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szakegylete HMI4. évi október hó 2-án, 
(vásárim])) V III. k<*r., I’ráter-utcza és 
Eutó-iitcza sarkán levő Swerteczky-tele 

vendéglő kort helyi-sédében
tekepálya, világposta, polgári házasság, 

követválasztás és tánczczal egybekötött

S zü reti m ulatsdcjot
rendez.

Kezdete d. n. 4 órakor.

Személy-jegy előre váltva 80 fillér, család
jegy 2 kor. A pénztárnál személy-jegy 

1 korona, család-jegy 2 kor. 40 fill.
A zenét egy hírneves zenekar szolgáltatja.
Azok, kik csőszök vagy csőszlányok óhaj
tanak lenni vagy a vigalmi-bizottságban részt 
akarnak venni, jelentkezzenek a szak

egyletben.

Szervezetünk és a főnökök!
Midőn e sorokat Írjuk, Budapest fod

rász mesterei kezei között lesz már 
azon kérdő-iv, melyet a szervező-bizott
ság bocsájtott ki. A kérdő ivek egy kis 
áttekintést fognak nyújtani arra nézve, 
vájjon főnökeink milyen álláspontot fog
lalnak el szervezetünkkel szemben. Nem 
altatjuk magunkat, azt tudjuk és 
nyíltan be is valljuk, hogy a jelen 
időben főnökeink nem valami jó  szem
mel néznek szervezetünkre. Nem is ve
hető rossz néven ez. A budapesti fod
rász mesterek nagy hányada a közös 
érdekkel, magával a fodrász iparral 
vajmi keveset törődött, az a kis része 
pedig, ki a közügyek terén működött 
(az ipartestületben es holmi banketteken) 
annak olyan volt a gondolatmenete, 
hogy azzal az- észjárással mindinkább 
a züllés lejtőjén haladott iparunk.

Közönyösek maradtak nagyrészt szak
társaink is, de még inkább a munkaadók. 
Most már mind a két részről a köze
ledés mutatkozik szervezetünk iránt és 
valószínű, hogy ezen mozgalomban 
fiatal szervezetünk meg fogja helyét 
állani A kicsinyes rágalmak, melyeket

akadály, öntudatosan, bátran, férfiakhoz 
illően vesszük fel a küzdelmet ma
gunkért, iparunkért. A polgári lapok 

i már tele kürtölték a világot, hogy álta
lános sztrájkra készülünk. A sztrájkról 
egyelőre szó sem lehet, nem lehet 
azért, mert hisz a múlt hónapban tar
tott nyilvános gyűlésünk határozatát 

! meg teljesen végre se hajtottuk. A 
j kérdő-ivek még csak most forognak 
' közkézen, még nem láthattunk tisztán, 
hogy hogy állunk követelésünkkel 

j szemben Még nem tudjuk, hogy a 8 
| órai záridőt a mesterek meg fogják-e 
1 adn», még azt sem tudjuk, hogy a kon
tárok és a piszkos konkurrenczia ellen 
indított mozgalmunkat hogy fogják fo
gadni munkaadóink. A mint ismerjük 
mi a fodrász mestereket, bátran ideik- 

j tathatjuk, hogy nagyon de nagyon sok 
j fog lenni ki- vagy kitöltetlenül vagy 
'pedig egyáltalán nem fogja visszakül- 
! deni a kérdő-ivet. Ha a mesterek által 
kitöltött kérdő-ivek majd a szervező- 

! bizottság kezei között lesznek, midőn 
majd világosan látni fogjuk azt, hogy 
ki van velünk, ki ellenünk, majd akkor 
fogunk azon gondolkozni hogy hely
zetünk változtatása végett nem nyúl
junk a legvégső fegyverünkhöz —  a 
sztrájkhoz. Mi azt hisszük, hogy erre 
nem lesz szükség.

A munkások szervezkedésével kell, 
hogy az ipar is emelkedjen, kell, hogy 
az iparunk fejlesztése is ne csak üres 
jelszó legyen. Az iparfejlesztést mi 
nem abban találjuk, hogy minél több 
üzlet legyen, hogy minél többen azon 
a rögös utón haladjanak, melyen a mes
terek járnak. Nem. Mi az iparunk fej
lesztését abban találjuk, hogy ha a sa- 

| laktól, a szennytől, a piszoktól meg
tisztítjuk. A salak, a szenny, a piszok 

j a kontárok hada es 6 és 5 krajczáros 
j  bódék légiója. Ezekkel fel kell vennünka 
’ harczot a végsőkig. Nem elég az, ha 
helyesléssel kisérik sfcaktársaink és 
egyes munkaadóink mozgalmunkat, nem 
elégséges az, hogy ha elismerés hangján

egyesült erővel hozzá kell 1; tnunka mun
kához is. Mi történt eddig Ha szerveze
tünk szóba hozták, vagy lekicsinyelték, 
vagy azt mondták, hogy ezen dolgo
kat keresztül vinni soha sem lehet.

A 8 órai záridő ellen komoly érvet 
felhozni nem képes senki, tehát való
színű, hogy sztrájk nélkül is meg fog
ják  azt részünkre adni A küzdés másik 
része az, hogy a kontárok és piszkos 
konkurrenczia ellen indított akcziónkat 
mennyiben támogatja a főnöki kar. Ha 
a mesterek nem fognak a külsőségekre 
adni, ha nem keresik a kákán a csomót, 
ha erős elhatározás és a harcz befeje
zéséig meg nem szűnő lelkesedést fog
nak tanúsítani, úgy velük egyetemben 
a kérdést megoldhatjuk. Tekintsenek 
tehát el a kicsinyes dolgok felett, néz
zék mindig a czelt a szemük előtt, 
mert a teher, a gond, létért való küz
dés a mely a mesterek osztályrésze is, 
csak akkor szűnik meg, ha megértve 
egymást együttesen egyesült erővel 
arra törekedünk, hogy a jelenlegi rossz 
állapotok gyökeres változáson menjenek 
keresztül.

É s ha gyomot kitisztítjuk iparunk 
javára s ha majd a 8 órai záridőt úgy 
szaktársaink mint a munkaadók is élvezni 
fogják, majd akkor bebizonyul, hogy 
ez a szervezet, melyért mindenünket 
feláldozzuk, védőbástyája nemcsak a 
munkásoknak, hanem az iparnak ma
gának is.

N agy Géza.

Fél év.

Szeptember 20-án lesz hat hónapja, hogy 
első alakuló rendes közgyűlésünket meg
tartottuk. Szakegyletünk 6 hónapi működé
séről ugyancsak szeptember 20-án tartandó 
taggyűlésünkön fogunk beszámolni. Fon
tosnak tartjuk e napot mozgalmunkra nézve, 
nem azért mintha valami fényes eredmé- 

| ményekről tartanánk beszámolót, hanem ' 
I azért, hogy megmutassuk tagjainknak azt, 
i hogy milyen módon tudjuk szervezetünket 
I nagygyá, hatalmassá tenni.
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A taggyűlésen Ilii képét fogjuk adni ed
digi tevékenységünknek. Megtettünk min
dent a mi tőlünk tellett, ha egy vagy más 
óhajunk nem teljesedett az nem a mi hi
bánkon múlott. A baj kutforrása onnan 
ered, hogy tagjaink még nem értették meg 
egészen, még nem érezték át teljesen a 
szervezkedés szükségességét. Az a kis tá
bor, ki lelkesedésének minden hevével a 
szakegylet fel virágozásának szenteli minden 
szabad idejét, az nem képes eredményeket 
elérni, ha őket az összesség nem támo
gatja. Nagyon kevesen vannak azok, kik 
kötelezettségeiknek minden tekintetben ele
get tesznek.

Leginkább a tagdij-hátralékoknál mutat
kozik ez a hanyagság. Mi tudjuk ennek 
okát, tudjuk hogy miért van ez. Á fodrász
segédeket évtizedek óta különféle maszla- j 
gokkal bolondították, annyiféleképpen már 
be lettek csapva, hogy a segédi kar hite 
megrendült már és szinte közönyösséget | 
érez a szervezkedés iránt. Azt mondhatjuk,: 
hogy a nagy többség (még tagjaink közül 
is) vajmi keveset gondol arra, hogy ugyan j 
az a szakegylet, melynek hasznosságát és j 
szükségességét minden egyes szaktárs be
látta, hogy hivatásának eleget fog-e tudni [ 
tenni, ha azt a fodrászsegédek nem pártol
ják kellő módon. Miben áll a pártolás?

A tagdijak pontos befizetése az első 
dolog. Ez nemcsak a szakegylet érdeke, 
hanem a tagnak legelemibb kötelessége a 
saját érdekében is. Mindnyájan lehetünk 
munkanélküliek még azok is, kik ma a legfé- j 
nyesebb üzletben dolgoznak. Ha befizettük! 
pontosan tagdijainkat 1 évig, kötelessége a | 
szakegyletnek annyi munkanélküli segélyt j 
kiutalni, mennyit az évi rendes közgyűlés j 
megszavazott. A munkanélküli segély 4—4: 
hétig folyósittatik. Ez a szakegylet erőssége, j 
A budapesti szakegyletileg szervezett szak
mák százezreket fizetnek ki évenkint munka- 
nélküli segélyre. A segély az nem alamizsna, 1 
hanem a tagnak alapszabályokban biztosi- 
tott joga. Ha a második félévünk is igy 
múlik el mint a jelen, úgy biztosan állít
hatjuk, hogy segélyre jogosult tagjaink 
száma alig lesz 10— 15.

AAajd akkor fogják belátni tagjaink, hogy! 
kár volt ilyen felületes módon elhanyagolni 
a tagdijak pontos befizetését.

Maholnap az összeköttetést úgy a bécsi | 
mint a berlini szaktársainkkal létrehozzuk. 
A „Verband deutscher Barbiere, Friseure 
und Perriickenmacher" czimü berlini egye
sület a legmesszebbmenő támogatást ígérte 
meg, igy azon jogosult tagok, kik tapasz- ' 
talataik kibővítése czéljából külföldre akar- | 
nak utazni, nemcsak hogy a szakegyletböl 
az utisegélyt felvehetik, hanem még ha kül
földön tartózkodnak is, őket elhelyezik, test
véregyleteink útbaigazítással szolgálnak és 
azokat a jogokat élvezi ktint is mint ide
haza. Tehát első kötelességünk legyen a 
tagdijjak pontos befizetése. Körülbelül 
1000 -1500 kor. tagdíj hátralékot fogunk 
a taggyűlésén kimutatni, iparkodjunk, hogy 
egy se maradjon hátralékba közöttünk.

A második dolog abban áll, hogy agi
táljunk. Nem elég ha magam tagja is 
vagyok a szakegyletnek, hanem arra is tö
rekedni kell, hogy társaim és többi bará
taim is részt vegyenek abban a munkában, 
melyet a fodrászsegédek társadalmi és gazda
sági helyzetének javítása érdekében a 
szakegyletünk kifejt. Az agitálásra minden 
módot tél kell használni, ahol csak egy 
indifferenssel összejövünk az első kérdés az 
legyen, hogy tagja-e a szakegyletnek.

A buzgó és fáradságot nem ismerő agi- 
tálás meg fogja hozni gyümölcsét.

A jelen helyiségünket felmondtak, egy 
nagy és kényelmes helyiséget fogunk no
vember 1 -éré felvenni, hol a mai kezdetle
ges munkaköz vetítésünket tökéletesíthetjük. 
Hatalmas könyvtárt akarunk beszerezni a 
télire. Táncztanfolyamot valamint szaktan- 
folyamot fogunk nyitani, úgyhogy a tagok 
a szakegyletben idejüket nemcsak tanulás
sal, hanem kellemes szórakozással is eltölt- 
lietik. A dalárdát most szervezzük, csak 
helyiségünk kicsinységén múlik az, hogy 
az október 2-án tartandó szül éti mulatsá
gon a dalárdánk nem szerepel. Ha mind
ezeket elősoroljuk, úgy lehetetlen az, hogy 
az indiffereiis szaktársat ne tudják meg
nyerni szervezetünknek. Tisztában keli 
mindnyájunknak szakegyletünk haszna és 
czéljával lenni. Amit nyáron elmulasztottunk, 
azt pótoljuk most ősszel, midőn az egyleti 
élet mindenhol fellendül, iparkodjunk agitálni, 
terjeszteni sza^egyletünk eszméit, ha min
den egyes tag megteszi kötelességét, úgy 
virágozni és állani fog szakegyletünk és 
nem fog szégyenére válini az osztálytuda- 
tosan szervezett munkásság előtt. 
t Még egyet. Az ősz beálltával a rendsze
res felolvasások is meg fognak kezdődni 
és ezen réven is hisszük, hogy elterelhet
jük szaktársaink figyelmét minden olyan 
dologtól, mely kárára válik egy szervezett 
munkásnak. Ha bármilyen alkalomkor hív
juk önöket t. tagtársak, jelenjenek meg 
a szakegyletben, segítsenek véglát hor
dani ahhoz az épülethez, melynek funda
mentumát fél év előtt kezdtük lerakni, 
hogy tető alá hozzuk, hogy beteljesedjen 
mindaz, amit oly régóta várunk és a 
miért kiizdenünk kell — boldogulásunk.

A szakegylet vezetősége daczára a tagok 
lanyha érdeklődésének, legyőzött minden 
akadályt eddig, a fél évet fel kell váltani 
egy jobb, egy szebb, egy eredményesebb 
félévvel, hogy akkor midőn első évi rendes 
közgyűlésünket fogjuk tartani, számban, 
erőben meggyarapodva, bátran nézünk min
den veszély ellen, mi bennünket fenyeget.

A vezetőség.

Ei>y vélemény.
Hogy tapasztaljátok szaktársaim, milyen 

gyenge agyvalővel áldott meg a végzet 
némely embert, olvassátok el a „Fodrász 
Újság" augusztus 15. számának „Éhesek" 
czimü vezérczikket. Úgy vesszük észre, hogy 
a czikk írója a komoly gondolkozást még 
hírből sem ismeri, különben nem írhatta 
volna meg a mit megírt. Mindamellett örül
hetünk e czikknek mert csak viz a mi 
malmunkra. Mégis nekünk a czikk Írójához 
volna egy-két jóakarata szavunk.

Máskor mielőtt hasonló támadásra készülne, 
gondolkozzon s ne egyoldalúan Ítélkezzen; 
mert ha Ítélkezni akar, szem előtt kell tar
tani, mit ugylátszik nem tud, hogy — hall
gassuk meg a másikat is — de enélktil 
mint tette is, egyszerűen lebunkózni valakit, 
mielőtt annak érveit meghallgatnék, s meg
fontolnánk, nem tartozik a legigazságosabb 
eljáráshoz.

Mily hallatlan kishitűség kell annak 
hangoztatásához, hogy a rendszeren változ
tatni nem szabad, mivel a gyakorlatban akár 
milyen kényelmetlen — de megszokott.

Mar bocsánat, de a gyakorlat azt mutatja, 
hogy minden fejlődés csak rendszer válto
zás mellett jöhet létre. Azt pedig nem, hogy

P. ur, de senki el nem vitathatja, hogy ipa
runk terén a helyzet tarthatatlan úgy anyagi, 
mind erkölcsi értelemben.

Ha nem is mondom, tudja minden gondol
kozni tudó munkása és munkaadója ipa
runknak, (csak .P. ur és társai nem akarják 
tudni,) hogy minek köszönhetjük az üzletek 
elszaporodását, iparunk hanyatlását, csodá
latos, hogy éppen azok, kiket P. ur és tár
sai védelmükbe fogadtak a tőlünk való „ál
lítólagos" támadásból tudják meg, hogy 
a segédi állás betöltése a mai értelemben 
oly sérelmes az emberi jogokra, hogy ön
érzetes ember el nem viselheti.

A segédek 80 százaléka csak azért lesz 
önálló, hogy megszabaduljon az önérzetet 
sértő s családos embert ki nem elégítő 
bánásmódtól és numkadijazástól.

Aki meggyőződéstakar szerezni, kérdezze 
meg azon nagyszámú üzlettulajdonost, hogy 
miért tartja fenn üzletét ha az csak nyomort 
nyújt. Válaszul erre azt kapja, hogy : szí
vesebben eltűröm független nyomoromat, 
mint rabságot s bizonytalan alamizsna mel
lett, holmi szeszélyeknek engedjem át ma
gamat. Ha ezen rendszer megváltozik s a 
segédet úgy tekintik mint egy önérzetes 
munkást, ki munkájáért megérdemelt díja
zásban részesül, úgy én szívesen szabadulok 
független nyomoromtól, mert amíg az üzlet 
forgalma több részre osztja meg a kiadá
sokat, (boltbér, adó, segéd stb.) nekem, 
mint segédnek a fölöskiadást megtakarítva 
tisztes munkadijat nyújthatnak. Ez a logika 
t. szaktársaim. Tehát mi, kik a rendszer 
ellen küzdünk csak támogatást várunk ipa
runk és embertársaink védelmére. Mi, akik 
önérzetes, öntudatos munkások vagyunk, 
méltán követelhetünk oly jogot, mely ben
nünket mint embereket megillet. S ki jogai
ért nem küzd vagy azért megrökönyödve 
könyörög, nem ember.

Mert ha sipszi kutyámon végig ütök 
korbácsommal s aztán megsimogatva, szó
lok hozzá, az farkcsóválva hozzám csúszik 
s megnyalja azt a kezet, mely az előbb 
fájdalmat okozott neki. De ha az ütés sű
rűbben ismétlődik, bizony, kivesz a hűség 
és szolgálatkészség abból a kutyából.

Mi tehát t. P. úr, mivel a végzet nem 
sipszi kutyának hanem embernek teremtett 
bennünket, mindenkor foglalkozni fogunk 
(csak azon hangon, melyet ön de csakis ön 
diktatúrának és arrogancziának nevez) 
sérelmes dolgunkkal.

Ami pedig a 8 órai záridöt illeti, ön és 
társai éppen úgy tudhatnák mint velem 
együtt ezrek tudjak, hogy a kereskedösegé- 
dek miatt, különben is nem 9-kor kellene zárni 
de 10 esetleg 11 óráig nyitva kellene 
tartani. A munkások pedig már 6 órakor 
minden téren szüneteinek, a hivatalszolgák 
meg pláne jobban hozzájutnak esti 8-ig a 
borotválkozáshoz. Hol van a többi úri 
közönség kérdi P. úr ? Bár erre a választ 
mindenki tudja, de hogy P. úr és társai is 
mentve legyenek a homálytól, azt is meg
mondom. Az úri közönség a nap bármely 
szakában rá ér (sajnos) a borbélyhoz 
menni, csak akarnia kell és a kényszer 
hatása alatt alkalmazkodik is. Csak egy 
olyan üzletet ismertessen meg velem a m. 
t. P. ur a külvárosban, amely városrészre 
hivatkozik is, hol a hétköznapokon nem 
győzik a munkát este 6—8-ig s meghajtok 
tudása előtt. De igy mint ön is láthatja, 
érvei csak olyan lári-fári erőszakos „jobban 
értem" tudás. Ábellá M,
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Nyilvános gyűlés.
A Dob-utcza 77. számú vendéglő kert

helyiségében budapest fodrász-segédei szé
pen sikerült nyilvános-gyűlést tartottak. A 
szervező-bizottság plakátokon hívta fel a 
fodrász-segédek ügyeimét, hogy állást foglal
janak a 8 órai záridő mellett. Az érdeklő
dés a gyűlés iránt igen nagy volt, szak
társaink daczára a nagy hőségnek, de főkép 
a lóversenynek, elég szép számban jelentek 
meg. Németh Géza az egybehívok nevében 
üdvözölte a megjelenteket, elnöknek Boross 
Ignácz szaktársat, jegyzőnek Mamuzich Károly 
szaktársat ajánlotta, melyet a gyűlés egyhan
gúlag el is fogadott.

Boross Ignácz elnöki megnyitójában dió
héjban vázolta a napirend fontosságát, 
kiemelte a gyűlésnek mozgalmunkra való 
nagy horderejét, és felhívta a jelenlevőket, 
hogy mint érett öntudatos munkásokhoz 
illik hallgassák meg türelemmel a szónokokat. 
Átadja a szót Várossy Károly előadónak 
Zugó taps és éljen kiálltás között fogott 
Várossy szaktársunk beszédéhez. Gyönyörű 
ékesszólással bizonyította a fodrász-segédek 
tarthatatlan helyzetét. A majdnem egyórás 
beszédben megkapó érvekkel ecsetehe azt 
az állapotot, melyben a fodrász-segédek 
élnek. A többek között felemlítette, hogy a 
fodrász-segédeknek nincsen senkisem, kitől 
várhatnának, csupán az önön erejükre támasz
kod hatnak csak szervezettségük révén tudnak 
valamit elérni. A tulhosszu munkaidő, a 
bánásmód, a rossz munkaviszony által már- 
már egészen elfásulva vannak a fodrász
segédek és azt hiszik, hogy az mindig úgy 
volt, és úgy kell annak maradni is. Pedig 
hogyha összetartunk, ha egy közös szerve
zetbe tömörülünk, akkor megváltoztathatjuk 
eme rossz állapotokat. A magot elhintettük, 
már gyökeret kezd verni, iparkodjunk, hogy 
hatalmas terebélyes fává válljon az-az intéz
mény, melynek árnyékában minden egyes 
szaktárs pihenést talál. Ez az intézmény a 
szakegyletünk. Ha a szakegyletnek vala
mennyi fodrász-segéd tagja lesz, ha szak
egyletünket minden egyes szaktárs pártolja 
úgy, ha nem is pillanatok alatt, de idővel 
bizonyosan nem csak a fodrász-segédek 
helyzete fog változni, de a fodrász-iparnak 
magának is óriási átalakuláson kell keresztül
menni. Valamint a jó gazda megtisztítja 
gyümölcsfáit a kártékony rovaroktól, úgy 
nekünk is résen kell lennünk, hogy iparunkon 
•élősködő kontárok hadától megtisztítsuk. 
A mestereink kevés kivétellel taitozkodó 
álláspontot foglalnak el szervezetünkkel 
szemben, de hisszük, hogy a hályag mely 
még eddig szemünket fedte, el fog tűnni és 
nem mint ellenségnek, hanem az ipar védő
bástyájának fogják szervezetünket tekinteni. 
A kontárok ellen, a piszkos konkurrenczia 
ellen az ipar érdekében, mert ez éppen úgy 
a mi érdekünk mint a mestereké indítunk 
mozgalmat és ezzel egyetemben kérjük az 
egyórás ebédidő és a reggel 7 órai nyitást 
és esti 8 órai zárást.

Nem szükséges fejtegetnem, úgy hiszem 
a tisztelt gyűlés előtt a 8 órai záridő fontos
ságát jól tudja azt minden egyes megjelent, 
hogy ha emberszámba lehessen a fodrász
segédeket számítani, akkor a munkafeltéte
leiket meg kell változtatni. Az igavonó állat 
az nincs úgy a járomba fogva, mint ahogy 
a fodrász-segéd van az üzlethez kötve. Ha 
a nap egyes részeit tétlenül is tölti az üzlet
ben, azért mégis 16 sőt 17 órát van elfog
lalva. A nős" szaktársaink családjuk kör
nyezetében nem lehetnek máskor, mint azon

a csonka vasárnapon, pedig hány szerető hit
ves, gyermek és szülő örülne annak, hogy ha 
az ebédet együtt költhetnék el.

A nős szaktársak két konyhát vezetnek, 
mert 1 4 órai ebédidő kényszeríti őket, hogy 
korcsmában étkeznek. Meg kell tehát változ
tatnunk magunk a jövőnk érdekében ezt a 
rendszert, orvosság csak egyedül a szervez
kedés. Szervezkedjünk czéltudato'san és 
akkor bukni, mi el nem bukhatunk, mert 
nekünk nincs mit vesztenünk.

A taps és éljen kiálltások között befe
jezett beszéd után Várossy szaktárs benyúj
totta a határozati javaslatot mely a követ
kezőket foglalja magában.

Mondja ki az 1904. augusztus hete
dikén megtartott fodrász-segédek nagy
gyűlése, hagy a fodrász-mesterekhez kérdő
íveket bocsájt ki úgy a záridő mint a 
kontárok és a piszkos konkurrensek 
elleni mozgalomra vonatkozólag és a 
kérdőivek beérkezése után kötelességére 
tétetik a szervező-bizottságnak, hogy 
nyilvános gyűlésen számoljon be.

A napirendhez hozzászólott még Tóth 
István, Németh Géza, Geiger Árpád és Nagy 
Géza szaktárs.

Nagy Géza szervezkedésre buzdította a 
szaktársakat, Geiger Árpád elvtárs a lefolyt 
sztrájk mozgalommal foglalkozott, végül 
Boross szaktárs elnök zárszavai után a 
gyűlés lelkes hangulatban véget ért.

S z e m le ,

Bénnozgalom. Július 31-én szombat dél
után 4 órakor zsebre vágták a szerszámot 
Rosenthál Czeczilia mind a négy üzletében 
a segédek és kimondták a sztrájkot. Le
játszódott, lezajlott előttünk ez a bérmoz
galom, most már tiszta képet tudunk al
kotni, hogy vájjon a sztrájk mennyire hasz
nált maguknak a sztrájkotoknak, mennyiben 
használt magának az összességnek. Okul
tunk, nagy tapasztalatokat szereztünk a 
sztrájk tartalma alatt és igy ezeket a dol
gokat ha mérlegeljük, akkor bátran állíthatjuk, 
hogy ez a sztrájk nemcsak a mi javunkra, 
hanem iparunk javára is óriási nagy ha
szonnal járt. Ha nem is érték el a sztrájko
lok teljesen követeléseiket, ha nem is lett 
volna a munkásokra nézve a legcsekélyebb 
előny is kivíva, mégis nagy erkölcsi győ
zelemnek tulajdoníthatjuk, hogy ha ebben 
a lebujbán, a fodrász-ipar szégyenfoltjánál, 
az aljas és piszkos konkurrenczia megte
remtőjénél észre tértek a munkások. ízlés
telenség volna tőlünk, hogy egy ilyen 
munkaadóval mint Rosenthál Czeczilia 
foglalkozzunk, csak azt jegyezzük meg, 
hogy mily óriási mulasztás terhel bennün
ket, hogy ilyen fattyúhajtástól még nem 
tisztítottuk meg iparunkat. Öt napig tartott 
a küzdelem, a szervező-bizottságnak elég 
dolga akadt nemcsak magukkal a sztráj- 
kolókkal, hanem még a sztrájktörőkkel is. 
A szégyenpir borítja arezunkat, midőn azt 
kell Írnunk, hogy ebben az aljas bódéban 
a munkanélküli szaktársak között akadt 
olyan, ki munkát vállalt. Szombaton és va
sárnap még nem voltak sztrájktörők, hét
főn már úgyszólván mind a négy üzletben 
akadt egy-egy aljas fráter, ki a sztrájktörő 
szerepét elvállalta. Tüntetések folytak. Szá
zával vonultak az üzlete előtt szaktársaink. A 
váltunkon hoztuk ki a becsteleneket. Rendőrök 
kardjai csattogtak. Megtettünk amit meg
tehettünk. Bojkott alá akartuk hozni az üz

letet. csakhogy lehetetlen volt. Saját test
véreink, saját szaktársaink lettek árulóivá a 
mozgalomnak, igy szerdán este a harczczal 
fel kellett hagynunk.

Ha most talán a viszonyok jobbak is 
ebben a lebujbán, azért nem fogunk meg
feledkezni. Élénk emlékezetünkbe fog ma
radni e z ; és el fogunk mindent követni, 
hogy szervezetünket megerősítsük és hogy 
Rosenthál Czeczilia-féle üzletektől a fod
rász ipart megtisztítsuk A sztrájktörőket 
pedig megjegyeztük magunknak.

A siket-néma. Augusztus 15-én megje
lent „Fodrász Ujság“ egy szóval sem em
lékszik meg, hogy Budapesten egy a mes
terek által is gyűlölt bódéban 15 szaktárs be
szüntette a munkát. A napi lapok két Ízben 

j is kimerítő tudósítást hoztak a dolog felől, 
minden főnök ujjongott, lelkesedett a me
rész vállalkozás fölött. Sőt egyik német 
napilap, a „Politisches Volksblatt" még 
czimképen is hozta azon jelenetet, midőn 

i szaktársaink tüntetést rendeztek, csupán a 
„Fodrász Ujság“, a mesterek sajttakarója 
egy betűt sem hozott a dolog felől. Pedig 
a szerkesztőnek csak az ollóhoz kellett 
volna nyúlnia. Ö kigyelme ebben nagy jár
tasságot tanúsít, mert ha a Pesti Hírlap 
különféle rovatából ki tudja ollózni: „a 
patkány mint hajnövesztő szer“ czimü czik- 
ket, akkor ollósi barátunk kiollózhatta volna, 
vagy írhatott volna csak egy sort is a 
sztrájkról, ha mindjárt pártját fogta volna 
is Rosenthál Czeeziliának.

Bizonyosan kényes dolognak tartotta a 
szerkesztő ur azt, hogy véleményét nyilvá
nítsa. Mi az ő véleményére fütyülünk, tud
juk, hogy az ő irka-firkáját nem hogy a 
a mesterek, hanem még ő maga sem hiszi el. 
Nézzétek a múltját és olvassátok az „Éhe
sek" czimü vezérczikket.

E g y le t i  l i ir e k .

Választmányi ülés szeptember 6-án és 
i 22-én tartatik.

Pénztári órák  kedden és pénteken este 
j l/a9-től 10-ig. Vasárnap d. u. 3—6-ig.

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

Beiratási-dij 50 fillér. Tagsági-dij heten- 
kint 30 fillér.

Szakegylet helyisége, VI., Dessewffy- 
utcza 26., 1. cm. magánhelyiségben van.

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 30 filléres 
egyleti bélyegekkel nyugtázza a fizetett 
összeget. A választmány.

A vigalmi-bizottság minden szerdán este 
ülést tart. Felhívom az összes vigalmi- 
bizottsági tagokat, hogy szíveskedjenek 
pontosan megjelenni, hogy a szüreti mu
latságunk minél fényesebben sikerüljön.

Jerusse Gábor 
vig. biz. elnök.

Folyó hó 20-án kedden este í) órakor 
taggyűlést tartunk.

Napirend:
1. A félévi működésről szóló jelentés.
2. Indítványok.
A tagtársakat felkérjük, hogy tagsági 

igazolványukat magukkal hozni szívesked
jenek. Az elnökség.
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Figyelt*in szak egyleti távoli!
Mindazon szaktársak* kik tagsági járulé

kaikkal hátralékban vannak, ez utón fel
szólítom, hogy ezen felszólítástól számított 
14 napon belül hátralékaikat aként rendez
zék, hogy az alapszabályokban előirt 8 
hétnél több hátralékban ne legyen, mert 
ellenesetben tagsági joguk önként megszű
nik, miáltal azon szaktárstól a szaklap is 
megvonatik.

A hátralékos tagok akár a gondnoknál, 
akár a pénztári órák alkalmával fizethetik 
be járulékaikat. Szakegyletünk fejlődése és 
életképessége csak az esetben lesz bizto
sítva, ha minden egyes szaktárs. aki be
iratkozik, minden tekintetben igyekezik kö
telességének megfelelni.

Horváth herencz 
pénztárnok.

Jegyzőkönyvi kivonat, felvétetett 1904. 
julius hó 7-én.

Boross Ignácz szaktárs ideiglenesen ve
zeti az ülést, jegyző Klincsák János. Napi
rend: 1. Jelentések. 2. Ügyrend megvita
tása. 3. Indítványok. Napirend előtt Kertész 
József lemondását nyújtja be. Többek 
hozzászólása után a választmány mint indo
kok hiányában nem fogadja el Kertész le
mondását. Árvay lemond a választmányi 
tagságról, Nagy Béla egy indítványt nyújt 
be, tekintettel Árvaynak az alapszabályelle
nes viselkedése folytán őt az egylet ke
beléből zárják ki. Rövid vita után Árvayt 
egyhangúlag kizárja a választmány, mely
ről levélileg legyen értesítve.

Pénztári jelentés után Bozsejovszky ház
nagy bemutatja az elhelyezési szabályzatot. 
Hosszú vita után úgy általánosságban mint 
részleteiben a választmány több módositá- 
sál elfogadta azt, egyúttal elismerését fe
jezte ki Bozsejovszkynak a szabályzat ki
dolgozása iránt. Pajtás András alelnök a 
választmány utasításait kéri az iránt, hogy a 
szaklapban Árvay Dezsőnek az igazsággal 
meg nem egyező Fodrász Újságban közzé
tett nyilatkozatára feleljenek. Egyhangúlag 
elfogadtatott. Inditványoztatott, hogy a tit
kár jogai a választmányi üléseken meg- 
szorittasson csak tanácskozási joggal bírjon 
a titkár, szavazási joggal nem. Elfogadta
tni. A tagsági dijak beszedésével a gond
nok megbizatott. Titkár javasolja, hogy a 
nyári hónapokban csak egy választmányi 
tilés tartassék.

Jegyzőkönyv felvétetett 1904. augusztus 
hó 4-én.

Pajtás András ügyvezető alelnök a hatá
rozatképességet megállapítja. A jelentések 
között felemlíti, hogy Weisz gondnoknak 
felmondott azért, mert a szakegylet érdeke 
megkövetelte. Boross Ignácz hozzászólása 
után helyesli, hogy pályázat utján töltetik 
be a gondnoki állás. A titkár egy hónapi 
szabadságot kér. A választmány megadja. 
A lakásügyhöz Ábellá szaktárs szól hozzá, 
indítványozza, hogy ezt a lakást mondjuk 
fel és lehetőleg a város közepén vegyünk 
ki egy nagy helyiséget. Az indítvány elfo
gadtatott és Oberst, Pajtás és Németh szak
társak bizattak meg egy megfelelő lakás 
keresésére.

Horváth Ferencz pénztárnok a julius havi 
pénztári kimutatást terjeszti elő és kéri a 
a választmányt, hogy a számvivői dolgok 
elintézésével Ábellá Mihály bizassék meg. 
A pénztári jelentés tudomásul • vétetett és 
a választmány a pénztárnok előterjesztése 
szerint határoz. Következett a vigalmi-bi- 
zóttáági elnök választása. Nagy Géza in

dítványa fogadtatott el, hogy a választmány 
saját kebeléből küldjön ki egy vigalmi
bizottsági elnököt, kinek kötelessége a vi
galmi-bizottságot megalakítani.

Titkos szavazás utján Jerusse Gábor 
lett a tisztségre megválasztva. Elhatározza 
a választmány, hogy október 2-án egy 
nagyszabású szüreti ünnepély tartassék 
Tass Gyula a napi biztosok jogának korlá
tozása iránt tesz indítványt. Hozzászóltak 
Boross, Márton, Ábellá szaktársak, mely 
után a választmány nem látja szükségét 
annak, hogy az elhelyezési szabályzaton 
változás történjen. Több apró ügyek el
intézése után a választmányi ülést Pajtás 
András bezárja.

Jegyzőkönyv felvétetett 1904. augusztus 
hó 11-én tartott rendkívüli választmányi 
ülésről.

A napirend egyetlen pontja a gondnok 
választása.

Pajtás András II. elnök a határozaképes- 
ség megállapítása után bemutatja a czimére 
érkezett pályázatokat. Négy szaktárs pályá
zott a gondnoki állásra. Mielőtt a pályáza
tokat felolvasnák, az elnök zárt ülést ren
del el. A választmány kellő mérlegelés után i 
Borbás Rezső szaktársat választotta meg. 
Tass Gyula indítványt tesz, hogy az Ön
képzőt átiratilag értesítsük a 8 órai zár
időért indított mozgalmunkról. A választ
mány a szervező-bizottsághoz utasítja az 
indítványt.

Végül Bozsejovszky szaktárs intéz kér
dést az elnökhöz aziránt, hogy -miért oly 
lanyha az agitáczió. Az elnök es titkár fel- 
világosító szavai után Bozsejovszky tudo
másul veszi az adott választ.

Manuizich Károly 
jegyző.

Vidék.
Miskolc/. Miskolczi szaktársaink nem áll

tak meg a kivívott győzelem után, szorgal
masan hozzálátnak a szervezkedéshez. Az, 
asztaltársaságnak 42 tagja van és napok 
kérdése csak, hogy a segédek mind egy’ 
szálig nem e csatlakoznak mozgalmunkhoz. 
A Fő-utczai Löfler-féle sörcsarnokban jön-! 
nek össze minden csütörtökön egy külön i 
helyiségben, hol összetartásra és szervez-1 
kedésre buzdítják szaktársainkat; Az asztal- 
társaság tisztikarát is megválasztották már.

Elnök lett Rabovszky ‘‘ Mihály, alelnök 
Kerekes József szaktárs, titkár Darányi 
Rezső, jegyző Szaladits Jenő, pénztárnok 
Fried marni Mátyás, ellenőrök Kaszián János 
és Kovács János, háznagy Farkas Lajos, 
választmányi tagok Fischer Béla, Szabó 
Rókus, Várnay Zoltán, Bakai Tihamér, 
Medgyesi Sándor, Baum László, Kárpáthy 
Zoltán, Klein Ignácz, Vass György, Dénes 
Béla és Nagy Lajos.

Amilyen derék munkát végeztek miskolczi 
szaktársaink akkor, midőn követeléseiket 
diadalra vitték olyan fáradtságot nem is
merő buzgalmat tanúsítsanak a szervezke
déskor is, hogy azt az időt, melyet kivív
tak betarthassák is, hogy készületlenül ne 
találja őket akármilyen veszély, mely az 
egyezséget megbontaná. Úgy legyén.

ü.vőri s/ukt úr Maink gyűlése.
A „SárkánylyukMéle vendéglőben tartot

tak győri szaktársaink múlt hó 22-én gyű
lésüket. A gyűlés vezetésére elnöknek Szel- 
linger József, jegyzőnek Nagy Mihály szak
társ lett megválasztva. Előadó Pálffy Sándor

szaktárs volt, ki alaposan beszámolt a 
segédi kar mozgalmáról, tudatta a gyűlés
sel, hogy a mesterek a hét órai nyitást, 
valamint az esti 8 órai záridőt, nagyobb 
ünnepek alkalmával a déli 12 órai, kisebb 
ünnepekkor a 2 órai zárást megadták. A 
tisztességesebb bánásmód is bennfoglal- 
tatik a követelésben, mit szintén helyesel
tek a mesterek. Szeptember 5-én életbe 
fog lépni s ajánlja, hogy a szaktársak to
vábbra is tartsanak össze, hogy az egyez
séget a munkaadók meg ne törjék. Végül 
még a mesterek ama kérését, hogy a pisz
kos konkurrenczia ellen a segédi kar tá
mogassa a mestereket, elfogadásra ajánlja, 
mit a gyűlés egyhangúlag elfogadott. A 
központból Németh Géza szaktárs volt je
len, ki a ielenvoltak figyelmét felhívta, hogy 
a Magyarországi Borbé.y- és Fodrász-segé
dek szaklapjának támogatása minden egyes 
szaktárs erkölcsi kötelessége. A szaklap 
egyedül csak a fodrász segédek érdekeit 
tartja szem előtt s ezért küzd, ki tehát a 
szaklapot nem támogatja, az ellensége az 
öntudatos mozgalomnak.

Hosszabb vita után megalakították azután 
a győri fodrász-segédek asztaltársaságát 
azzal a czéllal, hogy ha a szakegylet orszá
gosává lesz, annak fiókja fog lenni.

A tisztikart a következőképp választották 
meg: Elnök Pálffy Sándor, alelnök Szellin- 
ger József, pénztárnok Kocsis János, el
lenőr Szántó Endre, jegyző Nagy Mihály. 
Választmányi tagok: Hegyi Ferencz, Etun- 
berger Miklós, Kovács József, Gutt Gyula, 
Kovács N. János, póttagok Molnár István, 
Csaszlovszky János.

A kivivott küzdelemért folytatott harcz- 
ban a győriektől példát vehetünk még mi 
is. 54-en voltak s az 54-ből 53 mindig 
megjelent akkor, midőn a közös ügyről 
volt szó. Csupán Egy Vali Géza nevezetű 
„gyászmagyar" akadt, ki nem tartott a moz
galommal. Magunk részéről gratulálunk 
győri szaktársaink sikere fölött, kívánjuk, 
hogy a kivivott eredményeket tartsák is 
meg a munkásság javára. Az összetartás a 
legnagyobb erő, tartsanak össze tehát to
vábbra is, hogy czéltudatos mozgalom után 
újabb eredményekről számolhassunk be e 
lap hasábjain. Az asztaltársaság helyisége 
Baross-ut 19.' sz. a. vendéglőben van. 1

Makó. Itt Makón ugyanazok a viszonyok 
uralkodnak, mint az ország többi városai
ban. Ugyanaz az átkos rendszer létezik, a 
fizetés, a munkabér oly alacsony, hogy van
nak nálunk segédek, kik havi 6— 8 kor.-ért 
is dolgoznak. A munkaidő reggel 4 - 5  óra
kor kezdődik este 9 fél 10-ig. A mesterek 
hallatlanul konkurrálnak egymással, átlag 
1 1 boro.tválásért házon kívül mit elvég-
ziink, nem jut több mint 8— 12 fillér. Sőt 
vannak borbélyok, kik egy véka búzáért 
szolgálják ki egész éven át a gazdag föld- 
míveseket. Es én nem a vendégeket hibáz
tatom, hanem a munkaadóinkat. Ilyen álla
potok mellett elképzelhetik, hogy mit ke
reshet a munkás.

De úgy hisszük, hogy nem fog ez soká 
tartam. *

Ha az egész ország fodrász-segédei 
szervezkednek, akkor meg tudjuk változ
tatni ezen állapotokat.

Mi tehetségünk szerint nem fogunk el- 
majadni, jelszónk mindig az lesz, hogy 
„Egyesülésben rejlik az erő".
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Békéscsaba. Mi is örömmel vettünk tu
domást arról a mozgalomról, amelyet önök 
a borbély- és fodrász segédek érdekében 
indítottak. Igaz, hogy egy kicsit későn lép
tünk a tett mezejére, de egy magyar köz
mondás az tartja, hogy : „jobb később mint 
soha." Az önök utasításai szerint jártunk 
el. Először is megalakítottuk az asztaltársa
ságot, amelynek alakuló gyűlésén 24 szak
társ jelent meg. Ezek közül meg lett vá
lasztva elnöknek Baranyay József, pénz
tárnoknak Török János, jegyzőnek Lichten- 
stein Rezső. Mihelyt a szakegylet országos 
lesz, rögtön belépünk a szakegyletbe.
A békéscsabai borbély- és fodrászsegédek 

asztaltársasága nevében
Lic/itenstein Rezső

jegyző.
Baja. A bajai fodrász-segédek szivében 

is megszólalt a szózat, hogy 'ébredjünk és 
sorakozzunk azon zászló alá, mely azt hir
deti, hogy szervezkedjünk és egyesüljünk. 
Örömmel üdvözöljük tisztelt szaktársainkat 
mint a nagy munka előharczosait.

Folyó hó 11-én tartottuk első bizalmas 
értekezletünket, melyen az összes szaktár
sak résztvettek és egyhangúlag kimondtuk, 
hogy asztaltársaságot alakítunk. Azért kér
nék részletes útbaigazítást és felvilágosí
tást minél előbb, mert a jövő hét folyamán 
a főnökök kartellt akarnak kötni és mi őket 
ebbeli szándékukba támogatjuk. Viszont 
mi is ez alkalommal szándékozunk köve
telésünket benyújtani, a mi a következő 
pontokból áll: 1. Ha a kartell életbe lép, 
úgy kérünk béremelést. 2. Egy órai ebéd 
dőt. 3. ünnepnapokon délután 3 órakori 
bezárást. László Károly.

V egyes .
Esküvő. Czoor József szaktársunk folyó 

hó 4-én tartja eskövőjét Udvary Etelka 
kisasszonynyal. Czoor szaktársunk a hat év 
előtti mozgalomban az elsők között volt s 
daczára annak, hogy jelenleg főnök, mégis 
tevékeny részt vesz a munkásság gazdasági 
és politikai harczában.

Üdvözöljük szaktársunkat ez alkalomból 
és kívánjuk, hogy a házas élet csak örö
met és boldogságot nyújtson számára.

Egy Jó munkás fodrászsegéd kerestetik havi 
2U—24 korona fizetéssel és teljes ellátással. A dler, 
Gyula Zsolna, Fő-tér 13. i

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

Fodrász-

kabátok
dús választék és olcsó árban

Benkő Sándor
muiikásrulia gyárában kaphatók. 
Budapest VI., Ó-utcza 1. szám

"mészI bösa?
olcsó  á ru h á z a  

Budapest, Király-utcza 28.
Csuda o k i ó  s i a l o f t  árak.

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

prima 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.

Borbély- és fodrász mesterek figyelmébe!
Van szerencsém a n. é. borbély- és fodrász-mesterek szives tudomására juttatni, hogy

VI. kér., Szondy-utcza 54. sz. alatt levő „Royah nagy gőzmosódámban
a külföld mintájára borbély és fodrászok részére

külön febérnemü kölcsönző osztályt rendeztem be,
hol saját elsőrendű fehérneműimet és pedig:

használati és mosási díjért bocsátom rendelkezésükre.

Midőn a t. borbély és fodrász urak figyelmét ezen újításra felhívom, nem mulaszthatom el megemlíteni, 

hogy ily módon a legkisebb befektetés nélkül, bármely időben tiszta és kifogástalan minőségű és mindig jókarban 
levő fehérnemüekkel rendelkezhetnek.

A fehérnemiiek kívánat szerint, bármely időben házhoz lesznek szállítva.
Magamat a t. borbély és fodrász urak figyelmébe ajánlva, maradtam

kiváló tisztelettel

GLÜCKSMANM J .  „ R o y a l  nagy g ő z m o só d á ja , VII, S z o n d y -u tc z a  54.
T E L E E O N  8 0 — 1*2.
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F l a s n e r  L a j o s

Budapest, Y.I.II. kerület, .József-körut 17. szám.

első magyar villanyerőre berendezett borotva homorú köszörüldéje, 

aczéláru és fodrászati czikkek raktára.

Ajánlja dús válaztéku raktárát úgy hajnyirogépek, ollok, borotvák, fenőszijjak, fenőkövek, 

fésűk, kefék, valamint teljes fodrászati felszerelések és az összes pipeteezikkekben

Köszörülések gyorsan, pontosan eszközöltetnek és 8 napon belül megküldetnek.

Eredeti Roxo- és Monopol-borotvák
minden szélességben és köszörüléssel.

K é p e ts A  rj e <g- y z é k in  g>' y  e n é x t > é m i é n  t v e.

t >o i ”c >tva hi o m  o ru - U: öts 2: ö 1 "ti 1 d éj e

Budapest, Rottenbiller=utcza 6 a .
Ha ön Wenn Sie

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

maradni.

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

verbleiben.

^Eniptt

KRAÜS VICTOH
vili. erőre berendezett mii- és beretva homoru-köszöriildéje

Budapest, VI., Király-utcza 78. szám.

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

fenti czéghez.
Legolcsóbb bevásárlási forrás min
dennemű elsőrendű aczélkrszituié- 

nyekből.
Vidéki megrendelések pontosan esz

közöltetnek.
A t. fodrász urak figyelmét felhívom 

versenykéseimre.

Wer
seine Rasirmesser, Scheeren, Haar- 
schneide-Maschinen etc. vorzüglich 
mit Garantie geschlilTen habén wiM, 
dér wende sich vertrauensvoll an 

obiger Firma.
Hilligste Einkaufsquelle in siimmt- 

lichen I-ma Stahlwaaren. 

Provinzauftráge werden prompt 
effectuirt.

Auf meine Concurrenz-Messer mache 
ich die Herren Friseure aufmerksam.

Llpp Ferencz
müköszörüs-mester 

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

kések.
Képes árjegyzék ingyen és bérmentve.
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Bajuszkötő ipartelepe
B U D A P E S T .

Kivitel a világ összes államaiban.

Minta raktár:

VII. kerület, Erzsébet-körut 3 3 . szám.

c . .

V an  szerencsénk a t. fodrász urak szives tudomására adni, 
hogy több helyen létező bajuszkötö ipartelepeink és teljes fodrászati 

czikkek felszerelési üzletünket, VII., Erzsébet-körut 3 3  sz alá teljesen összpontosítva áthelyeztük7 ~ o l 
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 védjegygye! 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

V I I . ,  Erzsébet-körut 33. szám.

Ozlet-áthelyezés.
Van szerencsém tisztelt vevőim Kecses tudomására 

hozni, hogy illatszerek és fodrászati kellékek ngybani 
raktáromat

V., Jószef-tér 8. szám alá
(a Wnrm nteza átellenében) helyeztem át.

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

Kiváló tisztelettel

DANKOVSZKY ISTVÁN ^
B ud apest, V. l<er. .JózseM ér 8 .
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Az összes fent ábrázolt borotvák saját műhelyembe vannak köszörülve, használathoz 
egész készen lenve, darabonként franczia élű % keskeny 3 kor., félkeskeny */8 3 kor. 20 fill. 
ll\ széles % 3 kor. 40 fill., ugyanazok félhomoru vagy egész homorú éllel % keskeny 3 kor. 

20 fill., 4/ 8 félkeskeny 3 kor. 40 fill., r7s félszéles 3 kor. 60 fill., 6/3 széles 4 kor. 
Paragon jelegű borotvák keskeny 4 kor., 7s széles 4.40, egész széles 5 kor.

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

mányú aczéláruk raktára.
franozia ésGyérlraktár a legjobb angoi, német 

svéd aczéláruk raktár*.
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.

tiszteit vevőimet az újonnanMidőn a 
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.

KOHINOli
a legújabb haj- és szakálvágó-gép mint haj
vágó l 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. 
x/2 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., kér., Dob-utcza 55 , sz
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