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Az á r s z a b á l y .

A budapesti fodrász-mesterek ugy- 
látszik végre még isegyet értenek. 
Ugyan is egyet értenek abban, hogy 
felemelik azon szégyenletes kiszolgálási 
dijat, amely jelenleg „amit tetsziku rend
szeren alapszik.

Tehát már ők is elismerik, hogy az 
nem díjazás, hanem alamizsna, amelyet 
munkájukért kaptak. Pedig mikor mi 
ez irányban a mozgalmat megindítot
tuk és hangoztattuk, hogy a mi iparunk 
művelőinek épp oly joguk van becsü
letes munkájukért tisztességes árat 
követelni, mint bármely más iparos
nak; akkor ők nem voltak velünk egy 
nézeten. Azt mondották, hogy a fod
rász ipart nem lehet a többi iparhoz 
hasonlítani, mert ez nem életszükséglet, 
hanem fényűzés, vagy a legjobb eset
ben nem köz szükségleti ipar. De leg
főképp azért vitatták és ítélték el moz
galmunkat, mert az eszme tőlünk eredt. 
Emlékezzünk vissza ez év szeptember 
22-ére, "hűkor nálunk a szakegyletben 
értekezletet tartottak Nem ugyanazt 
hangoztattuk mi, amit ők ma már las
san érvényre fognak emelni? És a mai 
előharczosok akkor ezt gyerekségnek, 
sőt lehetetlenségnek minősítették. Azt 
mondották, hogy ha majd (mire szin
tén rá mutattunk) olyan tűrhetetlen 
lesz a helyzetük, hogy nem nyújt kellő 
megélhetést, akkor ők mi nélkülünk is 
megtalálják a módot ennek orvoslására 
s velünk semmi közösséget nem vál
lalnak, haladnak a régi utón.

Mind ebből azt lehetne érteni, hogy 
ezelőtt 3 hónappal oly virágzó és oly 
fényes megélhetést nyújtó ipar volt a 
fodrász ipar, mint a többi közt egy 
sem. Mit látunk újabb 3 hó múlva ? 
Ezen eddig oly fényes és virágzó iparág 
oly tűrhetetlen viszonyok közzé jutott, 
hogy képtelenek belőle megélni és ma 
már alamizsnának minősitik a jövedel- 
mezését, sőt még egy eleven képvise
lőt is fogtak ennek bizonyítására, aki 
melesleg megjegyezve, mint laikus, mint

„vendég,“ • halvány sejtelemmel sem 
bir ez iparban k-tező kórságról.

Igen! Egy képviselővel parentáltat- 
ják el a közeli elmúlása előtt az eddigi 
oly virágzó ipart. Halljátok ezt ti 
fodrász-kismesterek, most már nincs 
okotok kétségbe esni, ha megjelentek 
a rendkívüli közgyűlésen és elfogad
játok határozatképpen a perczentuáíis 
béremelést?!

Ebben van a feltámadás és meg
újhodás bölcsesség köve. Ettől nyom
ban kipusztulnak a kontárok kik rák
fene módjára ülnek nyakatokon, sőt a 
piszkos konkurrenczia is nyomban 
megszűnik, tejjel mézzel folyó kanaán 
lesz a fodrász ipar és ez természetes 
is. Hisz ott ahol ma 29 kr. a borot- 
válás ott 25 lesz, ahol 10 volt 15, ott 
pedig ahol 5 6 kr. volt, rögtön 7 10
kr.-ra lesz felemelve. Mily csodás, 
mily fényes megoldása és előmozdítása 
ez iparunknak (?)

Lássátok ti kétségbe esettek, mily 
szerencsés operáczió révén lesz meg
mentve ezen haldokló ipar. Mig diag
nózis is van hozzá, a tiszti főorvos 
szabályrendelete a neve. De most ha 
a nagyközönség szintén arra fog hivat
kozni, hogy az általános drágaság 
nem engedi meg neki a felemelt dija
kat fizetni, mert hiába hangoztatják 
azt, hogy a közönség pártolja ezen 
elhatározásukat. Az nem igaz! A pár
tolás csak látszólagos, mert nem kér
dik meg mindegyiktől s olyanoknak 
említik, akiknek hizeleg az, hogy őket 
gavalléroknak tekintik.

A nagy többség nem pártolja az ár
emelést sőt nem is tudja, hogy mit 
akarnak ezek az urak. Most tegyük 
fel, hogy azok elmaradnak és olyan 
üzletet keresnek, ahol a régi tarifa 
szerint szolgálják ki őket. Már pedig 
ilyen üzletet nagyon sokat fognak 
találni. És mit fognak tenni a többiek 
ezen régi irány követőivel, talán kerék
be fogják őket törni ? Nem ! Hanem 
szépen követni fogják a többiek is 
annak a példáját, mert a kenyér az

első. Semmi eszközük sincs nekik, 
melylyel kényszerithetnék az illetőt az 
ő rendszerük elfogadására és éppen 
ezért ezen megindított mozgalmuk 
sikertelen lesz, sikertelen lesz legfőkép 
azért, mert alkalmazottaikat ki hagyták 
a játszmából, sőt azok megrövidítését 
vonná maga után a jelen áremelés. 
Meggyőződhettünk róla mikor a közön
ség valamit csak némileg is drágának 
tart, ezen többletet az eddigi nekünk 
szánt alamizsna filléreken próbálja 
megtakarítani. Mily óriási módon fogunk 
mi károsodni, mennyivel lesz kevesebb 
a mi alamizsna keresetünk. És e miatt 
nem emeli fel szavát az az iparmentő 
klikk, amely ma a nyomorúság vörös
tengerén akarja keresztül vezetni a 
mestereket. Nekünk nincs kifogásunk 
a mesterek mozgalmának lényege ellen, 
sőt örülünk neki, eltekintve azon gyalá
zatos bujosditól, melyet velünk szem
ben cselekedtek, mikor mi ugyanezen 
mozgalmat megindítottuk. De igen is 
kifogásoljuk és a legkeményebb harczba 
szállunk akkor, midőn mint most is a 
mi érdekeink ellen tőrnek és a mi 
megélhetésünket elviselhetetlenné akar
ják tenni.

Az ipar egyik elengedhetlen feltétele, 
hogy munkaadó és munkás megtalál
ják és biztosítsák munkájuk által a 
tisztességes megélhetést. És csak akkor 
ha ez biztosítva van, fejlődhet az ipar 
mert űzői csakis úgy fejleszthetik, ha 
kedvvel és tehetséggel dolgoznak annak 
érdekében. A mi iparunknak mindezen 
tényezők eddig hiányoztak s most 
mikor tudatára kezdenek ébredni annak, 
hogy becsületes munkáért, tisztességes 
árt kell követelni, ugyanakkor alkal- 
mazottaiknál elvetik a logika elvét és 
becsületes munkát követelnek a tisztes
ségtelen dijjazással szemben. Mert 
eltekintve a jelen körülmények között 
vajudozó kartelt, amelyet megkötöttek 
ugyan, de csak elméletben és becsület
szóra, már előre is csúfos kudarczot 
jósolunk, különösen az utóbbi forma 
miatt. A fodrász-mester nagyon könye-
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dén hajigálóznak a becsületszóval és 
egy ízben velünk szemben elhajtották, 
tehát most nincs. De ha véletlenül 
megtalálnák is, akkor sem ér semmit, 
mert meg van az a tulajdonsága, hogy 
ez kényszerítő hatással nem lesz azokra 
nézve, akik a kartelt nem fogadják 
el kötelezőnek magukra. Hátra van 
még az ellenőrzés módja a segédek 
által. De hát ez sem fog czélra vezetni, 
legalább a jelen körülmények között 
nem. Mert a segédek érdekeik meg- 
rontóit nem támogathatják, sőt tovább 
menve, mi segédek a haladást ttiztük 
ki czélul s ehhez tartozik az ipar fej
lesztése is, de mi egészben képviseljük 
a haladást s nem elégszünk meg azzal, 
hogy egyik része szakmánk képviselő
inek boldoguljon s a másik része 
nyomorultan tengődjék, ez nem is 
nevezhető haladásnak és csakis két 
feltétel alatt támogatjuk ezen kartelt. 
Támogatásunk fejében követeljük a 
szakegyleti elhelyezést és a borravaló 
eltörlését. Csupán e két pontbani 
találkozás esetén lesz biztositva a kar
tel eredményének sikere.

Mi tudjuk, hogy nélkülünk nem ér
hetnek el eredményt ez ügyben a 
főnökök, sokkal jobban ismerjük őket, 
s hogy a jelen esetben támogatásun
kat önként felajánljuk eme feltételek 
mellett, azt csupán a haladás érdeké
ben tesszük, s ha e feltételek nem 
lennének közbe szúrva részünkről, 
akkor csak a reakcziót szolgálnánk. 
Már pedig azt tenni sem elvünk, sem 
kedvünk nincsen. Hiába hangoztatták 
értekezleiken, hogy a segédi kar fogja 
teljesíteni az ellenőrzést, ebben téved
nek. A segédi kar nem fogja kikaparni 
számukra a sült gesztenyét.

Most már nem alkuszunk mint a 
múltban, ami a mienk, azt fogni is 
akarjuk. ígéretekkel, szép szavakkal 
már nem lehet bolonditani bennünket, 
ha mindjárt szavak is azok. Ma már 
tényezők vagyunk mi is. Mi is azt 
mondjuk nem kell az alamizsna, de 
kell a munkánkért a jogos, ledolgo
zott, biztos heti fizetés.

Ha felednek, csak azt ne feledjék, 
hogy bennünket ki hagytak a játékból, 
mert bizony nagy lesz meglepetésük 
ha mi előbuvunk.

A „ Reform
A főváros közegészségügyi tanácsa hajtó 

vadászatot rendezett a bozotos körül; liygé- 
nizáló rendeletét elsütötte a fodrász üzle
tekre, Flogy szükség volte-e reá, bajos 
megítélni. Ha czélja közegészség megóvása 
volt: oktalan; ha korszerű átalakitát akar 
teremteni, nem megvetendő, sőt elismerésre- 
méltó, mert egy beteg korszaknak jótékonyé

ságot gyakorló követelménye. Ismeretes ipa
runknak azon gyarló élhetetlensége, hogy 
magán segíteni nem tudott soha. Ha egy 
üzlet megnyílt tiz.-luisz évnek előtte, nem 
változtatott azon gazdája; nincs benne vonzó 
erő, nincs módosítás unalmas egyformaság, 
a kiszolgálásban semmi u j ; szóval a keres
kedelmi szellem hiányos a fodrász iparban.

Pedig tudott dolog, ez a mai kor mily 
szigorúan követelő, mily betegesen félő, a 
midőn mindenben bacillust vél, különösen 
ha hivatott faktorok szuggerálják ezen gyen
geségeket. Tudva tehát, hogy oly beteg 
a társadalom, hogy a nagy semmi árnyékot 
visiója megtestesíteni, mintha kierőszakolná 
magának; úgyszólván be beszéli magának, 
hogy a minden bőrbajokra a fodrász-üzletek 
nyújtják annak szétterjesztését (?), a köz
vélemény megnyugtatására el kell fogad
nunk az uj rendeletet minden tiltakozás 
nélkül és nékiink oda kell* hatni, hogy 
nyugodt lélekkel és nyugodt gondolkozással 
megoldhatóvá tegyük a rendeletből kifolyó 
anyagi érdekeltséget mindenek kielégítésére.

Néni szabad vakon belerohani a legkö
zelebb felismert megoldhatóságba, a vendég 
megzsarolásába. Következetesnek kell lenni. 
Minden józan gondolkozást! ember követ
kezetes is. A ki nem akar, vagy nem tud 
következetes lenni, az bűnt követ el úgy 
esetleg maga, mint a társadalom ellen; s akkor 
ne lépjen a cselekvés terére.

Azon főnökök kik a rendeletre meghoz
ták a deczember 1-én életbeléptetett uj 
rendszert, az árak felemelését, nem voltak 
következetesek. Feledték, hogy a vendég 
és közöttük áll a segéd munkás, ki a fennáló 
borravaló rendszerrel óriási veszteséget 
szenved, a mely kenyere volt; feledték, 
hogy vannak vendégek igények nélkül, a 
kik csak egyszerű borotválást kívánnak, 
mert anyagi helyzetük kenyérkérdés inkább, 
mint a hiúság kielégítése, s ha 15—20 kit. 
kérnek tőle egy borotválásért s azon felül 
a segéd borravalóért elébe áll, vájjon szá- 
inithatnak-e főnök uraim az ilyen vendé
gekre ? Vagy egyáltalán, hogy gondolkoznak 
önök? Boykottálni akarják e vendégeket?! 
Kényszeríteni akarják az egyedül borotvál
kozásra? Azt fogja tenni! Határozottan. 
Vagy ha bekövetkezik, hogy a vendégek 
a felemelt árakra azzal felelnek, hogy meg
vonják a segédtől a borravalót, vájjon 
száinoitak-e ezen eshetőség következmé
nyeivel? A munkás is élni akar, s ha már 
a bár szégyenletes — borravalót is el
veszti, jobbik eszéhez kap, s onnan köve
teli a kiérdemelt munkabért, a honnan jogos 
a követelése, a kinek tulajdonképen mun
kása; munkaadó főnőkétől fogja megélhe
tésére a díjazást követelni. Kérdem, mit 
tesznek főnök uraim akkor? . . . Mert csak 
befogják ismerni, hogy a munkás is ember; 
ki ha dolgozik, azért fizetést is vár, a 
melyből élni akar. Akkor újólag a nagy- 
közönség elé fognak állani áremeléssel ? 
Nem tudom mit fog akkor felelni a közön
ség -  csak gondolom! Azt gondolom, 
hogy semmit. De kerülni fogja a fodrász
üzleteket, úgy gondolva — hogy „A róká
nak is csak egy bőre van 1“

Ha már ennyit mondottam, megengedik, 
hogy egyéni nézetemnek is helyett adjak a 
reformálásban. Pl. részemről helyeselem a 
tarifa alkalmázását oly értelemben, hogy 
azt minden üzlettulajdonos vendégeinek 
ismerésével, kiszolgálása értékének meg
becsülésével, továbbá a vendég igényeinek 
megfelelő, saját belátása szerinti árat meg
határozzon; azért helyeselem, mert a ven

déget felbátorítjuk a kiszolgáltatásra, ha az 
nem csak borotválás, hajvágásra nyitja meg 
az üzlet ajtaját, de tudja, mi az ára egy 
fésülésnek vagy bajuszfelkötésnek. Gondol
ják-e főnök uraim, ha az a vendég tudja, 
hogy a segédnek fix-fizetése van, hogy 
borravalót nem kell adnia, nem lesz meg
zsarolva, nem számítanak az ő gavallériájára 
s kizárólag csak a munka értékét fizeti 
meg, a gyakoribb látogatója lesz az üz
letnek.

Gondolják-e hasznosabbnak az iparra 
ezen theoriát ?

Hány fésülés 5 krajczárjával, hány bajusz- 
felkötés 3 4 kr.-jával végeztetik el naponta
még a munkás üzletekben is. Itt lesz és igy 
tekintsék gavallérnak a vendéget.

Mindez a borravaló eltörlésével elérhető. 
Elégtételt adhat a megrendszabályozásnak 
a borravaló eltörlése oly értelemben : először 
ezzel okoljuk meg a bérletjegyek árfeleme
lését. A hol ma 1 fit 20 kr.-ról 2 írtra, 
melynél csak a borravaló csatoltatik a bér
letjegyhez. Ebben megokoltunk látja a 
vendég az áremelést.

Másodszor: az ismeretes fiokos szekrényt 
bővítsék ki, hogy minden törzsvendége 
az üzletnek hozzá juthasson, hol 1 forint 
50 kiért adták, legyen 2 frt. Ezen módosí
tással a vendég - ha megelégedett a ki
szolgálással — meggyökeresithető. Nem lesz 
szükség minden vendégnek egy egy kiszol
gálásánál fehérruha mosást felszámítani, de 
elhelyezni minden vendég fiókjába a tiszta 
szalvétát is s azt 3 —4-szeri használat 
után lehet mosásba adni.

Keltsünk bizalmat a vendégben magunk 
iránt, azzal haladjunk a reformálásba, nem 
pedig azokat is elriasztani, kik még tűrik 
mai fennálló helytelen rendszert. Csak ennyit. 
Dixi et salvavi animam !

És most hozzátok fordulok segédszak- 
társaim! Előttetek a jövő képe Látjátok?! 
Azt hiszem, mindnyájan érezni tudtok vélem, 
ki azt látom, hogy kenyerünk lesz veszen
dőbe dobva az uj rendszerrel, síkra száll
tok azért a kis falat kenyérért, melyhez 
életünkkel kiérdemelt munkánk árán jogunk 
van ? Jöjjetek ! Sorakozzatok ! Olvadjatok 
egy léjekké, egy gondolattá, vezéreszménk: 
az igazság, béke, jog! . . . , Vádol még 
bennünket valaki?

Mi terjesztjük és gyakoroljuk a huma
nitást! az ipar fejlődését mi akarjuk elő
mozdítani, működésünkről tiszta képet 
nyújtunk. Láthatja minden ember fia. Ki 
vádol bennünket? Az, ki önző egoista, ki 
előtt a szent czél önmaga a vádló. Ne 
tovább e közönyt szaktársaim ! Azt a fátyolt, 
mely szemeink elöl oly sokká elvette a 
tiszta fényt, darabokra tépve lábaink elé 
kell vetni s reá taposni: a világosságot 
kövessük!

Embertársainkban ne ellenséget kutassuk, 
de szeretetet gyakoroljunk. Akkor szent 
lesz a béke s iparunk egészsége helyre áll, 
ha közös akarattal, egyetértéssel haladunk 
a rég óhajtott czél felé. Jertek! Be a szak
egyletbe ! Szeretet és igazság vesz körül 
mindnyájatokat. Ábellá Mihály.

Követeljük a 8 órai zárást!
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Szervezkedés.

Sajnos, szaktársaink között még csak 
nagyon kevesen vannak, kik helyesen fel
tudják fogni a „szervezkedés'* értelmét. A 
legtöbb azt érti alatta, hogy bizonyos össze
jövetelek alkalmával szórakoznak egymással 
és egymás utján az emberek. A legfőbb 
cselekedetük ebből kifolyólag annyiból áll, 
hogy czimet vagy nevet adjanak annak a 
szórakozásnak, amit müveinek. Pedig hát 
ez olyan nagy tévedés, hogy bizony ha 
másnak nem is nevezzük, de óriási „tudat
lanság" jelzőt bátran elviselheti. A szervez
kedés egy óriási erőt jelent. Jelenti azt, 
hogy akik ezt cselekszik, tudatában vannak 
azon czéloknak, amelyeknek elérésére szer
vezkednek. Jelenti továbbá azt, hogy hely- j 
zetiik már olyan tűrhetetlen, hogy kényte
lenek ezen változtatni. De a szervezkedés! 
legfőbbként végeredményben jelenti azt, 
hogy csakis ezen a módon, t. i csakis 
szervezkedéssel érhetik el azon kivánságo- j 
kát, szükségszerül követelményeket, melyek
nek elérésére, kivivására szervezkedtek. Már 
most vizsgáljuk, hogy a mi szakmánknál 
szíikséges-e a szervezkedés; van-e annak 
czélja s képesek-e szervezkedni a szak
társak? S a mi a fő, elérhetik-e a czélt a 
szervezkedés által? Tudva levő dolog, hogy 
mi borbélyok semmi megkülönböztetést nem 
vonhatunk, magunk és a többi munkás
társaink közzé. Természetszerűleg értve a 
munka közös gyakorlását. A mi a munkán 
kiviíl esik, értve a munka elviselhetőbbé 
tételét s a munka gyümölcsét, sajnos már 
e két esetben is nagy eltérés merül fel 
közöttünk. Mig a többi munkástársunk 
munkaideje részben szabályozva van (értve 
azt, hogyha nincs munkája rendelkezhet 
idejével), addig mi rabjai vagyunk foglal
kozásunknak és annak rendszertelen be
osztásának. De eltekintve e rossz beosztást, 
mi velünk még meghosszabitják a tétlenség- 
üres óráit is. Mert abban az esetben van 
logika, hogy dolgozzunk, ha van munkánk. 
De megtoldani az időrablást, pláne ha abból 
senkinek semmi haszna, de határozottan 
kára van, az egyszerűen aljaságból eredő! 
önkénykedés. Sokan azt mondják erre, az 
illető helyről, hogy nagyon üdvös dolog ez, 
mert ezzel is kevesebb az alkalmuk szak
társainknak a dorbézolásra, a költekezésre 1 
stb. Sőt, ez úgyszólván, egy patriárkális 
(atyáskodó) fegyelem irántuk, a nekik rossz 
dolgok elkerülése végett. Hát mi nem kérünk 
munkaadóinknak az ilyen és ehhez hasonlóan 
megokolt jóindulatából. Sokkal érettebbek 
vagyunk már, hogy az ilyen mindenkit és 
a többi közt önmagukat is ámítani akaró 
boldogitásaikat elhigyjük, illetve elfogadjuk. 
Ezúttal nem térek ki azon okra, a mely 
öntudatlan módon ilyesmire készteti őket. 
N' tekintsünk másra, csupán az embernek 
önmaga iránt tartozó, úgyszólván, testi és 
lelki kötelességeire, Társadalmi, embertársi 
kötelességerői ne is beszéljünk. Az ember-; 
nek, mint olyannak, szüksége van első j 
sorban, egészségre s ennek megtartásához 
a rendes észszerű táplálkozásra, tiszta l e - ! 
vegőre’ és lakásra. De tekintve azt, hogy a! 
táplálkozás sem felel meg soknál az egészség 
követményeinek. A levegőn való szabad 
mozgás a legtöbbnél ismeretlen valami, 
mert késő esti időnket nem áldozhatjuk 
erre, mert részben a munkások kimerülve, 
részben más családi stb. körülmények aka
dályoznak meg bennünket abban, hogy ezt 
megtehessíik. S a munkásnak egyedüli ter
mészetadta kincse az egészsége, ha ezt

mégis elveszti, nagyon bajosan szerzi vissza. 
Miért? Mert ehhez anyagi hozzájárulás szük
séges. Már pedig, ha az úgynevezett anyagi 
előnyök birtokában nem képes megtartani 
ezt, hogy tudná visszaszerezni akkor, mikor 
betegsége által meg van fosztva annak le
hetőségétől.

Olvassátok el a statisztikát, hány ifjú 
munkás élete pusztul el a félelmes proletár
betegség (tüdővész) következtében. Hány 
család veszíti el fentartóját, kenyérkeresőjét 
s hánynak gyermekei jutnak e miatt az 
útfélre, bűnbakjául a jótékonyságot oly fen- 
hangon gyakorolni akaró pénzeszsákoknak. 
Az egész nap s késő estig zárt levegő után 
a nőtlen vagy családos szaktárs nem tehet 
bizony sétáló kúrákat a szabadban. Hanem 
azt nézi, hogy a munkában elfáradj testét 
és elfásult szellemét kielégíthesse. S a leg
több, hol és milyen helyen találja ezek ki
elégítését. Ismét csak a füstös kávéházban, 
korcsmában. Legjobb esetben otthon ismét 
csak a zárt négy fal között.

Egy oivosi szakiró kiadott a közelmúlt
ban egy könyvet, a mely az emberi test 
helyes és czélszerii fentartását tárgyalja. 
Csakhogy ő is úgy van ezzel a könyvvel, 
mint a szakácskönyvekkel mi vagyunk. Ez 
utóbbiak azt mondják: „vegyél ebből 
ennyit, abból annyit és keverd össze". De 
nem mondják meg, hogy honnan !

A szervezkedés az egyedüli segélyforrás, 
a mely megmutatja, hogy honnan vegyük j 
az élet fentartásához azt a megillető jogos 
eszközöket. S világos az, hogy, a mihez; 
egy embernek ereje, tudása, képessége elég- ■ 
télén, bizonyos, hogy az összeség révén 
eredmény éretik el.

Valamint az egész társadalom állítja elő! 
önmagának a szükségeseket s ehhez szűk-i 
séges az egésznek, mint olyannak munkája, 
úgy egyes ember nem végezhet eredményes 
munkát, ha az nem hasonló, nem egyöntetű 
az összesség érdekével. Azt hiszem, hogy i 
a szaktársak hasonlóan a többi munkás
társakhoz, kiknek érdekeik azonosak minden 
téren a mienkkel, nem találják a meg
élhetést könnyűnek, hogy ne kívánnának 
javítani helyzetükön. S azt is tudják, hogy 
más foglalkozású munkástársaink már régen 
felismerték a szervezkedés, a társulás, ön
tudatra ébredés nagy czéljait. Sőt tapasz
talhatták már azt is, hogy azok a szervez
kedés révén a megélhetés könnyebbé téte
lére értek is már el eredményeket.

Hát most azt kérdezem, mi nem olyan 
munkások vagyunk mint azok ?

Mi megnyugodhatunk a mi nyomorúságos 
helyzetünkben? Szóval emberek akarunk-e | 
lenni, a kik emberi jogaikat munkájuk után 
érvényesíteni és munkájuk gyümölcsét 
élvezni akarjuk? A természet adta meg az 
élethez való jogainkat és mi azokról, mivel 
nem tudunk azokkal élni, csak úgy, egy
szerűen lemondjunk ?

Erre való a szervezkedés ; ez megtanít, 
hogy hogyan kell emberi jogainkat ér
vényre juttatni és hogyan kell azokat 
használni.

(Folyt, köv.)

Minden öntudatos borbélynak 
kötelessége saját szakegyesületét 
támogatni és annak tagja lenni.

Gyűlés.
November 6-án nyilvános gyűlést tartot

tunk a „Sabaria" kávéházban. A gyűlés 
napirendje: 1 Beszámolás a kibocsájtott
kérdő-ivekről. 2. Állásfoglalásunk az ipar
testülettel szemben. 3 A szervezkedés 
czélja és haszna volt.

Elnöknek Boross szaktárs, jegyzőnek 
Mamuzich szaktárs lett megválasztva.

Az elnök ismerteti a gyűlés okát és át
adta a szót Nagy Géza szaktársnak, ki 
mint előadó első sorban a kérdő-ivekről 
szól. A kérdő-ivek legnagyobb része mind 
a három pontjában elfogadtatott, köztük a 
8 órai záridőt és a mellékpontokat becsü
let-szóra elfogadták.. De közben az ipar- 
testületi klikk terrorizálta tagjait és egye
nesen megtiltotta azoknak az ezirányban 
való megnyilatkozást. Sőt tovább menve, 
azokat is terrorizálta, akik már becsület
szóval szentesítették aláírásukat a kérdő
íveken. Úgy hogy az ipartestület által 
egybehívott közgyűlésen eltagadták azt, 
hogy nekik becsületszavuk is van, vaev 
volt.

Ismerjük, úgymond az ipartestületi klikk 
önkénykedését saját tagjaival szemben, de 
ezt még sem hittük, hogy a mi felvilágosí
tásaink daczára, még mindig bizalommal 
viseltetnek iránta félrevezetett tagok.

A mi követeléseinkre válaszul oly moz
galmat indítanak az áremeléssel, amely 
módozataival jelenleg ismét csak a segédi 
kar károsodását idézi elő. Eltekintve a 
klikk befolyásától, nem tartjuk tisztességes 
jellemű férfiaknak azokat, akik a becsület
szóval oly könnyedén dobálódznak és meg
feledkeznek annak megtartásáról.

Az ipartestület vezetősége sűrűn hangoz
tatja az ipar és annak művelőinek érdekét, 
de lépten-nyomon ellenkezésbe jön hivatá
sával. A czopf az elmaradottság jegyében 
született s annak jegyében kell c is elpusz
tulnia, hogy helyét elfoglalhassa egy olyan 
vezetőség, amely számolva a mai modern 
kor kívánalmaival, helyét meg is fogja 
állani.

Figyelmezteti a segédi kart, hogy érde
kei megvédésére teljes erővel tömörüljön. 
E czélból az összmunkásság szolidaritására 
utal, amely ma oly tényező, hogy minden 
vele ellentétes fórum kénytelen számottevö- 
ségét elismerni. A következő határozat 
javaslatot nyújtja b e :

Mondja ki a nyilvános gyűlés, hogy az 
ipartestület vezetőségét a segédi karral 
szemben elkövetett barbár eljárásáért 
megbélyegezi és minden a legmesszebb 
menő eszközökkel, melyek a segédi kar 
érdekeinek megvédését elősegítik felhasz
nál, tekintet nélkül arra, Hogy azok a 
munkaadók érdekeit sértik-e, vagy nem. 
Egyben felkéri az összmunkásságot a 

közös munkástársi érdek alapján, hogy 
mozgalmunkat, minden tőle telhető eszkö
zökkel támogassa. Nagy Béla szaktárs a 
szervezkedés czéljáról beszél. Elmondja, 
hogy csakis egy ut van a fodrász-segédek
nek melyen haladhatnak és ez az erős szer
vezkedés útja. Nem szabad megfélemlíteni 
hagyni magunkat semmiféle vádaktól, mert 
ezzel csak erőnket gyöngítenénk. Bennün
ket intelligenseknek szoktak nevezni, de 
csupán csak azért, hogy kiejtsük szánkból 
a sajtot. De tény és való az. hogy az 
igazi öntudattól nagyon elvagyunk már adva 
és ha nem fokozzuk ezt. akkor ellenségeink 
kifogják használni ezt a gyöngeségünket. 
Ránk fogják, hogy mi nem vagyunk mun
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kasok. Talán művészek vagyunk ? Legfel
jebb a koplalásban, nélkülözésben. Kértünk 
szépen, köveltünk, mind nem használt sem
mit. De kérdjük ha majd nem a becsületük, 
hanem zsebük lesz érintve azon munka
adóknak, akik a becsületszóval oly köny- 
nyen dobálóznak, akkor is oly foghegyről 
beszélnek majd velünk? Majd a közel jövő 
megmutatja, hogy melyik a legérzékenyebb 
oldaluk ezen uraknak. Felhívja a szaktár
sakat, hogy mindnyájan egyesüljenek, hogy 
alkalmuk legyen az öntudatot, felvilágoso
dást megszerezni. Az embernek természet 
adta jogai vannak, de hogy ezeket hasz
nálni tudja, azt meg kell neki tanulni. Mert 
oly régen kisajátították ezen jogokat mások, 
hogy teljesen elfelejtsék az emberek azok 
mikénti használatát. Kéri a szaktársakat, 
hogy mindenütt ahol megfordulnak szerez
zenek lelkes híveket mozgalmunknak. Nagy 
GÍza felemlíti azon megrontó intézkedéseket, 
melyeket a belügyminiszter a munkásság 
szakegyletei, s legutóbb az asztalosok szak
egylete ellen indított. Ennek kapcsán Nagy 
Béla szaktárs a következő határozatot kéri 
elfogadni:

A fodrász-segédek 1904. évi november 
hó 6-iki nyilvános gyűlés elitéli a belügy
miniszternek a szakegyletekkel szemben 
tanúsított eljárásait, s egyúttal közösséget 
vállal a nyilvános gyűlés ebben az ügy
ben az összmunkássággal.
Boross elnök felteszi kiilön-kíilön a kér

dést a határozati javaslatok elfogadására, 
melyeket a gyűlés egyhangúlag elfogad.

Boross zárószavában szorosan a szer
vezkedésre inti a szaktársakat. Felemlíti, 
hogy egyes emberek mint a vesszők hajlít
hatok és széttörhetök, de ha egy csomóba 
jönnek szorosan egymás mellé, akkor azok 
hajlithatatlanok és törhetetlenek. Figyelmez
teti a szaktársakat, hogy ne tegyék magukat 
gúny tárgyává nem törődömségiik és tudat
lanságuk révén az öntudatos munkások 
előtt. Ezzel a gyűlést bezárja.

Szemle.

Szeile Ádám, Nagy J.-u. 27, Dolenz Béla, 
Andrássy-ut 10, Orbán Gyula, Teréz- 
körut 7, Sípos Lajos, Andrássy-ut 77, 
Heicli lgnátz, Andrássy-ut 7, Lukovics F., 
Nagymező-u. 9, Katiipf József,- Andrássy- 
ut 50, Heicli Miklós, Nagymező-u. 14, 
Götz Henrik, Szondy-u. 40, Vil. kér : Mi- 
helics József, Károly-körut 17, Czillich Pé
ter, Kazinczy-u. 56, Schossberger Lajos, 
Vörösmarty-u. 3, Kecskés György, Bethlen- 
u. 6, Flesch Péter, Lövölde-tér 7, Bérinél 
József, Dohány-u. 64, Titz Gyula, Erzsébet- 
körut 24, Czoór József, Dob-u. 84, Weisz 
L., Erzsébet-körut 44, Leiter Lipót, Holló 
u. 17, Szilassy K., Erzsébet-körut 14, 
Meszer András, Rózsa-u. 9, Vakulya V., 
Kertész-u. 39, Schnaufer, Szövetség-u. 2b, 
Findeisz J., Dembinszky-u. 10. VIII. kér.: 
Kuszenda L., Fhg Sándor-tér 4, Fleischer 
S., Berzsenyi-u. 8, Kun Gyula, Népszinház- 
u. 27, Milbach János, Üllői-ut 11, Láng 
János, Gyöngytyuk-u. 11, Stemnier Béla, 
Fhg. Sándor-u. 22, Schreiner J., Szigetvári- 
u. 25b, Stunper Fülöp, Népszinház-u. 44, 
Vébel L , Bérkocsis-u. 22, Nekolny Antal, 
Bérkocsis-u. 26. IX. kér. : Erdős M. Tom- 
pa-u. 22. Galdon L., Ferencz-körut 46, 
Szenián K., Jászberényi-ut. X. kér., Zvet- 
schenstiel A., Füzér-u. 19, Szilaki, Kápol- 
na-u. 25. Újpest: Várossy K., Árpád-ut 
70, Láng József, István-ut 12, Udovicski 
Péter, Csepel, Pesti-ut 40.

Kérjük az elvtársakat, ezen névsort a 
szakegyletben kifüggeszteni szíveskedjenek; 
egyszersmind kérjük a testvérlapokat e 
sorok átvételére. Elvtársi üdvözlettel

A fodrász-segédek szervező-bizottsága.

Fel hívás és figyelmeztetés. Több pa
naszra vonatkozólag, mely hozzánk a lap 
hiányos küldése miatt intéztetett; értesítjük 
szaktársainkat, hogy csupán azoknak küld
jük a lapot, a kik pontosan fizetik az elő
fizetési dijakat. Úgyszintén kérjük vidéki 
előfizetőinket is, kiknek előfizetése lejárt, 
szíveskedjenek azt ismét megújítani, nehogy 
a lap szétküldése fennakadást szenvedjen.
A „M agyarországi Borbélyok és fod rász-  

segédek S zaklapja“ kiadóhivatala.

A felülfizetéseket legközelebbi számunk
ban közöljük

Jelenvoltak: Bokorné, Berényi Mariska, 
Nacsa Mariska, Nacsa Erzsébet, Nacsa 
Etelka, Lulay Ádámué, Pajtás Andrásné, 
Unterauer Teréz, Pandurovits Györgyné, 
Nagy Irma, Nagy Béláné, Beurillang Bor
bála, Nagy Erzsébet, Danzinger Miksáné, 
Spirk Ilonka, Spirk Aranka, Fekete Istvánné, 
Harnory Hyuláné, Veles Irénke, Steril H.-né, 
Rozenberg Rózsika, Joszt Irénke, Joszt 
Annuska, Joszt Miklósné, Horváth Ferenczné, 
Unterauer Teréz.

Kerületi szervezkedés. Szervező-bizott
ságunk elhatározta, hogy deczember hóban 
megkezdj a kerületenkénti szervezését a 
szaktársaknak. Annak idején a kerületek
ben lakó szaktársakat értesíteni fogja az 

: összejövetel helyéről. .

Figyelem. Mindazon tagokat, kik a bizott
ságokba be lettek választva, felkérem, hogy 
deczember hó 12-én, este fél 10 órakor, 
teendőjük megbeszélése végett a szakegy
letben megjelenni szíveskedjenek.

N agy Béla , titkár.

Kzakogyletiink deczember havi prog
ram inja.

Deczember hó 6, 13 és 2C-án szakfelol
vasás.

Deczember hó 11-én, délután 4 orakor 
kedélyes-délután, este 8 órakor tánczestély. 
A kedélyes-délutánra belépti-dij nincs. Mű
sor ára 40 fill. Minden vasárnap este 8 óra
kor tánczestély, melyre a hölgyeknek szabad 
belépésük van, férfiak 30 fillért fizetnek.

Deczember 15-én táncztanitási tanfolyam 
veszi kezdetét. Deczember 15-től minden 
csütörtökön este táncztanitás, kezdete este 
1/210 órakor. Beiratkozni lehet a hivatalos 
órák alatt. Beiratási- és tandíj az egész 
tanfolyamra nőknek 6 korona, férfiaknak 
8 korona, mely két részletben is fizethető.

Deczember 18-án, délután 4 órakor tudo
mányos felolvasás.

Minden szerdán és pénteken este dal
órák. Beiratkozni lehet Klincsák József 
dalárda elnöknél. *

Elv társuk ! Testvérek! 1904. november 
hó 6-án a szaktanácsi kiküldöttek egyhangú 
határozata folytán felkérjük önöket, 
hogy csak olyan borbély-üzletekbe járja
nak, ahol szervezett munkások vannak. 
Hisszük hogy kérésünket megszívlelik a z , 
elvtársi szolidaritás érzék alapján. Ez az 
utolsó fegyverünk, melylyel munkaadóinkkal 
szemben eredményesen használhatunk.

A következő üzletekben vannak szerve
zett fodrász- segédek :

I. ker., Tetl János, Kereszt-tér. II. kér., 
Rizsár János, Margit-körut 28. IV. kér., 
Perjesy Gábor, Gr. Károlyi-u, 28, Stan- 
bach B. Zöldfa-u. 10, Engelmanu F. Mol- 
nár-u. 12, Bieber Károly, Kossuth L.-u. 1, 
V. kér., Filszinger Henrik, Váczi-ut 8, Vil
iiéiül Gyula, Nagykorona-u. 17, Halász 
János, Nagykorona-u. 6, Rotter Dávid, 
Nagykorona-u. 14, Szvercsek János, Nádor- 
utcza 22, VI. kér., Czillich Pál, Vadász-u. 21, 
Klein Miklós, Hajós-u. 15, Hepp Ádám, 
Vörösmarty-u. 41, Kertész F., Felső erdő
sor 42, Palágyi Miksa , Szerecsen-u. 30, 
Schvartz Gyula, Király-u. 30, Editen Fe- 
rencz, Nagymező-u. 24, Schöller M., Váczi- 
körut 4, Zombai, Csengery-u. 84, Schnei- 
der S. Arady-u. 18, Kruch Péter, Teréz- 
körut 35, Spcicher Ármin, Teréz-körut 24a,

Egyleti hírek.
Választmányi ülés deczember 13-án és 

29-én tartatik Pénztári órák kedden és 
pénteken este fél 9-től 10-ig. Vasárnap 
d. u. 3—6-ig. Munkaközvetítés délelőtt 
8 12-ig, délután 2—6-ig. Telefon szám
13 — 14. Beiratási dij 50 fillér. Tagsági dij 
hetenként 30 fillér. Szakegyletünk helyisége 
VII., Akáczfa7utcza 54 (Dob-utcza sarok), 
I. cm. 1. szánni magánhelyiségben van.

Figyelem szakegyleti tagok! Folyó évi 
október hó 6-án tartott választmányi ülés 
határozata folytán * tisztelettel felszólítjuk 
tagjainkat, hogy hátralékban levő tagsági 
dijaikat minél előbb befizessék. A tagsági 
dij fizetése egy évig kötelező s pör utján 
is behajtjuk.

Nagy Béla, Horváth Ferencz,
titkár. pénztárnok.

Vigalom. November hó 20-án jól sikerült 
tánczczal egybekötött kedélyes este volt 
szakegyletünk helyiségeiben. A jelenvoltak 
megelégedve távoztak az ott élvezett szó
rakozás után.

Szakegyleti tagok ! Felhívjuk szaktársaink 
figyelmét arra, hogy mindenki jelentse be 
a gonpnoknál azon üzlet czimét ahol dol
gozik. Erre úgy a saját, valamint az összes
ség érdekében kérjük szaktársainkat.

Jegyzőkönyvi kivonat. Felvétetett 1904. 
november hó 10-én tartott választmányi 
ülésről. Jelenvolt Tóth G. Magassy, Mőder, 
Németh, Petter, Reipricht, Stefatits és Tóth 
József válaáztmányi tagokon kívül, az egész 
választmány.

Pajtás elnök üdvözli a megjelenteket és 
kéri őket, hogy az uj helyiségben nagyobb 
igyekezetei és áldozatkészséget fejtsenek 
ki a szakegylet érdekében. A múlt ülés 
jegyzőkönyvét hitelesítik Dömök Gyula és 
Atlasz Adolf. Napirend előtt Nagy Géza 
szól, ki rámutat a szakegylet jelenlegi körül
ményeire, amelyek anyagi téren nagyon sok 
követelni valót hagynak hátra. Ismerteti a 
jövő programmját és ajánlja, hogy ez majd 
nyilvánosságra hozassák. Napirend első 
pontja: Jelentések. Pajtás elnök jelenti, hogy 
a helyiség 3 évi szerződéssel lett kiadva a 
szakegyletnek. A szerződés egyik pontja a 
tánczot és társas összejöveteleket csupán 
esti 12 óráig engedi meg a helyiségben.

| Jelenti továbbá, hogy Bermel József főnök 
szaktárs, Bodiczky Árpád és Egenberger
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József összesen 6 müvet ajándékoztak 
könyvtárunknak, a választmány ezt köszönet
tel tudomássul veszi. Boross Ignácz jelenti, 
hogy a szerződésre való bélyeg költség a 
szakegyletet terheli. Tudomásul szolgál.

Jerusse Gábor jelenti, hogy minden lehe
tőt megtett a legközelebbi házi vigalom 
sikere érdekében.

Klincsák János a dalárda elnöke a zongo
ráról referál. Borbás az elhelyezésről jelenti, 
hogy elhelyeztetett múlt hó Jü-ika óta hely
ben 24 és vidékre 8 szaktárs. Kisegítés 
109. Pénztári jelentés, Horváth pénztárnok 
beterjeszti a múlt havi pénztári kimutatást. 
A választmány egyhangúlag elfogadja. Jerusse 
Gábor a vigalmi-bizottság elnöke beszámol 
a lefoly vigalom sikeréről. Összbevétel volt 
660 korona 34 fillér. Összkiadás 351 koroaa 
97 fillér. Maradvány 308 korona 37 fillér. 
Egyúttal jelenti, hogy egy Molnár Márk 
nevű elvtársnál van még egy pár jegy, s 
kéri a választmányt, hogy mivel az illető
nek czimét nem tudja, a szaklap utján szó
lítsák fel az illetőt a leszámolásra. A vá
lasztmány ezt elfogadja. Egyben kéri a vá
lasztmányt a felmentvény megadására. A 
választmány egyhangulág megadja Jerusse- 
nak a felmentvényt.

Indítványok. Nagy Géza indítványozza,- 
hogy 6 heti befizetést eszközöljön minden 
választmányi tag november 13-ig, akár 
hátralékban van, akár nincs. Egyhangúlag 
elfogadtatik. Indítványozza, hogy 17-re egy 
rendkívüli közgyűlés hivassák egybe. Elfogad
tatik olyan módosítással, hogy egy prog
ramul fog megküldetni minden főnöknek, 
melyen a többek közt e gyűlésre való meg
hívó is közöltetik. Márton Gy. indítványozza, 
hogy egy persely állítassák fel a szakegylet
ben „kapu pénz" felirattal. Elfogadtatik. 
Pajtás indítványozza, hogy a telefon ügyé
ben érintkezésbe lépjen a vezetőség az 
illető tényezőkkel. Elfogadtatik. Jerusse Gy. 
indítványozza, hogy egy kijelölő-bizottság 
küldessék ki a közgyűlésen történő válasz
tásokra vonatkozólag. A választmány kiküldi 
Horváth F., Nagy Gézát és a titkárt. Továbbá 
indítványozza, hogy a válaszmányi ülések 
7 a 10-től 7 .312-ig tartassanak, mert a szak
társak kimerülnek a hosszadalmas ülések 
miatt. A többség ezt elfogadja. Rostás indít
ványozza, hogy minden ülésen a tag sza
porodásról jelentés tétessék. Elfogadtatik. 
Ezután elnök az ülést bezárja.

Vidék.
Szabudszervezet. Értesítjük vidéki szak

társainkat, hogy, a hol nincs alkalmuk asz
taltársaságot alakítani, ott alakítsák meg a 
szabad szervezetet addig, inig az országos 
alapszabályaink megérkeznek, melynek bir
tokába jutva, a vidéki szaktársak mint 
annak fiókegyesületei működhetnek. Szabad
szervezetet úgy alakíthatnak, hogy egy ér
tekezleten összejönnek és ott kimondják az 
alakuló határozatot s hetenként többször 
is összejöhetnek egyik-másik vendéglőben 
vagy magánhelyiségben, hol a felvilágoso
dás ügyét, hasznos, tudományos és ismeret- 
terjesztő, lehetőleg socziális vitákat és ér
tekezleteket rendeznek. Óvakodva attól, 
hogy az értekezleteknek gyűlés jellege 
legyen. Ha azonban nyilvános gyűlést akar
nak tartani, el ne mulaszszák a rendőrség
nél bejelenteni.

A bejelentés bélyegmentes és háromnak 
kell aláírni.

Ha az országos alapszabályaink meg
érkeznek, akkor úgyis küldünk ki szak
társakat, a kik felvilágosítással és tanácscsal 
ellátják majd a vidéki szaktársakat, addig 
is azonban a szabad szervezetek és asztal- 
társaságok minden tagja rendelje meg 
lapunkat. Egy évre 2 kor. 4 i fillér. Ez idő
közben esetleg szükséges felvilágosításért 
vagy útbaigazításért forduljanak lapunk 
szerkesztőségéhez. Ez irányban készséggel 
rendelkezésükre állunk. Egyben felhívjuk 
vidéki szaktársainkat: megalakulásuk alkal
mával részletes jelentést küldjenek lapunk 
szerkesztőségéhez, megválasztott levelezőjük 
utján.

Elég nekik megtiltani az asztaltársaság 
értekezletein való részvételt, már is nem 
tudnak félelmükben mit tenni. De igy lesz 
ez mindig? Én hiszem, hogy már nem 
sokáig mert a mai ifjúság könnyen tanul. 
Tanul a maga nyomorúságán hamar meg
látja, hogy van ut és mód a mely helyzetén 
könnyíthet. Meg fogja látni azt az uj irányt 
is a mely irányban minden munkástársa 
küzd — küzd az összes társak érdekeért. 
Én azt mondom a félegyházi szaktársaknak: 
küzdjetek tovább tanuljatak ébredjetek telje
sen öntudatra, Értsétek meg a kor intő 
szavát, legyetek igaz testvérek munkálkod
jatok tovább is egymással kezet fogva a 
közös érdekért — előre! Csákja.

Pápa. Pápai szaktársaink október 3-án 
értekezletet tartottak és megalakították a 
„Pápai Fodrászsegédek Asztaltársaság“-át. 
4-én pedig a főnököket hívták értekezletre, 
a kikkel elfogadtatták a következő memo
randumot, melyet Hutflész Pál elnöklete 
alatt tárgyaltak.

1. Az üzleteket október 1-től április 1-ig 
kivéve az ünnep előtti napokat este fél 8 
órakor, április 1 -töl október 1-ig 8 órakor 
zárják be.

2. Az üzleteket karácsony, husvét, pün
kösd s ezek másnapján déli 12 órakor, a 
többi ünnepeken, kivéve ha péntekre esik, 
délután 2 órakor zárják be.

3. Tiltakozunk a záróra után úgy az üz
letben, mint házon kiviil vendéget kiszol-; 
gálni,

Ez elfogadott határozatot csupán egy I 
éhes főnök szegte meg, az illető Freuudíszt 
Viktor ur. aki bizonyosan az éh-halállal 
küzd szegény vagy nagyon is nagy tőkéjét 
óriásria akarja szaporítani. Megjegyezzük 
magunknak az ipsét s annak idején majd 
tudni fogjuk kötelességünket. Szaktársaim! 
Csak előre a megkezdett utón. A szervezkedés 
öntudatot, az öntudat fegyvert ad kezünkbe. 

.Világ proletárjai egyesüljetek!
Szaktársi üdvözlettel

D ódog István.

Fél egyháza. Az idő, a kor és a tanulás , 
mindenki részére meggyujtja az öntudat 
fáklyáját. Hogy mindenki lássa az élet igaz
ságát, hogy mindenki megtalálja azt az utat, 
a melyen haladni kell az emberiségnek a 
teljes boldogulás felé.

i így gondolták ezt azon szaktársaim is, a 
kik Félegyházán kibontották az öntudat 
zászlaját, a mely egyesülésre, testvéri sze- 
retetre buzdította a szaktársakat. És az ön
tudat nemes szikrája gyújtott is, de csak 
rövid ideig, mert a megszokott léha élet a 
közönyös nemtörődömség és a büszke gőg 
— a mikor hozzájárult a csordultig telt 
boros pohár is — győzött. A világosság 
helyét a sötétség váltá fel. És miért ? A ki 
ismeri az itteni helyzetet nem is csodálkozik 
rajta. A félegyházi szaktársak még mindig 
nem értik meg a jelszót: „mindnyájan 
egyért, egy mindnyájunkért". Pedig kár, 
mert végre meg kell érteni az egész világ 
munkásságának s köztük nekünk félegy
háziaknak is. Félegyházán, sajnos a fodrász
segédek anyagi helyzete nagyon gyönge. 
Gyönge arra. hogy az idősebb és ko
molyabb szaktárs megtudjon az itteni vi
szonyokkal barátkozni. A fiatalabb szak
társak pedig, kiknek lábuk alatt ingott a 
talaj s igy nehezebb a megélhetésük. Kik
nek elég egy szúró pillantás arra, hogy j 
megremegjenek, nem mernek szervezkedni. I

Szakogy] etünk helyisége november hó 

elsejétől VII., Akáczfa-utcza 54 (I)ob-utcza 

sarok), l . em. 1. szánni magán helyiség
ben van.

Felelős szerkesztő: FÖLDESSY PÁL, 

Kiadja: A LAPBIZOTTSÁG.

M É S Z Á R O S A .
olcsó á ru h á z a  

Budapest, király-ntcza 28.
Nagy választék úri- női- és gyermek

téli trikóiban

Csuda ok'.ó sü tö tt árak.

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

príma 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.—
Rendkívüli 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 frtnyi rendelés bérmentve.

t . .
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Budapest, VIII. kerület, József-körut 17. szám.

első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú köszörtildéje, 

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 s  á r j e g y z é k  i n g y e n é s  b é r m  e n t v e.

borotva ho m o ru - k öss % ö rt h 1 d éj e

Budapest, Bottenbiller=utcza 6 a .
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 Rasi érméssé rn 
wirklich la Schleiferei 
wünschen, so bitté sich 
vertrauensvoll an meine 
Adresse zu wenden, ich 
versichere Sie, dass Sie 
meine stándige Kunde 

verbleiben.in:
KRAUS VICTOR

vili. erőre berendezett mti- és beretva homoru-kőszörtildéje
Budapest, VI., Király-utcza 78. szám,

Aki
borotváit, ollóit, hajvágó 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 ügyeimét felhívom 

versenykéseimre.

Wer
seine Rasirmesser, Scheeren, Haar- 
schneide-Maschinen etc. vorzüglich 
mit Garantie geschliffen habén will, 
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.
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T. ez.
Van szerencséin becses tudomására hozni, hogy illatszer- és fodrász-kellékek 

nagybani raktáromat a szomszédos házba :

V., Józset~tér 8. szám alá,
a Wurm-utcza átél lenében helyeztem át és kérem uj czimem alá nagybecsű megrendeléseit 
intézni.

Ihis szövegű nagybani árjegyzékem épen munkában lévén, annak árszabásai, 
s z ó k  o 11 j é á r u m i n ö s é g e i m daczára ép o l y e 1 ö n y|ö s|c k, mint hasonszak- 
májii ezégekké. Feltételeim is hasonlók, mert a legkisebb utánvételen* vagy készpénz 
rendelésnél is 5% engedményt adok, (a netto-czikkek kivételével.)

Teljes tisztelettel

DANKOVS ZKY I STVÁN
fodrász-kellékek és illatszerek nagyban

B u d ap est, V. l<er. Jó zsef-té r  8 . sz. (a  W urm -utcza dtellenében.)
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Első niagy. villany erőre berendezett borotva 
homorú köszörű műhely és sajat gyárt

mányú aczéláruk raktára.
Gyáriraktár a legjobb angoi, német, franczia es 

svéd aczéláruk raktára.
Szabadalmak tulajdonosa, magy kir., Iranczia, 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

V ili. k e rü le t, B a ro s s -u tc z a  1. sz. a latti
üzletem és különféle czikkekben megna
gyobbított raktáram megtekintése végett 
felhívom becses jóindulatába magamat 
ajánlva Kiváló tisztelettel

Zaorál Ján o s.

K O H I N O Í Í
a legújabb haj- és szakálvágó-gép mint haj- 
vágó t 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. 
1/2 mm. vágásra. Franczia Barignend 3 és
7 mm. vágásra 6 kor. 3, 7 és 10 mm. 
7 kor., szakálvágó ’/., mm. vagy >. ,;n. 5 kor

Nyomatott Spaiz Hemik könyvnyomdájában, Budapest, VII. kerület, Dob-uteza 55. sz.
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