
VI. évfo lyam 1. szám

A M AG YARORSZÁG I B O R B É L Y - É S F O D R Á SZ SE G É D E K  SZA K E G Y LETÉNEK  H IV A T A L O S KÖZLÖNYE



2. oldíil M agyarországi Borbély- és Fodrászsegédek Szaklapja 1. szám

a lieti félnapi szabadságot. Egyeseik erre 
képtelenek, de egy szakegyletben tömörült 
szervezet mindent kivívhat. Ez olyan egy
szerű, mint kétszer kettő négy. Es a fod
rászsegédek mégsem akarják megérteni. 
Panasza mindegyiknek van, mind tudja, 
hogy szervezkedni kell, de egy sem cselek
szik. Mindenkinek olyan a sorsa, mint ami
lyent érdemel. Ka a fodrászsegédi kar a 
társadalmi és gazdasági züllés legalsó fo
kán áll, bizonyára megérdemli. Aki önmagá
val tehetetlen, azt az erősebbek könnyen 
legyűrik. V'elünk munkaadóink azt tesznek, 
amit akarnak, mert mi gyengék vagyunk, 
ők pedig erkölcsileg is, meg gazdaságilag 
is erősek. A mi erőnkhöz semmi egyéb nem 
szükséges, minthogy szakegyesUletünket ki
építsük. ott tömörüljünk és ha minden fod
rászsegéd megtanulja azt a nagy etikai ér
zést, akkor majd előállhatunk azokkal a 
követelésekkel, melyeket ma hiába állítunk 
fel. fittyet hánynak nekünk munkaadóink. 
Akkor lesz erőnk, melylyel követeléseink
nek súlyt adunk.

Visszatérve a szabályrendeletre, rá kell 
még mutatnunk az abban előforduló azon 
pontra, amely szerint a segédi kar egyene
sen el van tiltva a durva cselédmunka 
végzésétől. Valahogyan ne higyje valaki, 
hogy talán a munkáltatóink által felterjesz
tett munkarendtervezetben volt e tiltó hatá
rozat. Oh nem ! A szakegylet erélyes állás- 
foglalásának köszönhető, hogy a miniszter 
azt külön kiemelte, miszerint a segéd 
másra mint a munkaszerek tisztítására nem 
kötelezhető. A szakegylet külön felterjesz
tést intézett ezen tárgyban a miniszterhez 
és mert mint testület lépett fel, amint lát
juk, foganatja is lett. A szabályrendelet 
tartalmaz egyes olyan pontokat is, amikről 
nyilvánvaló, hogy a segédi kar nőikül ké
szültek : sőt a segédi kar megfélemlítését 
célozzák. Ez az a pont. ahol a rendelet 
kimondja, hogy „ha a munkás a rendelet 
valamely pontját be nem tartja, felmondás 
nélkül elbocsátható". Nos hát ez egy ostoba 
ellentmondás, mert az 1884. XIX. t.-c. ki
fejezetten rendelkezik azon esetekről, hol 
a munkás felmondás nélkül elbocsátható. 
Van azonban a modern ipari szakmáknál 
eset. hol a munkáltatótestület a munkás- 
szakegylcttel kollektív szerződést köt és 
mint már fent említettük, mindkét testület 
erkölcsi súlyával garantálja a szerződés 
betartását. Itt szoktak ilyen kikötéseket 
alkalmazni és azt a hatóságok respektálják 
is. Ke hol van az a fodrász-munkáltató
testület, melylyel a fodrászsegédek kollek
tív szerződést kötöttek? Az ipartestület 
nem tudja vagy nem akarja garantálni még 
ezt az egyoldalú megállapodást sem. így 
az egyetlen fodrászsegédre sem kötelező, 
aki azt nem akarja magára nézve kötelező
nek elismerni. Itt ismét csak az a kérdés 
tolul előtérbe, hogy most már, nehéz küz
delmek árán, ha sikerült is valamicske kis 
eredményt elérnünk, a szervezetlenségünk 
miatt nem bírjuk azt megtartani. Azon 
nagy feladatok megoldása, melyek előtt a 
budapesti, sőt az egész magyar fodrász
segédi kar áll. t. i. megteremteni az egész 
ország fodrászmunkásainak gazdasági jó
létét. mind a szakegyletre hárul. Csakis a 
szakegylet kulturális, nevelő hatása alatt 
pótolhatjuk azt, mit elődeink elmulasztottak. 
Ha ég bennünk a szakmánk és annak űzői 
iránt csak parányi szeretet is. úgy azon 
kell dolgoznunk, hogy utódaink ne tehessék 
nekünk azt a szemrehányást, amit mi 
teszünk elődeinknek. Ennél a kérdésnél a 
demokratikus önmegtagadás vezéreljen ben

nünket, ne pedig a rideg önzés, mikor az 
erősebb nem akarja a gyengébbet gyámo- 
litani. Annak a szakegyletnek, mely nem 
az önmegtagadás és egyenlőség elvét követő 
demokrácia alapján nyugszik, nincs lét- 
jogosultsága. Azért szakegyletünk kiépítésé
nél nagyon kell vigyáznunk, bogy a desz- 
potizmus ki ne fejlődjék benne, mert az 
félreértést szül és gyengíti, bénítja előhala- 
dásában. A tulíinomult mai korban furcsán 
hangzik, hogy van egy munkásréteg, sőt 
egész ipari szakma, melynek a szakegylet 
szükségességét és annak feladatát magya
rázni kell. .Sajnos, az egyetlen szakma 
éppen ez a mindenki által lenézett fodrász
szakma. Más szakmánál már az inas tisz
tában van a szervezkedés szükségességével 
és a szakegylet feladatával. Nincs is azok 
között olyan cifranyomoruság, mint minálunk. 
Nem is tud más szakmabeli olyan mélyen 
süllyedni, mint a fodrászsegéd.

A Selyem Aladárok és Alfonz urak na- 
gyobbrésze a fodrászsegédek közül telik 
ki. Csodálatos, hogy ahányat e sorok Írója 
ismer, mind kicsinylöen, lenézően beszélt a 
szervezkedésről és szakegyletről. Ezek azok 
az elemek, melyek kerékkötői mozgalmunk
nak, mert ők munkanélkül is jól élnek, 
aranyláncuk van, keres helyettük a . . . . 
azért mások se mozgolódjanak, elégedjenek 
meg azzal, ami van.

Ha tehát a szaktársak közül valaki olyan 
hangot hall, hogy igy-ugy a szakegylet meg 
a szervezkedés, bátran a szemébe vághatja 
az illetőnek, hogy „Te Alfonz ur, örülj, 
hogy neked ad a k . . . ., ne irigyeld, ha 
mi tisztességes utón, önerőnkből akarunk 
egy nagyobb darab kenyeret szerezni. Már 
olyanok, kik a munkáskérdésekkel tudomá
nyos alapon foglalkoznak, kisütötték, hogy 
az olyan munkások, kik személyes szolgá
latra vannak rendelve, soha nem fognak 
eredményes bérharcot megvívni. Mi, kik 
szintén személyes szolgálatra rendelt mun
kások vagyunk, ebben a mondásban mintha 
önmagunkra ismernénk.

Igaz. hogy fenn már kifejtettük azon né
zetünket, hogy a munkaidő szabályozása az 
első lépés volt; és fokozatosan kell a szak- 
egyesület révén a többi harcot is megvívni 
és egyenként kiküzdeni mindazon pozíció
kat, melyek végcélban a fodrászmunkásság 
teljes gazdasági és társadalmi felszabadu
lására vezetnek. Nem szégyen-e, hogy ebben 
a rettenetes drágaságban, melyet a terme
lők és nagytőkések mesterségesen idéznek 
elő és azután szemérmetlenül ráfogják a 
munkásságra — mi még ugyanazon ala
mizsnáért — mert munkabérnek nem nevez
hető — dolgozunk, mint í>0 évvel ezelőtt? 
Ma midőn még szerszámainkat, kenyerünket, 
ágyú nkat, mindent drágábban fizetünk, mint 
azelőtt, csupán a mi fizetésünk maradt a 
régi olcsó, ingyen munka.

De hát követeltünk-e már valaha kárjaví
tást? Még nem. Ennél a pontnál munkaadó
inkat nem is okolhatjuk, mert bizony ők 
maguktól nem fogják nekünk felkínálni. És 
miért nem követeltünk? Mert szervezetlenek 
voltunk, nem volt elég erős a szakegylet. 
Tehát minden életbevágó kérdésnél a szer
vezkedés szükségessége és a szakegylet 
megerősítési; tolul előtérbe.

Lássátok be végre fodrászsegédek, hogy 
a szakegylet az az ^egyetlen vár, melyből 
gazdasági harcainkat sikeresen megvívhat
juk. Térjetek észre és ha már magatokat 
nem szeretitek, gondoljatok utódaitokra, 
akikért minden embernek cselekedni kell.

Ami jámbor hívőnek a templom, ami a 
sivatagot járó zarándoknak az üde vízzel

telt forrás, az legyen nekünk a szakegylet, 
mely éltet és jólétet biztosit minden tagja 
számára.

Jöjjetek el mindannyian és ha együtt 
leszünk, nem félünk a poklok ördögeitől 
sem. (lyőzni fogunk. D. E.

Felszabadítás.
Maga ez a szó is azt jelenti, hogy azon 

kor, midőn a szakmánkat tanuló ifjak önálló 
munkásokká, vagy ha úgy tetszik segédekké 
válnak — felszabadulnak. Mindannyian, 
kik a tanulás keserves három esztendejét 
átéltük, tudjuk, hogy mit jelent ez a szó: 
felszabadulni. És vájjon hányán vannak 
közöttünk olyanok, kik mégis kellemesen 
gondolunk tanulóéveinkre, mert a nyomasztó 
fegyelem dacára sem kellett olyan köznapi 
gondokkal foglalkoznunk, hogy miből fizet
jük egy sarokban bérelt ágyunkért a bért, 
vagy mit ebédelünk holnap?

Élnek még aggok, kik fiatal korukban 
jobbágyok voltak. Ezek keservesen panasz
kodnak, hogy azelőtt a földesül’, haderesre 
is húzta őket, de enni mégis adott nekik. 
Ma szabadok, de nincsen ennivalójuk. Hát 
hiszen nincs szebb az emberi szabadságnál, 
különösen jóllakott gyomorral.

Még a régi céhvilágból maradt ránk egy 
ósdi, elavult szó kás, mely abból áll, ha a 
tanonc felszabadul: remekeljen.

Minden más szakmánál megérthető az, ha 
a segéddé avatandó ifjú egy munkadarab
bal bemutatja ügyességét és munkaképessé
gét. Ennek semmi egyéb értelme nincs és 
nem is lehet, mint a segéddé avatandó ifjú 
becsvágyának fokozása és magának a tanító- 
mester esetleges virtusérzeleminek a legyez- 
getése. • ... - 1

Az egyetemen, ha valamely kandidáns az 
alapvizsgán elbukik, vissza lesz utasítva, 
mindaddig, mig meg nem tanulja azt, mire 
az életben, szakmájában szüksége lesz. Ezt 
majmolják az ipartcstületekben és olyképpen, 
bogy a világért nem buktatnak el egy 
szabadulandót sem, hogy legyen rossz mun
kás is, aki olcsóbban dolgozik. A mi ipar- 
testületünk talán fennállása óta nem utasí
tott vissza egy jelöltet sem, amiért dicséret 
illeti, mert csupa humanizmusból szaporítja 
azon proletárok számát, kik kora ifjúságuk
ban az örökös munkanélküliség következ
tében elzüllenck, vagy a tuberkulózis áldo
zatává válnak.

Ez az ipartestület humanizmusa, melyre 
olyan sokszor hivatkoznak és amely egye
nesen ellenkező hatást szül, mint ahogy szá
mítják.

Nem kívánunk mi szigorú cenzúrát. Sőt, 
mi azt kívánjuk, hogy az az egész komédia, 
mely ilyen alkalmakkor az ipartestület 
helyiségében lejátszódik, a pokolba kerget- 
tessék és helyette a ceremónia második 
része tartassák fenn. Az a humbug, mikor 
az ipartestületi elnök olyan kacskaringós 
dikciót vág ki, a fogékony ifjúban mara
dandó emléket hagy.

Azért ezt fentartandónak tartjuk, de nem 
a mai formájában.

A tanuló, midőn felszabadul, egy uj körbe 
kerül. Ez a kör a segédi kar, mely az uj 
munkástestvért magához öleli és gyámolitja. 
A felszabadult ifjúmunkás legközelebb áll 
szaktársaihoz. Ha ő maga is megtalálja 
helyét, úgy nem fog elpusztulni és nem jut 
a züllés útjára. Ha azonban az elnök ur 
hazabeszélő szavaira hallgat, egy-kettőre az 
utcán van, mert hiába lesz józan János, a 
munkaadója soha nem lesz józanságának
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megbecsülő]e,csak munkaerejének, nyomorult 
éhbérért, kihasználója,

Ez világos, ehhez nem kell valami nagy 
tudás.

Mindamellett az ifjúnak, ha nincsen, ki 
ezt megmagyarázza, ő azt magától, tapasz
talatlansága miatt, nem tudja és nem is tud
hatja. Ennek a nemtudásnak a mai gyalá
zatos állapotok az okai. Hogy ezek a fél- 
szegségek megszűnjenek, követeljük, hogy 
a tanoncszabaditó bizottság tagjai felerész
ben a segédi karból álljon. Elvégre az a 
szabadulandó ifjú közelebb áll hozzánk, 
segédekhez, mint a munkaadókhoz. Ostoba 
állapot az, midőn a munkaadók dobják az 
ifjú proletárt munkástestvérei közé, hogy 
nesztek, itt van még egy nyomorgó. Mi 
magunk akarjuk őket közénk fogadni, nem 
pedig munkaadóink adományaként őket 
köztünk megtűrni.

Így van ez minden olyan államban, hol 
munkásság van. Es hol nincsen? Még a 
balkáni államokban is egyenrangú a töke 
a munkával, csak a gyönyörű isteni Magyar- 
országon Indáiba a munkás.

Itt nálunk nélkül határoznak rólunk és 
mi tehetetlen, gyengék vagyunk, hogy ezen 
változtassunk. Pedig rettenetes erő lakozik 
bennünk, csak nem tudjuk kihasználni. 
Ahelyett, hogy közös ellenségeinket támad
nánk, egymás elleni harcban emésztjük fel 
erőnket.

Hülye, idejét múlta frázisokért, testvére
ink legjobbjai ellenségünk. Ahol kenyér
kérdésről és ezer nyomorgó testvérünk éle
téről van szó, ott ostoba jelszavakkal har
colnak.

Ennek kell véget vetni és akkor minden 
fodrászsegéd kezet fogva, a benne lakozó 
nagy erő segít gégével ön ffiágáTraWs-tesf' 
vérei ezreinek egy jobb gazdasági helyze
tet és családjának biztos kenyeret szerez
het. Ezt azért kellett közbevetni, mert pél
dául Ausztriában, ahol e sorok Írója mint 
egy tanoncszabaditó bizottság segédtagja 
működött — nem létezik az, hogy egy mun
kás másként gondolkozzék egy bizonyos 
kérdésről, mint a másik.

11a kivisszük azt, ami remélhető, mert az 
ipartörvény revíziójánál lesz róla szó —- 
hogy mi éppen olyan, sőt több jogon ki
vesszük részünket a tanoncszabaditásnál, 
úgy gondunk lesz rá, hogy ne a testvér- 
áruló töredék, de az összességet képviselő 
és az ellenség érdekeiért is harcoló szak
társaink képviseljenek bennünket és ifjú 
testvéreink érdekeit.

Minden dolognak alfája és ómegája a 
szervezkedés. Ezen óhajaink is csak erős 
szervezkedéssel érhetők el.

Ha erősek vagyunk, úgy nemcsak óhaj 
marad ez, de akkor követeléssé válik és 
ha követeléseinknek nyomatékül is tudunk 
adni. akkor az valóra is válik. Fodrász- 
segédek, testvérek ! Be a szervezetbe !

SZEM LE.
A M agya ro rszá g i sz a k sze rv e z e ti  

tan ács jól és könnyen megérthető, egy
szerűséggel megirt agitációs füzetet adott ki 
„A szervezkedésről" címen. A füzet nagy 
vonásokban, vázlatosan ismerteti a szervez
kedés szükségességét, annak hasznát és cél
ját. Ajánlatosnak tartanék, ha szaktársaink 
a füzetet elolvasnák. A füzetből, amely a 
szakegyesületünkben ingyen kapható, közöl
jük a következőket:

Mire jó  a szervezkedés !
Ha megkérdezzük a papot, a jegyzőt vagy 

a szolgabiró urat, azt mondja, a szervezke
dés arra jó, hogy a munkás odaadja a 
filléreit a munkásvezéreknek szivarra. Hon
nan gondolják ezek az urak ezt? Onnan, 
hogy náluk igy megy a dolog. A hivő meg
fizeti az egyházi adót, de hogy a pap a 
befizetett pénzzel mit csinál, ahoz a hívő
nek semmi köze. A községnek a lakosok 
odaadják a községi adót, de hogy a község 
urai mire költik el, az ördög se tudja. Nem 
is jó volna kérdezősködni utána, mert a 
jegyző ur kiebrudalna bennünket az irodából. 
Az államnak is fizetjük az adót, sőt minden
féle fogyasztási adóban a munkás fizet leg
többet, de éppen a munkásnak nincs bele
szólása abba, hogy a pénzt az urak mire 
költik el.

Így mennek a dolgok a munkásszerve
zetben is? Nem biz az! A munkások a szer
vezetben maguk választják vezetőiket, de 
azután szigorúan utána néznek ám, hogy 
azok mit csinálnak. A tagdíjképpen befize
tett pénz minden fillérjéről szigorúan el kell 
számolni. Ki kell mutatni világosan, minden 
tag szemeláttára, hogy mennyi volt a be
vétel és mennyi a kiadás. Az ilyen kimuta
tásból tudjuk, hogy az egész világ szak
egyesületei csak utassegélyre 31/2 millió 
koronát fizettek ki 1907-ben. Gondoljuk meg 
csak, mekkora segítség ez a mun kásnak, 
mikor nincs munkája, meg pénze se, más 
helyre akar utazni szerencsét próbálni és 
bátran mehet a szakegyesületéhez és ott 
nem kell megalázkodnia, mert csak azt 
kapja, amihez joga van. De az még csuk 
kisebbik része a segélynek. Tizenhét millió 
koronát fizettek ki a szakegyesületek munka- 

nélküli segélyre, Vállalták tehát és dereka
san meg is feleltek azon kötelességnek, hogy 
addig, inig tagjaik munkát nem kapnak, 
gondoskodnak róluk.

Szédítő számok ezek ! És mind a munká
sok teremtették elő és fizették ki önmaguk 
számára. Mekkora büszkeséggel és önbiza
lommal telhet el annak a munkásnak keble, 
ki e számokat olvasva, azt mondhatja: ime 
ennek a nagy munkának én is részese va
gyok. Íme igy teremtjük mi magunknak 
lassanként az uj társadalmat, amelyben sem 
ha útra készülünk, sem munkanélküliségünk
ben, sem betegségünkben, sem halálunkban, 
sem egyéb bajunkban alamizsnára nem szo
rul un k, megaláz ni magunkat kénytelenek 
nem vagyunk, mert okos, előrelátó emberek 
módjára minden eshetőség ellen biztosítot
tuk magunkat a magunk erejéből.

De nézzünk közelebbi dolgokat. Hogyan 
feleltek meg kötelességeiknek a magyar- 
országi szakszervezetek? Itt, szerény erőnket 
véve tekintetbe, még csodálatosabb ered
ményeket. látunk. A magyarországi szak
egyesületek munkanélküli és utassegélyre 
kifizettek 1904-ben százhatvanegy ezer koronát, 
1905-ben kétszázötezer koronát, 1906-ban 
kétszázhuszonkilencezer koronát. 1907-ben 
háromszáztizenöt ezer koronát, 1908-ban már 
négyszázötvenháromezer koronát és 1909-ben 
m cg int h áro mszázli al van h ét ezer k o r o n á t.

Es ez még nem minden. 1909 ben kiadtak 
rendkívüli segélyre csak negyvenezer koro
nát, oktatásra és szaklapra kilencvenhárom- 
ezer koronát, sőt lakbérre, hogy a munká
sok ne a korcsmában, hanem a maguk 
helyiségében legyenek, kiadtak száztizenkét
ezer koronát. A munkások felvilágosítását 
szolgáló nyomtatványokra is kiadtak száz- 
hetvenezer koronát.

Hasonlítsa össze bárki ezekkel a számok

kal azt az összeget, amit a magyar állam 
adott ki munkásügyi dolgokra. Meg fogja 
látni, hogy az állam a maga óriási bevéte
leiből semmit sem adott ki igazán munkás
célokra. Nem érdemli-e meg az ilyen ferde 
rendszer, hogy minden munkás ellensége 
legyen és nem érdemlik-e meg a szakegye
sületek, hogy minden munkás, akiben a 
józan észnek, a maga, a családja és ember
társai iránti szeretetnek csak egy szikrája 
is van, hogy azonnal belépjen a saját szak
mája egyesületébe ?

De a szakszervezetnek nemcsak a segé
lyezés körül van hatalmas szerepe. Nemcsak 
arra törekszik, hogy ha a munkás segélyre 
szorul, azt megkapja, hanem arra is, hogy 
a munkás segélyre ne szoruljon: vagyis 
olyan viszonyokat törekszik teremteni, ame
lyek a munkás jövedelmét emelik, munká
ját. könnyítik és egész életét embersége
sebbé teszik.

Az 1905— 1910. évben, tehát öt esztendő 
alatt, a szervezetek harca folytán Magyar- 
szágon kétszáztizenegy ezer munkás részesült 
munkabéremelésben. A felemelt munkabér 
tizenhat és fél millió koronát tesz ki. Ekkora 
összeggel jut, több a munkások konyhájára, 
dó lesz, ha ezt a számot az asszonyok meg
jegyzik maguknak és nem tűrik, hogy fér
jük be ne iratkozzék a szakszervezetbe.

Ezenkívül milyen kincsesei ér fel maga 
az, hogy a bánásmód is nagyot javult a 
szervezkedés következtében. Nem úgy be
szélnek már a munkással, mint azelőtt.

Szükséges-e még e hangosan kiabáló szá
mok után arról beszélnünk, hogy hasznos-e 
a szervezkedés vagy nem ? Csak a vakság
gal sújtott munkás nem látja, hogy neki a 
saját jól felfogott érdeke követeli, hogy 
egy pillanatot se mulasztva, siessen a szak
szervezetbe. Mert csak ott javíthat helyzetén, 
ott lehet nemcsak külső formája szerint, de 
egész megélhetésénél fogva is emberré.

Felesleges mondanunk, hogy a szerveze
tek a megkezdett utón tovább haladnak és 
minél több munkás lesz a szervezetben, 
annál gyorsabban javul is a munkások hely
zete.

SZAKMOZGALOM.
A fővárosi csoportokb an  való tömö

rülés a munkarend legbiztosabb ellenőrzése. 
Reméljük, hogy a budapesti fodrászsegédek 
eleget fognak tenni kötelességüknek. Erre 
hívjuk fel az összes fodrászsegédeket.

Testvéri üdvözlettel 
a fodrászsegédek szervező bizottsága.

K érdés B udapest fo d r á sz se g éd e i
h ez! A XX. század modern véres kardjá
val : szaklapunk utján kérdezzük meg önök
től, hogy mit akarnak: lemondással, némán 
eltűrni a három évig érvényes „munkarend" 
felrúgását a munkaadók részéről, mely ne
künk a nyitás és zárás egységességén kivül 
semmi jót nem nyújtva, vagy ezen egysé
ges nyitási és zárási idő szigorú és pontos 
betartása érdekében velünk karöltve az 
ellenőrzést gyakorolni?! Válasszanak! De 
jusson eszükbe elődeik harca, kik éle
tük és szabadságuk veszélyeztetésével küz
döttek annak idején azért, hogy a buda
pesti borbély- és fodrászsegédek összességé
nek igazságosan rendezve legyen a fizetése, 
szabad napja, emberhez illő ebédideje, tisz
tességes elhelyezése és munkaideje. Mind
ezekből igen keveset értünk el. De ha már 
elértük, hát legyen meg. Micsoda gyávaság 
lenne részünkről lemondani a szigorú ellen-
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őrzésről, amikor úgyis meggyőződhettünk 
arról, hogy ezen „munkarendben4* foglalt 
büntetés legkevésbé sem biztosítja szá
munkra a pontos nyitást és zárást. Jusson 
eszükbe elődeik áldozatkészsége és ne 
legyenek gyávák az ellenőrzésre! Mert a 
munkásság jogait csak a mun kásság össze- | 
tartásában rejlő erő biztosítja.

A „munkarend44 ellenőrzése céljából a 
Magyarországi borbély- és fodrászsegédek 
szakegylete kerületi csoportokat állított fel, 
hogy a kerületekben dolgozó szaktársak 
tömörülését és összetartását jobban bizto
sítsa. Felkérjük a fővárosi szaktársakat, 
hogy a már eddig meglévő kerületi cso
portoknál vétessék fel magukat, a többi 
kerületekben pedig, ha a befizetőhely ala
kítása céljából összehívjuk ömlőket, támo
gassanak bennünket tömeges hozzánkcsatla- 
kozásukkal. A „munkarend44 ellenőrzésének 
eredményéről és egyes munkaadók viselke
déséről a csoportokban és a legközelebb 
megjelenő szaklapunk utján nyernek értesí
tést.

V id ék i sza k társa in k at felkérjük, !
hogy a címükre küldött szaklappéldányokat 
lelkiismeretesen osszák szét a városban 
dolgozó szaktársak között és segítsek elő 
nehéz és fáradságos munkánkat az elő
fizetéssel és más anyagi támogatással: gyűj
téssel, hogy szaklapunkat megerősítve, mi
nél tartalmasabb szak- és gazdasági cikkek
kel elégíthessük ki olvasó szaktársaink 
igényeit. ^Ezt leginkább úgy érhetjük el, 
ha sürgősen összehívják a városban dol
gozó szaktársakat és ideiglenesen, a további 
intézkedésig megalakítják a szaklaptársasá
got. Válasszanak meg egy szaktársat leve
lezőnek, ki szaklapunkat az önök ügyéről 
és panaszaikról időnként értesíti.

N y u g tá zá s . Szaklapunk alapja javára 
eddig a következők adakoztak : Zádor, illat
szerész 8.—, Szauer cég személyzete —.60. 
Szauer M. —-.50, Ratschuf Gy. 2.—, Lu- 
kácsy I. 2. —, Viszmann I. —.50, Mihályi 
B. 1,—, Latos M. 1.—, összesen 10.60 kor., 
melyért az illetők ezúton is fogadják hálás 
köszönetünket. A szaklap kiadóbizottsága.

Debrecen. Az itteni fodrászsegédek szer
vezkedésének első eredménye az volt, hogy 
a szokásos vásárvasárnapokon a fodrász
üzletek egész napi nyitva tartását meg
szüntették. Egyes éhesebb munkaadók ne
hezen akartak ebbe belenyugodni, holott az 
1884. és 1908. évi ipartörvények szerint is j 
kötelező a munkaszünet. A józanabbul gon- | 
dolkodó munkaadók azonban jogosnak és 1 
igazságosnak tartották a fodrászsegédeknek J 
ezen követelését és támogatásukkal elő is i 
segítették ennek a megvalósulását. Egyet j 
azonban furcsának találunk, hogy a főispá- ! 
nők és szolgabirák minden más kényelmes 
szórakozásra több időt áldoznak, mint az 
ipar- vagy más törvények áttanulmányozá
sára és ezek szigorú végrehajtásának ellen
őrzésére. Ha hivatásuknak eleget tennének, 
akkor a munkásoknak nem kellene harcolni 
a hozott törvények kötelező betartásáért.

EGYLETI HÍREK.
K özp on t:

VII., Dohány-utca í)o. szám, hová mindennemű 
egyleti levelek intézendök.

Hivatalon órák: szerdán és pénteken este 'Ae'-töl
Wld ig.

K erületi b e íizetöhelvek  :
17 kér., Izabella- és Aradi-utcasarok. Köppinger- 

l'éle vendéglő.
17/. kér., (belső) Dob- és Ilárst'a-utca sarok. 

Kottenberger-féle vendéglő.
17/. kér., (külső) Nefelejts- és Óvoda-utcasarok, 

Poós-féle vendéglő.
Befizetési órák a fenti helyeken minden pénteken  

este ‘79-től ' .ylO-ig.
X. kér., Kőbánya, Martinovits-tér 8, Munkás

otthon. Befizetési' órák csütörtökön este 7,9-től 
7*lü4g.

V idéki csoportok és b efizetöhelyek  :
Debrecen : Munkásot thon.
Erzsébet fa lva :  Munkásotthon. Összejövetel min

den csütörtökön este.
Miskolc: Széchényi-utca II, Munkásotthon.
Újpest: Árpád-utca hl. Csákó-féle vendéglő. 

Összejövetel minden csittől tökön este.

S zerk esztő i üzenetek .
K é z ir a to k a t nőm  ö r z i in k  m cf/ és vissza  

sva i a d ja k .
Többeknek. Az ellenőrzést önök is megtehe

tik. ez minden fodrászsegéd érdeke és kötelessége 
és be is küldhetik szaklapunkhoz, de mindenkor 
vigyázzanak, hogy igazságosak legyenek. — A. M. 
„Egy munkaadó." Ezt a cikkét nem közölhetjük 
alapél vünknél fogva. írjon mást, részletesebbet és 
tömörebbet. Ön úgy is tud. N izza. Ön már 
tudja. Később még tárgyalunk róla. — K. A. 
Hogyne ? — Sz. J. Nem jól tudják. Az a törvény
cikk világosan megmondja, hogy a büntetésből 
befolyt összeg fele az államot illeti, fele pedig a 
közigazgatás egyik alapjára lesz fordítva. Ne re
ménykedjen tehát, hogy abból akár a fodrász- 
segédek szakegylete, akár az ipartestület csak egy 
vasat is kapjon. — J. S. Legközelebbi lapunk 
megjelenéséig rendezve lesz. Különben is most 
tárgyalunk több szaktárssal, hogy írjanak erről a 
kérdésrő l......................

cégtu la jd onos

G L Ü C K  J E N Ő
illatszerek és fodrászat! cikkek, vala
mint berendezések nagybani áruháza

B udapest, V II, W a s s e lé n y i-u tc a  2 K
▲ A A

Saját érdeke mindenkinek, hogy szükségletét ott 
szerezze be, hol kifogástalan jó árut, versenyt 
kizáró áron és ahol c szakmához szükségelt 
összes cikkek kaphatók. — Nagy raktárt tar
tunk kitűnő angol és svéd  borotvákban, 
ollókban, gépek, ü z leti kabátok és úgy 
bel-, mint külföldi illatszerek és piperecikkek
ben, legolcsóbb gyári árak mellett. 11a áraink 
olcsóságáról és számos újdonságainkról meg
győződést kivált szerezni, úgy nagyterjedclmü 
bútor, illatszerek és az összes fodrászat)’ cikkek
ről szóló képes árjegyzékünket bárkinek in 
gyen  és bérm entve készséggel megküldjük.

v e n d é g l ő j  e
Budapest, VII. kér., 
Dohány-utca 90. sz.

(Szövetség-utca sarok.)

•  •  •

A V II. kerü leti fo d rá szseg e-  
dek rendes ta lá lk o zó  h e ly e  
K itűnő, ig a z i  m agyar  k on yha  
V a ló d i  b a l a t o n m e l lé k i  és 
szek szá rd i elsőran gufajborok .

Balassa és Társa
Budapest, VI, Andrássy-ut 50.

Elsőrangú válla lat fodrászüzleti berendezések  
és m űszerekben. B ajuszkötő nagy ipartelep. 
Illatszerek  nagybani előállítása. Chirurgiai áruk 
raktára. A legszebb és legdivatosabb fodrász
kabátok 3, 4  és 5 korona. Fodrászkabátokat 
m érték szerint pontosan készítünk és szállítunk.
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