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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

A MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK SZAKEGYLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

Munkarend és tarifa.
A nyitás és zárás idejének rendezése ér

dekében megindított mozgalmunk, amint 
tudják szaktársaink, nem végződött azzal az 
eredménynyel, mint ahogyan mi kívántuk. 
Először is a munkáltatók nem teljesítették 
egészen követeléseinket, másodszor a munka
idő tekintében egy félórával megrövidítették 
munkásaikat már elméletben is, mikor a kö
vetelések papíron való megadásáról volt szó. 
Nem kívánunk jelenleg azon körülményekre 
kitérni, melyek okozói voltak úgy a mun
káltatók, mint a munkások között annak, 
hogy a munkások jogai megcsorbittattak, 
A megadott engedmények gyakorlatban való 
érvényesüléséről lesz szó.

Ha körülnézünk a főváros kerületeiben, 
azt látjuk, hogy gyakorlatban csak a régi 
módon van a legtöbb helyen betartva a 
nyitás és zárás. Szóval a kizsákmányolás a 
régi módon történik. De nemcsak, hogy ez 
történik meg, hanem ezen tény következmé
nyeiben kiinduló pontja a legszemérmetle
nebb, legaljasabb szennyes konkurrencziának. 
Még pedig kétféle okból.

Első sorban túlnyomó része a munkálta
tóknak, „az éhessé(j a mindent felfalni vágyás 
ösztönétől hajtva igyekszik a zavarosban 
halászni addig mig a konkurrens becsületes 
ségében tartja a megadott engedményt. A 
közönség nagy része az első időben „be- 
tartatott“ munkaidőt megszokta és alkalmaz
kodik is hozzá, ott ahol azt még ma is be
tartják.

Azonban a közönség másik és igen tekin
télyes számbeli része amennyiben erre al
kalma van (már pedig elég van) visszatér 
a régi rendszertelen állapothoz. De ma már 
a munkáltatók között is vannak sokan, kik 
megszokták és üdvösnek látják a munkaidő 
rendszeritését és mindvégig követik is, szá
molva azzal, hogy ezzel mint emberek tar
toznak munkásaiknak és önmaguknak, csa
ládjuknak.

Most következik aztán a piszkos konkur- 
renezía nagyobb és veszedelmesebb formája.

Az ilyenek, az őket körül övező éhes és 
munkaidőt be nem tartó konkurrensek eljá

rása következtéiében anyagi károkat szen
vednek. Már most ennek ellensúlyozására 
ők is igyekszenek túl Hezitálni meghosszab
bított munkaidő tekintetében konkurrenseiket, 
sőt tovább mennek, a kiszolgálási árakat, 
eltekintve a „kifüggesztett árszabáblytól“ le
szállítják, sőt kiírják a táblára és röpiratok 
utján csinálnak maguknak reklámot.

íme jövendöléseink beváltak, jpelyeket 
akkor is hangoztattunk, mikor a munkarend 
kidolgozó bizottságban rámutattunk a mun
káltatók szükkeblüségére.

Mi hivatkoztunk a követeléseink megadá
sával szemben hozandó rekonpenzácziókra 
és oly reformok keresztül vitelére is a mely
nek égetően szükségesek iparunk fejlesz
téséhez.

Mi a jelen esetben csak konstatáljuk, hogy 
nekünk volt akkor igazunk és a jelenben 
is, mikor azt mondjuk, hogy a sokat han
goztatott és hozzá sok reményt fűzött a 
„tarifa rendszer^ megteremtése utáni időben 
a piszkos konkurrenczia hatványozott mér
tékben dühöng szakmánknál, s mind ennek 
a bölcs előrelátó ezopf nélküli kinézereink 
az okai, akik maradiságukat a butaság falá
val még jobban megerősíteni igyekeznek.

Munkanélküliség.
A mai osztálytársadalomban látjuk azt, 

hogy az egyik oldalon bőséges jólétben a 
kiváltságos herék s a nem dolgozó tőkések 
dőzsölnek s a munkásnyuzás valóságos or
giákat ül; a másik oldalon a mérhetetlen 
nyomor, nélkülözés szedi a társadalmat fenn
tartó munkásságból áldozatait.

A munkaeszközök, a tőke egy kis rész 
kezében összpontosul s ezek uralják az egész 
földet . . .

A nagyobb rész, a munkásság, nem ren
delkezik egyébbel, mint munkaerejével, 
azonban még ezzel sem rendelkezik minde- 
nik szabadon. Az államok, melyeknek hiva
tása, kötelessége volna a gazdaságilag gyön
gébbek pártjára állani vagy legalább az 
ellentéteket kiegyenlíteni a munkások és 
munkaadók között, ezen hivatásnak nem 
tesznek eleget, mert a mai rendszer követ
keztében nem akarják megrövidíteni azon 
osztályt, amelynek évezredes érdeke az 
uralkodás és hatalmi vágy.

A munkásság a saját erejére van utalva 
s az elnyomatás elleni védekezés különféle 
módjai között azon álláspontra jutott, hogy 
felszabadítását csakis önereje, tehetsége 
árán érheti el. Mert belátja azt, hogy mind
azon, a jelenlegi osztálytársadalomban lé
tező intézkedések és intézmények, amelyek 
külsőleg a gyöngébbek felemelése és meg
védése czóljából állanak fenn, nem egye
bek, mint az elnyomatás, a kizsákmányolás 
előidézői, akármilyen „ humánus“ mázzal is 
vannak bevonva.

A tőke és munka közötti harcz legbizo- 
nyitóbb jelensége a nagy munkanélküliség. 
Az emberi ész haladása, a gépek és munka
eszközök fokozott tökéletesbitése folytán 
mindinkább kiszorítja a társadalomból az 
emberi munkaerőt. Könnyebbé, biztosabbá 
teszi a munkát s a munkamegosztás folytán 
mindig kevesebb és kevesebb lesz az ipar
ban azoknak a száma, akik önállóan műve
lik az ipart, mert hiányzik náluk a tőke 
a gépek beszerzésére s az emberi munka
erő, amely ha meg is volna, nem képes 
előbbivel felvenni a versenyt.

S igy rohamosan válnak a kisebb önálló 
iparosok is munkanélküli munkásokká, hogy 
szaporítsák az úgyis nagyszámú munka- 
nélkülieket.

Mert a technika fejlődése következtében, 
mint már előbb volt róla szó, mindinkább 
tökéletesebbek lesznek a gépek, amelyek 
meg jobban kiszorítják az emberi munka
erőt. Ebben az irányban nincs megállás, 
stagnáczió, de nem is kívánatos, mert ez 
elengedhetetlen következménye a társadalmi 
fejlődésnek. Sőt az emberi haladásnak ily 
irányban való fokozódása legüdvösebb az 
emberiségre, mert ennek folyományaképpen 
hamarabb bekövetkezik az az idő, mikor 
nem lesz munkás és munkaadó, kitartó és 
kitartott, here és verejtékező, dőzsölő és 
nyomorgó.

Azonban az előbb elmondottaknál fogva 
a munkásságnak nem szabad és nem lehet 
más irányból várni segítséget és védelmet, 
csakis önmagának kell helyzetén javítani s 
azt megváltoztatni.

Tudjuk azt jól, hogy a munkanélküliség 
jelenlegi állapotában ha a munkás munka- 
nélkülivé válik, hosszú időn át a legnagyobb 
ínségnek, nyomornak van kitéve családjá
val együtt s mikor már elviselhetetlenné 
válik a nyomor, a nélkülözés, igen sokszor 
kénytelen éhbérért dolgozni, magát egészen 
a végletekig kizsákmányoltatni. Mert a 
munkaadók ki tudják használni a munkások 
ezen szerencsétlen helyzetét. S akármilyf * 
jószivünck és humánus gondolkozásom
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is vallja magát az a munkaadó, még nem 
történt meg, hogy az ily helyzetben levő, 
olcsó árért kínálkozó munkást azzal utasí
totta volna e l : „Nem fogadom fel, barátom, 
ily olcsó árért, mert abból nem tud ön 
megélni.“ Sőt kapva-kap az ilyen munkáson 
minden munkaadó, képes elbocsátani érte 
azon munkását, aki csak két fillérrel drá
gábban dolgozik. Csakhogy nem szabad 
egyik munkásnak sem magát olcsó árért 
felkínálni, mert ezzel rontja saját maga és 
társai helyzetét. Mert ha esetleg ö bejut 
valahová s egy másik munkanélküli társa 
még olcsóbban dolgozna, akkor ö válna 
rögtön munkanélkülivé, mert a munkaadó 
az olcsóbb munkást fogadná fel s őt elbo
csátaná.

A munkásság felismerte már azt az utat 
és eszközt, amely által addig is, mig ez a 
jelenleg fennálló társadalmi rend meg nem 
szűnik végképp, helyzetét megváltoztassa, 
vagy legalább is elviselhetőbbé tegye s 
ezen ut és eszköz nem más, mint az osz- 
tályharcz alapján álló szervezkedés és egye
sülés. Amint az előbb volt róla szó, a mun
kásság csakis az önmaga erejére van utalva 
s csakis önmaga szabadíthatja fel magát a 
kizsákmányolás és elnyomatás alól. A mun
kások érdeke közös, közösen is kell érde
keiket megvédeni. Legyen bármilyen fog
lalkozású munkás az illető, csakis a másik 
munkástársához közeledhet bizalommal, mert 
az is éppoly elnyomott, kihasznált páriája a 
mai társadalomnak, mint ő. Azért egyesül
jenek, szervezkedjenek.

Ma már minden szakma munkásai szer
vezetben tömörülnek össze. Ott, ahol a test
véri, munkástársi összetartozandóság, szere
tet által megismerik azt a nyomasztó, el
viselhetetlen helyzetet, amelyben élnek. De 
viszont megtanulják mindazon módok és 
eszközök használatát, amelyek által helyze
tük megváltozása is bekövetkezik.

Vannak a munkások között oly szakma
beli munkások is, akik a mai társadalom
ban, különösen az azzal való érintkezés 
folytán bizonyos idegenszerűséggel, nagyobb 
idegenkedéssel viseltetnek egyik vagy má
sik szakmabeli munkás iránt. Ez a külsőség 
a látszat kedvéért elfeledteti velük azt, 
hogy ők nem olyan munkások, mint a töb
biek, de a való nyomorúsága, a munka- 
nélküliség, a nélkülözés, az üres gyomor 
korgása nagyon hamar kiábrándítja őket 
ezen feledékenységből. Az ilyen munkások 
különösen ne feledjék el kötelességeiket 
egymás iránt és önmaguk iránt akkor, mi
kor nem munkanélküliek.

Mert a szervezkedés czélja éppen arra 
szolgál s azért szükséges, hogy biztosítani 
tudjuk magunkat az ellen, hogy ne váljunk 
munkanélküliekké, vagy ha elkerülhetetlen 
a dolog, könnyebbé, elviselhetőbbé tegyük 
a munkanélküliséget. Már pedig ezt csak 
akkor tehetjük, ha czéltudatosan védeke
zünk és akkor védekezünk ellene, mikor az 
eszköz, a mód is rendelkezésünkre áll.

Mikor munkanélküliek vagyunk, akkor 
nem védekezhetünk, éppúgy, mint mikor 
vízbe estünk, nem védekezhetünk az ellen, 
hogy ne legyünk vizesek.

Azaz minden munkás akkor gondoljon a 
szervezkedésre, mikor munkában van és 
helyzete mégis elviselhetőbb valahogyan. 
Akkor is keresse fel társait, akkor is hoz
zon anyagi és erkölcsi áldozatokat annak a 
czélnak az érdekében, amely hasznára válik 
neki és többi munkástársainak.
4 A munkásság iskolái, templomai a szak- 

eletek , melyeknek alapszabályai a többi

üdvös és hasznos czélok között a munka- 
nélküliség esetére való segélyt és az utas- 
segélyt. is magukban foglalják. Ma minden 
szakmában igen sok munkás van s csak 
természetes dolog, minél több tagja van 
valamely szakegyletnek, s minél pontosab
ban fizetik be a tagok járulékaikat, amely 
járulékok czélszerü anyagi és erkölcsi gaz
dálkodás folytán nagyobb és nagyobb ösz- 
szegü munkanélküli segélyt biztosítanak a 
tagok részére, annál könnyebben elviselhető 
a munkanélküliség esetén való nélkülözés. 
Vannak szakegyletek, melyek tagjaiknak 
igen nagy összegeket fizetnek ki munka- 
nélküli segély, utassegély, rokkantsegély, 
baleset és végül halálozás esetén, mikor a 
családapa kidől a túlfeszített és testet, lel
ket ölő munkából vagy meghal és család
ját, gyermekeit nélkülözésben, nyomorban 
hagyja. Ilyenkor nem jön segítségére sem 
az állam, sem a társadalom a proletár gyer
mekeinek, vagy csak látszólag, hogy minél 
előbb ezerszeresen kizsákmányolja tőle azt 
a kicsit, amit védtelen helyzetében nyújtott 
neki. A nyomdászok szakegylete az elmúlt 
évben tagjai segélyezésére 15.786*91 kor.-t 
fordított. A vas- és fémmunkások szövet
sége 76.595*40 kor.-t fordított tisztán utas- 
és munkanélküli segélyre az elmúlt évben 
s minden szervezet, melynek tagjai köte
lességet teljesítenek s amilyen mértékben 
teljesítik azt, olyan mértékben képesek meg
védeni tagjaikat a kizsákmányolástól.

A munkásság öntudatra ébredése által 
megtalálta az utat a mai társadalom kor
hadt alapjának rombadöntósére. És egy uj 
alapot fog lerakni, melyen az emberiség 
boldogulása, a jólét, a közös megelégedés 
társadalma fog felépülni.

A munkásságnak hivatása a tiszta, igaz 
emberi öntudat elnyerése által a régi, kor
hadt alapot meglazítani.

S a tudásnak minden egyes fázisa min
den egyes munkás részéről egy-egy uj szik
lája annak az alapnak, melyen a jövő tár
sadalma felépül.

Nagy Béla.

Jegyzőkönyvi kivonatok.
Jegyzőkönyv. Felvétetett 1906 május 

29-én tartott választmányi ülésről. Jelen volt 
az egész választmány. Klincsák elnök üdvözli 
a jelenlevőket s a legutóbbi ülés jegyző
könyvét felolvastatja s annak hitelesítésére 
Ferenczy M. és Jerusse G. kéri fel. Napi
rend. Klincsák János elnök ismerteti az ülés 
napirendjét, mely szerint a választmány 
kebeléből megválasztandó vezetőség válasz
tását keli elintézni. Kéri a választmányt, 
hogy olyan vezetőséget válasszanak, mely
ben feltétlenül megbíznak és azt minden 
körülmények között támogatják is. A választ
mány névszerinti szavazással megválasztja 
a következőket: Titkár: Nagy Béla. Jegyző : 
Kőmives Andor. Pénztáros: Ferenczy Mihály. 
Ellenőr: Malicsek Károly. Háznagy: Pajtás 
András. Könyvtárnok: Weisz Sándor.

Nagy Béla kéri a választmányt, hogy a 
legnagyobb igyekezettel és a czéliránti ön
feláldozással támogassa a megválasztott 
vezetőséget, mert a közeljövő időben nagy 
feladatok várnak a vezetőségre és ezeknek 
csak úgy felelhet meg a vezetőség, ha a 
választmány minden egyes tagja kötelesség- 
tudó és czéltudatos munkát végez.

Bozsejovszky N. a szakegylet és vezető
ség beléletében a kölcsönös egyetértésre 
int oly formán, hogy a vezetőség ne tűrjön 
meg semmiféle személyeskedést.

Klincsák ismerteti a közgyűlés utasítását 
a munkanélküli segély megállapítására vo
natkozólag. Nagy Béla indítványozza, hogy 
a szoros vezetőség előbb tanulmányozza a 
kérdést, tekintettel szakmánk jelenlegi speczi- 
ális viszonyaira s aztán konkrét formában 
tegyen javaslatot a választmánynak. A vá
lasztmány Boros, Jerusse és Ferenczy 
hozzászólása után elfogadja az indítványt.

Nagy B. indítványozza, hogy a vezetőség 
magánhelyiség után nézhessen és azt bérbe 
is vehesse. Elfogadtatik.

Boros az ülésekről, igazolatlanul elmara
dók megbírságolását indítványozza. Titkár 
hozzászólása után a választmány a bírságot 
50 fillérben állapítja meg.

Több kisebb ügy elintézése után elnök az 
ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1906 julius 
6-án. Jelen volt: Varga, Plenert, Šikos, 
Luka, Tóján, Weisz, Jerusse és Bozsejovszkyn 
kívül a választmány. A múlt ülés jegyző
könyvének felolvasása után azt hitelesíti 
Pajtas A. és Kiss J. Elnök : Klincsák J. 
Boros Ignácz napirend előtt figyelmezteti a 
választmányt elvállalt anyagi és erkölcsi 
kötelességeire s megrovást indítványoz azok 
részére, akik indokolatlanul elmulasztják 
kötelességük teljesítését. KŐmives Andor 
hivatkozik több oly körülményre, amelyek 
kényszerítik öt arra, hogy csak mint egy
szerű közkatona vehet részt a szakegylet 
támogatásában, jegyzői tisztéről lemond. A 
választmány tudomásul veszi.

Jelentések: Klincsák az elhelyezés ügyé
ben tesz jelentést. Titkár bejelenti a mis- 
kolczi és nagyváradi helyicsoport megala
kulását s a gyulai és szombathelyi csoport 
ujraalakulását.

Pénztári jelentés : Boros számvizsgáló be
jelenti, hogy a VII. kér. elöljáróság június 
8-án vizsgálatot tartott és a könyveket rend
ben találta, egyúttal két hóról beterjeszti a 
pénztári kimutatást. Bevétel május hóban 
250 kor. 71 fill., kiadás 226 kor. 52 fül., 
egyenleg júniusra 24 kor. 19 fill. Bevétel 
junius hóban 117 kor. 49 fill., kiadás 93 kor. 
18 fill., egyenleg júliusra 24 kor. 31 fill. 
A választmány tudomásul veszi a pénztári 
jelentést.

Klincsák J. indítványozza, hogy a munka
nélküli segély nagyságának megállapítására 
és egyéb módozataira egy rendkívüli ülés 
hivassák egybe, ahol a vezetőség jelentést 
fog tenni ezen kérdésről. Elfogadtatik.

A választmány a szaktanács választmá
nyába Barocsay Béla és Müller Mihályt 
küldte ki s ennek elintézésével a titkárt 
bízza meg. Több tárgy nem lévén elnök az 
ülést berekeszti.

Jegyzőkönyv. Felvétetett 1906 julius 
17-én tartott rendkívüli választmányi ülés
ről. Jelen voltak: Malicsek, Luka, Stefatits, 
Bozsejovszky, Scheirnig, Síkos, Kiss, 
Pajtáson kívül az egész választmány. Elnök : 
Maucz András, ki üdvözli a megjelenteket 
s miután bejelenti, hogy a napirenden csu
pán a munkanélküli segély megállapítása és 
annak kiszolgáltatásának módja feletti meg
állapodás van, az ülést megnyitja.

Titkár a vezetőség nevében előadja az 
eddig történt megállapodáshoz híven, liogy 
a munkanélküli segély nagysága a szak
egylet jelenlegi viszonyai mellett nem lehet 
nagyobb heti 5 koronánál. A szakegylet 
anyagi erejének gyarapodásával a választ
mánynak hivatása lesz annak idején a se
gély nagyságát esetleg emelni. A segélyt 
csakis olyan munkanélküli igényjogos tagok 
kaphatják meg, kik 52 heti tagsági dij le
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fizetése után válnak arra jogosulttá. Olyan 
tagok, akik szombaton, vasárnap vagy egy
általán kisegítéshez jutnak, a munkanélküli 
segélyt nem kaphatják meg azon a héten, 
amelyben kisegítésben volt részük.

Boros Ignácz a segély nagyságához szólva, 
kevesli az 5 koronát.

Müller Mihály olyképp kívánja módosítani 
a segély kiszolgáltatását, hogy azok, akik 
csupán vasárnapi kisegítéshez jutnak, azok 
8 korona segélyben részesüljenek. Ferenczy 
Mihály ismerteti a szakegylet jelenlegi 
anyagi helyzetét és a titkár által tett elő
terjesztéshez járul hozzá.

Boros félreértett szavait magyarázza s 
összehasonlításokat tesz a kisegítés által 
történő' kereset és a segély nagysága között.

Titkár összefoglalja az elmondottakat s 
megjegyzi, hogy a segély, mint a neve is 
kifejezi, teljesen nem kárpótolhat senkit 
munkanélkülisége esetén, különösen, ha a 
szakegylet anyagi helyzetét tekintjük. Bár 
kívánatos volna, hogy a jövőben minél előbb 
teljesen tudná a szakegylet kárpótolni mun
kanélküli tagjait, összehasonlításokat tesz 
az B2 hét alatt befizetett dijakkal, melynek 
összege 10 korona 40 fillér, ezzel szemben, 
ha a 8 heti segélyt vesszük, 5 koronájával 
az 40 koronát tesz ki. Tehát ez sem egész
séges pénzügyi gazdálkodás, de tekintve, 
hogy igen kevés a segélyre igényjogosultak 
száma, ez azon * időig, mig Magyaroszágon 
a fodrász-segédek nagyobb része szervezve 
lesz, nagyobb megrázkódtatás nélkül kibír
ják s ha elérkezik az ideje, a tagdijak fel
emelésével kell segíteni a helyzeten. Müller 
módosítására megjegyzi, hogy nem szabad 
elhamarkodni a dolgot, mert mig a segély 
nagyságát emelheti vagy leszállíthatja a 
választmány, ha annak szükségét látja, 
azonban Müller indítványa, ha elfogad
tatna, a gyakorlat által egy sohasem pótol
ható hibát követnénk el : amennyiben ezen 
preczedens idő előtt a szakegylet tönkre
tételéhez vezetne, mielőtt az anyagilag is 
megerősödhetne. Ennélfogva kéri a választ
mányt az előterjesztés elfogadására. Elnök 
felteszi a kérdést s a választmány elfogadja 
a titkár előterjesztését.

Egyben utasítja a titkárt egy munkaköz
vetítési és a segélykiszolgáltatás módja 
iránti szabályzatnak ebben az irányban való 
megszerkesztésére.

Indítványok: A titkár indítványozza, hogy 
egy bizottság küldessék ki a lakásfelvétel 
tárgyában. A választmány Weisz Sándort, 
Maucz Andrást és a titkárt küldi ki.

Ezekután elnök az ülést bezárja.
Nagy Béla titkár.

Kizsákmányolás.
A budapesti munkáltatókat mi sem je l

lemzi jobban a kizsákmányolás terén, mint 
hogy azon, nekik szükséges érdekparan
csolta kötelességeknek sem tesznek eleget, 
amely nekik fokozná jólétüket.

Az ipar és betegsegélyezésről szóló tör
vények előírják, hogy a munkaadók kötele
sek munkásaikat az iparhatóság által meg
határozott módon a már előre megjelölt 
betegsegélyző pénztárakhoz bejelenteni s 
betegség ellen biztosítani.

Azonban mit tapasztalunk ? A mi munkál
tatóink feledve, jobban kijátszva törvényt, 
saját és munkásaik érdekét, nem tesznek 
eleget ezen kötelességeiknek.

És ennek elmulasztására is a kizsákmá
nyolás készteti őket. Sűrűn fordulnak elő 
esetek, midőn a munkás már hetek és hó
napok óta alkalmazva van náluk anélkül, 
hogy a betegsegélyző pénztárhoz be lenne 
jelentve s oda csak akkor jelentik már be, 
mikor az illető szaktársunknak baja támad, 
amelyet gyógyítani kell.

Mi történik ilyenkor?
A betegsegélyző pénztárak, mint ilyenek, 

nem fogadhatják el az illetőt mint beteget, 
illetve a betegen bejelentett tagot vissza
utasítják és törvény által kötelezik azon 
munkaadót az összes gyógy- és kórházi 
dijak megfizetésére, azonfelül a hatóság, 
mint olyan, meg is bírságolja azokat, akik
nél alkalmazásban állott a munkás és nem 
jelentették be a törvény által előirt nyolcz 
napon bellii, amikor még egészséges volt. 
Ilyenkor ki van téve a munkás annak, hogy 
mig orvoshoz, esetleg kórházba kerül, baja 
annyira előrehaladott lesz, hogy nem lehet 
rajta segíteni, vagy ritka esetben.

Ha mármost mérlegeljük szakmánknál az 
amúgy is rossz egészségügyi viszonyokat, 
megtaláljuk okát a halálozási esetek nf\gy 
számának.

És mindez csak azért történik, mert a 
„humanizmusán gondolkodó" munkáltató 
még azt a pár fillért is meg akarja, sőt 
meg is tartja magának, amelyet mint 
„munkaadói járulékot" a törvény egyenesen 
kötelezőleg kirótt reá. Akárhányszor előfor
dulnak olyan esetek, mikor kitudódik az, 
hogy a munkás már hónapok óta alkalma
zásban van a munkáltatónál és mikor őt 
bejelentik, a jelenlegi idő keltezése alapján 
teszik.

Sőt vannak munkáltatók, kik bejelentett 
munkásaiktól levonják a járulékokat s a 
mint a budapesti fodrászsegédek betegse- 
gélyzö pénztárának könyveiből kitűnik, a 
mikor nem a munkások vezették a pénztárt 
s éppen azért nem akartak „kellemetlen
kedni, kötelességeik teljesítésére felszólí
tani ", saját munkáltató közös érdekű társai
nak a pénztár vezetői, tehát abból az idő
ből vannak munkáltatók, akik két, három, 
sőt négy évi hátralékban vannak több mun
kásuk után a járulékokkal. Pedig hát ezen 
összegeket levonták munkásaiktól és ezen 
a pénzen gseftelnek és ma is szeretnék ezt 
tenni olyan „munkáltató urak", kik az ipar- 
testületi elöljáróság „díszes" soraiban ülnek 
ma is. (Jó kezekre lehet a szakma felvi
rágzásának és fejlődésének intézése bizva. 
Szedő.)

Legutóbb (így szaktársunkkal történt meg 
az az eset, hogy Damoky Mihály, VII., 
Király-utcza (37. sz. a. „főnök úrhoz" 1905. 
évi deezember hó 5-én lépett alkalmazásba 
s most, 1906 julius hó 15-én, mikor már 
megunta a „főnök ur humános bánásmód
ját" s kilépett tőle, akkor tapasztalta, hogy 
munkakönyvé sem az ipartestületnél sem ö 
a betegsegélyző pénztárnál nincs bejelentve.

Bántotta öt ez eset, mert ki volt téve 
annak, hogy ha munkába akar ál lani, visz- 
szautasitja őt egy másik „főnök ur" azon

a czimen, h og y : „Maga már régen faczér- 
kodik." Tehát felment az ipartestületbe, 
hogy segítsenek rajta, de mivel a munka
adók érdeke közös, az ö ügye hosszú idő 
alatt intéztetett volna el s miután ő már 
egy vidéki munkáltatóhoz ígérkezett el, 
tehát magánúton próbálkozott volt munkál
tatójával megegyezni. Ami sikerült is olyan 
formán, hogy a munkában levő idejére eső 
összes betegsegélyző járulékokat, tehát a 
munkáltató járulékát is, a sajátjából fizette 
meg, mert csak igy volt hajlandó a „be
csületes munkáltató" őt bejelenteni s igy 
történt meg az, hogy munkakönyvébe be 
van jegyezve, hogy hót hónapig „nem volt 
faczér".

Íme, ilyenek a mi munkáltatóink egy pár 
kivételével s ezek a „becsületes, humánu
san" gondolkodó emberek merik a szerve
zett fodrászsegédeket gyalázni, őket hazát
lan bitangoknak nevezni, azért, mert meg
elégelték már az ő „humánus" gondolkodá
sukat, amelyből bestiáiitás tűnik ki minden 
alkalommal.

Szaktársainkat pedig figyelmeztetjük, hogy
ne tűrjék maguk felett az atyáskodást s 
minden alkalommal ügyeljenek arra, hogy 
érdekeiket ne játsszák ki a munkáltatók s 
ne feledjék el azt, hogy a munkásnak nincs 
más vagyona, mint munkaereje, illetve 
egészsége és meggyőződése.

A két utóbbi legyen a legféltettebb kin
cse. Az elsőt pedig csak úgy bocsássa 
áruba, ha megfizetik s ezáltal a két utóbbi 
nincs veszélyeztetve.

A munkáltatók e jeles gárdájára pedig 
nagyobb gondot fordítsanak a jövőben és 
humanizmusnak nevezett bestialitásukat még 
igen sokszor fogjuk bebizonyítani szaktár
saink okulására.

Szervezkedjünk.
Szaklapunk legutóbbi számában a buda

pesti szaktársakhoz egy felhívást intéztünk. 
Ebben a felhívásban el volt mondva az, 
hogy a fodrászsegédek helyzete csakis 
az öntudatos szervezkedés által javulhat 
meg.

Rámutattunk a munkáltatók sötét, önző 
szándékaira is, amelyekből kiindulva igye
keznek a fodrászsegédek között való test
véries viszonyt megakadályozni, sőt igye
keznek őket egymás ellenségeivé tenni. 
Ennek ellenében rámutattunk az egyedüli 
védőfegyverünkre, a szervezkedésre és a 
szakegyletben való tömörülésre, mint amely
nek védőfalairól visszapattan minden mun
káltatói önzés és kizsákmányolási ösztön.

Felhívásunk daczára nem látjuk és ta
pasztaljuk szaktársaink részéről azon igye
kezetei, melylyel sietnének megerősíteni azt 
a várat, amelynek erőssé tétele biztosítaná 
a munkáltatók kizsákmányolási dühének 
megszüntetését.

Nap-nap után kapja szervező bizottságunk 
a névtelen és névvel ellátott leveket a szak- 
társaktól, melyekben azok panaszkodnak, 
hogy a munkáltatók nem tartják be a ren
des nyitás és zárás idejét.

A levelek irói a szervező bizottság rög
töni intézkedéseit, sőt a legerősebb terro
rizmust követelik ezen levelekben a szer-
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vező bizottságtól az éhes munkáltatók ellen. 
Halomszámra érkeznek az ilyen levelek a 
szervező bizottsághoz s éppen ez az ok 
kényszerít bennünket egynéhány megjegy
zésre azokkal szemben, kik ölberakott ke
zekkel várják s a czélnak meg nem felelő 
eszközökkel követelik a sült galamb szállí
tását, a tüzes gesztenye kikaparását a szer
vező bizottságtól. „ Munka nélkül nincs élve
zet s kötelességek nélkül nem kívánhat senki 
jogokat.“

Pedig ha vizsgáljuk ezen levélírók és 
egyáltalán a fővárosi szaktársak viselkedé
sét és nemtörődömségét, ha nézzük a szak
egylet jelenlegi tagállományát, akkor lát
juk azt, hogy a fővárosi szaktársak niunka- 
nélkül akarnak élvezethez és kötelességtel- 
jesités nélkül jogokhoz jutni. Már pedig ez 
a lelketlenségnek legelemibb netovábbja.

Szervezkedés nélkül még a legnagyobb 
terrorizmussal sem lehet kivívni jogokat. 
Biztosítani pedig csakis az öntudatos szer
vezkedéssel lehet a kivívott jogokat. Ezen 
felhozott és több más hasonló esetek fok
mérői a fodrászsegédek elmaradottságának. 
Ha e levelek Íróitól megkérdezzük, hogy 
tagja-e a szakegyletnek, úgy bizonyára ta
gadó választ kapunk. Iia az okát kérdez
zük, kitűnik az, hogy a nemtörődömség, a 
hanyagság önmaguk és szaktársaik iránt az 
oka annak, hogy nem keresik fel s nem 
lépnek az öntudatos szervezkedés útjára, 
amely csak egyedül hivatott a fodrászsegé
dek helyzetét megváltoztatni.

Egyes megfigyelések és tapasztalatok 
meggyőződtettek bennünket arról, hogy a 
mi szaktársainknak a túlnyomó nagyrésze, 
szóval a Magyarországon levő fodrászsegé
dek 70°/0-a olyannyira korlátolt és elmara
dott a gondolkodás terén még a közönsé
ges nyárspolgári értelemben is, hogy nem 
csoda, ha még a mai gondolkodásban elma
radott osztály társadalom is a „ borbély- 
legény" melléknévvel jelzi minden oly cse
lekedet és dolog személyesitőjét, aki még 
az ő gondolkodásuk szempontjából is ma
gán viseli a tudatlanság és korlátoltság bé
lyegét.

Ezen ténynek kell sarkalni és izgatni a 
fodrászsegédek öntudatosabb részét arra, 
hogy a fodrászsegédek ne legyenek tovább 
ennek a korrupt, a maradiságot oly féltőén 
őrző oi ztálytársadalomnak megbélyegzett 
megvetettjei.

Más szakmabeli munkásokról, ha szó esik 
a polgári lapok hasábjain, vagy a munkást 
nyúzó osztály meghitt avagy nyilvános kö
reiben, mindig egy bizonyos számottevő té
nyezőről beszélnek, akiknek akaratával, 
cselekedetével számolni kénytelenek s ha 
önhittségük folytán bármennyire is lekicsiny- 
lik őket, mégis a félelemérzetnek egy bi 
zonyos neme által, amely az ö profit-dühö
ket lehűti s az ő élhetetlenségüket a munka 
produktív terén bizonyítja, számottevővé 
teszi, sőt az ő részükre éppen az előbbiek
nél fogva nélkülözhetetlenné teszi a meg
rágalmazott, lekicsinyelt munkásságot.

A borbélymunkásokat szolgaiasságuk, 
gerincztelenségük és korlátlan tudatlansá-! 
guk odajuttatja, hogy mindenki megtorlás 
nélkül megvesse őket, szakmájukban aj 
borravaló révén szószerint megrugdossa, 
bántalmazza s megbélyegezze.

Már ez a tény kell, hogy észre térítse a 
fodrászsegédeket és a megsértett emberi 
önérzet kell, hogy elhárítsa és megtorolja 
mindazon bántalmakat, melyekben volt és 
jelenleg is része van. Ezt pedig csakis a 
komoly, osztálytudatos szervezkedés utján

lehet elérni, amely osztály- és öntudatos 
szervezkedés erejének megnyilvánulása kö
vetkeztében majd a borbélymunkásokkal is 
kénytelenek lesznek számolni úgy a mun
káltatók, mint azok, kik jelenleg csak a 
szolgaiasság megszemélyesítőjét látják a 
fodrászsegódben.

8 a fodrászsegédek csak ha már rátértek 
is ezen útra, sokkal könnyebben kiküzdhe- 
tik és biztosíthatják emberi boldogulásuk 
megvalósítását.

Tehát ne levelezzenek a szaktársak s ne 
várják,hogy a sült galamb a szájukbarepüljön, 
hanem ahelyett, míg egy-egy ilyen levelet 
megírnak a szervező bizottságnak, inkább 
jöjjenek, keressék fel a szakegyletet, irat
kozzanak oda be és leküzdve az eddigi 
nemtörődömséget, váljon mindenik szaktárs 
egy-egy tántorithatlan harczosává annak a 
szakegyletnek, melynek zászlajára emberi 
boldogulásunk megvalósítása van írva.

Á pofozkodó kóczos és egy 
másik.

Hosner Herz névre hallgat ez a kizsák
mányoló, kinek „putikja" VII., Akáczfa-u. 
6. sz. alatt van. Egy szak társun kát, aki nála 
állandó alkalmazásban állott, mert öntuda
tossága folytán nem tudta tovább tűrni ki
zsákmányolását, tehát munkakönyvét és di
ját kérte; a pökhendi fráter felpofozta. 
Megjegyezzük, hogy nála felmondás nincs 
s ö bármikor elküldheti alkalmazottját. 
Azonban neki rosszul esett önérzetes munká
sának fellépése s mert pénze nem lévén, 
pofonokkal fizette ki alkalmazottját. Azt már 
tapasztaltuk, hogy neki soha sincs pénze, 
mikor a munkások dijáról van szó avagy a 
munkásoktól lehúzott betegsegélyző-járulék 
megfizetéséről. Azonban az ily helyeken 
alázatos „borbi" szokott lenni, kinek rimán- 
kodó magaviseletéből senki sem következ
tetne ily bestiális eljárásra.

Figyelmébe ajánljuk az ipsének, hogy 
pofonokat nemcsak adni, hanem kapni is 
lehet.

Egyúttal figyelmeztetjük azon elvtársakat 
is ezen „bátor" férfiúra, akik hozzájárnak 
borotválkozni.

Egyúttal egy másik példányát is bemu
tatjuk az „intelligens" fodrász főnököknek.

A VI. kerület Nagymező-utcza 64. szám 
alatt van Tokody Ferencz „főnök urnák" 
üzlete, aki csak unalmas óráiban tartózko
dik e helyen, állandóbban Podmaniczky-u. 
1. sz. alatt tartózkodik, mert ott van a 
másik üzlete. Nyárspolgári felfogás szerint 
ö különben igen jó ember, amit bizonyít az 
is, hogy papucskormány alatt szenved s 
alkalmazottainak onnan osztogatja paran
csait, rendeletéit. Különben Önagysága (To
kody ur neje) szokta a fontosabb üzleti 
ügyeket elintézni ilyenformán:

Azt a pókhálót maguk nem látják 1? Hát 
ez a tükör felső rámája mikor volt letö
rülve, hányszor törülgetnék maguk napjában, 
hogy itt minden poros?!

8 hogy ezt bebizonyítsa, mindjárt végig 
is húzogatja finom kezecskéit az asztalkán.

Oh Domnyule, csakugyan poros lesz az 
asztal — azaz a kéz. No van aztán hadd 
el hadd, önagysága átkozza a mai rendszert 
a rendszerrel a szoczializmust, ki is mondja 
nyíltan, hogy neki szoczialista segéd nem 
kell. 8 ilyenkor olyan méregbe jön, mint 
e-gy pulyka.

Ugyan nem akarja ez utóbbit egyéni sza
badságában korlátozni senki, mindamellett 
figyelmeztetjük Tokody urat, hogy jó  lesz 
néha kibújni a papucs alól és szétnézni egy 
kicsit. Mert nem akarjuk elhinni, hogy az 
Ön tudásával történik az, mint legutóbb 
egy szaktársunkkal történt önnél, hogy 
amiért 10 perczczel elkésett, 2 koronát le
vont neki a késésért (megjegyzendő, hogy 
„Tokody ur" V ^-kor üzletét) és
mindez csak 8— 10 vendég kiszolgálása után 
jut Önnek vagy becses életepárjának eszébe, 
hogy segédjét „leszoczialistázza" s elküldje. 
Akivel különben (mindegyikkel) úgy szokott 
megegyezni, hogy felmondás nincs, azonban 
szombat és vasárnap nem léphet ki. Szóval 
Ön biztosítja a munkást a saját részére és 
akkor is dobja ki, mikor önnek tetszik. 
Mi ?

Ha tovább dolgozik egy órával a mun
kás, akkor nem fizet 10 fillér többletet sem 
neki. Mi ?

Vagy azt a bizonyos edényt, ha ön és 
bájos neje után kivinne, még akkor sem 
volna önben és Önhöz méltó társaiban mél
tányosság. Ugy-e bizony ? !

On feledi azt, hogy Ön is munkás volt, 
vagy a szalonnán megspórolt alamizsna
fillérek általi kóczosságát jogezimnek tartja 
arra, hogy igy bánjék munkásaival ?

Nem gondolja, hogy egyszer emberére 
fog találni, aki számon fogja kérni a le
húzott filléreket s amúgy becsületesen meg 
fogja magyarázni önnek, hogy a munkás 
nem azért dolgozik, hogy kizsákmányolják, 
hanem megbecsüljék?

Mi hisszük, hogy emberére talál majd! . . .

A magyar- és németországi 
fodrászsegédek mozgalma.

Irta Nagy Géza.
Ha figyelemmel kisérjük a német és a 

magyar fodrászsegédek mozgalmát, akkor 
nem lesz érdektelen azokkal a körülmények
kel foglalkozni, melyek a jelenlegi mozgal
mat előidézték. Mert azt hiszem, hogy most, 
midőn a német szaktársakat oly élénk moz
galomban találjuk, minden fodrászsegéd ér
deklődésével találkozunk, midőn megkísérel
jük párhuzamot vonni a német és a magyar 
szaktársak mozgalmának alapja között.

Hisz aki szemléli a munkástársadalom ré
tegének harczait, az vagy azt hiszi, hogy a 
magyar fodrászsegédek gazdasági, egy szó
val általános helyzete kitűnő, vagy maga 
előtt lát egy óriási űrt, melyben csak az 
tudja feltalálni e társadalmi réteg bajait, 
aki a mai korhadt társadalmat a mga igazi 
meztelenségében látja.

Mert nézzük csak, hogy állnak a nevezett, 
mozgalmak? Mit követelnek a fodrászsegé
dek nálunk és mit Németországban?

Budapesten és úgyszólván az egész Ma
gyarországon a fodrászsegédek mozgalma a 
nyolez órai záridő kivívásában nyilvánult 
meg. Ahol ez csak részben is eléretett, ott 
minden mozgalom megszűnt. Németországban 
e kérdés már nagyrészben megoldást nyert. 
De a mozgalom nem szűnt m eg ; hanem bér- 
mozgalommá alakult és e mellé sorakozik 
most a harcz a koszt és lakás, szóval az 
ellátással való alkalmazás megszüntetéséért.

Ha e körülményeket az ő hideg valósá
gukban látjuk, akkor a beavatatlan szentül 
a következőképpen gondolkozik:

Úgy látszik, a magyar fodrászsegédek 
helyzete jó, mert másképpen nem lennének 

i olyan csöndben. A németországi fodrászse-
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gédek ellenben, mint a körülmények mutat
ják, úgy látszik, rosszabb viszonyok között 
élnek. Mert, mint a legutóbbi mozgalmak 
mutatják, ők bérjavitást és az ellátás meg
szüntetését követelik.

Ebből tehát az következtethető, hogy a 
viszonyoknak megfelelő fizetést nem kapnak, 
az ellátás pedig rossz, ami — úgy látszik 
— nálunk ellenkezőleg van.

Így gondolkozik egy beavatatlan, aki a 
viszonyokat átlátni nem tudja. De hogy áll 
a valóságban ?

A német fodrászsegéd rendelkezik minden 
körülmények között olyan helyzettel, mint a 
magyar. De egy megvan benne, ami — saj
nos — a magyar fodrászsegédnél nincs meg. 
És ez az osztálytudat, a felvilágosodottsáe.

(Folyt, köv.)

Munkaközvetítő-szabályzat.
A központi választmány a következő 

munkakzvetitési szabályzatot dolgozta ki :
A munkaközvetítő-szabályzat.

Ezen szabály a munkaközvetítésnél irány
adó.

1. Munkaközvetítésre igényt tarthatnak :
a) az egylet azon tagjai, akik a szerve

zettel szemben mindenkor eleget tettek kö
telezettségüknek ;

h) az egylet azon tagjai, kik tagsági jo 
gaikat csak újbóli beiratkozással szereztek 
meg újból, de a szezvezeti szabályzatnak 
alá vetik magukat;

c) az egylet azon tagjai, kik a szervezeti 
szabályzat ellen súlyosan nem vétettek.

2. A munkaközvetítés sorrendben történik 
a kővetkezőképp:

a) munkakereslet alkalmával azok szóli- 
tandók elsőnek, akik a munkaminőségének 
megfelelnek ;

b) a sorrendi közvetítésnél különösen 
figyelemmel kell lenni a szabályzat 1. pont
jának mind a három bekezdésére.

3. Munkaközvetítés sorrendjéből töröltetnek :
a) azon munkanélküli tagok, akik előze

tes bejelentés nélkül három egymásutáni 
napon a hivatalos órák alatt meg nem 
jelennek ;

b) ha valamely munkanélküli tag közve
títés alkalmával felszólitátik és jelen nin
csen, kimaradását pedig előzetesen be nem 
jelentette, úgy azon hétre közvetítési sor
rendre igényt nem tarthat, sorrendjét csak 
a következő héten nyeri újból vissza;

c) azon munkanélküli tagok, akik a köz
vetítő által kiállított szelvényt 24 órán belül 
igazolás végett vissza nem hozzák, egyszers
mind azok is, akik munkakönyvüket kellő 
igazolás nélkül a közvetítő irodából elviszik.

4. A szombat és vasárnapi kisegítés alkal
mával a munkanélküli tagok a sorrend 
szerint helyeztetnek el szintén, azonban 
munkakönyvüket tartoznak hétfőn reggel 9 
óráig a közvetítő irodában beadni, ellen
kező esetben a sorrendből kiesnek s csak a 
következő héten tarthatnak igényt közvetí
tési sorrendre.

5. Azon munkanélküli a munkanélküli se
gélyre igény jogosult tagok, ha szombat 
vagy vasárnapra kisegítésre lettek közvetítve, 
a munkanélküli segélyre igényt nem tart- 
hatnak,

6. Azon munkanélküli, tagok, akik segélyre 
igényt tarthatnak ezt munkanélküliségük 
első napján tartoznak, a közvetítőnek be
jelenteni.

7. A munkanélküli segély a pénztári órák 
alatt fizettetik ki.

Hivatalos órák a közvetítésre :
Délelőtt 9— 11-ig, vasárnap 10— 12-ig, 

délután 3—4-ig.
Ezen szabályzat az ország területén működő 

csoportok tagjaira is kötelező.

Munkanélküli segély.
A közgyűlés határozatához képest a választ

mány megállapította a munkanélküli segélyt, 
amely ideiglenesen mig a szakegylet anyagi 
ereje nem fokozódik, hetenként 5 korona. 
Egy lépéssel ismét előrehaladtunk a szak- 
egylet fejlődésében. Szaktársainkon a sor, 
hogy a további fejlődés minél könnyebben 
és gyorsabban bekövetkezzék. A munkanél
küli segély nagysága a tagok számának nagy
ságával és azok minél pontosabb befizetési 
kötelességével emelkedni fog. Ha a fővárosi 
szaktársak már teljességében (kik vannak 
vagy 2000-ren) kötelességtudó öntudatos 
katonái lesznek a szakegyletnek minél előbb 
meg fog valósulni az alapszabályokban elő
irt lehető legmagasabb összegű, a heti 12 
koronás munkanélküli segély is.

Csakhogy ehhez kiváltképp szükség van 
arra, hogy szaktársaink ne csak akkor törőd
jenek, gondoljanak a szakegyletre, mikor 
munkanélküliek, hanem igenis akkor, mikor 
munkában vannak, mert mint munkanélküliek, 
kell hogy kapjanak a szakegylettől, viszont 
akkor, mikor munkában vannak akkor kell 
filléreiket összerakni, hogy annak idején 
könnyebbé, elviselhetőbbé lehessen tenni a 
munkanélküliség nyomasztó napjait.

8 hogy a mi szaktársainknál épp úgy, 
mint másoknál, nagyon könnyen ki vagyunk 
téve a munkanélküliségnek, azt nem is kell 
mondani, tudjuk mindnyájan.

Tegyük meg hát kötelességünket önmagunk 
és szaktársaink érdekében s akkor nem leszünk 
kitéve az elzüllésnek, az éhségnek, amely 
felébreszti bennünk az állatot, hogy többi 
nyomorgó társainkat is magunkhoz ha
sonlóvá tegye.

A kétéletü kóczos.
Sokan fogják kérdezni önmaguktól, hogy 

hát ilyesmi is van a világon anélkül, hogy 
arról valamelyik látványossági bódéban 
tudomást szereztek volna A!

Van bizony, még pedig Secker Fischel 
névre hallgat s bódéja VII., Wesselényi- 
utcza 11. sz. alatt van. Az illető az ö „főnök 
uri“ renoméjával (amely mellett a kizsák
mányolási ösztönnek tág tere van) össze- 
egyeztetőnek találja azt, hogy ő hétköz
napokon kizsákmányoló „főnök ur“ , vasárnap 
pedig a Klauzál-utczai fürdőben kisegítő, 
kizsákmányolt munkás, akinek nincs fizetése, 
csak a vendégektől összekoldult alamizsna 
fillér. Mindamellett bő alamizsnában lehet 
része, mert inkább ott hagyja üzletét s maga 
helyett egy kisegítőt, állít be 4 korona 
fizetéssel vasárnapokon.

Csak azt csodálhatjuk ebben az esetben, 
hogy miért nem tesz szert egy hétköznapi 
kisegítésre is. Azzal a fáradsággal, amely a 
vasárnapi kisegítést, lehetővé tette számára, 
ez is sikerült volna.

Mi ezek után természetesnek tartanánk 
azt is, ha ez a furcsa nevű ember oda 
pingáltatná táblájára, hogy „a Klauzál-utczai 
fürdő vasárnapi kisegítője" elfogad . . . stb.

íme szaktársaim, ilyenek a mi kizákmá- 
nyolóink, szolgaiasság és pökhendiség, baksis 
és urhatnámság lakozik bennük.

önérzet és tisztesség tág fogalmak náluk.

Felhívás.
Szaktársak ! Az évi rendes közgyűlésünk 

a tagsági dijakat hetenként 10 fillérrel szállí
totta lejebb. Tudjuk, hogy nagyon sokan 
voltak szaktársaink közt olyanok, különösen 
a vidéken, akik a mai rossz elnyomott vi
szonyok között nehezen tudták meghozni az 
anyagi áldozatot a szakegylet, illetve ön
maguk és az összesség érdekében, nehezen 
nélkülözték azon filléreket is, melyeket tag
sági dijjul fizettek be.

A vezetőség éppen ebből az okból indult 
ki, mikor a közgyűlés elé vitte a leszállításra 
vonatkozó indítványát, amelyet a közgyűlés 
elfogadott.

Ezzel lehetővé van téve minden szaktárs
nak kivétel nélkül, hogy a szakegylet tagja 
legyen és hogy az összesség érdekében való 
munkához hozzájáruljon.

Ezen alkalommal felszólítjuk szaktársain- 
kat, hogy igyekezzenek minél előbb a szak- 
egylet tagjává válni s egyszersmind kérjük 
azokat is, akik tagjai szervezetünknek, agitál
janak a szakegylet érdekében, azon tagjain
kat pedig, kik több héttel vannak hátralék
ban a tagsági dijakban, felszólítjuk, hogy 
ne hagyják azokat felgyülemleni, hanem a 
pénztári órák alatt, kedd é,s pénteken este 
fél 9— 10-ig minél előbb egyenlítsék ki. 
Ugyanakkor beiratkozni is lehet, beiratási 
dij 50 fillér, heti tagsági dij 20 fillér.

Malicsek Károly Ferenczy Mihály
ellenőr. pénztárnok.

SZEMLE.
BELFÖLD.

VI. kerületi csoport. A hatodik kerü
letben dolgozó szaktársaink a szervezkedés 
szükségességét belátva s annak közvetle
nebbé, eredményessé tétele érdekében jú
nius 7-én megalakították a Yí. kerületi 
csoportot.

A csoport vezetőségbe a következőket 
választottak meg. Elnök : Cserven Im re; 
jegyző: Véber József; pénztárnok: Kiss 
István ; ellenőr : Fellner Ferencz ; választ
mányi tagok : Varga Ernő, Szilágyi István, 
Tóth Mihály, Reiter György.

A VI. kerületben dolgozó szaktársak a 
főváros kerületeiben itt második helyen 
állanak számbeli nagyságuknál fogva. Azon
ban gondolkozás és az összetartás tekinte
tében, amint a múlt tapasztalatai bizonyítják, 
első helyen állanak, mi sem természetesebb, 
hogy a hatodik kerületi csoport megalakí
tásával is bizonyítani kívánják azt, hogy a 
jövőben sem szeretnék, ha valaki elhagyna 
őket e téren. A VI. kerületi szaktársaknak 
elengedhetlen kötelessége, hogy öntudatos 
szervezkedéssel mintegy példát mutasson a 
főváros többi kerületeiben dolgozó szak
társaknak.

Mi hiszszük is, hogy nem fogunk csalódni 
bennük és minél előbb terjedni fog közöttük 
a felvilágosodottság és osztálytudat annál 
inkább szervezkednének, mert a munkáltatók 
kizsákmányolása itt. jobban mint másutt 
hozzájárul ehez.

A csoport helyisége VI., 8zondy-utcza 37., 
Szondy- és Gyár-utcza sarkán lévő vendéglő 
külön helyiségében van. Beiratkozni lehet 
minden kedd és csütörtök este fél 9-től 
kezdve.

Nagyvárad. Az itteni szaktársak 1906. 
június hó 7-én alakították meg szakegyle-
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tünk 18. sz. helyicsoportját. A csoport veze
tőségébe a következőket választották be. 
Elnök : Szikszay Dániel : jegyző : Lőwy 
Kálmán ; péntárnok: Kovács Áron ; ellenőr : 
Márton József; választmányi tagok: Kircli- 
ner M., Marton Gy., Török S., Princz A .; 
póttagok: Osete S., Surovits M.

Szombathely. Szombathelyi szaktár
saink a szakcsoportot újjáalakították f. évi 
június hó 19-én tartott szakgyülés alkalmá
val. A csoport vezetőségébe a következőket 
választották. Elnök : Fanesjk Béla : alelnök : 
Anzelm János ; jegyző : Seper Mihály ; pénz
tárnok Angyalosy János ; ellenőrök : Csatári 
István és Párnás Jószeí ; választmányi tagok : 
Balog L., Knoll J., Tomin Sz., Kladek B .: 
póttagok: Téglás J., Balog J.

Kívánjuk, hogy az uj vezetőséggel uj 
szellem, kötelességtudás és igazi öntudat 
vonuljon be a csoport életébe és működé
sébe. Igyekezzenek az elmulasztott köteles
séget a — szombathelyi összes szak társakat 
szervezni — olyképp helyrehozni, hogy 
szervezetünknek bátor, öntudatos és köteles
ség tudó harczosokat neveljenek belőlük.

—
KÜLFÖLD.

Az egész Németország fodrász-segédeit 
napról-napra élénkebb mozgalomban találjuk.

A harcz melyet folytatnak, ma már nem 
csak a munkaidő szabályozásáért folyik, 
hanem osztálytudatos munkásokhoz híven, 
munkájuk tisztességes díjazásáért s az eddig 
rájuk erőszakolt természetbeni ellátás és 
lakás ellen is.

A küzdelem nem meddő. A hol az össze
tartás meg van, ott a harcz következménye 
a győzelem, melynek nyomán szakmánk 
munkásai is nagyobb darab kenyérhez, tisz
tességesebb és emberségesebb viszonyok közé 
jutnak.

Lapunk legutóbbi számában megemlékez
tünk már egyes mozgalmakról. E helyekről 
a következő tudósítást kaptuk:

Berlin. Az itteni szaktársak egy része, 
miután követeléseiket i\v, ipartestület vissza
utasította, beszüntette a munkát. Ennek 
következtében 560 munkáltató kénytelen volt 
megadni a követeléseket.

A többi munkáltató, miután a munka
beszüntetés nagyobb terjedelmet nem öltött, 
egyenkénti tárgyalás utján igyekszik a békét 
helyreállítani. A szervezet vezetősége reméli, 
hogy ez utón sikerülni fog az összes üzle
tekben a segédek követeléseinek érvényt 
szerezni.

Halle a. S.-ben a tárgyalás utján a 
béke helyre állt.

Eilenburgban a segédek követeléseit 
teljességében megadták.

Manheimban a mozgalom szintén teljes 
sikerrel ért véget.

A németországi mozgalmakról legutóbbi 
értesüléseink a következők :

Altona. A segédek követeléseiket békés 
utón elérték. Az ellátással való alkalmazás 
megszűnik. Heti fizetés 22 márka, egy óra 
ebédidő, mely 11 és 2 óra között adandó.

Hamburg. Julius 15. Amit az altonai 
szaktársak elértek, az itt még csak czél. 
Az ipartestület visszautasította a követelé
seket. A segédi kar pár nap múlva válaszol 
erre ; valószínűleg beszünteti a munkát.

Ludwigshafen a. Rh. A munkabeszün
tetés megszűnt. A munkáltatók irásbelileg 
kötelezték magukat, hogy munkásaik gyüle
kezési jogát respektálják, a szakegyletet 
pedig elismerik. A hetifizetést 1 márkával 
emelték.

Mülhausen i. Els. A május 14-én ki
mondott bérmozgalom odafejlődött, hogy a 
segédek beszüntették a munkát, mely azon
ban rövid ideig tartott, mert a mesterek 
megadták a követeléseket. A harcz ered
ménye nyolcz órai záridő, egy óra ebédidő 
és bérjavitás. A mesterek elhatározták, 
hogy felemelik az árakat.

Lipcse. A mozgalom folyamatban van. 
A segédek követeléseit eddig 182 üzlet 
megadta, akik kötelezték magukat a bér- 
javitásra, szakegyleti elhelyezésre stb.

Drezda. A mozgalom még tart. A bér- 
bizottsághoz eddig 130 mester jelentette be 
a követelések megadását.

Möckern. A párt elhatározta, hogy azon 
tagokat, akik oly fodrászüzletet látogatnak, 
ahol a segédek követeléseit nem adják meg, 
kizárja.

hírek.
Felhívás. Králl Ferencz fodrász-segédet 

felszólítjuk, hogy Pansenvein Péter aradi 
megbízottunktól felvett 16 korona 97 fill. 
összeget annál is inkább juttassa a központi 
szervező bizottsághoz, mert ellenesetben 
csalás és sikkasztás czimén feljelentést 
teszünk ellene.

Kérjük a szaktársakat, ha valaki tud c 
jeles firma hollétéről, szíveskedjen értesíteni 
bennünket. A szervező bizottsáy.

A legutóbbi kimutatás óta szakegy
letünk központi pénztárához a következő 
összegek folytak be : Nagykanizsai csoport 
12*56, komáromi csoport 2*46, gyulai cso
port 12*28, győri csoport 34*34, X. kerületi 
csoport 11*24, gyulai csoport 7*87, komáromi 
csoport 4*95, temesvári csoport 31*92, nagy- 
kanizsai csoport 6*50, nagyváradi csoport 
5*42 korona.

Felszólítjuk a pécsi és újpesti csoport 
vezetőségét, hogy az elmúlt hónapokról 
annál is inkább küldjék be a havi leszámolást 
és a felvételi jegyeket, mert ellenkező eset
ben kénytelenek lennénk az alapszabályok 
10. és 11. §-a alapján eljárni.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:
Temesvár, Juhász. A legközelebbi számban jön. 

— Győr, G. J. Dettó.

Eladó üzlet.
Győr városának egyik legfor

galmasabb utczájában egy 20  év 
óta fennálló borbélyüzlet, egy 
házban, hol fürdő is van s szolid 
embernek biztos jövőt nyújt, 1100  
koronáért eladó. Házbér 2 szobás 
lakással együtt 6 0 0  korona. Tuda
kozódni lehet Kovács László bor
bély- és fodrászttzlet-tulajdonos- 
nál, Győr, Deák Ferencz-utcza 15.

Felelős szerkesztő : Kiss Béla. 
Kiadja: Lapbizottság.

á n g y A kt b é l a
czikkek raktára

Budapest Vili., József- 
körút 9 (Bazár-udvar).

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

Tessék egy levelező-lapon kérni a legújabban megjelent nagybani képes á rjeg yzé 
kem, melyben az összes fodrász- és borbélykellékek és ezémos újdonság található.



5. szám MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK SZAKLAPJA 7. oldal

LEGÚJABB MINTÁJÚ

fodrász
I- sö rendű 5 korona.
II - rendű 4  korona. |r

Mintával készséggel L  
szolgálunk.

kabátok
-  Gfáspár Testvérek -
bajuszköto ipartelep és fo d rá s z a ti czik k ek  berendezési válla lata  

Budapest, V II., Erzsébet-körut 33.

villanyerőre berendezett mű- és borotva- 
homoru-köszörüldéj e

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

seine R a s ie r m e sse r , 
Soheeren, Haarschneide- 
Maschinen eto. vorzüg- 
lioh, mit Garantie ge- 
sohliffen habén will, dér 
wende sioh vertrauens- 
voll an obige Firma. Bil- 
ligste Einkaufsquelle in 
sámmtliohen la  Stahl- 
waaren. Pro vinzauftráge 
werden prompt effektuirt. 
Auf meine Rozo- u. Con- 
ourrenzmesser maohe ioh 
die Herren Frlseure auf- 
o merksam. o

__________________

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a t. fod

rász urakat, hogy Rottenbillcr- 
utczai üzletemet inegnagyobbitás 
végett

Erzsébet-körut 24.
szám alá helyeztem 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.

Meghívom a t. fodrász urakat 
dúsan berendezett üzletem meg
tekintésére és kérem eddig irán
tam tanúsított szives jóindulatuk
ban tovább is részesíteni. Becses 
p ártf ogásu k at k érve

teljes tisztelettel

Dreszmann Károly.

VJ-—
íj

j Hirdetések
I felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
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Az összes lent ábrázolt 
borotvák saját niííhelyem
ben vannak köszörülve, 
használathoz egész készen 
fenve, diáiként franezia élii 
%  keskeny 8 korona, fél- 
keskenv 7« 8.10 kor., % 
széles fl/„ 8.40 kor., ugyan
azok fél homorú vagy egész 
homorú éllel %  keskeny 
8.20 kor., V« fél keskeny 
8.40 korona, r,/ 8 félszéles 
3,60 kor.. %  széles 4 kor.

TT A T T  T X T  A D  a h'gujabb haj- és szakáll vágó-gé|) mint hajvágó 1, 5 és 7 «</«,M )  ti MN U  K vágásra, szabályozható fésűvel 8.— kor., ugyanaz kisebb kivi -
v  v  11 telben mint a legrövidebb szakállvágó 00 (1.— kor., a legjobb

nak elismert „JUVEL“ haj vágó-gép 3 és 7 ■«%, vágásra 8 kor., 3, 7 és 10 »%. 9,— 
kor., „Juvel“ mint szakállvágó ■/, mu  vágásra 7.— kor. Franezia Barignend 3 és 7 
mlm vágásra 6.— kor., 3, 7 és 10 mU 7,— kor., szakállvágó 1/2 *%, vagy 0 *»/«,, 5 kor.

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

az újonnan berendezett, 
Üllöi-ut 4. szám alatti

Midőn a tisztelt vevőimet 
Vili., Baross-utcza 1. és 
üzleteimre és különféle czikkekben megnagyobbított 
raktáram megtekintése végett felhívom, becses jóindula
tába magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

ZAORÁL JÁNOS.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VII., Nyár-uteza 1.
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