
Hl. évfolyam Budapest, 1906. február 15. 2. szám

M A G Y A R O R S Z Á G I

BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK
S Z A K L A P J A
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ELŐFIZETÉSI Á R :
Egész évre — — — — — ..............- 4 korona

Egyes szám ára 20 fillér.
Megjelenik minden hó 15-én.

Szerkesztőség- és kiadóhivatal:
VII., Nagydiófa-utcza 7, félemelet
hová mindennemű levél és pénzbeli küldemé

nyek intézendök.

Figyelem , budapesti szaktársak !
Február hó 18-án, vasárnap, délután 4 órakor ejti meg betegsegélyzó-pénztárunk 100-as 

bizottságának választását as$ uj városháza (IV., Váczi-utcza 05) közgyűlési termében.
Ahol is minden szervezett fodrászsegédnek kötelessége megjelenni és szavazatát a szervezett fodrászsegédek által jelölt 

l()()-as bizottságra leadni.
Az egyöntetű eljárás megállapítása végett február hó 10-án, pénteken, este pont 9 érakor a Plastikon-vendéglő 

nagytermében ( VI.. Andrássy-ut. (19. szám alatt)

nagy nyilvános fodrász-gyűlést
tartunk, a következő napirenddel:

B etegsegélyző-pénztárunk  100-as bizottságának választása.
Szaktársak! Ezen a gyűlésen kell hogy megmutassuk, hogy a szervezett fodrászsegédek pártja milyen erős.
Ezen a gyűlésen kell hogy megmutassuk hogy a szervezett fodrászsegédek törődnek a saját ügyükkel.
Jelenjetek meg valamennyien ezen a gyűlésen. Az egybehívok.

Börtönbe a bűnösökkel.
Ezzel a czimmel jelent meg egy czikk 

szaklapunk január hó 15-én megjelent í-só' 
számában, amely czikkben foglalkoztunk az 
„Önképzőkör« által kia dott hűn lajstromunk
kal, amely bünlajstromban minden bűne fel 
volt sorolva betegsegélyző pénztárunk igaz
gatóságának.

Igazán mi örültünk legjobban, hogy azt a 
bünlajstromot, ellenségeink a szaktársaink 
elé tárták, mert igy alkalmuk nyílt .szak- 
társainknak meggyőződni arról, hogy Zárits 
ur és társai, a belvárosi (hindik, milyen 
oesmány fegyverekkel küzdenek az igazság 
ellen,

Elmondották Zárits urék az általuk elle
nünk kiadott bünlajstromban, hogy azóta, 
amióta a szervezett fodrászsegédek vették 
át betegsegélyző pénztárunk vezetését, a 
beteg szaktársaink nehezen jutnak orvos és 
gyógyszerhez. A beteg szaktársaink nem 
kapnak táppénzt. Hogy tüdőbeteg szaktár
sainkat „Abbáziába« küldtük egészségük 
helyreállítása ozéljából stb.

Nagy örömünkre szolgál ez a vád, mert 
ez ellen védekeznünk sem kell. Mert. amely 
szaktársunk beteg volt ez alatt az idő alatt,

legjo bban tudja azt, hogy minden akadály 
nélkül jutott nemcsak kezelő orvoshoz, ha
nem speczialistához is és igy nem volt arra 
utalva, ha a szeme fájt, a bőrgyógyászhoz 
volt kénytelen fordulni, mert Zárits urék 
ahelyett., hogy orvosokat alkalmaztak volna, 
maguk között osztották szét a beteg fod- 

! rászsegédek pénzét tiszteletdijak czimén.
De azt is tudják szaktársaink, hogy ha 

betegek voltak, hogy minden akadály nél
kül megkapták a táppénzüket és igy maguk 
győződtek meg arról, hogy mindazok a vá
dak, amelyeket Zárits urék az igazgatóság 
ellen emeltek, teljesen alaptalanok.

Ugyanabban a czikkben hívtuk fel Zárits 
ur és társait, hogy jelentsék be a pénztár
nál mindazokat a szaktársainkat, akik a be- 
tegsegélyzőtől nem kapták meg a táppén
züket, vagy legalább egy olyan szaktársat, 
aki az igazgatósághoz fordult jogos kérel
mével, de az őt elutasította.

A mai napig azonban Zárits ur és társai 
senkit sem jelentettek be, mert nem is je 
lenthettek be. Es ebből az a tanulság, hogy 
Zárits ur és társai megrágalmazták azt az 
igazgatóságot, amely becsületesen állotta 
meg a helyét és lelkiismeretesen vezette a 
betegsegélyző pénztárunkat és mindenkor a

tagok érdekeit védte és tartotta szem előtt.
Megrágalmazta ezt az igazgatóságot csak 

azért, mert azt hitte, hogy az öntudatos 
fodrászsegédek elhiszik a rágalmakat és 
őket segiti szavazatával újból a pénztár 
igazgatóságába, hogy az osztozkodást újból 
megkezdjék a pénztárnál.

De csalódtak vérmes reményeikben na
gyon. Mert a február hó 2-án tartott nyil
vános gyűlésünkön mintegy 1000 szaktár
sunk jelent meg és hallgatta meg a pénztár 
jelentését és oly lelkesedéssel tőrt ki az 
igazgatóság mellett, amilyen lelkesedést még 
egy gyűlésünknél sem tapasztaltunk.

Ez a lelkesedés volt a legfényesebb bi
zonyítéka annak, hogy szaktársaink teljesen 
meg vannak győződve arról, hogy Zárits 
urék tisztán önórdekhajhászásból vádolták 
meg a betegsegélyző pénztár igazgatóságát, 
számítva arra, hogy a fodrászsegédek fel
ülnek nekik, de ezúttal is nagy csalódás 
érte őket, mert Tóth Ferencz szaktársunk 
indítványára a nyilvános gyűlés egyhangu- 
lag megvetését, fejezte ki az ..Önképzőkör«, 
és igy Zárits ur és társai aljas eljárása 
miatt.

Szaktársak, ez a megvetés, amelyet 1000 
szaktársunk fejezett ki Zárits urék eljárása



miatt mindazokat a szaktársakat is őri, kik tetszik vagyis annál a testületnél, amo- főnökök ablakait, amiért az ipartestület nem
akik Viríts nr és társaival űzik a srvaláza- lyikhez bizalmak van és nem az ipartestü- adta át a munkaközvetítést és dr. Révay ak,k Zánts u es tatsan al Űzik a gyalaza Szidna! ur lelkiismeretire van- nr pedig 190(1. év február hó (i-án a szer-
fos rágalmazást, azért tartózkodjanak azok- ^  ^  ame| ]o|kiisllu. a k k o r  v,szettől kér egy bizottsági tagot, aki részt
tói az emberektől és kerüljek okét es tűre- nyilvánul velük szemben, ha fog venni a tár-
kedjenek oda, hogy a szervezett fodrász- fényesített koronával bástyázzák körül. Vagy gyalásánál.
segédek által jelölt 1.0()-as bizottság tagjai önnek a legújabb rögeszméje az, hogy a Tehát még csak ezután tárgyalják azt. 
fénves győzelemmel választassanak meg. munkanélküli fodrászsegédek fölötti gyám- hogy átadják-e a közvetítőt vagy nem és 

,, ,, ... kodás tételes törvényben van biztosítva az ön mar január 30-an vezette felre a lodrász
fezaktársak! Fel a választásra, Icnyes ipart(.stuk,f vészére. ' f őnököket  és uszította a segédek ellen, 

győzelmünk biztos! Papanek Jóska ur nem ismeri ön azt a Itt tűnik ki tisztán, hogy ön milyen kii-
...... - régi közmondást, hogy előbb érik utol a zönsóges pernahájder, mert ön és társai

_ i . . . , hazugot, mint a sánta kutyát. Ez a közrnon- csak alkalmat kerestek arra, hogy a szak-
V e d e J m i  b i z o t t s á g .  (lás ezúttal nagyon önre illik, mert ön va- egyesületet denuncziálják a rendőrségnél és

Bármennyire émelegjen is a. gyomrunk, lóban hazudott, amikor azt állította, hogy a a belügyminiszternél, hogy ezek aztán raj- 
időnként mégis kénytelenek vagyunk bizo- szakegyesület kérte az elhelyezést s mivel tünk üssenek De amint látják, non. ültek 
nyos emberekkel foglalkozni. ipartestület nem adta át, azért tőr tel önöknek hanem ellenkezőleg, figyelmen

Ha csendes őrülttel vagyunk kénytelenek ">ost a mesterek élete és vagyonbiztonsága kívül hagytak, mint a denuneziansokkal 
egy fedél alatt lakni, akinek az a rögesz- ellen. szokták ezt tenni.
miije, hogy az emberiséget ő van hivatva Hogy a szakegyesület áltál a 21-es bi- De hogy a jobb érzésű fodrász főnökök
megmenteni szenvedéseitől, az ilyen csendes zottságban a „Munkarend« kiküldött bízott- es a megtévesztett csekély szama szaktól--
őrültet egyszerűen magára hagyjuk. De ha S!ÍKÍ tagok a bizottságban exponáltak ma- saink teljesen belássak, hogy milyen kó- 
aztán az ilyen csendes őrültön a düh tör gukat a munkanélküli szaktársaink érdeké- zónseges szélhámosság, be fogjuk önt es 
ki és embertársaira veszélyessé válik, kény- ben vagyis, hogy a munkaközvetítés nekik társait mutatni es le fogjuk a leplet önök- 
szerzubbonyt adnak rá s elhelyezik villámé- adassák át, ez igen természetes, mert a rol rántani . . .
lyik őrültek házába, szervezett fodrászsegédek nemcsak akkor Megmondjuk mi azt, amit ön, mint gyáva

Ilyen szerencsétlen közveszélyes őrültté szállnak síkra szaktársaik érdekében, ami- fráter, nem mert megmondani, hanem a 
vált Paulik Jóska is, amióta a fodrászmes- kor a betegsegélyző-pénztárról van szó, legpiszkosabb eszközhöz, a denuncziáláshoz 
terek és segédek zsírján élősködik vagyis min* azt az „Önképzőkör« csemetéi, Zárits nyúlt,
amióta hozzá méltó pátrónusa, Joszt Péter ur (‘s Pirsai teszik, hanem minden alkalom- Önnek es méltó társainak az fáj, hogy a 
ur, az ipartestület segédjegyzőjévé szegőd- nuil> aho1 azt azok érdekei megkövetelik, szervezett fodrászsegédek kivívták, hogy az 
tette be, mert mesterségéből 'nem tudott Nagyon természetes, ez ön és Zárits urék üzleteket 7 órakor nyitják és este 8 órakor 
mtigélni. előtt bűn, mert itt nem a tiszt elet dijak szét- zárják és igy csak 13 órán át nyúzhatják

Éz a szerencsétlen ílótás maga is belátja, osztásáról volt szó, hanem a fodrászsegédek a segédeket s a legközelebbi ipartestületi 
hogy az ipartestületnél végzett munkája érdekéről. , , közgyűlésnél vissza akarják állítani a régi
sehogy sem áll arányban a fizetésével és De térjünk a dolog érdemére. Papanek állapotot.
igy kapkod fűhöz-fához, hogy a bérét és a Jóska ur világraszóló czikke bevezetésében Nincs bátorsága bevallani azt, hogy vala- 
pár fejelés csizmát valahogy megszolgálja. a következőket mondja: melyik elkeseredett fodrászseged vagy fó-

Megpróbálta a szerb, német és magyar „A 2l-es bizottság, valamint a kerületi választ- n?k’ ak> betartsa becsületesen a nyitás és 
ajkú szaktársainkat egymás ellen felizgatni, mányok összülése nem tartotta megengedhetőnek, zárási időt. verte be valamelyik kapzsi fő
zavart előidézni, hogy a fodrászsegédek ho^  íl S(JS6d elhelyezést a szakegyletnek ki- nőknek ablakait, aki ki akarta használni a
szervezetét megzavarja, ,le ez a terve nem etób*« 'a k i k 'l é u t ^ a u n ü X m l r ó  f6n#k társait’ mer‘  , 9 érőig is nyitva
sikerült. Megpróbálta médiumait, a belvá- zálják, rágalmazzák és fenyegetik a szaktársa- tar.tott> bo&y megrövideitse főnöktársait,
rosi dandi fodrászsegédeket szervezni a kát. .Szakegyesület természetesen ragaszkodik akikben van annyi becsületérzés, hogy a
100-as bizottság választására, de ez a vál- Mihoz, hogy neki a segéd elhelyezés átadassák, munkarendet betartsák,
lalkozása is csütörtököt mondott, mert az S é T a f  « eStbo°mkh2 h í í i X k ’ Mort ha valamelyik szaktársunk megfő-
öntudatos fodrászsegédek Zárits urat és kapva, a mesterek ellen minden téren állást fog- é k e z e tt  vo*na öntudatosságáról és azért
társait idejekorán észretéritették és igy kiírjanak, jobban mondva, hogy a szakegyesület verte volna be valamelyik főnök ablakait.
Paulik Jóska maga is belátta, liogy minden gyámsága alá kerüljenek. mivel az elhelyezést nem adták át a szak
erőlködése hiába való, mert a szervezett h január lm ao-án egyesületnek, mi itólnők el első sorban őt,
fodrászsegédek nagy többségben vannak s terror ellen védelmi tnzotJáyffá alakul'át*t ezen <le l,a valamelyik segéd vagy főnök verte
nem engedik pénzüket tiszteletdij ezimén határozathoz mindenben csatlakozott ugyanazon volna be annak ablakait, aki kihasználja az
elkótyavetyélni Zárits uréknak, tellát itt is » napon tartott kerületi körök vezetőinek össz- alkalmat, hogy a többiek bezárták üzietei-
abbabagyta aknamunkáját s szégyenkezve hogy: mmdng^áért * két és csak azért, liogy ez azoknak a ven-
vonult vissza belvárosi dandijaivah " a 'büntetőtörvény rendelkezései mindenkinek fdé? cií kiszolgálhassa, nyitva tartja üzletét

De mert a közveszélyes őrülteknek is jogot adnak arra, hogy élet- és vagyonbizton- J óráig is azt nemhogy elitélnénk, de cgye-
vannak rögeszméi. Paulik Jóska is gondolt »ágát a legmesszebbmenőleg megóvja. Ha a ha- nesen üdvözöljük.
2 B ?  j O f 0*’, ll(,gy veszélyben a t e u ^ ^ s S k .^ 'l j t l k  ^  sor.'lo^y J *  /j í  uf e. bar Papanek ur,
fodraszfonőkök elete es vagyonbiztonsága jogait, vagyonúnkat és életünket inegvédjük. ''ogy mi is idézzük azt, hogy: „A büntető
és megalakította a holdban a „Védelmi bi- A kerületi körök vezetői most a/? összesség- törvény rendelkezései mindenkinek jogot
zottságot,« mely bizottságnak az a hivatása, hez fordidnak, hogy csatlakozásra hívják fel a ad arra, hogy a munkás megélhetését és
hogy minden szervezett fodrászsegédet fel- vételre^ at il védelmi bii!0tt8ágban V!l10 rész- kenyerét a legmesszebbmenőleg m egóvja.«
faljon. (Szegény Papanek Jóska!) n „ rti,r r/ ... . .... „ , Ha, az ipartestület a „Munkarend« éle’tbe-

A „Védelmi bizottságot« — mondja Papa- az 'Partestü et dp e -  léptetését egyenesen meggátolja, rajtunk a
nek J ó s k a -a z é r t  kellett, megalakító!,i, u l L l S " 15" ' 1162 a következő sol. hogy a magunk által kivívott jogain-
mert a szervezett fodrászsegédek liarczba ; ‘ ^ ' kát a „Munkarend« életbeléptetéséig meg-
kényszeritették a báránytürelmi fodrász- ’■ oorbelyipartestület rendkívüli közgyűlése óvjuk védelmi bizottság nélkül is.
főnököket és most az ipartestilleti elöljáró- a Jnfnkaközvetités rendezése kérdésének — —----------- -----  -------- -
ság és a kerületi választmányok (hát ez ̂ gy^ldadra, az , igen tisztelt vezetőséget
milyen csodabogár?) nem adták át az cl- fe(kérom, liogy Ováry ur helyett a szak- M a r a k o d á s  a  k o ü C Z Ó r t .  
helyezést a szakegyletnek. maba tartozó más tag urat kijelölni

Mielőtt tovább 'mennénk, igen tisztelt, " f  .megtörténtéről a kiküldött ur neve és , j í W ‘,k  ̂ i
kényszerzubbonyba bujtatott l’ apanek Jóska lakcímének közlese mellett engem lehető , ‘ ; j '  ' !, ' I, 'I' ’ ,l kOüelinuIt. napok-
kérdjük öntől, mikor kérte az ellielvezést a rövid időn belül értesíteni méltóztassék. 'iv .il, “ V ,. . ... ,
szakegyesület, mert erről .......nit sem tu- Budapest, 1906. felírnál' hó (i-án. ul> testületi elnöknek szerep-
dnnk, hanem igenis tudjuk azt, hogy a Dr.Révay -  !!i rln i"*' ' 
munkanélküli szaktársaink kérték azt az Tehát mi tűnik itt ki Papanek Jóska ur? Molnár l’ ln , j u tCí tUk, ? n''.akl‘(,®JfV
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Azt hitte Joszt ur, hogy Sztankovits is 
majd a klikk érdekeit fogja ott elősegíteni. 
Csakhogy tévedett, mert Sztankovits Sándor
ban az ember a beteg fodrászsegódek érde
keinek előmozdítása ügyében nyilatkozott 
meg'. S az igazgatóság- igazságos, humanisz
tikus s tagok érdekeit szem előtt tartó mű
ködését a legnagyobb ügybuzgalommal, lelki
ismeretes szeretettel támogatta.

Mert meggyőződött arról, hogy az igaz
gatóságot. nem az önérdek vezeti munká
jában.

Mit tett erre Joszt ur? Azt az embert, 
kivel 20 év óta működik s mert néni az ő 
önző önérdekét hajhászó politikáját űzte, 
ignorálta minden téren. Az elöljáróság többi 
tagjai szintén egy húron pendülnek elnö
kükkel, részben tudatlanságból, részben 
nemtörődömség vezeti őket s igy maguk sem 
tudják, mit cselekszenek.

Sztankovits, ki önzetlenül, teljes ambi- 
ezióval működött a kör érdekében, kényte
len volt lemondani a testületi alelnökségről 
s igy a betegsegélyző pénztár is elvesztette 
benne azt az egyedüli embert, aki e klikk
től távol, egyedül a közért dolgozott.

Legutóbb tartott nyilvános gyűlésünkön 
hozott, határozatból megjelent nála egy 30 
tagból álló küldöttség, kérve őt, hogy to
vábbra is maradjon meg ezen lelkiismere
tesen teljesített kötelességteljesités terén. 
Válaszából megértette a bizottság, hogy 
lehetetlen neki a jelen viszonyok között és 
emberekkel (a klikk) együtt önzetlenül mun
kálkodni.

A küldöttség belátva, hogy ily nagy áldo
zatot nem kívánhat tőle, válaszát tudomá
sul vette.

Joszt ur pedig- keres most egy kreatúrát, 
aki meg fog telelni az ő czéljainak, de csak 
elméletben, mert ember tervez . . .

Szakegyletek vagy önképző
körök ?

Vidéki városokban, sőt Budapesten is a 
mi szakmánknál, ha a szakegylet érdekében 
agitálunk, gyakran találkozunk még azzal 
az ellenvetéssel, hogy van itt egy önképző
kör vagy katholikus legényegylet, amelyben 
kevesebb tagsági-dijat keli fizetni és sokkal 
több élvezetet találnak a tagok.

Nincs nagy jelentőségük ezen egyleteknek, 
de különösen nincsen a íodrászsegédek 
„ önképző-kőrének, mert erről csak a beteg- 
segélyző-pénztár választása elölt lehet hallani, 
amikor a konczért, küzdenek, vagy ha egy 
bált rendeznek és a bál után kisül, hogy a 
bált rendező belvárosi dandi-fodrászsegédek 
az „önképző kör“ pénztárából vásárolták 
meg a lakkczipöket és fizették meg a frakk
öltöny kölcsön-diját.

Sohasem hallani felőle, hogy a fodrász
segédek érdekében valamely akczióban részt 
venne, sőt ellenkezőleg, a mesterek szeke
rét tolja, ahol csak azt teheti. Es mégis 
találkozik elvétve cgy-egy szaktársunk, akit 
egy kis időre meg tudnak téveszteni, hogy 
beiép oda tagnak, ezért tehát érdemes egy
szer megvizsgálnunk, hogy mi is volna hát 
a különbség az „ Önképző kör“ és a szak- 
egyesület között.

Már a neve is mutatja, hogy nem a mos
tani idők terméke, hanem egy elmúlt idő
szaknak a maradványa.

A katholikus legényegyletek abból az 
időből veszik eredetüket, mikor még az 
egyház hatalma a lakosság magánjogi viszo
nyaira is kiterjedt, amikor ahhoz, hogy 
valaki „mester44 lehessen — a ezéhek sza
bályai szerint — nemcsak a mesterségét 
kellett értenie, hanem egy bizonyos vallás
felekezethez kellett tartozni és törvényes 
ágyból származnia.

Ezen időkben, midőn a ezéhek az egyház 
protektorátusa alá helyezték magukat, na
gyon természetes, hogy a „legények44, a 
jövendőbeli ezéhtagok is ugyanazt csele
ked ték.

Később, midőn már szabadabb felfogás 
érvényesült ezen a téren, midőn a régi ezó- 
hek keretei már át voltak törve, az ipar 
ilzése nem volt olyan korlátokhoz kötve, de 

I a patriarkális viszony mester és segéd kö
zött még nagyrészben fennállott, ebben az 
időben keletkeztek az „ifjúsági44 egyletek, 
„önképzőkörök44.

Mindezeknek már a czimében is kifeje
zésre jut, hogy abból a feltevésből alakít
tattak, hogy a „legényeknek44, az „ifjúság
nak-4 szolgáljanak szórakozás, esetleg ön
képzési helyiil. De mindig azzal a feltevés- 
síd, hogy azok, akinek szánva van. úgyis 
mesterekké válnak, tehát nincs is szükségük 
más szervezetre, mint amelyben szórakozást 
lelhetnek azon átmeneti időre, amig ők is 
nem lesznek polgárok.

Ez a föltevés azonban a mai viszonyokra 
már nem alkalmazható. Az az idő, amidőn 
az „iparos-segéd44, a „mesterlegény44 csak 
átmeneti állapotnak tekinthette a munkás 
voltát, már megszűnt.

Ma már csak egyes, rendkívül kivételes 
esetek azok, mikor a segéd önállóvá lesz.

A nagy többség arra van kárhoztatva, 
hogy örökké mint bérmunkás dolgozzék. 
Mert most egy sokkal erősebb hatalom, 
mint a régi ezéhek szabja meg, hogy ki 
lehet önálló. Ez a hatalom a pénz. Tőke 
nélkül nincs ö nál lóság.

Most tehát nincs is czélja azoknak a szer
vezeteknek, melyek a régi viszonyokhoz 
voltak szabva. Az uj gazdasági viszonyok 
tették szükségessé az uj szervezetek, a szak
egyesületek létesítését.

A szakegyesületek abból a felfogásból 
állapítják meg ez óljukat, hogy a munkás 
érdeke ellentétes a munkaadó érdekével és 
ezért a munkásoknak egy szervezetbe kell 
tömörülni, hogy érdekeiket szolgálhassák. 
A munkásnak nincsen semmi más birtoka, 
mint a munkaereje. Ezt el kell neki adni, 
hogy megélhessen és családját eltarthassa. 
Mert ma már nem a „legények-4 és nem az 
„ifjúság-- képezi a munkásosztályt, hanem 
munkás marad a munkásember 100 eset 
közül 1)0 esetben egész életén át. A szer
vezetnek tehát az a legfőbb feladata, hogy 
a munkás ezen egyedüli árujának, munka
erejének az árát, minél magasabbra emelje, 
hogy ezáltal a munkás életviszonyait minél 
k e d v ez Ö b b e k k é fór m á Ij a.

Szóval a munkások mai szervezetének 
nem az a czélja, hogy ideig-óráig szórakozó 
helyül szolgáljon, hanem az, hogy érdekei

nek védelmezője, jobblétérti küzdelmeinek 
erőssége legyen.

Azért nem lehet a szakszervezeteket ösz- 
szehasonlitani a katli. legényegyletekkel és 
ifjúsági körökkel.

Ha a katholikus legényegyletek nem is 
volnának a papi gyámkodásnak a tanyái, 
ha az ifjúsági egyletek nem is volnának a 
polgári szokások* majmolására berendezett 
kártya- és billiárd-tanyák, akkor sem volna 
a munkások számára semmi jelentőségük 
sem.

Amire a munkásnak ma szüksége van, azt 
a szakegyletben találja meg. A szórakozásra 
csak akkor gondolhatunk, amikor már a 
szórakozáshoz való időt és egyéb kellékeket 
megszereztük magunknak. Ezt csak a szak- 
egyleti szervezkedés által kivívott jobb 
munkabérek és megrövidített munkaidővel 
nyerhetjük meg.

Es ha van időnk a szórakozásra, ha van 
módunk a tanulásra, akkor a szakegyesület 
mindezt egész más szellemben képes nyúj
tani, mint amaz egyesületek. Ott a maradi- 
ság, a múlt szelleme uralkodik, itt a hala
dásé : a jövő.

És ezt érzik már azok is, akik eddig a 
kath. legényegyletben akarták útját ál lani 
a haladásnak. Látják ők is, hogy az újkor 
szel leme más szervezeteket kivan meg és 
ezért megpróbálkoztak talmi munkásszerve- 
zetekkel, az úgynevezett keresztény-szocziá- 
lis egyletek szervezésével. Hogy milyen 
szellem uralkodik ezekben és hogy milyen 
czólt szolgálnak, annak a felismeréséhez 
elég annyit tudni, hogy az eddigi szereplé
sük a sztrájktörők szállításában merült ki.

Ha ezt tudjuk, akkor tudjuk, hogy milyen 
munkásérdekeket szolgálnak ezek a papok 
által vezetett „munkás“ -egyletek.

A munkások érdekeit csak a modern 
munkás-szakegycsületek szolgálják és azok 
is annál erőteljesebben, minél nagyobb tö
megét foglalják magukban a szakmunkások
nak. Es a tapasztalat mutatja azt is, hpgy 
midonütt azok a szakmák bírtak szervez
kedésükkel legtöbb eredményt felmutatni, 
amelyek a legmagasabb tagdíjakat fizették 
a szervezetben.

Ne hagyjuk magunkat tehát befolyásolni 
az alacsony tagdijakról szóló érvekkel. 
Agitáljunk bátran és erélylyel a szakegye* 
sülét érdekében mindenütt. Félre a papi 
protekezión élő egyesülettel, félre a múlt 
hagyományaival, előre egy jobb jövő érde
kében.

Boszorkány-konyha.
Ilyen is van a fodrász-ipartestületnél, még 

pedig igen veszedelmes, mert a kigondoló
bizottság ott szokott tanyázni és mindazt 
kisütni, ami a mesterekre előnyös és a se
gédekre hátrányos.

Ott szokták megállapítani, hogy ki mennyi 
tiszteletdijbau részesül a semmitevésért. Ott 
szokta Joszt Péter ur meglágyítani érdek- 
társait, ha valamelyik családtagját akarja 
elhelyezni például a hitelszövetkezetnél.

Ott szokta Joszt Péter ur a becsületesen 
és önzetlenül dolgozó embereket fondorla
toskodásaival elkedvetleníteni a becsületes 
munkától, amint azt Sztankovits Sándor be-

TITZ GYULA, FODRÁSZ elvállal mindennemű hajmunkák elkészítését jutányos árban. 
Budapest, VII., Erzsébet-körút 51. sz.
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tegsegélyzö-pénztári elnök úrral is tette, 
mert az’ tiszteletben tartotta a pénztár igaz
gatóságának autonómiáját és nem akart 
kötélnek állani, amint azt Joszt Péter ur 
szerette volna.

De az utóbbi napokban különösen élénk 
volt a boszorkány-konyha, a szakácsok sü- 
rögtek-t'orogtak benne. Kerülgetik a munka
rendet, mint a czirmos macska a forró kását. 
Szeretnék kiforgatni a nekik nem tetsző pon
tokat, de baj van, mert a szervezett fodrász
segédek résen állanak és várják, hogy mit 
sütnek ki a méregkeverök.

Hogy mennyire fogas kérdés Joszt ur és 
(Jyuricskáinak a „Munkarend", bizonyítja azt 
az is, hogy a segédek kinullázására még 
l)r. Révay ipartestületi ügyészt is segítségül 
hívták és a dologban az a legcsodálatosabb, 
hogy Dr. Révay ügyész ur fel is ült Joszt 
uréknak és odaadta a nevét egy hírlapi 
közleményhez, amely közleményben Joszt 
urék világgá hirdették, hogy biz ők denun- 
cziálták a szakegyesületet a belügyminisz
ternél és a rendőrségnél.

Hogy Joszt Péter urék denuncziáltak, 
abban nem kételkedünk és nem is csodál
kozunk rajta, mert hiszen szokásukhoz híven 
jártak el. De azon csodálkozunk, hogy 
Dr. Révay ur osztotta nézetüket, akit mi 
igazságos embernek ismertünk és ismerünk 
ma is. De úgy látszik, hogy Joszt ur a régi 
praktikájával élt és félre vezette.

Nem törődünk Joszt Péter ur aknamun
kájával, alakoskodjon amint neki tetszik. 
De ne akadályozza meg a Munkarend le- 
tárgyalását és szentesítését csak azért, mert 
ö és társai nem akarják a 7 órai nyitást és 
8 órai zárást betartani és el akarják huzni 
az ipartestület közgyűléséig, hogy ott azután 
megváltoztassák és visszavonják a már meg
adott nyitási és zárási időt. Ami, azt hiszem, 
nem fog olyan könnyen menni, amint azt 
Joszt ur és társai hiszik, mert mi résen fo 
gunk állani és harczolni fogunk a végle
tekig, de újból abba a járomba, a melyből 
nagy küzdelmek árán szabadultunk ki, Joszt 
ur kedvéért nem fogjuk a fejünket hajtani.

A farsang bohóc,zai.
Minden farsangnak megvan a böjtje. És 

minden hosszú böjtnek megvan a farsangja.
A farsang ugyan rövid, de azt a rövid 

időt, a mig tart, még azok az emberek is 
kiszokták használni, akik embertársaik előtt 
egész éven át nem mernek mutatkozni, mert 
lelkiismeretük nincs a legnagyobb rendben. 
Az ilyen kaliberű emberek igen örvendenek 
a farsangnak, mert a farsangban álarczos 
bálokat, is rendeznek és ott ők is részt- 
vehetnek egyszerűen azért, mert álarczot 
tesznek fel és azt hiszik, hogy sonkisem 
ismeri őket fel.

Így tett Retli Árpád és Joszt Péter ur is. 
Felhasználták a farsangot és oda állottak a 
munkanélküli szaktársak elé, természetesen 
kellő távolságban és biztonságban. És szóno
koltak nekik, beszéltek testvériségről és 
egyenlőségről, valóságos és mostoha gyer
mekekről. ígértek nekik eget, földet, tulvi- 
lági boldogságot stb.

Szaktársaink pedig csak mosolyogtak az 
ömlengéseken és gondolták magukban: is
merünk szép maszk és tovább mentek.

Joszt uram! Nem dikczió kell munka- 
nélküli szaktársainknak, hanem munka és 
kenyér. Dikeziózni maguk is tudnak a szak
társak.

Joszt uram,nagyon rosszul áll önnek alakos
kodás és hiába való is, mert szaktársaink

nagyon jól tudják, hogy a torma milyen 
édes gyökér, melyről már sokszor volt al
kalmuk meggyőződni és reméljük, lesz is meg.

Egy munkanélküli.

Szemle.
Országszerte nagyon érzik szaktársaink 

clnyomatottságukat, panaszkodnak fllnek- 
íának, de nem segít rajtuk sonkisem, amint 
hogy nem is segíthet, mert a munkások 
helyzetén csakis önmaguk a munkások segít
hetnek. ;

Nem ér semmit a panasz, cselekedni kell. 
Csakhogy, mint mindenütt a munkásmoz
galmak kezdetén, úgy nálunk is vannak a 
szaktársak közt olyanok, kiknek jelenlegi I 
helyzetük türhetőbb, mint többi társaiké. 
Ezek elfelejtkeznek arról, hogy nem lesz
nek mindig olyan helyzetben, mint vannak,; 
hanem igen rövid időn belül ők is olyan 
panaszkodó, elhagyatott szaktársak lesznek, j 
mint a többiek. S ha mindig csak a mának 
élnek s nem gondolnak a jövőre, nagyonj 

'megsinylik ezek nemtörődömségüket.
Csak egyszer ne hízelegjenek a „főnök 

urnák," mikor az ballábbal kel fel az ágy
ból, vagy az ideges pasasnak ne köszönjék 
meg olyan szépen az „alamizsnát", mint az 
kívánja, rögtön ott találják magukat az el
hagyatott, panaszkodó szaktársaik sorában, 
akikre eddig rá sem néztek. Az egész or
szágban az a vád éri a jobb üzletekben | 
dolgozó szaktársakat, hogy lenézik, szobai 
sem állanak „vékonyabb ruliáju" szak tár- 1 
saikkal. Pedig hát gondolkozzunk csak egy j 
kissé, mire oly büszkék ezek a szaktársak.

Reggel már fél hat, nyáron öt órakor 
üzletben kell lenniük, este fél 10, vagy 10 
óráig, nyomorult havi 2— 3 írttól 10— 12 
írtig emelkedik az a bérük, amelyért le- 
sülyedtek a rabszolgaságig. A vidéki váro
sokban még a „kijáró" rendszer is ural
kodik, úgy, hogy például éjfél után kelnek 
fel, hogy megberetválják azt a földműves- 
gazdát, aki azután megy a mezőre dol
gozni. Nagyobb városokban, a hol nincs 
már ezen „éjjeli látogatás", még mindig 
vannak olyan munkáltatók, kik egy munkás
nak nyakába raknak 50— 00 kijáró vendéget 
s olyan nagy a piszkos konkurrenezia, hogy 
ezek fejenként 2— 3 irtot fizetnek egy egész 
évre.

így azután megokoltnak vélik (izek a 
„kóczosok" a havi 2— 3 írt fizetést s ha 
kifáradtan s boszusan hazajönnek szaktár
saink az olyan „kijáró" útról az üzletbe, 
a hol esetleg várakozik egy pár pasas, még 
dorgálásban részesülnek, mert a „kóczos" 
szerint bizonynyal a konkurrens segédeivel 
vagy talán magával a konkurrenssel beszél
getett, aki el akarj a csalni tőle s az ő révén 
egy pár vendégét is megakarja tőle kapa
rintani.

Elbocsátás terhe mellett megtiltja tehát 
segédjének, hogy nem szabad a szomszéd 
borbély segédjével beszédbe ereszkednie. 
Már most, az a szerencsétlen, tudatlan szak
társ, aki nem látja, nem tudja az okát ennek 
a „nem szabadinak, de tudja azt. hogy 
ezen tilalom áthágásának az ő elbocsájtása 
lesz a következménye. Gyűlölni kezdi hát 
az ő hasonló gaz módon kizsákmányolt 
szaktársát. Még ha nem látja senki, akkor 
sem beszél vele.

így teljesen magára van hagyatva. A 
„főnök ur" nem beszél vele, mert nem tartja 
méltónak a segédjéhez leereszkedni.

Ponyva, füzetes regények képezik szóra
kozását üres óráiban, bele éli magát egyik-

másik a regényben előforduló hős helyze
tébe s ő is várja a szabaditót, talált kincs, 
vagy egy szép és gazdag hölgy képében, 
ki bele fog szeretni.

De bár hiába várja, egyik sem fog meg
történni.

Ha igazán meg akar szabadulni ettől a 
helyzettől, akkor minden tilalom ellenére, 
lépjen érintkezésbe többi elnyomott szaktár
saival, azok ö néki nem ellenségei, hanem 
barátja!, segítő munkatársai lesznek. Vilá
gosítsák fel egymást arról, hogy ők is 
emberek, akiknek munkájukért tisztességes 
díjazás, jár s velük tisztességesen bánjanak, 
mint munkásokkal munkáltatóik, nem pedig 
mint szolgákkal, mert ők is olyan munká
sok mint a többiek s hogy eddig bármit 
engedtek magukkal tenni, annak tudatlan
ságuk volt az oka s ha majd felismerik az 
összetartásban, a szervezettségben rejlő erőt, 
akkor majd rövid idő múlva meg fog  szűnni 
a vidéken is az az éjféli borotváidé, a reggel 
ő órai nyitás és este 10 órai zárás.

Több szabad idejük lesz arra, hogy fel
világosodhassanak, hogy megismerjék emberi 
jogaikat és hogy érvényesíthessék is ezen 
jogokat, mert azt elismerhetik szaktársaim, 
hogy a munka az nem jog, pláne ha nyo
morult éhbérrel fizetnek érte; az csak rab
szolgaság.

A jobb üzletekben dolgozó szak társak 
nyomorult helyzetét és nemtörődömségét 
legközelebb fogom ismertetni.

Külföld.
Az amerikai fodrászsegéd-szer- 

vezet a legutóbbi kimutatás szerint tag
számra 900 tagot vesztett, miután tagjainak 
száma az 1905. évi kimutatás szerint 23600. 
Ennek oka a vezetőség között felmerülő 
összekülönbözés. Klapeczky szaktárs, ki 
hosszú éveken át a szervezet elnöke volt, 
visszavonult hivatalától és jelenleg egy nyu
gatamerikai élezlap szerkesztője. A „Bárber 
Journal" jelenlegi szerkesztője Fischer 
szaktárs.

Jelenleg újabb agitáczió indult meg. Leg
utóbb két nagyobb gyűlés tartatott Napi
renden : Az európai fodrászsegédek gazda
sági helyzete. A mi szervezetünk harezai. 
A gyűlés a Muston County városnegyedben 
lett megtartva, hol nagy tetszéssel fogad
ták Noszmán szaktárs előadását. Az előadás 
angol, olasz nyelven is tolmácsolva lett. A 
szervezet az előadást New«York- és Brook- 
linban megismétli. A szervezet vezetősége 
elhatározta, hogy 1907-ben a Stuttgartban 
megtartandó kongresszuson részt vesz.

HÍREK.
H y fi io n . Ángyán Béla, jóhirnevü fod

rászat! czikk kereskedő f. hó 10-én tartotta 
esküvőjét Góbéi Mimi kisasszony nyal a József
városi templomban. Üdvözöljük az uj házas
párt.

Elhelyezés. Az ipartestületi klikk a 
közelmúlt napokban tanujelét adta hősies 
bátorságának. Arról volt szó, hogy az „el
helyező bódéjukat" ismét megnyissák oda- 
fönn. Az elöljáróság tagjainak aggályai 
voltak arra nézve, hogy ott majd rendszeres 
verekedések stb. fognak felmerülni a „szo- 
czialisták" részéről s nem akartak belemenni 
a dologba.

Feláll erre a klikk „Don Quijote“ -ja és 
elrebegtc, hogy ő majd két társával minden 
veszély közepette megvédik a hont, azaz az 
elhelyező bódét.
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Ezt azért mondta, hogy talán a fiatalabbak 
megszégyenülve az ő példáján, „nem enged
jük" játékot fognak Űzni. De azok nem 
vállalkoztak ezen „bódévédő“ szerepre s 
igy ö fogott törököt, „aki nem ereszt".

Megnyugtatjuk az öreget, nem éri bán- 
tédás egy baja szálát sem, annál inkább, 
mert úgyis elment már . . .

Ma már a felvilágosodottság szellője len
ged s a tudás fegyvereivel vértezik fel ma
gukat a munkások s ezzel harczolnak.

8 hogy ő ezt nem látja, nem érzi, azon 
ne csodálkozzunk, mert: ha volt is. elment 
már!

A  közös alamizsna. A munkáltatók 
kizsákmányoló gárdájából való díszes alak 
Czirók Lajos „ur“ is, kinek IV. kér., Eskü- 
ut 5. szám alatt van üzlete. Nem elég neki 
az. hogy munkásai korareggeltől késő estig 
robotolnak, még ki is játsza őket. Ugyanis 
segédeivel elhiteti azt, hogy nem az övé az 
üzlet, hanem egy „mesebeli" nagynénjeé, 
Isinek ő is alkalmazottja. 8 ezen a néven 
osztozik velük a szégyenletes alamizsna- 
filléreken. Fizet segédeinek 30— 30 forintot 
havonta, azonban a sajátjából csak 10— 10 
forintot ad, a többit vendégeivel fizetteti 
meg, kiknek alamizsnáját nem rcstelli elfo
gadni. Egyik nála levő szaktársunk rájött 
ezen turpiságára a kis hamisnak és szemére 
vetette ezen eljárását. Nosza az „alkalmazott 
főnök ur" rögtön továbbította őt igazmon
dásáért. Nekünk kötelességünk bemutatni a 
belvárosi munkásnyuzók egyik díszpéldányát. 
Mit szólnak hozzá a belvárosi lakkos és 
f rak kos dandyk?

A  szalmaszál. A fodrászsegédek ellen
sége, a betegsegélyző-pénztár volt hivatal
noka, az ipartestület jobb keze, a házfel
ügyelők cerberusa, az önbutitó kör titkára, 
a belvárosi dandyk esze és több más ezim 
és jelleg tulajdonosa, Váry ur, nem tudja 
elviselni azon súlyos csapást, amely a beteg- 
segélyzőpenztárbóli kiakolbólintása követ
keztében vele történik. (Ja, dupla fizetés, 
dupla tiszteletdij elvesztése — fájó zsebet üt.)

Mivel látja, hogy a fodrászsegédek szeme 
kezdi megszokni a világosságot, czélszerünek 
véli a sötétséggel ellensúlyozni ezt.

Szcrbajku szaktársaink által igyekszik a 
gyülölség konkolyát elhinteni, az összetar- 
tás és egyetértés mezején. Ez a konkoly
hintés nem fog sikerülni. Önnek, tisztelt 
Váry ur, ez nem sikerült, gazdáinak sem. 
Mert a fodrászsegédek közt nincsenek ma 
szerbek, németek (svábok), magyarok, zsi
dók, keresztények! Ma már öntudatra ébredő 
kizsákmányolt munkások ezek.

Azaz, mégis van egy kis különbség az 
Összességnél; vannak még egy páran, elbu- 
titott és félrevezetett szak társak, akiket a 
többiek majd fel fognak világosítani arról, 
hogy ők is a többiekhez tartoznak. 8 ha 
ellenkeznének ezek, vagy megakadályozni 
igyekeznének a többiek egyetértését, össze
tartását, úgy majd nem nézi senki, hogy 
miféle náczió aki tenni akarja, hanem mint 
a többség árulóival fognak velük elbánni.

8 hogy az intrikus maga is komikus ar- 
ezot fog vágni, az is könnyen megtörtén
hetik, mert még a dráma sincs komikum 
nélkül!

A  vas- ős fémmunkások szövet
sége elkészítette pénztári kimutatását az 
1905. évről. Ez a kimutatás minden kommen
tár nélkül jelent meg. De a száraz számok 
rendkívül sokat mondanak. Sorra czáfolják 
mindazokat, kik a nagy és eredménytelenül 
végződött sztrájk folytán a szövetség hanyat
lását, jósolták. Megdönthetetlen tényként, 
büszkén hirdetik a számok, hogy a szövet
ség nem hanyatlott, hanem ellenkezően, 
óriási léptekkel haladt a fejlődés és benső 
erősödés utján.

A szövetség központjának a múlt évben 
141.278*12 korona bevétele volt. Ez az 
összbevételnek csak 75 százaléka, mert 
ennyit fizetnek a szakcsoportok a központ
nak. Az 1904. évben 94.313‘49 korona volt 
a bevétel, tehát 1905-ben 46.964*62 korona 
volt a bevételi többlet. Természetes, hogy 
a kiadások is emelkedtek. 1904-ben az ösz- 
szes kiadás 72.681*73 kor. volt, 1905-ben 

i pedig* 141.098*— kor. Ebben az utóbbi 
összegben 18.009*50 kor. szerepel, melyet 
a szakcsoportok előlegül kaptak. Rendkívül 
fontos azonban — és a szövetség áldásos 
működését igazolja — az a tény, hogy mig 
1904-ben a munkanélküliek segélyezésére 
kiadott összeg 26.603*60 koronát tett ki, 
addig* az 1905. évben 68.082*74 kor. munka- 
nélküli, 7194*46 kor. utas- és tartózkodási, 
1318*20 korona rendkívüli, vagyis összesen 
76.595*40 korona segélyben részesítette a 
szövetség tagjait, ami a bevételek 54 szá
zalékát teszi.

Vájjon hány polgári egyesület van ebben 
az országban, amely társadalmilag oly hasz
nos tevékenységet fejt ki, mint ez a szö
vetség? Álljanak elő az uszítok, kik oly 
hangosan kiáltották, hogy a munkások szak- 
egyesületeit fel kell oszlatni.

A  budapesti kőművesek múlt évi
mozgalmairól érdekes számokat közöl a 
„Szakszervezeti Értesítő." 1905. év január j 
hó 1-től április hó 23-ig a budapesti épít
kezéseken volt 47 bojkott. Ezek közül teljes 
0yőzelemmel végződött 18, részleges győze
lemmel 26 és elbukott 3. A bojkottban 

' résztvett 1491 segéd. A harezoló kőművesek 
a bojkottok alatt 102 napot veszítettek. 
Munkabér-veszteségük 15.775*50 kor.

A fenti számadatokból látható, hogy a 
kőművesek nem riadtak meg a küzdelemtől, 
hanem a már megkezdett utón csak foko
zottabb mérvben folytatták a harezot. A harcz 
nyomán, márczius 14-én megindult az első 
tárgyalás, amely azonban az építőmesterek 
szükkeblüsége miatt nem vezethetett ered
ményre, a harcz tehát kettőzött erővel to
vább folyt. A munkáltatók erre ismét a ki
zárás kétélű fegyveréhez nyúltak. Április hó 
22-én 5344 kőművest s mintegy 4000 segéd

munkást kizártak a munkából.
De nemsokáig suhogott az éhségkorbács I 

ja munkások felett, mert 1905. április hó 
29-én a m. kir. kereskedelemügyi minisz
tériumban megtartott tárgyalás alkalmával,

Í három évi szerződés jött létre. A kizárás

alatt a munkások vesztesége fejenként öt 
nap, ezt megszorozva a kizártak számával, 
az összes vesztett napok száma kitesz 
5X 5344=26.720 napot. A munkabér-vesz
teség 26.720 nap X  4*80=  kitesz 128.256 
koronát.

Az Országos Ipartanács uj szabály
zata szerint kezdi működését. Feladata, hogy 
a kereskedelemügyi miniszternek ipari, keres
kedelmi és munkásügyi kérdésekben — kü
lön felhívásra vagy saját kezdeményezésé
ből — véleményt adjon és javaslatokat 
tegyen. A tanács, melynek elnöke a keres
kedelemügyi miniszter és alelnökci a keres
kedelemügyi államtitkárok, körülbelül 70, 
részint kinevezett, részint választott tagok
ból áll. A kinevezetteken kívül az összes 
kereskedelmi és iparkamarák egy-egy tagot, 
valamint a kereskedelemügyi miniszter által 
kijelölt ipari, kereskedelmi és szocziális 
czélu, országos jellegű szaktestületek leg
följebb 40 tagot választanak. Ez utóbbi 
testületek közé a szakszervezeti tanács is 
lett sorolva és az erre vonatkozó leirat igy 
szól:

Kereskedelemügyi m. kir. Miniszter, 
88035. sz. 1905.

A magyarországi szakszervezeti tanácsnak!
() császári és Apostoli Királyi Felsége 

m. évi deczember hó 24-én Wallseeben 
kelt legfelsőbb elhatározásával előterjesz
tésemre az országos ipartanács szervezeti 
szabályzatának módosítását legkegyelme
sebben jóváhagyni és engem felhatalmazni 
méltóztatott, hogy ezen módosítás folytán 
szükséges intézkedéseket megtehessem.

A négy példányban idezárt uj szabály
zat 3. §-ának c) pontjában részemre biz
tosított jognál fogva czimet azon testületek 
közé sorozom, melyek ebbe a tanácsba 
annak az 1908. óv végéig tartó működési 
idejére három tagot küldenek ki.

Felhívom ehhez képest czimet, hogy 
erre a három tagsági helyre megbízottakat 
mielőbb, de legkésőbb folyó évi január 
hó 15-ig nálam bejelenteni szíveskedjék.

Budapest, 1906 január 6. Vörös.

E leirat folytán a szakszervezeti tanács 
Teszársz, Vanczák és Jászai elvtársakat vá
lasztotta az Országos Ipartanácsba, de egy
úttal sürgős beadványt intézett a miniszter
hez, melyben a munkásképviselet kibővítését 
kérte, indokolta ezt azzal, hogy a szakszer
vezeti tanács kötelékéhez, a helyi egyesüle
teken kívül, 21 országos jellegű szakegye
sület körülbelül 80.000 taggal tartozik.

Uj szaklap. Molnárok és Malonimun- 
kások Lapja ezim alatt uj szaklap jelenik 
meg. E lap a molnárok és malommunkások 
érdekeiért kíván küzdeni és az utóbbiak 
szervezetét fejleszteni. Üdvözöljük az uj 
harezost.

EREDETI ANGOL BOROTVÁK



Egyesületi hírek.
Szakegylotftnk központi helyi

só}*!' VII., Nagydiófa-ntcza 7. sz., 
félemeleten van.

Minden a szakegyesülethez cziin- 
zett levél mellé, kivéve ha azok nem hiva
talos ügyben intézteitek, kérjük a válasz
ból y e g mell é kelését.

Pénztári órák kedden és pénteken este 
fél 0-től 10-ig, vasárnap d lután 3— 0-ig. 
Munkaközvetítés délelőtt 8— 12-ig, délután 
2—4-ig.

Oeiratási dij 50 fillér. Tagsági dij 40 fill.

A pénztári orvosolt lakezime 
és rendelési ideje.

Az orvosi szolgálat az ellcnörzö-orrovok állásának 
megszUlltetése és négy »zakortm alladiuazásdrtd a 
budapesti fodrász-segédek ipartestületi beteg
ségéi vzó’-pénztáránál a kővetkezőképp osztatott be.

A fekvő beteget az alább névszerint felsorolt 
kezelő-orvosok egyikénél, rendszerint a legköze
lebb lakónál, reggel 728 óráig kell bejelenteni, az 
orvos délelőtt folyamán meglátogatja a beteget. 
Szükség vagy baleset esetén az orvost bármilyen 
időben lehet a beteghez hívni.

A kezelő orvos egy látogatásért a szelvénykönyv
ben foglalt szelvények egyikét kapja, vagyis tépi ki.

Idegen orvos kezelését és az általa rendelt 
gyógyszerek árát a pénztár nem téríti meg a 
tagnak.

illat
szer - és pipere- 
czikkek raktára

Budapest lllll., József- 
körut 9 (Bazár-udvar).

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes fodrászat! kellékekben és illatszerekben. Pontos és 
gyors kiszolgálás, ügy a helybeli, mint vidéki megrendeléseknél 5% pénztári engedmény.

T e s s é k  e gy  le v e le ző -la p o n  k é r n i  a le g ú ja b b a n  m e g je le n t  n a g y b a n i  k é pe s  á r j e g y z é 
kem , m e lyb e n  a z  össze s  f o d r á s z -  és b o rb é ly k e llé k e k  és s z á m o s  ú jd o n s á g  ta lá lh a fó -

m
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LEGÚJABB MINTÁJÚ

fodrász-kabátok
I- sö rendű 5 korona.
I I -  rendű 4  korona.

Mintával készséggel 
szolgálunk.

Gáspár Testvérek
bajnszkötö ipartelep és fo drá sza ti  cz ikkek berendezési  vál lalata 

Budapest, V II. ,  E rz s é b e f -k ö ru t  33.

villanyerőre berendezett mű- és borotva- 
homoru-köszörüldéj e

Budapest, 111., Király-utcza 78. szám alatt.

Aki
borotváit, ollóit, hajvágó 
gépeit atb. kitünően, jó t
állás mellett óhajtja ko
sz örülte tni, forduljon bi
zalommal fenti czéghez. 
Legolcsóbb bevásárlási 
forrás mindennemű első
rendű aczél-készítm é
nyekből. Vidéki meg
rendelések pontosan tel- 
jesittetnek. A t. fodrász 
urak figyelmét felhivom

^ ^ R O X O ^ é s  versenykéseimre.

Wer
seine R a s ie r m e sse r , 
Scheeren, Haarschneide- 
Maschinen etc. vorzüg- 
lich, mit Garantie ge- 
schliffen habén will, dér 
wende sich vertrauens- 
voll an obige Firma. Bil- 
ligste Einkaufsquelle in 
sámmtlichen la Stahl- 
waaren. Pro vinzauftráge 
werden prompt effektuirt. 
Auf meine Roxo- u. Con- 
currenzmessermacheich 
die Herren Friseure auf- 
o merksam.

______________

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a t. fod

rász urakat, hogy Rottenbillór
ii tezai üzIetemet mognagyobbitás

Erzsébet-körut 24.
szám alá lielyeztem át.

Raktáron tartok mindennemű 
aczélárukat és összes fod
rászati czikkeket, csakis 
elsőrendű gyártmányú an
gol, svéd borotvákat, valódi 
franczia és amerikai haj- 
vágó gépeket, ollókat, fenö- 
szijakat. stb.

Meghívóin a t. fodrász urakat 
dúsan berendezett üzletem meg
tekintésére és kérem eddig irán
tam tanúsított, szives jóindulatuk
ban tovább is részesíteni. Becses 
pártfogásukát kérve

teljes tisztelettel

Dreszmann Károly.

--------------------

Flasner Lajos
Budapest, Vili., József-körut 17.

❖

Első magyar villanyerőre beren
dezett borotva-homoru-köszörül- 
déje, aczéláru és fodrászati czik- 
=  kék raktára. =

Ajánlja dús választékú raktárát úgy hajnyirógépek, ollók, borotvák, 
fenöszijak, fenökövek, fésűk, kefék, valamint teljes fodrászati felszere- 

lések és az összes pipereozikkekben. -aHi-sEsaa;

Eredeti ROXO- és MONOPOL-BOROTVÁK minden szélességben és kö
szörüléssel. Köszörülések gyorsan, pontosan eszközöltetnek és 8 napon 
belül megküldetnek. Képes áljegyzék ingyen és bérmentve.
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Eredeti .,110X0“ borotvák.

Első magyar villanyár őr a berendezett borotva homorú 
köszörű-műhely és saját, gyártmányú aczéláruk rak
tára. Gyári raktár a legjobb angol, német, franezia 
és svéd aczélárukban. — Szabadalmak tulajdonosa, 
magyar kir., franezia, német birodalmi mintavéd
jegy és osztrák szabadalom. — Képes árjegyzékkel 
kívánatra ingyen és bérmentve szolgálok. —  Kitün
tetve az 1900. párisi világkiállításon ezüst éremmel.

Midőn a, tisztelt vevőimet az újonnan berendezett, 
Vili., tíaross-utcza 1. és Üllöi-ut 4. szám alatti 
üzleteimre és különféle czikkekben megnagyobbított 
raktáram megtekintése végett felhívom, becses jóindula
tába magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

ZA OKÁL JÁNOS.

Világosiig l\üi
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