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1. Beszámolás a kibocsátott kérdő
ivekről.

2. Állásfoglalásunk az ipartestülettel 
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3. A szervezkedés czélja és haszna.
Szaktársak ! Mindnyájan ott legye

tek a gyűlésen, a ti bajotokról, nyo- 
moruságtokról lesz ott szó.

Mutassátok meg, hogy öntudatos 
munkások vagytok, akik jogaikat min
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védeni.

Fel a gyűlésre ! Fel a küzdelemre !
Szaktársi üdvözlettel
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A száz éves kalendárium.
Ki dugták a nagy ágyút a düledező 

váromladék falára és megtöltötték régi 
állott puskaporral. Lőttek is vele a 
haladás küzdőire, de az visszafelé 
sült el és megsebezte irányitóit.

Azaz a budapesti borbély- és fodrász 
ipartestület kiállította kiérdemesült! 
elnökét a placzra, hogy dörögjön a 
küzdők felé, mondván: Hogy mertek 
ti bennünket a mi nyugodalmas meg
elégedésünkben háborgatni ? Ebadta 
éretlen kölykei, nem tudtok kellő tisz
teletet tanúsítani az öregek iránt; kiknek 
csak a múltba kell vissza nézni és 
látják, hogy a jelen sem mutat más 
képet!

Nem! Tisztelt Joszt ur és étóiek- 
társai! Mi nem a száz éves kalendá
riumból szereztük a „tan- és tudomá
nyokat" mint Ön és érdektársai. ; És 
éppen ezért annak a háíádáspak, mely
nek mi is úttörői vagyuf*’? h/’ába állaná
nak útjába.

Elsöpört az már olyan embereket 
is, akiknek kis körmében is több volt, 
mint egy „száz éves kalendáriumban."

De feltéve, ha Ön ö'. ín ék volna fejében 
annyi mint egy százéves kalendárium
ban tudomány, megtudnák különböz
tetni az „idealist a reálistól."

Azaz, hogy tán éppen az a bajuk, 
hogy már nem is reálisán, hanem radi
kálisan lépünk fel az Önök maradi 
klikkje ellen.

Azok a szegény kismester szaktársak 
olvasván az ön czikkét, méltóan gon
dolkozhatnak a felett, hogy tulajdon
képpen őket akarja-e a „szoczialista" 
tanoktól megvédeni, akik már önkén
telenül propagálják a szoczializmus 
eszméjét; vagy érdektársait akarjad 
megvédeni ezek öntudatos szervez
kedésétől? Mi az utóbbit hisszük. Mert 
amint czikkében Írja — a főnök urak 
— mint fönn kimutattuk már rég 
szervezve vannak. Hát a szegény kis
mesterek „a nem urak". Amint ebből 
is látható még nincsenek szervezve, 
és ha szervezkednének, mód nélkül 
bántaná azokat az „urakat", akik rég 
szervezve vannak. Mert! És ez már 
benne van a száz éves naptárban is: 
(A szép idő után csúnya következik!) 
Ezeknek szervezkedése maga után 
vonná a már rég szervezett „főnök 
urak" szétrobbantását. És ennek meg
akadályozására igyekezni fő dolog. Az 
ügy van oly fontos, hogy megér egy 
vaktöltést az öreg ágyúból. így aztán 
világosan láthatják a kismester szak
társak azt is, hogy azon mozgalom 
mely 1892-be‘U kezdődött a kontárok 
ellen, miért lett eredménytelen ? És 
eredménytelen lesz mindaddig, mig 
csak maguk a kismesterek nincsenek 
szervezve. Mert a fontiekből láthatják,

hogy a „főnök urak" szervezete csak 
azért alakult meg, hogy a szervezetlen 
kismester szaktársak által, esetlegesen 
kezdeményezett mozgalmakat, különö

s e n  ha ellenük irányulnak, megakadá
lyozzák és hangzatos frázisokkal meg
spékelve más irányba tereljék. Persze 
a segédelhelyezésre vonatkozólag is 

[tisztában lehet mindenki azzal, hogy 
j a szervezett „főnök urak" a klikk ér- 
! dekei követelik, hogy ne adják ki ha
táskörükből az elhelyezést, mert ez 
amint Joszt ur is mondja „Damokles 
kard volna a fejük felett, mert meg- 

| rendszabályoznának mindenkit a szak
mában."

Gondolkozzunk csak, rendszabá
lyozni csak ott lehet, ahol van rend- 

| szabályozni való. Ahol nincs, ott csak 
a bolond szabályozhat. Amint tudjuk 
napjainkban is vannak speczialiter a 
mi szakmánknál, igen tisztességes és 
humánusan gondolkozó munkaadóink. 
(Hogy ezek megváltoztatnák gondol
kozásukat a jövőben, a száz éves 
kalendárium se Írja meg.) Ebből kifo
lyólag gondolkozásukkal csak egyezni 
fog az, ha a többiek is e tekintetben 
rendszabályozva lesznek. Tehát maga 

! az érdekelt klikk tudja, hogy nagyon 
isok rendszabályozni valója van. És 
; mert tudatában van annak is, hogy 
ezzel féltve őrzött érdekein csorbák 
esnének, igy akarja megakadályozni a 
haladást útjában. Az említett önképző
kör is, melyré: Joszt ur hivatkozik, 
csak ezen érdekek istápolására való, 
mert bizony ez nem független intéz
mény. Sőt nagyon is befolyásoltatik a 
„szervezett főnök urak" klikkjétől.

Annál nagyobb baj, hogy a kör még 
.mindig nem ébredt tudatára annak,
1 Rogy önmaga alatt vágja a fát, midőn 
öntudatlanul bár, de eszközt szolgáltat 
létezésével az érdekelt klikknek arra, 
hogy minél erősebben kihasználhassa 
és a jövőjét minden egyes tagjának 
megkeseríthesse.

Nem kell tehát magyarázni, hogy az 
ő érdekei mellett eltörpül a többi szak-
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társak létfentartásainak megkönnyítése, 
nyomora, küzdése az élettel. A fő az, 
hogy ő meglegyen elégedve helyzeté
vel s hol az egyik, hol a másik érdek
barátja kézszoritását fogadtassa. A 
másik perczben anyagi fölénye tuda
tában megveregeti vállát egy szegény 
küzdő szaktársának. Hiszen olyan kü
lönösek az emberek, az egyiknek jól 
esik ha megveregetheti, a másiknak 
pedig ha megveregetik a vállat, (no de 
ez már nincs a százéves kalendárium
ban).

Nos igen tisztelt szaktársak ! Kiván- 
ják-e továbbra is a szakegylet vezérei
nek boldogitását, hisznek-e tényleg 
ezen emberek Ígéreteinek őszinteségé
ben ? Vagy hiszik-e kismester szaktár- 
saim, hogy azon érdekszövetkezet az 
ipartestületben, amely a „főnök urak“ 
szervezete nevet viseli 20 év óta Joszt 
ur bevallása szerint; fogja-e segíteni 
az önök megélhetését könyebbé tenni 
— vagy legalábbis elviselhetővé ?

H a iT Z .

F" A fodrász-mesterek í. hó 24-én tartott 
közgyűlése csak beigazolta azon vádak! 
jogosultságát, a melyek részünkről többször 
hangoztatva lettek az ipartestület ellen. 
Magáról a gyűlés lefolyásáról nem sok 
megjegyezni valónk van. Ha csak ismételten 
el nem mondjuk azt, hogy ott a legnagyobb 
mérvű terrorizmus történt minden ellen ami 
a kisebbség, a klikk érdekei ellen irányult. 
Az elnöktől kezdve az utolsó elöljárósági: 
tagig mindegyik torrorizált. Hogy állításunk 
igaz, bizonyítja az is, hogy lapzártakor 
értesülünk a VI. és Vil. kér. mesterek az! 
ipartestület megkerülésével a „Stanoj“-féle 
kávéházban külön értekezletre jöttek össze ; 
tudva azt, hogy az ipartestület nem az ipar 
érdekeit, hanem egy klikk érdekeit támo
gatja. Sajnosán jellemzi a szaktársak nem- ■ 
törödömségét az is, hogy 900 és egynéhány i 
mester közül csupán 182 vett részt a 
gyűlésen. S köztük legnagyobb számban az 
ipartestületi klikk. És igy amit a gyűlésen 
elfogadtak az orvosi szabályrendeletből, az 
egyenesen megölője lesz a kismesterek 
megélhetésének. Mi már többször figyel
meztettük a kismester szaktársakat, hogy 
érdekeik nem azonosak a klikk érdekeivel, 
de ugylátszik ezt csak akkor fogják belátni, 
mikor már nem lesznek mesterek. Mert 
máskülönben ott lettek volna mind egy 
szálig és a legnagyobb erélylyel utasították 
volna vissza az elöljáróság machinátióit. Hogy 
munkásaik ügyét mily emberiesen intézték 
el azt is tapasztaltuk. Annak idején a klikknek 
sajttakarója azt irta, hogy „a segédek adják 
elő kívánságaikat és majd a hivatott fórum 
talán teljesíteni fogja azokat." Mi akkor is 
megmondtuk véleményünket arra a fórumra 
és azt most is fenntartjuk. A 8 órai záridő 
szerintük kivihetetlen. Persze olyan Lökös- 
féle észjárással gondolkoznak, akit az is 
bánt, ha segédje munkáját elvégezve „még 
újságot is olvas."

Ezek az urak munkásaikat rabszolgáknak,

még pedig intelligens rabszolgáknak tekintik, 
akik rabszolgaságuk mellett megtudjanak 
felelni a szakmában a legmodernebb köve
telményeknek. Tehát ők nem adják meg a 
8 órai zárást. Kérdeznénk, hogy hol a 
becsület szó, amelylyel a kérdőívekben 
szentesítették ezen urak kívánságaink meg
adását.

(Pedig nemcsak 182 tették azt.) De mi 
azt mondjuk, ahol nincs becsület ott nincs 
becsület szó sem. Még Paulik ur sem adta 
meg, akinek egy időben segédkorában 
zászlójára volt ez irva. Hajh azóta változtak 
a viszonyok. Most jól díjazott állás a tes
tületnél, mesteri tekintély, mindkettő össze
férhetetlen az előbb vallott követelésekkel. Ez 
is okulásul szolgálhat az önképzőkör tag
jainak.

A legutolsó indítványnál, mely a szak
egyleti elhelyezés mellett szólt, teljes való- j 
ságában mutatta meg magát az ipartestületi' 
klikk. S hogy ebben előljárt Joszt ur, azt 
csak természetes.

Nem tudjuk butaság vagy meggondolat-j 
lanság készteti re öt a kővetkező szavakra: 
„Nem tudón) 'ötféle az a szakegylet, azt sem, 
hogy mikor alakult, de megengedem hogy ! 
most már mások a vezetői." Ilyen alakoskodás í 
és kétszínűség igazán csak egy kiérdemesült 
főben terem meg. Hát ha nem tudja, hogy 
van a segédeknek szakegylete, miért irta j 
meg múltkori czikkét a F. U.-ban ? Vagy 
talán Önmagát akarja áltatni az ilyen sület
lenségekkel ? A szakegyleti elhelyezésre I 
vonatkozó indítvány elvetését azzal okolja I 
meg, hogy az ipartestület alapszabályai! 
kényszerítik annak megtartására.

Hát mi úgy tudjuk, hogy egy időben 
mikor azok a véres verekedések történtek 
ott, egy időre be lett szüntetve az elhelyezés. 
Mivel indokolták akkor az alapszabályok 
megkerülését ?

Száz szónak is egy a vége. Az ipartestület 
ellentétbe helyezkedett és meginditá az 
alattomos harczot a szakegylet, a segédek 
jogos kívánságai ellen. Mi nyíltan és nem 
bujkálva felvesszük a harczot. Ha kell, hát 
legyen harcz! Az ellentétek közöttünk sok
kal jobban kiélesedtek, hogy sem apró ér
tekezletekkel ki lehetne egyenlíteni a köztünk 
tátongó űrt. Csak még azt jegyezzük meg, I 
hogy mi nem állunk meg a fél utón, majd 
csak akkor, ha küzdelmünket siker koro- j 
názta. A koczka eldőlt!

Most pedig tihozzátok szólunk segéd- 
szaktársak; különösen azokhoz, kik eddig 
mindig a békés megoldást, méltányos meg
alkuvást hangoztattátok. íme, amint látjá
tok minden békés közeledés és méltányos
ság részünkről hiábavalónak bizonyult az 
ipartestületi klikkel szemben, s a többi [ 
főnökök nemtörődömsége is csak olyan 
mértékben van meg, mint azelőtt volt.

Beláthatjátok azt, hogy önmagunkra, ön
erőnkre vagyunk utalva, s azok nekünk 
ellenségeink.

Tehát ti el ne áruljátok igaz ügyünket 
és tartsatok össze mind egy szálig. Szer
vezkedjetek, mert az egyesülésben rejlik az 
erő !

Minden öntudatos szaktársnak köteles
sége kivenni részét a munkából. Minden 
fodrász-segéd tagja legyen a szakegyletnek! 
Fel a küzdelemre !

Okuljatok és tanuljatok!
Igen . . . Tanuljunk, mert holtig tanul 

az ember. De olyan tanulmányt még nem 
irt ember, mely oly könnyen megtanulható 
lett volna mint ez, melyet nekünk kell 
tudni. Mert csak ki kell nyitni szemünket 
és szemlélni kell ezt a harczot, melyet a 
fodrászsegédek az ő jogos, méltányos, kö
vetelésükért vívnak.

Csak látnunk kell azt a piszkos maga
tartást, melyet a mesteri kar nevében ural
kodó gyalázatos klikk, a hazugságokból álló 
érvek tömegével állást foglal jogos, minden 
tisztességes főnök által elismert méltányos 
követelésünkkel szemben.

Csak átkeli hogy tekintsük mozgalmunkat. 
Szervezetünk alakításától a mai napig és 
figyelemmel kell kisérnünk a fönt említett 
klikk állásfoglalását elejétől végig és akkor 
megfogjuk tanulni, megfogjuk látni azt az 
utat, a melyen a jövőben haladnunk kell. 
Midőn megindítottunk egy mozgalmat az 
osztálytudat, az öntudat, a felvilágosodott- 
ság alapján, hogy magunknak nem korhely 
tanyát, hanem a felvilágosodás alapján 
modern szakegyletet, szervezetet alapítsunk, 
hogy legyen otthonunk, hol tanulhassunk, 
hogy legyen szervezetünk, mely egy testté, 
lélekké alakítson bennünket, hogyha majd 
eljön az idő, jogainkért, jogos követelé
sünkért sikra szállhassunk.

Mit mondott akkor ezen klikk az ő szak
lapja révén ?

Azt mondta: „Szervezetet alakítanak az 
öntudat alapján ? Hát minek a fodrász
segédeknek szervezet? Majd ha elő állnak 
valami jogos követeléssel, azt testvéri sze
retettel, szervezet nélkül is elintézhetjük."

Ezt mondták ezen „hazaffy“-as, iparukért 
(vagy zsebükért) harczra kész urak.

És alig hogy elmúlt egy két hónap, saját 
maguk, sárba tiporják, meghazudtolják ma
gukat cselekedeteikkel.

Mert mit láttunk most, midőn mozgalmat 
indítottunk az este 8 órai zárásidőért? Ezen 
főnökök által, úgy mint mindenki által el
ismert jogos és méltányos követelésünkért ?

Látjuk azt, hogy az a klikk, mely azt 
hirdeti, hogy ö testvéri szeretettel akár 
mindent elintéz, hazugságot-hazugságra hal
mozva, gyalázatos hazug érvekkel akarják 
elnémítani jogos, méltányos követelésünk 
szózatát.

Tehát ez az a nagy testvéri szeretet? 
Nagyon szépen köszönjük, de ezt a test
véri szeretetet tartsák csak meg maguknak 
ezen urak.

Mert ha eltalálnánk fogadni ezen szere
tetet, hát úgy járnánk vele, hogy csupa 
szeretetből annyira ölelnének és magukhoz 
szorítanának bennünket, hogy csupa szeré
téiből ölelésükkel megfojtanának minket.

De nekünk szaktársaim, okulnunk és 
tanulnunk kell a múltból és be kell látni 
mindenkinek azt, hogy ha nem akarjuk 
hogy helyzetünk még sanyarúbb legyen, ha 
érdekeinkért és jogainkért sikra akarunk 
szállni, úgy öntudatos munkásokhoz méltóan 
szervezkednünk és tömörülnünk kell! Mert 
ne feledjétek el azt az igazságot soha, hogy 
„összetartásban rejlik az erő". És ha össze 
fogunk tartani és tömörülni fogunk e zászló 
körül, melyre az egyenlőség, testvériség 
szent elvei vannak irva, akkor a mi össze
tartásunk oly erős várat biztosit nekünk, 
mely meg fog védeni bennünket mindazon 
ellenségeinktől, kik jelenleg érdekeinket és 
jogainkat sárba tiporják.
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Szemle.
Czivillizáezió. Hogy mily közel vagyunk 

a rettentes pusztuláshoz, szükségtelen az 
érzelgés szavaival bizonyítékot keresni, 
bizonyítanak a tények.

Az élelem drágasága ellentétben áll a 
munka díjazásával; ez csökken. Épen ellen
kezőleg mint lenni kellene, mert különben 
is ha normális az élelem árusítása, a munkás 
díjazása annyira kiszabva, hogy még akkor 
is a legutolsó fillérig nagy gondot okoz 
annak beosztása.

Már most hogy áll ez a mi iparunkban ? 
Egy munkásnak dijazása 40—50 korona 
havonként. Ez fél fizetés volna. Mert ebből 
megélni nevetséges ostobaság! A fizetés 
másik felét vendégeink könyörtiletességére 
bízzuk. S miután követelésünk a borra
valóért jogtalan, vendégeink nagy része 
használja az úgynevezett „bliczelést"!

Teheti! Egy szavunk sem lehet ellene. 
Nagy bölcsen igy Van ez nálunk beren
dezve. És szaktársaim még ezt helyeslik? 
Nem! Csak munkaadóink és azon segéd
társaink, kik elhagyják magukat vakítani 
az önző kizsákmányoló érdektől. Vagy 
nem-e kizsákmányolás, midőn munkaadóink
nak dolgozunk s munkánk díjazását a ven
dégre bízza, ha ad jó, ha nem ad, egy szót 
sem ! Ahhoz már munkaadóink azt mond
ják: „én nekem semmi közöm". De meg
kívánják, hogy egyik ép úgy mint a másik 
vendég a legnagyobb ismeretességgel legyen 
kiszolgálva. Utóvégre a vendég is meg
takarítja azt, mit kifizetnie nem kötelező. 
És ki helyesli még a borravalót? Vagy oly 
annyira aláásva iparunk, ha tudjuk is a 
bekövetkezendő pusztulást, mocczani nem 
merünk, hogy be ne szakadjon az alattunk 
ingó talaj? Nem! Tovább nem szabad vár
nunk, mert ha még oly csendesen viseljük 
is magunkat, a veszély előbb-utóbb csak 
bekövetkezik.

Meg kell magunkat szabadítani e bizony
talanságból, mig megbir a talaj.

Minden óra a várakozásban bűn S az 
órák bűneit évek bűnhődik. Jó lélekkel 
nem nézhetjük azt a kegyetlen megátal- 
kodottságot vagy tudatlanságot; mig külső
leg a békés megelégedés látszatát iparkod
nak feltüntetni s a helyzet valójában az, 
hogy oly nagy a létért való küzdelmünk, 
szánalomra kell hogy indítson minden oly 
embert, kinek szivében az. emberszeretetnek 
csak egy kis szikrája is él.

Micsoda kishitűség !f Egyiigyiiség! Mun
kások ! Szaktársaim! Ébredjetek! Az erős 
akaratnak győznie kell. Egyesüljetek! Mert 
kis erővel nem lehet nagy követ emelni. 
Akarjátok, követeljétek a borravaló eltör
lését. Munkánkért munkaadóink fizessék a 
megérdemelt díjazást. Mi munkásai vagyunk 
munkaadóinknak, ők rendelkeznek fölöttünk, 
díjazásunkat tőle várjuk. A vendéghez csak 
annyi közünk legyen, hogy a becsületes 
kiszolgálást megadva állandó alkalmazá
sunkat biztosítsuk, a melyre szükségünk 
is van.

Így van ez minden téren Ha jó a munkás 
állandó; ha hanyag, hasznavehetlen, felvált
ják jobb erővel.

íme tehát, ostoba az az okoskodás, hogy 
a munkás továbbra is kiváltságos kedvezett 
vagy épen vendégelriasztást gyakoroljon, 
mint az ma van, a mi bizony keservesen 
tapasztalható iparunk hanyatlásában. Ne

várjátok szaktársaim, hogy a soknak egy 
kis résznek teremtse meg a rég óhajtott 
fix fizetést, de sorakozzon minden öntuda
tos munkása iparunknak zászlója alá, mely 
egyedül halad a jólét, boldogulás czélja felé.

A jó ízlés, a czivilizáczió korszaka nem 
tűrheti, hogy ép munkásai a társadalomnak, 
könyöradományért dolgozzon s munkája 
mellett az éhhalál vicsorítsa reá fogait

Jöjjetek és együtt kiáltsuk mit érezünk:
Le a borravalóval! Mienk a jövő!

-a . y

Tuberculozis. Ismét egy és újból egy. 
Vájjon mikor lesz már vége. Újból egy 
áldozatot ragadott ki közülönk egy irtóza
tos nyavalya, egy gyógyíthatatlan kor.

Szinte el kell hogy borzadjon az ember 
ezen irtóztató betegség hallatára, melynek 
deákneve tuberculozis. Hány már azon 
szerencsétleneknek a száma, akik ösmerő- ! 
seim közül ezen irtózatos betegség révén 
elpusztultak és tízszer sőt százszorta meg
haladják a számot azok a szerencsétlenek 
akiket nem ösmerek sőt akiket senki sem 
ösmer, azok a szerencsétlenek akiknek sem 
hozzátartozóik sem barátjaik nincsenek, 
hogy a végtiszteséget megadnák nekik, vagy 
egy pár búcsú szót mondanának ezen 
szerencsétlenek kihűlt teteme fölött.

Meghalt szegény barátom, elköltözött 
közülünk a nélkül, hogy valamelyikünktől 
elbúcsúzhatott volna, vagy valaki egy pár 
szót, avagy egy koszorúcskát tehetett volna 
sírodra.

Ismertelek, tudom, hogy zaklatott volt 
életed, tudom azt is, hogy jobb sorsot 
érdemeltél volna, mint milyen osztályrészül 
neked kijutott. Lehet, hogy ha a jó anyád 
megtudja hullat majd néhány könnyet utá
nad. Tudom azt is, hogy az a kinek most 

1 melletted lett volna a helye, a kinek köte
lessége lett volna szemeidet lefogni, a kinek 
kötelessége lett volna utolsó utadra elkísérni, 
az tőled messze van és ha megtudja azt, 
hogy mily véget értél, ha sirni is fog, de 
nem a bánat könnyei lesznek azok, hanem 
öröm könnyek, hogy tőled megszabadult. 
Mert ilyenek vagyunk és igy vagyunk ha a 
balsors szeszélye bennünket űz és ha rá 
betegséget kapunk, akkor iparkodnak 
tőlünk szabadulni azok is, akik jobb idők
ben büszkén jártak oldalunkon, eldobnak 
bennünket, mint a használt rongyot, mert 
nyűg nem kell nekik.

Reinthaler Frigyes, te szerencsétlen bará
tom és szaktársam, enged meg, hogy hul
lassak én néhány baráti könnyet sirhantodra, 
enged meg, hogy én, aki talán életedben 
fájdalmat okoztam, hogy elbucsuzak tőled, 
hogy itt ezen a helyen fonjak koszorút 
sírodra és innen kiálltsak utánad, nyugodj 
békével.

Tihozzátok ppdig szaktársaim csak azt 
kiálltom, szervezkedjetek már barátaim, 
hadd tudjunk oly erősek lenni, hogy ezen 
áldatlan rendszeren, mely oly kíméletlenül 
dob ki bennünket ezen irtózatos végnek 
útját álhassuk. Szervezkedjünk, hogy teremt
hessünk magunknak egy jobb rendszert, 
mely aztán hivatva lesz gátat vetni annak, 
hogy rettenetes legyen a jövőnk.

Ébredjetek! Boross Ignátz.

Megújhodás. Ha én most vallásos vol
nék, felkeltene kiáltanom : „Allejua, Allejua". 
De én atheista vagyok, tehát nem kiált

hatok ekép fel, hanem nagyon is örvendek 
és azt hiszem, mindazon öntudatos szak
társak, a kik figyelemmel kisérik a szak
egylet működését és látják azt, hogy a 
szakegylet ismét egy lépéssel előre haladt, 
velem együtt örvendenek. Igazán nem tudom 
elgondolni, hogy kinek is szavazzak ezért 
először is köszönetét, a vezetőségnek-e? 
mind olyannak, a ki — ha a szakegylet 
érdekéről volt szó nem kiméit sem éjjelt 
sem nappalt, hogy a szakegyletnek üdvös 
és hasznos szolgálatot tegyen, előbbre vivén 
általa a szakegylet érdekeit avagy a tagok
nak, kik öntudatra ébredvén, módot nyúj
tanak a vezetőségnek arra, hogy érdekein
ket megvédjék.

Szaktársaim! Itt az ideje most már mind
nyájatoknak arra, hogy öntudatra ébred
jetek, mert azt hiszem, egyitöknek sem oly 
fényes a jelenje és nem oly kecsegtető a 
jövője, hogy szükségünk ne volna arra, 
hogy öntudatra ébredve, ne iparkodjunk 
jelen helyzetünkön segíteni és jövőnket 
némileg biztosítani, mert a mit egyik dér, 
azt a másik is eléri, mindnyájunk érdekéről 
van szó.

Fel tehát szaktársaim, ébredjetek ön
tudatra és legyetek mindnyájan tagjai a 
szakegyletnek, mert csak úgy leszünk erősek 
é̂  úgy tudjuk magunknak kivívni azt, a 
mire jogunk van mint munkások és mint 
embereknek.

Ezért kérem mindnyátokat, ébredjetek 
öntudatra, hadd mutassuk meg a hatalom
nak. hogy velünk többé paczkázni nem 
lehet. Boross Ign á tz}

Egyleti hírek.

Választmányi ülés november 10-en és 
24-én tartatik.

Pénztári órák  kedden és pénteken este 
7 29-től 10-ig. Vasárnap d. u. 3—6-ig.

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

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

Szakegyletünk helyisége november hó 
elsejétől VII., Akáczfa-utcza 54 (Dob-utcza 
sarok), L. eni. 1. szánni magánhelyiség- 
ben van.

Figyelem szakegyleti tagok! Folyó évi 
október hó 6-án tartott választmányi ülés 
határozata folytán tisztelettel felszólítjuk 
tagjainkat, hogy hátralékban levő tagsági 
dijaikat minél előbb befizessék.

A tagsági dij fizetése egy évig kötelező 
s pör utján is behajtjuk.

Nagy B éla , Horváth Ferencz,
titkár. pénztárnok.

Felhívás és figyelmeztetés. Több pa
naszra vonatkozólag, mely hozzánk a lap 
hiányos küldése miatt intéztetett; értesítjük 
t. szaktársainkat, hogy csupán azoknak 
küldjük a szaklapot, a kik pontosan fizetik
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az előfizetési dijakat. Kérjük tehát az elő
fizetési dijakat pontosan fizetni és a lakás- 
változást bejelenteni.

A „M agyarországi Borbély-  és Fodrász- 
segédek szaklapja“ kiadóhivatala.

Uj lakás. November hó 1 -ével uj helyi
ségbe költözik át szakegyletünk.

Kivettük az Akáczfa-utcza 54 (Dob-utcza 
sarok) I. ein. 1. számú helyiséget. Tagjaink
nak kellemesebb otthont szereztünk, hol a 
testvéri érintkezés, a munkában eltöltött 
órák után nyugodt pihenés várakozik mind
egyikünkre.

Nem szükséges a füstös levegőjű korcs
mákban, kávéházakban tanyázni, mert uj 
helyiségünk mindannyiunk igényeinek meg 
fog felelni.

Napközben munkanélküli szaktársaink is 
kellemesen tölthetik el ott idejüket, olvas
hatnak, billiárd, sakk stb. rendelkezésükre 
áll. Természetesen pénzre játszani nem 
szabad. Már annyival is előnyösebb ez j 
szaktársainkra, hogy legalább lesz egy hely, ! 
hol nem fogják pénzüket kizsarolni s pár 
fillérjüktől megfosztani őket. Helyiségünk 
minden egyes szaktársnak nyitva áll különb
ség nélkül. De az elhelyezésnél tagjaink 
előnyben részesülnek. Már megkezdődtek a 
felolvasások is, a melyek ezentúl minden 
vasárnap d. u. 4 órakor kezdődnek. Fel
olvasásaink a szakdolgokon kívül felölel
nek mindent, a mely a tudás, felvilágosodás 
elérésére szükségesek.

Szaktársak! Fel a közös munkára, a mely 
a boldogulás útjára vezet! Ne maradjon el 
egyitek sem, minden öntudatos szaktárs 
legyen tagja szakegyletünknek!

Jegyzőkönyvi kivonat az 1904. október 
hó 6-án tartott választmányi ülésről. Pajtás 
András elnök megnyitja az ülést. Napirend 
előtt Nagy Béla titkár figyelmezteti a vá
lasztmány tagjait, hogy most már fokozot
tabb mértékben teljesítse kötelességét s 
lehetőleg teljes számban jelenjenek meg úgy 
az üléseken, mint a felolvasásokon. S ön
fegyelmet ajánl mindegyik részére, mert ez 
az öntudatos munkásnak elengedhetlen fel
tétele a működésben. Boross Ignácz a tagok 
részére is ily módon kívánja ezt. Napirend 
1. pontja : Pénztári jelentés. Horváth Ferencz 
pénztárnok beterjeszti a szeptember havi 
pénztári kimutatást. Mit a választmány egy
hangúlag tudomásul vesz. Titkár kéri a 
választmányt, hogy utasítsa a pénztárnokot, 
hogy azon választmányi tagok nevét, a kik 
négy héttel hátralékban vannak tagdijukkal, 
minden jelentése alkalmával beterjeszsze, 
mert ezzel példát kell mutatnunk a tagok
nak a kötelesség teljesítésben. Úgyszintén 
indítványozza, hogy a hátralékban levő 
tagokhoz fizetési felszólitás intéztessék ez 
ügyben. Boross, Horváth, Nagy G. és Már
ton felszólalása után egyhangúlag elfogadja

a választmány a titkár előterjesztéseit. 2-ik 
pont: Vigalom. Jerusse Gábor, a vigalmi 
bizottság elnöke jelenti, hogy még nem 
számolhat be működéséről, mert a bizott
ság tagjai még nem végezték be munká
jukat, indítványozza, hogy e tárgyban rend- 
kiviili ülés hivassék egybe október 13-ára. 
Ezt a választmány elfogadja. Boross kéri a 
vig. biz. pénztárnokát, hogy a már eddig 
befolyt összeget, a mennyiben közvagyon, 
adja át a szakegylet pénztárnokának. Jerusse 
Gábor, Tass Gyula, Pajtás A. és Klincsák J. 
hozzászólása után a választmány ily érte
lemben dönt. 3. pont: Lakásügy. Márton 
Gyula jelenti, hogy nagy elfoglaltsága miatt 
nem nézhet lakás után. Klincsák, Flór és a 
titkár hozzászólása után a gondnok utasit- 
tatik megfelelő lakás keresésre. 4. pont: 
Indítványok.

Nagy Géza indítványozza, hogy a 
szakegylet rendelje meg a „Deutsche all- 
gemeine Friseur-Zeitungot". Elfogadtatik. 
Úgyszintén azon indítványa, hogy kéresse
nek fel a hasonirányu egyletek, hogy könyv
tárunk részére a több példánynyal biró 
müveikből nekünk is juttassanak. Ezen al
kalommal Boross Ignácz szaktársunk 6 kötet 
könyvet adományozott. Horváth Ferencz 
indítványára Pajtás elnök utasítja a gond
nokot, hogy az elhelyezésről minden vá
lasztmányi ülésen egy kimutatást nyújtson 
be. Végül Boross Ignácz, közbe jött fontos 
okok miatt lemond az alelnökségről. ígérve, 
hogy tovább is lelkes tagja és bátor köz
katonája marad a szakegyletnek. S ha 
körülményei megváltoznak s a bizalom 
ismét felé irányul; annak idején a leg
nagyobb odaadással ismét a bizalomnak 
eleget tenni. Boross lemondását a titkár 
hozzászólása után a választmány sajnálattal 
tudomásul veszi. Ez után elnök az ülést 
bezárja.

Jegyzőkönyvi kivonat az 1904. október 
hó 20-án tartott választmányi ülésről. A 
múlt ülés jegyzőkönyvét Tass Gyula és 
Petter Ferencz hitelesítik. Pajtás András 
elnök az ülést megnyitja. Csegöldy Géza a 
választmányi tagságáról lemond. Pénztárnok 
felolvassa a hátralékban levő választmányi 
tagok névsorai, mely Nagy G. hozzászólása 
után tudomásul vétetik.

Borbás gondnok jelenti, hogy helyben 
elhelyeztetett az utolsó két hónapban 40 
szaktárs, vidékre 45, kisegítésre 205. Lakás
ügyben : Boross jelenti, hogy a Hajós-utcza 
17. szám alatti I. emeleten levő lakás a 
czélnak megfelelne. Titkár hozzászólása 
után a bizottság utasittatik a lakás felvéte
lére s megfelelő feltételek mellett.

A választmány utasítja a titkárt egy ügy
rend kidolgozására. Mely után elnök az 
ülést bezárja.

Mamuzich Károly, Pajtás András,
jegyző elnök.

Vidék.

Szeged. A szegedi öntudatos segéd-szak- 
társaink is tanujelét adták annak, hogy ők 
is az öntudatos munkássághoz akarnak 
tartozni.

Október hó 10-én este fél 9 órakor a 
Csikós-féle vendéglőben nyilvános gyűlést 
tartottak a következő napirenddel: l. A 
borbély- és fodrász-segédek gazdasági 
helyzete. 2. A szervezkedés czélja és haszna.
3. Az alapszabályok ismertetése. 4. Indít
ványok.

A gyűlés elnökének Mikszics József, jegy
zőjének Nikics Pál lett megválasztva. Az 
elnök megnyitván a gyűlést és átadja a 
szót Ábrahám elvtársnak, a ki igen ki- 
emelően ecseteli a fodrász-segédek mai 
türhetlen helyzetét. Rámutat arra az útra, 
a melyen haladnunk kell, ha azt akarjuk, 
hogy biztosabb megélhetésünk legyen. Szól 
arról, hogy az egész ország munkásai szer
vezkednek, egyesülnek, csupán a borbélyok 
idegenkedtek eddig ettől a lépéstől; de 
most már ők is a haladás útjára léptek, 
mert látják, hogy sorsukon csak önmaguk 
segíthetnek Majd Siissholcz elvtárs a napi
rend három első pontját egybefoglalva be
szél a szervezkedés czéljáról s hogy mily 
eredményeket érnek el ezzel a szaktársak. 
Felemlíti, hogy csak a szervezkedés által 
érhetik el, hogy munkájukért tisztességes 
díjazást és bánásmódot nyerjenek s a tul- 
hosszu munkaidő is csak rövidíthető meg, 
ha összetartanak és egymással karöltve 
halad mindegyik s nem tekinti azt, hogy 
közöttük melyik az idősebb vagy ifjabb 
munkás, mert a mai rossz rendszer sem 
tesz különbséget ifjú és idős munkás között 
s egyformán a munka igájában nyomorog
nak százezrek és milliók. Végül indítvá
nyozza egy asztaltársaság megalakítását, 
melyet a nyilvános gyűlés nagy lelkesedéssel 
elfogad.

*
Megjegyezzük még, hogy a „szegedi 

fodrász-segédek önképzökör“-ének vezetői, 
kik szintén jelen voltak a gyűlésen, méltat- 
lankodásuknak adtak kifejezést közbeszó
lásaikkal.

Ezeket az bántja, hogy nem ők indították 
a szervezkedés mozgalmát s a mozgalom 
vezetői többnyire ifjabb szaktársak. Szóval 
nem akarják magukat a „gyerekektől" ve
zettetni. Mind a féle önképzőköri reakezió- 
nárius elem a vezetésben is a dicsőség 
pálmáját látja. Mi erre csak azt a tanácsot 
adjuk nekik, hogy álljanak be ők is a veze
tőség közzé és igaz lelkesedéssel és kitar
tással vezessék szaktársaikat a megkezdett 
utón. Azonfelül tanulják meg azt, hogy a 
mi mozgalmunkban minden szaktárs vezér 
és egyszersmind bátor közkatona is. Mi a 
kiváltságok ellen küzdünk, tehát nem tűr
hetünk meg magunk közt sem kiváltságos 
szaktársakat. Legfeljebb a nagyobb igye
kezet lehet kiváltság, a mely az összeség 
érdekében történik. Tartsanak tehát össze 
a többiekkel, mert hiszen a czél is közös 
és mindnyájunk jobb megélhetésére vezet 
s erejüket, melyet munkástestvéreik ellen 
akartak felhasználni, egyesítsék és közös 

j érdekükben a jobb jövő elérhetéséért igye
kezzenek azt felhasználni.

Követeljétek a 8 órai záníst.
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Vegyes.

Szüreti ünnepély. Október 2-án tartott 
szüreti ünnepélyünk igen fényesen sikerült. 
A szaktársak összessége kivette részét a 
mulatságból s gyarapitotta a nagyobb helyi 
ség kibérlésére szánt összeget.

Mindazoknak, kik szives felülfizetéstikkel 
támogatták szakegyletünket és a kik az 
elért sikerért közreműködtek, ez utón mon
dunk köszönetét.

Felíilfizetések a pénztárnál: Preczinger 
— .20, Losánczi —.'20, Halasi —.20, Adler 
— 20, Wolfner — .20, Szőke Ignácz —.20, 
Dóczi Ferencz —.40, Kiss Ferencz — .80, 
Hardi Dániel —.40, Molnár Istvánné 1.—, 
Jozsa család — .40, Nagy B. József családja
1 — , Sátori Ernő 1.20, Mülberg M. 1.—, 
Valók J. 1.—, Keutt Á. 1.20, Bermann Mór 
1,20, Fleischmann —.20, Fischer 2.—, 
Oberszt —.50, Portos levelezőlap —.40, 
N. N. 1.— korona.

Tiszteletbeli jegyekből befolyt: Czilich 
Pál 1,20, Vire Miklós 3 . - ,  Hadora Antal 
2.—,. Volfy Anna 3.—, Heich Ignácz 5.—, 
Czillich Péter 2.60, Qrünwald Vilmos 4.—, 
Matusek József és neje 1.—, Lenhárt Jakab 
2.—, Dreszmann 5 —, Kaliska Ödön 2.—, 
Bajai asztaltársaság 2. — , Gáspár 4.—, 
Flaschner 5.— korona.

Értesítés a t. munkaadó uraknak !

Szakegyletünk elhelyező osztálya az uj 
helyiségbe költözésekor még nagyobb gon
dot fordít az elhelyezés fontosságára mint 
eddig. Tudjuk, hogy mind a két fél érdeke 
az, hogy a munkaközvetítés a lelkiisme
retesség alapján történjék.

Nincsen talán égy szakma sem, hol oly 
gyalázatos álapotok volnának, mint a mi 
szakmánknál. Lebujokban, bűzös odúkban, 
pénzért helyezik el szaktársainkat. Nem 
nézi a hiénához hasonló ügynök, hogy 
melyik alkalmas az állás betöltésére, hanem 
annak ad helyet, ki vagy nyakig van nála 
az adóságban, vagy pedig jó pénzért 
helyezi el.

Ilyen körülmények közt, úgy hisszük, 
minden önérzetes és becsületes főnök 
helyeslésével találkozzunk, midőn felkérjük, 
hogy a nála üresedésben levő állást vagy 
kisegítést a szakegylet helyközvetitő osz
tályának bejelentse.

Mi azon leszünk, hogy munkaadóinkat 
minden tekintetben kielégítsük. Szakértelem
mel, egesz tudásunkkal, lankadatlan kitar
tással végezzük eme munkát és hisszük, 
hogy eme kérésünket főnökeink megfogják 
szívlelni és nem fognak máshová fordulni 
munkásért.

A szakegylet helyisége egész nap nyitva 
van. Hivatalos órák d. e. 8 —12-ig, d. u.
2— 6-ig. írásbeli megkeresések a legpon
tosabban lesznek elintézve.

Vidéki elhelyezéseknél kérjük a t. főnök

urakat, hogy az útiköltséget lehetőleg mindig 
beküldjék. Egyébként az elhelyezés úgy 
helyben mint vidékre, teljesen díjtalan.

Teljes tisztelettel
az elnökség.

Eljegyzés. Márton Gyula szaktársunk 
eljegyezte Müller Berta kisasszonyt Vág- 
szeredről. Gratulálunk.

Szakszervezeti kongresszus.

A modern munkásmozgalom alapján álló és a 
magyarországi szakszervezeti tanács kötelékéhez 
tartozó munkás-szakszervezetek

1004. (leczember hó 25-én és 2(i-án
(a karácsonyi ünnepeken) Budapesten tartják a

III. szakszervezeti kongresszust.
Napi r end:

1. A magyarországi szakszervezeti tanács vég- , 
rehajtó-bizottságának jelentése.

2. Szervezkedés és agitáczió.
3. Sztrájk és boykott.
4. Munkásvédelem.
5. A végrehajtó-bizottság választása.
6. Esetleges indítványok.
A kongresszuson részt vehetnek mindazon szer

vezetek, melyek a szakszervezeti tanács köteléké
hez tartoznak és járulékaikkal két negyeddel nin
csenek hátralékban.

A szakszervezetek minden 500 tag után egy- 
egy küldött által, az olyan szervezetek pedig, me
lyeknek taglétszáma nem haladja meg az 500-at, 
csak egy küldött által képviseltethetik magukat. 
A kiküldetés m ódja  és ennek keresztülvitele az egyes 

\ szervezetek feladata .
Indítványok legalább négy héttel a kongresz- 

szus megtartása előtt a szakszervezeti tanácsnak 
bejelentendők. Egyes szakegyesületi tagok indít
ványai csak akkor kerülhetnek tárgyalás alá, ha 
valamely szervezet által pártoltatnak.

Minden a kongresszusra vonatkozó kérdések 
vagy bejelentések a szakszervezeti tanács titkársá
gához (VII., Kazinczy-u. 3.) iutézendők

Elvtársi üdvözlettel

A szakszervezeti tanács végrehajtó
bizottsága.

Szerkesztői üzenetek.
Baja. A titkár czimére levél ment.
Szeged. (Szakszervezeti bizottság.) Még mindig 

nem tudjuk, hogy ki a levelezőjük a borbélyoknak.
Pápa. D. J. Lapzárta után érkezett. Levél megy 

legközelebb.

Felelős szerkesztő: FÖLDESSY PÁL, 

Kiadja : A LAPBIZOTTSÁG.

Jó lód rósz iizlcl
Egy nagyobb vidéki városban egy igen 

jó menetelü fodrász üzlet olcsó házbérrel 
jutányosán eladó. Bővebbet Pajtás András, 
V.f Nagykorona-utcza 17. (fodrász üzlet.)

______________________

MÉSZÁROSA.
olcsó druh  

Budapest, kiraly-uteza 28.
• Nagy választék úri- női- és gyermek- 

téli trikóiban

Gallérok minden formában 10 és 12 kr. 
Kézelők 17, 19 és 22 kr.
Színes mellű úri ingek 95, príma 1.20 
Egész színes, prima 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.

Fodrász

kabátok

dús válasz tők ős olcsó árban

Benkő Sándor
munkásruha gyárában kaphatók.

Budapest

VI., Ó-utcza 1. szám.

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

Saját készítmény!
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B é r l e t j  e g y e k

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, Dob-u. 55.

Budapest, VIII. kerület, Jözsef-körut 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 s  b é r m  e n t v e.

borotva hom oru-köszörüldéje

Budapest, Rottenbiller=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 stándige Kunde 

verbleiben.

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

Budapest, VI., Király-utcza 78. szám.

Aki
borotváit, ollóit, haj vágó 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 ügyeimét felhívom 

verseny késeimre.

Wer
seine Rasirmesser, Scheeren, Haar- 
schneide-Maschinen etc. vorzuglich 
mit Garantie geschliffen habén will, 
dér wende sich vertrauensvoll an 

obiger Firma.
liilligste Einkaufsquelle in sammt- 

lichen I-ma Stahhvaaren.

Provinzauftrage werden prompt 
effectuirt.

Auf meine Concurrenz-Messer mache 
ich die Herren Friseuie aufmerksatn.
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Bajuszkötő ipartelepe
BUDAPEST.

Kivitel a világ ̂ összes államaiban.

Minta raktár:

VII. kerület, Erzsébet körút 33. szám.

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

czikkek felszerelési üzletünket, VII., Erzsebet-kcrut 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 mell bőség.

Hazafias üdvözlettel

G Á S P Á R  TESTVÉREK
BUDAPEST

VII., Erzsébet körút 33. szám.

DAN K ÓVSZ k Y i S T  VÁN FO JHtÁSZ- K K L L K It I K ős 
ELKATSZIíUlíK NA(J V HA X

T. ez.
Van szerencsém becses tudomására hozni, hogy illatszer- és fodrász-kellékek 

nagybani raktáromat a szomszédos házba :

V., Józsel-tér 8. szám alá,
a Wnrm-iitczn átollen^boii helyeztem át és kóréin nj czimein alá nagybecsű megrendeléseit 

intézni.
IMis szövegű nagybani árjegyzékem épen munkában lévén, annak árszabásai, 

s z o k o t t  j ó  á r u  m i n ő s é g e i m  daczára ép o ly  elön yjösjek , mint liasonszak- 
májn czégekké. Feltételeim is hasonlók, mert a legkisebb ntánvétclcs vagy készpénz 
rendelésnél is 5% engedményt adok, (a netto-czikkck kivételével.)

Teljes tisztelettel

DANKOVSZKY I STVÁN
fodrász-kellékek és illatszerek nagyban

Budapest, V. kér. József-tér 8. sz. (a Wurm-utcza dtellenében.)

Teljes berendezések.
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Az összes fent ábrázolt borotvák saját műhelyembe vannak köszörülve, használathoz 
«gesz készen íenvc, darabonként franczia élű % keskeny 3 kor, felkeskeny i/s 3 kor. 20 fii]. 

széles 6/s 3 kor-. 40 fill., ugyanazok félhomoru vagy egész homorú éllel 3 h keskeny 3 kor 
20 fill.,"*/8/éOteskeny 3 kof, 40 fill., •/, félszéles 3 kor. 60 fill., «/3 széles 4 kor. 

Paragon jelegű borotvák keskeny 4 kor., V* 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 angoi, 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.

KOHINOR
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  kbr. 3, 7 és 10 
mm. 9. kor. Juvel mint szakálvágó 7 kor. 
V8 mm. vágásra. Franczia^ Barignerttf 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_utcza 55 sz
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