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VII. kér., Dob-utca 49, II. 13. sz.
hová mindennemű levél és pénzbeli küldemé

nyek intézcndők.

Egyetlen erőnk tehát a szervezkedésben rejlik,
! csak az tartóztatja fe l folytonos hanyatlásun- 
I  kat s ügyünket ez viszi előre.

Teljes tudatában annak, hogy a fodrász
segédek kérdése csak egy része a nagy társa
dalmi kérdésnek, hogy tehát felszabadulá
sunkat csak az egész munkásság gazdasági 
felszabadulása hozhatja meg, haladnunk kell 
a fejlődés irányában. A fejlődés szembe
hozza a munkást a munkaadóval, a fodrász
segédet a főnökével. A kibontakozás útja az 
osztályharc.

E harcot csak úgy vívhatjuk meg sikere
sen, ha gazdasági erőre teszünk szert.

E felfogás által vezéreltetve, alakítottuk 
meg a „Magyarországi borbély- és fodrász
segédek szakegyesületét11, hogy ennek keretén 
belül szervezkedjünk, tömörüljünk és szer
vezetünk segélyével érvényt szerezhessünk 
követeléseinknek. Ilyen pedig van még 
igen sok.

Mert gondolkozzunk csak egy kissé és 
azon meggyőződésre fogunk jutni, hogy a 
törvényhozás is mostohául bánt el velünk a 
vasárnapi munkaszünetről szóló törvényben 
is, mert amíg a többi munkástársainknak 
megvan a teljes vasárnapi munkaszünetük, 
addig a fodrászsegéd munkaszünete csak 
vasárnap déli 12 órakor kezdődik.

Mindezek alapján követeljük a munkaidő 
leszállítását.

Követeljük a 14 napi felmondási időt.
Követeljük a teljes vasárnapi munkaszünetet.
Követeljük az 1 órai ebédidőt.
Követeljük a cselédmunka eltörlését.
Követeljük a kisegitési rendszer megszün

tetését.
Követeljük a borravaló megszüntetését és a 

fizetési minimum megállapítását.
Követeljük a természetbeni ellátás és lakás 

megszüntetését.
Szaktársak! Ragadjuk meg az egyetlen 

módot, tömörüljünk^ egy csoportba és támo
gassuk, védjük közösen egymást s akkor 
legyőzhetetlen harcosai leszünk érdekeink
nek. A szervezkedés megindult, lépjetek be 
valamennyien a szervezetbe.

Szaktársi üdvözlettel 
A magyarországi borbély- és fodrász- 

segédek szervező bizottsága.

Szenny konkurrencia.
Szervező bizottságunk november hó 18-án 

tartott ülésén foglalkozott az iparunknál el
burjánzott szennykonkurrencia meggátlása 
ügyében megindítandó mozgalommal. A 
tárgy beható megvitatása után arra a meg-

Felhívás a borbély- és 
fodrászsegédekhez!

Fodrászsegédek, szaktársak! Szálljon hozzá
tok ez az irás országszerte, saját vezérei
tektől, fodrászsegédek, szaktársaitok egy 
küzdelemre elszánt csapatától! Toborzó 
gyanánt küldjük ki, hogy csapatunk erős 
légióvá gyarapodjék, mert csakis tömegünk 
nagy összakaratától bírunk célt érni.

Fodrászsegédek, mint ti, érzésben egygyek 
vagyunk veletek. Nem újat mondunk, ti is 
tudjátok, érzitek és látjátok azt, amire figyel
meteket felhívjuk.

A fodrászsegédek helyzete mind nyomasz
tóbbá válik. A nagy munkakinálat, követ
keztében kénytelenek vagyunk munkaerőnket 
oly fizetésért odaadni, mely megélhetésünket 
is alig biztosítja és munkánkat oly feltételek 
mellett végezni, amely feltételek a mai kor
an megszégyenítő reánk. Mert mi még ma 

is üzletet seperni, takarítani vagyunk kény
telenek, szóval cselédmunkát végezni, mert 
mi vagyunk a gyengébb fél, kit főnöke 
kénye-kedve szerint kihasznál.

Ebbe a helyzetbe mi nem saját jószán
tunkból jutottunk. Vagyontalanságunk kény
szerit bele. Megfosztva azon lehetőségtől, 
hogy mint önálló iparosok saját javunkra 
dolgozhassunk, kénytelenek vagyunk munka
erőnket áruba bocsátani s azt a munka
adónknak az általuk megállapított havi 
30—40 korona fizetésért és a vendégektől 
kitáncolt egy pár fillér szégyenletes borra
valóért a nekik tetsző feltételek mellett el
adni. Saját tőkénkkel nem dolgozhatunk, 
mert nincsen, noha a mi iparunk talán az 
egyedüli, a melynél 500— 600 koronával is 
önállósíthatjuk magunkat. De a mi kereseti 
viszonyaink mellett még ezt a kis tőkét sem 
vagyunk képesek összegyűjteni 10— 15 évi 
segédeskedésünk alatt sem.

Kétségtelen, hogy mi is munkások vagyunk, 
noha a fodrászsegédek nagyobbrésze még 
ma is idegenkedik a többi munkásoktól és 
többnek képzeli magát a többi munkástársá
tól és igy azok is maradunk. Ezen helyze
tünk a mai termelési rend kényszerű folya- 
mánya, ezen változtatni mi magunk nem tudunk. 
De az a fodrászsegéd, aki tisztában van 
azzal, hogy munkaerejét kényszerkörülmé- 
nyek hatása alatt a legkedvezőtlenebb fel
tételek mellett adja el főnökének, az könnyen 
helátja azt is, hogy a főnöknek az az érdeke, 
hogy vele minél kevesebb fizetésért mennél 
többet, mennél hosszabb időn át dolgoz
tasson. Érezzük mi ezt valamennyien, midőn 
csekély fizetésért hallatlan hosszú munkaidő

alatt fogyasztjuk erőnket s igen sokszor fel
áldozzuk önérzetünket.

Állandó osztályt képezünk tehát, melynek 
érdekei a munkaadó érdekeivel ellentétesek. 
És pedig saját érdekünkben még ugyszólva 
semmit sem tudtunk tenni, sőt ellenkezőleg, 
állandóan sülyedtünk.

Ismerjük ennek az okát. Főnökünk állan
dóan a munkakönyvünk kiadásávál fenyeget 
és nekünk ellenmondás nélkül mindent el 
kell tűrnünk, csak azért, mert ez a gazda
sági küzdelem nem egyenlő erővel folyik.

Ott, ahol egyéni erőnk gyenge a főnök 
hatalmával szemben, ott nekünk is oly erőre 
kell szert tennünk, mely az ő erejével felér 
vagy legalább is komoly számban veendő.

Ezt csak egy ' módon érhetjük el, úgy hogy 
szervezkedünk.

Tetterös, életképes szervezetre van szükségünk, 
melyet mi alkotunk és melynek ellenállásán 
a főnökök önkénye megtörik. Oly szerve
zetre, mely erőt erővel állit szembe és 
amely elég hatalmas arra, hogy a jólétet 
kivívja számunkra.

Ahol az egyén ereje gyengének bizonyul, 
ott a fodrászsegédek összesített ereje meg
törhetetlenül lép közbe.

Öntudatos szervezkedésünkkel a munkál• 
tatóinkkal szemben ellenállásra képesek vagyunk. 
Mert miként nekünk dolgoznunk kell, hogy 
keresetünkből megélhessünk, épp úgy a tőke 
csak akkor gyarapodik, ha folyton forgatják. 
Addig, mig egyénileg kínáljuk munkaerőnket, 
amig a szaktársunkat a szabad versenyben 
elnyomjuk vagy készek vagyunk őt bár
mikor helyettesíteni, addig a főnöknek nincs 
gondja arra, hogy ne kapjon fodrászsegédet 
és választja azt, aki a legtöbb munkát végzi 
a legkisebb fizetésért, így vagyunk kény
telenek a létminimumra leszállani, mert külöu- 
ben elvégzi munkánkat más s mi kenyér 
nélkül maradunk.

De ha valamennyien szervezve vagyunk, 
a munkáltatóink a munkaerőnket csak úgy 
kapják meg tőlünk, ha a munkafeltételeket 
közösen állapítjuk meg, mely alkunál nem 
egyén áll az egyénnel szemben, hanem osztály 
az osztálylyal szemben. A mi nélkülözhetetlen 
munkánkat nem kínáljuk mindolcsóbb fize
tésért, hanem közösen lépünk fel és kimond
juk, hogy a munkáltatóink a munkaerőnket 
csak oly feltételek mellett kapják meg, melyek 
emberséges életet biztosítanak nekünk.

Mindez azonban csak akkor következik be, 
ha valamennyi fodrászsegéd felfogja saját 
érdekét, eszerint cselekszik, szövetkezik 
azzal, kivel közös érdekei vannak, egyesül 
szaktársaival és közös munkát végez.
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gyözödósre jutottunk, hogy tulajdonképpen 
nem is a mi érdekünk első sorban, hogy 
ezt a mozgalmat megindítsuk. Hanem a 
munkáltatóinké, mert nem a mi sorunkból 
kerültek ki a piszkos konkurrenciát űző 
mákvirágok, hanem a munkáltatóink közül.

Aszervezö bizottság tehát elhatározta, hogy 
egy átiratot intéz az ipartestülethez, amely
ben kéri, hogy küldjön ki egy 5— 6 tagból 
álló bizottságot, amely bizottság a szervező 
bizottság által kiküldött bizottsággal kar
öltve szál síkra iparunk megmentésére, vagyis 
megindítja a mozgalmat a szonnykonkur- 
rencia ellen.

A kérdéses átiratot a bizottság megkül- 
dötte az ipartestületnek, vagyis annak a 
fórumnak, amelynek nemcsak hivatása, de 
kötelessége is a tagjai érdekében mindent 
elkövetni, vagyis azoknak érdekeit meg
védeni.

Kíváncsian vártuk az ipartestület válaszát, 
vagyis a bizottság kiküldését. Azonban ez
úttal is nagyon csalódtunk, mert az ipar
testület elöljárósága újból a régi kibúvót 
használta fel és kimondotta, hogy nem küldi 
ki a kért bizottságot, mert az 1884. évi 
ipartörvény rendelkezései értelmében nem 
szabad ilyen természetű mozgalmakban hiva
talosan részt vennie.

Nem tudjuk mire vélni az ipartestületnek 
ezt az elhatározását, nem pedig azért, mert 
a fent hivatkozott ipartörvény azért ren
delte el az ipartestülctek megalakítását, 
hogy tagjai érdekeit és az ipart védje meg 
minden irányban.

A szennykonkurrencia üzése az iparnál 
nemcsak, hogy veszélyezteti a borbély- és 
fodrászmesterek érdekeit, hanem egyenesen 
magát az ipart is tönkre fogja tenni. Tehát 
nem, hogy nem szabad az ipartestületnek 
ebben a mozgalomban résztvenni, hanem 
egyenesen kötelesség ezt a mozgalmat meg
indítani és vezetni és minden megengedhető 
eszközt felhasználni, hogy tagjainak, a 
fodrászmestereknek érdekeit megvédje és 
az ipart a tönkretevőstül megmentse.

Az ipartestület elöljárósága által hivat
kozott ipartörvény nemcsak, hogy nem tiltja 
meg az ipartestületeknek a tagjainak ily 
irányú megvédését, hanem egyenesen köte
lességévé teszi azt, sőt ellenkezőleg az 
ipartestület feljelentésére szigorúan meg
bünteti a piszkos versenyt űzőket. Ezúttal 
is arról voltunk kénytelenek meggyőződni, 
hogy az ipartestület a hivatkozott ipartör
vényt kibúvónak használta fel, csak azért 
nem akar a tagjai érdekében résztvenni a 
megindítandó küzdelemben.

Es most kérdjük az ipartestület elöljáró
ságától, hogy tulajdonképpen mi az ő hiva
tása, ha a tagjai érdekeit, az ipart nem 
szabad védelembe vennie. Miért kötelesek a 
borbélymesterek az ipartestületnek tagjaivá 
lenni, ha az érdekükben nem tehet semmit ? 
Miért fizetik a tagsági dijakat? Kérdjük 
továbbá, hegy nem-e tiltja neki a hivat
kozott ipartörvény a Szvercsek János által 
beadott indítványnak a tárgyalását, amely 
indítvány a fekete liszta felállítását ajánlotta 
és a fodrászsegédeknek csak azért, mert hely
zetük megjavításáért küzdenek, a kenyerüktől 
való megfosztását célozza.

Miért foglalkozott az ipartestület azzal a 
hülyeséggel? Miért adta azt ki a kerületi 
köröknek indítványtétel végett, amikor a 
fekete liszta felállítását éppen az 1884. évi 
ipartörvény tiltja meg. Miért nem adta azt 
vissza Szvercsek János urnák azzal az indo
kolással, hogy ezzel foglalkoznia nem sza
bad, mert ezt az ipartörvény megtiltja?

Erre a válasza csak az lehet, hogy akkor 
a fodrászsegédek jobbágyságba való hajtá
sáról volt szó és azokon ütni kell az îpar- 
testületnek, ahol csak lehet, de most fonök- 
szaktársainkról van szó, akik ugyan veszé
lyeztetik a saját szaktársaik kenyerét és a 
piszkos konkurrencia üzésével tőnkre teszik 
ugyan a fodrászipart, de az nem baj, ezek 
nem fodrászsegédek, hanem fodrászmesterek 
és ezeket bántani nem szabad, mert ezek 
az előljárósági tagok választásánál voksot 
adnak le.

Vagyis azt bizonyította be a nagyra- 
becsült ipartestület elöljárósága, hogy neki 
a fodrász-ipar és a fodrászmesterek erdeke 
csak olyan harmadrendű kérdés. Az ipai- 
törvónyt pedig ott és úgy alkalmazza, amint 
az neki jó, illetőleg úgy magyarázza, ha 
akarom vemhes, ha akarom nem vemhes.

De erre mi el voltunk készülve, hogy az 
ipartestület elöljárósága nem fogja elfogadni 
ajánlatunkat, akár milyen üdvös is az, nem 
pedig azért, mert az tőlünk jött, a szer
vezett fodrászsegédektől. De ne feledje el 
az ipartestület elöljárósága, hogy a szenny
konkurrencia az egyedüli, amely az ipart 
tönkre teszi, igen gyorsan és igen sok fod
rászmester veszíti majd el a kenyerét, amiért 
a felelősség őt fogja terhelni. De ne feledje 
el azt sem, hogy iparunk második ellensége 
is, az önborotválógép tökéletesbitése kö
vetkeztében napról-napra vesz el egy-egy 
vendéget és igy mi napról-napra hányat
tunk, ezt ugyan nem tudjuk meggátolni, 
ettől nem tudjuk iparunkat megmenteni, de 
a szennykonkurrenciától igen, ez rajtunk 
áll és nekünk kötelességünk.

De mi azért nem esünk kétségbe, mert 
az ipartestület elöljárósága nem akart az 
ipar megmentésében előljárni, mert van még 
egy testület és ez a borbély- és fodrász
mesterek körei, most ezeket fogjuk meg
keresni és hisszük, hogy ezek megfognak 
bennünket érteni és a saját jól felfogott 
érdekükben sietni fognak saját kenyerük 
megmentésére.

Miskolci szaktársaink 
győzelme.

Miskolci szaktársaink 1900 október hó 
22-én nyújtották be a követeléseiket az ipar
testületnél és a válaszadás napjául 1900. 
évi november hó 2-át tűzték ki. Nagy volt 
a ribillió a főnök urak között, nagy gondot 
és fejtörést okozott nekik a szaktársaink 
követelése. Mert a főnök urak úgy gondol
koztak, hogy a fodrászsegédnek csak dol
gozni van joga azért a havi fizetésért, amit 
ők szabnak ki és természetesen hallgatni. 
De ez egyszer csalódtak, mert szaktársaink 
kijelentették, hogy ha a főnök urak nem 
adják meg jogos követeléseiket, a munkát 
abbahagyják és borotváljon a főnök ur. Meg
kísérelték szaktársainknál a sztrájktörésre 
bírást, de minden erőlködésük hiábavaló volt, 
mert a szaktársak egytől-egyig, mint a eÖ- 
vek, állták a helyüket.

Amikor látták a majszter uramék, hogy 
minden erőlködésük hiábavaló, Papp Lajos 
főnök szaktársukhoz folyamodtak segítségért, 
aki szabadidejében városatya és kérték, hogy 
tegye minden tekintélyét latba a rendőrség
nél, hogy az lépjen közbe és fojtsa szak- 
társainkba a jobblétért való küzdelmet. És 
mert munkásokról lévén szó, a rendőrség 
felült Papp Lajos városatya urnák és letar
tóztatta szaktársainkat, de a város polgár-

mesterének intézkedésére szaktarsainkat. más
nap szabadon bocsájtották.

Az összmunkásság pedig Papp Lajos vá
rosatya üzletére aljas eljárásáért kimondta 
a bojkottot. Papp Lajos ur látva, hogy a 
profit veszélyben forog, bocsánatot kért a 
Népszavában aljas eljárásáért szaktársaink
tól és a miskolci összmunkásságtól. A főnök 
szaktárs urak látva a kudarcot, megadtak 
minden követelést szaktársainknak és velük 
a szerződést három évre a hatóság előtt 
megkötötték.

A kivívott követelések a következők : 
Egyezség,

amely a miskolci borbély- és fodrászmeste
rek és segédek között alanti napon jött 

létre.
1. Az üzletek nyitása nyári időben, vagyis 

április hó 1-től szeptember hó 30-ig min
denkor reggeli 6 órakor ; téli időben, vagyis 
október hó 1-től március hó 31-ig reggeli 
7 órakor történik. Az üzletek zárása télen- 
nyáron este 8 órakor történik; szombati 
napon az eddigi szokás tartandó meg.

2. A segédnek kéthetenként egy félnapi 
szabadidő adandó délután 2 órától, a mes
ter által meghatározandó napon.

3. Május 1. munkásünnepnek ismertetik el 
és déli 12 órától kezdve munkaszünet tar
tandó.

4. Husvét, pünkösd, karácsony ünnepek 
másodnapjain délelőtt 10 órától munkaszli- 
net tartatik; továbbá a Gergely-naptár sze
rint a piros betűkkel jelzett napokon az üz
let zárása d. u. 2 órakor. Ha azonban ez 
ünnepek az izr. husvét, pünkösd, újév, liosz- 
szunap és a sátoros ünnepeket megelőző 
napokra esnek, valamint ha az ünnep pén
tek és szombatra esik, akkor ezen piros 
betűkkel jelzett ünnepeken az üzlet zárása 
felfüggesztendő; az országos vásárok va
sárnapjain is az üzletek zárása d. u. 2 óra
kor történik.

5. A munkásoknak 1 órai ebédidő adatik; 
ott, ahol több segéd van, ezen idő felváltva 
fél 12 órától délután fél 2 óráig történjék.

6. Vasárnap d. u. házon kívül a kötelező 
borotválás eltörlondő.

7. Élelmezés a munkabérbe leendő beszá
mítás mellett kötelezőleg nem adható.

A munkabérnek legcsekélyebb összege a 
következőképpen állapittatik meg és pedig : 
1906. évi november hó 15-től december hó 
31-ig minden segédnek a felszabadulásától 
kezdve öt évi segédeskedéséig havi 40—4H 
kor.; öt évi segédeskedésen túl havi 48— 56 
kor. fizetendő.

8. Az üzletvezetők fizetése a megállapított 
legmagasabb fizetési fokozat 10% -a a kon
tároknál megadatW.

9. A fizetés rendesen, minden hó 1-én és 
15-én pontosan teljesítendő.

10. A felmondási idő kölcsönösen 14 nap
ban állapittatik m eg ; azonban a felmondás 
mindenkor csak vasárnap déli 12 óráig tör
ténhetik.

11. Kisegítő munkás az, aki felvétele
kor ilyennek nyilvánittatik ; ennél a felmon
dás nincs időhöz kötve; ily kisegítő mun
kásnak a díjazása naponként az állandó 
munkás részére megállapított fizetési foko
zat szerinti díjnál 60 fillérrel magasabb.

12. A mesterek tudomásul veszik, hogy a 
munkások szakszervezete munkásközvetités- 
sel is foglalkozik.

13. Ezen bérmozgalomból kifolyólag há
rom hónapon belül senki el nem bocsátható.

14. Ezen munkarend az illetékes hatóság 
által hitelesítendő s a hitelesítéstől számí
tandó három évig terjedő joghatálylyal bir.
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Kelt Miskolcon, a békéltető bizottság 
1906. évi november hó 6. és 8-án tartott 
üléséből.

Dr. Végh Árpád Holczer Ferenc
iparh. biztos. ipart, titkár.

Miskolci szaktársaink követelésüknek min
den pontját kivívták. Kivívták, mert nem 
akadt közöttük áruló, nem pedig azért, mert 
valamennyien szervezve vannak.

Nem akadt közöttük egy sem, aki pilla
natnyi előnyökért elárulta volna testvéreit. 
Nem akadt közöttük egy sem, aki azt várta 
volna, hogy a szaktársa hagyja abba a mun
kát, hogy azután ő menjen oda kínálkozni 
a munkáltatóknak esetleg kevesebb pénzért 
és igy a munkáltatók kénytelenek voltak a 
követeléseiket megadni.

De van a kivívott pontok között egy pont, 
ez a május elsejének mint munkaszüneti 
napnak elismerése és megadása. Ennek a 
pontnak a kivívása bizonyítja legjobban 
miskolci szaktársaink szervezettségét. És ne
künk, akik az ország szivében, a fővárosban 
dolgozunk, akiknek alkalmunk van a szer
vezkedésre, szégyelnünk kell magunkat mis
kolci szaktársaink előtt, mert mi nem va
gyunk képesek a már kivívott 7 órai nyitást 
és 8 órai zárást betartatni munkáltatóinkkal.

Szolgáljon nekünk intő példaként miskolci 
szaktársaink szervezettsége és törekedjünk 
azon, hogy bebizonyítsuk előttük azt, hogy 
mi is legalább annyira szervezettek vagyunk 
a fővárosban, akiknek minden alkalmuk és 
eszközük rendelkezésre áll a szervezke
désre.

Szaktársak! Itt van az ideje, hogy mi is 
kibontsuk a szervezkedés zászlaját és sora
kozzunk alatta valamennyien és mutassuk 
meg miskolci szaktársainknak és a munkál
tatóinknak, hogy azt, amit a miskolci 
szaktársaink meg tudtak tenni, mi is képe
sek vagyunk, mert a mi helyzetünk sokkal 
rosszabb, mint a miskolci szaktársainké volt.

Országos kongresszus.
Már a múltkor rámutattunk szükségessé

gére az egyöntetű mozgalomnak. A közel
múlt hetekben egy pár vidéki városban, 
szaktársaink mozgalmat indítottak jobb műn-! 
feltételekért.

Azonban ismét bebizonyult az, hogy csak 
egységes alapon kidolgozott és már jó előre ' 
kiszámított, céltudatos munkával lehet ered
ményt elérni.

Példa erre a miskolci szaktársak moz
galma, amely egy lényegesebb követelményt 
leszámítva, teljes eredményt ért el. A leg
nagyobb hiba a vidéki mozgalmaknál és 
egyáltalán a szakmozgalom terén is, hogy 
szaktársaink hijján vannak a vezetés leg
égetőbb követelményeinek.

Szervező bizottságunk nincs abban a hely
zetben, hogy írásbeli oktatás, ismertetés utján 
nevelje a szaktársakba a mozgalmakban 
való jártasságot. Mindamellett égető szük
ség van arra, hogy most már ne halogassa 
a kérdés megoldását. Ezért a ^szervező 
bizottság elhatározta, hogy a jövő évben 
a húsvéti ünnepek alatt egy országos kon
gresszus keretében fogja megszabni az egész 
ország mozgalmára nézve a jövőben köve
tendő irányt. Ugyanezen kongresszus alkal
mával, melyre külföldi testvéreink is elkül
dik szervezeteik megbízottjait, meg kell 
állapodnunk a kölcsönösségi szerződések 
megkötése tárgyában is.

Hisszük, hogy ezen alkalommal az ország 
elnyomott és kizsákmányolt fodrászsegédei

érdekeiknek megvédését egy hatalmas lépés
sel előbbre fogjuk vinni. Vidéki szaktársainkon 
van most a sor, hogy a húsvéti kongresszus 
előmunkálatait megkönnyítsék, a legnagyobb 
agitációt fejtsék ki és a fodrászsegédek 
sérelmeit városok szerint pontokba foglalva, 
azt a kongresszus alkalmával a kiküldöttek 
előtt feltárják. Az országos gyűlés a sérel
meket összegezi és ebből kiindulva fogjuk 
a védekezés és támadás irányát megjelölni.

Azon városokban, hol csoportjaink van
nak, igyekezzenek annak idején egy taggyűlés 
keretében küldötteiket megválasztani.

Minden csoport legalább két küldöttel 
képviseltesse magát a kongresszuson.

Ott, ahol még nincs csoportunk, az összes 
fodrászsegédek által tartott gyűlés vagy ér
tekezlet válaszszon legalább egy küldöttet.

Megjegyezzük még, hogy az országos 
kongresszust az évi rendes közgyűlés fogja 
megelőzni. Úgy a közgyűlés, valamint a 
kongresszus kiküldöttjeinek bejelentésére 
vonatkozó útbaigazításokat legközelebbi szá
munkban fogjuk ismertetni.

Ez idő alatt is kérjük a szaktársainkat, 
hogy a legnagyobb agitációt fejtsék ki az 
országos gyűlés érdekében szerte az ország 
minden városaiban.

Készüljünk tehát mindannyian, hogy meg- 
védhessük emberi jogainkat, hogy ne legyünk 
mi, fodrászsegédek a munkásság legkizsák
mányol tabbjai.

Szaktársi üdvözlettel
a szervező bizottság.

Valami a felolvasásokról.
Két évvel ezelőtt, sőt azóta is, tagjaink 

részéről több Ízben felmerült a régi vezető
ség ellen az a vád, hogy nem tesz semmit 
a tagok művelése, felvilágosítása érdekében.

Annak idején a vezetőség eleget óhajtván 
minél előbb tenni a tagok alapszabályok
ban is biztosított jogainak, egy szép s igy 
drága magánhelyiséget bérelt, amely más 
tekintetben is megfelelt az igényeknek. Be
rendezkedett s első Ízben is gazdasági ol
dalát kívánta biztosítani a szakegylet szilárd 
alapokon való nyugvásának. Azonban a 
tagok támogatása nem kisérte a vezetőség 
küzdelmes munkáját s egyszer csak azon 
vettük magunkat észre, hogy a szakegylet
nek nincs helyisége. Vagyis nincs olyan 
helyisége, amely a célnak és igényeknek 
teljesen megfelelne, mert a házbér meg
fizetését nem lehetett kívánni sem a római 
pápától, sem a gyóntatójától.

A szakegylet helyisége majd itt, majd 
amott volt azóta és a sűrű változás miatt 
sokszor maguk a tagok sem tudták, hogy 
hol van. Így nem volt csoda, ha a sok lé
nyeges kívánalmak mellett a legfőbbek 
egyikére, a felolvasásokra nem kerülhetett 
a sor.

Azonban végre-valahára sikerült állandó 
helyet biztosítani szakegyletünknek. A fel
olvasások is megkezdődtek s mit tapaszta
lunk most? Azok, akik oly erősen vádolták 
annak idején a vezetőséget hanyagsággal, 
hiányoznak a felolvasásokról.

Legutóbbi számunkban négy egymás
után következő szerdára volt felolvasás hir
detve s ha a vezetőség külön meghívókat 
nem küldött volna, bizony szégyenben ma
radunk a felolvasók előtt.

Sokan azzal mentik távolmaradásukat, 
hogy messze esik a szakegylct helyisége. 
Hát szeretném én látni azt a burzsoa-egye- 
sülctet, amelyik minden tagjának beteges |

igényeit kielégíti. Annál inkább nem kíván
ható ez a munkások egyesületétől, melynek 
teljesen más céljai vannak.

Ha a különböző kerületekben lakó szak
társak ebbeli igényeit akarnók kielégíteni, 
akkor a szakegylet minden héten más ke
rületbe vándorolhatna s mégis lennének 
elégedetlen szaktársak.

Az ilyen szaktársaknak csak azt mondom, 
hogy ne kicsinyeskedjenek és ne keressenek 
a kákán csomót, hanem találják meg a 
hibát önmagukban s küzdjék le. Támogassák 
inkább a vezetőséget. Ezzel önmaguknak 
válnak hasznára, mert ne feledjék el: „a 
tudás hatalom!"

S ha aztán éppen a tudás, az öntudatnál 
fogva hatalmas lesz szervezetünk, akkor 
sokkal több és megközelithetőbb eszköz fog 
rendelkezésünkre állani céljaink elérésére.

Ne feledjük el a cifra tál meséjét sem. 
Mit ér a szép, kényelmes szakegyleti helyi
ség, ha nincsenek benne tagok. Mig, ha a 
szakegylet helyisége nem is szép, a tanulás 
vágyára oda sereglettek kellemes emlékeket 
s mi több, a jövőbeni boldogulásnak esz
közeit szerezhetik ott meg, a tudást, amely 
mindannyiunknál hiányzik még.

Ez az oka annak, hogy nem közeledünk 
a cél felé s ha a jelenlegi hanyagságot 
nem vetjük el, mi leszünk a munkásság 
legügyetlenebb, leglesajnáltabb kizsákmá- 
nyoltjai. Egy régi tag.

Régi jó idők.
A „Törekvés" cinül szaklap december 

1-jei száma Írja a következőket:
„A szakegylet vezetőségéhez a követ

kező levelező-lap érkezett Érsekújvárról: 
Feltételek: két heti próba, teljes ellátás, 

heti fizetés, amilyen a munkás, 4—5 ko
rona. Munkaidő reggel ö órától este 7 
óráig. Csak kérem egy tisztességes, rendes 
vidéki segédet, mert a pestiek nem valók 
kisvárosi műhelybe. Kérem mielőbb kül
deni. Tisztelettel özv. Bárdy Károlyné.

Heti 4 —5 korona fizetés, hozzá még 
tisztességes és rendes is legyen. Tanulságos 
nagyon ez a levél. Egy kép a múltból. Ma 
csak kacagunk rajta, de szomorúan kellene 
ilyen helyre menni, ha fel nem ismertük 
volna már a szervezkedésben rejlő erőt."

Sajnosán tapasztaljuk, hogy mi fodrász
segédek még mindig ezt a „régi jó időket" 
éljük ma is, sőt még „jobbak" nálunk az 
idők, mert mig a fent említett levelező
lapon a teljes ellátáson kívül heti 4— 5 
korona „fizetést" Ígérnek, nálunk nagyon 
sok szaktársnak ennyi havi „fizetése" van s 
olyan helyeken az alamizsnától („borravaló") 
is felkopik az álla szaktársainknak, pedig 
nálunk még munkában is tisztességes ruhá
nak kell lenni rajtunk, mert másképpen 
még a próbaidőt sem lehet kihúzni.

Elvtársaink ilyesmin ma már csak kacag
nak, mi meg ha összehasonlítjuk helyze
tünket az övékkel, sirhatnánk. De ne sír
junk, inkább szorítsuk ökölbe kezeinket és 
szervezkedjünk, hogy minél előbb kacag
hassunk mi is a mi „régi jó időnkön".

Szemle.
VIDÉK

A közelmúlt időben több város szaktársai 
mozgalmat indítottak a munkafeltételek 
rendezése céljából, néhol a munkabérjavi- 
tás is benne foglaltatik követeléseikben. A 
legtöbb helyen magán viseli a mozgalom a
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szervezetlenség jelét s ily helyeken csak 
ártanak az ügynek, amelynek csak ideig- 
óráig szegődtek harcosaivá. A legelső ellent- 
álló cselekedetére, vagy csak szavára a 
munkáltatóknak el megy kedvük a harctól, 
alnely pedig, ha kitartóan volna szervezve, 
meghozná a kívánt sikert.

Óva intjük szaktársainkat attól, hogy 
szervezetlenül vagy talán meggondolatlanul 
induljanak bármilyen mozgalomnak, mert 
ezzel többet ártanak az összességnek, mint 
siker esetén használnának.

Minden megindítandó mozgalom .7 hónap
pal előbb bejelentendő a központi szervező- 
bizottságnak, ellenkező esetben semmiféle tá
mogatást, de különösen anyagi támogatást 
nem nyerhetnek.

Békés-Csaba. Az itteni szaktársak 
mozgalmat indítottak s benyújtandó köve
teléseik a következők: Munkaidő április 
1-től október 1-ig nyitás reggel 6 órakor, 
zárás este 8 órakor. Október 1-töl április 
1-ig reggel fél 7-től este fél 8-ig, kivéve a 
szombat estéli zárást és vasárnapi nyitást, 
amikor is zárás, illetve nyitás másfél, 
illetve 1 órával meghosszabbittatik.

Kettős ünnepek másnapján az üzlet d. e. 
10 órakor zárassák. Hetenként fél nap sza
bad idő. Egy óra ebédidő. Május 1-je 
munkásünnep, teljes napi munkaszünettel.

Béremelés üzleti segédnek 25% béreme
lés. Kijáró segédnek 25 emberig 40%, 
75 emberig 50% bérjavitás ; külön az üz
letben alkalmazás esetén 30 fillér óránként. 
Élelmezés: természetbeni ellátás esetén 
tisztességes ellátás, a koszt-pénz hetenként 
9 korona, mely hetenként fizetendő ki a 
fizetéssel együtt.

A szervezet és a bizalmiférfi-rendszer 
elismerése.

Tanonc alkalmazás: 1 segéd után 1,
3 segéd után 2 tanonc alkalmazható. Ahol 
segéd nincs, ott tanonc nem tartható.

Ezen mozgalomból kifolyólag senki 3 
hónapon belül el nem bocsátható.

Ezekben csúcsosodnak ki a főbb köve
telések.

Székesfehérvár. Az itteni szaktársak 
mozgalmat indítottak a munkaidő szabályo
zása céljából s a következő megállapodásra 
jutottak a mesterekkel:

1. Az üzletek nyitása november 1-től 
március 1-ig reggel 7 órakor, zárása este 8 
órakor történik, kivéve a vasár- és ünnep
nap előtti napokat.

2. Husvét, pünkösd, karácsony mindkét 
napján déli 12 órakor, vörös betűkkel je l
zett más ünnepeken délután 2 órakor; ha 
az ünnep szombatra esik, délután 4 órakor 
zárulnak az üzletek.

3. Egy munkarendvédő-bizottság alakult 
munkásokból, akik a munkarendet szigorúan 
ellenőrzik.

4. Ezen munkarend látható helyen, minden 
fodrász-üzletben kifüggesztendő és az ille
tékes hatóság által láttomazandó.

A követelésekben azt is belefoglalni akar
ták szaktársaink, hogy a munkarend ellen 
vétők megbirságoltassanak, illetve az összeg
nek megfelelő elzárásban részesüljenek.

A mesterek azonban ebbe nem akartak 
belemenni. Erre mi csak azt mondhatjuk, 
hogy nagyon gyönge megállapodás ez is 
biztosíték nélkül.

Szaktársainknak arra kell most törekedni, 
hogy a szervezet megerősödjék s a jövőben 
kényszeríteni is tudják a mestereket tisztes
séges munkafeltételek betartására.

Utólag azonban arról értesülünk, hogy a 
székesfehérvári mesterek a következő gyalá

zatos módon akarják a munkásoknak meg
adott kedvezményt ellensúlyozni:

Üzleti rendszabály.
1. Az üzletnek rendben tartására a segéd 

köteleztetik még akkor is, ha a tisztítási 
munkát a tanuló végzi.

2. A vendég jelenlétében az üzletben do
hányozni, az ajtónál vagy kirakatoknál ki
nézegetni, kint az üzlet előtt sétálni nem 
szabad.

3. A vendég jelenlétében az üzleti személy
zetnek egymás között beszélgetni vagy ne
vetgélni nem szabad.

4. Köteles az üzlet személyzete a vendég
hez a legnagyobb előzékenységgel lenni.

5. Köteles az üzlet személyzete egymást 
nak segédkezni az üzlet rendbentartásában, 
valémint bármely vendég kiszolgálása al 
ka Imával.

6. Az üzletbe kalappal belépni, nappal 
aludni, továbbá fütyülni, dalolni, vagy bár
minemű hangszeren játszani nem szabad.

7. A munkaadó és segédje közötti viszony, 
ha másképpen nem egyezkedtek, az ipar
törvény 92. §-a értelmében 15 napi fel
mondással felbontható.

A borbély- és fodrász-szakosztály.
íme, éppen mai számunkban mutatunk rá 

! egy székesfehérvári „főnök ur“ rugkapálód- 
zására s mondottuk azt, hogy teljes mezí
telenségükben látjuk társait is előttünk. Nos, 
kinek van igaza ?

Ezen jelenségek a mi igazságunk mellett 
bizonyítanak.

Nem elég, hogy a mesterek (nem csak 
Székesfehérváron) fölfelé gyáva szolgák, 
kik alázatosságukban nyálukat sem merik 
elnyelni: lefelé azonban pökhendi, éhes ki
zsákmányoló profitlovagok, akiknél még az 
a tisztességérzet sincs meg, amely a többi 
munkáltatóknál megvan, hogy a már meg
kötött egyezményt becsületszavuk kiköpése 
után legalább ideig-óráig betartanák.

Tanulhatnak ebből a szaktársak s ha még 
ezidőszerint sem ocsúdnának fel nemtörődöm
ségükből megérdemlik azt, hogy a jövőben 
ne ilyen módon kíséreljék őket a rabszolga
ságban megtartani, hanem mindegyikét, mint 
a régi korban, korbácscsal végigverjék a 
munkáltatók, akkor talán mint az állatok 
megtalálják a helyes útra vezető ösvény: 
az osztályharc alapján álló szervezkedést. 
A borbélymesterek csak közvetve okai ennek; 
azzal a különbséggel, hogy tudatlanságuk és 
szolgaias gondolkozásuk készteti őket az 
ilyen cselekedetekre. P fu j!

Kecskemét Az itteni csoport 1.906 ok
tóber 11-én tartotta alakuló közgyűlését, me
lyen a vezetőség a következőképp válasz
tatott meg: Elnök: Kiss Pál Péter, jeg y ző : 
Hágen Pál, pénztárnok : Turior Mihály, el
lenőr: Geró József. Választmányi tagok: 
Lovas Kovács Ferenc, Fábián Mihály, Szikora 
Emil, Brenner Jenő, póttagok : Lajos Mihály, 
Meszity Izsó.

KÜLFÖLD.
A kölcsönösségi szerződés a német 

és svájci testvérszervezet között.
» Mint már lapunkban megemlítettük, a német 
! és svájci szaktársak között kölcsönösségi 

szerződés áll fenn. E szerződés újabban a 
, következőképp köttetett meg: 
i 1. Ila a nevezett szervezet tagjai egyik
• országból a másikba telepednek és négy 

héten belül a szervezetnél jelentkeznek,
l akkor ezek, mint a testvérszervezet tagjai
• felvétetnek.

2. A felvételnél az előző szervezetnél 
való bejelentés igazolandó, a tagkönyv pedig 
átadandó.

Az utóbbbi az uj szervezet könyvével 
díjtalanul kicseréltetik.

3. A befizetett tagdijak átvétele úgy tör
ténik, hogy minden Németországban fizetett 
négy hét, Svájcban öt hetet számit; a 
Svájcban fizetett öt hót a német szervezet
nek négj' hetet számit.

4. A német szervezet tagjai Svájcban a 
következő utassegélyben részesülnek :

Huszonhatheti tagság után 1.25 fr. Fel
vehető hat szervezeti helyen. Ötvenkétheti 
tagság után 1.50 fr. Felvehető tiz szervezeti 
helyen.

A svájci szervezet tagjai a német szerve
zetnél a következő utassegélyt kapják:

Huszon'hatheti tagság után, hat szerve
zeti helyen 1 márka. Ötvenkétheti tagság 
után tiz helyen 1.20 márka.

ötvenkéntheti tagság után, ha a tag 
egy helyet másodszor is érint, akkor a ne
vezett segély másodszor is kiutalványo
zandó.

5. Az utassegély csak akkor adatik ki, 
ha a tagkönyv rendben találtatik és az 
illető tagsági kötelességeinek minden tekin
tetben eleget tett.

6. Az utazó tagok ingyen munkaközvetítési 
élveznek.

7. Bérmozgalom vagy sztrájk esetén, 
mind a két szervezet kötelezve van az 
odautazást a legszigorúbban ellenőrizni (meg
gátolni) ; az ez ellen vétő tagokat a szer
vezetből kizárni.

A nemzetközi kongresszus. Az
1907-ban Stuttgartban megtartandó nemzet
közi fodrászsegéd-kongresszus előmunkálatai 
egyre előrehaladnak. A rendezéssel megbí
zott szervezetek vezetősége most az idő
pontra és napirendre vonatkozólag a követ
kezőket adja tudtul:

A kongresszus 1907 szeptember 1-től 3-ig 
tart. A kongressuson csak oly országos szer
vezetek vehetnek részt, amelyek a modern 
munkásmozgalom alapján állanak. Ha azon
ban egy országban (mint például Dánia) 
csak helyi szervezett áll fenn, akkor ennek 
meg van engedve a képviseltetés.

Az első napon a formalitások lesznek el
intézve.

A második nap napirendje: Írásbeli vagy 
szóbeli jelentés a szervezet állásáról, ennek 
berendezéséről és az aktuális gazdasági 
viszonyokról. Utána vita a jelentésekről.

Második pont: Átlépés egyik szervezetből 
a másikba; az utazó szaktársak segélyzése; 
a kölcsönösségi szerződések megkötése.

A gazdasági helyzetünk javítására irányuló 
eszközök.

Kölcsönös támogatás bérharc esetén. To
vábbá : a szaksajtó, a nemzetközi titkárság 
szervezése, ennek székhelyének és feladatá
nak megállapítása.

Végül a következő kongresszus idejének 
és helyének megállapítása.

Az itt bemutatott programm azt bizonyítja, 
hogy a kongresszus oly munkát fog végezni, 
mely az összességnek javára válik.

Oroszország. Az orosz fodrászsegédek 
mozgalmának ujraébredése. Azon számos szer
vezetek, melyek Oroszországban 1905 telén 
alakultak, a reakció győzelmével, a mindent 
megsemmisítő despotizmus áldozatai lettek. 
És csak azok tudtak megmenekülni a meg
semmisüléstől, akik különös erővel töme
geket tudtak képezni, Azon mozgalom, mely 
a fodrászsegédek között ez időben uralko- 

I dott, szintén megszűnt. %
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I)o 1906-ban mégis sok tetszhaloltt szer
vezet életre kelt. Ezek között a fodrász
segédek szervezete is megünnepelhette fel
támadását. Augusztus közepén sikerült a 
fodrászsegédeknek Moszkvában gyűlést tar
tani, amelyen a szervezetet megalakították. 
Ez óta időről-időre összejönnek. Várnak egy 
jobb időre, midőn a legkisebb mozgolódás
nak nem a letartóztatás, száműzetés, hanem 
a küzdelem utján kivívott tisztességes meg
élhetés lesz a jutalma.

Szent-Péter vár. A mozgalom itt is újból 
megkezdődött. A fodrászsegédek október 
14-én a „Viborgi oldalion  gyűlést tartat* 
tak, melyen helyzetük javítását tárgyalták. 
Kimondta a gyűlés, hogy követeli a munka
adóktól a vasárnapi és ünnepnapi munka
szünetet. A gyűlés a tanonckérdéssel is 
foglalkozott. Megállapította, hogy követeli 
a tanoncok részére az emberies bánásmódot 
és hogy a tanulási idő ne öt év, hanem 
három év legyen.

Genfi szaktársaink egy kérelmet intéz
tek hozzánk, amely kérelmet nekünk vissza
utasítani nemhogy nem szabad, hanem ellen
kezőleg, erőnkhöz mérten támogatnunk kell, 
mert amikor mi genfi szaktársainkat véljük 
támogatni, tulajdonképpen magunkat támo
gatjuk. Igaz ugyan, hogy még ma csak el
vétve kerülünk ki a külföldre, de ennek oka 
főleg az, hogy idegen nyelveket nem igen 
beszélünk. Pedig nagy szükség volna erre, 
hogy a modern fodrászatot megtanuljuk. 
Ezt legjobban bizonyítja az, hogy alig van 
Budapesten 8—4 olyan szaktársunk, aki a 
modern női fodrászattal tisztában volna. És 
ha ilyenre Budapesten szükség van, a kül
földről kell hozatni.

Genfi szaktársainkat nekünk kétszeresen 
kötelességünk támogatni, mert alkalmat 
nyújtanak nekünk arra, hogy mindazt, amit 
mi Magyarországon el nem sajátíthatunk, 
meg nem tanulhatunk, az ő támogatásukkal 
díjmentesen tanulhassuk meg. Mert ha mi a 
modern fodrászatot akarjuk megtanulni, ki 
kell hogy utazzunk külföldre, ahol pedig 
igen sok pénz kell, amivel pedig mi nem 
rendelkezünk. Ha tehát mi is hozzájárulunk 
annak az intézménynek a felépítéséhez, 
amelyet genfi szaktársaink célul tűztek ki 
magáknak és a hozzájárulásunkat kérik, 
ezzel már megszereztük magunknak azt a 
jogot, hogy annak jótéteményéből részünket 
jogosan kivegyük.

Genfi testvéreink kérelme, amelyet szak
szervezetünkhöz intéztek, a következő:

Tisztelt elnökség !
Tisztelt szaktársak !
Bátorkodunk t. szaktársaink hozzátok segít

ségért folyamodni, mert ti is felkeresitek 
Genfet, hogy a modern fodrászatot és a 
francia nyelvet megtanuljátok. Már évek óta 
a német és magyarországi szaktársak tekin
télyes része eljött Geníbe azzal a szándék
kal, hogy itt a modern úri és női fodrá
szatot, valamint a francia nyelvet meg
tanulja. És igy Genfben igen sok a munka- 
nélküli szaktárs, minek folytán igen nehe
zen jutnak a külföldről jött szaktársaink 
munkához és igen sok esetben történik meg 
az, hogy még azok a szaktársak is, akik 
200— 800 márkával jönnek ide — anélkül,

hogy megtanultak volna valamit — gyalog 
kénytelenek Genfet elhagyni. Enyhíteni 
törekedtünk szaktársaink nagy nyomorán, 
amelybe itt a legtöbb esetben jutnak és 
alakítottunk egy segélyző-pénztárt, amely 
azonban nem rendelkezik nagyobb pénz
alappal és mégis 15 napon át napi 1 már
kával segítettük munkanélküli szaktársainkat. 
Ez a segély a tulnagy vendéglői árakkal 
szemben annyi, mint egv csepp viz a nagy 
tengerbe.

Ezért, tisztelt szaktársak elhatároztuk, 
hogy a küföldröl idejött és tanulni vágyó 
szaktársaink részére házi kezelésben egy 
szállodát építtetünk, ahol azon szaktársaink, 
akik legalább egy éve a szakszervezetnek 
tagjai és ezt igazolni is tudják tagkönyvük
kel, ingyen ellátásban és lakásban része
sülnek, amíg őket munkához juttatjuk és ha 
végképp nem jutnának üzlethez, a szüksé
ges útiköltséggel látjuk el.

Megjegyezni kívánjuk, hogy egy nemzet
közi elhelyező-irodát is szervezünk és igy 
nemcsak Genfben, hanem Franciaországban 
is helyezünk el. Énnek keresztülviteléhez a 
mi tőkénk kevés. Miért is bizalommal for
dulunk hozzátok, mint érdekelt felekhez, 
hogy erőtökhöz mérten — saját érdeketek
ben — támogassatok bennünket e nagy 
munkánkban.

Járuljon ezen szaktársaink nyomorának 
enyhítéséhez minden fodrászsegéd, mert ez 
kötelessége. Azon reményben, hogy ezt kö- 
telességteknek fogjátok tartani, maradtunk

Genf, 1906 december 1-én
szaktársi üdvözlettel

H. Bőse, 
elnök

Geneve—Carouge Chemin 
des Perveuches No JO.

Szaktársak! Azt hisszük, hogy felesleges 
magyaráznunk, hogy mi a kötelességtek, 
mert a fent elmondottak után azt tudnotok 
kell.

Hírek.
Nyilvános gyűlés. Folyó hó 27-én, 

csütörtök este nagy nyilvános gyűlést tartunk. 
A gyűlés helyét és idejét annak idején tudo
másul adjuk. Mindenki ott legyen agyülésen!

A szervező bizottság.
Felolvasás. Az I-ső szánni csoport 

vezetősége figyelmezteti a szaktársakat, 
hogy minden szerdán este VII., Ovoda-u. 
9. sz. alatt, a szakegylet helyiségében rend
szeres felolvasás tartatik.

A felolvasások pontban 9 órakor kezdőd
nek. Kéretnek a szaktársak pontosan meg
jelenni, hogy érkezésükkel a felolvasást ne 
zavarják. Külön meghívók nem küldetnek 
ki. Vendégeket szívesen lát a vezetőség.

Kerülendő városok. Békéscsaba, Hód
mezővásárhely, Pancsova, Szombathely váro
sokban szaktársaink mozgalom előtt állanak. 
Minden szervezett fodrászsegédnek kerülni 
kell e helyeket, mig a mozgalom véget 
nem ér.

Dr. Nánási Adolf fogorvost (lakik: 
VI., Teréz-körut 17., I. em., rendel: délután 
2— 6-ig) betegsegélyző pénztárunk igazgató

sága orvosai sorába felvette, ezúton értesít
jük erről szaktársainkat,

A z  I -bö szá m ú  c s o p o r t  f. hó 2l-én 
este l/SÍ9 órakor VII., Óvoda-utca 9. szám 
alatt taggyűlést tart. Kéretnek a tagok teljes 
számban megjelenni.

Tagkönyv elhozandó!
F ig y e lm e z te té s . A választmány leg

utóbb hozott határozata értelmében mindazon 
tagok, kik 12 heti hátralékban vannak tag
sági dijaikkal, nyolc napon belül azt ren- 

I dezni tartoznak, ellenkező esetben töröltet
nek a tagok sorából.

F e ls z ó lít ju k  a g y ő r i ,  ú jp e s t i  és 
p a n c s o v a i  c s o p o r to k a t , hogy az alap
szabályok 10. §-ának tegyenek eleget, mert 
ellenesetben kénytelen leszünk a 11. $ alapján 
ellenük fellépni. Fgyben felszólítjuk az összes 
csoportokat, hogy a december havi leszámolást 
legkésőbb 1907, évi január 8-áig küldjék be, 
hogy az évi zárlat pontos elkészítése aka
dályt ne szenvedjen. A központi vezetőség.

M u la tsá g . A budapesti 1. szánni csoport 
1906. évi október hó 14-én igen jó sikerült 
ünnepélyt rendezett a „ Plasztikon“ összes 
helyiségeiben. Az ünnepély fényes sikere 
a közreműködőknek és a rendező hölgy
bizottságnak köszönhető, amit ezúton is ki
fejezünk.

Az ünnepélyen felülfizettek: Bedő Antal 
6.— , Fleseli Péter 5. — , B. 8.1.20, Reiter 
Mihály 1.— , Lukács Sándor 2.— , N. N. dr, 
— .80, Gödör István — .60, Soltész Sámuel 
2.— , Czillich Péter 8.— , Möder Péter 2.— , 
Pandurovits György 3.— , N. N. — .40, 
Klincsák János 1.— , Schnaufer Ferenc 3.— , 
Gellért, József 2.— , Schüller József 1.— , 
Kemény Antal 3.— , Dressmann 4.— , Sauer 
Miklós 1.— , Kindt József — .40, Síkos Antal
2. — . Büllösch János 2.— , Hermann Béla
3. — , Weisz Annin 3.— , Jerusse Gábor 2.— , 
Atlasz Adolf 4.— , Sípos Lajos 2.— , Ant 
Miklós 2.—, Kiing János 4.— , Péter Mihály
2. — , Weisz Zsigmond — .20, Jeremiás István
3. — , Grlinhut Ödön 5.— , N. N. 2.— , Kazát 
Gáspár 2.— és Knittelhoffer András 3.— 
koronát.

Fogadják ezúton köszönetünket a fel ki
fizetésekért.
Bevétel beléptijegyek után 288 kor. 60 fill.
Eladott műsorok után — 7 „ 40 „
Levelező-lapok után — — 18 „ 84 „
Fel ül fizetések után —- — 83 „ 60 „

Összes bevétel — 398 kor. 44 fill-
összes kiadás — 218 „ 18 „

Tiszta jövedelem — 180 kor. 36 fill.
A munkanélküli alap 180 kor. 36 fillérrel 

szaporodott.
A mulatságon pedig felülfizettek a követ

kezők : B. S. 1.20, Keiter Mihály 1.— , 
Lukács Sándor 2.— , Dr. N. N. — .80, Bedő 
Antal 6.— , Gödör S. — .60, Soltész Sámuel 
2.— , Czillich Péter 3.— , Möder P. 2. — , 
Pandurovits György 3.— , N. N. .40, 
Klincsák J. 1.— , Schnaufer Ferenc 3.— , 
Gellért József 2.— , Schneller József 1.— , 
Kemény Antal 3.— , Dreszmann Károly 4.— , 
Szűcs Miklós 1.— , Iíindl József — .40, 
Síkos Antal 2.— , Büllös János 2.—, Herman 
Béla 3.— , Weisz Ármin 3.— , Jerusse Gábor 
2.— , Atlasz Adolf 4.— , Sípos Lajos 2.— ,

Eredeti CLAUBERG-borotvák Á N G Y Á N  B É L Á N Á L  k a p h a tó k .
Darabja 3 korona 60 fillér és 4 korona. .
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Antii Miklós 2.— , Klug János 4.— , Peter 
Mihály 2.— , Jeremiás István 3.— , Grünhut 
Ödön 5.— , N. N. 2.— és Flesch Péter 5.— 
koronát,

A jelen volt hölgyek névsora: Tóth Antalné, 
Halász Ferencné, Hencz Józsefné, Fabik 
Antalné, Finster Jakabné, Rosenthalné, 
Rubinstein Péterné, Glttcksmann Zsigmondné, 
Kemény Antalné, Dreszmann Károlyné, 
Fodor Károly né, Bródi Abrahámnó, Nagy 
Gyuláné, Scheffer Mérné, Mógor Lajosné, 
özv. Yajdnerné, Hermán Bélánó, Kei tér 
Mihály né, Jerusse Gáborné, Vespasian 
Sándorné, Iíalezer Gyuláné, Manez Andrásáé, 
Varga Péterné, Pandics Lajosné, Weisz 
Zsigmondné, Rosenbaumné, Balli Istvánné, 
Schultlieisz Györgyné, Möder.Péterné, Nagy 
Bélánó, Löwyné, Mogyoró slstvánné, Csákány 
Ferencné, Obszmayer Mihálynó, Mangold 
Ferencné, Gáli Istvánné, Piroky Ambrusné 
és Tzidornó, özv. Müller Jánosné, Solti 
Sámuelné, Czillicli Péterné, Yass Sándorné, j 
Kodella Józsefné, Hoffenreits Simonná, j 
Schnaufer Ferencné, Ováry Józsefné, Ré- 
derer Józsefné és Beregi Sándorné.

Leányok: Hata Lujza és Margit, Hencz 
Gizella és Erzsiké, Koller Mariska, Milman | 
Mariska és Anna, Hoífer Mici, Finster Erzsiké, 
Róza és Katica, Goldschmidt Irma és Regina, 
Evinger Gizella és Ilonka, Héja Anna, 
Straub Anna, Rosenthal Emma, Blumenstein 
Helen, Dudits Emma, Hofmanu Róza, Schön 
Mariska, Már Júlia, Fodor Boriska, Bródi 
Sarolta és Malvin, Kolin Katica, Kovács j 
Mariska, Moh Borbála, Juricsek Jozefin és 
Fanny, Knob Katica, Németh Eszti, Kocsis I 
Mária, Sproner Fanny, Gafrik Józsa, Atlasz 
Helén, Spitzer Róza, Jancsa Anna, Rtick- 
schlosz Erzsiké, Brauner Ilonka, Vespasian 
Mariska, Bayer Matild, Schwarcz Szerén,! 
Koller Irma, Halmos Mariska, Joszt Irénbe 
és Annus, Gerendási Izabella, Kocsik Mariska,j 
Tóth Erzsébet, Mató Anna, Berki Margit, 
Rosenbaum Gizella, Gerö Rózsa, Szakács 
Anna, Schultlieisz Katica és Erzsiké, Katz 
Regina, Pálinkás Katica, Gregoschitz Cecília, 
Makkay Sarolta, Kiss Paula, Horváth 
Mariska, Löw Lujza, Looricz Irma, Mod- 
rovszky Viktória, Molnár Ilona, Stifter 
Juliska, Piróky Mariska, Tenczer Mariska,

Blaskovics Teréz, Dózsa Ilonka, Poliács 
Gizella és Erzsébet, Weisz Janka, Darabos 
Ilonka, Sölf Teréz, Rosenberg Regina és 
Gizella, Benő Teréz, BrumUller Irma, 
Harcsai Ilonka és Anna, Tóth Anna.

Figyelmeztetés. Figyelmeztetjük a 
csoportok vezetőségeit, hogy egy Traub 
Rezső névre hallgató csavargó (147. számmal 
ellátott ideiglenes tagsági könyvvel igyekszik 
a csoportok vezetőségeit becsapni s utassegélyt 
is kér sok helyen. Az illető nem tagunk és 
ahol jelentkezik, bánjanak vele el alaposan 
s adják át a hatóságnak. Egyben figyel
meztetjük a csoportokat, hogy sem munka
nélküli, sem utassegélyt ne adjanak senkinek 
anélkül, hogy előbb a központtól felvilágo
sítást ne kérjenek az illető igényjogos
ságáról.

Felhívás a fővárosi szaktársakhoz !
Szervező bizottságunk legközelebb nagy 
mozgalmat indít s e célból utcánkénti agitáló 
bizottságot fog választani. Felhívjuk tehát 
a szaktársakat, ha ezen ügyben a szervező 
bizottság bélyegzőjével ellátott meghívót kap
nak, feltétlenül jelenjenek meg a kitűzött 
helyen és időben.

Tulipánia. A „Pesti Iiirlap“ múlt heti 
számában a következő hirdetés jelent meg:

Pessl cs. és kir. udv. női fodrász és illatszerész 
tisztelettel értesíti a nagyérdemű hölgyeket, hogy 
nagyszámú magyarországi klienseinek kívánságára 
és azok kényeimére Budapesten, IV. Váci-utca 19. 
alatt egy női fodrász-termet rendez be. Műtermé
ben fejmosás, ondulació, mindennemű modern és 
tűrténelmi frizura, haj festés és manikűr csakis 
elsőrangú erők által végeztetnek, melyek minden
kor kellő számban állanak a nagyérdemű hölgyek 
rendelkezésére.

Mesterséges természetű hajmunkák, úgym int: 
homlokfrizurák, hajbetétek, hajfürtök stb. kizáró- 
lsg legjobb minőségű hajból készíttetnek.

Párisi és londoni elsőrangú cégekkel való ösz- 
szeköttetéseimnél fogva hajdiszek, fésűk, hajtük 
és illatszer újdonságokban mindenkor nagy válasz
tékú raktárt fogok tartani.

Ajánlja magát a nagyérdemű hölgyek pártfo
gásába és szives jóindulatába."

Mi csak örülünk, ha a fodrászipar ha
nyatlása közepette egyesekben van tudás 
és ambíció arra, hogy az ipar terén mű
ködve annak hanyatlását némileg meggá
tolják, még ha az illetők nem is ennek az 
„imádott hazának" gyermekei, sőt nagyon 
szeretnék, ha a fővárosi „honhazaffyas

főnök urak" közül vetemedne valaki ilyes
mire, mert ez bizonyítók volna azon sokat 
hangoztatott érveik ellen, hogy a borbély- 
munkáltatók nem tőkések s a segédek nem 
gyári munkások. Azonban a mi munkálta
tóink csak a terített asztal mellett mentik 
az ipart.

Mikulás-estélyeket rendeznek, eszem- 
iszommal s „gyermekfelruházó" estélyeket, 
ahol is a gyermekeknek adják azon ruhá
nak az ujját, melyet az apjáról húztak le. 
Hát csak hadd mulassanak; az alkoholnak 
meg van az a sajátsága, hogy feledést idéz 
elő. Azonban elfog következni a katzen- 
jammer ideje is. Mi lesz akkor? . . .

Nyilatkozat. Alulírottak kijelentjük, 
hogy a fodrásziparnál előforduló munka
közvetítést úgy a helybeli, mint a vidéki 
munkáltatók részére a mai naptól fogva 
beszüntettük s egyúttal értesítjük a t. munkál
tatókat, hogy a jövőben munkáskeresletük 
kielégítése céljából forduljanak bizalommal 
a „Magyarországi borbély- és fodrászsegédek 
szakegyletéhez" Budapest, VII., Ovoda-u.
9. szám. Budapest, 1906 október hó 23-án. 
Gáspár Testvérek, Ángyán Béla, Balassa és 
Tsa, fodrászat! cikk-kereskedők, Dreszmann 
Károly, Flaschner Lajos köszörűsök.

Mindennemű pénzküldemények Fe- 
renczy Mihály cimére, VI., Dalszínház-utca
10. sz. alá küldendők.

A legutóbbi kimutatás óta az el
számolás alapján a következő összegek 
érkeztek központi pénztárunkhoz: X. kér. 
7.10, Budapest I-ső sz. 31.52, Szeged 27.20, 
Békéscsaba 4.90, Pécs 8.20, Szombathely 
10.24 Nagykanizsa 21.— , Gyula 5.73, Hód
mezővásárhely 22.50, Székesfehérvár 9.40, 
Soroksár 20.70, Miskolc 7.94 kor.

Szaktársak !
Agitáljatok a „Népszava“

napilap érdekében !

Felelős szerkesztő : Kiss Béla. 
K iadja: Lapbizottság.

ÁNGYÁN BÉLA
f o d r á s z a t i  m ű s z e r - ,  i l la ts z e r -  és p ip e r e c z ik k e k  r a k t á r a

Budapest, Vili., József-körut 9 . (Bazár-udvar.)
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes fodrászati kellékekben. Fodrász
kabátok nagy választékban darabja 3 60 kor. Mintákat, valamint képes árjegy

zéket bárkinek szívesen megküldi.
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Segéd urak figyelmébe! Van szerencsém b. tudomásukra adui, hogy V II,, Akáczfa-utcza 10. sz. alatt

i r  fodrászkabát-üzletet
nyitottam, Eddig is, mint több elsőrendű czég szállítója, sok évi tapasztalatom abba a kellemes hely
zetbe hozott, hogy nálam az összes segéd urak kifogástalan jóminöségü s elegáns szabású kabátot 
kaphatnak, mely kizárólag saját készítményem, —  Méretvétel végett házhoz jövök, —  Vidéki meg
rendelésnél elég az aj hossza és mellboség (körben mérve) megjelölése. Minden nálam vásárolt kabát 
után 2°/0-ot adok a szervezet ellentállási alapja javéira. —  Á rak: 3 korona 60 fillértől feljebb,

Magamat becses jóindulatukba ajánlva, teljes tisztelettel
=  GIÍÜNIIVT ÖDÖN, szabómester. I

villanyerőre berendezett mű- és borotva- 
homoru-köszörüldéj e

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

Aki ü W er
borotváit, ollóit, haj vágó 
gépeit stb. kitünően, jó t
állás mellett óhajija 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
„RO XO “ -  és versenykéseimre.

xeine R a s ie r m e sse r , 
Scheeren, Haarschneide- 
Vlaschinen eto. vorzüg- 
lich, mit Garantie ge- 
schliffen habén will, dér 
ivende sich vertrauens- 
iroll an obige Firma. Bil- 
Ligste Einkaufsquelle in 
sámmtlichen la Stahl- 
ivaaren. Provinzauftráge 
iverdenprompt effektuirt. 
Auf meine Roxo- u. Con- 
surrenzmessermaoheioh 
lie Herren Friseure auf- 
o merksam. o

n - —
Értesítés.
Tisztelettel értesítem a t. fod

rász urakat, hogy Rottenbiller- 
utczai üzletemet megnagyobhitás 
végett

Erzsébet-körút 24.
szám alá helyeztem át.

Raktáron tartok mindennemű 
aczélárukat és összes fod
rászaid 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.

V j - - - - - - - - - -
Tükörterem
lflli Erzsébet-körut 27f I. ént*

(Gam brinus-épület.)

A  f ő v á r o s  lege le gá n sa b b  d ís z te r m e .  Fel- 
o lv a s á s o k r a ,  t á n c e s t é ly e k r e  s tb .  k iadó.

120 párnak igen kényelmes táncterem .

hirdetéseket
felvesz e lap kiadóhivatala.



8. oldal MAfiYAHOllSZÁOI BORBÉLY- ÉS PODRÁSZSEGÉDEK SZAKLAPJA
9. szám

Az összes lent ábrázolt 
borotvák saját műhelyem
ben vannak köszörülve, 
használathoz egész készen 
fenve, <lrbként franezia élű 
%  keskeny 3 korona, fél- 
keskony 4/s 3.10 kor., 7a 
széles %  3.40 kor., ugyan
azok félhomoru vagy egész 
homorú éllel 7« keskeny 
3.20 kor., 7 8 félkeskeny 
3.40 korona, 6/s félszéles 
3.60 kor.. 7s széles 4 kor.

Paragon jellegű borotvák
keskeny 4 kor., V2 széles 
4.40, egész széles 5.— kor.

Eredeti „ROXO“ borotvák.

r  A T T T l í  A D  a legújabb haj- és szakáll vágó-gép mint hajvágó 1, 5 és 7 ™fm,M  H N D K  vágásra, szabályozható fésűvel 8.— kor., ugyanaz kisebb kivi-
v  A v  11 télben mint a legrövidebb szakállvágó 00 0.— kor., a legjobb

nak elismert ,,JUVEL“ hajvágó-gép 3 és 7 mu  vágásra 8 kor., 3, 7 és 10 t>.—
kor., „Juvel“ miht szakállvágó ‘ /a mh», vágásra 7.— kor. Franezia Barignend 3 és 7 
mU vágásra 6.— kor., 3, 7 és 10 ■«%, 7.— kor., szakáll vágó 7, ■>%, vagy 0 %*, 5 kor.

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

Midőn a tisztelt vevőimet az újonnan berendezett, 
VIII., Baross-utcza 1. és Üllöi-ut 4. szám alatti 
üzleteimre és különféle ezikkekben megnagyobbított 
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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