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(Alt al<arunl<.
Zászlót bontunk, hogy köréje cso

portosuljanak a fodrász-segédek.
Férfias küzdelemre, bátor tettre szó

lítjuk azokat, a kik mint fodrász-segédek 
eszik száraz, sovány kenyerüket.

Hozzátok fordulunk szaktársaink! 
Lapot adunk kezetekbe, ezt a szellemi 
fegyvert, amely jobban támad minden 
kardnál és amely jobban védelmez 
minden paizsnál. Fegyvert kovácsol
tunk magunknak, fegyvert a ti számo
tokra fodrász-segédek, testvérek! Ezzel 
akarjuk védelmezni elnyomott test
véreinket, ezzel akarjuk elhárítani ellen
ségeink csapásait és ezzel intézünk 
támadást azok ellen, a kik ellenségeink.

Szaktársainknak, az ő áldozatkész
ségüknek köszönhetjük, hogy a „A Mi 
l a p u n k "  megjelent. Keserves munká
val megkeresett filléreiket adták össze 
a fodrász-segédek, hogy e lapot kiad
hassuk. Nagyon természetes hogy ez 
a lap a fodrász-segédek érdekeit fogja 
szolgálni, az ő igaz ügyüknek lesz 
bátor, félelem nélküli szószólója.

„A mi lapunk" hű tükre lesz ama 
viszonyoknak, amelyek közt a fodrász
segédek élnek. Nem lesz tekintettel 
semmiféle más érdekre, mint a fodrász
segédekére és kímélet nélkül fogja fel
tárni ama nyomorúságos állapotokat, 
amelyek a fodrász iparban dúlnak.

De „A mi l a p u n k "  nem elégszik 
meg azzal, hogy feltárja és ismerteti 
a fodrász-segédek szomorú helyzetét. 
Hanem küzdeni akar egy szebb, jobb 
jövőért. Harczossa lesz ama magasz
tos eszméknek, amely a világ vala
mennyi fölvilágosult munkásait lelkesíti. 
Vezére, tanácsadója lesz az elnyomot
taknak, biztatója, lelkesítője a csügge- 
dőknek, nevelője, oktatója a még fel 
nem világosodottaknak.

Igen jól tudjuk, hogy a munkásság 
csakis a szervezkedés segítségével 
képes magának jobb életviszonyokat 
kivívni. Tudjuk, hogy amire az egyes 
ember képtelen, azt elérhetik a szer
vezkedett ez°rek. Tudjuk, hogy az

egyes gyenge emberrel szemben mire 
képes a szervezett, öntudatos sokaság 
ereje. Tudjuk, hogy „Az egyesülésben 
rejlik az erő."

De megvagyunk győződve arról is, 
hogy az összetartás nem elég, ha az 
egyes nem* ismeri azt a jelszót, hogy 
a saját érdekét alá kell rendelni az 
összesség érdekeinek és ha nem tudja, 
hogy amit az összesség elér, azt min
den egyes javára éri el. Kell tehát, 
hogy az „Egy mindnyájáért, mindnyá
jan egyért!" jelszavát ismerje minden 
egyes szaktárs és kövesse is.

Ennek tudatától áthatva és ebben a 
meggyőződésben, szaklapunknak ápolni 
nevelni, fejleszteni akarja és fogja a 
szaktársakban az összetartozandóság 
és szervezkedés eszméjét.

„A mi lapunk" a felvilágosodott 
munkások százezreinek sajtójával kar
öltve fog a munkások egyesülési és 
gyülekezési szabadságáért küzdeni.

„A mi lapunk" mindent elfog követ
ni, hogy a mikor a fodrász-segédek 
siralmas helyzetét megismerteti, egyszer- 
smint megjelölje ama módokat, amelyek 
segítségével a helyzeten javítani lehet. 
Kijelöli azt az utat, amely a tespedés 
posványából kivezet és uj életre kelti 
a fodrász-segédeket.

„A mi lapunk", mint a szakegylet 
hivatalos közlönye, ismertetni fogja a 
szakegylet fontosságát, vezetésének 
irányát és czélját Feladatai között a 
legfontosabbak egyikéül tekinti azt, 
hogy az összes fodrász-segédeket a 
szakegyletbe bevezesse, ahol fiatalt és 
öreget egyforma lelkesedéssel fogad
nak.

„A mi lapunk" nem magán vállalat, 
nem nyereszkedés czéljából indult meg, 
hanem a fodrász-segédek tulajdona és 
minden jövedelmét a fodrász-segédek 
érdekeinek fejlesztésére és megvédésére 
fordítja.

A lelkesedésnek, mely szent eszmé
ink iránt megnyilvánul köszönhetjük, 
hogy megjelent szaklapunk. Önzetlen 
nemes érzéstől áthatott szaktársaink 
az első szám költségeit úgy adták

össze. Keservesen megkeresett fillérei
ket adták oda, csak hogy megjelen
jen szaklapunk.

Nem kívánunk a munkaadóinktól 
egyebet, mint méltányosságot, méltá
nyosságot mozgalmunk iránt. Ezt nem 
tapasztaltuk. Ellenben a rágalmak egész 
özönét szórták felénk. Jezsuita módon ki
szerkesztett czikkeiknek is köszönhetjük, 
hogy „A mi lapunk" megjelent. Ezek a 
rágalmak, ezek a műfelháborodások, 
melyeket főnökeink részéről tapasztal
tunk, ezek sietették lapunkat. Hála 
néked „Fodrász Újság."

Megakarjuk, sőt meg is fogjuk mutat
ni, hogy az évtizedés nemtörődömség
nek immár vége van. Munkához aka
runk látni! Erős, nehéz munkához. 
Nyílt, őszinte és komoly harczot fogunk 
folytatni mindazokkal, kik bennünket 
szervezkedésünk nagy munkájában 
meggátolni akarnak. Minket az igaz
ság vértez, őket az álnokság!

Mi velünk érez, mi velünk küzd 
millió és millió proletár testvérünk.

Igaz, hogy mienk a harcz, de részün
kön lesz a győzelem is. A szervezett 
millióké, a munkásoké a jövő.

Fodrász-segédek! Testvéreink! Szer
vezkedjetek, tömörüljetek, hogy a nagy, 
a felszabadító munkában ti is kivegyé
tek részeteket. Fodrász-segédek sies
setek ! Siessetek!

*  *
*

Szaktársak! Elmondottuk, hogy mit 
akarunk. Elmondottuk, miért adtuk ki 
e lapot és mit óhajtunk vele elérni. 
Hisszük, sőt megvagyunk győződve 
arról, hogy mindnyájan belátjátok, mily 
fontos e lapnak megjelenése és annak 
fentartása.

Legyetek tagjai mindnyájan a szak
egyletnek és járuljatok hozzá igaz szó
szólótok, „A Magyarországi Borbély- 
és Fodrász-Segédek Szaklap"-ja fen- 
tartásához.

Szervezkedjetek! Egyesüljetek és el
éritek mindazt, amit óhajtotok!
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Felhivds.
A budapesti borbély- és fodrász-segédek 

június hó 5-én, vasárnap d. u. 3 órakor, a 
Plasztikon vendéglőben, VI., Andrássy- 
ut 69. sz. alatt

nyilvános nagy gyűlést
tartanak, a következő napirenddel:

1. A szervezkedés czélja és haszna. 
2. Munkaközvetítés. 3. Kontárok elleni 
mozgalom. 4. A sajtó.

Szaktársak! Agitáljatok fáradságot nem 
ismerő buzgalommal a gyűlés érdekében.

A szervező-bizottság.

Figyelem !
A szakegylet tagjait felhívjuk, hogy e hó 

3-án, azaz péntek este 9 órakor a szak
egylet helyiségében tartandó

értekezletre
megjelenni szíveskedjenek.

Tárgy: A vasárnap tartandó nyilvános 
gyűlés előkészítése.

A kontárok ellen.
Június 5-én tartandó nyilvános gyűlésünk 

egy újabb lökést fog adni mozgalmunknak. 
Ezen a napon, ezen a gyűlésen kezdődik 
meg a czéltudatos agitáczió a kontárok el
len, ezen a gyűlésen fogjuk elhatározni, 
hogy milyen eszközökkel kűzdjünk meg a 
kontárokkal és hisszük, hogy eme gyűlés 
után, valamint jelen czikkünk is méltó felelet 
lesz mindazoknak, kik azt mondják, hogy 
mi az ipar ellen törünk, hogy a mi moz
galmunk, a mi egyesülésünk az ipar hátrá
nyára történik.

Tárgyilagosan óhajtjuk e kérdést fejte
getni, megvilágítani akarjuk minden egyes 
szaktárs előtt, hogy mi a nézetünk ezen 
kérdésben.

Az eddigi mozgalmak, melyek távol álltak 
tőlünk nem vezettek czélhoz, mert a leg
parányibb komolyságot sem láttuk ugy a 
mozgalomban, mint azokban kik azon moz
galmakat megindították, a legnagyobb törek
vés és erőlködés daczára a mozgalom úgy
szólván elzüllött és ma csak mint egy szálló 
ige maradt reánk, „hogy le a kontárokkal “

Igen mi is azt mondjuk, hogy le a kon
tárokkal. De előbb szükségesnek tartjuk vá
zolni úgy a munkás, mint a munkaadó 
helyzetét, valamint szükséges az is, hogy 
egészséges nézetet valljunk a kontárkodás
ról és ha ezt sikerül bebizonyítanunk, akkor 
azt mondjuk, hogy ezen égetően szükséges 
kérdést minnél előbb való megoldása szer
vezetünk egyik legfontosabb pontját fogja 
képezni.

A munkások helyzete napjainkban úgy
szólván a legrosszabb, tulhosszu munka
idő, nagyon sok üzletben (tisztelet a kivétel
nek) a bánásmód igen komisz, a bérviszo
nya pedig a munkásnak sehogy sincs 
szabályozva, a főnök és vendégek gaval
lériájára van bízva.

Számtalan sok baj van a mi e téren or-

j vosolnunk kell és ezeken a bajokon is 
! csak a szervezkedés utján tudunk segíteni.
| Ez a munkások helyzete nagyjában. Hogy, 
hogy állnak a munkaadók azt is leírjuk. 
Igaz ugyan, hogy lapunk nem arra való, 

i hogy a mesterek ügyes-bajos dolgait tár
gyaljuk, de ennél a kérdésnél reámutatunk, 
hogy a mesterek tehetetlensége volt az oka, 
hogy jelenleg milyen rossz viszonyok ural
kodnak a fodrász iparban. A fodrász ipar 
kedvéért tehát megtesszük azt, hogy a 
mesterek helyzetét alaposan, tárgyilagos- 

! san megismertessük. A mestereket, illetve 
: azok üzleteit osztályozni lehetne. Egyik 
! része az, kivált a ki a burzsoáziát szolgálja 
■ ki az meg van elégedve sorsával, 6, 10, 20 
i sőt több forintos bérletjegyes üzletfelei mel- 
! lett folyton azon sir, hogy a külvárosiak 
mit szólnak mozgalmunkhoz, őket tönkre
teszi a mi szervezkedésünk és itt a hol a 
munkás keres is valamit, sőt vannak üzle
tek ahol elég jól keres, itt a legrosszabb
nak lehet mondani a bánásmódot.

A belvárosi üzletek nem is tudják, nem 
is látják azt a konkurrencziát a mi a város 
többi részeiben a fodrász-mesterek közt 
dúl.

A belvárosi üzleteknek nem igen kell a 
versenyáru házhoz hasonló 6 krajczáros 
konkurrenssel, valamint a kontárok hadával 
megbirkózni, elismerjük sőt tapasztalataink 
után bátran azt mondhatjuk, hogy az üzle
tek 50% nem nyugszik egészséges alapon.

Nem nyugszik azért, mert egyrészt a kon- 
kurrenczia, másrészt a kontárok megszapo
rodása elvonta az úgynevezett szakmájában 
jártas főnök üzletéből a közönséget. És ezen 
rósz visszonyok mi ?eánk is káros hatás- 1 
sál vannak, ezért vagyunk ellenségei úgy a 
piszkos konkurrencziának, mint a kontá
roknak.

A kontárok ma Budapesten 11%  képe
zik a mestereknek, olyan szám, hogy elér
kezettnek látjuk az időt hogy minden ren
delkezésünkre álló eszközzel kipusztitsuk 
őket. Nem akarjuk a főnökök kegyeit keresni 
a jelen alkalomkor, de megjegyezzük, hogy 
ezen kérdés sikeres megoldása első sorban 1 
is mesterek érdeke, tehát ha komolyan aka
runk hozzálátni a gyom kipusztitásához, 
álljanak mellénk.

Mi radikális módon kipusztitjuk a kon
tárokat. Kipusztitjuk őket a legczélszeriibb 
eszközzel, csak munkánkba avatatlanok, 
járatlanok ne kotnyeleskedjenek.

Mi nem is hederitünk azokra az úgyne
vezett „hivatalos" közleményekre, melyeket 
az ipartestület hivatalos lapjában ellenünk 
intéztek, megyünk a magunk utján. Jézust 
idézzük, hogy: „Bocsáss meg Isten nekik, 
mert nem tudják, hogy mit tesznek."

De nem lehet az hivatalos vélemény, 
lehet, hogy (P.) űré, lehet, hogy a belvá- 
ros-é, de nem az adó, a házbér és egyébb 
terhek által kizsákmányolt kisiparosok-é.

A ki tehát azt akarja, hogy a fodrász 
ipar a teljes elzüllésnek ne induljon, a ki 
azt akarja, hogy a fodrász ipar virágoz
zon és benne úgy a munkás, mint a munka
adó az élet fentartásához szükséges esz
közöket megtalálja, az csatlakozzon hoz
zánk.

A ki nincs velünk, az ellenünk!
Mi nem frázisokkal, hamis jelszavak 

alatt akarjuk toborozni híveinket, hanem a 
tudás, a haladás fegyverét használjuk, a 
maradiság, a nemtörődömséggel szemben. 
A júniusi 5-iki nagy gyűlésünkön meg lesz 
jelölve az ut a melyen haliadnunk kell, 

í majd kitudódik, hogy kik az ipar megölői,

majd kitudódik, kik az ipar ellenségi. Mi e, 
vagy (P.) ur? Harcz lesz, erős harcz, az 
osztálytudat alapján, a melyben elleneink, 
kik mozgalmunkat ócsárolják, úgy eltűnnek, 
mint a siilyedö hajóval a patkányok.

(Folytatjuk.)

Szervezkedjünk.
(TV. ö .)  Ha visszapillantunk a múltra és 

figyelemmel kisérjük a jelent, látnunk kell, 
hogy nálunk, valamint a többi kulturálla- 
moknak munkásai szervezkednek.

Bizonyára nem azért, hogy az által szóra
kozást keressenek, de igen is, hogy a nyo
morúságos helyzetükön, a mi már elvisel
hetetlen, némiképen javítsanak. S mi a kik 
legjobban hátra vagyunk maradva, összetett 
kezekkel tétlenül nézzük a történendőket.

Közönyösen vesztik, s néztik. hogy süllye
dünk a lejtőn rohamosan a mélység felé.

Egyetlen egy iparág sincs, a hol ne lenne 
rendszabályozva a munkaidő, minden szak
mának meg van a rövidebb vagy hosszabb 
munka ideje, nálunk még az is hiányzik. 
Szégyen gyalázat, hogy vannak üzletek, a 
hol a segéd reggel 5 órától este 10 óráig 
van üzletben, vagyis 17 órát tölt naponta 
zárt falak között, ebből csupán egynegyed 
óra számítódik le, mert hiszen ebédelni is 
csak kell, azt a negyed órát tehát nagy 
kegyesen elengedik a rövidke munka időből 
princzipálisaink.

Hogy e hosszú munka idő mily káros 
hatással van egészségünkre is, elégé bizo
nyítja a statisztikai-kimutatás, a miből vilá
gosan kitűnik, hogy közülünk, fodrászok 
közül több mint 50°/« pusztul el az úgy
nevezett proletár betegségbe, gyilkos tüdő
vészbe.

És mi csak hallgatunk, tűrjük tovább, 
várjuk, hogy majd más fogja a mi helyze
tünket megjavítani, holott világosan láthat
juk, hogy csupán magunk segíthetünk nyo
morult helyzetünkön. Ébredjetek !

Szüntessük meg ezt a gyalázatos állapo
tot, mutassuk meg, hogy mi is férfiak s nem 
bábok vagyunk. Halljátok és értsétek meg 
a kor intő szavát, szervezkedjünk. Szervez
kedjünk kétszeresen, hogy minél hamarabb 
lemoshassuk rólunk az elmaradottság szé
gyenfoltját.

Én azt hiszem redukálni lehet a munka 
időt, mondjuk reggel 7 órától, este 8 óráig, 
déli ebéd idő 12— 1 óráig, a nélkül, hogy 
a t. főnök urak ebből kifolyólag anyagi 
kárt szenvednének.

Hogy tehát ezt mennél hamarább meg
valósítsuk és részünkre emberségesebb 
bánásmódot, emberhez illő megélhetést biz
tosítsunk, szükséges az összetartás, tömö
rüljünk tehát szakegyletünkben, a szent 
csarnokba, lássunk vasszorgalommal a 
munkához, hogy rövidesen elérhessük. 
Nyújtsatok baráti jobbot, ezer örömmel 
fogadjuk azt. Sorakozzatok zászlónk alá, a 
melyre a szabadság, egyetértés és testvéri
ség van felírva. Legyen a jelszavunk „egy 
mindannyiért és mindannyian egyért."

Ne legyen szaktárs aki hiányozna közü
lünk, ki elmaradna zászlónk alól, jutalom 
meglesz, a küzdés bármilyen nehéz is, az 
eredmény nem fog elmaradni.

A győzelem a mienk fog lenni. Fel a 
munkára !

Éljen a 8 órai záridő!



S Z E M L E . jtik, Ítéljenek. Hisszük, hogy szaktársaink ezzel szolgáljanak mintaképül az összes
, . . .  , , Ítélete mérvadóbb, mint azon egyén kifoka- szaktársaknak. Válljanak büszkeségére szak-

A mesterek küldöttségeket menesztetlek dásai. egyletünknek, amely egyebek között az
a miniszterhez a szegedi kongresszus hatá- Tisztelt gyászoló gyülekezet! Szomorú ez emberi öntudat és méltóság nevelését irta
rozatat pártolva, megmozgatnak mindent, a gyülekezet; de hisz az élet is szomorú, zászlajára,
hogy ezen csonka pihenő napunkból még nem csoda ha csattanója a legszomorubb
2 orat elsinkofaljanak. Ravaszságuk meg-1 — a halál. — A szegény, a küzdő proletár D. . .
nyilvánult mar akkor, midőn az önképzőt I életének a javarészét a munkának szenteli, P is z te r  K álm án
felkertek, hogy csatlakozzon mozgalmunk- s e közben a gyilkos betegségtől nincs ami
hoz. Az önkepzö nem állt kötélnek az egy- és aki megóvja; mert ez a társadalom csak 26 éves korában a gyilkos tiidövész 
szer, de nem fog állni kötélnek a mi szer- azt nézi, hogy a munkásra minél több tér- pusztította el szaktársunkat. Lelkes har- 
vezetünk sem, hanem önállóan, kellő érvek- hét rakjon, de nem törődik következmé- ezosa volt szakegyletünknek. Ott volt a 
kel ellátott memorandumban felvilágosította nyeivel. szakegylet megállapításánál, ott volt minde-
a minisztert, hogy a vasárnapi munkaszünet Elköltözött társunk! Te a munkában nütt, hol szaktársaink érdekéről volt szó. 
ha még fokozottabb mértekben is lesz ki- együtt valál velünk, az elnyomottak közös Hozzá méltóan, mint egy harezost, úgy 
terjesztve, legkevésbé sem lesz az ipar érzése hozott ide bennünket, hogy mintegy temettük el. Eltemettük, elkísértük utolsó 
hátrányára. fogadást tegyünk tetemednél, hogy addig útjára. Emléke élni fog közöttünk.

Nem tudjuk, hogy miként fog a miniszter nem nyugszunk mig e korhadt társadalmi —
cselekedni, de annyit mondhatunk már előre rendszer meg nem dől és akkor az emberek Könyvtár. A szakegyletnek ez idő szerint 
is, hogy ha a munkások erdeke ellen fog Halála sem lesz oly fájdalmas hozzátartozó- még nincs könyvtára Fedezetünk nincs arra 
torm úgy szemközt fogja falaim magat az ikra. Mig Így minden egyes munkás korai nézve, hogy könyvtárt létesíthessünk, 
osztalytudatos fodiász-segedekkel es ha halála a társadalom bűneit terheli. Nyugodj Felkérjük mindazokat, kik könyvtárunk 
rendeletelve vagy törvényeivel javunkra békén! Neked már nem fáj az élet; elmúl- megállapításához hozzájárulni óhajtanak, 
nem szabályozza .a munkaszünetet, majd tak gondjaid — megkönnyebültél. úgy felesleges könyvüket bocsássák a szak-
alkotunk akkoi mi törvényt, szabályozzuk Reánk ismét több munka vár, a te helyed egylet könyvtára javára, 
majd mi a munkaidőt, a vasárnapi munka- kell betölteni, hogy a küzdés eredménye- __
szünetet. __ se5b legyen. Nyugodj! Nyugodj! A szakegyleti munkaközvetítés már ugy-

u . . .  . , ,  .... gy búcsúztatta el Nemeth Géza szak m - sz5jv^n ^  ment a köztudatban. A legfino-
Kamaraiválasz ások A atkozott szocziahs- šunk draga halo ttunkat. Ebből tokét akar mabb üzlettől kezdve minden rangu és rendű 

ták a kamarai választások alkalmával nem i kovácsolni Paulik Jóska. Sztrájk ezun alatt t - icrénvbe veszi közvetitésiinket 
szavaztak Joszt urra. Jpszt ur tehát kibu- a „Fodrász Újságban« összehord hetet-havat. Dijtalan az I . Jy e z é s  úgy a főnök, mint a 
kotr. Bukásának oka a mit nagy szerényen Rugdalodzik ide-oda. Mi azt mondjuk neki, réSZéről Vidékről is számos mee-
maga is beismer a „Fodrász Újság" hasáb-' hogy a kutya ugat, a karaván halad . . . bízást kapunk " " *
iai" , ,.a szocziáliíSÍák vohale A paktumokban; “ ' _  A'szakegylet vezetősége gondot fordít a
megoszult ipaitestiileli elnöknek az egyszei j . félnek A következő körlevél iött munkaközvetítésre, hogyha az ipartestület- 
nem sikerült a terve. Kibukott onnan, a ho . A . , ve * a Koveueezo ki iitvei jón . , , átiratunkat ic
rcak a maraHicácrnt a P7nnfot kónviQPitP kezeink koze „A budapesti fodrász-segedek liez ez nanyban intézet átiratunkat kicsit is 
csak 3 maradisagot, a ezoptot képviselte, „ Dénztárá“-tól • megfontolják a mesterek, úgy hisszük, hogy
volna. De hat muszáj kamarai tagnak len- p eTegsege yzo Penzid,d • munknknzvptitpsiink tökólptp* Ipqz Syni? Mp.nl 1 Pl-.Pt a nálknl ic a7 inar p .-Hp I Tisztelt kollépa ur! Nemzetközi szocziálisták munkaközvetítésünk tökéletes lesz.
1 1 I P Le,Iiet ? néjkld 1S a pai e! df '  ' betet-segélyző pénztárunkra is kivetni óhajtják koncz ' De mig vannak Fischereiok, hol csak bűn 
keit kellően megvédeni. Utt az ipái testület. û n é|ies hálójukat, nekünk ezt tétlenül nézni nem terem és mig vannak Szicíliaiak, kik kutyá- 
Vigyen Joszt ur az ipái testületbe egy kis | szabad, s tennünk kell valamit, hogy merész vágyu- nézjk a munkanélküli fodrász-segédet,
eletet. Vedje ott kellően az ipar érdekét. a ^ In f^ a ió 1 törekvéseinkbe felkérjük t kollega addig a vezetőség minden igyekezete meddő 
Harczo jón ott a kontárok megszaporodott | J g *  S  W  évi llS Í marad.
hada ellen. Küszöbölje ki azt a gyalázatos, | czjus hó 25-én, (péntek) este 8 órakor, a pénztár A húsvéti mint a pünkösdi kisegítések 
piszkos konkurrencziát, a mi manapság a ■ helyiségében tartandó sziikebb értekezletre feltétlen jj- n̂t érkezett tömeges megkereséseket alig
fodrász iparban van ; tudta lebonyolítani a munklközvetitő. 8— 10

Ha ezt megteszi es ha a felsorolt b a jo -jS V v a n  g s segítségére feltétlen szűk g„t {{ jg fjzettek a kisegitöknek>
kért nem szóval, hanem komoly tettel is j_ját féinek kolléga urak? Peddig eszünk Sőt Burnagy ur, ki az ipartestület köz- 
sikra száll, akkor biztosíthatjuk, hogy azok á -ba se volt a hálónkat"0 kivetni, gyűlésén tíizzel-vassal akart bennünket a
az „atkozott szocziahstak is . méltányolni ; jdövel csin|jllllk és ezt be is valljuk föld sziliéről kipusztitani; már ő is igénybe
lógjak, nogy joszi m vaiaKi. őszintén mi még ott is maid eev kis tabula- veszi munkaközvetésünket. Megjött a jobbik

Mert a szocziálisták nem beszélnek, I™- va^ a p é n z Z á l W a  rová- esze, és hisszük megjön m in& oknaV kik
nem cseieKeaneK. son és ha a nemzetközi szocziálisták veszik elfogult bírálatot gyakoroltak velünk szem

maid kezükbe a pénztárt, legalább is lesz lien-
Egy halotti beszéd és a strájk. olyan mintaszerű a kezelés mint most. Elhelyeztetett helyben 84 szaktárs állandó

A félelem még korai volt „kolléga urak." ; alkalmazásra, 225 szaktárs kisegítő és 31 
Május hó 4-én temettük el Piszter Kálmán Egy kis türelem. Még nem szőtiik meg aj szaktárs vidékre. Munkabérek 60'7o ‘44 kor. 

szaktársunkat. Ravatalára díszes koszorút1 „hálót." De ha majd elkészül, ha szerve- j teljes ellátással, 26%  24—32 koronáig fel
helyeztünk. zett hadisorban felállunk mi halászok akkor jes ellátással, 14% 40—60 koronáig ellátás

A tüdővész pusztította, a proletár beteg- a betegsegélygő-pénztár, melyhez egy kis j nélkül, 
ség emésztette el szaktársunk életét. A szer- (jussunk nekünk is van, biztosan tudjuk a! f 7 -
vezett fodrász-segédek méltó módon rótták „hálónkba" fog kerülni, akár akarják a| Razzia. A rendőrség „éber" szeme meg
le kegyeletüket elhunyt szaktársunk iránt, „kolléga urak/akár nem. akadt a munkanélküli fodrász-segédeken
A betegsegélyző-pénztár is 3 mond három ”  ̂ és razziát tartott a „Fischereiban."
egyénnel képviseltette magát a temetésen.. I Az Akáczfa-utczai Fischer-féle kávécsar-
A három egyén közül egyik a háttérben 1 nokot körülzárták a rendőrök és körülbelül
jegyzeteket csinált azon beszédből, melyet Vegyes közlemények. j 1 0 -1 5  fodrász-segédet igazolás miatt be
szervezetünk képviseletében Németh Géza kisérte a kerületi kapitányságra,
szaktársunk tartott a ravatalnál, ügy elfer- Felhívjuk a szakegyesület tagjait, hogy j A rendőrség eljárását elitéljük, mert a 
ditent, úgy elmagyarázni‘egy beszédet csak tartózkodjanak a szeszes italok élvezetétől legigazságtalanabb dolognak tartjuk, hogy 
igazán olyan egyén teheti, kinek a szolgalelkii és hassanak oda szaktársaink körében, hogy ha ártatlan embereket, kiknek egyébb bűnük 
megalázkodás, a talpnyalás, a denuncziálás azok is, a kik még távol állanak a szak- nincsen, mint hogy munkanélküliek azokat 
a kenyere. * egylettől, mértékletesen éljenek. Egyáltalá- úgy kezelje mint a közveszélyes betörőket.

Hogy tájékozva legyenek szaktársaink bán tanúsítsanak a szakegylet tagjai őntu- De azért szaktársainknak is adhatunk egy 
ezen nevezetes halotti beszédről, ide iktat- datos férfiakhoz méltó magaviseletét és tanácsot, ez pedig a következő: Ne járja-

m  *  J L m  W A  v t A  A  Legolcsóbb bevásárlási forrás mindenféle fodrászati műszerek, illatszerek és beli flLlilSSa G§ aSL&SSL rendezési tárgyakban. Saját bajuszkötő-ipartelep; állandóan újdonságok. Kérje
szükséglete esetén legújabban megjelent, számos illusztráczióval ellátott nagy 
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nak, ne menjenek ilyen odúkba, ilyen bar
langba.

Mennél többen vagyunk, annál többet 
nyújthatunk. Mondjatok hát búcsút a lebu- 
joknak, a kártyabarlangoknak, jöjjetek hoz
zánk.

Ipartestületi elhelyezés.
Szidnay — van-e ki e nevet nem ismeri? 

Nincs! Akkor azt is tudja róla mindenki, 
hogy neki a faczér borbély-legény senki, 
és semmi. Igen ő azt mondta, hogy csak 
akkor valaki, ha üzletben van, mert őt 
csak a főnök urak és az alkalmazásban 
levő segéd urak , fizetik. Hogy e kijelen
tésre a faczér segédektől mit kapott, azt jó 
lesz megkérdezni. Ő pénzért mindenre 
kapható, még el is helyezi a faczér
segédet. Sőt az a legjellemző ránézve 
csakis azokat helyezi el, a kik pénzt 
adnak neki. Nem sokat csak 1 0 -2 0  
koronát kíván, s ha valaki tud annyit adni, 
az már valaki, nem senki és semmi.

Dehát a milyen nyomorúságban van a 
szegény faczér borbély-legény, nem igen 
dobálódzhat a koronákkal s igy ki van 
téve annak, hogy senki és semmi legyen, 
ha csak öntudatos társait nem követi, a kik 
régebben felismerték az egyesülésben rejlő 
erőt és tömörültek a szakegylet oltalma alá.

A szakegyletbe mindenki otthonra lelhet, 
a hol nem mondják neki, hogy senki és 
semmi. Mert ott mindenki egyforma nagy
ság, ott nincs ur és szolga.

2.—, Márton Gyula által 3 20, Nedclkov Mirkó 3.95, 
Schmidt János által 1.—, Baszting által 1.70, Fun- 
daniel J. által 2.20, Baszting áltál 5.86, Óváry Elek 
által 14.—, Tordy Péter által 3.20, Bató D. Tivadar 
1.60, Marschall I. 2.44, Flaschner Lajos 1.—, X. Y. 
1.—, Kovács György 1.—, Gertler Adolf 1,—, Scharle
M. .40, Bata L. 1.—, Thonia F. —.60, Fuderer J. 
2.80, Erdelicz J. 2 .—, Kratochvill R. 1. - ,  Horacsek i
F. 1 . - ,  Varga J. - .2 0 ,  Kozler F. 1. , Müller K.l
1. —, Horváth Ferencz álal 30.60, Jerusse Gábor által i 
13.76, Nagy Géza által 9.90, Jerkov V. 1 . - ,  Brankov 
J. 1 . - ,  Stein Tamás által 4.50, Balassa és Trsa.
2 . - ,  Lipp Ferencz 2 . - ,  Dreszmann Károly 2 .—, 
Gáspár Testvérek 2 .-  , Pulyer Fiilöp által 2.—, 
Fiirstinger Ottó és Mária 2.—, Komlós G. -  .30, 
Einzig H, -  .30, Vidor I. 1 . - ,  Weisz E. - .3 0 ,  
Svartzenberg M. —.40, Kása S. 1. , N. N. —.40, 
D. L. - .4 0 ,  Adler M. -  .10, N. N. - .1 0 ,  N. N. - .2 0 ,
N. N. - .2 0 ,  N. N. .10,

Piszter Kálmán szaktársunk koszorújára 
adakoztak a következők:

Németh Géza ivén: Horvát F. — .30, Jerusse
G. —.30, Sojkin J. —.40, Mayer J. —.30, Mamuzich 
—.30, Zdrnia M. —.30, Danczinger — .30, Nagy 
Géza —.30, Tóth A. — .40, Szaner M. —.30, Bató 
T - .3 0 ,  Kozler F. —.30, Végh J. - .4 0 ,  Csenky M. 
- .2 0 ,  Deffert - .6 0 ,  Tóth Zs. - .2 0 ,  Valtereich — .20, 
Óváry E. —.60, Schvartz P. — .40, Hoffmanu Gy. 
— .20, Sibolitz M. —.20, Dover P. — .40, Brikits J. 
— .10, Krasztl P. — .20, Berger M. —.20, Kiczl J. —.40, 
Deres J. —.10, Lehnart —.30, G. P. — .10, Atlasz 
—.40, Fischer M. —.20, Barocsay —.20, Árvay D. I 
1.20, Faucsik B. —.20, Stein T. —.20, Weisz A .— .20,! 
Serber V. —.20, Lehosch - .2 0 ,  H. G. -  .20, Helitát 
—.10, Pulzer F, — .20, Schuster J. —.20, vMikus J. 
—.30, Bozó K. —.20, Gottman —.20, Perkov —.10, 
Jöczer —.20, Dritos F. —.20, Schneider —.40, Voro- 
zim —.40. Márton Gyula ivén; Balogh P. —.40, 
Bolemány —.40, Pajtás —.40, Reiter — .40, Bugás J. 
Tordi P. —.60, Kovács M. —.40, Stefatits — .20, j 
Kunpanás —.30, Kocher F. —.40, Vida P. — .20, 
Uranzokel —.60.

Magánhelyiség.
Akkor midőn mozgalmunkat megkezdtük, 

czélunk mindjárt az volt, hogy otthont 
teremtsünk a szakegyletnek. Anyagi erőnk 
ugyan nem igen volt hozzá, de a lelkes 
agitáczió, mely minden irányban megindult 
a szakegyletért, meghozta gyümölcsét. Már- 
czius 15-én már Hajós-utcza 17. szám alatt 
magánhelyiségben volt a szakegylet, de a 
mozgalmunk, valamint a munkaközvetítés 
czéltudatos irányítása következtében kény
telenek voltunk május hó 1-én, Dessewffy- 
utcza 26. I. em. egy nagyobb helyiséget 
felvenni.

Az uj helyiségben külön olvasó-éstársalgó- 
szoba van, a munkaközvetítést pedig külön 
iroda helyiségben bonyolítjuk le.

Az őszre valószinti, hogy egy nagyobb 
helyiséget fogunk felvenni, hol kedélyes
estéket és különféle ünnepélyeket is rendez
hetünk majd. De ehhez kitartó munka kell 
szaktársak! Tegyük meg kötelességeinket a 
szakegylettel szemben.

Az ideiglenes vezetőség ez utón mond 
köszönetét mindazoknak, kik a bebutoro- 
zási alaphoz hozzájárultak.

Németh Zs. —.30, Lukács J. —.30, Barátky — .40, j 
Sauer M. 1. , Nagy B. —.20, N. N. —.20, Kateter 
—.20, Pintye Gy. —.20, Löwi M. —.10, Keler— .30, 
Scholinger —.40, Espar D. —.30, Melik F. —.40, 
Szikantai R. —.20, Roszucky —.20, Kolvics —.20, 
Svatsicza —.20, N. N. —.20, Síkos A. 1.—, Nebánsd- 
virág —.20, Erdős —.30, Benedek —.20, Piszter K.
I. —, Martin A. 1.—, Arvay Dezső által 8.60, Steiger- 
vald 1.—, Folit Mariska —.60, Zdrinia M. 2.50, 
Mayer J. 3.—, Balicz I. 1.10, Kirucza Sándor által 
13.—, Szojkin István által 2.90, Schvartz Péter 5.50, 
Kokron Péter által 4,40, Schluh Ferencz 1.—, Juhász 
Medárd 4.30, Stefatics Antal 8.70, Klein J. — .20, 
Jakobovits Emil által 4.—, Részér Pál 1.20, Névte
len - .4 0 ,  Czeglédi Z. - .4 0 ,  Götz J. - .6 0 ,  Spitzer
J. —.40, Schmidt ur 1.—, Cz. Z. —.30, Benkö F. 
—.40, Eberhardt I. —.40, Klein Ö. 1.—, N. N. —.40, 
Bernhardt 1.—, Hay ur —.40. N. N. —.74, Sípos L. 
1 - ,  Hajós L. 1 . - ,  N. a. Z. Gy. o. —.40, Kir.er M. 
N. N. — .40, Siki E. L —, Riesz M. 1.—, Sipos L. 
1.—, Schvartz Gy. 5.—, Héder A. —.40, Kaszás L.

Márczlus 15 és május 1.
A kor szellemét megértve, a munkástest

vérekhez való szoros összetartózandóságnak 
tanujelét adták szakegyletünk tagjai márczius 
15-én, midőn az összmunkássággalkivonultak 
Petőfi Sándornak, a proletárok költőjének 
szobrához, s kegyeletük lerovása után kellően 
méltatták a költő életét és költészetét, 
melyekből a világszabadság nagy és nemes 
eszméje árad a munkásnépre.

Május elsejének megünneplése, mikor az 
egész világ proletáriátusa leteszi kezéből 
egy napra a munka-szerszámait és egy 
közös testvéri kézszoritásban fejezi ki 
gondolatait, nálunk is leginpozánsabb mó
don érvényesült. A szakegylet tagjai ki
vonultak a Reklám-kertbe, hol a nap 
jelentőségét Garbai elvtársunk méltatta. 
Megrajzolva a jövő képét a mikor 
a munkásság a hosszú és áldatlan küzdel
mek után teljes jogai birtokába jut és meg
elégedett, boldog lesz.

Vigalom.
Az első kedélyes-estélyt, a Kereskedelmi 

alkalmazottak szakegylete helyiségében tar
tottuk meg. Fényes műsorral egybekötött 
kis vigalom volt. A helyiséget melyet a 
kereskedelmi alkalmazottak ingyen adtak át 
részünkre már 9 órakor megtöltötte a nagy
számú közönség. Az általános munkás 
dalárda nyitotta meg az estélyt, a munkás 
himnusszal. Zajos tapsban volt részük úgy 
hogy 2-szer is meg kellett ismételni az 
énekszámot. Ritter Arnold kupiéival, Kürthy 
Janka énekszavaival, Vidor Jenő szavalattal 
szórakoztatta a közönséget. Balogh Pál 
szaktársunk neje szép zongorajátéka mellett 
tánezra perdült a fiatalság. A négyest körül
belül 50 pár tánczolta.

A második tánczvigalmunk április 26-án, 
a Saphir-féle tánezteremben volt, a vígszínház

növendékei élvezetes műsorral mulattatták 
vendégeinket. A kedélyes tánczinulatság 
daczára annak hogy a szezon végére jártunk 
mégis szépen sikerült és reméljük, hogy úgy 
a hölgyek mint szaktársaink és vendégeink 
mindenkor megfognak jelleni majd a szak
egylet által rendezett vigalmakon.

A vigalmi bizottságnak ugyan sok nehéz
séggel kellett megküzdeni. De minden kezdet 
nehéz. És ez vigasztal bennünket.

A következő feltilfizetések történtek melyért 
ezúton mond köszönetét a vigalmi-bizottság.

Dreszmann 4.—, Barocsai L. 2.—, Sipos L. 4.— , 
Schvach 2.—, Möder P, 3.— , N. N. —.80, Andriskov 
S. 3.—, Özv. Szabados J.-né 6. - ,  Niederliinder Netti 
4 .—, Niederlander Juli 2 .—, P. R. 1.—, Gáspár 
Testv. 3.—,

T. olvasóink figyelmét felhívjuk M é s z á- 
r o s  A. olcsó áruháza hirdetésére.

Egyleti hírek.

Választmányi ülés minden hó első és har
madik csütörtökén.

A választmányi tagok felkéretnek, hogy 
a választmányi ülésekről igazolatlanul távol 
ne maradjanak, mert 3-szori igazolatlan 
távol maradás után a választmányi tagság 
megszűnik.

Pénztári órák  kedden és pénteken este 
V^-től 10-ig. Vasárnap d. u. 3—6-ig.

Munkaközvetítés délelőtt 8— 12-ig, dél
után 2—6-ig.

A szakegyletbe be lehet iratkozni nappal 
a gondnoknál, az esti órákban a napi biz
tosoknál. Beiratási-dij 50 fillér. T agsag i-  
dij hetenkint 30 fillér, \

A szakegylet tagjai részére a következő 
előnyöket nyújtja: Munkaközvetítést, jog v é
delmet, utas-segélyt, munkanélküli segélyt.

A vigalmi-bizottság junius 16-án, este 8 
órakor ülést tart. Napirend: 1. Pénztári je
lentés a lefolyt vigalomról. 2. Kirándulás.

Mindazon tagok, kik egyleti járulékaikkal 
hátralékban vannak, felkéretnek, hogy a 
legrövidebb idő alatt rendezzék hátralékaikat.

Jegyzőkönyvi kivonat a budapesti borbély- 
és fodrász-segédek szakegyletének alakuló 
közgyűlésén. Várossy Károly üdvözli a 
nagyszámban megjelent tagokat. Jegyző
könyv hitelesítésére Flór Mihály és Nagy 
Béla szaktársat küldi ki. A jegyzőkönyvet 
Mamuzich Károly vezeti. Az ideiglenes 
vezetőség Geiger Árpád titkár a jelentést 
terjeszti elő. Terjedelmes beszámolójában 
felemlíti, hogy azon lelkes agitáczió mely a 
fodrász-segédek között megindult meghozta 
gyümölcsét az ideiglenes vezetőség kellő 
összeget előteremtve, a szakegyletnek 
magánhelyiséget bérelt. Összetartásra buz
dítja a jelenlevőket. Horváth Ferencz id. 
pénztárnok a pénztári jelentést terjeszti elő 
kéri a közgyűlést hogy az ideiglenes veze
tőség jelentését vegye tudomásul és adja 
meg a felmentvényt.

A közgyűlés a felmentvényt megadta. Az el
nökség és a választmány megválasztása után 
az alapszabályok módosítása következett, 
Geiger Árpád titkár bemutatja a közgyűlésnek 
az uj alapszabály tervezetet kéri a közgyűlést 
hogy azt vita nélkül fogadja el. A közgyűlés 
az alapszabályok módosítását egyhangúlag 
elfogadja és megbízza a vezetőséget hogy 
azokat a legrövidebb idő alatt a belügy
minisztériumhoz felterjessze.

Több tárgy nem léven az ülés Várossy 
elnök éltetésével véget ért.



1. szám. MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- és FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA 5. oldal.

Jegyzőkönyvi kivonat az 1904. április hó 
1-én tartott választmányi ülésről.

Óváry Elek elnöklő alelnök megállapítja 
a határozatképességet, bejelenti, hogy az 
elnök betegsége miatt akadályozva van 
megjelenni.

A napirend a választmány megalakulása.
Óváry alelnök ajánlata folytán titkár lett 

Geiger Árpád, pénztárnok Horváth Ferencz 
és B alog  Pál, háznagy Buzsajovszky Nándor 
és Árvái Dezső, könyvtárnok Márton Gyula ; 
és N agy  Béla.

A választás megejtése után Óváry Elek 
alelnök kéri a megválasztott tisztviselőket, 1 
hogy lelkiismeretesen teljesítsék kötelés- 
ségtiket.

Baszting megválasztatott 30 korona fize-! 
téssel elhelyezőnek. Ezzel az ülés véget ért.

Jegyzőkönyvi kivonat felvetetett 1904. évi1 
április 22-én.

Várossy Károly elnök a határozatképes-; 
ség megállapítása után átadja a szót Árvay 
Dezsőnek, ki napirend előtt felszólalt sze- j 
mélyes ügyben. Várossy elnök eloszlatja 
Árvay aggodalmait. A titkár a lakás ügy I 
miatt tesz jelentést, jelenti, hogy a ház a ' 
melyben a szakegylet van, el lett adva és | 
az uj házi ur saját czéljaira fogja a helyi
séget felhasználni, igy utána kell nézni ren -! 
des lakás után. A választmány többek hozzá- ! 
szólása után határozatiig kimondja, hogy1 
igénypert indít a házi ur ellen az esetben, j 
ha 1-én ki kell költöznje.

Egyben megbizatik Óvári Elek, hogy ez | 
irányban tegye meg a lépéseket.

Titkár jelenti, hogy a Baszting Berlinbe' 
utazik, igy a gondnoki állást be kell töltetni. 
Ajánlva lettek Weisz Arnold és Flór Mihály, j 
Titkos szavazat utján 13 szavazatot kapott! 
Weisz, 55 szavazat esett Flór szaktársra, i

Elhatároztatott, hogy a munkaközvetítés; 
tárgyában egy átirat intéztessék az ipar
testülethez.

Pajtás András lemondását nem veszi tudo
másul a választmány, több apró ügyek után 
az ülést Várossy elnök bezárja.

Mamuzich Károly , jegyző.

VIDÉK.
Felhívás a vidéki borbély- és fodrász

segédekhez! A budapesti borbély-és fodrász-1 
segédek szakegylete 1904. márczius hó vO-án 
tartott közgyűlésén alapszabályait módosí
totta olyképen, hogy szakegyletünk műkő- j 
dése ne csak a fővárosra, hanem az egész 
országra kiterjedjen. Az alapszabályok módo
sítását 116605/9U4. sz. alatt felterjesztettük 
a belügyminisztériumhoz, rövid időn belül 
vissza fogjuk azokat kapni, mikor törvé
nyesen megkezdhetjük működésünket az 
egész országban. De addig is nem szabad 
tétlenül maradni a vidéki fodrász-segédek
nek. Elő kell készíteni a talajt, már előre kell 
a központnak az összekötetést megszerezni, 
már előre is szükséges, hogy a vidéki fod
rász-segédek szervezkedjenek. A 6933/901. 
sz. belügyminiszteri rendelet értelmében 
asztaltársaságoknak nem szükséges, hogy 
kormányhatóságilag jóváhagyott alapszabá
lyokkal rendelkezniük. Minden városban 
tehát, ahol 15—20 szaktárs dolgozik, alakít
sák  meg az asztaltársaságot. Az asztaltár
sa ság  m egalakítását levél utján rögtön 
jelentsék be szakegyletünknek. Felvilágosí
tással, valamint útbaigazítással azonnal szol
gál akár a szakegylet vezetősége, akár 
szaklapunk szerkesztősége.

A szervezkedés nagy munkája kell, hogy 
vidéken is megkezdődjön.

Egyben pedig felszólítjuk vidék szaktár
sainkat, miután állandó rovatot akarunk a 
vidék részére fentartani, hogymindenünnen 
kimerítő tudósítást küldjenek szaklapunk 
szerkesztőségének.

A lapért indítsanak legmesszebb menő I 
agitácziót, hogy ne legyen egy vidéki fodrász- j 
segéd se, ki nem előfizetője szaklapunknak. | 
Az előfizetést vidékre is egész évre 2 kor. 
csekély összegben állapítottuk meg, I 
azért, hogy módot nyújtsunk minden szak- I 
társnak az előfizetésre.
. Előre vidéki szaktársak! Fel a szervez

kedésre ! Agitáljatok fáradhatatlanul szak
lapunkért.

BEKÜLDETETT.
E rovat alatt közöltekért nem vállal felelőséget a 

szerkesztőség.
Wersching János fodrász-üzlete, Budapest 

V., Ferencz József-tér 3. szám alatt van.
Ezt csupán azért tartom szükségesnek 

szaktársaim szives tudomására hozni, hogy 
ha akadna önök között aki előnevet, vagy 
mondjuk melléknevet óhajt, úgy haladék
talanul forduljon a fentnevezett czég tulaj
donosához teljes bizalommal. Én biztosítom 
önöket, hogy tökfilkó, szamár s ehez hasonló 
elnevezésekhez díjtalanul hozzájuthatnak. De 
hogy ezen jó tulajdonságán kívül még úgy 
hatalmáról is némileg tájékoztassam önöket, 
elmondom az én nála levő szereplésem 
rövidke legendáját.

Egy szép kora tavaszi napon bizonyára 
egy sok előnévvel felruházott szaktárs 
megunva a dicsőséget, kilépett a nagy czég 
kötelékéből, helyébe engem vett fel kise
gítőnek, már előre örvendtem a nagy ki
tüntetésnek, de sajnos egy véletlen meg
fosztott attól az élvezettől hogy végik hal- 
gassam a reám ruházandó elnevezéseket, 
miután sürgősen el kellett utaznom, köteles
ségemhez híven kellő időben küldtem egy 
helyettest. Fájó szívvel távozva, sajnáltam, 
hogy nem én lehetem az a szerencsés, de 
óh fátum a helyettesem nem vált be. Bizo
nyára nem inponált, vagy talán nem tartotta 
érdemesnek elégé a kitüntetésre, elbocsáj- 
totta a következő szavak kíséretével; mondja 
meg annak a gazember, naplopó, csavar
gónak, hogy kizsupoltatom.

| Én nem vettem sértésnek, mert mindenki 
; nem is tud megsérteni, de a mi a kizsupo- 
lást illeti, attól megriadva mélyen elgondol
kodtam a felett, mégis nagy hatalommal 
rendelkezhetik az a Wersching János.

Németh Géza.

Szerkesztői üzenetek.
Dömök Gyula, Budapest. Igazán nem tartjuk 

érdemesnek, hogy Bechtold szaktárs által az F. U.- 
ban irt czikkeit olyan komolyan vegyük, hogy vele 
hasábokon fogtalkozzunk. Bechtold szaktárs okos
kodik. El vagyunk készülve arra, hogy a jövőben 
is lesznek ilyen „okoskodók“ és „akarnokok“, kik 
szellemi trágyájukat az F. U.-ban le fogják rakni. 
Mi ezen bolhacsipések felett napirendre térünk. 
Egy orvosságunk van, ez pedig nem más, mint az 
öntudatos alapon való szervezkedés.

D. J . Budapest. Hol maradt a tárcza ?
S. R. Budapest. Önnek is azt feleljük, amit 

Dömök Gyula szaktársunknak, csak hadd dörmög- 
jenek, minden serczintésük viz a mi malmunkra.

Többeknek. Mindazon beküldött czikkeket, me
lyek (P.) úrral foglalkoznak, nem közölhettük. Hid- 
jék el, hogy nem olyan nagy legény ő kelme.

Felelős szerkesztő: FÖLDESSY PÁL. 

Kiadja: A LAPBIZOTTSÁG.

M É S Z Á R O S Á T
olcsó  druhdza  

Budapest, Király-utcza 28.
Csuda olcsó szabott á ra k .

Gallérok minden formában 10 és 12 kr.
Kézelők 17, 19 és 22 kr.
Színes mellű úri ingek 95, príma 1.20 
Egész színes, príma 120 
Sima fehér ingek 98, príma 1.40 
Redős, fehér, kemény vagy puha mell 1.20, 

príma 1.60
12 zsebkendő 48, 70, 95, 1.20, 1.40, 2.—,

2.50, 3.— írtig
! Úri harisnya 6, 12, 15, 20, 25, 30 

Női harisnya 9, 13, 20, 25, 30, 38,
Alsó nadrág 40, 50, 65. 75, 90, 1.25
Női ingek 56, 75, 85, 1 . - ,  1.20
Hálórékli 75, 85, 1 . - ,  1.25, 1.50
Női diszkötény 19 kr. és feljebb
Női alsószoknya, fehér és feketében 1.30,

1.50, 1.95, 2.40, 3.—
Rendkívüli nagy választék nyakkendőkben 

10, 20, 25, 30, 35, 40, 45 és 50 kr.

Vidéki megrendelések pontosan és 
* lelkiismeretesen lesznek kiszolgálva.

Nem megfelelő áruért a pénzt kész
séggel 'visszaadom vagy küldöm.

10 frtnyi rendelés bérmentve.

Ml

Özv. Tauszik József né
kávé- és tejcsarnoka

VII. kér., Király-utcza 83. sz.
, Figyelmes és szolid kiszolgálás. 

Billiárd úgy nappal mint este 24 kr. 
—

Fodrász-
j

kabátok
I

minden nagyságban és kivitelben 

legjutányosabban kaphatók a 

nagybani készítőnél

Benkő Sándor
B u d ap est

VI. kerület, Ó-utcza 1. szám.
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Budapest, VIII. kerület, Jo/sef-körút 17. szám.

első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú köszörüldéje, 

_____________ _ aczéláru és fodrászati czikkek raktára.

A jánlja dús válaztéku raktárát úgy hajnyirógépek, ollók, borotvák, fenőszijjak, fenőkövek, 

fésűk, kefék, valamint teljes fodrászati felszerelések és az összes pipereczikkekben-

köszörülések gyorsan, pontosan eszközöltetnek és 8 napon belül megküldetnek.

Eredeti Roxo- és Monopol-borotvák
minden szélességben és köszörüléssel

K  é  p  e  s  á r j e g y z é k  i n g y e n  é  «  b é  r  m  é n t  v  e .

b o r o t v a  h o r n o r u - k ö s z ö r ü  l d é j e

Budapest, gottenbiller=utcza 6 a .
Ha ön

csakugyan elsőrendű kö
szörülést óhajt borotva
késein, úgy kérem egész 
nyugodtan czimemre be
küldeni, és biztosítom, 
hogy állandó vevőm fog 

maradni.

Wenn Sie
an ihren Rasiermessern 
wirklich la Schleiferei 
wünschen, so bitté sich 
vertrauensvoll an meine 
Adresse zu wenden, ich 
versichere Sie, dass Sie 
meine standige Kunde 

verbleiben.

Legnagyobb aczélraktáromat ajánlom és kívánatra árjegy-

t zékkel szolgálok.
ehle mein grösstes Staahllager, wofon ich auf Wunschííl 

mit Preiscourant diene. ll\

------------------------------------------------

KRAUS VICTOR
vili. erőre berendezett mű- és beretva homoru-köszöriildéje

Budapest, VI., Király-utcza 78. szám.

Aki
borotváit, ollóit, hajvágó gépeit síb. 
kitünően, jótállás mellett óhajtja kü- 
szörültetni, forduljon bizalommal 

fenti ezéghez.
Legolcsóbb bevásárlási forrás min
dennemű elsőrendű aczélkészitmé- 

nyekből.
Vidéki megrendelések pontosan esz

közöltetnek.
A t. fodrász urak ügyeimét felhívom 

versenykéseimre.

Wer
seine Rasirmesser, Scheeren, Haar- 
schneide-Maschinen etc. vorzüglich 
mit Garamié geschliffen habén will, 
dér vvende sicli vertrauensvoll an 

ohiger Firma.
Billigste Einkaufsquelle in sáiiimt- 

lichen I-ma Stahlwaaren.

Provinzauftráge werden prompt 
effectuirt.

Auf meir.e Co icurrenz-Messer mache 
ich die Herren Friseure aufmerksam.

Lipp Ferencz
müköszörüs-mester

Budapest, Soroksári-utcza 6.
Villanyerőre berendezett borotva-kö- 
szörüldéje; nagy raktár angol, német 
és svéd borotvákban. Ollók és zseb

kések.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Bajuszkötő ipartelepe
BUDAPEST.

Kivitel a világ összes államaiban.

Minta raktár:

VII. kerület, Erzsébet-körut 33. szám.

'• szám- MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- és FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA 7. oldal.

V an szerencsénk a t. fodrász urak szives tudomására adni, I 
hogy több helyen létező bajuszkötő ipartelepeink és teljes fodrászatj 

r  czikkek felszerelési üzletünket, VII., Erzsébet-körut 3 3 . sz. alá teljesen összpontosítva áthelyeztük; hol 
mind e szakmába vágó czikkek dús választékban találhatók. Különösen figyelmébe ajánljuk bajuszkötő gyárt
mányainkat, melyek úgy minőség, mint kivitel tekintetében az összes eddigi létező gyártmányokat jóval 
felülmúlják.

Kérjük tehát bármely üzlettársunknál csakis Gáspár-féle védjegygyei és felirattal kérni, melyek a nélkül 
vannak az csakis utánzat és hamisítvány.

Fodrász-kabátok minden színben kaphatók, darabja 5 és 6 korona.
Méretnek elég uj háthossza és mellbőség.

Hazafias üdvözlettel

GÁSPÁR TESTVÉREK
BUDAPEST

VII., Erzsébet-körut 3 3 . szám.
V----------------------------------------------------------------- J

KIVOVITS KÁROLY illatszer, pipere, szappan és fodrászati czikkek raktára 

f o d r á s z  Budapest, VI. kér., Teréz-körut 44. szám.
T is z t e l t  s z a k t á r s  U r ! A jelenleg használatban levő 00-as ,gépek hibái általánosan ismertek. A leggondosabb és leg

elővigyázatosabb kezelés mellett is szúrnak és csípnek, de különösen a már kissé ránczos nyakon állandóan megnehezítik a nyírást.
Ezek a tapasztalatok késztettek arra, hogy a gépeket megjavítsam és hibájukat kiküszöböljem. Hosszú munkálkodás után 

sikerült is annyira megjavítanom a szakálvágó gépet, hogy használatuknál a szúrás és csípés teljesen ki van zárva. Üzletemben 
most már állandóan az én módszerem szerint tökélesiiett gépekkel dolgoznak segédeim és igy alkalmam volt tapasztalni, hogy az 
ekként szerkesztett gépek használatánál a fenti hibák nem fordulhatnak elő, csípést úgy szúrást a legkisebb mértékben sem okoz
nak és igy megbecsülhetetlen előnynyel bírnak a többi gépek fölött. - A gépeket Anglia egyik legelőkelőbb aczél nyirógép 
gyárában készíttetem, a mi szintén teljes biztosítékot nyújt kiváló minőségük mellett.
A gépek ára darabonként, 7 kor. 5 0  fill. | Ugyanezen módszer szerint szerkesztett hajvágó-gép 2 feltoló fésűvel együtt 7 kor. 50  fill.

Midőn szives rendelményeit kérem, bátor vagyok b. figyelmét illatszer-, szappan-, aczél- és kefe-áru raktáromra felhívni, 
biztosítván t. szaktárs urat, hogy egyedüli törekvésem leend pontos és lelkiismeretes kiszolgálásommal nagybecsű megelégedését 
kiérdemelni. Kiváló tisztelettel Klvovits Károly.
Eredeti Solingeni borotvák :'/8, % , 4/*, % , '•/* széles- Buy rum » '/„ » » 26.— Hajkefe valódi sertéből » 70 » 2.—

ségben ára 3-tól 4-kor.-ig. » » '/i » » 33 .— Kölnivíz 1li) 12, •/, literes üvegben literje 3.—
Haj- és szakálvágó ollók darabja 3-tól 4  kor.-ig. Bloo Hyalin darabja 1.40 » féltojásdad üvegben, kicsiny iivek tcztként 6 ,—
KltUnő fenőszijjak darabja 1.80-tól 5 kor.-ig. Borotváló-creme Saton és Jupiter dobozb. tcztja 8 .— » » » nagy üveg > 12.—
Bel- és külföldi illatszerek és pipereszappanok olcsó Brillantine gömbölyű magas üvegtégelyben » 4.80 » hatszögletes üvegben kicsiny » 4,80

árban. » tojásdad üvegtégelyben » 3,60 » » » nagy » 9.60
Kéretik rendeléseknél a tévedés elkerülése végett » kis üvegtégelyben » 2.40 Krepp műhaj, minden szinben méterje — .50

a pontos czim kiirása az áru és az ar megjelölése. Dió olaj-kivonat üvegje .40 Lemosó tál porczellá-nból drbja 1.20
. Eau Atheienne, fejmosószesz üvegben tcztja 12.— Pipetta gummibol drbja 1 kor. és 1.20

K iv o n a to s  á r j e g y z é k :  | Eau Portugál 12,— Por fésű puspang fából tcztja 2.40
Korona Eau Vegétale » 18.80 Szappanozó tányér porczellánból drbja —.50

Asztali félsz, készlet 4 részből minden szinb.3.80tól 7.50 Eau de Quinine » 12.— Szappanozó ecset drbja 40 fillértől 1.—
Arczpor szagositott, kilónként 1.60 Fésű fehér szaruból, barna v. fekete kautsukb. » 3.60-5-ig Szájvíz dr. Grensill-féle tcztja 6.—
Bajuszkefe toalett asztalra 30 fillértől 1.— Ferencz pálinka nagy üvegben » 10.— Szivacsok 12 fillértől feljebb

» zsebbe való tokkal v. nélkül 24 » —.80 » » kis üvegben » 8.40 Tablett Regina nagy drbja —.90
Bajuszkötő fehér vagy fekete selyemből 40 minő- Fogkefe legjobb gyártmány tcztja 3 . - t ó l  9.60 » » kicsi » — .60

ségben tuczatja l.tiO-tól 6 .— Fogpor Dr. Grensill-féle gömbölyű dobozb. tcztja 6 .— Tablette du Rol (puder kő) kellemes illattal » —.30
Bajuszpedrő magyar nemzeti üvegben tuczatja 1.80 » Dr. Herder-féle nagy dobozban » 4.80 Viasz-pomadétojásd.rudakbantcztja6ü-l-1.40-160-2.—

» ón hüvelyben, kicsi » .68 » » » kis dobozban » 2.40 » gömbölyű » franczia tcztja 2.40—4.80
» ugyanaz nagy » 2.40 Fejtámla védő papir, 100 letéphető papírral drbja —.20 Vizszóró csövek dugóval v. csavarral drbja 1.—
» tiszaujlaki vagy jászberényi » 3.60 Franczia gummi különlegességek tcztja 1.20-tól 3.— _____________

Bajusztus Mascaro dobozb. tükörrel és kefével drb—.80 Hajfesték felszereléssel drbja 3 .—
» doboz nélkül » — .40 » felszerelés nélkül » 2.— Itt elő nem sorolt egyébb szükségleti czikkek leg-

Bandolin üveg-tégelyben üveg dugóval tuczatja 3.60 » Czerny-féle Tanningene » 4.— jutányosabban számíttatnak.
Bay rum fejmosószesz 12. Hajháló, valódi hajból, egész v. minden szinb. » 2 .50,

» Bergmann-féle * 4 literes üvegben 13,— 1 Hajpor bojt drbja 20 fillértől — .70 Nagyobb rendeléseknél megfelelő árengedmény j
\ gépekre vonatkozó rendeléseket kérem minél előbb eszközölni mivel a kereslet ezen czikk Iránt igen nagy és a készlet elfogyása esetén azután-

rendelés megérkezése Angliából hosszabb időt vesz Igénybe.



8. oldal. MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- és FODRÁSZ-SEGÉDEK SZAKLAPJA 1. szám.

Első magy. villany erőre berendezett borotva 
homorú köszörű műhely és saját gyárt

mányú aczéláruk raktára.
Gyáriraktár a legjobb angoi, német, franczia és 

svéd aczéláruk raktára.
Szabadalmak tulajdonosa, magy kir., franczia, német 

birodalmi mintavédjegy és osztr. szab.

Képes árjegyzékkel kivánatra ingyen és bér
mentve szolgálok.

Kitüntetve a párisi világkiállításon 1900. 
ezüst éremmel.

Midőn a tiszteit vevőimet az újonnan 
berendezett

Vili. kerület, Baross-utcza 1. sz. alatti
üzletem és különféle czikkekben megna
gyobbított raktáram megtekintése végett 
felhívom becses jóindulatába magamat 
ajánlva Kiváló tisztelettel

Zaorál János.

KOHINOR

Az összes fent ábrázolt borotvák saját műhelyembe vannak köszörülve, használathoz 
egész készen lenve, darabonként franczia élű %  keskeny 3 kor., félkeskeny */B 3 kor. 20 fill. 
l/i széles Ye 3 kor. 40 fill., ugyanazok félhomoru vagy egész homorú éllel %  keskeny 3 kor. 

20 fill., V8 félkeskeny 3 kor. 40 fill., 5/8 félszéles 3 kor. 60 fill., % széles 4 kor. 
Paragon jelegű borotvák keskeny 4 kor., V« széles 4.40, egész széles 5 kor.

a legújabb haj- és szakálvágó-gép mint haj
vágó 1 m/m. 5 és 7 mm. vágásra, szabá
lyozható fésűvel 8.— kor., ugyanaz kisebb 
kivitelben mint a legrövidebb szakálvágó 00
6 kor. a legjobbnak elismert Juvel hajvágó
gép 3 és 7 mm. vágásra 8 kor. 3, 7 és 10 
mm. 9. kor. Juvel mint szakálvágó 7 kor. 
Va mm. vágásra. Franczia Barignend 3 és
7 mm. vágásra 6 kor. 3, 7 és 10 mm. 
7 kor., szakálvágó •/* mm. vagy ö mm. 5 kor

Spatz Henrik nyomása, Budapest, VII. kerület, Dob-utcza 55  ̂ szám.
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