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1906 ja n u á r  4-én, csütörtökön  
este 9 órakor (VII., Nagydiófa-uteza 7, félemelet)
T A G G Y Ű L É S Ttartunk a következő napirenddel:

1. Je le n té se k .
2. A  vezetőség k ie gé szíté se .
3. B izottságo k  választá sa .
4. Indítván yok .Kérjük a tagokat a pontos megjelenésre.
T a g s á g i könyvek felm u tatan d ó k !Szaktársi üdvözlettel •

a vezető ség .Előre!Ipartestületünk deczember hó 15-én tartott közgyűlésén tárgyalta a segédeknek a munkaidő szabályozására nézve beadott követeléseit. Ezt a közgyűlést a testület hivatalos lapja „ határkőnek"  nevezi iparunk történetében. Hát az elnevezést mi is elfogadjuk, nem azonban oly értelemben, hogy az a haladás végső határát jelzi, hanem határkőnek abban az értelemben, hogy a józan belátás és a közös érdekek egyesült erővel való megvédésére irányuló jóakarat a mesterek többsége részéről ott kezdődik. Ezt a határkövet a segédek öntudatos szervezete még szeptember havában oda állította, s hogy azt doszt ur elvakult rövid- eszüséggel felrúgta, az bizony nem az öntudatos segédek hibája volt. Hiába igyekeznek ezt a hibát mostan azzal menteni, hogy a követeléseket a szakegylet arrogáns hangon állította fel. Nem a szakegylet eljárása volt arrogáns, hanem az volt doszt' uréké, akik ma is ugyanazt követnék, ha az öntudatos segédek és a józanabb, értelmesebb mesterek határozták fellépése félre nem löki őket az útból. [De beszéljenek a tények. Mit is akartak a segédek voltaképpen?

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

M e g je l e n i k  m in d e n  hó 1 5 -é n . V I I > N a g y d ió fa -u te za  7, félem elethová, mindennemű levél és pénzbeli küldemények intézendők.
Azt, hogy a munkaidő együttes megállapodással szabályoztassék. Ennek szükségét a mesterek túlnyomó nagyrésze maga is : belátta. Hogy a kérdést a szakegylet ve- 

i tette fel első sorban, abban láthat ugyan doszt ur és gárdája arrogancziát, mert en- í nek a kérdésnek a felvetése, már régen az íő kötelességük lett volna. Ha a szakegylet hozta felszínre, azt nem doszt urék érdeme és dicsérete, hanem annak a bizonysága, hogy a segédek öntudatos szervezkedésében volt és van annyi erkölcsi erő és jóravaló akarat, hogy szembeszálljon egy törpeeszü kis csapat bűnös maradiságával, a ezéhrend- szer középkorias, rothadt szellemével,A szeptemberi közgyűlésen Joszt, urék ; hülye arroganczidval hiúsították meg, hogy ! a mesterek többségének akarata kifejezésre juthasson és érvényesülhessen. Meggátolták azt, hogy a közös érdekek megvédésére együttes, becsületes akczió induljon, mert azt hitték, hogy üres jelszavaikkal és hazu- dozásaikkal továbbra is kitörülhetik a látni akaró mesternek szemét s továbbra is megtarthatják őket hatalmuk körében. Ámde a nemezis utolérte őket. Az ámítás, a segédek tévelygő részének felheczczelése, a bugylibicska szövetség felpénzelése ellenakczióra, nem hozta meg gyümölcsét. A szervezett szaktársaknak sokkal hatalmasabb fegyver volt a kezében, mint doszt urék kóczmad- zaga; az ugráló, hetvenkedő uracsok orra elé odaállították a szövetkezeti borbély- műhelyek falankszát. Ez pedig olyan dió, amibe doszt urék kipróbált foga is beletörhet.A szeptemberi közgyűlési pucscs kinyitotta a szemét a mesterek azon részének is, akik doszt ur politikáját eddig csalhatatlannak tartották. Be kellett látniok, hogy az önámitás nem tarthat soká, hogy a létkérdések elodázása, egyértelmű a tönkrejutás- sal, hogy a szakma viszonyainak rendezése elkerülhetetlen szükség s annak elejét vágni, buta arroganczidval meggátolni, önmaguk ellen elkövetett bűn. De megtanította az öntudatos segédeket is arra, hogy a pöffesz- kedŐ gőggel, az önérdek elbizakodott szövetségével józanul, okosan beszélni nem

lehet, hogy a szellemi vakság ellen hasztalan állítják fel a, meggyőző érvek halmazát, az ősi butaságban bemohosodott koponyákat csak erélyesebb eszközökkel lehet megnyitni. A segédek szervezetének kezében volt ez az eszköz s élt is vele, valamint hogy élni is fog mindaddig, mig a szakmában emberies, becsületes viszonyokat nem teremt.Ha az ipartestület közgyűlése, a mesterek nagy többsége megemberelte magát s maga is törekszik közös akczióba lépni a munkaidő szabályozására, úgy ezt csak örömmel fogadhatjuk. De korántsem vagyunk abban a nézetben, hogy az egyszer kinyilvánított | jóakarat már befejezett tény volna, Nem ringathatjuk magunkat illúziókban aziránt, hogy az egyesek jóravaló készségével megindítandó akczió kielégítő jóeredményeket hozhat. Mert tudjuk, hogy a mesterek többségének jó szándéka mellett még mindig ott ólálkodik egy törpe csapat, mérhetetlen önzésével ; ezt pedig meggyőzni nem, csak lc- 'győzni lehet. Ezzel a körülménynyel nekünk, akik mozgalmunk czélját komolyan fogjuk fel, mindenesetre számolnunk kell.Nem építünk légvárakat, nem festünk csalóka képeket a szaktársak szemei elé, hogy elérhetetlen czélokért való meddő küz- ködéssel fogyaszszuk a szervezkedés erejét. De annak tudatában vagyunk, hogy amit követelésként felállítottunk, azt a szervezkedés erejével el is fogjuk érni. Ha lehet a mesterekkel együtt, ha kell ellenük.És ezért szaktársak, előre ! A harcz még csak ezután kezdődik. Mert elismerhetjük ugyan a mesterek egyrészénél a jószándékot, de a másik részénél még ott lappang a titkos vágy arra, hogy a közös akczió sikerét gyengítsék, ha lehet pedig meghiúsítsák. Minden jel erre mutat. Hiszen amikor Joszt urék látták, hogy szervezkedési mozgalmunk komoly czélokért küzd s hogy ennek a czéloknak elérésére meg is szerezte az eszközöket, amikor tehát látták, hogy az öntudatos szaktársak mozgalma diadalmasan halad előre, rögtön ott voltak a bugylibicska szövetség eszméjével, hogy a segédek indifferens, tévelygő részét meg-
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nyerjék a maguk czéljainak s lmzug jel- szavakkal eltérítsék a komoly szervezkedéstől. S ez a gárda most is ott bujkál, most is felüti fületlen fejét. Most is igyekszik megszolgálni Joszt urék kegyadományait saját és a szaktársak összessége érdekeinek elárulásával.Tehát legyünk résen. Követeléseinkből nem engedhetünk, mert azok jogosak. Ezeknek ellensége csak az lehet, aki a fodrász- és borbélysegédeket rabszolgának, igavonó jó szágnak tekinti s ebben az állapotban akarja tovább is megtartani. Ila  tárgyalunk is ellenfeleinkkel, de nem alkuszunk. A béke ára csak a szabályozott, rövidebb munkaidő és rendezett munkaviszonyok lehetnek.Pusztuljanak a kontárok!A múlt számunkban mondottuk el mindazokat az okokat, hogy miért élősködhetnek a kontárok iparunkon és hogy lehetne azokat kipusztitani.Megmondottuk azt is, hogy mi meg fogjuk indítani a mozgalmat ellenük, minden rendelkezésünkre álló eszközzel. De a következő biztosítékot kértük az „Ipartestülettől" és a fodrász mesterektől:Először kötelezzék magukat arra, hogy a kontároktól kilépett szaktársainkat alkalmazni fogják, tisztességes munkabér m ellett; biztosítékot kérünk arra nézve, hogy a munkabéreket általában megjavítják. Másodszor kötelezzék magukat arra, hogy megadják a szervezett fodrászsegédek követeléseit valamennyien, vagyis megadják a reggel 7 órai nyitást, 8 órai zárást, szombat és ünnepnap előtt való este kivételével, egy órai ebédidőt, és minden katholikus ünnepnapon délután két órai zárást. Biztosítsanak bennünket arról, hogy a mig a kontárok ellen a harcz folyik, nem közvetít az ipartestület senkinek segédet, hanem átengedi a közvetítést a „Szakegyesület“-nek, hogy ellenőrizhessük, hogy ki hová lép üzletbe. Biztosítsanak bennünket arról hogy az ipartes
tület minden erejével oda fog törekedni, hogy a fodrász-főnökök a Fischereiból segédet nem vesznek fel. Továbbá biztosítanak bennünket arról is, hogy a tanult fodrász- főnökök az „ Árszabálytu leszedik az üzlet 
ajtajáról és nem űzik a piszkos versenyt és ki
függesztik az üzletben a már elfogadott „ Á r 
szabályt11. Mi pedig kötelezzük magunkat arra, hogy minden üzletben ellenőrizni fogjuk, hogy a főnök megköveteli-e az „Á rszabályában előirt árakat a vendégtől. És ha valamelyik főnök azt be nem tartaná, azt bojkottálni fogjuk, viszont bojkottálni fogjuk azt a segédet is, aki az „Árszabály" megszegését be nem jelenti az ellenőrző bizottságnak, amely bizottságban 10 főnők és 10 segéd lesz beválasztva.

Vártuk a választ az ipartestülettől, de az mélységesen hallgat. Vártuk a választ a fodrászmesterektől, de az bizony késett és késik még ma is.Gondolkoztunk, hogy mi lehet az oka a hallgatásnak, és arra a meggyőződésre ju tottunk, hogy az ipartestület vezetősége teljesen meg van a helyzettel elégedve és az elnök valamint az előljárósági tagok választása sem közeledik és igy eszközre szükség nincsen, miért is zavarnák meg becses nyugalmukat.De gondolkoztunk azon is, hogy miért hallgatnak a fodrászmesterek, ott pedig arra a meggyőződésre jutottunk, hogy az a sok csalódás a mi őket ezen a téren érte, elkedvetlenítette minden mozgalomtól.Gondolkoztunk a múltban lefolyt kontár, ellenes mozgalmakon és magunk is újból j beláttuk, hogy azt a mozgalmakat sohasem komoly férfiak vezették és igy minden ilyen lezajlott mozgalom után egygyel több csalódás érte a fodrászmestereket.Így volt ez 1898-ban is, amikor Joszt Péter és társainak a megrontott népszerűségét helyre kellett állítani a fodrászmesterek előtt, megindították a kontárok ellen a mozgalmat. A mozgalom élén állott a mesterek részéről Lére liter Lipót a „Fodrász Ú jság" szerkesztője, a segédek részéről Zsibovszky Nándor az „Önképző kör" vezére is Pos- tási Géza, és igen természetesen az „ö n - képzö kör" 11 tagja.A fodrászmesterek csatlakoztak a mozgalomhoz és támogatták azt erkölcsileg, de busásan anyagilag is. A vezérek neki is indultak a kontár irtásnak, gyüléseztek, elküldték a közkatonáikat a kontárok üzletei elé holmi macskazenét rendezni, be-be üzentek a kontárokhoz, hogy jó lesz a kontárkodással félbe hagyni stb.Természetesen a kontárok nem tettek eleget a hadvezérek felhívásának és élős- kődnek még ma is iparunkon valamennyiünk rovására. Amig a közkatonák a kontárok üzletei előtt kisded játékukat űzték, a hadvezérek Zsibovszki elnöklete alatt osztozkodtak a fodrászmesterek által összeadott pénzeken és amikor a pénz elfogyott, a mozgalom is megszűnt, igen természetes, mert 
tiszteletdij nélkül csak nem dolgozhatnak a 
köz érdekében.Hogy 1898. évben miért vált szükségessé a kontárok elleni mozgalom megindítása, igen egyszerű megmagyarázni. 1897, évben az akkori tiszti főorvos egy szabályrendeletet dolgozott ki, amely szabályrendelet a kisebb fodrászmestereket 6 hónap alatt tönkre tette volna. A kérdéses szabályren- i deletnek a városi tanács elé terjesztése előtt a tiszti főorvos egy értekezletet hivott egybe s erre az értekezletre meghívta Joszt Péter ipartestületi elnököt is mint a

fodrászmesterek hivatalos képviselőjét. Joszt Péter ur igen természetesen nagyon üdvös- 1 nek találta a szabályrendeletet és a legnagyobb támogatást ígérte meg hozzá, számítva arra, hogy majd csak kinéz érte valami városi, kerületi vagy iparkamarai tagság, amire már régen vágyik nem törődve azzal, hogy szász meg száz fodrász- mestert tesz tőnkre, csak a rangkórsága legyen kielégítve.De mint rendesen, a kis hamisnak ez a számítása sem vágott be, mert a „Borbély- és fodrászsegédek szakegyletének" akkori vezetősége a szabályrendelet ellen megindította a komoly harezot és a fodrászmesterek csatlakoztak a mozgalomhoz. Joszt Péter j és gárdája és az „önképző kör" kivételé- ! vei, ami igen természetes volt, mert hiszen .Joszt Péter ur a szabályrendelet minden pontját elfogadta.Abban a nagy fontosságú komoly mozgalomban működtek együtt a szervezett fodrászsegédekkel válvetve a fodrászmesterek. Ott láttuk a mozgalom vezetői között Biber Károly, Wurmlinger Henrik, Kreiter Miklós, Kivovics Károly, Zilich Péter, Sommer Pál, Wenczel József stb. fodrászmestereket és azoknak nem is volt lealázó a szervezett fodrászsegédekkel összeülni és tárgyalni az összesség érdekében. Ott láttuk a mozgalomban valamennyi fodrászmestert és fodrászsegédet Joszt urék kivételével. Csak egy nyilvános gyűlésre küldötte ki Joszt Péter ur közkereseti társasága két tagját, Leichter Lipótot és Flesch Pétert, de nem azért, hogy az ipartestület csatlakozását jelentsék be, hanem hogy zavart idézzenek elő. Flesch Péter meg is kísérelte egy leleményes közbeszólással, de szaktársaink nyomban elhallgattatták és ő jónak látta feltűnés nélkül távozni.A mozgalom pedig folyt tovább és siker is koronázta, mert a tanács a szabályrendeletet egyszerűen félretette.Egy küldöttség járt a szabályrendelet ügyében a tiszti főorvosnál is és kérte, hogy tegye félre, elmondotta a szónok az aggályokat, amire a főorvos a következő szavakat mondotta: „Nagyon csodálkozom, hogy az 
urak ilyen kérelemmel jönnek hozzám, amikor 
az önök elnökük Joszt Péter ur a szabály- 
rendelet minden pontját üdvösnek és nagyon 
szűkségesnek találta.Ekkor látták be a fodrászmesterek, hogy Joszt Péter ipartestületi elnök hogyan képviseli a fodrászmesterek érdekeit és meg- inditottak egy mozgalmat ellene és mintegy 700 aláírással egy rendkívüli közgyűlés egybehivását követelték és az elnök elmozdítását.Joszt Péter és társai mint rendesen kutyába sem vették a fodrászmesterek törvény- és alapszabály adta jogukat és a közgyűlést
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S. szám 3. oldalMAliYAKOBSZÁGI BORBÉLY- ÉS FQDKÁSZSKGÉDEK SZAKLAPJAegyszerűen nem hívták egybe. De reperálni kellett a dolgot, mert következett az elnökválasztás. Joszt Péter ur nem bízott az erejében, de féltette a tiszteletdijakat és tudta azt, hogy ha a kontárok ellen megindittatja a mozgalmat, sikerül neki a fodrászmestereket félrevezetni és ez sikerült is neki, mert újból megválasztották, és amikor ez megtörtént, a kontárok elleni mozgalom is megszűnt és a kontárok vigan élősködtek tovább is iparunkon Joszt Péter ur jóvoltából és az 
„  Önképzö kör“ dicsőségére.A szakszervezet most újból sorompóba léj) és megindítja a mozgalmat a fürdők és a kontárok ellen és ott majd kitűnik, kik azok, akik iparunkat a kontároktól megmenteni akarják és megélhetésünket biztosítani törekednek, közös az érdekünk, vállvetve kell, hogy újból küzdjünk.Ott fog kitűnni, mit képesek a szervezett fodrász-segédek iparunk érdekében kifejteni anélkül, hogy egy fillér tiszteletdijat várnának ott fogják megmutatni, hogy az összesség érdekében mire képesek és a kinek velünk kell tartani, tartson velünk, mert aki e mozgalomban nem küzd velünk, az "ellenünk .Ott kell majd megmutatnunk, hogy mi nem tartozunk a közkereseti társasághoz, ott kell megmutatnunk, hogy mi nem vagyunk Joszt Péterek, aki a bevert ablak árát az elöljárósági ülésen szavaztatja meg és az ipartestület pénzéből fizetteti meg, tehát a közpénzből, amit a fodrászmesterek hordanak oda össze, ott kell megmutatnunk, hogy mi tisztán a köz érdekében működűnk.Joszt ur, kipattant ez a legújabb stiklije is, hogy nem átalotta az ablakai árát, 80 koronát megszavaztatni magának a köz rovására.Joszt ur nenr látja még most sem elérkezettnek az időt, hogy ott hagyja az elnöki széket, amelyre ezek után nem méltó.

Egyesülés összetartás.Most folyó küzdelmünkben tapasztalhatjuk azt, hogy egyesülésben rejlik az igazi erő. Egyes emberek ezél nélkül bolyongnunk a nagy világban, vagy az önérdek útvesztőin bujkálnak, kárára önmaguknak és embertársaiknak.A fodrász-segédek is mindaddig, míg nem voltak tisztában azon közös érdekkel, melyért egy részük czéltudatosan küzdött a sok rágalmazás daczára s nem látták be, hogy az az eszme, melynek szolgálatába szegődtek e megrágalmazott szaktársak, az összesség jobblétét fogja előmozdítani. Addig azokat észre sem vették, vagy ha igen, csak azért, hogy ők is megrágalmazzák vagy legjobb esetben kigunyolták, lekicsinyelték őket. De ime most, mikor a megrágalma- zottak munkájának gyümölcse megérni kezd, magukhoz térnek azok, akik czéltalanul bolyongtak a világban.

Mert látják, hogy az elvetett mag kikelt, nagy és lombos fává növekedett, s a gyümölcsét nemcsak egyes emberek fogják élvezni, hanem mindenki, aki a fa alatt él és alá juthat. Nekünk az emberszeretet s a természet törvényeire hivatkozóknak nem szabad ezen embertársainkat döbbeni cselekedeteikért elitélni s szemrehányással illetni. Mert hiszen még a mai társadalom törvényei is mentségnek tudják be azt, ha valaki öntudatlanul s nem szánt szándékkal követ el valamit a magántulajdon ellen. Annál inkább mentséget kell találnunk azon szaktársaink cselekedeteire, kiket szándékosan félrevezettek vagy megfélemlítettek a borbély munkáltatók.'Nekünk most ismét figyelmeztetnünk kell azon szaktársainkat, kik még mindig nincsenek velünk egy táborban, kik még mindig nem érzik az idők szelét, amely a modern 
munkásmozgalom eredményeit és előnyeit tárja a munkásság elé. Annak idején mi egy programmot bocsátottunk ki, amelyben őzéiül tüztük ki a többek közt a munkaviszony rendezését. Ezen első pont rövid időn belül megvalósul, mert a haladásnak nem lehet útját állni. Most a többi pontok megvalósítása áll a küszöbön, amelyhez szükségünk van az összes szaktársak közreműködésére.A fürdőkben uralkodó gyalázatos rendszer teljes elpusztításáról van szó, amely káros az iparra, káros az ipar művelőire is.A kontárügy, melyet eddig nem bírtak megoldani, mert czéltudat hiányában a szalmaláng rögtön kialvó fénye nem világított a küzdők útjára, szintén általunk vár megoldásra.A szennyes konkurrenczia elpusztítása, i amely tátongóvá teszi nemcsak a munkáltatók, hanem munkásaik között is az űrt és ellenséggé az embert embertársához, szintén megoldásra vár. E három ponton kívül, amelynek rendezése egyszerre kell. hogy történjék, még több dolog vár elintézésre, amely által szaktársaink helyzete is lényegesen javulni fog.Nem szabad tovább tétlenül nézni a szaktárs aknah. mint küzdenek emberfeletti erővel többi társaik, ki kell nekik is venni részüket e nagy munkából, amely az ösz- szesség javára fog történni.Ha valamikor szükség volt az egyetértésre, az összetartásra, úgy a jelen pillanatok szükségessé teszik azt. Ne ismerjünk mást most, mint a közös munkástársi érzetet és testvéri szeretetek „Védekezésünknek és harezunknak közösnek kell lenni, mert az ellenség is közös . . . !“Gyűlés.K. hó 21-én tartottuk meg nyilvános gyűlésünket a Plastikon-vendéglőben, a szak- társak tömeges jelenléte mellett. A gyűlés napirendje volt: 1. A szervezett fodrászsegédek által beadott követelések. 2. Állás- foglalás az ipartestülettel szemben. 3. A jö vőbeni tennivalók.

A gyűlés elnöke Nagy Géza szaktárs, je gyzője Varga István szaktárs volt. Nagy Béla előadó a napirend mindhárom pontját egybefoglalva. rámutatott az ipartestúlet 15-én tartott közgyűlésének határozatára, amelyet a munkáltatók a félelem hatása alatt hoztak, nem pedig azért, mert ők is szükségesnek látták megadni a jogos követeléseket. Számolt a testület elöljárósága az elnökkel az élén arra is, hogy a következmények el- söprik őket s megbélyegzik az utókor számára.Ez a gyűlés temetni jött össze —- úgymond — s a temetést az önképzőkör 13 tagjának, rendezi, akik elakarták árulni az összesség jogos érdekeit; csakhogy ez nem sikerült nekik, mert a mesterek által megadott követelések a „nesze semmi, fogd meg jó l“ mondáson alapszanak és az ösz- szessóg követeléseit nem elégítik ki. Sőt mi 
j több, ezt a semmitmondó megadott pontokat sem tudják biztosíttatni híveikkel.Mi nem elégszünk meg e pontokkal, azt ők nagyon jól tudják, sőt tudatában vannak gyöngeségüknek is. mert bennünket meghívtak, — bennünket, hogy segítsük őket kisded játékaikban. Mi nyíltan megmondottuk, hogy kötélnek nem állunk, és a munkáltatók komoly, megbízható egy pár emberével bocsátkoztunk tárgyalásba, kiknek szavaiban garancziát találunk az ügy kedvező kimenetelére. Ennek eredménye volt a közgyűlés határozataképp az ipartestület átirata a szakszervezethez, melyben a munkarend-szabályozás és az elhelyezés átengedése czéljából kiküldendő vegyes bizottságba a szervezet megbízottait hívták meg.Mi most megvárjuk, hogy ez a vegyes bizottság hogy intézi el az ügyet. Január 4-ig fegyverszünetet tartunk. Úgy állunk, mint a katonák a gúlába rakott fegyverek mellett; kezünket rajta tartjuk fegyvereinken. S ha ez ideig nem dől az összesség javára az ügy, akkor nem válogatunk a í kényszerítő eszközökben; nem nézünk csak ! előre és könyörtelen harezot folytatunk el- 

j lenségeink ellen. Kéri a megjelenteket, hogy készüljenek el a döntő harezra. Tóth István szaktárs a közgyűlésen lefolyt eseményeket tárgyalta. Mindenben eleget értünk Tóth szaktársnak a fejtegetéseivel, csupán a közgyűlés aposztrofálását nem tartjuk helyénvalónak.Boros szaktárs az „Önképzőkör^ tagjainak áruló cselekedeteit ítélte el s rámutatott arra, hogy ők voltak kerékkötői az összesség érdekének megvalósulásában. — Kömives szaktárs párhuzamot vont a belvárosi „dandy“ fodrászsegédek és a munka- nélküli szak társak között. Az előbbiek nem számolnak azzal, hogy máról holnapra élnek és csak az üres gyomor korgása ébreszti őket öntudatra.Nagy Béla a következő határozati javaslatot nyújtotta b e :„Mondja ki a fodrászsegédek által 1905 deczember 21-én megtartott nyilvános gyűlés, hogy az ipartestület f. hó 15-én tartott közgyűlésének a segédek követeléseire hozott határozatát nem tartja kielégítőnek s a követelések jogosságánál fogva a közgyűlés kitérő kertelését, buj- dosását elitéli. Ennélfogva a megkezdett mozgalmat, illetve harezot a követelések érdekében el nem ejti; mindamellett ja nuár 4-ig fegyverszünetet tart, hogy a közgyűlés határozata értelmében a munkarend-szabályozása és a szakegyletnek átadandó közvetítés tárgyában kiküldött vegyes bizottság feladatát elvégezze. Ha



•J. oldal
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Meghalt egy ember, ki e hevet: ember, nemcsak hogy viselte, de önzetlen, odaadó munkálkodásával, embertársai iránt érzett kötelességtudásával ezt ki is érdemelte.Tudta, hogy mi az: küzdeni az összességért- Tudta, hogy mi a z : küzdeni családjáért, gyermekeiért. Mintha csak tudta volna, érezte volna, hogy ő a most uralkodó gyalázatos üzleti rendszer áldozata lesz, oly önfeláldozással dolgozott azon vár építésén, mely hivatva van az összességnek védőbástyául szolgálni.A nap tizenöt órájában, a füstös, fülledt levegőben, az igazi családapa szorgalmával, megkettőzött kötelességtudással küzdött, dolgozott, hogy övéinek a mindennapi kenyeret megkeresse.Megkereste. De mialatt ezt tette, azalatt a mai kizsaroló rendszer következtében megkapta a proletárok betegségét. Hiába volt a szerető, aggódó hitves önfeláldozó ápolása, hasztalan volt a modern gyógykezelés minden erőlködése: kiszenvedett, meghalt . . . A test szervei megszűntek működni, ott fekszik kihűlt teteme a temető hideg földjében. Éltét nem jelzi már más, mint a zokogó özvegy, a hátramaradt árva fájdalmas sírása.Nem tudott magának, a gazdagoknál szokásos fényes temetést rendeztctni, csak 

csendes misét, melyhez nem jár disz, hová a pap is akkor jön, mikor neki tetszik.Es Sojkin István, neked mégis szép temetésed volt. Széppé és meghatóvá tették temetésedet azok a könycseppek, melyet nem az érdek, nem a haszonvágy, hanem a szerető barátok és szaktársak őszinte, igaz szeretete hullatott.Nyugodj békében. Nyugodj azon tudatban, hogy habár vagyont, gazdagságot nem is hagytál tieidnek, de hagytál olyan nevet, melyről mindenki csak tisztelettel emlékezhetik meg.Ti pedig, akik a mai üzleti és társadalmi rendszer bagolyvárának támogatói vagytok, dörzsöljétek csak kezeiteket, örüljetek csak, hisz' sikerült ismét egy huszonhét éves fiatal embert a földbe juttatni . . . örüljetek, hisz' a holtak már nem bántanak. Építsétek csak erősre bagolyváratokat, hisz' oly kevés még az árva! Hadd nőjjön számuk!De vigyázzatok ! Mert ha ezek felnőnek és megtudják apjuk halálának igazi okát: akkor mind a felvilágosodottság janicsárjai lesznek és meg fogják dönteni ezt a gyalázatos társadalmi rendszert, el fogják pusz- titani a sötétségben élő összes férgeivel együtt!
Csak egy párt a munkások pártja: a 

szocziáldem okráczia ! Csak egy napi
lap a munkások lapja: a Népszava!

Hírek.
B etogsegélyző p énztárunk. A szervezett fodrászsegédek újból megmutatták, hogy a közügy, vagyis a fodrászsegédek érdekében önzetlenül működnek és nem a saját zsebük érdekében. Pénztárunk fennállása óta, minden évben, az év utolsó ülésén az eddigi igazgatóságok ugyszólva osztoszkod- tak a pénztár pénzén. Ugyanis eddig minden évben Joszt Péter elnök 300, Kintz Imre volt titkár 100, pénztári ellenőr 200, Vári Gyula volt hivatalnok 100, Szidny 50, Pau- lik József (10 korona tiszteletdijat vágott zsebre.A deczember hó 18-án tartott igazgató- sági ülésnél is szóba kerültek a tiszteletdijak, mert Joszt Péter ur megüzente, hogy ő féléve szolgálta a pénztárt és erre az időre kéri a 200 kor. tiszteletdiját, amit az igazgatóság természetesen megtagadott.Ováry József, pénztárunk tisztviselője szóhoz jelentkezve, kijelentette, hogy a tisztviselőknek szánt tiszteletdijakat nem veszik föl, mert ők munkájukért fizetést kapnak és nem akarják a beteg fodrászsegédeket megrövidíteni. Nagy Béla pénztári-ellenőr szintén lemondott, a pénztári ellenőri állással járó 200 korona tiszteletdijról és nem vette föl.így a pénztár beteg tagjai részére megmaradt mintegy (100—700 korona. De megmutatták a szervezet emberei azt is, hogy a beteg fodrászsegédek érdekében tisztelet- dij nélkül is lehet becsületes munkát végezni.Az igazgatóság tagjai fölvették a szorosan vett készkiadásaikat, vagyis Ferenczy M. 9, Nagy Géza 10, Óváry Elek 10, Jeremiás István 4, Klincsák János 8, Sehvarcz Gy. 6 és Frisch Antal (5 koronát, összesen 53 koronát, amely összeget a mai napon Szaklapunk alapja javára küldték be azzal az indokolással, hogy a sajtó az egyedüli, amely a közügy érdekében a legnagyobb szolgálatot teszi.Tehát itt is megmutatták a szervezett j fodrászsegédek, vagyis az igazgatóság tag- i jai azt, hogy nem az a czéljuk, hogy a zse- [ beiket tömjék.Ezen tettükért fogadják szaktársaink kö- szönetünket a lapunk iránt tanúsított jóindulatukért.
Ö nzetlen férfin . Az ipartestület nagylelkű elnöke, Joszt Péter ur újból megmutatta, hogy a közérdeket önzetlenül szolgálja, Ugyanis a múlt hetek viharos nap- j jaiban a szél becsapta a kirakatának ablakát és összetört, amit természetesen meg j kellett csináltatnia. Az önzetlen férfiú gondolt egyet és összehivatta az ipartestület elöljáróságát és előterjesztette, hogy igaz. hogy több szaktársát is érte az a bajeset, hogy az ablakait a szél beverte és meg kellett csináltatniok, de tőle csak nem kívánhatja az elöljáróság, hogy a sajátjából fizesse meg a betörött ablakait, kéri. hogy az elöljáróság az ipartestület pénztárából térítse! neki meg az ablakokért kifizetett 80 koronát, amit az elöljáróság viharos lelkesedéssel megszavazott.Hát ki az a sehonnai ember, aki Joszt! Péter urra azt meri mondani, hogy ő nem önzetlen úriember: ki vetheti neki szemére, hogy ö nem a fodrászmesterek részére gyűjti a nyugdíjalapot; kimondhatja azt, hogy Joszt Péter ur a fodrászmesterek által összegyűjtött pénzt nem gyümölcsözted' eléggé jó l!?Most már csak az a kérdés, hogy Joszt Péter ur nem-e indítványozta az elöljáróságnak. hogy a többi szaktársainak, akik

nek az- ablakait a szél beverte, hogy térítse meg a kárt. Jó  lesz, ha az érdekelt felek utána kérdezősködnek.
Sojkin  István koszorújára adakoztak a következők: Vida P. —.20, Pertics M., Beke Gy., Schell F ., Koch M., Novák 8., Staudt. Rederer J . ,  Kotity K ., Németh J . .  N. N., Zsuljovies, Vujkovics, Gerger, Fischer F., Cseri P., Bildmann G y., Perencz K.. Kaiser J . ,  N. N., N. N., Fehér L. 20—20 fillért. Maucz, Zeisler, Iszakov. Mocsári, N. N.. N. N., Veisz F., Bencsik, D. Z. 10— 10 fül., Heich ezóg 1.—, Scherer ezég 1.— . N. N. 1.— , Tass Gy. 1.—-, Klincsák 1.— . Yenczel cég 1.— , Becker A. 1. . Möder — .110, Nieder-lender N. 1. , Yenczel J .  .40, Marxer— .40, Höfer — .40, Spanek - .40, Végh —.40, Reiter .40, Resprich — .40. Günther - .40, Stein A. — .40, Ferenczy .50, Gerö.30, Sehvarcz P. .50, Böhm .50, N. N..30. 8. U. .30, N. N. .30.Egyesületi hírek.F e lh í v á s *  A fodrász-ipartestület deczember 15-én tartott közgyűlése azt a határozatot hozta, hogy az elhelyezést egy havi időtartamra 1906. évi január 1-től kezdve, ideiglenesen az ipartestületnél beszünteti és a munkanélküli segédek hatáskörébe utalja.Ennélfogva értesítjük a szaktársakat, hogy ez idő alatt elhelyezésben kizárólag 

VII*, N ag yd ió fa-u tcza  7. sz* a la tt, a munkanélküli fodrászsegédek csoportjánál részesülhetnek.
Mim ién a szakegyesttlethez czim- zett levél mellé, kivéve ha azok nem hivatalos ügyben intéztettek, kérjük a válaszbélyeg mellékelését.

A magyarországi borbély- és fodrászsegé
dek szakegyletének csoportjai a következők:

B udapest, II. kér. helyicsoport: Margit- körut 14, Kersáncz F. vendéglő (budai kis- pipa), minden csütörtökön összejövetel.III. kér. helyicsoport: Hermann M. vendéglő, Szent-Endrei-ut 1. sz.V. kér. helyicsoport: Arany János-utcza 18. sz. May-vendéglő.VI. kér. helyicsoport: Gyár-utcza 34. sz. Paga Ferencz vendéglő, minden csütörtökön összejövetel.V ili. kér. helyicsoport: Mária Terézia-tér 16. sz. Szabó Imre vendéglő, minden kedden összejövetel.IX. kér. helyicsoport: Tompa- és Liliom* uteza sarok, Janitsch vendéglő, összejövetel minden csütörtökön.X. kerületi helyicsoport: Martinovies-tér. Munkás Otthon helyiségében, összejövetel minden csütörtökön.
A r a d , 1. sz. csoport: Munkás-Otthon helyiségében, összejövetel kedden és pénteken.
Erzsé b o tfalva , 2. sz. csoport: Munkás-önképzőkörben, összejövetel kedd és pénteken.N .-K a n iz sa , 3. sz. csoport: Rákóezy- utezn 1B.



ff épszava könyvkereskedésében 
Budapest, Olt., ffyár-utca 1. sz.

Á n g y á n  B é l a fodrászati illat
szer- és pipere- 
czikkek raktára

Budapest V il i., Józse f- 
körut 9 (B azár-udvar).

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes fodrászati kellékekben és illatszerekben. Pontos és 
gyors kiszolgálás, ügy a helybeli, mint vidéki megrendeléseknél 5% pénztári engedmény.

.
Tessék  egy levelező- lapon kérni  a le gú jabban  megje lent  nagybani  képes  á r j e g y z é 
kem, melyben az  ös szes  fo d r á s z -  és  borbélykel lékek  és  s zám os  újdonság  ta lá lható.

K Á V É H Á Z - I H E G N Y I T Á S !Tisztelettel értesítem a t. fodrászsegédi kart, hogy kizárólag a fodrászsegédek részére 1905 deczernber 29-án, VII., Nagydiófa-uteza 7. szám alatt
a „ F  I G A R Ő“ -k á v é h á z a tmegnyitottam. Ezzel lehetővé tettem azt. hogy a fodrászsegédeknek egy állandó és minden tekintetben megfelelő otthont teremtsek, amennyiben a ,, M a g y a r országi borbély és fodrászsegé

dek szak egylete" a házban van. S za k e g y le ti tago k  
részére árkedvezmény.

Állandó czigányzene. R e g g e lig  nyitva.Szives pártfogást és tömeges látogatást kér, elvt. üdvözlettel
K u l i n  H . ,  a , , F i t j a r ó ‘-k á v é h á z  tu la jdonosa .

Szervezett fodrászsegédek találkozó helye!

F . hó 31-én este n a g y

Szilveszter-estély!!
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HIRDETÉSEK
fe lv é te tn e k  a k ia d ó h iv a ta lb a n

Budapest, I l ii. , Nagydiófa-u. 7.

Q F - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
‘ » g )  DRESZMANN KÁROLY

borotva-homorú köszörüldéje

villanyerőre berendezett mü- és borotva- 
homoru-köszörtildéje

Budapest, VI., K irá ly-utcza 78. szám alatt.

Aki Wer
borotváit, ollóit, haj vágó 
gépeit stb. kitünően, jót
állás mellett óhajtja kö- 
szörültetni, forduljon bi
zalommal fenti czéghez. 
Legolcsóbb bevásárlási 
forrás mindennemű első
rendű aczél-készítmé
nyekből. Vidéki meg
rendelések pontosan tel
jesítetnek. A t. fodrász 
urak figyelmét felhivom
,R0X0“- és versenykéseimre.

seine Rasierm esser, 
Scheeren, Haarschneide- 
Maschinen etc. vorziig- 
lich, mit Garantie ge- 
schliffen habén will, dér 
wende sich vertrauens- 
voll an obige Firma. Bil- 
ligste Einkaufsquelle in 
sámmtlichen la Stahl- 
waaren. Provinzauftráge 
werden prompt eifektuirt. 
Auf meine Roxo- u. Con- 
currenzmessermacheich 
die Herren Friseure auf- 
o merks?m.

Budapest ,  VII., E rzsébe t -k ö ru t  24 . szám.

Ha Ön
csakugyan elsörendükö- 
szörülést óhajt borotva
késein, úgy kérem egész 
nyugodtan czimemre be
küldeni és biztosítom, 
hogy állandó vevőm fog 

maradni.

Wenn Sie
für Ihre Rasiermesser 
eine prima Schleiferei 
habén wollen, so bitté 
sich vertrauensvoll an 
meine Firma zu wenden 
und ich versichere Sie, 
dass Sie meine stándige 
Kunde bleiben werden.

Legnagyobb aczélraktáromat ajánlom és kívánatra ár
jegyzékkel szolgálok.

Empfehle inéin grösstes Stahllager, wovon ioh auf 
» Wunsch mit Preiskourant diene. fp- -r >

Flasner Lajos
Budapest, V ili., József-körut 17.

❖
Első m agya r villanyerőre beren
dezett borotva-hom oru-köszörül- 
déje, aczéláru  és fod rászati czik- 
===== kék raktára. = =

Ajánlja dús választékú raktárát úgy hajnyirógépek, ollók, borotvák, 
fenöszijak, fenökövek, fésűk, kefék, valamint teljes fodrászati felszere- 

... =  lések és az összes pipereczikkekben. ■

Eredeti ROXO- és MONOPOL-BOROTVÁK minden szélességben és kö
szörüléssel. Köszörülések gyorsan, pontosan eszközöltetnek és 8 napon 
belül megküldetnek. Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
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V/ összes lent ábrázolt borotvák saját műhelyemben vannak köszörülve, használathoz egész készen len ve. dilik ónt franczia élll % keskeny 8 korona, fél- keskeny %  8.10 kor.. '/, széles Va 8.40 kor., ugyanazok fél homorú vagy egesz homorú éllel % keskeny 8.20 kor.. '/« félkeskeny :i.4(> korona. 7« félszéles :!.(>(» kor.. % széles 4 kor.
Paratjon jellegű borotvákkeskeny 4 kor.. »/9 széles 4.40. egész széles 5.-— kor.

ROHINOR a legújabb haj- és szakáll vágó-gép mint haj vágó I, 5 és 7 »«/«., vágásra, szabályozható fésűvel 8,— kor., ugyanaz kisebb k iv itelben mint a legrövidebb szakállvágó no 0,— kor., a legjobbnak el ismert „ J U V E L “  hajvágó-gép 8 és 7 vágásra 8 kor., 8, 7 és 10 kor., „.Ilivel" mint szakállvágó l/,2 r m. vágásra 7.— kor. Franczia Hangnem! 8 és 7 ™/„, vágásra 0,— kor., 8, 7 és 10 7. kor., szakállvágó y2 vagy 0 «/», 5 kor.

7í/7só magyar villanyár őre berendezett borotva homorú 
köszörű-műhely és saját gyártmánya aczéláruk rak
tára. Gyári raktár a legjobb angol, német, franczia. 
és svéd aczélárukban. — Szabadalmak tulajdonosa, 
magyar kir., franczia,, német birodalmi mintavéd
jegy és osztrák szabadalom. — Képes árjegyzékkel 
kívánatra ingyen és bérmentve szolgálok. — Kitün
tetve a/ 1900. párisi világkiállításon ezüst éremmel.

Midőn a tisztelt vevőimet az újonnan berendezett, 
V il i . ,  Baross-uteza 1. és IJllői-ut 4. szám alatti 
üzleteimre és különféle csikkekben megnagyobbít ott 
raktáram megtekintése végett felhívom., becses jóindula
tába magainat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

Z A O R Á L  J Á N O S .

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