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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

Munkanélküliek segélyezése.
A szakszervezetek főtörekvése odairányul, 

hogy a munkanélkülieket mind nagyobb 
arányban segélyezhessék. Azonban igen 
sok szakszervezet van, amely nem képes 
annyit nyújtani munkanélküli tagjainak, hogy 
azok csak valahogy is eltengődjenek. De 
van még olyan szakma is, amely egyálta
lában nem képes tagjainak munkanélküliség 
esetén segélyt nyújtani.

Első helyen a mi szakmánk áll azok 
között, mert magunk is ott állunk, hogy nem 
vagyunk képesek minden törekvésünk mellett 
alapot teremteni. Nem azért, mintha nem 
volnánk elegen borbély- és fodrászsegédek 
az országban, hanem azért, mert mi min
dennel törődünk, csak a magunk ügyével a 
legkevesebbet, ügy vagyunk mi is a szak- 
szervezettel, mint az a parasztember, aki az 
ügyvédet uton-utfélen szidta és ócsárolta, de 
amikor bajba keveredett, hozzáfordult, hogy 
segítsen rajta. Szaktársainknak egy nagy 
része néni törődik a szakszervezettel, egy 
része pedig, hogy ideig-óráig biztosítsa ma
gának az éhbérét, verejtékes munkáját, ké
pes a rabszolgatartójával duettben ócsárolni 
a saját szervezetét, az érte is küzdő test
véreit. De ha rabszolgatartója, a főnöke 
már a bőrét is kezdi nyúzni és tovább nem 
bírja, akkor keresi fel a szervezetét és kéri 
ügyének, bajának orvoslását. A szakszerve
zet ilyenkor mindent megtesz és siet még 
annak a szaktársunknak is a támogatósára, 
aki még egy óra előtt becsmérelte a szak
szervezetet és részesíti őt, ha másban nem, 
erkölcsi támogatásban.

De nemcsak olyan szaktársaink fordulnak 
a szakszervezethez, akiknek erkölcsi támo
gatásra van szükségük, hanem olyanok is, 
akiknek anyagi támogatásra van szükségük, 
de fájdalom, ezeket részben nem támogat
hatja anyagilag azért, mert anyagi helyzete 
nem engedi, de nem támogathatja őket 
azért sem, mert nem törekszenek legelemibb 
kötelezettségüknek eleget tenni, nem lépnek 
ke a szervezetbe. Már pedig a szakszervezet 
‘‘sak azokat a szaktársakat támogathatja, 
akik tagjai és hozzájárulnak úgy anyagilag,

Már most, ha azt akarjuk elérni, hogy ne 
legyünk kitéve a nélkülözésnek, munkanél
küliség esetén oda kell törekednünk, hogy 
valamennyien tagjaivá legyünk a szakszer
vezetnek, a heti járulékainkat pontosan be
fizessük és akkor, ha munkanélkül mara
dunk, joggal fordulhatunk a munkanélküli 
segélyért a szervezetünkhöz.

Hogy a mi szakmánknál mennyire szük
séges a munkanélküli alap, bizonyítja leg
jobban az, hogy addig, aniig más szakmá
nál a 14 napi felmondási idő megvan, nem
csak a papíron, hanem a gyakorlatban is, 
addig a borbélymesterek már az ipartestü
lethez való bejelentésünk alkalmával be
jegyzik a munkakönyvünkbe, megkérdésiink 
és beleegyezésünk nélkül, hogy felmondás 
nincsen, kivéve szombat és vasárnap. Tehát 
szombat és vasárnap, amikor szüksége van 
reánk a főnök urnák, nem léphetünk ki, de 
a főnök elbocsáthat bennünket bármely 
percben, vagyis ellehetünk készülve egész 
nap, hogy este, amikor annak rendje és 
módja szerint kitakarítottuk az üzletet, hogy 
a főnök ur kiadja a könyvünket és mehe
tünk amerre a szemünk lát.

De szükséges, hogy a munkanélküli segély
alapunk minél nagyobb legyen, mert ha a 
főnök urunk a munkakönyvünket ma este 
kiadja, holnap már nincsen miből élnünk, 
mert a mig más szakmáknál a már kivivott 
jobb kereseti viszonyoknál fogva a munkás 
a felmondási idő letelte napján az utolsó 
heti keresetét kapja ki, addig mi, fodrász
segédek a 24—36 korona havi bérünkből 
csak az utolsó napra járó egy pár nyom o-; 
rult fillért, kapjuk ki. Mert a vendégektől 
már az alamizsna-fillérek sem hullanak úgy, 
mint azelőtt hullottak és igy már az első 
nap támogatásra szorulunk.

De nemcsak azért kell, hogy a szakszer
vezetnek valamennyien tagjaivá legyünk, 
hogy munkanélküliségünk esetén segélyben 
részesüljünk, hanem hogy egyesült erővel 
kivívjuk magunknak a rövidebb munkaidőt j 
és tisztességes munkabért, hogy mint a többi 
munkástársaink, a keresetünkből éljünk meg

gozunk reggeltől estig és szégyen reánk 
az, hogy a munkabérünk 80 százalékát a 
vendégek fizetik alamizsna-fillérekben : nem 
vagyunk mi a „Teréztemplom előtt ülő" 
koldusok, akik könyöradoniányból élnek, 
hanem becsületes és hasznos munkásai ennek 

j az országnak.
Tehát tartsa kötelességének minden fod

rász- és borbélysegéd, hogy a szakszerve
zetnek tagjává legyen és törekedjen oda, 
hogy szakszervezetünk fel küzd je. magát az 
öt megillető helyre, hogy minél hatható
sabban küzdhessen a fodrászsegédek érde- 

i kében.

j Fel a szervezkedésre.
A „Fodrász Ujság“ 1906. évi október hó 

11-én megjelent 19. számában egy cikk jelent 
i meg Szverzsek János borbélymester tollából.
I Ezen cikkben szervezkedésre hívja fel a 
I borbély mestereket, mert szerinte, „Ha a nagy 
: munkaadók, az igazi nagy munkaadók egy
általán elmondhatják magukról azt, hogy ha 
nem szervezkednek, legyözetnek, akkor-meg 

| sokkal több joggal mondhatják a borbély 
kisiparosok, akiknek ezért elsősorban kell 
szervezkedniök, illetve szembehelyezkedniök 
a szakszervezetek hatalmi politikájával". 
Elmondja továbbá cikkében, hogy szakmoz
galmak ellensúlyozására sem a „ Ipartesteié- 
teky sem a békéltető bizottságok“ nem alkal
masak, mert ezekkel szemben a szakszerve
zeteknek teljes egyoldalú és saját érdekein 
kívül mit sem mérlegelő politikájával, u. n. 
tárgyilagos álláspontot iparkodnak elfoglalni, 
kedveznek a munkások álláspontjának és 

! ezáltal elárulják a munkaadók álláspontját.
Hogy az „Ipartestületek" nem alkalmasak 

a munkás és a munkaadó közötti viszonyt 
ápolni, az nagyon természetes igen tisztelt 
Szvercsek ur, mert az ipartestület a munka
adók érdekeit képviseli és mindenkor oda
törekszik, hogy a munkabért minél jobban 
leszorítsa és a munkaidőt meghosszabbítsa 
még a borbély iparnál is, ahol szégyen
szemre ma is, a XX. században, 24— 30 
koronás havi bérért dolgoztatnak 1.4, sőt 16 

j órán át a borbélysegéddel. Viszont a munkás 
i odatörekszik, hogy a munkaerejét minél 
I drágábban adja el.

Hogy azonban Szvercsek ur. hogy gon
dolja a békéltető bizottságot a szakmozgal-
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mák ellensúlyozására felhasználni, ezt igazán 
nem tudjuk megérteni, de meg vagyunk róla 
győződve, hogy Szvercsek ur még azzal 
sínes tisztában, hogy mi a hivatása a békél- 
totó' bizottságnak, akkor amikor szemben 
akarja állítani a szakmozgalommal. Szerin
tünk a békéltető bizottság hivatása nem más, 
mint az, hogy a munkaadó és munkás között 
felmerült) vitás ügyekben bíráskodik és meg
hozza az elsőfokú ítéletet és egyáltalában 
politikával nem foglalkozik. Szvercsek ur 
maga is elismeri cikkében, hogy a munká
sok a békéltető bizottságban tárgyilagos 
álláspontot iparkodnak elfoglalni és a végén 
mégis kisüti, hogy kedveznek a munkásnak 
és elárulják a munkaadók álláspontját. Ezt 
sem tudjuk megérteni, mert ha a munkás
tagjai a békéltető bizottságnak tárgyilago
san törekednek elbírálni az eléjük terjesztett 
ügyet, akkor eleget tettek hivatásuknak és 
nem kedveztek a munkásnak és nem is árul
hatták el a munkaadók álláspontját, mert 
ugyanannyi munkaadó ül benn a bizottság
ban, mint amennyi munkás és igy a hatá
rozat hozatala nem egyedül a munkáso
kon áll.

Még egy csodabogarat dobott papírra 
Szvercsek ur, amely a következő:

„Szükséges tehát, hogy a kisiparosok 
munkaadó szervezeteket létesítsenek. De 
szükséges az is, hogy ezek a kisipari munka
adó szervezetek kellő hátvédjüket találják a 
közép- és nagyipari munkaadók szervezetei
ben. Mert minden vissza nem vert támadás 
gyarapítja a szakszervezetek erejét s a szak- 
szervezetek minden erőgyarapodása a munka
adók összességétől áldozatokat kíván."

Ezt sem tudjuk megérteni, hogy hogy 
gondolja Szvercsek ur a nagyipart hátvéd
nek felhasználni, amikor a nagyipar főtörek
vése odairányul, hogy a kisipart felszívja 
vagyis tönkretegye, hogy azután minél gyor
sabb tempóban fejlődjön. Már most, hogy 
várhatja Szvercsek ur attól a nagyipartól a 
támogatást, amelynek egyedüli törekvése a 
a kisipart az útból eltenni.

Talán jobb volna Szvercsek ur iparos
társait arra buzdítani, hogy kérjék meg a 
munkájuk árát és ne álljanak a kiszolgált 
vendég elé és ne mondják neki, ha azt 
kérdi, hogy mennyit fizet, hogy amennyit 
tetszik, ne tekintsék a megszolgált munkájuk 
diját alamizsnának vagy borravalónak.

Ami pedig a szakmozgalmak fejlődését 
illeti, azt ön a harci riadójával úgy sem 
képes megakadályozni, mert maga beismeri, 
hogy azt sem képes kipuhatolni, hogy az 
ön szavaival éljek, „hogy az alakulatok, 
hogy merülnek fel".

Egységes cél felé.
Szaklapunk legutóbbi számában a fenti 

cim alatt egy felhívás jelent meg, melyben 
a vidéki szaktársak felszólitatnak, hogy 
nézeteiket nyilvánítsák arra nézve, hogy 
egy országos kongresszus mikor tartassák 
meg. Engedjék meg t. szaktársak, hogy én 
is hozzászóljak csekély tehetségem szerint 
e cikkben foglalt nagyfontosságu kérdéshez.

Szombathelyen ezelőtt másfél évvel két 
lelkes szaktárs kezdeményezésére a fodrász
segédek közt megindult a szervezkedés; 
akkor nagy hévvel fogtak hozzá itteni szak
társaink a küzdelemhez, de csakhamar ki
aludt ez a hév legnagyobb részükből, mikor 
munkáltatóink szép szavakkal, kecsegtető 
ígéretekkel leterelték őket a szervezkedés 
útjáról.

Itt is, mint mindenütt, azzal érvelték, hogy 
a fodrászsegédek nem munkások, hanem 
„urak", „s nekik nincs szükségük a szer
vezkedésre ; könnyű a munkájuk, van sok 
szabad idejük". Persze ezek a jó munkáltató 
urak azt hiszik, hogy szabad idő az is, ha 
órákig kell lesni a pasast, mig ők a kávé- 
házban és korcsmákban töltik el az igazi 
szabad idejüket. Szaktársaink öntudatosabb 
része nem engedve magát letéritoni a helyes 
útról s akkor bekövetkezett az, hogy a 
hosszú hajú, magas galléros, intelligens 
fehér rabszolgák felültek a munkáltatók 
uszításának, s a helyett, hogy egy táborba 
álltak volna, testvérharcot folytattak azok 
ellen, akik az ő érdekeikért is síkra szálltak. 
Az idősebb szaktársak nem akarták a fiata
labbakat elismerni küzdőtársaknak s külön 
kezdtek „szervezkedni" oly alapon, hogy a 
főnökökkel akartak „karonfogva-kört" ala
kítani. Püspököt és főispánt disztaggá 
választani. Elképzelhető, hogy mennyire 
javult volna a fodrászsegédek helyzete, ha 
létesül ezen céljuk, s a szolgaság mily nagy
fokú orgiákat ült volna.

Azonban ez is csak szalmaláng volt, mert 
nem volt hozzá bátorságuk kilépni a síkra 
s hirdetni a szolgaság eszméjét és mikor 
látták, hogy ügyük rosszul áll, meghunyász
kodtak s visszatértek az álmok városába, 
az „odúba".

Ez év május havában a már teljesen ki
aludni készülő láng egyszerre lobbot vetett, 
s fényénél észrevehető volt, hogy erősebb 
mint a szalmaláng.

Az ellenségekből testvérek s a testvér- 
harcból az összetartás fundamentumának 
lassú, de mindig erősebb munkája létesült. 
Az azelőtt egymás ellen hadakozó felek 
testvéri kézszoritással álltak meg a lerakott 
alapnál egy pillanatra, hogy újabb erőt 
nyerjenek egymástól a további munkára, a 
további küzdelemre.

Megalakították a szakegyesületnek a helyi
csoportját.

S az azelőtti küzdő felek előtt most csak 
egy cél lebeg: hogy a fodrászsegédek 
nyomasztó helyzete megváltozzék. Most már 
gyűlölik az „ur" elnevezést s a fodrász
segédek helyzetének megváltoztatása cél
jából a kivivandók közé a munkaidő meg
rövidítését tűzték ki első követelménynek.

Ila ez megtörtént, következni fog a „borra
való" címén könyöradomanyonként elfogadott 
alamizsna megszüntetése s ezzel egyidejűleg 
az eladott munkaerő tisztességes díjazása. 
Tehát magam is azt hiszem s az országban 
lakó összes szaktársak véleménye is csak 
az lehet, hogy első sorban a munkaidő 
rendeztessék s ennek megtörténte maga után 
fogja vonni a többi szükséges követelmények 
kivívását is.

A fodrászsegédek helyzete a munkáltatók 
természetét tekintve az egész országban 
mindenütt egyforma. Ha helyzetük meg
változtatására törekszenek, mindenütt szembe 
találják magukkal a munkáltatókat, sőt ezek 
uszítása következtében saját testvéreiket, 
szaktársaikat is. Azonban a szombathelyi 
példa lebegjen szemük előtt szaktársaimnak 
s lássák be, hogy nincs más ut elnyomott 
helyzetünk megváltoztatására, mint a szer
vezkedés.

A szervezkedés a föld mindenféle* mun
kását összekötő kapcsa az az erő, gát, 
amelyen a munkáltatók minden kizsákmá
nyolási dühe megtörik.

Én az országos kongresszust ez év decem
berében tartanám legcélszerűbbnek meg
tartani. Olyformán, hogy minden csoport

küldjön küldöttet s ahol csoportok nincsenek, 
ott a központ által szólitassanak fel a párt- 
szervezetek, hogy a fodrászsegédeket szer
vezzék s akkor hamarosan közeledünk a 
kitűzött, cél felé.

Pedig régen hangzott el a „szervezked
jünk" szó, amely eleinte csak mint lanyha 
szellő céltalanul bolygott felettünk, * de 
most már mint szélvész üdítően s termé
kenyítő hatással a munkásokra s rémesen 
süvítve a kizsákmányolókra hangzik nem 
csak a műhelyekben, a sik mezőn, épüle
teken, hanem mindenütt, hol dolgozó mun
kások hullatják a munka verítékét.

Végre egy nyitva hagyott résen bejutott 
a borbélymunkások közé is és már feszegetni 
kezdi a rést, hogy közelebb jutva hozzánk 
részesitsen bennünket is jótéteményében.

Rajta szak társaim, segítsük a rést tel
jesen szabaddá tenni.

Szaktársi üdvözlettel
Szombathely. Seper Mihály.

Sánta kutya és a hazug 
ember.

Ez a régi jó közmondás teljesedett be a 
111. kerületi borbélymesterck egy részé
nél, vagyis őket előbb értük utói a hamis 
utón járásban, mint a sánta kutyát, ha 
kergettük volna dacára annak, hogy az csak 
három lábon jár.

A betegsegélyző pénztárunk igazgatósága 
és dr. Berger Lipót III. kerületi volt pénz
tári orvos között nézeteltérések merültek fel 
és dr. Berger lemondott a pénztárnál viselt 
állásáról. Hogy miért, miért nem, a meste
rek egy részének nagyon fájhatott ez a le
mondás. De valószínű, hogy ezt csak jó 
alkalomnak vélték majszter urék, hogy üt
hessenek egyet a pénztár igazgatóságán, 
legalább ők az ő bárgyú eszükkel úgy vél
ték, hogy üthetnek majd egyet az igazgató
ságon.

Össze is ültek valószínűleg egy óbudai 
korcsmában és jó bor mellett megszerkesz
tettek egy kérvényformát, amelyben össze
hoztak hetet-havat, hivatkozva még arra 
is, hogy a mai szociális világban meg kell 
a munkabért fizetni, vagyis a munkát díjazni. 
De ne örüljenek szaktársaink olyan nagyon, 
mert az óbudai majszterok nem úgy gon
dolták azt, hogy ők törekednek a segédeik 
éhbérét megjavítani, mert ez nekik eszükbe 
sem jutna, hanem úgy gondolták, hogy azt, 
amit ők megszabnak, a pénztár tartozik azt 
orvosának fizetni, igazán milyen nagylelküek 
a majszter urék, amikor nem az ő zsebük
ről van szó, hanem a betegsegélyző pénztár 
kasszájáról.

A betegsegélyző pénztár igazgatóságának 
feltűnt, hogy a kérvény alá irt nevek 
legnagyobb része majdnem egyforma és úgy 
határozott, hogy a hozott határozatáról külön 
átiratban értesíti a segédeket és külön a 
mestereket, ami meg is történt. Amikor a 
segédek az átiratot megkapták, ámultak- 
bámultak és nem tudták mire vélni, hogy 
miért is kapták ők ezt az átiratot, amikor 
ők semmiféle kérvénynyel nem fordultak a 
pénztár igazgatóságához és elhatározták, 
hogy október hó 4-ére összehívják a segé
deket és a mestereket és a pénztár igaz
gatóságához is átírtak, hogy képviseltesse 
magát ezen az értekezleten és küldje ki azt 
a kérvényt is, amelyet állítólag ők Írtak alá 
és küldtek be a betegsegélyző pénztárhoz.

A betegsegélyző pénztár igazgatósága az 
egybehívott, értekezletre kiküldötte két tiszt-
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viselőjét és a kérdéses kérvényt is. A tár
gyalás során a beadott kérvény felolvasása 
is sorra került és a legnagyobb meglepeté
sünkre, amikor az aláírók neveit felolvastuk, 
azok legnagyobb része kijelentette, hogy 
nemcsak hogy nem ők írták alá a kérvényt, 
hanem annak beadásáról sem tudnak semmit.

Tehát mi akart ez lenni, kinek feküdt 
érdekében annyira ez az ügy, hogy még 
névaláírásokat is hamisított és a segédek
nek tudta és beleegyezése nélkül a nevük
ben kérvényeket gyárt a pénztár igazgató
ságának megrágalmazására.

Az értekezletnél mesterek is voltak, vagy 
négyen-öten, de azok sem védték társaikat 
és valószínűleg tudták, hogy miért. Miért 
nem jöttek el a kérvényt aláíró majszter 
urak az értekezletre és ott fejtették ki volna 
kívánságaikat és ha megvádolható az a 
pénztár igazgatósága, miért voltak annyira 
gyávák, hogy nem mertek odaállani fér
fiasán és mindazokat elmondani, amiket 
írásba foglaltak és hamis aláírások kísére
tében küldtek be. Ugylátszik nincsenek hozzá
szokva az egyenes úthoz és csak orvul tud
nak támadni. De az egyszer megjárták és 
ez a kis ügy a körmükre égett.

Szaktársak, ti pedig okuljatok a történ
teken és ne engedjétek magatokat ilyen 
alávaló eljárásnál felhasználni, ne enged
jétek neveteket felhasználni, mert munka
adóitok csak a munkaerőtöket fizetik meg 
(Még azt sem! Szedő.) és csak azt adjátok 
el nekik, de a neveteket nem. Szervezked
jetek, alakítsátok meg a szervezetet és 
verjétek vissza az ilyen aljas manővert.

Szenykonkurrencia.
ügy látszik, hogy már iparunk keletkezé

sével az első borbélymester kezdte fizni a 
piszkos versenyt, mert valószínűleg maga 
sem bizott a mesterségében és nem is merte 
megkérni a munkája árát, vagy megszabni.

Vagy pedig valami erős pórázon vagy 
láncon vezetett jobbágy lehetett, másképp 
ezt el sem tudjuk képzelni. De ha már a 
jobbágyság idején, amikor a jobbágyok nem 
számítottak emberszámba és nem rendelkez
hettek maguk felett és igy nem is tudták 
magukat sem felbecsülni, annál kevésbé a 
munkájukat, ezen nem csodálkozhatunk. 
Mert hiszen az ezelőtt évszázadokkal volt 
és az emberek nem számították abban az 
időben magukat művelt iparosoknak és nem 
tartották szégyennek egyik vagy másik mes
terséget megtanulni.

Es ha valamely mesterséget megtanultak 
és az erről szóló oklevelet megkapták a 
céhmestertől és a következő vasárnapon az 
einstandot megfizette, az öreg legény meg 
felavatta: büszkén ment az utcán és dicse
kedett uton-utfelen, hogy ö becsületes mes
terré fogja folküzdeni magát. Az idők múl
tak, az ipar fejlődött és ma már büszkék 
lehetünk ipari munkásainkra és joggal mond
hatjuk, hogy minden iparág munkásai kisebb- 
nagyobb mértékben jobb munkaviszonyokat 
vívtak ki maguknak. Megszabták a munkájuk 
árát és abból nem engednek, csak a borbély
éi fodrász-ipar nem fejlődött egy lépésnyire 
sem. Hogy miért nem fejlődött, igen könnyen 
megmagyarázhatjuk. Mert a borbély- és 
fodrászmesterek még ma, a XX. században 
sem merik a munkájuk árát megszabni, ha
nem ellenkezőleg, ha a kiszolgált vendég 
megkérdi, hogy mit fizet a kiszolgálásért, 
oda áll a fodrászmester és egész egyszerűen 
tizt mondja, hogy tetszés szerint, kérem

’ássan. Már most mi tűnik ki a borbély
mester eljárásából? Nem más mint az, hogy 
vagy nem meri a munkája árát megkérni, 
vagy egyenesen a kiszolgált vendég zsebére 
utazik.

Hogy milyen magasfoku gyávaságot árul
nak el a borbólymeste.iek akkor, amikor a 
kiérdemelt munkájuk árát nem merik meg
szabni, nem tudunk reá kifejezést találni; 
de amennyire gyávák erre, annyira számítók 
és ravaszok a munkásaik nyuzásánál, mert 
a munkásaik munkadijának 80% -át nem ők 
fizetik, hanem a vendégekkel fizettetik meg. 
Még egy igen szomorú jellemvonása van a 
fodrászmesterek legnagyobb részének, ami, 
sajnos, a segédek egy részére is átragadt 
és ez az, hogy ha az üzletet elhagyták, nem 
törekednek szaktársaikkal a saját érdekük 
előmozdításáról tárgyalni, hanem megtagad
ják még azt is, hogy borbélyok és rend
szerint ügyvédeknek, orvosoknak adják ki 
magukat, tehát megtagadják azt, hogy 
mesteremberek és hogy becsületes mester
séget tanultak. Ez nemcsak szomorú jellem
vonás, hanem rosszindulatú butaság, amely 
butaságuk csak azt igazolja, hogy egy év
század előtt, a céh rendszer idejéből való 
mesterlegények a becsületes gondolkozásban 
és jó érzésben előbbre voltak.

Tekintsünk csak vissza, hogy mi is tulaj
donképpen az oka annak, hogy a borbély* 
ipar nemcsak hogy nem fejlődött, hanem 
egyenesen hanyatlott. Amint azt fent is 
említettem, a borbélymesterek legnagyobb 
részében megvan az a buta urhatnámság, 
hogy szeretik a nagy urat adni, a lóverse- 

, nyekre járni, kártyázni, stb. Ezeknek az úri 
' passzióknak a fedezésére pénz és pénz kell 
i és hogy azt megszerezzék, nem riadnak 
! vissza a legocsmányabb versenytől sem.
; Bizonyítja ezt a legjobban az, hogy először 
egy részük kirakta az üzlet ajtajára, hogy 
10 fillérért borotválnak, 20 fillérért hajat 
vágnak és igy tovább. De akadtak azután 
még vállalkozóbb szelleműek és kitalálták 
azt, hogy a 10 és 20 fillérért dolgozókat 
még le is lehet pipálni és a borbélyipart 
még jobban lealacsonyítani, tönkretenni és 
ezerszámra osztogatják a reklámcédulákat az 
utcán, hogy ők 20 krajcárért hajat vágnak, 
borotválnak, fejet mosnak és bajuszt kisüt
nek és igy tovább. Mi akar ez lenni? Meg 
lehet ezt mind 2J krajcárért tenni egy ven
dégnek ? Ugy-e bár, nem ! Es az egész 
dologban csak az a legsajnálatosabb, hogy 
ezt az ocsmány konkurrenciát ma már nem 
a kontárok Űzik, hanem jónevü borbélyok, 
akik közt ott van Czoór József , Weisz Samu 
és Komáromy Antal, aki büszke volt a borbély- 
tudományára.

Ez ellen kell, hogy szervezkedjenek a 
fodrászmesterek és ne a munkásaik ellen, 
akiknek a busás keresetükből havonta 
20— 30 korona éhbért fizetnek. —y.

Jegyzőkönyvi kivonatok.
Jegyzőkönyv. Felvétetett 1906 szeptember 

27-én tartott rendkívüli közgyűlésről. Jelen 
volt 150 tag. Napirend: 1. A vezetőség 
jelentése. 2. A vezetőség kiegészítése. 
3. Indítványok.

Mancz András alelnök megnyitja a köz
gyűlést s a jegyzőkönyv hitelesítésére Vágó 
Viktor és Ferenczy Mihályt kéri fel,

Titkár jelenti, hogy a rendes közgyűlés 
óta semmi különösebb dolog nem történt. 
A vezetőség a közgyűlés határozatakép 
megállapította a munkanélküli segély nagy

ságát, amely ideiglenesen heti 5 koronában 
szabatott ki. A helyi vezetőség közül sokan 
elutaztak s más közbejött dolgok miatt 
kiváltak a vezetőségből. Az eltávozottak 
helyének betöltése céljából szükség volt a 
rendkívüli közgyűlés egybehivására.

Másrészt a vidéki csoportok alakulása és 
az ügykezelés rendszeresítése céljából szük
ség lesz arra is. hogya központ külön vál
jék és a fővárosban is megalakittassék az 
1-ső szánni helyicsoport, annál inkább, mert 
a központ képtelen a helyi és vidéki 
ügyeket egyszerre ellátni. Kéri a jelentés 
tudomásul vételét.

Boros Ignác hiányosnak tartja a jelentést. 
Löwinger László szerint meg kell elégedni 
a jelentéssel, mert csak a rendes közgyűlé
sen kívánható a teljes évi jelentés.

A közgyűlés, titkár hozzászólása után, a 
jelentést elfogadja.

Mancz alelnök kéri a jelölő bizottságot, 
hogy a jelöltek névsorát olvassa fel. Ez 
megtörténvén, Tóth # István, Boros Ignác, 
Löwinger László, Óvári J. hozzászólása 
után a központi vezetőségbe megválasztják 
a következőket: Elnök: Klincsák János, 
alelnökök: Nagy Géza és Reiter Mihály, 
számvizsgálók : Löwinger László, Juricsek 
János és Maicsek Károly.

Választmányi' tagoknak : Ferenczy Mihály, 
Iíőmives Andor, Mancz András, Kalocsay 
Ödön, Varga István, Sauer Miklós, Brenner 
Miklós, Damina Ferenc, Vágó Viktor, Gödör 
István, Weisz Sándor, Gyümölcs Lajos, 
Müller Mihály, Somogyi P. István, Fellner 
Ferenc, Végli Imre, Erdélyi Lajos, Osihi 
János. Póttagoknak: Kozma János, Réderer 
József, Grünberger Dezső, Totl András, 
Veér Károly, Zima József.

Indítványok során Nagy Géza felemlíti, 
hogy a fodrászsegédek a jövő évben nem
zetközi kongresszust tartanak Stuttgartban. 
Indítványozza, hogy a szakegylet is küldjön 
képviselőt a kongresszusra, annál inkább, 
mert ezen kongresszus megtartása éppen a 
magyar fodrászsegédek küldötteinek indít
ványára történt. A közgyűlés Boros, Reiter, 
Tóth, Ováry, Nagy B. hozzászólása után 
kimondja, hogy képviselőt küld a kongresz- 
szusra, de a személy megválasztását a köz
ponti választmányra bízza.

Nagy Géza kéri az újonnan választott 
vezetőséget, hogy elvállalt hivatásának min
den körülmények között tegyen eleget s a 
tagokat pedig a vezetőség támogatására kéri 
s egyben indítványozza, miután több tárgy 
nincs, a rendkívüli közgyűlés alakuljon át 
az I-ső számú csoport alakuló közgyűlésévé. 
Ennek elfogadása után a rendkívüli köz
gyűlést berekeszti.

Jegyzőkönyv, felvétetett 1906 szeptember 
27-én az I-ső szánni helyicsoport alakuló 
közgyűléséről.

Nagy Géza üdvözli a jelenlevőket s kéri, 
hogy a közgyűlés vezetésére korelnököt 
válasszanak.

A közgyűlés korelnökül Ováry Józsefet 
választja meg, ki a közgyűlést megnyitja s 
jegyzőkönyv vezetésére Nagy Bélát, hitele
sítésére Kalocsay ö . és Borocsay Bélát 
kéri fel.

Ezután Malicsek Károly indítványára a 
közgyűlés kimondja az 1-ső számú csoport 
megalakulását, melynek vezetőségébe a kö
vetkezőket választotta meg. E lnök: Nagy 
Géza, alelnök : Reiter Mihály, jegyző : 
Kalocsay Ödön, pénztárnok : Malicsek Ká
roly, ellenőr: Barocsay Béla. Választmányi 
tagoknak : Vajmi László, Ilalbherr Mátyás,
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Siebele József, Zödy János, póttagoknak : 
Kozma János, Gyulay Dezsó'.

Nagy Géza ezután elfoglalja az elnöki 
széket s kéri a tagokat s a megválasztott 
vezetőséget, hogy a budapesti szakegyletet 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg segítsék 
megeró'siteni. Minden egyes tag szeme előtt 
az összesség érdeke lebegjen. Megköszöni 
az előlegezett bizalmat s Ígéri, hogy a 
tagok támogatása mellett minden lehetőt 
megtesz a szakegylet fejlődése érdekében.

Ezután a közgyűlést berekeszti.
Kmf. Nagy Béla.

Felhívás
a fővárosi szaktársakhoz!
A szervezkedés szükségességét már min

den szakma munkásai felismerték és azt 
tartják egyedüli fegyverüknek a munkál
tatók ellen. Helyzetük megjavítása céljából 
és alárendelt, elnyomott sorsuk megváltoz
tatására a fó'városi segédek is már régeb
ben a szervezkedés terére léptek. Minden 
kezdet nehéz, de különösen tapasztaltuk ezt 
a mi szakmánknál; a sok áskálódás és 
rágalmazás, mely munkáltatóink egy részé
től szervezetünk ellen irányult, mindamellett 
csak erősebb, kitartóbb munkálkodásra, küz
delemre serkentette szervezetünk vezetőit, 
akik nem törődve rágalommal, csak foko
zottabb erővel haladtak azon az utón, mely 
a fodrászsegédek helyzetén való javításra 
vezet.

Nem kívánok dicshimnuszokat zengeni a 
vezetőségnek, mert hiszen csak kötelességét 
teljesítette. De most az összes szaktársakon 
a sor, hogy a megkezdett utón tovább ha
ladva, a siker és győzelem ne csak ábránd 
maradjon, hanem a gyakorlatban is meg
valósuljon ; szükség van arra, hogy minden 
szaktárs megtegye kötelességét. Mert nem 
elegendő az, t. szaktársaim, hogy csak be
iratkozunk a szakegyletbe s aztán fenn han
goztatjuk, hogy „hiszen én is tagja vagyok 
a szervezetnek", hanem igenis, úgy anyagi
lag, mint erkölcsileg, támogassuk a szak
egyletet, mint amely egyedül hivatott, érde
keinket megvédeni.

Szakegyletünk vezetősége lehetővé tette, 
hogy magánhelyiségben tartózkodhatnak a 
tagtársak, nem kell a kávéházak, korcsmák 
bűzös levegőjét szívnunk. Magánhelyiségünk- 
ben már, amint szaklapunk mai számában 
jelezve is van, a felolvasások megkezdőd
nek s a tél folyamán minden hét egy 
estéjén folytatódnak. Tagjaink saját érdeke, 
hogy ezen felolvasásokat rendszeresen láto
gassák, úgyszintén a taggyűléseken is részt 
vegyenek.

A felolvasások megtanítanak bennünket 
arra, hogy miként válhatnak belőlünk ön
érzetes emberek.

Fel tehát szaktársaim, ne várakozzunk ölbe 
tett kezekkel, hanem be a szervezetbe és 
dolgozzunk ..egy mindnyájáért s mindnyájan 
egyért!"

Ha minden szaktárs csak egy tagot sze
rez és az szintén egyet, úgy nemsokára 
egy táborban leszünk mindannyian s úgy a 
győzelem csakis a mienk.

Magánhelyiség link VII. kér., Óvoda-utca 
!K sz. alatt van. Pénztári órák minden kedd 
és péntek este fé l 9-töl 10-ig tartatnak, mikor 
a beiratások is eszközölhetök.

Szaktársi üdvözlettel
Malicsek Károly,

I. sz. csoport pénztárnoka.

SZEMLE.
Kapunyitás. Október 10-én összeült a 

képviselőház. Az uj korszak kormányzata a 
most összeülő parlamenti ülésszakban mu
tathatja majd meg, hogy milyen értékű 
munkát képes alkotni a népjólét érdekében.

A kormány nagy reklámmal hirdeti a 
szociális törvényhozás megkezdését. De a 
reklámnak nem sok hitelt adhatunk. Az 
első törvénytervezet, ami nyilvánosságra 
került az uj kormány konyhájából, már 
megmutatta, hogy nem sok jót várhatunk 
tőle.

Azonfelül pedig éppen az a sietség, 
amelylyel ezt a törvényjavaslatot keresztül
hajtani igyekszik, nagyon gyanús. Tulajdon
képpen előbb az uj ipartörvényt kellett 
volna megalkotni, amelyben a mai idők 
követelményei szerint kellene szabályozni 
a munkások és munkaadók jogviszonyait, 
biztosítani a munkások egyesülési és gyü
lekezési szabadságát és csak ha ezen fun
damentális törvény készen van, lehetett 
volna sorra venni a többi munkástörvé
nyeket.

Bizonyára nagyon reakciós terveket tar
togathat ez a „demokrata" kormány, ha 
ezt a javaslatot tűzte ki villámhárítónak, 
ami szintén jogfosztást jelent a munkások 
részére, de amit mégis alkalmasnak talál
nak arra, hogy mint szociálpolitikai hala
dást üdvözöltethessék készséges sajtójukkal.

A szervezett munkások Magyarországon 
már üdvözölték az újonnan összeülő tör
vényhozó urakat. A gyűlések százain tudat
ták a kormánynyal és a képviselőházzal, 
hogy nem engedik magukat becsapatni és 
egy percig sem fogják szem elöl téveszteni, 
hogy ez a kormány azzal a kötelezettség
gel vállalta el a kormányzást, hogy a leg
rövidebb idő alatt megalkotja az általános 
választási jogot és azután helyet csinál az 
uj alapon választott népképviselők működé
sének.

A szervezett munkások nem hagyják 
abba a választási jogért indított; küzdelmet 
és nem engedik magukat Ígéretekkel -félre
vezetni, sem pedig látszólagos reformokért 
nem mondanak le arról, hogy az ország 
ügyeibe ők is beleszólhassanak.

A legbiztosabb orvosszer. Megvan! 
Es ist erreicht, megtaláltatott a legbiztosabb 
orvosszer „az iparos-erkölcsök hanyatlása, 
a munkátlanság magvának elhintése és a 
helytelen szociális elvek követésének meg
akadályozására".

Ami nem sikerült Bismarcknak, Vilmos csá
szárnak,Tiszának, az sikerülni fogKossuthnak, 
Polónyinak, vagy akárki másnak, ha megfo
gadja Ács János gazduramnak a tanácsát, 
aki a jászberényi ipartestület 22 éven át 
volt elnökének a fia és aki ennélfogva hi
vatott arra, hogy bölcsességét a „Magyar 
Ipar" nevű, magát komolynak tartó lapban 
kitálalja.

Hogy azonban igazságosak legyünk, meg 
kell jegyeznünk, hogy nevezett laptársunk 
csak szerkesztői jegyzettel bocsájtóttá útjára 
a korszakalkotó fejtegetéseket, amely jegy
zetben kijelenti, hogy „nem mindenben ért 
vele egyet".

De „a vidéki kisiparosok közt uralkodó 
felfogásokat elég liiven és jellemzően fejezi 
ki ez a tanulmány", mondja ugyanaz a szer
kesztői megjegyzés. Lássuk tehát, mit tar
tanak a vidéki kisiparosok a szocializmusról 
és a munkásmozgalomról és miként akarják 
annak elejét venni.

Előbb a tanoncügy rendezéséről beszél 
Ács uram, azután rátér a segédügyre. Ez a 
rész igazán annyira jellemző, hogy kényte
lenek vagyunk itt egészében bemutatni, egyes 
részleteket ebből kiszakítani nem lehet.
Szól pedig ez a remek terv a következő
képpen :

„Második igen fontos ügy a segédügy helyes ren
dezése, mert itt van a magyar ipar legnagyobb 
ellenségének melegágya. Ez ellenség pedig nem 
más, mint a szociális elvek helytelen magyaráza
tából és követéséből folyó általános munkátlanság.

A nagy hiba pedig leginkább onnan származik, 
hogy a szociális szakszervezetek a nép keserves 
filléreiből összegyűjtött pártpénzből a nem dolgozó 
renyhe és jogtalanul sztrájkoló munkásokat segé
lyezik. Ennek bizonyítására kérdezzük meg egy 
szociáldemokrata munkást és biztos vagyok, hogy 
a már természetellenesen felcsigázott napi vagy 
órabért csekélynek mondja és kilátásba helyezi, 
hogy egy pár napig dolgozik, azután pihenni fog 
a pártkassza terhére egy, esetleg másfél hónapig. 
Ilyen módon azután hozzászokik a munkátlan élet
hez, később már nem akar dolgozni sem és szintén 
a falun találkozunk vele, amint faluról-falura járva, 
koldulásból tengeti életét. E fent említett jogtalan 
pártpénz segítségéből származik azután az az álla
pot is, hogy a munkások minduntalan sztrájkba 
lépnek és a megszorult iparosmester, csakhogy a 
felvállalt munkája a kitűzött időre meglegyen, ne
hogy ellenkező esetben nagyobb vesztesége legyen, 
óriási munkaárak mellett kénytelen munkást fo
gadni, ami által bukással fejezi be vállalkozását, 
már pedig ez a munkásságra sem előnyös, mert a 
dolog úgy áll, hogy ha a munkaadónak van, a 
munkásnak is van, ellenkező esetben rövid idő alatt 
egyiknek sem lesz.

E veszedelmes állapot megszüntetésére az uj 
ipartörvénybe preventiv intézkedések megtétele 
válnék szükségessé, még pedig szerintem oly mó
don, hogy a segédügy is osztassék be a közigaz
gatás keretébe akképen, hogy a munkást kereső 
mester a munkáshiányt a közigazgatási hatóságnál 
bejelenteni köteleztessék. Jelentkezésre kötelez- 
tessenek továbbá a munkát kereső segédek is, kik
ről a hatóság nyilvántartást vezetni tartozik és a 
jelentkezőket elhelyezi, vagy ha munkás szükséglel. 
nincs, ezt könyvébe beírja. Ha most már a segéd 
saját hanyagsága, munkátlansága miatt, akár egy
hazamba, akár rövid időközökben egy évig mun
kába nem állana, annak képesítése elvonandó lenne 
és újabb egy évi tanonckodásra kötéleztetnék. A 
képesítés elvonására természetes, hogy a betegség 
vagy egyéb rendkívüli körülmény nem szolgáltatna 
okot, ami szintén a segédkönyvbe bejegyzendő 
lenne; — mig ellenben a túlságos munkadij 
követelés által való hosszabb idei munkátlan
ság a képesítés elvonására kell, hogy vezessen. 
Ily módon lehetne megakadályozni az iparos er
kölcsök hanyatlását, a munkátlanság magvainak 
elhintését és a helytelen szociális elvek követését."

Valóban remek dolog, erre még ez ideig 
senki sem gondolt, ha a munkások sztráj
kolnak magasabb munkabérekért, akkor 
egyszerűen visszaküldik őket tanoncoknak. 
így egyszerre vége a sztrájknak. A maga
sabb munkabér helyett kapnak pofonokat és 
megvan mentve az ipar és a pártkassza egy 
csapásra.

No, ha ezzel nem pusztítják ki a szocia
lizmust a világból, akkor bizonyára semmi
vel sem.

Kecskemét. Kecskeméti szaktársaink 
f. é. szeptember 16-án alakították meg a 
szakegylet helyicsoportját Nagy Béla köz
ponti kiküldött jelenlétében. A csoport veze
tőségébe a következőket választották m eg: 
Elnök László György, jegyző Kiss Géza. 
pénztáros Bóna Pál, ellenőrök Ilayen Pál 
és Kerekes Sándor, választmányi tagok 
Geró József, Lovas Kovács Ferenc, Baut- 
mann János, Teichler Aladár.

A kecskeméti szaktársak már másodízben 
léptek ez alkalommal a szervezkedés terére. 
Mi hiszszük, hogy e mostani lépésük nem 
marad kísérletezés, hanem eredményes 
munka kezdete. A megválasztott vezetősé
gen a sor, hogy bebizonyítsa munkálkodási 
képességét. Üdvözöljük az uj harcost.

Miskolo. Az itteni szaktársak mozgalom 
előtt állanak, mert a már régebben kivívott.
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munkaidőt a munkáltatók megnyirbálták. 
Ezen mozgalomból kifolyólag Papp Lajos 
Üzletét bojkott alá helyezték, mert szaktár
saink mozgalmát megakadályozni igyekezett, 
Öntudatos fodrászsegéd mindaddig kerülje 
Miskolcot, mig a mozgalom véget nem ért. 
Papp Lajoshoz pedig mindaddig nem sza
bad üzletbe lépni, mig csak elégtételt nem 
ad a miskolci szaktársaknak.

Székesfehérvár. A székesfehérvári 
szaktársak f. é. augusztus 30-án tartott 
gyűlésükön alakították meg a szakegylet 
csoportját. A csoport vezetőségébe a követ
kezőket választották meg: Elnök Kundolf 
János, jegyző Mészáros Pál, pénztárnok 
Knittelhofer András, ellenőr Zábreczky Fe
renc, választmányi tagok Till Jakab, Héhn 
Ferenc, Engelnuinn Károly, Kaiser Béla. A 
székesfehérvári munkáltatók nagyrésze 
ugyancsak rémüldözik szaktársaink szervez
kedésének láttára s közülük egy Szabady 
Antal nevű a szervezkedésből kifolyólag el
bocsátotta szaktársunkat. Ugylátszik, az 
ipsének van oka félni, mert mi lesz akkor, 
ha a szaktársak teljes öntudatra ébredése 
megtanítja őt tisztességre. Minden öntuda
tos szaktársnak kötelessége kerülni Szabady 
bódéját, annál is inkább, mert gondolkozása 
ellentmond nevének.

A székesfehérvári szaktársak pedig halad
janak a megjelölt utón s ne törődjenek a 
Szabady-féle alakokkal. Az ő kis táboruk 
erősíteni fogja az öntudatos szaktársak 
seregét.

Temesvár. Az itteni csoport az ideig
lenesen megválasztott vezetőség helyébe a 
következőket választotta meg: Elnök Baum- 
stark Ferenc, alelnök Mayer András, pénz- j 
tárnokok Marschall Ádárn. Schütz Péter,! 
jegyzők Juhász János, Hengstenberger j 
Fülöp, választmányi tagok Marschall Kristóf, I 
Leichmann György, Weindorfer Péter, Stein- 
bauer Adám, póttagok Eichler Svetozár, 
Nisens P. Á., szaktanácsba Weisz Antal, 
Famer Péter, a bizalmi testületbe Vojnovits 
Vazul, Demöri S.

EGYLETI ÜGYEK.
A magyarországi borbély- és fodrász

segédek szakegyletónek központja VIJ. kér., 
Ovoda-utca 9. szám. Hivatalos órák minden 
péntek este 8— 10-ig. —  Budapest I-sö 
számú helyicsoport VII., Ovoda-utca 9. sz. 
Hivatalos és pénztári órák minden kedden 
és pénteken este fél 9-től 10-ig. Munkaköz- 
vetités naponta d. e 10— 12-ig.

Felkérem azon szaktársakat, kiknek birto
kában kiolvasott könyvek vannak, úgy azo
kat szíveskedjenek a csoport könyvtára 
részére ajándékozni. Szaktársak ! Gyarapit- 
suk könyvtárunkat.

Szaktársi üdvözlettel
Veisz /Sándor, könyvtárnok.

Csoportok figyelmébe. Felhívjuk a 
csoportok vezetőségeit, hogy figyelmeztessék 
tagjaikat arra, hogy ha eltávoznak más 
városba, el ne mulaszszák tagkönyveiket 
kijelenteni s azt a csoport bélyegzőjével bélye
geztessék le s a kijelentés keltét is Írják oda. 
íugyanez történjék azon tagokkal a bejelen
tésre nézve, kik más csoportból jönnek oda.

A magyarországi borbély és föd 
rászsegedek szakegylete I-sö számú 
csoportja f. hó 18-áiv. csütörtök este 
lél 9 órakor VI!.. Ovoda-utca 9. sz. szak- 
egyleti helyiségében taggyűlést tart. Napi
rend: 1. Á vezetőség jelentése. 2. Bizott
ságok választása. 3. Indítványok. A tagok 
kéretnek teljes számban megjelenni. Tagsági 
könyvek felmutatandók.

Felolvasás. F. hó 25-én, csütörtökön, 
este fél 9 órakor a szakegylet helyiségében 
dr. Iíahn Dezső igen tanulságos és iparunkra 
hasznos felolvasást fog tartani. Kérjük tag
jainkat, minél számosabban jelenjenek meg. 
Vendégeket is szívesen látunk. A vezetőség.

Mindazon tagokat, akik az utóbbi időben 
lakást változtattak s azt bejelenteni el
mulasztották, ez utón figyelmeztetjük, hogy 
akár egy levelezőlap utján, akár a szak
let helyiségében kifüggesztett „bejelentő 
ivén"' jelentsék be lakcímüket.

A rendügyi bizottság.
A központi vezetőség elhatározta, 

hogy a csoportok ügykezelését felülvizsgá-; 
lás céljából egyenként felkéri a központba. 
Figyelmeztetjük tehát a csoportok vezetőit, 
ha ez iránt felszólittatnak, a felszólításnak 
haladéktalanul eleget tegyenek.

A havi leszámolás alkalmával pedig mel
lőzzék az ajánlott levelek küldését, elég 
egy 20 filléres bélyeg a levélre s a csoport 
bélyegzőjének a lenyomata.

A központi vezetőség.

HÍREK.
Megbokrosodott kócos. Parmantyé 

Miklós névre hallgat ez az ur és a József- 
köruton tart egy munkásnyuzó bódét. Ez az 
ur annyira ment már a munkásnyuzásban, 
hogy azt hiszi magáról, hogy neki nem 
parancsol senki. Ennél a vad állatnál volt 
alkalmazásban Iványi József szaktársunk. 
Becsületesen végezte a munkáját, pontos 
volt és tulságig szorgalmas, megtette azt,

! dacára annak, hogy nem lett volna köteles, 
hogy reggel 3 órakor ment üzletbe és dol
gozott, amíg az a kócosnak jól esett.

A szaktársak figyelmeztették Iványi szak
társunkat, hogy az ipartestület határozata 
értelmében csak reggel 7 órakor tartozik 
az üzletbe menni és ne is menjen előbb, 
mert igy maga szegi meg a neki biztosí
tott jogát. Iványi szaktársunk erre meg
mondotta ezt a kócos urnák, aki ezért a 
jogos felszólalásért annyira dühbe jött, 
hogy neki esett Iványi fiatal szaktársunk- 
nak és torkon ragadta úgy, hogy mind az 
öt körme a húsába maradt.

De ezzel még nem elégedett meg a nagy 
hős, hanem mint egy négy-öt helyen meg
sebezte szaktársunkat az arcán és nyakán, 
amiről Iványi szaktársunk orvosi látleletet 
vétetett fel és beperelte a nagy hőst. Majd 
ott megfogják ezt a megbokrosodott kó
cost tanítani móresre. A szaktársainkat pe
dig figyelmeztetjük erre az urra, bánjanak 
el vele érdeme szerint és okuljanak az 
Iványi szaktársunkkal történteken és szer
vezkedjenek, hogy az ilyen esetekben mél
tóan bánhassanak el az ilyen vad állattal.

Csoportok figyelmébe. A vidéken 
történő munkáskereslet szempontjából, de a 
szaktársak jól felfogott érdeke is megkö
veteli, hogy vidéki szaktársaink arra töre
kedjenek, hogy a munkáltatók csakis a 
szakegyleti munkaközvetítést vegyék igénybe. 
A közvetítés teljesen ingyenes s szükséges, 
hogy a feltételekről értesítsék munkaköz
vetítő osztályunkat s a szükséges útikölt
séget küldjék be.

A fodrász-ipar Tulipániában. Szep
tember hó első hetében egy ..díszes főúri 
esküvő zajlott le az Egyetem téri templom
ban-. Ha polgári napilap volna szaklapunk, 
ezen bevezetés után nem következhetne 
más, mint az ott levő „díszes kompánia-- 
tagjainak névsora és a „főúri hölgyek^ 
öltözékének leírása.

Azonban a mi lapunk szaklap s igy egész 
másról kell dicsáriákat zengenünk s ezt 
meg is tesszük. Arról van szó, hogy a dí
szes esküvő szereplői a magyar mágnás
világnak azon osztályába tartoznak, akik 
50 koronás tulipánnal mellükön díszelegnek 
a Kossuth Lajos-utcai déli korzón. Szájuk
ból nem hallani mást, mint a „Pártoljuk a 
honi ipart -. A könnyenhivők szemébe port 
hintenek s kinevetik őket, ha komolyan 
találják venni hangzatos szavaikat.

Az esküvő, melyről szó van, gróf Andrássy 
Marietta esküvője volt. A menyasszony és 
a díszes hölgykoszoru hajzatának ékesitése 
céljából a gyűlölt osztrák császárváros 
„hires-‘ fodrászát Ágostont hivatták le.

Tudjuk nagyon jól, hogy Budapesten is 
van olyan szakképzett erő e téren, mint 
Bécsben; azt is tudjuk, hogy a mi szol- 
gaias gondolkozásu munkáltatóink nem mer
nek tiltakozni ezen iparunk elleni merény
leten. Azonban rá kell mutatnunk a porhin
tés jelenlegi esetére, annál inkább most, 
amikor a mi szakmánknál a tulipán viselés 
korszakában nem ez az első eset.

Ajánljuk munkáltatóinknak, liogy csak 
lelkesedjenek tovább is a tulipánért s kí
vánjuk, hogy lelkesedésük legmagasabb 
fokán még- többször is legyen részük ilyen 
lehűtésben s az üzletük ajtajára ezentúl 
tripla tulipánt festessenek.

Szakegyletünk központi pénztá
rába a legutóbbi kimutatás óta a követ
kező összegek folytak be augusztus és szep
tember havi leszámolás alapján: Szombat
hely 17.70, Újpest 19.12, Szabadka 18.72, 
Nagykanizsa 5.78, X. kér. 8.46, Győr 8.86, 
Békés-Csaba 4.36, Gyula 4.62, — 5.70, 
Pécs 29.90, Székesfehérvár 28.15, Miskolc 
15.— , — 17.16, Szombathely 11.50, Gyula 
13.92, Nagyvárad 13.94, X. kér. 19.44.

Mindazon csoportok, melyek még nem 
küldték be a szeptember havi leszámolást, 
azt sürgősen küldjék be a központba s a 
tagok létszámát szabályszerűen Írják ki.

A „Népszava-" pártlapunk előfizetésére 
felhívjuk a csoportok figyelmét. A polgári 
lapokat lehetőleg mellőzzék a csoportok 
helyiségében.

Egyben figyelmeztetjük a vidéki szak- 
társainkat. is, hogy csak olyan vendéglőbe 
és kávéházakba járjanak, ahol a tulajdo
nos előfizetője a „Népszaváénak.

Az épitömunkások kizárása. Az 
ácsok után a kőműveseket is kizárták az

EREDETI ANGOL BOROTVÁK
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építőmesterek és vállalkozók. Hogy a ki
zárásnak mi a célja, azt leginkább bizonyítja 
az, hogy az akkordmunlut-rendszer vissza
állítását követelik az építőmesterek, termé
szetesen nem is annyira a maguk, mint a 
munkások érdekében. Az már hozzátartozik 
a kapitalista önzetlenséghez, hogy minden
áron, még a kiéheztetés árán is boldogítani 
akarják a munkásokat.

Es a kőműves-munkásoknak nem kell ez 
a boldogitás. Az építő mim kasok szervezeté
nek legnagyobb diadala volt, mikor az ak- 
kordmunka-rendszerrol egybenőtt partiefülirer 
rendszert megbuktatta. Ezek a partieführerek 
olyanforma közvetett munkaadók voltak, 
mint a mi „szakmánkban a kisiparosok a, 
stererek. Ók elvállaltak egy bizonyos mun ka- 
mennyiségot akkordban és azt elkészítették 
a. kőművesekkel.

Hogy a munka nekik is hasznot hozzon, 
természetesen a hajcsár szerepét kellett ját
szani. Ebben az időben clhisszük — töb
bet, falaztak be egy nap alatt, mint ma.

De hány órából állott egy ilyen munka
nap és milyen volt az a munka, amit igy az 
ostor pattogtatása mellett végeztek, arról 
nem beszélnek az igen tisztelt építőmester 
urak.

Éppen az a körülmény, hogy ezt az ak
kord-rendszert akarják visszaállítani, mutatja, 
hogy mindaz, amit a munkások szerződés
szegéséről, az amerikai boykottról, meg miről 
beszélnek, szemenszedett hazugság.

Tudják, hogy a közel jövőben nagyobb- 
mérvü építkezések lesznek a fővárosban és 
erre az időre szeretnék ismét a régi korlát
nélküli kizsákmányoiási rendszert vissza
helyezni. Arról nem beszélnek, hogy amellett 
a dicső akkord-rendszer mellett épültek a 
fővárosban azok a hírhedt Feledi-féle házak, 
amelyek alig hogy felépültek, már össze is 
omlottak.

Az épitőmunkások harca ezen okoknál 
fogva is, de meg azért is, mert a munka
adók a szervezetet akarják ismét tönkre 
tenni, az összmunkásság harca lett ismét.

Ennek a felfogásnak adott kifejezést a 
szakszervezeti választmány is a múlt heti 
ülésén, amidőn elhatározta, hogy  az ács- és 
építőmesterek eljárását az összmunkásság

Á N G Y Á N  BÉLA fodrászati illat
szer- és pipere- 
czikkek raktára

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

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes fodrászati kellékekben és illatszerekben. Pontos és 
gyors kiszolgálás. Úgy 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 p e s  á r j e g y z é 
k em , m e lyb e n  a z  össze s  f o d r á s z -  és b o r b 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 tó .
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Segéd urak figyelmébe! lan szerencsém b. tudomásukra adni, hogy VIT., Akáezfa-uteza 10, sz. alatt

%■  fodrászkabát-üzletet
nyitottam. Eddig is, ni int több elsőrendű ezég szállítója, sok évi tapasztalatom abba a kellemes hely
zetbe hozott, hogy nálam az összes segéd, urak kifogástalan jámvinőségü s elegáns szabású kabátot 
kaphatnak, mely kizárólag saját készítményem. Méretvétel végett házhoz jövök. —  Vidéki meg
rendelésnél eleg az aj hossza és mellbőség (körben mérve) megjelölése. Minden nálam vásárolt kabát 
után 2»/0-ot adok a szervezet elteátállási alapja javára. Á rak: :i korona 00 fillértől feljebb.

Magamat becses jóindulatúikba ajánlva, teljes tisztelettel
=  GRÜNUUT ÖDÖN, szabómester. =

<P KRÁUS VICTOR ^
villanyerőre berendezett mű- és borotva- 

homoru-köszörüldéj e

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

Aki II W er
borotváit, ollóit, haj vágó 
gépeit stb. kitünően, Jót
állás mellett óhajtja, kö- 
szörültetni, forduljon bi
zalommal fenti czéghez. 
Legolcsóbb bevásárlási 
forrás mindennemű első
rendű aczél-készítm é
nyekből. — Vidéki meg
rendelések pontosan tel
jesítetnek. A t. fodrász 
urak figyelmét felhívom
„ R O X O "- és versenykéseimre.

3eine R asie  rm esser, 
Scheeren, Haarschneide- 
KCaschinen etc. vorztig- 
Lich, mit Garantie ge- 
schliffen habén will, dér 
wende sich vertrauens- 
voll an obige Firma. Bil- 
Ligste Einkaufsquelle in 
3ámmtlichen la Stahl- 
waaren. Provinzauftráge 
iverden prompt effektuirt. 
Auf meine Roxo- u. Con- 
ourrenzmesser maohe ioh 
üe Herren Friseure auf- 
o merksam. o

n - - - - - - - - - -
Értesítés.
Tisztelettel érte,sitem a t. lód

ra,sz urakat, hogy Rottenbiller- 
utczai üzletemet megnagyobbitás

Erzsébet-körut 24.
szám alá helyeztem át.

Raktáron tartok mindennemű 
aczélárukat és összes föd- 
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 
pártfogásukat kérve

teljes tisztelettel

Dreszmann Károly.

Hirdetések
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
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Az Összes lent ábrázolt 
borotvák saját műhelyem
ben vannak köszörülve!, 
használathoz egész készen 
fenve, drbként franczia éld 
%  keskeny 3 korona, fél- 
koskeny 7« 3.10 kor., Va 
széles %  3.40 kor., ugyan
azok l’élhomorú vagy egész 
homorú éllel %  keskeny 
3.20 kor., Vs félkeskeny 
3.40 korona, 7« félszéles 
3.(50 kor.. 7a széles 4 kor.

Faragon jellegű borotvák
keskeny 4 kor., '/, széles 
4.40, egész széles 5.— kor.

nak elismert „JUVEL“ hajvágó-gép 3 és 7 vágásra 8 kor., 3, 7 és 10 *>/m 9,— 
kor., „.Tűvel" mint szakállvágó 7, vágásra 7.— kor. Franczia Barignend 3 és 7 

vágásra ö.— kor., 3, 7 és 10 %  7,— kor., szakáll vágó 7„ vagy 0 5 kor.

Első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú 
köszörű-műhely és saját gyártmányú aczéláruk rak
tára. Gyári raktár a legjobb angol, német, franczia 
és svéd. aczélárukban. — Szabadalmak tulajdonosa, 
magyar kir., franczia, 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., Baross-utcza 1. és Üllöi-ut 4. szám alatti 
üzleteimre és különféle czikkekben megnagyobbitott 
raktáram megtekintése végett felhívom, becses jóindula
tába magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

ZAORÁL JÁNOS.

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