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hová mindennemű levél és pénzbeli küldemé
nyek intézendök.

FIGYELMEZTETÉS. Felhívjuk 
az összes szaktársakat, úgy hely
ben mint vidéken, hogyha laká
sukat változtatják, arról ben
nünket feltétlenül értesítsenek. 
Leghelyesebb egy levelező-lapon  
a lakásváltoztatást bejelenteni s 
azt VII., Dob-u. 49., II. em. 13., 
a központba küldeni.

Meghívó.
A Magyarországi Borbély- és Fodrász- 

segédek Szakegylete a munkanélküli alap 
javára 1907. évi február hó 17-én VII. kér., 
Akácfa-utca 32. sz. alatt levő „Szegény- 
gyermekkert-egyesület“ helyiségében tom
bola és világpostával egybekötött

nagy jelmez-estélyt
rendez, melyre t. címed és becses családját 
tisztelettel meghívja a rendezőség.

Belépődíj személyenkint 1 korona, este a 
pénztárnál 1.20 kor., családjegy (egy ur két 
hölgy) előre váltva 2 kor. 50 fiit., a pénz
tárnál 3 korona.

Kezdete este 8 órakor. Jelmez nem köte
lező. A zenét egy közkedveltségü zenekar 
szolgáltatja.

Hogy állunk?
Ha szakszervezkedésünk rövid történetén 

végig tekintünk s elfogulatlanul ítéljük meg 
az elért eredményeket, habozás nélkül kell 
bevallanunk, hogy a kezdet kezdetén vagyunk. 
Ami eredményt céltudatos szervezkedésünk 
eddig elért, bár jelentéktelennek még a rossz
akarat sem mondhatja, nem értékelhető 
többre, mint egy uj épület alapjához letett 
első tégla. A szaktársak lelkesedése az 
ország több helyén megépítette már az utat 
munkaviszonyaink alapos javítása felé, itt- 
ott alig várt eredmények is mutathatók lel, 
de nagy átlagban nem állunk még biztos 
alapon.

A modern munkásmozgalomban regen lei- 
ismert. tény, hogy eredményeket elérni 
könnyebb, mint azokat megtartani. Ahol a 
szervezkedés nem elég erős, ahol a cél
tudatosság a munkásokban nem eléggé

szilárd, ott a győzelmet mihamar a vissza-1 
esés szokta követni. Hadsereghez hasonlít
hatnék szakszervezetünket, ha annak tagjait 
is a rájuk erőszakolt fegyelem kötné össze, 
a vak engedelmesség vezetné cselekedeteik
ben. Ámde nálunk minden katona egyszer
smind vezér is, akinek küzdelmünk célját 
teljesen ismerni s cselekvéseit aszerint irányí
tani kell. Már pedig a hadviselésben is 
szabály az, hogy a kiküzdött pozíciót meg
tartani, megerősíteni, a legelső .és legfon
tosabb feladat. E nélkül a győzelem csak 
időleges, érték nélkül való lehet, mert az 
ellenfél ránk csap s visszaszorít bennünket. 
A kivívott és ismét elveszett helyet pedig 
visszaszerezni, újabb küzdelem ára és erő- 
pocsékolás.

Ezt az igazságot kívánjuk figyelmébe 
ajánlani szaktársainknak, komoly intelem' 
gyanánt. Hogy ne tekintsék a harcot, a 
mozgalmat befejezettnek, a célt elértnek, ha 
mozgalmunk itt-amott már eredményeket ért 
el. A szervezkedés csak úgy lehet cél
tudatos a munkásokra, csak ugv hozhat 
komoly eredményeket, ha állandóan harcra 
készen állunk s védve vagyunk a bennünket 
érhető támadások ellen.

Hogy ilyen intelemre szükség van, székes- 
fehérvári szaktársaink esete bizonyítja leg
fényesebben. Ők is munkarendet vívtak ki. 
amely nagyjában az országszerte létrejött 
feltételeket tartalmazza. Ezzel szemben 
azonban a mesterek olyan rendszabályt eről
tettek rájuk, ami bizony még a néhai céh
rendszer idején sem lett volna mindenhol 
lehetséges.

Ez a rendszabály, még ha soha alkal
mazásba nem jönne, akkor is szégyenfolt 
marad rajtunk, mert összetartásunk erejét, 
szaktársaink öntudatosságát helyezi olyan 
világításba, amely bizony nem jó színben 
mutat bennünket a velünk egy sorban küzdő 
munkásságnak.

Hogy a mesterek a tőlük kicsikart enged
ményekkel szemben már bosszuállásból is | 
igyekeznek hatalmukat éreztetni a segédek
kel, azt természetesnek tartjuk. Hiszen 
ismerjük őket. A borbély- és fodrászmeste-[ 
rek nagy többségükben tipikus alakjai a

hájfejü „majszter“ -nek, aki boldogulását 
abban látja, ha a „legény" éhenbőg és fél
lábon táncol előtte. Az ö gondolatviláguk 
még ott jár a céhláda körül s azt az időt 
sírják vissza, amikor még a legénynek nem 
volt szabad a korcsmában a majszterral egy 
asztalhoz ülni, amikor a garas akkora volt, 
mint most a cipó. Az ő felfogásukat ismerjük, 
az eljárásukat értjük. Ők hatalmat, gaz dpi 
hatalmat akarnak gyakorolni a segédek 
felett. Ők nem segítőtársat látnak a segéd
ben, hanem eszközt, amelylyel a maguk 
részére munkát végeztetnek, igavonó jószá
got, amelynek még a mozdulatait is a gazda 
irányítja.

De hogy a segédekben nem volt annyi 
Öntudat, ellentállóképessóg, hogy azt a 
megszégyenítő kísérletet meghiúsították, le
hetetlenné tették volna, az már igazán gon
dolkodóba ejthet bennünket.

Ez a „rendszabály", vagy nevezzék bár
minek, nem más, mint ama históriai „Gesz- 
ler-kalap" volt: képzelt hatalom, amely 
előtt mindenkinek meg kell hajolnia. Es'ezt 
az ottani szaktársak elfogadták. Ha kény
szerből fogadták el, szervezetlenségükre, 
szétziláltságukra vall. Ez pedig szomorú 
bizonyítvány.

Ha önként vették magukra a kalodát - 
nohát . . . akkor dicsérjük a gusztusukat, de 
figyelmükbe kell ajánlanunk, hogy ők fel
tételeket nemcsak önmagukra nézve fogadtak 
és fogadnak el, hanem az összes borbély- 
és fodrászsegédekre. Ez a nagy tömeg pedig 
már mégis csak megérdemelné, hogy érde
ked komolyabban vegyék figyelembe.

Megtörtént! A tanulság meg van belőle. 
Hisszük, hogy szaktársaink a tanulsággal 
élni fognak s a csorbát igyekeznek kikö
szörülni. Váddal nem illetjük őket, bár erre 
kötelességünk feljogosít bennünket. Nem is 
azért terjesztjük szaktársaink összessége elé 
az esetet, hogy ítéljenek felette, hanem 
hogy ismerjék fel, hogy milyen következ
ményei vannak a szervezetlenségnek, a 
nembánomságnak.

Pedig nagyon idején valónak látnánk, ha 
a szaktársak szakítanának közönyösségükkel, 
Olyan időket élünk, amelyben a munkás-



2. oldal MAGYAROIiSZAGI BORBÉLY- ÉS KO D RÁSZ SEGÉD K K SZAKLAPJA 1. szám

osztály minden ellensége összeesküszik meg
rontásunkra.

A polgári társadalom „leveli békái" esőért 
kvakognak. A magyar polgárságnak ma 
olyan vezetői vannak, akik mindenre képe
sek, ha a munkásnép lenyügözéséröi van 
szó. S ha kísérleteik készületlenül találnak 
bennünket, bizony szánandóbb lesz a hely
zetünk, mint a délafrikai kaffereké, mert 
azoknak a munkáltató legalább kiméri a 
porció rizst, hogy éhen ne vesszenek, de 
mireánk csak botot mérnek.

Azért kell tettre készen, felvértezve álta
liunk. Ne feledje egy szaktárs sem, hogy 
egyetlen ereje s hatalma, boldogulásának 
alapja csak a szervezkedésben lehet. Amig 
csak egy szaktárs is kívül áll sorainkon, 
szervezetünk befejezetlen, csonka. Ne feledje 
egy szaktárs sem, hogy távolmaradásával, 
közönyösségével nemcsak maga ellen vét, 
de szaktársainak összessége ellen. Aki pedig 
ezt a vádat gyávaságból vagy közönyösség
ből magára veszi, az nem érdemli meg 
embertársai beesülését.

A fent említett eset elég világos példát 
szolgáltat arra, hogy milyen lesújtó ered
ményeket szülhet a szervezetlenség.

A közeledő kongresszus.
Szaklapunk legutóbbi számában megírtuk, 

hogy a húsvéti ünnepekben tartjuk az első 
küldött-közgyülést és az utána való napokon 
az országos ( kongresszust. Rámutattunk kü
lönösen az utóbbi fontosságára. Hogy ele
venebb okokat hozzunk fel, ennek szüksé
gességéhez el kell mondanunk egyet-mást 
arról, hogy mi késztet bennünket ennek 
sürgős megtartására.

Egy vidéki városban a szervező bizottság 
kidolgozott egy memorandumot, melyben a 

I munkafeltételek megjavításáról volt szó. 
Nekünk már csak az utolsó napok egyikón 
küldte ezt le azon megjegyzéssel, hogy a 
napokban benyújtja a munkáltatóknak a 
memorandumot s ha el nem fogadják, 
sztrájkba mennek. Szervező bizottságunk 
mindenképpen meg akarta akadályozni ezen 
elhamarkodott dolgot s figyelmeztette az 
illető szaktársakat az előre látható sikerte
lenségre, amely végeredményében úgy az 
egyes szaktársaknak, mint a szervezetnek 
nagy kárára lesz. Az illetők nem hajlottak 
a központi szervező bizottság figyelmezteté
sére s bekövetkezett az, amit megmondtunk. 
Huszonhat szaktárs közül tizennyolc sztrájkba 
lépett, nyolc a sztrájktörő aljas szerepét 
játszotta s a harc elveszett.

Most — eltekintve a küzdelem hiábavaló 
fáradtságától — van egy szervezetünk a 
vidéken, amelyben nincs nyolc ember, aki 
azelőtt ha erkölcsilag nem is volt köztünk, 
de mégis csak közelebb állt hozzánk, egy 
időre elveszett. A másik tizennyolc szaktár
sat a vereség kudarca bátortalanná tette s 
ez a kudarc ahelyett — mint értesülünk — 
nem elszántabbá, hanem elfásulttá tette őket, 
amely igy csak kára a vidéki szervezetnek 
s végeredményében az összességnek.

Pedig amilyen vereséggel végződött a 
harc, olyan fényes győzelemmel is végződ
hetett volna, ha szaktársaink alaposan szer
vezve vannak és fel bírják fogni egy eset
leges kudarc következményeit. Ha a szer
vezkedés által beléjük oltódott volna a fe
gyelem, melynek kötelességük lett volna 
magukat alávetni. Most aztán kezdik elha
nyagolni a szervezetet, mert mindenki más
ban látja a kudarc okát ahelyett, hogy ön
magában lelné fel.

A másik városban levő szaktársak csak 
a legutóbbi hetekben léptek a szervezkedés 
terére s ezek is —  mint több városban le
vők — azt hiszik, hogy a szervezkedési 
mozgalomnak sztrájkkal kell kezdődnie.

Szintén a már ismeretes memorandumfélét 
felküldik a szervező bizottságnak s kimond
ják elméletben a sztrájkot. Szervező bizott
ságunk ebben az esetben szintén elhamar
kodottságot és szalmalángot látott, annyival 
is inkább, mert pár hetes szervezkedésről 
volt szó, egyenesen utasította őket a lesze
relésre, hogy alapos szervezkedés után an
nál biztosabban vehessék fel a küzdelmet a 
győzelem reményében.

Mit gondolnak, mi volt a válasz ?
Akár tudomásul vesszük, akár nem, ők 

megindítják a mozgalmat és ha kell, sztrájkba 
is lépnek.

Tme, a fegyelem hiánya igy nyilatkozik 
meg szaktársainkban.

Megjegyezzük, hogy az illető szaktársak 
mozgalma a napokban ért véget látszólagos 
eredménynyel. A követeléseket megkapták. 
Hogy melyek azok, arról még nem értesí
tettek bennünket. Hogy azonban biztosítani 
is tudják a jövőben azt, ezek után kétséges, 
mert mozgalmat indítani és a véletlen és 
nem céltudatos küzdelem után győzni nem 
olyan nagy ritkaság.

Azonban a kivívott jogok megtartása a 
jelenlegi társadalom keretén belül sokkal 
nagyobb és kitartóbb munkát ró a szerve
zetekre, mint bérharcba lépni. Ne feledjük 
el, hogy a szervezet tekintélyén, erősségén 
esik sérelem, ha akár az egyik, a munkál
tatók, akár a másik, a munkások részéről 
szegik meg a már pontokba foglalt és kisebb- 
nagyobb küzdelem és áldozat által kivívott, 
jogokat.

Példa erre a mi mozgalmainkban is van 
már elég, pedig a fodrászsegédek szervez
kedési mozgalma még alig esett át a szer
vezkedés szülési vajúdásán.

Alig két hónapja, hogy egy másik vidéki 
városbeli szaktársaink a jelenlegi viszonyok
hoz mérten igen szép és nem várt eredményt 
értek el mozgalmukkal s mi történt ott az
óta ?

Ahelyett, hogy igyekeznének ezen kiví
vott, jogaikat a gyakorlatban is érvényesi-

Borbélyipar és közegészségügy.
Előadás a fodrász-szakegyesttletben, tartotta 

Dr. Hahn Dezső.

Az uj szépművészeti muzeum kincsei 
között van egy híres kép. Ifj. Teniers Dávid, 
korának legnagyobb mesterei közül való 
festő festette. A leirólajstromban a leghíre
sebb és legszebb képek között megvan 
ennek a képnek is a fotográfiája. A kép 
cime „A borbélymühely“ .

A 250 év előtti borbélymühely liü képét 
adja a flandriai mester. Komor, gerendás 
nagy szoba. Széken ül egy idősebb férfi, 
pompásan világítja őt meg az oldalt be
szűrődő fény. Arcán fájdalmas kifejezés ül. 
Az előtte térdelő borbély a jobb lábáról 
veszi le a tapaszt. Hátrább asztal áll, 
mögötte egy asszony kosárral a karján és 
kíváncsian nézve a dolgozó borbélyt. Az 
asztalon egy tál parázs fölött egy huncutarcu 
fiú, a 250 év előtti borbélyinas, melegíti a 
friss tapaszt. Az előtérben edények állanak* 
valami gyanús folyadék van bennük, olyan
féle, mint amilyet mostanában nekünk orvo
soknak vizsgálatra szoktak küldeni. A falon 
egy lécen lóg néhány hosszuszáru olló és 
egy foghuzó-fogó. Egy polcon nagyfejü 
bagoly ül — láncon. A menyezetröl üveg- 
gömb függ alá.

Három évszázad előtt ilyen volt a bor
bélymühely. Ma simább, elegánsabb a 
borbély is, a műhelye is. De kevésbbé ér

dekes és munkakörét szükebbre szabta a 
fejlődő tudomány.

A fodrászipar mégis fejlődött a maga 
rendeltetésének megfelelően. A hajmunka, 
a parókakészités s a női hajviselet bonyo
lultsága bizonyos művészi Ízlést követelnek 
a modern borbélytól.

így aztán érvágás, foghúzás, köpülyözés 
a vidéki kis borbélyoknak maradt meg csak. 
És az jól van igy.

Csakhogy az egészségügy fejlődésével 
mindinkább előtűnik egy hiány. A közön
ségben panaszok merülnek fel, hol igazsá
gosan, hol igazságtalanul, hogy fertőző bör- 
és hajbetegséget a borbélymühelyben sze
reztek. A borbély-beteganyaggal foglalkozó 
orvos megdöbbenéssel látja, hogy a tüdő- 
vész és más nehéz betegségek mily ijesztően 
terjednek a borbélyok között és kénytelenek 
a foglalkozásnak is némi szerepet tulajdo
nítani ezek létrejöttében.

Ezek az okok érlelték meg bennem a 
meggyőződést, hogy ha a modern borbély- 
műhelyből ki is dobták a Hastromokat, és a 
foghuzó szerszámokat, no meg a véres tála
kat, úgy egy kis közegészségtani tudás ott 
bizony nagyon elkellene.

Ha a borbély a hajjal foglalkozik, mond
hatnám az emberi hajból él, hát akkor 
miért ne tudná, hogy mi a haj ?

Ha egy darab fejbőrt vékony metszetben 
egy hajszállal együtt a górcső alá teszünk, 
mily csodás világ tárul fel akkor szemeink 
előtti Ezerszeres nagyítással nézve, a haj

szál olyan vastag, mint egy sétapálca. Kö
zepén nedv áramlik. A színét festeny idézi 
elő, mely rögöcskékben hever a hajszál 
rostjaiban, a kéreg mentén. A szőke haj 
azért szőke, mert kevés ilyen festőanyag- 
rögöcske van benne, a fekete haj azért 
fekete, mert sok benne az ilyen festőanyag
szemcse. De maga a festőanyag szőkénél, 
vörösnél, feketénél egyforma, egynemű. Csak 
a mennyisége változó. Az ősz hajból eltűnik 
a festőanyag és azért látjuk fehér színben, 
mint mikor a hó leesik a téli tájra.

A haj nincs egyszerűen beledugva a 
bőrbe, mint ahogy a szög van beleverve a 
falba. Vége felé a hajszál megszélesedik és 
látjuk, hogy élő sejtekből áll, ez a haj 
hagymája. A bőr egy’ alsóbb rétege, az irha, 
szemölcsös. Látjuk, ha valaki lehorzsolja 
véletlenül a felbőrt, a felhámot. Száz meg 
száz kis szemölcs tűnik elő. A haj hagy
mája egy ilyen szemölcsbe van illesztve. 
A szemölcs vérerei táplálják a hajszálat.

Nem is pusztul el a hajszál addig, amig 
a gyökere ép. A borbély leborotválja arcunk
ról naponta a szőrt, hiába, csak kinő újra. 
Fájdalommal tapasztalják azt a többé- 
kevésbbé ifjú és szép hölgyek, kiknek ajakán 
és arcán egy kis bajusz vagy szakáll ékte
lenkedik.

Rögtön elhal azonban a haj, ha vala
milyen betegség megtámadja a haj gyöke
rét, a bőr szemölcsét, melyen a haj ül.

Ezt néha külső erőszak megteszi. Nagy 
sebek tönkreteszik a szemölcsös réteget.
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toni ahelyett, hogy felhasználnák a rövidebb 
munkaidőt, a csoport, illetve a szakegylet 
által célul tűzött ügyekre és az összességet 
érintő hasznos dolgok tanulására. .

A testvéri együttérzés fokozásának istá- 
polására most hátat fordítanak, elhanyagol
ják a csoportot.

Ezek a könnyen hivő szaktársak azt hi
szik, hogy most már megtették kötelessé
güket. helyzetükben némi kis jobb változás 
állott be, tehát most már nem kell gon- 
dolniok a jövőre.

Pedig nagyon könnyen megbánhatják 
nemtörődömségüket, mert ezt a munkáltatók 
észre szokták venni és a profit megszerzése 
sokkal fontosabb és előbbre való náluk, 
mint a szóban vagy Írásban adott becsület
szó s aláirt egyezmény.

A kivívott és hatóságilag is láttamozott 
egyezmény, munkarend is csak olyan, ha 
csak papíron van meg, mint némely ország 
papiros-alkotmánya. Ha a kivívott enged
ményeknek a szervezet gyöngesége nem tud 
érvényt szerezni, úgy ez csak papíron van 
meg és nem ér semmit.

Nagyon könnyen megtörténhetik, hogy az 
üzletekben kifüggesztett „munkarend" da
cára a munkáltató nem tartja be az általa 
is aláirt pontokat. Már most mivel kénysze
rítik őt a szaktársak arra, hogy betartsa? 
Bizonyára nincs oly bűvös hatása annak a 
kifüggesztett „munkarendinek, hogy annak 
felmutatásával őt észre tudnák téríteni s 
becsületszavára kötelezni.

Hanem igenis ha a kivívott pontok mö
gött áll az egész szervezet, tehát minden 
fodrászsegéd, akkor, de különösen ha ezt 
látja és tapasztalja úgy az egyes, mint az 
összes munkáltató, úgy még meg sem meri 
kísérelni az engedmény megszegését, mert 
tudja, hogy szemben találja magát az ösz- 
szes munkásokkal, akik ha képesek voltak 
őt az engedmények megadására kényszerí
teni, úgy képesek is lesznek annak kiját
szása esetén kivívott, jogaiknak érvényt

szerezni. Ezt vegyék tudomásul azok, akiket 
megillet.

Mert hiszen ezen igazság mellett a mi ifjú 
mozgalmunknál példa is van, amely a kö
vetkező :

Most egy éve, hogy egy közeli városban 
szintén elég szép eredményt értek el szak
társaink. De ez ma már csak a papíron van 
meg. Az üzletben ki van ugyan függesztve 
ez a bizonyos „munkarend" a hatóság lát- 
tamozásával, azonban a régi gyalázatos vi
szonyok uralkodnak minden téren, pedig ab
ban a városban levő szaktársaink vannak 
vagy nyolcvanan.

A papiroson kinyomatott győzelem után 
elfeledkeztek arról, hogy a kivívott jogokat 
biztosítani is kell tudni. De hát ők a „nagy 
munka" után azt hitték, hogy nekik már 
nincs több tennivalójuk s a kifüggesztett 
munkarend biztosítja nekik jogaikat, hiszen 
még a hatóság láttamozása is rajta van !

Most aztán megtörtént az, hogy hiábaló 
küzdelem és sok áldozat árán a régi elnyo
mott helyzetben vannak.

Nagyon természetes, hogy nem volt cél
tudatos a munkájuk a mozgalomban. A fel 
lobbanó szalmaláng fénye vezette őket s 
nem csoda, ha félre is vezette.

A komolyabbak fáznak egy újabb moz
galomtól, félnek, hogy nagy áldozatokkal 
jár. A tapasztalatlanok pedig látva az előbbi 
munka eredménytelenségét, nem biznak a 
megindítandó mozgalom sikerében s látjuk 
azt, hogy e miatt a csoportot is elhanya
golják.

Tagsági dijukat nem fizetik, a helyiséget 
nem látogatják, nincs meg köztük a test
véri együttérzés s mindegyik egy csodától 
várja helyzetének jobbulását.

Azt hiszik a dörék, hogy a csoport, a 
szakegylet az oka az ö meggondolatlansá
guknak.

Holott a csoport, a szakegylet távol áll 
ezen mozgalmaktól. Ennek hivatása csak az, 
hogy a szaktársakba az öntudatot nevelje s 
megismertesse velük az emberi jogokat és

egyéb, az alapszabályokban lefektetett jo 
gokat nyújtja tagjainak.

Már most, ha az ilyen kudarc, vereség 
után a szaktársak hátat fordítanak a szak- 
egyletnek, illetve csoportnak, úgy csak ön
maguknak árthatnak s nem gondolják meg 
azt, hogy önmaguk okozzák hnlyzetük tart
hatatlanságát.

Ilyen és ezekhez hasonló dolgok megvál
toztatása és a szaktársakra nézve kötelező 
fegyelem meghatározása kell, hogy a többek 
közt a kongresszus napirendjére kerüljön.

Az egységes szakmozgalom kiépítéséről és 
a munkaviszonyok rendezéséről a legköze
lebbi számunkban fogunk egyet-mást ismer- 
tetui.

Kérjük különösen vidéki szaktársainkat, 
hogy kisérjék figyelemmel és olvassák el 
alaposan a kongresszusról Írott cikkeinket.

A szervező bizottság.

Művelődés, tanulás.
Legutóbbi számunkban foglalkoztunk szak- 

társaink azon nemtörődömségével, melylyel 
a felolvasásokat elhanyagolják. Hiába igye
keztünk rájuk hatni, kérésünk és figyelmez
tetésünk falra borsó volt.

A felolvasásokat egy időre be kellett 
szüntetnünk. Most, mikor mindenfelé nem
csak a fővárosban, hanem a vidéki váro
sokban is az összmunkásság minden lehetőt 
meg tesz arra, hogy a szervezetek tagjai
nak legyen alkalmuk ismereteiket a való 
életből, az igazi tudomány forrásaiból gya
rapítani. Nagyon megszégyenitőleg kell 
hogy hasson reánk a fentebb említett je 
lenség. Annál elszomorítóbb az, mert látjuk 
és tapasztaljuk minden téren, hogy a mi 
szaktársaink, akiknek pedig a legtöbb alkal
muk volna tudásukat fejleszteni, az összes 
munkások között, alig kivéve egy-két fog
lalkozási ágat, a legalacsonyabb fokán 
állanak az igazi tudás és műveltségnek s ezek 
a könnyelműen gondolkozó szaktársak nem

A heg, mely képződik, nem kap soha többé 
hajat. Akit fejbe vágtak erősen, viseli a 
kopasz heget élte végéig.

Sohasem felejtem el a rémes látványt, 
mikor egy fiatal munkásnőt hoztak a kór
házba, kinek gyönyörű hajfonatát elkapta 
a transzmisszió szíja és letépte a fejbőrével 
együtt. Nagynehezen lehetett életben tar
tani, haja persze sohasem nőtt, parókát kell 
viselnie.

A haj gyökerét betegségek is tehetik 
tönkre. Minden mélyebb gennyedéssel járó 
folyamat, mely tönkreteszi az irhát, örökre 
véget vet azon a helyen a hajnövésnek is.

Vannak azonban egyes fertőző betegségek, 
melyek képesek a hajat tönkretenni. Meg
támadják a haj gyökerét és ha nem is 
teszik tönkre egészen, mégis annyira szenved 
a gyökér, hogy a haj a beteg területekről 
kihull. Ilyen betegség például a bujakór. Az 
ilyen beteg hajából egész csomók hiányza
nak, úgy, hogy kisebb-nagyobb helyeken a 
bőr kopasz. Nem szabályos területekről hull 
ki a haj, hanem szabálytalanul, az egyes 
foltok olyanok, mintha egér rágta volna ki 
őket.

Az ilyen ember borotválásánál, haj vágá
sánál jól vigyázzunk, mert a vére is fertőző. 
Az eszközöket jól meg kell tisztítani, leg
jobb őket kifőzni használat után, mert a 
baj másokra is átvihető az eszközök által, 
de persze a borbélyt is veszélyezteti.

Igaz, hogy nem minden embernél, akinél 
ilyen foltos kopaszságot látunk, szabad

mindjárt bujakórra gondolnunk. Van egy 
másik fajtája a foltos kopaszságnak, melyet 
már Celsus, az orvosi tudomány legrégibb 
mestereinek egyike leirt és amelyet utána 
ma is a Celsus méretének mondunk. Majd
nem olyan, mint a bujakórosoké, csakhogy 
a szakember szeme lényeges különbségeket 
képes felfedezni. A nem szakember a bor
bély, minden esetben, ha ilyen vendége van, 
de különösen akkor, ha valami kiütést is 
tapasztal a kopaszságon kívül, legyen óvatos 
és legyen lelkiismeretes eszközeinek tisztoga
tásában.

Tudjuk, hogy a bujakór kórokozóját egy 
piciny kis gombafajt, csak a legutóbbi idő 
óta ismerjük. A másik fajtájáról a foltos 
kopaszodásnak máig sem tudjuk, vájjon 
idegbajon alapul-e, avagy vájjon fertőző 
természetű-e ?

Mig a bujakórt egy piciny kis gombafaj, 
egy bacillus idézi elő, vannak nagyobb és 
fejlettebb gombafajok is, melyek képesek 
a hajat megtámadni. Ilyen gomba a Tricho- 
phytón tonsurans, mely a tarlósömörnek 
nevezett betegséget idézi elő. Borotváló- 
sömör az eredeti neve, mert a hajat töré- 
kenynyé teszi, majd kihullásra készteti. 
Képes gennyedő kiütést, csúnya fürtöket, 
csinálni és mert elég, ha ebből a gombából 
egy parányi kis ág kerül egy másik ember 
bőrébe, hogy ott is ily baj keletkezzék, 
azért a legnagyobb fokban ragályozó is e 
baj. Az emberek rettegnek tőle és mert 
ilyenkor a teljes leborotválás az, amely

segít, sok csinos bajusz és tekintélytadó 
szakáll esett már áldozatául. A borbély 
ügyeljen az ilyen betegségekre is és az 
ilyen vendég után is fertőtlenítse a mű
szereit.

Tudom jól, hog}r van egy egész sereg 
bölcs hatósági intézkedés a borbélymühely 
közegészségi viszonyának rendezéséről. Mind 
hiába. A fej alatti támla papirja ott marad 
30 vendég feje alatt, a puder-pamat eltűnt, 
kis vattadarabkák jöttek helyébe. De azok 
nem dobatnak el használat után, hanem 
visszavándorolnak a csészébe és belevándo
rolnak a következő vendég arcába. A fer
tőtlenítés, no arról inkább ne is beszéljünk. 
Szóval, ott volnánk az összes hatósági ren
delkezések után, hol a mádi zsidó.

Ezért én azt vallom, hogy a műveltebb, 
olvasottabb borbélyt előbb fel kell világosí
tani, tanítani kell.

A megértéssel meglesz a hatás is. A bor
bély, ha érteni fogja a hatósági rendszabá
lyok tendenciáját, nem fogja őket többé 
üres zaklatásnak nézni és engedni fog nekik.

Meggyőződéssel és következetességgel, 
melyről semmi sem képes eltántorítani, hir
detem, hogy a borbély-szakiskolákban e 
tárgynak is kell szentelni egy kis időt.

A szakegyesület szép és követésre méltó 
példát adott, mikor tagjainak a saját szép 
iparuk igazabb megértésére és annak köz
egészségügyi vonatkozásainak megismerésére 
alkalmat adott. A komoly, csendes munka 
meg fogja teremni pompázó gyümölcseit.
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is gondolják, mennyire megakasztják a | 
vezetőség munkáját, és egy kicsiny lelkes és j 
tanulni kész szaki (hsakból álló csoport fej
lődését. mert tudni való dolog az, hogy aki 
tanulni akar az a jelenlegi társadalomban 
önmaga nem szerezheti meg az ehhez való 
eszközöket, annak szüksége van tanítóra. ; 
aki jó  vagy rossz körülmények között ké
pes volt elsajátítani mindazt, amelyet csak 
kiváltságos helyzetben egyeseknek sikerült. 
Már most tudjuk azt is, hogy anyagilag 
éppen az előbb elmondottak hiánya folytán j 
nincs abban a helyzetben a vezetőség, I 
hogy tisztességes díjazásért szerezzen fel
olvasókat és tanítókat a szaktársaknak, i 
Hanem igenis lehetővé tudja tenni oly fór-1 
mában, hogy érintkezésbn lép oly lelkes és 
a munkásság és az emberiség érdekét szem j 
előtt tartó férfiakkal, akik szives-örömest j 
vállalkoznak a munkások felvilágosítására s 
azoknak az igazi tudomány kincseit fel- j 
tárják — ha — legalább az erkölcsi sike- i 
rét látják a dolognak. Mert ne feledjük cl, | 
nagyon kevesen vannak az ilyen lelkes és 
önzetlen emberek s mig egyfelől munkás- 
testvéreink epedve szomjuhozzák a tudást 
— amely á legnagyobb hatalom — s vár-: 
ják azt nagy tömegekben, aki őket mind
azokhoz hozzájuttatja, amelyeket az embe
riség, de különösen az elnyomott munkás
ságnak lehetetlenség a mai osztálytársada
lomban hozzáférhetővé tenni áldozatok 
nélkül.

Tehát, mi nem lehetünk olyan kegyetlenül 
elmaradottak, hogy elvonjuk ezen lelkes 
embertársainkat nemes hivatásuktól.

Már pedig elvontuk egy rövid ideig akkor, 
mikor egy csekély számú szaktárs elrabolta 
idejüket, azt az időt, amely idő alatt a 
munkásság nagyobb része jutott volna a 
tudás birtokába.

Most a vidéki városokban alakultak a 
szervezett munkásság részére szabad isko
lák és tanfolyamok. A vidéki csoportjaink 
vezetőinek kötelessége, hogy szaktársaink 
figyelmét felhívják ezen hasznos és felette 
szükséges alkalom Jelhasználására. De ne 
csak a tagoknak tegyék ezen iskolák, tan
folyamok látogatását kötelezővé, hanem 
maguk is jó példával járjanak elöl és ve
gyék ki részüket a saját és az összesség 
javára szolgaló tudás elsajátításából.

A központi vezetőség pedig tekintve 
azt a kis lelkes, tanulni vágyó csoportot, 
amely eddig is szorgalmasan megjelent a 
felolvasásokon, elhatározta, hogy retorikai 
tani olyamot létesít, ahol tudásukat szintén 
fejleszthetik az összesség javára a szak- 
társak. Mindamellett kérjük szaktársainkat, 
ne zárják el maguk elől a tudomány ka
puját es jelentkezzenek azok, akik a tan
folyamokon részt akarnak venni, hiszen ez 
költségbe sem kerül. A tanfolyam kezdetéről 
értesíteni fogjuk a szaktársakat.

Az oktatásügyi bizottság.

Temesvári szaktársa ink 
győzelme.

Elmúlt, számunkban számoltunk be mis
kolci szaktársaink győzelméről, most újabban 
a temesvári szaktársaink értek cl győ
zelmet.

Kivívták a következőket:
Egyezmény.

Munkaidő a belvárosban október 1-től 
március 1-ig : nyitás kivétel nélkül reggel 
1 'v7 órakor, zárás hétköznapokon H órakor.

szombaton este */29 órakor, ünnepnapokon 
déli 1 órakor.

Március 1-től október 1-ig nyitás kivétel 
nélkül 1) órakor, a zárás csak úgy, mint 
télen. 8 órakor, kivéve szombatot, mikor 
9-ig tartható nyitva az üzlet.

Az elővárosokban’, október 1-től március 
1-ig hétköznapokon a nyitás órakor,
szombaton ö órakor, vasár- és ünnepnapokon 
YgO órakor; a zárás pedig hétköznapokon 
este 8 órakor, szombaton pedig 9 órakor 
történik.

Márciustól októberig csupán a hétköznapi 
nyitás történik Y26 óra kor és vasárnap 5 órakor, 
a többi pont változatlanul marad.

Minden segédnek joga van hetenkint 
néhány órai időre eltávozni, szükségletei 
kielégítése céljából.

A zárás után semmiféle munkát vele vé
geztetni nem szabad.

Munkabér. Újonnan kitanult segéd 6 hó
napon át havi 6 kor.-t és teljes ellátást, a 
másik ti hónapban 10 kor. és teljes ellátást, 
a 3-ik félévben 30% bérjavitást, a 4-ik 
félévben 16 kor. és teljes ellátást, 2 év 
után 15—40% béremelést kapnak. Vacsora 
és lakás helyett 7— 7 kor. fizethető.

Minimális fix fizetés. Kitanultak az első 
2 éven át havi 45 korona, a 2-ik éven át 
havi 50 kor., 4 óv után havi 55—70 kor. 
fizetést kapnak. Azon segédek, kik már 
most is túlfizetést kapnak, mint ezen egyez
mény után nekik járna, megmaradnak régi 
fizetésüknél s azt leszállítani nem szabad.

Csakis szervezett munkásokat szabad alkal
mazni.

Szervezett munkások csakis szervezetet 
elismerő munkáltatóknál dolgozhatnak.

A munkaközvetítés. A munkaközvetítést a 
Magyarországi Borbély- és Fodrászsegédek 
Szakegylete temesvári csoportja vállalja el 
és a városi munkaközvetítő hivatal ingyenes.

A mnzgalomból kifolyólag sem a munkás
nak, sem a munkáltatónak felmondani nem 
szabad.

Munkás és munkáltató közt felmerülő ügyek 
elintézésére mindkét részről itélőbiróság 
választandó.

Ezen egyezmény 1907 január hó 1-én lép 
életbe s mindkét részről szigorúan betar
tandó 1909 január 1-ig.

Nem kell magyaráznunk, hogy temesvári 
szaktársaink mit értek el, mert az a fenti 
pontokból kitűnik. De nem mulaszthatjuk 
el. hogy vissza ne térjünk arra, hogy a 
vidéken dolgozó szaktársaink sokkal előbb 
ismerték fel sanyarú helyzetüket, mint mi 
budapestiek. Pedig addig, amig nekünk 
budapestieknek minden alkalmunk megvan 
a szervezkedésre, addig a vidéken dolgozó 
szaktársaink csak nagy nehezen tudnak a 
szervezkedés terén haladni, mert sem alkal
muk, sem idejük nincsen a szervezkedésre, 
inért reggel 5 órától este 10— 11 óráig vannak 
üzletben.

De nemcsak az idejük hiányzik a vidéki 
szaktársaknak, hanem az erő és az eszközök 
is és mégis az egész országban egymás 
után érnék el fényesebbnél fényesebb ered
ményeket.

Ha kutatjuk, mi lehet ennek az oka, arra 
a meggyőződésre jutunk, hogy dacára annak, 
hogy nekünk fővárosiaknak megvan minden 
alkalmunk és eszközünk a szervezkedésre, 
nem használjuk azt ki. Nem azért, mintha 
nem tudnánk azt kihasználni, hanem mert 
megvan még ma is legnagyobb részünkben 
az a hiba, hogy nem ismerjük be, miszerint 
mi is munkások vagyunk és éppúgy ki leszünk 
zsákmányolva, mint bármely más munkás-

társunk. Pedig nekünk van a legkevesebb 
okunk a munkás nevet szégyelni, mert 
bennünket nemcsak hogy kizsákmányol a 
munkaadónk, hanem olyan munkát is végez
tet velünk, amely munkát más szakmánál a 
cseléddel végeztetnek.

Szaktársak ! Tegyük félre a nemtörődöm
séget, törekedjünk vidéki szaktársainkat 
utolérni, törekedjünk legalább mindazt ki
vívni, amit temesvári szaktársaink kivívtak, 
mert ezzel tartozunk magunknak. Vidéki 
szaktársaink pedig haladjanak a megkezdett 
utón. Járjanak jó példával elő, majd talán 
eléri a szégyenpir a budapesti szaktársakat 
és végre komolyan kezdenek majd gondol
kozni és hozzálátnak helyzetük javításához.

Karácsonyi kisegítés.
Tudvalévő dolog, hogy szakmánknál ál

landóan 16Q— 200 munkanélküli van. Nem 
azért, mintha nem tudnának munkát kapni, 
hanem, mert a legnagyobb része a munka- 
nélküli szaktársainknak nem akar munkát 
vállalni már évek óta, inkább szombaton és 
vasárnapon kisegíteni megy. Hogy mennyire 
ártalmára van a szombati és vasárnapi ki
segítés szaktársainknak, az kiszámíthatatlan.

Ártalmára van pedig három irányban.
Először azért, mert a munkaadók egy 

nagy része nem alkalmaz állandó segédet, 
mert tudja azt, hogy állandóan van kisegí
tésre vállalkozó fodrászsegéd, akivel a szá
mitó munkaadók egy pár koronáért meg
kerestetik maguknak az egész heti élelmet 
és megtakarítanak hetenkint legalább is 
10— 12 koronát. A kisegítő azonban dolgo
zik a két napon át, mint egy állat és nem 
képes megkeresni többet, mint legfeljebb 
5—6 koronát, amiből egész héten át kell 
élnie.

Másodszor a kisegítésből élő szaktársaink 
licitálják le a munkabéreket és pedig azért, 
mert a kisegítésből megkeresett heti 5—6 
koronából nem tudnak megélni, adósságba 
verik magukat, lerongyolódnak és igy kény
telenek a végszükségben annyiért munkát 
vállalni, amennyiért a munkadóknak az tet
szik. És igy nyilvánvaló, hogy azon szak
társaink, amelyek munkájuk árát megköve
telik, nem juthatnak üzlethez másképpen, ha 
nem vállalkoznak arra, hogy éhbérért dol
gozzanak.

Harmadszor káros szakmánknál a kisegitö- 
rendszer azért is, mert —; mint azt vala
mennyien tudjuk — a kisegítésből élőskö
dők közül kerülnek ki szakmánknál a 
lumpenproletárok, akik a „Citrom" (ezelőtt 
Fischer)-féle lebujbán tanyáznak egész héten 
át. Ezekből a szerencsétlen szaktársainkból 
kerülnek ki a hamis kártyások, a flaszter- 
betyárok, akik elfogdossák a vidékről fel
jött tudatlan szaktársainkat és a „Citrom" - 
féle kártyabarlangban nemcsak a pénzükből 
fosztják ki, hanem sok esetben a ruhájuk
ból is.

Tehát a kisegitő-rendszer iparunknál me
legágya az erkölcstelenségnek és a bűnnek.

Ezt a fekélyt el kell a testünkről távo
lítani még akkor is, ha az nagyobb áldo
zatba is kerül, meri ez a fekély veszélyez
teti érdekeinket és nemcsak a bűnnek, de 
a sztrájktörők nevelésének is melegágya.

Azok a szerencsétlen szaktársaink, akik 
mesterségöket mentőeszköznek használják 
fel és csak időnkint veszik elő, amikor ál
dozatot nem tudnak tőrbe csalni, hogy ki
foszthassák és abból azután élösködjenek. 
mindenre készek — amint azt tapasztaltuk
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már — , hogy pillanatnyi előnyökért ké
pesek voltak a saját testvérüket elárulni a 
leghasznosabb munka közepeit is.

De félő, hogy ezek a szerencsétlen páriák 
még aljasabb eszközökhöz fognak nyúlni, 
mert napról-napra kevesebben jutnak még a 
kisegítéshez is. Ma már annyi a kisegítésből 
élősködők száma szakmánknál, hogy a ka
rácsonyi ünnepekkor, tehát amikor kisegí
tőkre a legnagyobb szükség volt, 104 szak- 
társunk maradt kisegítés és minden kereset 
nélkül.

És dacára annak, hogy a munkanélküliek 
száma ilyen rettenetes nagy, vidéki szak- 
társaink napról-napra özönlenek fel nagy 
reményekkel a fővárosba és rendszerint 
csalódás éri őket itt. Inkább nyomorognak, 
koplalnak a fővárosban, de a vidékre még 
sem mennek el, noha sok esetben sokkal 
magasabb munkabéreket fizetnek egyes vi
déki városban, mint Budapesten.

Óva intjük tehát vidéken dolgozó szak- 
társainkat, hogy a fővárosba jöjjenek, mert 
itt reájuk csak nyomor és nélkülözés vár. 
Vidéki szakcsoportjaink vezetőségei figyel
meztessék erre a körülményre szaktársainkat 
és óvják őket ezidőszerint a Budapestre való 
utazástól, mert ez kötelességük.

A „Citrom“-féle kártyabarlangba járó szak
társainkat pedig óva intjük az ott tanyázó 
kisegítés-vadászoktól, mert azok nemcsak a 
kisegítéseket vadászszák el, hanem vadász
nak azok a járatlan szaktársaink hazulról 
felhozott garasaikra is.

A kisegítés-vadászokat pedig figyelmez
tetjük, hogy hagyjanak félbe üzelmeikkel, 
mert a régi szép idők elmúltak már és a 
fodrászsegédek szervezvedése által reájuk 
még sokkal nehezebb idők következnek 
majd be.

Felhívás a fővárosi segéd- 
szaktársaklíoz.

Trta: B. K.
Ezen a cim alatt már több ízben fel lettek 

hiva szaktársaim a szervezkedésre és csakis 
szerkesztö-szaktárs kierőszakolt engedékeny
sége az, amely által ismét megpróbálom a 
vastag jeget megtörni én, akinek pedig nincs 
okom jelenlegi helyzetemnél fogva kétségbe
esni a magam és szoros környezetem sorsa 
felett.

A véletlen, vagy a mai társadalmi rende
zetlenség-e az oka, hogy nekem hosszú időre, 
sőt még gyermekeimnek is, ha azok nem 
fecsérlik el az apjuk által megszerzett s a 
nálam alkalmazott segédmunkás társaim által 
megkeresett kis örökséget — nem kell nél
külöznünk. Azonban nem vagyok nyárspol
gári gondolkozásu egyén s az igazság belő
lem is kitör és eget kér. Nem arról az igaz
ságról beszélek, amelyet csak a munkások
nak kell maguktól eltávolítani, hogy agyon 
ne nyomja őket s tudom azt is, hogy az 
ipartestület hivatalos lapja nem az igazságot 
látná ezen soraimban s azokat nem is közölné 
részben az ott uralkodó maradiság, részben 
a kiváltságosságót, önmagára erőszakolni 
akaró gondolkozása miatt. Eszméim, gondol
kozásom a modern kor kívánalmait igyek

szenek követni s igy ezen a helyen jobban 
megértenek, mint másutt, ahol egyéb híján, 
a vaskalap uralkodik.

A segédek szervezkedési mozgalma nem 
mai keletű, hogy az igazi osztályharc útjára 
léptek, azonban csak három vagy négy éve.

Annak idején szilk látkörömnél fogva én 
is idegenkedtem mozgalmuktól és ellenséges 
szemmel néztem azt, azonban az idők el
múltak s inig „osztályos társaim" gondolko
zása csak a régi maradt, legfeljebb még 
dühösebben védekezett a modern kor kívá
nalmaival szemben ; engem a haladás magá
val sodort. S most e rövid idő alatt meg
tanultam sok olyasmit, melyet „a régi vas
kalap keménysége" nem engedett hozzám. 
Megtanultam azt, hogy bármily üdvös és az 
iparra nézve hasznos újítást fedezett fel 
valaki, aki a korral akart haladni, azt min
dig ledorongolták és az ipar tönkretevőjének 
nevezték az ipartestület tüzénél melegedő 
szaktársaim.

A vasárnapi munkaszünet iparunkra köte
lező volta ellen annakidején szintén sorom
póba állította a maradiság őket ; de szeren
csére az emberi haladást megakadályozni 
nem lehet s azok, akik akkor az erről szóló 
törvénynyel tönkretételét jósolták iparunk
nak, örömest élvezik a munkaszünet szabad
ságát s egy csöppet se kívánják visszaállí
tani a régi helyzetet. (Hiába is kívánnák! 
Szerk.) A vasárnapi, ha nem is teljes munka
szünet behozatalát és annak a 2 órai zárás
ról 12 órára való visszahelyezését a segé
deknek köszönhetjük. A tarifa rendezésében 
a vaskalap kihagyta a leglényegesebbet, a 
segédek munkabérének rendezését s igy tápot 
nyújtott a legszemtelenebb piszkos verseny
nek. amelynek csak most vagyunk kezdetén 
és következményei még kiszámíthatatlanok. 
Annyi már előre is bizonyos, hogy minden 
idő, amely tétlenül múlik el ennek megaka
dályozására és minden tönkrement szaktárs 
és családjának nyomorúsága az ipartestü
letnek 3 éven át volt és jelenlegi vezető
ségét fogja terhelni. Lehet, hogy ezt csak 
üres szólamnak fogják azok az urak minő
síteni, de hát nem is azokhoz kívánok én 
szólani. Csak azt akarom bebizonyítani, hogy 
a haladást nem a munkáltatók, hanem a 
munkások képviselik. Bizonysága ennek az 
is, hogy bár munkáltató vagyok, de nem 
abban az értelemben, mint a többiek, a mai 
társadalmi rendszer megváltoztatásához az 
én eszközeim nem vezetnének oly sikerre, 
mint a munkásokká. Es ez éppen a mai 
viszonyokban rejlik. Tehát a tarifa, a munka 
tisztességes ára megszabása nem sikerült a 
munkáltatóknak, nem pedig azért, mert nem 
a munkások kezdeményezték s a sült gesz
tenyét nem bolondok kikaparni a tüzből. 
Azonban a nyitás és zárásnak, ha mégnem 
is teljes szociális értelemben vett rendezését 
ismét nekik köszönhetjük, mielőtt ez rendez- 
tetett volna, újra megszólaltak „az ipar 
megmentéi" és ellenezték tüzzel-vassal ezt 
az üdvös és szükséges reformot. S végül 
úgy vannak vele, mint a gyermekkorombeli 
emberek, akik a vasút kiépülése után az 
első gőzmozdonyt vasvillákkal s kaszákkal 
fogadták.

S most káromkodnak, ha késik s szépen 
meghúzódnak rajta s inig az idő viszontag

ságaitól is megvédve, elröpülnek gyors 
kerekein oda, hová a megélhetés vágya vagy 
lelki érzelmeik vonzzák. íme ez is megvan, 
az ipar nem ment ettől tönkre, de közeled
tek az emberek soraihoz.

Nem azon segédszaktársaimhoz intézem 
soraimat, akik felismerték már a szervez
kedés célját, mert ezek tán nálamnál is job 
ban tudják megítélni a szervezkedésben 
rejlő erő fontosságát. Hanem igenis azokhoz 
elsősorban is, akik mindezideig nemtörő
dömségből távol tartották magukat a szervez
kedéstől és amennyiben a mi iparunk ter
mészeténél fogva a szolgálmányt teljesítő 
foglalkozáshoz tartozik, nagyon is elszol- 
gaisodva, sőt. munkáltatóinknak nemcsak 
munkaerejüket eladva, hanem meggyőződé
süket is azoknak szolgai módon kiszolgál
tatva befolyásoltatni engedik magukat azok 
maradi gondolkozása által.

Ébredjenek tudatára annak, hogy csak a 
munkásság az, amely a szervezkedés által 
képes önmagának tisztességes életfeltételeket 
biztosítani s ne engedjemagátsemmiféleatyás- 
kodásnak alávetni, álljon a saját lábán. A vidé
ken szerzett tapasztalataim, hol a fodrász-segé
dek szeretete működik, mondatja velem, hogy 
a vidéken sokkal önállóbb gondolkozásu, ön- 
tudatosabb fodrászsegédek vannak, mint a 
fővárosban. Nagyon találónak tartom a köz
mondást: „Aki korpa közé keveredik, meg
eszik a disznók!" Így van aztán a vidékről 
feljött segédszaktársakkal is, ahelyett, hogy 
az ország szivében, hol a munkásság a lük
tető erőt képviseli, elkorcsosulnak a vidé
ken már fejlődésnek induló öntudat jelen
ségei. Ez szégyen a fodrászsegédekre „az 
intelligensnek" nevezett munkásokra. Ha már 
más nem, az emberi hiúság késztesse a fő 
városi segédszaktársakat arra, hogy itt ren
dezett viszonyokat teremtsenek és ne nézzék 
bűnös könnyelműséggel azt el. hogy a vidé
kiek minden téren tultegyenek rajtuk. Ezt 
a nyárspolgári gondolkozás is megköveteli. 
No, de hát a fodrászsegédek munkások, még 
pedig erősen kizsákmányolt munkások, bizo
nyítja ezt köztük való megbetegedések nagy 
száma és a sürü elhalálozási esetek, a tüdő- 
vész veszedelme. Egészségük, életük és 
családfentartási kötelességük követeli meg, 
hogy eddig és ne tovább. A munkáltatók 
gondolkozásával ne törődjenek, az üzletben 
feleljenek meg az elvállalt munka feltételei
nek. Az üzleten kívül pedig nincs joga sen
kinek helyzetük javításáért, indított mozgal
mukat meggátolni s hogy nagyon sokan 
vannak a munkáltatók között, kik rossz 
szemmel nézik ezt a mozgalmukat, annak 
az üzleten kívül mondják m eg: ha nem 
tudja a munkát tisztességesen díjazni, ne 
legyen munkáltató, nem azért vagyunk mi 
munkások, hogy az öntudatlansága, gyámol
talansága miatt magával együtt nélkülözzük 
az tisztességes emberi megélhetést. Leg
közelebb majd többet mondok.

Szaktársak !
Agitáljatok a „Népszava 

napilap érdekében !

Eredeti CLAÜBERG-borotvák ÁNGYÁN BÉLÁNÁL kaphatók.
Darabja 3 korona 60 fillér és 4  korona. ..
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Értsük meg egymást.
Most lesz két éve, hogy betegsegélyző- 

pénztárunk vezetése a szervezett szaktársak 
kezébe került. Sok testvéri villongásra, 
gyiilölségre adott okot a pénztár vezetése 
és az Augias-istálló kisöprése. A pénztár 
igazgatósága nem törődve a munkáltatók 
által indított rágalmakkal, a pénztár tiszt
viselőivel egyetemben rendet teremtett az 
elhanyagolt intézmény vezetésében és fel
emelte arra a nívóra, amelyen a jelen tár
sadalmi helyzetben lehetséges egy ilyen 
intézmény céljainak megfelelően működni. 
Csak természetes, hogy már kezdettől fogva 
nem jó szemmel nézték ezt azok a munkál
tatók, akik a betegsegélyző-pénztár hivatását 
nem a fodrászsegédek érdekeinek megfelelő 
viszonyok között, hanem hatalmi és a saját 
önös érdekeik istápolása céljából igyekeztek 
befolyásolni és intézni.

Rosszul esett, nekik, hogy egyik hatalmi 
eszközüket a munkások kiragadták kezükből 
s azt rendeltetési céljának megfelelően át
alakították. Szaktársainknak egy tekintélyes : 
részét is sikerült ellenünk felheccelniök 
akkor s a legutóbbi választások alkalmával 
minden igyekezetük oda irányult, hogy a 
betegsegelyző pénztárból a régi, az ő érde
keinek megfelelő intézményt csináljanak. 
Ám ez nem sikerült. A választás jelenleg is 
felebbezés alatt áll s az igazgatóság, úgy 
mint azelőtt, a jelenben is végzi kötelesség
tudással, az összes tagok érdekeit szem 
előtt tartva, felelősségteljes munkáját.

Szaktársainknak az a része, amely annak 
idején a munkáltatók felbiztatására az igaz
gatóság ellen a legnagyobb harcot folytatta 
a lefolyt idő alatt, beláthatta, hogy mind
ennek a munkáltatók jól kieszelt, de nem 
teljesült kívánsága és az ő pillanatnyi meg
tévesztésük, félrevezettségük volt az oka. 
A pénztár jelenlegi igazgatósága volt éppen 
az, amely bebizonyította, hogy a beteg 
tagokkal szemben s ha azok jogainak el
ismeréséről és megvédéséről volt szó, nem 
tett és nem tesz különbséget barát és ellen
fél, megtévesztett és öntudatos szaktársak 
között. Ami csak természetes is: de tarto
zunk megemlíteni, mert ezt használták fel

legtöbbször az igazgatóság ellen, nagyon 
természetesen konkrét eseteket soha sem 
hozva fel, csak mindig az alaptalanul rágal
mazók szokásához híven.

Hogy mindezeket a jelen alkalommal fel
említjük, annak lényeges oka abban rejlik, 
hogy a betegsegélyző pénztár a jelen tor
májában és hatáskörében nem sokáig áll 
fenn.

Már készen is van s csak megszavazásra 
és szentesítésre vár a törvényjavaslat, amely 
az összes ipartestületi és hasonló jelleggel 
felruházott pénztárakat megszünteti és egy 
közös nagy pénztárrá alakítja át. Így tehát, 
amint irányadó helyről tudomásunk van 
róla, a mi betegsegélyző pénztárunk ez év 
június 30-án megszűnik s a sok békétlen
ségnek, viszálykodásnak, testvérharcnak is, 
bármely oldalról szítanák is. azt meg kell 
szűnni.

Most a fodrászsegédek összességének 
közös érdekéről s a jövőben való biztosí
tásáról van szó s hogy bebizonyítsuk, hogy 
a múltban is az összes szaktársak érdeke 
lebegett szemeink előtt s csak azt képvisel
tük, a jelenben alkalmat kívánunk adni 
arra, hogy az összesség jogainak a jövőre 
való biztosításának munkájához járuljanak 
hozzá szaktársaink különbség nélkül.

A fodrászsegédek szeme a lefolyt idő alatt 
kinyílt, maguk a munkáltatók viselkedése 
vette le a hályogot szemükről, most már 
tisztán kell hogy lássanak, ne engedjék 
magukat befolyásoltatni a munkáltatóktól, 
hanem önállóan a saját érdekeiket tartsák 
szemük előtt és rendelkezzenek saját jogaik, 
érdekeik biztosítása szempontjából.

Bár a legutóbbi választás eredménye fe
lebbezés alatt áll, mindamellett tartozunk az 
összesség érdekeinek biztosítása céljából 
megadni az alkalmat arra, hogy egy uj, a 
küszöbön álló küldött-választás alkalmával 
érvényesítsék a szaktársak önmaguk érdeke 
felett való rendelkezési jogaikat.

Hisszük, hogy megértjük egymást éppúgy* 
mint abban a válságos helyzetben, mikor 
munkáltatóink támadása, visszaverése cél
jából a történtek után először kezet nyuj? 
tottunk egymásnak! . . .

Hírek.
A legutóbbi kimutatás óta az elszá

molás alapján a következő összegek érkeztek 
központi pénztárunkhoz: I-ső sz. csoport 
44.64, Temesvár 19.92, Kassa 15.Hl, X. kér. 
6.44. Pancsova 70.73, Győr 16.52, Hódmező
vásárhely 13.02, Gyula 7.22, Pécs 13.22, 
Temesvár 40.— , Miskolc 8.0H, Nagykanizsa 
15.66, Szombathely 8.82, Székesfehérvár 
6.84 kor.

Mind ennem ii pénzküldem ények Ferenczy 
Mihály elmére, VI, Dalszínház-utca 10. sz. 
alá küldendők.

Szerkesztői üzenetek.
S. I., Hódmezővásárhely. Önök mulatságot 

rendeznek f. hó 27-én, de azt nem írják, hogy 
hol és miféle mulatság lesz az? Máikor alaposabb 
tudósítást küldjenek be.

Kérjük az összes vidéki csoportokat,
hogy írják meg egy levelező-lapon a csoport he
lyiségének címét, ha a legutóbbi bejelentés óta 
változás történt.

Felhívjuk a csoportok vezetőinek figyelmét 
..A közeledő kongresszus'* című cikkre és annak 
jövőbeni folytatására.

B. K., Budapest. Szívesen látjuk máskor is. 
Üdvözlet.

Felelős szerkesztő : Kiss Béla. 
Kiadja: Lapbizottság.

Legújabb! Most jelent meg I

Be a s z ö v e t k e z e t b e  ! 
Szervezzük a fogyasztást!
Minden elvtárs, aki a szövetkezeti mozgalom 
iránt érdeklődik, vegye meg e kis füzetet, 
melyben igen sok hasznos tudnivalót találhat.

Ára 4 fillé r.

Vlh, Nyár-utca 1. szám.

ÁNGYÁN BÉLA
fo d r á s z a t !  m ű sz e r - ,  i lla tszer- és  p ip ereczik k ek  r a k tá 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.

A világ legjobb borotvája az eredeti CLAUBERG-BOROTVA, darabja 3 ’60 és 4  korona.
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Segéd urak figyelmébe! Van szerencsém b. tudomásukra adui, hogy V II., Akáczfa-utvza 10, sz. alatt

fodrászkabát-üzletei
nyitottam. Eddig is, mint több elsőrendű ezég szállítója, sok éri tapasztalatom abba a kellemes hely
zetbe hozott, hogy nálam az összes segéd arak kifogástalan jétminóségü és elegáns szabása kabátot 
kaphatnak, mely kizárólag saját készít mén yent. Méretvétel végett házhoz jövök. — Vidéki meg
rendelésnél elég az aj hossza és mellhúség (körben mérve) megjelölése. Minden nálam vásárolt kabát 
után 2°/{)-ot adok a szervezet ellentúlléisi alapja javára. Arak: ói korona 00 fillértől feljebb.

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

villanyerőre berendezett mű- és borotva- 
homoru-köszöriildéj e

Budapest, VI., Király-utcza 7B. szám alatt.

A k i W e r
borotváit, ollóit, haj vágó 
gépeit stb. kitünően, jó t
állás mellett óhajtja kö- 
szörültetni, forduljon bi
zalommal fenti czéghez. 
Legolcsóbb bevásárlási 
forrás mindennemű első
rendű aozél-készítm é
nyekből. — Vidéki meg
rendelések pontosan tel
jesítetnek. A t. fodrász 
urak figyelmét felhívom
„R0X0“- és versenykéseimre.

jeine R a sier m e sse r , 
Scheeren, Haarschneide- 
Vlaschinen etc. vorzüg- 
ich, mit Garantie ge- 
schliffen habén will, dér 
vende sich vertrauens- 
iroll an obige Firma. Bil- 
.igste Einkaufsquelle in 
iámmtlichen la Stahl- 
vaaren. Provinzauftráge 
iverdenprompt effektuirt. 
SLuf meine Roxo- u. Con- 
jurrenzmesser mache ich 
lie Herren Friseure auf- 

merksam.

r*—
Értesítés.
Tisztelettel értesíteni u t. fod

rász urakat, hogy Rottenbiller- 
utczai üzletemet megnagyobbitás 
végett

Erzsébet-körút 24.
szám alá helyeztem át.

Raktáron tartok mindennemű 
aczélárukat és összes fod
rászata czikkeket, csakis 
elsőrendű gyártmányú an
gol, svéd borotvákat, valódi 
franczia és amerikai haj 
vágó gépeket, ollókat, fenő 
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 
|»á r t f o gás u k at k é rv e

teljes tisztelettel

Dreszmann Károly.

V j - - - - - -
Tükörterem
VII. Erzsébet-körut 27,1. em.

(Gambrinus-épület.)

A fő v á r o s  legelegán sab b  d íszterm e . Fel
o lv a s á s o k r a ,  tá n c e s té ly e k r e  stb . kiadó.

120 párnak igen kényelmes táncterem .

hirdetéseket
felvesz e táp kiadóhivatala.



S. oldal MA(iVAK()l!SZÁ(iI BORBÉLY- ÉS l'ODKÁSZSKOÉDKK SZAKLAPJA 1. szám

Az összes lent ábrázolt 
borotvák saját műhelyem
ben vannak köszörülve, 
használathoz egész készen 
fenve, drbként franczia élii 
%  keskeny 3 korona, fél- 
keskeny 4/8 4.10 kor., '/a 
széles % 3.40 kor., ugyan
azok tel homorú vagy egész 
homorú éllel a/8 keskeny 
.‘5.20 kor., V8 félkeskeny 
3.40 korona, B/s félszéles 
3.60 kor.. % széles 4 kor.

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

Eredeti „ROXO“ borotvák.

a legújabb haj- és szakállvágó-gép mint hajvágó I, 5 és 7 
vágásra, szabályozható fésűvel 8.— kor., ugyanaz kisebb kivi
telben mint a legrövidebb szakállvágó 00 6.— kor., a legjobb

nak elismert ,,JUVEL“ haj vágó-gép 3 és 7 vágásra 8 kor., 3, 7 és lo it. 
kor., „Juvel“ mint szakáll vágó ‘/a ™/m, vágásra 7.— kor. Franczia Barignend 3 és 7 
'"tm vágásra 6.— kor., 3, 7 és lo ,nu  7. - kor., szakállvágó l/a '"‘/m, vagy 0 ö kor.

AYso magyar villany erőre berendezett borotva homorú 
köszörű-műhely és saját gyártmánya aczéláruh rak
tára. Gyári raktár a legjobb angol, német, franczia 
és svéd aczélárukban. — Szabadalmak tulajdonosa, 
magyar Jár., franczia, német birodalmi mintavéd
jegy és osztrák szabadalom. — Képes árjegyzékkel 
kívánatra ingyen és bérmentve szolgálok. Kitün
tetve av. 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 megnagyobbított 
raktáram megtekintése végett felhívom, becses jóindula
tába magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

ZA ORÁLJÁNOS.

Világosság könyvnyomda r.-f... Budapest, VII., Nyár-utoza 1.
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