
talán az, a mely a segéd s mester közötti viszonyt 
akarja kiélesitve, úgy a segéd mint a mester, de 
különösen az ipar kárára ?

Szegény Fodrász Újság. Nevessünk e ? 
bosszankodjunk-e? Igazán nem tudjuk, 
hogy mitévők legyünk. Ennyi bolondgom
bát egy rakáson még nem láttunk. Minden 
sorából a tudatlanság beszél. Mit is mond 
csak. Azt mondja a czikk, hogy nem szük
séges a fodrászsegédnek .olyan magasztos 
eszméket hirdetni, a mely a világ vala
mennyi munkásait lelkesíti. Hát milyen 
eszme szükséges? Talán a keresztény szo- 
czializmus ? Talán a csukások által hirde- 

; tett maszlagok. Alighanem azt gondolja a 
Fodrász Újság, mert zárjel között ott van 
a szokásos (tisztelet a kivételnek). Ami 
pedig Paulik József személyét illeti, hát 
igazán kár volt nekünk kikötni vele. Öt 
legjobb, — ha futni hagyjuk. Hissz oly sok 
év óta küzd már azon, hogy a fodrászok 
összetartsanak. Hadd küzdjön tovább is 
Szinte lelki szemeink előtt látjuk a nagy 
küzdelmet. De ne hízelegjünk neki, mert 
valószínű, hogy maga sem fogja elhinni 
utóbb, hogy „sok év óta küzdőm". Ami 
pedig ama lelkes pártfogó apostolt illeti, 
az tudja hogy mit cselekszik, csak egyet 
elfelejtett az a Földessy Pál. Elfelejtette 
kikérni Paulik ur engedelmét arra, hogy 
teljesen hűen in „natura" bemutassa a fod
rászsegédeknek azon egyént, kinek tevé
kenységét már 10 év óta ismerik a fod
rász segédek. Miért nem szól kedves 
Paulik ?

Az ipartestületiül a következő átiratot 
kaptuk junius 28-án.

A budapesti borbély- és fodrász-segé
dek szakegylete t. vezetőségének.

Hivatkozva f. évi E-16/904. sz. átira
tukra a testületi elöljáróság határozata folytán 
van szerencsénk értesíteni, hogy a segéd
elhelyezést a testület az alapszabályok értel
mében köteles fentartani, és igy azt egyletük 
részére át nem engedheti.

Tudomásul vesztik az átiratot, de ha 
nem tolakodás a kérésünk újra háborgatjuk 
az ipartestületet.

Elküldjük a nyilvános gyűlésünk hatá
rozati javaslatát is. Okszerűen kifejtjük az 
ipartestületi vezetőség előtt, hogy addig nem 
bírunk megbirkózni a kontárokkal, mig az 
elhelyezés nincs szabályozva. Ha a munka
közvetítés czentralizálva van, az a kontárok 
halálát jelenti. A határozati javaslatba ki 
van mondva, hogy minden eszközzel töre
kedni fogunk arra, hogy a kontárokat a 
fodrász-iparból kitisztítjuk. Ki is fogjuk 
pusztitani. És ebben a munkánkban úgy 
hisszük, hogy akár milyen kőszívű is az 
ipartestület, de segítségünkre fog lenni. És 
ha kicsit is komolyan veszi az ipartestület 
fodrász-ipar érdekét, akkor biztosan hisz- 
sztik, hogy ilyen ürügyek, mint az alapsza
bályok nem fognak szerepet játszani. Az

alapszabályokat meglehet változtatni. Csak. 
egy csöppnyi jóindulatot kérünk. Még ké
rünk. De higyje el a tisztelt iparte.-tűiét, 
hogy ha visszazárkózik a segédek jogos 
kérése elől, akkor majd a segédi kar nem 
kér, hanem követel.

LEVELEZÉS.
.Nyíregyháza. A szaklapunkat megkap

tuk mi is nyíregyházai fodrász-segédek. 
Nem is hittük, nem is véltük, hogy valaha 
mi is már egyszer a tett mezejére lépünk. 
És ime most látjuk, hogy a fővárosi szak
társak már megértették a kor szellemét. De 

í mi sem fogunk hátramaradni. Itt Nyíregy
házán megalakítjuk az.asztaltársaságot. Már 
vagy húszán csatlakoztak is az eszméhez. 
Minden iparág szervezve van, miért nem le
hetünk mi is, mikor mi a legelnvomotabbak 
vagyunk. A szaklapunk egy uj irányt mu
tatott részünkre, és azt követni fogjuk. 
Szaktársak egyesüljünk. Testvéri üdvözlettel 

Csősz Sándor.

Fái egyháza. Megalakítottuk mi is az 
asztaltársaságot. A fodrász-segédek kivétel 
nélkül tagjaink már. Első dolgunk az volt, 
hogy mozgalmat intézünk a záróra érdeké
ben, 15 főnök van Félegyházán. 14 főnök 
aláírta az ivet, de a 15-ik vonakodott a 
segédek kérelmének eleget tenni. A segédek 
8 órakor ott hagyták az üzleteket és körül
belül 20-an egy kis parázs tüntetést ren
deztünk. Az illető főnököt Frencsik Zsig- 
mondnak hívják Mikor a segédek szép 

| szóval kérték, hogy ne bontsa meg az 
; egyetértést, az felelte, hogy akit ö fizet, 
| azzal dolgoztat akár éjfélig is. Mind a két 
j segédjét, akik nem akartak dolgozni, elbo- 
I csájtotta. Ekkor elmentünk a kereskedelmi 
'alkalmazottak szakegyletébe és a munkás- 
egyletbe és kéitiik, hogy boykottálják 
Frencsik üzletét addig, mig a 8 órai záridőt 
alá nem Írja. A boykott használt és Fren- 

| esik uram harmadnap be adta derekát. 
Visszavette segédeit és most 8 órakor min- 

| den fodrász-üzlet Félegyházán be van zárva. 
Az asztaltársaságot megalakítottuk Elnök 

I lett Kanyó Mihály szaktárs. A névsort fel
küldi ük és minden czimre kérünk lapot 
küldeni. Üdvözlettel Csenki Mihály.

Szombathely. A szaklapunk első szá
mát megkaptuk. Örömmel mohón olvastuk 
minden egyes betűjét. Itt nálunk Szombat
helyen is megfogjuk alakítani az asztal- 
társaságot. A szaktársaink egy része a 
katholikus legényegyletbe van. Reméljük, 
hogy minél előbb megszabadulnak majd a 
csuhások karmai közül, ha szakegyletünk 
itt is megkezdi működését. A keresztény 
szoczializmust terjesztik itt a papok segít
ségével, ezzel elakarják vonni a munkás
népet a czéltudatos szervezkedéstől. De 
úgy hisszük, hogy ez nem fog sikerülni. 
Szaklapunkból kivesszük, hogy már afodrász- 
segédek is az igazi utat megtalálták a szer
vezkedésre. Ennek a szervezkedésnek nem 
szabad szalmalángnak lenni. Előre szaktár
saim. Gyüjtsíink előfizetőket szaklapunknak. 
Tanuljunk, fogjunk kezet valamennyi mun
kástestvéreinkkel, a jövő mienk lesz. Testvéri 
üdvözlettel Seper Mihály.

Zalaegerszeg. Örömmel vettem tudo
másul, hogy végre megalakult és hogy ön
állóan működik szakegyletünk. Lapunkat
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csak most pénteken kaptam meg, melyet 
igazán élvezettel olvastam körösztül. Magasz
tos eszméket tartalmaz, és hiszem, hogy 
megvalósul mind az, amit lapunk tartalmaz. 
Elviselhetetlen lett már helyzetünk, oda 
vagyunk vetve a főnők urak kényük ked
vüknek, úgy bánnak velünk, mint egy 
játékszerrel és mi kénytelenek vagyunk 
tűrni, ha nem akarjuk azt, hogy üzlet nél
kül legyünk. Egy megegyezés jött létre 
nálunk, a megegyezés abból állt, hogy min
den üzletet tartoznak este 8 órakor bezárni. 
De sajnos nemhogy 8 órakor, hanem 9, 
sőt ‘/a 10 óráig is nyílva tartják az üzletet. 
Mert az egyezséget hol az egyik, hol a 
másik főnök szegi meg. De most elkezdünk 
mi fodrász-segédek szervezkedni, akkor 
majd betartják a 8 órai zárást. A szaklapot 
minden egyes szaktárs olvasta és vala
mennyien előfizetői leszünk, és oda fogunk 
törekedni, hogy majd egyesült erővel kivív
juk mindazt, amit szaklapunk vezető czikké- 
ben foglaltadnak. Éljen az öntudatos szer
vezkedés. Szaktársi üdvözlettel Doma J .

Alsó-Kubili. Mint az ország egyik leg
távolabbi városából küldjük üdvözletünket. 
Örömmel olvastuk szervezkedésieket. Mi sem 
fogunk hátramaradni, mi is szezvezkediink. 
Már összeírtuk valamenyi fodrász szak
társaink czimét. Az előfizetéseket posta 
utján fogjuk beküldeni. A főnökök is helyeslik 
szervezkedésünket. Vasárnap vagyis június 
27-én alakítjuk meg az asztaltársaságpt.

Blum Ádúm.

Kaposvár. Igazán nem tudok kellő mérték
ben kifejezést adni annak, hogy milyen 
örömmel fogadták kaposvári szaktársaim 
szaklapunkat. Németh Géza szaktársunk 
beszéde lepett meg engem, és mondhatom 
szinte jól esett az, hogy már nem frázisokkal 
és elkoptatott jelszavakkal bolonditják a 
fodrász-segédeket, hanem hogy már a fodrász 
segédek is öntudatos szervezkedéshez láttak. 
Kérem a szaktársakat, hogy kimerítő választ 
adjanak arról, hogy lejöhetne-e egy pesti 
szaktárs az asztaltársaságot megalakítani. 
Mi támogatni fogjuk lapunkat erkölcsileg és 
anyagilag is. Kötelességet vélünk teljesíteni 
és biztosíthatjuk a szakegylet vezetőségét, 
hogy mind egy szálig a kaposvári fodrász
segédek tagjai lesznek a szakegyletnek. Még 
a főnökök is pártolják szervezkedésünket. 
Sok főnök azt mondja, hogy jobb lenne 
ha a szaklap czime a Magyarországi Borbély 
és Fodrászok Szaklapja lenne. Azt mondják, 
hogy még nem olvastak olyan igazi meg
győződéssel írott lapot soha mint a mi 
lapunk. Dolgozzunk, fáradozzunk és akkor 
ugyhiszem, hogy sorsunk megjavul. Szak
társi üdvözlettel Nagy Lajos.

Budapest. Testvérek! Szaktársak! Ma 
láttuk kitartó fáradozástok első szikráját. 
Ma erősödött meg bennünk az a tudat hogy 
vezető szaktársaink jó útra találtak. Ezért 
sietünk üdvözölni benneteket, hogy immár 
nem lidércz-fény csalása után indultatok, 
de a szabadságnap fénysugara adta keze
tekbe egy foszlányát, hogy utat mutasson 
ama vaksötétségből való kiszabadulásra 
melybe úgy saját valamint főnökeink hanyag
sága és nem törődömsége vezetett ben
nünket. A mai nap reánk nézve életünk 
legboldogabb napjai közé tartozik, mert ma 
látták szemeink először a szabadság remé
nyének szikráját. Bevilágított ez a lelkünk 
mélyébe oly erősen, hogy azt onnan ki
oltani többé nem lehet. Tehát napvilágot

látott elnyomatottságunk. Rajta tehát, 
! fogjunk kettőzött erővel dicső munkánkhoz, 
most kezd a tudatlanság hosszú álmából 
ébredezni s bár lassan de mégis bekövet
kezik az az óra, hogy fakirjaink fel ocsúd
nak s nem mámorás fővel de tiszta agygyal 
tiszta lélekkel fognak az igazság zászlaja 
alá csatlakozni Előre tehát, csak bátran 
előre, az igazságnak győznie kell. T. K. K. L.

Nagy Károly. Üdvözlöm önöket, da
czára annak, hogy főnök vagyok. Régi 
hiányt pótol szaklapunk. Ugyhiszem, hogy 
most már nem csak a segédek, hanem a 
mesterek is meg fogják találni a boldogu
láshoz vezető utat. Itt Nagy Károlyban 
minden tehetségemet arra fogom fordítani, 
hogy az asztaltársaság megalakuljon. Na
gyon kérem a szaktársakat, hogy az elhe
lyezésre nézve adjanak kellő felvilágosítást. 
Minden üresedést ezentúl a szakegyletbe 
fogunk bejelenteni és onnan is fogunk 
munkást venni. Régen volt az igaz, de 
Sidnay nem tesz többé tőlem el 10 forin
tokat, mint eltett abban az időben, mikor 
még segéd voltam. Szaktársi üdvözlettel 

Luczay Menyhért.

Vidéki szaktársaiuk figyelmébe! Né
meth Géza .szaktársunk folyó hó 4-én vidéki 
körútra indul. Németh szaktárs általunk 
fel van hatalmazva úgy előfizetéseket 
lapunkra felvenni, valamint a szervezkedés 
tekintetében útmutatással szolgálni.

‘Vegyes közlemények.

Szvacsina Menyhért.

Junius hó 22-én a Szent-László kórház 
hallottas házából temettük el egyletünk tag
ját, Szvacsina Menyhértet. Koszorút helyez
tünk ravatalára. Fiatalon, 22 éves korában 
halt meg szegény szaktársunk. A ravatalnál 
Borbás Rezső szaktárs tartott lendületes 
szép beszédet, a sírnál pedig Németh Géza 
szaktárs búcsúztatta el halottunkat.

Köszönet nyilvánítás. Mindazok, kik 
felejthetetlen egyetlen fiam temetésén részt- 
vettek és engem anyai fájdalmamban vigasz
taltak és felkerestek, különösen a Budapesti 
Fodrász-Segédek Szakegylete, fogadják 
hálás köszönetemet.

Tolna-Mőzs, 1904. junius 26-án.
Özv. Szvacsina Josefa.

Munkaközvetítés. A budapesti bor
bély- és fodrászsegédek szakegylet elhe
lyezési osztályát úgy a helybeni, mint a 
vidéki főnököknek legmelegebben ajáljuk. 
Úgy a segédek, mint a főnökök részére 
díjtalan az elhelyezés. Vidéki megbízások 
pontosan lesznek eszközölve.

YVeinberger Mór ki 30 évig Pápán 
fodrász-mester volt, junius 27-én, 62 éves 
korában meghalt. Az elhunytban Balogh 
Pál szaktársunk apósát gyászolja.

Nyilatkozat. A „Fodrász Ujság“ junius 
1-én megjelent számában sztrájk czim alatt 
Bechtold Miklós magát mint a „haladó 
párt" egyik fővezérének nevező alak két
ségbe vonja azon szónok beszámithatósá- 

| gát, ki Piszter Kálmán szaktársunk ravatala

felett beszélt. Én, ki mint szakegyletünk 
képviseletében azon nevezetes beszédet el
mondtam, nem hagyhatom szó nélkül Bech
told Miklós kijelentéseit Nem azért mintha 
tán védekezni akarnék, mert ugyan kiveszi 

í komolyan Bechtoldot és haladó pártját, 
írói tehetségéről nem akarok az én „m agán - 
tuciós“ szaktársamnak bizonyítványt kiállí
tani, mert azt már egy Ízben kiállított a 
„Fodrász" czimti újság. Ez a lap kezembe 
került és ott le van közölve szóról-szóra, 
betüről-bettire, hogy az én „magántudósu 
szaktársam a betűvetésben milyen nagy 
mester. Tudom, hogy szegény csak eszköz 
volt, tudom azt is, hogy ő kelmének, va
gyis Bechtoldnak annyi köze volt a czikk 
megírásában mint pl. a kínai anyacsászár
nénak „A hang Ezsaué." Úgy hiszem ked
ves Bechtold, hogy ön médium volt. Médi
uma volt Paulik József urnák. És ha ez igy 
áll, akkor valószínű, több mint bizonyos, 
hogy Strohmann. Már pedig a jó Ízlés azt 
diktálja, hogy ha valaki ártatlan valamilyen 
dologban (mint pl. Bechtold) a sztrájk 
czimii czikk megírásában, annak békét kell 

i hagyni. Nem is bántom Bechtoldot, csak 
azt akarom megjegyezni, hogy abban az 
ellenünk intézett czikkben az van mondva, 
hogy ne mutassunk vöröset a fodrász
segédeknek, mert attól megvadulnak, mint 

I a bikák. Mi nem féltjük a fodrász-segéde- 
i két a piros jelvénytől, hanem inkább félt
jük olyan alakoktól, kik két téglával verik 
mellüket és „szabadalmazott hazafiaságuk"

, hangoztatása mellett, szolgalelktiségben és 
butaságban akarják tartani továbbra is a 
fodrász-segédeket. Csak ennyit kedves 

j Bechtold ! Németh Géza.

Általános Fogyasztási Szövetkezőt. E 
czim alatt a múlt hóban uj fogyasztási 
szövetkezet alakult meg Budapesten, a mely 
hivatva lesz Magyarországon is a fogyasz
tás szervezését arra az egyedüli helyes 
alapra fektetni — mint azt számos külföldi 
példa mutatja — a fogyasztó a közvetítő 
kereskedelem kizárásával jut az áruhoz, s 
igy árban és minőségben előnyösebb áru
kat kap. Az „Általános Fogyasztási Szövet- 
kezet“ Dob-utcza 16. szám alatt nyitotta 
meg üzletét s gyönyörű, gazdag berendezé
sével már messziről felkelti a figyelmet. A 
szövetkezetben kaphatók a fűszer- és gyar
matárun kívül zsiradék, hentesáruk, élő
baromfi, vaj, tojás, sajtfélék, bor és szeszes 
italok, továbbá konyhafelszerelési eszközök, 
valamint szén, fa stb. stb. Tagja lehet a 

' szövetkezetnek mindenki, a ki legalább egy 
20 koronás üzletrészt jegyez, a mely összeg 
kéthetenkénti 1 koronás részletekben is tör- 
leszthető, joga van azonban a tagnak már 
az első részlet befizetésekor is bevásárolni. 
Legalább 10 kg.-ot kitevő megrendelések 
díjtalanul házhoz szállíttatnak.

Szvacsina Menyhért szaktársunk ko
szorújára a következők adakoztak:

N. N. 20, Kivovits Károly 1 —, Márton Gyula 
30, Atlasz Adolf 30, N. N. 30, F. 1. 20, F. O. 40, 
Speicher személyzet 60, Klincsár F. 30, Schwarz 
segédek 20, H. R. segédek 30 —, N. K. 20‘ Eich- 
chardt György 30, Pétiéi* Frigyes 20, Németh 
József 30, Kathrein János 30, Fischer Ferencz 40, 
Princz és Hutter 30, Lasztamiry Károly 20, Kiss 
István főn. 20, Scmidt Sebestyén 20, Diczkov Mik
lós 20, Hesz Miklós 4t). N. N. 10, Nikolics 20, 
Deffert János 40, Brikits János 20, Sch. D. segéd
jei 40, Manuzich Kara 20, Hoffmann György 20, 
N. N. 30. Mayer József 20, Kalit Ferencz 20, 
Juhász 20, Kierer Miklós 20, Iván Mihály 20, 
Mangol János 15, Hufnagel Henrik 20, Tóth Zsig- 
mond 20, Halbherz Mátyás 30, Repeső János 50,
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Jerkov Vidor 30, Mali György 30, Jerusse Gábor | 
30, Horváth Ferencz 30, Sojkin István 30, Hering 
József 20, Hasz Lajos 20, egy szoczialista mester 
20, Czillich Péter 20, K, M. 20, H. W. 30, Sch. M. 
10, Kohl J. 30, Hajós-u. 15, 20, Honedlin 20, 
Weisz Bero 20, Palágyi Aladár 20, Palágyi Miksa 
czég 20, Rosti Vilmos 20, Pidjen Fiilöp 10, Mayer 
Péter 20, Guldán Ignácz 20, Wirth Henrik 20, 
N. N. 10, Balthazár A. 30, Balogh Pál 20, Jobb 
Ferencz 20, Michelics czég 10, Braun László 30, 
N. N. 20, S. G. 10, Kaiser 10, Tordy Péter 40.

Kgylcti hírek.
Választmányi ülés minden második csü

törtökön.
Pénztári órák  kedden és pénteken este 

7,9-től 10-ig. Vasárnap d. u. 3—6-ig.
Munkaközvetítés délelőtt 8— 12-ig, dél

után 2—6-ig.
Beiratási-dij 50 fillér. Tagsági-dij iieten- 

kint 30 fillér.
A szakegylet tagjai részére a következő 

előnyöket nyújtja: Munkaközvetítést, jog v é
delmet, utas-segélyt, munkanélküli segélyt.

Szak egylet helyisége, VII., Oessewfly- 
utcza 26., I . oni. magánhelyisógben van.

Felkéretnek a szakegylet tagjai, hogy 
járulékaikat legrövidebb idő alatt rendezzék, 
mert a választmány határozata értelmében 
a hátralékosokat név szerint fogjuk felszó
lítani szaklapunkban.

H orvát Ferencz, pénztárnok.
Figyelem szak egyleti tagok! A vá

lasztmány utasítása szerint csak azon tagok 
részére küldünk a jövőben lapot, kik egy
leti járulékaikkal 4 héten túl nincsenek 
hátralékban. A lapbizottság.

Szakegyletünk gondnokát Weisz Ar- 
noldot a választmány megbízta a tagsági 
járulékok beszedésével. Felkérjük tehát tag
jainkat, hogy a pénztári órákon kívül szí
veskedjenek a pénzbeszedőnél tagsági di
jaikat lefizetni. A pénzbeszedő 3'J filléres 
egyleti bélyegekkel nyugtázza a fizetett 
összeget. A választmány.

Jegyzőkönyvi kivonat. Az 1904. május 
hó 12-én megtartott választmányi ülésről. 
Várossy Károly elnök napirend előtt beje
lenti Piszter Kálmán szaktárs elhunytát. A 
választmány jegyzőkönyvileg fejezi ki rész
vétét. Reiter szaktársnak lemondását tudo
másul veszi a választmány. Óváry szaktárs 
jelenti, hogy a jelenlegi helyiséget 560 kor. 
bérösszegért vette fel, tudomásul vétetett. 
Horváth Ferencz szaktárs márczius 20-tól 
május 1-ig a pénztári jelentést terjeszti elő. 
Bevétel volt május 1-ig 332 kor. 82 íill. 
Kiadás volt 272 kor. 2 fill. A választmány 
tudomásul veszi a pénztári jelentést. A 
munkaközvetítés tárgyában Atlasz Adolf 
interpellálja az elnököt. Várossy elnök ki
elégítő válasza után az ülést az elnök bezárta.

Jegyzőkönyvi kivonat. Az 1904. május 
26-án tartott választmányi ülésről. Várossy 
elnök megnyitja az ülést. Titkár jelenti, hogy 
junius 1-én meg fog jelenni a „Magyar- 
országi Borbély- és Fodrász-Segédek Szak- 
lapja“, kéri a választmányt, hogy hasson 
oda, hogy a szakegylet részéről úgy anya
gilag, mint erkölcsileg támogatva legyen a 
szaklap. A szaklap ügyét egy külön lap
bizottság kezeli. A választmány a legnagyobb 
lelkesedéssel kimondja, hogy a szaklapot 
támogatni fogja és azt minden körülmények 
között fentartani is hajlandó. Nagy Béla 
egy ügyrend kidolgozását sürgeti. Egy ter
vezetet felolvas, melyet a választmány egy 
3 tagú bizottsághoz utasít. Több apró ügyek 
elintézése után Várossy Károly elnök az 
ülést bezárja.

Bekiildetett.
E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelőssé

get a szerkesztőség.

Mint a borbély- és fodrászsegédek 
betegsegélyző pénztárának közgyűlési ki
küldöttje alkalmatlankodom a t. szerkesz
tőségnél a czélból, hogy lenne szives b. 
lapjukba soraimnak helyt adni. Úgy hiszem, 
hogy szolgálatot vélek teljesíteni, ha azon 
állapotokat, melyek a fodrászsegédek be
tegsegélyző pénztáránál uralkodnak a nyíl- ( 
vánosságra hozom. Egy eset történt az 
elmúlt napokban, melyet nem hagyhatok 
szó nélkül és ugyhiszem, hogy mindazok, 
kik kellően mérlegelni képesek ezen eset 
horderejét, belátni fogják azt, hogy beteg- 
segélyzö pénztárunk nem áll azon a fokon, 
melyen állania kellene. A mi betegsegélyző 
pénztárunk nem nyerészkedésre épített vál
lalat, hogy ott a mi rovásunkra, a mi bő
rünkre olyan játékot űzzenek, a mely ellent
mond minden humanitásnak. Az eset a 
következő: Folyó hó 20-án megjelentem az 
ipartestületben és bejelentettem Szvacsina 
Menyhért halálát. Engem semmiféle érdek 
vagy rokoni kötelék nem fűzött az elhunyt
hoz, pusztán a nálam dolgozó segéd (ki
nek jó barátja volt az elhunyt) kért fel 
arra, hogy intézkedjek eltakarítása iránt, 
mert senkije sincs itt a fővárosban az el
hunytnak. Miután emberbaráti kötelessé
gemnek tartottam azt, hogy közbejárjak 
ezen esetnél. Kértem az ipartestületbe, 
hogy Szvacsina Menyhért mint a pénztár 
jogos tagja részére utalják ki a temetési 
költséget, vagy gondoskodjon a pénztár 
eltemettetéséről. Paulik József ur erre azt 
mondta, hogy az illető nem jogosult tag, 
részére egy fillér sem adható. Kurz ur 
pedig azt felelte, hogy úgy is sokba ke
rült a korházi ápolás, nem lehet segélyt 
adni. Majdnem két napi huza-vona után 
végre, midőn bebizonyítottam hogy jogo
sult tag volt Szvacsina Menyhért, utalták 
ki a temetési költséget. A temetésen a 
betegsegélyző pénztár nem képviseltette 
magát és ha a budapesti fodrászsegédek 
szakegyletének tagjai nincsenek a temeté
sen, akkor megesett volna az az eset, 
hogy szegény özvegy anyján kívül hárman 
kisérjük utolsó útjára elhunyt szaktársun
kat. Tudtommal a betegsegélyző tartozik 
az elhalálozott tag eltakarításáról gondos
kodni. Eddig úgy volt szokásban, hogy ha 
a tag meghalt, a betegsegélyző hivatalosan 
képviseltette magát. Nem tudom miért mu
lasztotta el most? Az én véleményem meg 
van mindazokról, kik ma a pénztár élén 
állanak. Ott egy klikk uralkodik, s az azt 
cselekszi, a mi neki jól tetszik. Felelős
ségre ugyan ki vonná őket ? Felhívom te
hát szaktársaimat, hogy ha majd pénztári 
kiküldötteket választunk, sorompóba kell 
lépnünk, olyanokat válasszunk az egylet 
élére, mely nem az úgynevezett rebachot, 
vagyis nyerészkedést, hanem a tagok jo
gait fogja szem előtt tartani. Ezt tartottam 
megjegyezni és hiszem hogy mindazok, 
kik ezen esetből kifolyólag helyes véle
ményt tudnak alkotni, be fogják látni azt, 
hogy a mi betegsegélyző pénztárunknál 
milyen tarthatatlan állapotok uralkodnak.

Bpest, 1904 jun. 24. Barocsay Lajos 
fodrászmester.

Felelős szerkesztő: FÖLDESSY PÁL. 

Kiadja: A LAPBIZOTTSÁG.

M É S Z Á R O S A ?
olcsó druhdza  

Budapest, Király-ulcza 28.
Csuda olcsó szabott á ra k .

FLOH LEA

Fodrász- 

kabátok
dús választék és ölesé árban

Benkő Sándor
munkásruha gyárában 

Budapest^ VI., Ó-utcza 1. szám

kaphatók. Saját készítmény!
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Budapest, VIII. kerület, József-körút 17. szám.

első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú köszörüldeje,

_______-___ _ aczéláru és fodrászati czikkek raktára. -

Ajánlja dús válaztéku raktárát úgy hajnyirógépek, ollók, borotvák, fenőszijjak, fenőkövek, 

fésűk, kefék, valamint teljes fodrászati felszerelések és az összes pipet eczikkekben

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 .

B udapest, gotten biller*utcza 6 a .
Ha ön Wenn Sie

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

maradni.

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.

KHAÜS VICTOB
vili. erőre berendezett mü- és beretva homoru-köszörüldéje

Budapest, VI., Király-utcza 78. szám.

Aki
borotváit, ollóit, haj vágó gépeit stb. 
kitünően, jótállás mellett óhajtja kö- 
szörültetni, forduljon bizalommal 

fenti czéghez.
Legolcsóbb bevásárlási forrás min
dennemű elsőrendű aczélkészitmé- 

nyekből.
Vidéki megrendelések pontosan esz

közöltetnek.
A t. fodrász urak figyelmét felhívom 

versenykéseimre.

Wer
seine Rasirmesser, Scheeren, Haar- 
schneide-Maschinen etc. vorzüglich 
mit Garantie geschliffen habén wi)l, 
dér wende sich vertrauensvoll an 

obiger Firma.
Billigste Einkaufsquelle in sámmt- 

lichen I-ma Stahlwaaren.

Provinzauftráge werden prompt 
effectuirt.

Auf meine Concurrenz-Messer mache 
ich die Herren Friseure aufmerksam.



1 czikkek felszerelési üzletünket, VII., Erzsébet-körut 3 3 .  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 színben kaphatók, darabja 5 és 6 korona.
Méretnek elég uj háthossza és mellbőség.

Hazafias üdvözlettel

GÁSPÁR TESTVÉREK
B U D A P E ST

VII., Erzsébet-körut 3 3 .  szám
V______________________________________________________________ t
KIVOVITS KÁROLT Illatszer, pipere, szappan és fodrászati czikkek raktára 

f o d r á s z  Budapest, VI. kér., Teréz-körut 44. szám.
T i s z t e l t  s z a k t á r s  U r ! A jelenleg használatban levő 00-as gépek hibái általánosan ismertek. A leggondosabb és leg

elővigyázatosabb kezelés mellett is szúrnak és csípnek, de különösen a már kissé ránczos nyakon állandóan megnehezítik a nyírást.
Ezek a tapasztalatok késztettek arra, hogy a gépeket megjavítsam és hibájukat kiküszöböljem. Hosszú munkálkodás után 

sikerült is annyira megjavítanom a szakálvágó gépet, hogy használatuknál a szúrás és csípés teljesen ki van zárva. Üzletemben 
most már állandóan az én módszerem szerint tökélesiiett gépekkel dolgoznak segédeim és igy alkalmam volt tapasztalni, hogy az 
ekként szerkesztett gépek használatánál a fenti hibák nem fordulhatnak elő, csípést úgy szúrást a legkisebb mértékben sem okoz
nak és igy megbecsülhetetlen előnynyel bírnak a többi gépek fölött. - A gépeket Anglia egyik legelőkelőbb aczél nyirógép 
gyárában készíttetem, a mi szintén teljes biztosítékot nyújt kiváló minőségük mellett.
A gépek ára darabonként, 7 kor. 5 0  fill. | Ugyanezen módszer szerint szerkesztett hajvágó-gép 2 feltoló fésűvel együtt 7 kor. 5 0  fill.

Midőn szives rendelményeit kérem, bátor vagyok b. figyelmét illatszer-, szappan-, aczél- és kefe-áru raktáromra felhívni, 
biztosítván t. szaktárs urat, hogy egyedüli törekvésem leend pontos és lelkiismeretes kiszolgálásommal nagybecsű megelégedését 
kiérdemelni. Kiváló tisztelettel K lv o v its  K á ro ly
Eredeti Solingenl borotvák a/w, V8, %> % széles- Bay rum » l/« » » 2fci.— Hajkefe valódi seriéből » 70 » 2.—

ségben ára 3-tól 4-kor.-ig. » » '/i » » 33.— Kölnivíz 1 4, l,a, 1 , literes üvegben literje 3 .—
Haj- és szakálvágó ollók darabja 3-tól 4  kor.-ig. Öloc Hyalin darabja 1.40 » féltojásdad üvegben, kicsiny iivek tcztként 6. -
KitUnö fenőszljjak darabja 1.80 -tó l 5 kor.-ig. Borotváló-creme Saton és Jupiter dobozb. tcztja 8.— » » » nagy üveg » 12.—
Bel- és külföldi illatszerek és pipereszappanok olcsó Brillantine gömbölyű magas üvegtégelyben » 4.80 » hatszögletes üvegben kicsiny » 4.80

árban. » tojásdad üvegtégelyben » 3.60 ' » » » nagy » 0.60
Kéretik rendeléseknél a tévedés elkerülése végett » kis üvegtégelyben » 2.40 Krepp műhaj, minden színben méterje — .50

a pontos czim kiírása az áru és az ár megjelölése [)'á olaj-kivonat üvegje .40 Lemoso tál porczellanból drbja 1.20
• Eau Atheienne, fejmosószesz üvegben tcztja 12.— Pipetta gummibol drbja 1 kor. és 1.20

K iv o n a to s  á r je g y z é k  ; Eau Portugál 12 — Por fésű puspang fából tcztja 2.40
Korona Eau Vegétale » 18.80 Szappanozó tányér porczellánból drbja — ,50

Asztali félsz, készlet 4 részből minden szinb,3.80tól 7.50 Eau de Quinine » 12.— Szappanozó ecset drbja 40 fillértől 1,—
Arczpor szagositott, kilónként 1.60 Fésű fehér szaruból, barna v. fekete kautsukb. » 3.60-5-ig Szájviz dr. Grensill-féle tcztja 6.—
Bajuszkefe toalett asztalra 30 fillértől 1.— Ferencz pálinka nagy üvegben » 10.— Szivacsok 12 fillértől feljebb

» zsebbe való tokkal v. nélkül 24 » — .80 » » kis üvegben » 8.40 Tablett Regina nagy drbja —.90
Bajuszkötő fehér vagy fekete selyemből 40 minő- j Fogkefe legjobb gyártmány tcztja 3.—tói 9.60 » » kicsi » —,60

ségben tuczatja 1.60-tól 6 ,— Fogpor Dr. Grensill-féle gömbölyű dobozb. tcztja 6.— Tablette du Roi (puder kő) kellemes illattal » —.3n
Bajuszpedrő magyar nemzeti üvegben tuczatja 1.80 » Dr. Herder-féle nagy dobozban » 4.80 Viasz-pomadétojásd.rudakbantcztja6ü-l-l.40 -160-2 .-

» ón haüvelyben, kicsi » 1.68; » » » kis dobozban » 2.40 » gömbölyű » franczia tcztja 2.10—4.80
» ug >,naz nagy » 2.40 Fejtámlavédő papir, 100 letéphető papírral drbja —.20 Vizszóró csövek dugóval v. csavarral drbja 1.—
» iszaujlaki vagy jászberényi » 3.60 Franczia gummi különlegességek tcztja 1.20-tól 3.—

Bajusztu v > ascaro  dobozb. tükörrel és kefével drb—.80 Hajfesték felszereléssel drbja 3 .—
» doboz nélkül » — .40 » felszerelés nélkül » 2,— Itt elő nem sorolt egyébb szükségleti czikkek leg-

Bandolin íiveg-tégelyben üveg dugóval tuczatja 3.60 | » Czerny-féle Tanningene » 4.— jutányosabban számíttatnak.
Bay rum fejmosószesz 12 .- j Hajháló, valódi hajból, egész v. minden szinb. " 2.50

» Bergmanu-féle l\ literes üvegben 1 3 .— j Hajpor bojt drbja 20 fillértől —.70 Nagyobb rendeléseknél megfelelő árengedmény I
A gépekre vonatkozó rendeléseket kérem minél előbb eszközölni mivel a kereslet ezen czlkk Iránt igen nagy és a készlet elfogyása esetén az után-

rendelés m egérkezése Angliából hosszabb Időt vesz igénybe.

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

W ^

Bajuszkötő ipartelepe
BUDAPEST.

Kivitel a világ összes államaiban.

Minta raktár:

VII. kerület, Erzsébet-körut 33. szám.

2. szám. MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- és FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA 7. oldal.



MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- és FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA 1. szám.8. oldal.

Az összes fent ábrázolt borotvák saját műhelyembe vannak köszörülve, használathoz 
egész készen jen ve, darabonként franczia élű %  keskeny 3 kor., félkeskeny */8 3 kor. 20 fill. 
'/9 széles */g 3 kor. 40 fill., ugyanazok félhomoru vagy egész homorú éllel ;,/8 keskeny 3 kor. 

20 fill., 4/8 félkeskeny 3 kor. 40 fill., 6/s félszéles 3 kor. 60 fill., 6/3 széles 4 kor. 
Paragon jelegű borotvák keskeny 4 kor., Va széles 4.40, egész széles 5 kor.

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

mányú 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
üzletem és különféle czikkekbcn megna
gyobbított raktáram megtekintése végett 
felhívom 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. 
v2 mm. vágásra. Franczia Barignend 3 és
7 mm. vágásra 6 kor. 3, 7 és 10 mm. 
7 kor., szakálvágó */. mm. vagy 6 mm. 5 kor

Spatz Henrik nyomása, Budapest, VII. kerület, Dob-utčža~ 557 szám.
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