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M A G YA RO R SZÁ G I

B o r b é l y - és F o d rá sz-S e g é d e k
SZAKLAPJA

Budapest fodrász-segédei!
Az egész országban egy mozgalom indult meg az esti 8 órai zárás érdekében.
Egyes városokban már szaktársaink mozgalma a győzelemhez is vezetett és több vidéki városban este 

8 óra után már nem robotol a fodrász segéd. Az esti 8 órai záridőért folytatandó harczból Budapest fodrász segé
deinek is kell részüket venni, ezért 1904., augusztus 7-ón, vasárnap <1. u. pont 3 órakor a Dob-utcza 77. 
szám alatt levő Szabó Bálint-lele vendéglő kertlielyiségéhen

nagy nyilvános gyűlést
fogunk tartani. A nagygyűlés napirendje egyedül csak az

esti 8 órai záridő. Előadó: Várossy Károly.
Szaktársak! Hajnaltól fogva a késő esti óráig állunk az üzletben. Egy negyedóra az ebéd időnk, naponta 

15 — 16 órát dolgozunk. —  Ezt a rendszert meg kell változtatnunk bármilyen módon, akármilyen eszközzel is
Ezért jö jje tek  el valamennyien a gyűlésre, hogy tiltakozásunk impozáns legyen. Jö jje tek  és mutassuk meg, 

hogy akartok és tudtok cselekedni is.
É ljen az esti 8 órai zárid ő ! Testvéri üdvözlettel a szorvrző-bizottság.

NyolczóL*ai záridő.
Irta : Várossy Károly.

Miskolcz, Félegyháza, Sátoralja-U j- 
helyben a fodrász üzletek 8 órakor be 
vannak zárva.

Szinte hihetetlen dolognak tűnik 
elénk az, hogy im em ar a fodrász se
gédek is szervezkedésük lévén ered
ményt értek el. Miskolczon, Felegyhá
zán békés utón vívták ki szaktársaink 
a 8 órai záridőt. Sátoralja-Ujhelyen 
már a modern munkás mozgalom leg
hatalmasabb fegyverével, a sztrájk ut
ján érték el követeléseiket. S midőn itt 
e száraz tényállást leírjuk, szükséges, 
hogy Budapest fodrászsegédei is meg
mozduljanak. Amit ki lehet vivni M is
kolczon, Félegyházán, azt ki lehet vivni 
Budapesten is. Még kérjük munkaadó
inkat, hogy a 8 órai záridőt adják meg. 
Szép szóval kérjük őket, ha nem ad
ják —  akkor csinálunk majd egy kis 
Sátoralja-U jhelyt. Lesz a fodrász se
gédeknek is sztrájk ja és akkor majd a 
nyolezórai záridő mellé még egyéb kö
vetelést is függesztenek azok a rabszol
gák, kik a napfölkeltétől a késő esti 
óráig igába vannak és robotolnak. A

í 8 órai zárásért minden lehetőt el kell 
1 követnünk. Ezért nyilvános gyűlésen 
kérdezzük meg a szaktársainkat, hogy 
akarnak-e ezen komoly mozgalomba 
részt venni. Meg akarjuk kérdezni 
Budapest fodrász segédeit, hogy haj
landók-e tovább tűrni azt a gyalázatos; 
munkaviszonyt, melyben manapság van
nak. Mert hol van már iparág hol 
15— 16 órát dolgoznak a m unkások? 
Találunk-e majd olyan munkást, ki 
nem áll majd mellénk ? ü g y  hisszük, 
hogy nem, mert nemcsak a magunk 
javát, hanem a főnökét is egyúttal véd
jü k , hogy ha kérjük az esti 8 órai 
záridőt.

A főnökök kevés kivétellel majdnem 
olyan rabszolgái az üzletnek, mint a 
segédek. Vájjon az a főnök, ki szintén 

! hajnaltól fogva az üzletben van, nem-e 
| szeretné ha este 8 órakor már családja 
körébe lehetne,'m int a segéd. A főnök 
ép úgy lelkesedik, ép úgy szeretné ha 
8 órakor zárva lenne az üzlet, mint a 
segéd. Csakhogy ez idő szerint a fő- 

Inökök olyan közönyösek, hogy nagyon 
bajos Ígéreteikben bízni. Mert ha az 
első napon be is zárnának, a második

napon biztosan a kenyéririgység folytán 
hol az egyik, hol a másik szegné meg 
az egyezséget. A főnökökben tehát mi 
nem bizhatunk. Csak a saját erőnkre, 
csak szervezettségünkre támaszkodha
tunk. Nekünk nem kell sem becsület
szóra, sem aláirási ivén ellátott közös 
megegyezés, mi törvényes formában 
óhajtjuk követeléseinket keresztül vinni. 
13 órai munkaidőt követelünk. Ebben a 
munkaidőben 1 órai ebédtdő beleértve 
legyen. Reggel 7 órától este 8 óráig 
elég egy huzamba munkában állani. 
Term észetes dolog, hogy a szombat, 
valamint ünnep előtt való nap kivételt 
képezzen. Tudjuk azt, hogy a mi fő
nökeink nem kapitalisták. Balgaság 
volna tehát tőlünk az, hogy mi olyan 
követelést állítsunk fel, mely esetleg 
egy csomó m ester bukását idézne elő. 
Józan ésszel nem kívánható olyan kö
vetelés, melyet a fodrász ipar nem bir 
el. A 8 órai záridő a 13 órás munka
nap csak hasznára lehet az iparnak, 
hasznára nemcsak a segédeknek, hanem 
a főnöki karnak is.

Szerény a követelésünk, olyan sze
rény, hogy csak egy kis józan ság , egy
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csöpp belátás legyen munkaadóink 
irányunkban, akkor meg lesz a 8 órai 
záridó. De ezt a kis józanságot, ezt a 
csöpp belátás sem tételezhető fel főnö
keinkről, és valószínű, hogy itt Buda
pesten is meg kell ismétlődni Sátoralja
újhelynek. Nem hisszük, hogy szép 
szóval eredményre vezetne mozgalmunk 
már azért sem, mert ismerjük a buda
pesti fodrász mesterek nagy többségé
nek természetrajzát. Egyik ehesebb a 
másiknál, egyik jobban rontja az ára
kat, mint a másik. És ha a segédek 
majd benyújtsák a követeléseiket, a 
zsebükre tapintanak, és majd az egesz 
mozgalmat mint egy szoczialista me
rényletnek tartják érdekeik ellen.

Augusztus 7-én tartandó nyilvános 
gyűlésünk fogja megmutatni az utat, 
melyen haladnunk kelt Meg kell mu
tatnunk, hogy tudunk cselekedni. Min
den eszközt felhasználunk és akkor 
meg lesz majd a 8 órai záridő.

Előre szak társak [
Éljen a harcz ! Éljen a nyolcz órai 

záridő!

Meghívó.
A budapesti fodrász-segédek szak- 
egylete HM)4., augusztus hó 14-óu 
vasárnap délután a F eren ci József- 
hid budai oldala közvetlen közelében 
levő (Jreg’orits Ferenez vendéglője | 
kert helyiségében, dijtekézessel, és a 
Magyarországi czipeszek szakegylete 
dalárdája szives közreműködése mellett 
a Magyarországi Borhely- és Fodrász 

segédek szaklapja alapja javára

Társas kirándulást
rendez.

Árnyas, szép kerthelyiség, kedvezőtlen 
dő esetén 5 0 0  személyre födött helyi
ség. Jó  és olcsó ételek es italokról a 

rendezőség gondoskodott.

Jó  czigány zene. 

ítészvételi jeg.y ára: *20 fillér.

Dijtekézés kezdete d. u. 4 órakor.

1. d ij: 10 kor. arany.
II. d ij: egy dohány-készlet.

III. d ij: egy üveg frez. pezsgő.

Délután 5 órakor fénykép-felvételek úgy 
az egész társaságról, mint egyes cso

portokról készíttetnek.

Villamos megállóhely.

Külön meghívók nem bocsáttatnak ki. 
Indulás a szakegyletből (VI Dessew ffy- 
utcza 2 6 ,  I. 12.) d. u. pont 3 órakor.

Szaktársi üdvözlettel,

n rendezőség.

Vidéki szak társak helyzete.
Egész Magyarország területén nincsenek 

oly gyalázatos visszonyok szakmánknál 
mint az alföld két nagyobb városában 
Kecskeméten és Félegyházán, a hol ugyanis 
a túl hosszú munkaidő, daczára 8 — 20 
korona havi fizetés, s ebédkosztot kapnak 
szaktársaink. Ezért a horiblis összegért msg 
el kell végezni, ki kell szolgálni 50 60
vendéget hetenkint 1—2-szer üzleten kivid 
is, ami bizony elég fáradságos munka, ha 
tekintetbe vesszük azt, hogy a kuntsaftok 
a város ktilömböző részeiben laknak. S mind 
ezek ellenére mégis huzamosabb ideig — 
évekig maradnak szaktársaink állomásaikon, 
nem azért mintha megelégedve lennének 
helyzeteikkel, de kénjszeritve vannak, miután 
ama csekély munkabérükből még a legszük
ségesebbet sem tudják beszerezni, elö'eget 
vesznek fel munnaadójaiktól, adóságba verik 
magukat, amiből szép szerével soha nem 
tudnak szabadulni, a munkaadók ugyan 
örömmel előlegeznek alkalmazottjainak már 
azért is, hogy az által jobban sakba tart
hatják, s huzamosabb időre biztosítsák 
maguknak a munkást, és igy mivel majd
nem ingyen kapják a munkaerőt, konkurál
nak egymással nyakra főre a segédek rová
sára.

Igaz ugyan, hogy a munkaadók helyzete 
sem irigylésre méltó, de annak is saját 
maguk egyedül az okozói, mert hiszen nevet
séges, hogy egy évre 5 6 koronáért még
házakhoz is kijáratják segédeiket hetenként 
kétszer is ha kell, hogy ebből mennyi esik 
egy-egy kiszolgálásra azt mindenki kiszámít
hatja, de hogy mi van ezzel megfizetve arra 
talán az említet principálisok sem tudnak 
megfelelni.

Vidéki szaktársaink is belátták immár, 
hogy csak szervezkedéssel javíthatnak hely
zetükön, s minden nagyobb városban ipar
kodnak egyelőre asztaltársaságot alakítani, 
hogy a leérkezendő országositott alapszabá
lyaink után fiók szakegyletté alakulva beje
lentsék csatlakozásukat a központhoz. De 
addig az ideig sem maradnak tétlenül moz
galmat indítottak többek között Félegyházán 
is, a munkaidő megrövidítése, s a 8 órai 
záróra érdekében az összes mesterek méltá
nyolták a segédi kar kérelmét, s megadták  ̂
szerény de jogos követeléseiket.

Később azonban Frencsik Zsigmon vissza 
I szívta adott szavát, s kereken kijelentette, 
hogy ő semmiféle megegyezésnek magát 
alá nem veti, s egyszer és mindenkorra 
kijelenti, hogy úgy most mint a jövőben 
nem hajlandó a segédek kéréseinek eleget 
tenni, legkevésbé fogja pedig üzletét a meg
határozót és a megállapodott időben bezárni, 
sőt még ennél is tovább ment, megtiltotta 
alkalmazottainak, hogy a megalakult asztal- 
társaságnak tagjai legyenek, elbocsájtás 
terhe alatt.

Akadt egy alak Szarvas Károly szemé
lyében, aki hűen megfogadta ura szavát hű 
csatlósa maradt továbra is gazdájánák.

Nem akarom Félegyházi szaktársak figyel
mét külön is felhívni, csak megjegyzem, 
hogy az ilyen fráter nem érdemel mást mint 
megvetést és gyűlöleteiét.

Frencsik Zsigmond fodrász-mester urat 
pedig a félegyházi elvtársak akik tudni 
fogják, hogy miként járjanak el vele szemben, 
s mit kell tenniök.

Kecskeméti szaktársaink helyzete és viszo- 
; nyai. ugyanolyanok, csupán a mellékkere
setük a borravalónak csúfolt koldus fillér 

; több. De még félegyházán beláták szaktár

sa nk, hogy „Egyesülésben rejlik az erő“ 
sietnek tömői ülni, addig a kecskemétiek 
közönyösen összetett kezekkel várjak sorsuk 
jobbra fordulását, az ügy iránti lelkesedés, 
pedig Félegyháza nagyon közel fekszik s 
példát vehetnének, mert be kell látni a 
kecskeméti fodrász-segédeknek is hogy a 
mai tarthatatlan állapotok csak szervezkedés 
utján változtathatók meg. A munkaadók 
közül különösen kiválik Zsigmond Ferencz, 
ki mozgalmunkat minden tekintetben pártolja, 
sőt munkásait figyelmeztetteaszervezkedésre. 
Kecskeméten valószínű, hogy mozgalmunk 
nagyobb arányt fog elérni, mert mint tudat
ják velünk, hogy julius 31-én nyilvános 
gyűlésük fog lenni.

Czeglédi szaktársaink sem igen dicseked
nek, ámbár a viszonyok nem oly mostohák 
mint a fentemlitett két városban, ott is ineg- 
érteték a kor intő szavát s a szervezkedés 
szükségességét, s most mindent elkövetve 
lázasan látnak a munkához, hogy mulasz
tásukat pótolják. Lapunkra valamennyien 
előfizettek kivéve azokat a szaktársakat 
kik őszre berukolnak. Az összetartásukról 
példát vehetnek szaktársaink. #

Csak szorosan vidéki szaktársaink tömö
rüljünk, az eredmény meg lesz, a küzdés 
és bármilyen nehéz is a győzelem nem fog 
elmaradni. Németh Géza.

A borravaló és következményei.
(Folytatás.)

Hogy még egy példával bizonyítsam a 
borravaló rendszer és a szolgaias bánás
mód okozta kárt iparunkra, rá kell térnem 
a konkurrencziára, mint a melynek okát 
(legalább nálunk) szintén ezekben találjuk 
meg. Azon üzletekben, hol napjainkban 
több segéd dolgozik, ritka kivétellel, a 
munkaadók részéről oly emberhez nem 
méltó subordinátióban részesülnek, hogy 
már itt megvonják szájuktól a falatokat, 
hogy minél előbb pár forintot félre tesz, 
önállósítsák magukat s legtöbbször az el
hagyott üzlet közelében. így akarják le
rázni magukról a szolgaiasság jármát. Most 
az otthagyott üzletnek jövedelme teljesen 
alább száll, de mégsem annyira, hogy a 
konkurensnek tisztességes megélhetést nyújt
son. S az elhagyott munkaadó éppen igy 
küzködik. Mig azelőtt 3 —4 embernek nyúj
tott szerény megélhetést üzlete, most egyi
kük sem találja meg azt. És mindennek a 
subordinatió, illetve borravaló az oka. Már 
most hogy fejlesszék az ipart ? Csak kiiz- 
ködnek, mint fuldokló az árral és a tisz
tességtelen konkurrencziát fejlesztik, amely 
amint látjuk, virágzik is. Holott ha annak 
idején alkalmazottaikat nem alárendelt élet
telen gépeknek, hanem.mint egyforma küz
dőtársaknak tekintik az életben, lenne tisz
tességes megélhetés mindkét fél részére. A 
szaktársak között sokan azon a véleményen 
vannak, hogy a borravaló eltörlése kivihe
tetlen és sokakra káros hatással lenne. 
Azoknak csak annyiban van igazuk, a 
mennyiben tudjuk, hogy minden változtatás 
az életben bizonyos rázkódtatást von maga 
után. Ez a rázkódtatás, mondjuk károsodás 
csak látszólagos és a helyes medernek veti 
meg alapját. A látszólagos kárhoz tartozik 
a borravaló megszüntetéséből kifolyólag a 
kisebb üzlettel bíró szaktársak (üzletileg) 
tőnkre jutása, illetőleg újra alkalmazottakká 
válása. De ha azt tekintjük, hogy ezen 
szaktársak jelenleg mily kínlódó módon, 
többet koplalva, mint nem — élnek s fel-
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emészti keresetüket a nagy házbér, segéd
tartás, adó stb. akkor tisztán látjuk azt, 
hogy azok sem fognak károsodni. Mert 
eltekintve önállóságukat, függetlenségüket 
(keserű mosolyt csalnak ezen szavak aj
kamra) látjuk, hogy bizony nem jobb hely
zetük, mint segéd szaktársainknak, sőt több 
a gondjuk s igy nagyobb a kínlódásuk.

De hogy kárpótolva legyen önállóságuk, 
függetlenségük; a majdan 8— 10 segéddel 
dolgozó üzletek mestereivel szemben ki
vívjuk az összesség részére a heti munka
bér minimumát — zárás megrövidítését, 
ebéd idő szabályozását, a heti fél szabad 
nap megadását s mindenek felett a tisztes
séges, emberhez illő bánásmódot, S igy 
nem lesz okuk sajnálni önállóságukat, füg
getlenségüket, amely úgy is csak nevetsé
ges elméletben volt meg. Áttekintve a hely
zetet, semmi sem áll útjában a terv kivihe
tőségének, most már csak szaktársainkon 
a sor, hogy mindegyik, mint bátor, harczos 
katonája ügyünknek a legnagyobb igyeke
zettel munkálkodjék önmagáért és mind
nyájunkért. Most pedig szólok a kismester 
szaktársainkhoz. Az itt elmondottakból ki
tűnik, s az önállóságról közülünk sajnos, 
soknak személyes tapasztalata hozzájárul 
ahhoz, hogy a bajokat közös érdekünk 
megszüntetni. Ami nektek fáj nekünk is 
fáj, álljatok mellénk! Általunk felétek is egy 
jobb jövő int. Mig igy a küzdés ha ered
ményes is, de hosszantartó, jertek, segít
setek bennünket értetek is küzdeni. Előre, 
győzzön a jobb !

Le a borravalóval! (/V. B.)

lyik majd a sör, az elnök ur nagyot koczint 
az ipar egészségére. A tagok pedig vesze
kednek majd tovább, az egyetértés jól tud
juk mindig ilyen formában nyilatkozott 
meg náluk.

Lesz hát ellenzék. Hadd legyen. Mi ör
vendünk neki. Kutyából sose lesz szalonna. 
Az önképzőből sem lesz soha olyan intéz
mény, amely a fodrász segédek javát fogná 
szolgálni. De ha nem férnek a bőrükben, 
hát csak bújjanak elő, csak kezdjék meg a 
harczot ellenünk.

Megbirkózunk csak valahogy majd ve
lük, — a nagy legényekkel. Ha nem lehet 
egyetértés a fodrász segédek között, hát 
akkor legyen háború. Az öntudatos szer
vezkedést útjában megállítani nem képes 
az önképzö még a munkaadókkal egyetem
ben sem.

Mi megteszünk a fodrászsegédekért min
dent, amit tudunk. Amit Ígértünk, azt 
ideig beváltottuk, mi nem üres szalmát 
csépiünk, nem szó-zártyárkodunk, hanem 
teszünk és ha a harcz majd megkezdődik, 
akkor látják majd ezek a szegény legé
nyek, akkor belátja majd az önképző is, 
hogy jobb lett volna az odúba maradni, 
nem kellett volna rozsdás hangájukat mu
tatni, mert a mi részünkön van az igazság. 
Mi dolgozunk értetek is, ti érdekeitekért is. 
Ne legyetek hát barmok. Tartsunk együtt. 
Talán ha igy beszélünk, megértenek ben
nünket.

Levelezés.

Szemle.
Az önképző. Lábadozik újra, talpra akar 

állani az önképzőkör. Közgyűlést tartottak 
úgy suttyómba a IV. kér. elöljáróság utasí
tására. Megválasztották az igazgatóságot 
is. Uj vezetőséget kapott az önképző. Je
les gárda állt az élére. Nagy tervekre ha
tározták el magukat.

Testvérharczot akarják proklamáltatni, — 
ellenünk akarnak dolgozni. A szabálysze
rűen önképzői mintára megválasztott igaz-' 
gatóság, már székében, hosszában kiiítöli  ̂
programmjál. Programmjuk a szakegvlet 
ellen való harcz. Hü csatlósokat nyertek 
állításuk szerint a mesterekben. A numka-j 
adókkal szövetkezve azt gondolják, hogy j 
ezzel elterelik a fodrász segédeket a szak-! 
egylet szervezkedéstől. A három főmufti: j 
Pali Gyula, Reisinger és Árvay már házal- j 
nak, iizletről-üzletre mennek és kínálják azt j 
a maszlagot, melyen évtizedek óta rágód-1 
tak. T íz év óta áll már az önképző, de 
olyan jeles gárda nem állt az élén mint 
most. És ezek az alakok, kiknek az egye
düli vágyuk a szereplési viszketekség, ezek, 
akiknek szervezkedés szükségéről halvány 
dunstjuk sincs, ezek, kik folyton a munka- 
nélküliség útját járják, ezek, akik a fodrász 
segédek által csak gúny és megvetésnek 
vannak kitéve, ezek mernek kijönni az 
odúból és akarnak testvérharczot a fod
rász segédek között megindítani. A múltjuk 
nem nyújthat garancziát. Az ivásnak, az 
alkoholnak, a kártyának éltek teljes életük
ben. A fodrász segédeket mint egy jó mu
tatásra alkalmas tömegnek tartják, eszük 
ágába sincs nem is volt, hogy azzal törőd
nének vájjon milyen a helyzete is a fod
rász segédeknek. Hangos lesz majd a 
becsali csárda, — a Krupka kávéház. Fo-

Tiulomásul. Árvay Dezső szakegyletünk 
volt tagja a „Fodrász Ujság“ július 1-én 
megjelent számában nyilatkozatot tesz közzé. 
A kik ismerik Árvay Dezsőt azoknak ugy- 
hissztik nem kell bemutatni eme alakot, de 
mindazok kik nem ismerték még e feltűnési 
viszketekségben szenvedő szaktársat azok
nak tudomására hozza a budapesti borbély- 
és fodrász-segédek szakegyletének vezető
sége, hogy Árvay Dezsőt sem a közgyűlés 
sem a választmány a legcsekélyebb bizalmi 
állással sem bízta meg. A nyilatkozatban 
a melyet a Fodrász Újságban közé tett 
azt mondja, hogy a szakegyletnek aielnöke 
volt. Ez nem áll, egyszerű rendes választ
mányi tag volt mindaddig mig az irháját 
el nem hordta oda, a mi ellen folyton, 
küzdött — az Önképzőbe. A szakegylet 
választmánya, aki az egylet érdeke ellen 
cselekszik öt egyhangúlag a tagok sorából 
törölte. Minekünk semmi kifogásunk nincs 
az ellen, ha Árvay az Önképzőbe működik 
ha mindjárt ellenünk is, sőt kérve kérjük 
az Önképző vezetőségét, hogy Árvayt 
becsülje meg, mert az ő „nagy tudása és 
gyönyörű ékesszólása“ következtében talán 
az Önképző is fellendül, azon levél folytán 
melyet több szaktársunk is olvasott. A levél- 1 
ben az volt Írva, hogy ő olyan nagy dolgot 
fog cselekedni a munkásság érdekében a 
mely felöl az egész világ beszélni fog. i 
Különben Wagner Miklós volt főnöke infor- ' 
mációt készséggel ad, bárkinek felőle. Hogy 
összegezzük az egész dolgot Árvay Dezsőt 
nem tartjuk egyébbnek mint egy szószátyár
nak és az ő ellenzékieskedésétől mi nem 
félünk. Csak egyet jegyezzen meg ez az 
agylágyulásban szenvedő alak. Vigyázon 
magára az önképzőből, mert ha onnan is 
kialkobolitják akkor nem tudjuk hogy hol 
viszi véghez azt a nagy tettet. Reméljük az 
Önképző sem áll kötélnek, és ott sem fog 
vezér ürii lenni. Habár megérdemelné a 
kolom pót.

Dobrcczon. A fodrász-segédek itt is meg
mozdultak, habár az itteni viszonyok nem 
a legkedvezőbbek, mert a segédi-kar egy- 
része nagyzási hóbortban szenved és azon 
szaktársat, ki alsóbrendíí üzletben van alkal
mazva azt lenézi és inkább ellenségének 
tekinti nem pedig munkástársának. Daczára 
ennek mégis tért hódított eszménk és való
színű, hogy Debreczen város fodrász-segédei 
is belátják majd azt, hogy szervezkedés 
révén javulhat meg helyzetünk.£

Fólegyháza. Múlt hó 11-én alakítottuk 
meg az asztaltársaságot. Budapestről Németh 
Géza szaktársunk adta elő a szervezkedés 
czélját és hasznát. A szaktársak az asztal- 
társaság kötelékébe valamennyien beléptek. 
Mi elfogunk mindent követni, hogy azt amit 
Németh szaktárs mondott valóra válltsuk.

Miskolc/. A miskolczi fodrász-segédek 
a múlt hóban egy hét tagú bizottságot 
választottak, melynek az volt a feladata, 
hogy egy memorandumot szerkeszsen meg 
és azt nyújtsa be a főnöki karnak. A memo
randum egy vegyes gyűlésen melyen 
segédek és főnökök is jelen voltak bemuta- 
tatott és a következő követeléseket foglalt 
magában: 1. Az üzletek nyitási ideje télen 
reggel 7 óra, nyáron reggel 6 órakor történ
jék. Zárás ideje úgy télen mint nyáron esti 
8 óra. Kivételt képez szombat és ünnepnap 
előtti nap. Karácsony, husvét, pünkösd mind 
a két napján déli 12 órai zárás. Minden a 
naptárban piros betűvel jelölt kisebb ünnepek 
alkalmával az üzletek 4 órakor zárassa
nak. Követeléseinket a főnökök egy kis 
ellentállás után elfogadták, igy Miskolczon 
minden fodrász-üzlet este 8 órakor zárva 
van. Miskolczon minden üzlet még a hentesek 
is zárva tartanak 8 órakor, igy a munkás
sággal egyetemben el tudtuk érni követelé
seinket A zászlót melyet önök kibontottak 
úgy hisszük, hogy az egész országban győze
lemre fogják vinni. Testvérek! Tartsunk 
össze, és akkor siker koronázza munkánkat.

Szaladits fenő.

Pozsony. A szervezkedés munkája Pozsony
ban is megkezdőtök julius 4-én értekezletet 
tartottak a fodrász segédek az Arbeiterheim- 
ban. Ezen az értekezleten megválasztották 
a szervező-bizottságot. A szervező-bizottság 
julius 17-én hívta egybe a fodrász-segédeket. 
Á gyűlés elhatározta, hogy a szakegylethez 
ha országos alapszabályai lesznek csatla
kozni fog, egyúttal a Magyarországi Borbély- 
és Fodrász-Segédek szaklapjáért a leg
messzebbmenő agitácziót fejtenek ki. Ezután 
megválasztották a 12 tagból álló vezetőséget.

Nyíregyháza. Az asztaltársaság június 
25-én megalakult, az összes fodrász-segédek 
kevés kivétellel valamennyien tagjai lettek. 
21 segéd közül 18-an tagjai az asztaltársa
ságnak. Elnök lett Csősz Sándor, pénz
tárnok Valády Sándor, jegyző Isztl Miklós 
szaktárs. Kitartó munka meghozza a gyümöl
csöt, és hisszük, hogy nyíregyházi szakága
ink ebben a munkában kiveszik részüket.

Vegyes közieméilyek.
Egy a többi közül. Miskolczról a követ

kező esetet Írják: Junius hó 23-án temet
tük Barázda Lajos szaktársunkat, kit 2-t 
éves korában a tüdővész pusztított e 
Barázda szaktárs lelkes hive volt az ottani
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mozgalomnak. Temetésén a fodrász segédek 
teljes számban jelentek meg, csupán munka
adója úgy róta le kegyeletét munkása iránt, 
hogy egész nap a „Tapolcza“ nevezetű 
fürdőhelyen mulatott. És még sokan azt 
merik állítani, hogy a munkaadók milyen 
humánusak.

Kirándulás. Múlt hó 17-én tartott kirán
dulásunk a várakozáson felül sikerült; 
Daczára az irtózatos nagy hőségnek, csa
patostól vonultak a Gellérthegy ormára, 
hol kedélyesen eltöltötttik a délutánt A 
dijtekezésnél Jaksics szaktárs nyerte az 
első dijat, a 10 koronás aranyat, melyből 
7 koronát a szakegylet javára juttatott. A 
sült libát Möder Pál szaktársunk nyerte. A 
pezsgőt Steiner Rezső nyerte meg. A tagok 
felszólításának engedve, a második kirán
dulásunkat folyó hó 17-én Budán, a Ferencz- 
József-hid melletti Gregorits-féle vendég
lőbe fogjuk megtartani. Reméljük, hogy 
kirándulásunk most is sikerülni fog.

Szakszervezeti kongresszus. A szakszer
vezeti tanács legutóbbi értekezletén elha
tározta, hogy 1904. deczember 25. és 26. 
napjain, a karácsonyi ünnepeken tartja a 1 
111. szakegyesületi kongresszust. Erre való 
tekintettel idejekorán fölhivatnak a szak
egyesületek, különösen az országos szer- j 
vezettel bírók, hogy ebben az időben ne 
tartsanak közgyűlést. A napirend ideje
korán közzé fog tétetni. A kongresszuson 
való képviseltetés szigorúan a szabályzat \ 
értelmében történik. Képviseltetési joggal 
csak ama szervezetek bírnak, melyek a 
szakszervezeti tanács kötelékéhez tartoz
nak és járulékaikkal félévnél tovább nin
csenek hátralékban.

Dalárda. Több tag kívánságára felszólítjuk 
mindazon tagjainkat kik egy dalárda meg
alakításában részt venni óhajtanak, hogy a 
neveiket és pontos lakczimeiket a gondnok
nál kitett ivén jelentsék be. 32 szaktárs 
jelentkezése szükséges és ha kellő számban 
együtt lesznek a szaktársak akkor a dalárdát 
megalakítjuk. A dalárda vezetését egy főnök 
szaktársunk vállalta magára ki az általános 
munkás-dalárda karmestere is egyúttal.

Nyilatkozat. A budapesti fodrász-segédek 
betegsegélyző-pénztára ellen múlt számunkba 
Barocsay Lajos fodrász-mester aláírással i 
Beküldetett rovatban megjelent czikkünket 
az első betűtől az utolsóig fenntartjuk. Keze
inkben levő levél valamint akár 10 fültann- 
val is igazolhatjuk mindazokat melyet azon 
czikkben mint mulasztást felhoztunk a pénz
tár ellen. A szerkesztőség.

Munkaközvetítés. Felhívjuk illetve felkér
jük szaktársainkat, hogy ha üresedésben 
levő kondiczió tudomásukra jön, hogy 
azt a szakegyletbe bejelentsék. A főnök 
szaktársaknak pedig ha munkásra van szük
ség, csak a szakegyletből szerezzék be. 
Lelkiismeretesen minden dij nélkül közve
títünk, minden rangu és rendű üzletbe mun
kást. Minden tehetségünket arra fordítjuk, 
hogy úgy a munkaadó mint a munkás meg 
legyen elégedve. Helyközvetités csak akkor 
lehet tökéletes ha a szaktársak igazán támo
gatják azt.

A magyarországi szakszervezeti tanács 
kötelékéhez tartozó budapesti szervezetek 
kiküldöttei április hó 8-án értekezletet

tartottak, melyen 32 szervezet volt képvi
selve. Az értekezlet többek között a követ
kező egyhangúlag elfogadott határozatot 
hozta :

Tekintve, hogy a magyarországi szak- 
szervezeti mozgalom már annyira megerő
södött, hogy a mozgalom irányítása, a szak- 
szervezetek anyagának földolgozása és a 
szervezetlen munkások szervezése csak 
akkor lehetséges, ha a már rendszeresített 
szakszervezeti titkárság intenzív működést 
fejt ki, ami anyagi támogatás nélkül nem 
történhetik meg: Elhatározzák az 1904. évi 
április hó 8-án ülésező budapesti szakszer
vezetek kiküldöttei, hogy a szakszervezeti 
tanács kötelékéhez tartozó, illetve a modern 
munkásmozgalom alapján álló szervezetek 
megszakítják a szolidáris viszonyt mindazok
kal az egyesületekkel, melyek a közös érdek 
fejlesztésere szolgáló és a budapesti szak
egyesületi választmányok túlnyomó többsége 
által meghatározott szaktanácsi járulékot 
nem fizetik.

Sztrájk esetén csak azon szervezetek része
sülnek erkölcsi és anyagi támogatásban, 
melyek a maguk részéről teljesitik köteles
ségüket, illetve a közérdeket szolgáló szak- 
szervezeti tanács kötelékéhez tartoznak.

A szervezetek képviselői elhatározták | 
továbbá, hogy a szakegyesületi kongresszu
sokon és értekezleteken csak a magyar- 
országi szakszervezeti tanács kötelékéhez 
tartozó szervezetek képviseltethetik magukat.

A titkárság utasittatik, hogy a fönti hatá
rozat pontos végrehajtására ügyeljen, ha 
szükségessé válik, hogy valamely egyesü
lettel megszakittasék a szolidáris viszony, 
úgy miheztartás végett értesítse erről az 
összes magyarországi szervezeteket és a 
külföldi titkárságokat.

Az elvtársak pedig figyelmeztetendők, 
hogy minden visszaélés kikerülése végett, 
csak abban az esetben támogassák a sztráj
koló munkásokat, ha a sztrájk a szakszer
vezeti tanácsnak bejelentve és általa elis
merve lett.

Kgfyleti hírek.
Választmányi ülés augusztus 4-én tartatik.
Pénztári órák kedden és pénteken este 

7*9-től 10-ig. Vasárnap d. u. 3—6-ig.
Munkaközvetítés délelőtt 8— 12-ig, dél

után 2—6-ig.
Beiralási-dij 50 filter. T agsági-díj heten- 

kint 30 fillér. "
A szakegylet tagjai részére a következő 

előnyöket nyújtja: Munkaközvetítést, jog v é
delmet, utas-segélyt, munkanélküli segélyt.

Szakügylet helyisége, VI., Dessewify- 
utcza 2(j.? 1. óm. inagáiilielyiségben van.

Felkéretnek a szakegylet tagjai, hogy 
járulékaikat legrövidebb idő alatt rendezzék, 
mert a választmány határozata értelmében 
a hátralékosokat név szerint fogjuk felszó
lítani szaklapunkban.

Horvat. Ference, pénztárnok 
ügyelem szakegyleti tagok! A vá

lasztmány utasítása szerint csak azon tagok 
részére küldünk a jövőben lapot, kik egy
leti járulékaikkal 4 héten túl nincsenek 
hátralékban. A lapbizottság.

Szakegyletünk gondnokát augusztus 
1-től a választmány megbízta a tagsági 
járulékok beszedésével. Felkérjük tehát tag
jainkat, hogy a pénztári órákon kívül szí
veskedjenek a pénzbeszedőnél tagsági di
jaikat lefizetni. A pénzbeszedő 3ü filléres 
egyleti bélyegekkel nyugtázza a fizetett 
összeget. A választmány.

Folyó lió 4-nn, szerdán este 9 ómkor, 
a szakügyiet helyiségében taggyűlést tar
tunk. A szak ügyi üt tagjai felkérotnek, hogy 
a taggyűlésen pontosan megjelenjenek. 
Napirend: 1. Beszámolás az eddigi műkö
désről. 2. Az esti 8 órai záridő.

Az elnökség.
Pályázati hirdetmény. A budapesti fod

rász segéde« szakegyletében megüresedett 
gondnoki állásra pályázatot hirdetünk. Fel
tételek: Csak szaktárs vehet részt a pályá
zaton. Fizetése egyelőre 30 korona. Novem
ber 1 -éré. Lakás, fűtés és világítás. A gond
nok tartozik az elhelyezést valamint a pénz
beszedést végezni. Pályázatok zárt boríték
ban augusztus 10-ig Pajtás András 1L el
nök czimére a szakegyletbe küldendők.

A választmány.
Jegyzőkönyvi kivonat. 1904. évi június 

hó 9-én tartott választmányi ülésről. Napi
rend előtt a titkár jelenti, hogy Várossy 
Károly elnök akadályozva van az ülésen 
megjelenni és miután Óváry Elek II. elnök 
levélben bejelentette lemondását, kéri tehát 
a választmányt, hogy az ülés vezetésére egy 
elnököt válasszanak, ki az ülést vezetni fogja, 
Elnökké Pajtás András választatott. Horváth 
Ferencz pénztárnok bemutatja a május havi 
pénztári kimutatást. Májusban bevétel volt 
277 kor. 33 fill. Kiadás 277 kor. 28 fill. Az 
ellenőrző-bizottság nevében Jerusse Gábor 
jelenti, hogy pontosan minden tétel ellen
őrizve lett. Kéri a választmányt, hogy a 
pénztári jelentést vegye tudomásul. A pénz
tári jelentést egyhangúlag tudomásul vette 
a választmány. Titkár bemutatja Óváry Elek 
alelnök levelét, melyben lemondását jelenti 
be. Többek hozzászólása után Óváry le
mondása tudomásul vétetik, egyben elhatá
rozza a választmány, hogy június 19-én, 
rendkívüli közgyűlésen választ alelnököt! 
Egy öt tagból álló kijelölő-bizottság kikül
dése után Pajtás András az ülést bezárja.

jegyzőkönyvi kivonat. Az 1904. évi junius 
16-án megtartott rendkívüli közgyűlés egyet
len tárgya volt az ügyvezető alelnök és 
1 ellenőr választása. Korelnöknek Boross 
Ignácz szaktárs lett megválasztva. Boross 
szaktárs megnyitja az ülést konstatálja a 
határozatképességet, Ajánlata folytán Pajtás 
András szaktárs lett egyhangúlag alelnöké 
megválasztva. Az ellenőri tisztségre Ábellá 
Mihály lett kandidálva a mely szintén egy
hangúlag elfogadtatott. A megválasztott tiszt
viselők felszólalása után titkár kéri a köz
gyűlést, hogy Várossy Károly elnök iránt 
fejezze ki a közgyűlés bizalmát. A közgyűlés 
a megjelenésben akadályozott Várossy Károly 

j elnök részére jegyzőkönyvileg szavaz bizal- 
! mat- A közgyűlés napirendje ki lévén meritve 
korelnök az ülést bezárta.

| Jegyzőkönyvi kivonat. Felvétetett 1904. évi 
: junius 23-án. Jegyzőkönyvet a titkár vezeti.

Pajtás András alelnök vezeti az ülést 
bejelenti Szvacsina Menyhért szaktárs halálát 
A választmány jegyzőkönyvileg fejezi ki rész
vétét. A vigalmi-bizottság jelentése terjesz

tetett elő. Részletes jelentés és tárgyalás után 
a vigalmi-bizottság jelentése tudomásul véte
tett. A munkaközvetítő jelentésénél Bozse- 
jovszky háznagy indítványa elfogadtatott 
egy szabályzat kidolgozására. Titkár beter
jeszti a 3 tagú bizottság által kidolgozott 
ügyrendet. Elfogadtatik és az a szaklapba 
közzé teendő. Borbás és Németh megbizatott 

I a kirándulás előkészítésére. Elfogadtatott 
! Németh Géza azon indítványa, hogy aki az 
I Önképző körben tisztséget visel az a szak-
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egylet tisztikarában helyet nem foglalhat 
és viszont a szakegyletben. Jerusse Gábor 
bejelenti, hogy a könyveket és pénztári 
okmányokat az ellenőrző-bizottság felül
vizsgálta és azt helyesen rendbe találta. A 
választmány tudomásul veszi. Több tárgy 
nem lévén Pajtás András alelnök az tilést 
bezárja.

A választmány a következő ügyrendet 
fogadta e l :

1. A választmányi ülések tag- és közgyűlések 
az alapszabályok szerint hivatnak egybe, és vezet
tetnek az elnök vagy hel>ettesei által.

2. Mivel az ülések jegyző és titkár nélkül hatá
rozatképtelenek, úgy ineg nem jelenhetése esetén 
a választmány saját kebeléből választ egy-egy 
helyettesitöt.

3. A tárgyalások az elnökség által előterjesztett 
napirend szerint tartatnak meg.

4. A napirendre tűzendő ügyek a következő 
módon hozandók be.

a) az elnöki jelentés a befolyt ügyekről;
b) bizottság és egyébb jelentések;
c) indítványok és interpellácziók.
5. Az indítványok rendesen szóbelileg, azon

ban írásban is beadhatók.
6. Ha a vita egyes ügyekben kelleténél tovább 

nyúlna ki, akkor indítványozható :
a) a tárgyhoz szólók névsorának berekesztése, 

mi által többnek a tárgyhoz szó nem adható;
b) A vita berekesztése, miáltal az előjegyzett 

szólók a szótól elállanak. Mindkét esetben az indít
vány az elnök által azonnal szavazás alá veendő.

7. Nagyobb ügyekben vagy gyűléseken való 
jelentéstételre előadó választható.

8. Az ügyrendhez szólni kívánónak az elnök 
azonnal szót ád.

9. Személyes ügyben azonban csakis a tárgy 
befejeztével engedhető át a szó.

10. Egy és ugyanazon tárgyhoz csak kétszer 
lehet szólani, előadók-é és inditványozók-é azon
ban a zárszó.

A szónokot csak az elnök szakíthatja félbe 
felvilágosítás, vagy helyreigazítás tekintetéb.ől.

11. Az elnök, a szónokot figyelmeztetni tartozik, 
ha ismétlésekben bocsájtkozik, vagy a tárgytól eltér, 
rendre utasítja, ha illetlen kifejezést használ vagy 
személyeskedéseket követ el.

12. Ha valamely szólót az elnök már kétszer 
rendreutasitotta és tovább is illetlen kifejezésekkel 
él, úgy az elnök tartozik tőle a szót megvonni, 
továbbá, ha a választmányi ülésen és közgyűlése
ken a vita túlzottan kiélesednék, az ülést, vagy 
gyűlést 5— 10 perezre felfüggesztheti.

13. A tag- és közgyűléseken a szónokok tar
toznak beszédjeiket állva elmondani, a leszavazás 
egyszerű kézfelemeléssel történik, azonban fonto
sabb ügyekben névszerinti szavazás is kérhető.

14. A választmányi tagok kilépése következőkép 
történik:

a) önkéntes kilépés által;
b) az üléseken háromszori igazolatlanul való 

kimaradása által.
15. A választmány, hogy hivatásának minél 

inkább megfelelhessen, munkakörét az egylet ter
mészetes ügyeiből kifolyólag bizottságokba osztja 
be és minden bizottság teendőjét a választmány 
utasítása szerint önállóan végzi.

Ellenőrök és számvizsgálók tartoznak a pénz
tárt negyedévenként felülvizsgálni és az egylet va
gyonát lelkiismeretesen ellenőrizni, naptári év 
végével és az esetleges felmerülendő hibákat a 
választmánynak azonnal bejelenteni.

Ezen osztály tartozik a munkanélkülieket ellen
őrizni és a munkanélküli segélyt kiutalványozni.

Roseutlial Czeczilia mind anőg.v üzletéből 
IS szak társ sztrájkba lépett. Szaktársak! 

Segélyezzétek a sztrájkólókat.

Bokiildotott.
E rovat alatt közöltekért nem vállal felelőséget 

a szerkesztőség.

Aki betegsegélyő-pénztárimknak tagja és 
annak orvosait valaha igénybe vette az 
meggyőződhetett, hogy milyen bánás
módban, milyen kezelésben részesítik az 
orvosok a betegeket. Egy eset történt 
meg velem a melyet a szaktársak elbírá
lására bízom, hogy mennyire felel meg 
humánus voltának a mi pénztárunk.

Nőm betegsegélyzö könyvvel a kezében 
elment, hogy beteg gyermekemhez kit az 
utczára vinni nem szabad, orvost hívjon. 
Elment egyik pénztári orvoshoz, az nem 
volt otthon, elment a másikhoz az fíirdözik, 
a helyettese a város másik végén lakik. 
Nagy nehezen végre akadt egyre és ott 
felmutatta a könyvet, kéri az orvost, hogy 
jöjjön vizsgálja meg a gyermeket. Az orvos 
ur sürgős dolgára hivatkozva azt mondta, 
nincs időm erre. Nőm ez ellen tiltakozott 
és mire az orvos azt mondta, hogy a bete
get hozza ö hozzá a lakására, majd akkor 
rendel. Nem hiszem, hogy ha az orvos 
urakat jobban ellenőriznék, hogy mernének-e 
igy beszélni, nem tudom, hogy ha pénztár 
igazgatósága több gondot fordítana orvo
sokra, hogy megtörténhetne-e ilyen eset. 
A pénztár csak kötelességet kíván tőlünk, 
de nyújtani azt amit a betegsegélyezési tör
vényben biztosítva van, arra nem képes. 
Valahol hibának kell lenni. Majd megrepe- 
ráljuk úgy hiszem eljön majd arra is az idő.

Budapest, 1904. július 24.
Baross Igrici ez.

Szerkesztői üzenetek.
Erdély Mátyás Budapest. A czikke nagyon ter

jedelmes. Nincs arra terünk, hogy olyan csekélysé
get oly nagy dologgá fújjunk fel.

ö. A. Pozsony. Levelük egészen meglepett 
bennünket, ha van közöttük akadékoskodó, ki a 
mozgalmat hátráltatná, úgy azt ne vegyék figye
lembe. Mindazonáltal ajánljuk, hogy a szaktársak 
ne bontsák meg az egyetértést, ne alakítsanak pár
tokat és ne akarjon mindegyik egy külön szakegy
let lenni. A többi szaktársaknak meg kell magya
rázni, hogy csak akkor tudunk valamire menni, 
ha összetartunk. Reméljük, hogy úgy is lesz. A tett 
intézkedéseket helyeseljük. Üdvözlet.

Balog Pál Budapest. Legyen szerencsénk, már 
nincs közöttünk Á — y. Nincs már ok a távolmara- j 
dásra. Várunk.

Doma János Zalaegerszeg. Sem levelet, sem 
a pénzt mindezideig nem kaptuk meg. A posta 
ugylátszik, hogy nem a hibás.

K. L. Nagyvárad. A tudósítás későn érkezett, 
majd a jövő számban.

F. G. Szakczikket ez idő szerint nem közlünk,! 
a télen megnyitjuk szaktanfolyamunkat és azzal j 
egyetemben esetről-esetre szakczikket is közlünk. I

H. B. Válasszon lapunk hirdetői között.
G — n. Debreczen. A lapokat elküldtük, úgy i 

hisszük, hogy lesz foganatja. Értesítéseit minél i 
előbb szíveskedjen beküldeni. i

Felelős szerkesztő: FÖLDESSY PÁL, j 
Kiadja: A LAPBIZOTTSÁG.

Egy njitás.
Mióta lapunk megindult, számtalan 

vidéki főnök szaktársak üzlet eladás
sal vagy vétellel, közvetítésével kértek 
fel bennünket A lap-bizottság ezt a 
dolgot úgy oldotta meg, hogy egy ro
vatot nyit, hol üzletek eladása vagy 
vetele, berendezések és minden e szak
mában tartózó dolgok hirdethetők. A 
hirdetés dijja 1 korona, mely akár 
postautalványon, akár bélyegekben be
küldhető.

Önállósítani óhajtom magam egy vidéki város
ban. A ki el akarja üzletét adni, az szíveskedjék 
ajánlatait e lap kiadóhivatalában „Uj főnök" jel
igével beküldeni.

MÉSZÁROSA.
olcsó á ru h á z a  

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 1.40 
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 4Ó, 5Ó, 65. 75, 9Ó, 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.

L - - - - - « - - - -  ...........................

Fodrász- 

kabátok
(lus választók ós olcsó árban

Benkő Sándor
mnnkásrnha gyárában 

Budapest, VI., Ó-utcza 1. szám

kaphatók. Saját készítmény!
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Bérletj egyek
valamint minden 

más n y o m t a t 

v á n y o k  ízlése

sen és pontosan 

készülnek

S p a t z  H e n r i k
könyvnyomdájában

Budapest, I)ob=u. 55.

Budapest, V ili. kerület, József-körút 17. szám.

első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú köszörüldéje, 

aczéláru és fodrászati czikkek raktara.

Ajánlja 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 R o n o - 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 s  b é r  m  e n t  v e.

b o r o t v a  1 í o m o r u - k ö v s z ö r ü l d é j e

Budapest, írotténbiller=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.

Kft A US VICTOR
vili. erőre berendezett mü- és beretva homoru-köszörüldéje

Budapest, VI., Király-utcza 78. szám.

Aki
borotváit, ollóit, hajvágó gépeit stb. 
kitünően, jótállás mellett óhajtja kö- 
szörültetni, forduljon bizalommal 

fenti czéghez.
Legolcsóbb bevásárlási forrás min
dennemű elsőrendű aczélkészitmé- 

nyekből.
Vidéki megrendelések pontosan esz

közöltetnek.
A t. fodrász urak figyelmét felhívom 1 

verseny késeimre.

Wer
seine Rasirmesser, Scheeren, Haar- 
schneide-Maschinen etc. vorzüglich 
mit Garantie geschlil'fen habén will, 
dér wende sicli vertrauensvoll an 

obiger Firma.
Billigste Einkaufsquelle in sámmt- 

lichen I-ma Stahlwaaren.

Provinzauftráge werden prompt 
effectuirt.

Auf meine Concurrenz-Messer mache 
ich die Herren Friseure aufinerksara.
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Bajuszkötő ipartelepe

BUDAPEST.

Kivitel a világ összes államaiban.

Minta raktár:

VII. kerület, Erzsébet-körut 33. szám.

a t. fodrász urak szives tudomására adni, 
ő bajuszkötő ipartelepeink és teljes fodrászati 

< ' czikkek felszerelési üzletünket, VII., Erzsébet-körut 33. 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

V ..

GÁSPÁR TESTVÉREK
BUDAPEST

VII., Erzsébet-körut 33. szám.

Ozlet-áthelyezés.
Van szerencsém tisztelt vevőim becses tudomására 

hozni, hegy illatszerek és fodrászati kellékek nagybani 
raktáromat

V., József-tér 8. szám alá
(a Wurm palota átellenében) helyezem át.

Újonnan berendezett és nagyobbitott üzletem követ
keztében azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a legki
tűnőbb minőségek daczára mégis igen előnyös árakat a 
szokásban levő pénztár engedménynyel fogom betartani és 
kérem t. üzletfeleim szives látogatását.

Kiváló tisztelettel

DANKOVSZKY ISTVÁN 7.
B ud apest, V. kér. Jó z se f-té r  8 .
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Gredeti „7{oxo“ borotvák.

Az összes fent ábrázolt borotvák saját műhelyembe vannak köszörülve, használathoz 
egész készen ienve, darabonként franczia élii */8 keskeny 3 kor., félkeskeny */8 3 kor. 20 fill. 
1 s széles 6/s 3 kor. 40 fill., ugyanazok félhomoru vagy egész homorú éllel 3/8 keskeny 3 kor 

20 fill., V8 félkeskeny 3 kor. 40 fill., %  félszéles 3 kor. 60 fill., «/3 széles 4 kor. 
Paragon jelegii borotvák keskeny 4 kor., 1/i széles 4.40, egész széles 5 kor.

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

mányú aczéláruk raktára.
Gyárlraktár a legjobb angol, német, [franczia és 

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

birodalmi mintavédjegy és osztr. szab.

Képes árjegyzékkel kívánatra 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.

KOHINOK
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. 
V2 mm. vágásra. Franczia Barignend 3 és
7 mm. vágásra 6 kor. 3, 7 „és 10 mm. 
7 kor., szakálvágó >/. mm. vagy 6 mm. 5 kor

Nyomatott Spatz Henrik könyvnyomdájában, Budapest, VII. kerület, Dob-i•utcza 55. szám.
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