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M A G Y A R O R S Z Á G I

BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK
S Z A K L A P J A

A MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRÁSZSEGÉDEK SZAKEGYLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE

Bilincs készül!
A magyar országgyűlésben a nemzeti kor

mány igazságügyminisztere megrendelt kér
désekre nyilatkozott.

Kijelentette, hogy sztrájktörvény lesz. Ez 
más, civilizált államban azt jelentené, hogy 
a töke és munka között folyó élet-halálküz
delmet maga az állam akarná szabályozni, 
hogy az a történelmi fejlődés természetes, 
törvényszerű folyamatának megfelelően foly
jon le s a gyengébb fél a mindenható állam 
erejétől nyerje oltalmát. Ezt értené alatta 
minden fejlettebb állam polgára s ha a kö
rülöttünk élő nemzetek, az angol kalmártól 
a montenegrói kecskepásztorig, hallják a 
magyar kormány szándékát, bizonynyal meg
elégedéssel gondolják, hogy a magyar kor
mány a bölcs, előrelátó, okos szociálpoli
tika terére lépett, amely a jövő társadalom 
kialakulásának alapjait van hivatva meg
vetni.

Mi azonban, akik a viszonyok fejlődését 
s az embereket közelebbről ismerjük és 
szemléljük, az elejtett nyilatkozatoknak egé
szen más jelentőséget tulajdonítunk. Mi ta
pasztalatból tudjuk, hogy Magyarországon 
a szociálpolitikát úgy értelmezték minden
kor, hogy a hatalmon levők kizsákmányo
lási szabadságát kell minden eszközzel biz
tosítani s ezen szent cél elérésére minden 
eszköz jó  volt eddig.

Nem kell az eddig alkotott törvényekre 
utalnunk, napról-napra láthatjuk, hogy a ki
zsákmányolok minden fajtájának rendelke
zésére áll a hatalom törvény nélkül, sőt 
törvény ellenére, a minisztertől az utolsó 
falusi bakterig.

Hogy egy operettkormány kalandos múltú 
igazságügyminisztere a kelletténél többet 
árult el abból a szándékból, hogy ez az 
állapot nemcsak fenmarad, de a jövőre tör
vényes jelleget nyer, a helyzeten mit sem 
változtat. Ellenfeleinket ismertük eddig is, 
s ha egy népgyilkos törvény alakjában az 
egész világ előtt vetkeznek le, legalább mi 
is közelebbről szemlélhetjük mérhetetlen fo
gyatkozásaikat.

Nevetséges azonban, de boszantó is, hogy 
oly emberek szájából kell hallanunk szo
ciálpolitikai jelszavakat, akik a nemzet
gazdaságtan alapismereteit nélkülözik, kik
nek államférfim polcra való felkapaszkodá
sukat az a posvány tette lehetővé, amely
ben a magyar közélet évszázadok óta fetreng, 
amelyben ők maguk is felnőttek s most 
hatalmuk tudatában a legnagyobb kéjjel 
hemperegnek benne.

De borzasztó az az oktondi vakság, az a 
megátalkodott látni nem akarás, amelylyel 
nálunk a szociális kérdéseket kezelik. Mintha 
nem állana számtalan példa előttünk, mintha 
a történelem századok folyamán nem iga
zolta volna már be, hogy a fejlődés folya
matának erőszakkal irányt szabni nem lehet. 
Hogy a magyar közélet ldoákáiból kikerült 
államférfiaktól s az iskola szamárpadjaiból 
kiugrasztott kocapolitikusoktól ilyen belátást 
nem várhatunk, azt nagyon jól tudjuk, de 
fáj nekünk is, hogy ezt a szégyent a művelt 
nemzetek előtt nem takargathatjuk.

Fáj nekünk is, hogy a hazafiság bárcásai 
a mi szégyenünkre emelgetik szoknyájukat, 
hogy panamáik elősegítésére a pénzt, a vál
lalkozó tőkét külföldről csalogassák be.

Hogy az egész akció a munkásság szer
vezkedése, létérdeke ellen irányul, azt nem 
kell magyarázni. Hogy az alkotandó tör
vény hemzsegni fog a közszabadság elleni 
merényletektől, hogy a gálád célzatot a ha
talom kezelői sokkal inkább fel fogják ér
teni, mint törvényes kötelességüket és fele
lősségüket, az minden kétségen felül áll. 
Hogy a proletárság egyetlen és leghatal
masabb fegyverének, a munkamegtagadás 
jogának szándékoznak élét venni, azt tudjuk. 
Sőt azt is tudjuk, hogy a polgárság jámbor 
butaságában édes remények között, boldo
gan emészt s politikai bálványaihoz napon
kint fohászt küld a készülő nagy „alkotás" 
sikeréért.

Mindezeket látva és tudva, nyugodtan 
szemléljük a fejleményeket. A saját erőnkbe 
vetett bizalmunk a látottakon nemcsak hogy 
nem csökken, de emelkedik. A munkásnép 
szervezkedése olyan hatalom már, amelylyel 
szemben ilyen eszközökkel fellépni nem

lehet. A felvilágosultság, az osztálytudat és 
gazdasági, politikai helyzetünk világos fel
ismerése sokkal nagyobb hatalmat adott 
kezeinkbe, semmint hogy azzal egy törvény
nek elkeresztelendő papirossal szembe le
hetne állani, ha a szuronyok erdejét állítják 
is mögé.

A készülő sztrájktörvény a nyárspolgári 
uralom utolsó tobzódása, utolsó szamár- 
rúgása az alvó oroszlánon : a munkálkodó 
népen. De egyszersmind a halotti levele is. 
Miért ne állítanák ki maguknak ők. A te
metés rendezése úgyis mi reánk, szervezett 
proletárokra vár.

Szenykonkurrencia.
Évek óta jajgatnak a borbély- és fodrász

mesterek, hogy az iparnál a piszkos kon- 
kurreneia napról-napra nagyobb mérvet ölt. 
De a jajgatásnál egyebet nem tesznek és 
tétlenül nézik, bog}' hol az egyik, hol a 
másik „főnökszaktársuk“ ezer számra osz
tatja ki a röpiratokat az utcán a járókelők
nek és újabbnál újabb kiszolgálási módokat 
biztosit a vendégeinek olcsó pénzért.

De komolyan egyikük sem gondol még 
arra, hogy hogyan kellene az ipart ettől a 
fekélytől megmenteni. Indítottak ugyan már 
mozgalmat ez irányban, de eredményt soha
sem értek el. Mert rendesen úgy tettek, 
mint a sanda mészáros, nem oda ütöttek, 
ahová kellett volna. Hogy mennyire nem 
volt komoly egy mozgalmuk sem, amelyet 
eddig az iparág érdekében indítottak meg, 
bizonyítják azt az itt következő adatok.

Ila jól emlékszem, 1896. évben tűnt fel 
Messiásként Leichter Lipót borbélymester és 
nagy garral ment neki iparunk megmenté
sének, egy inditványnyal állt elő az ipar- 
testület által egybehívott közgyűlésen és 
kérte, hogy mondja ki a közgyűlés, hogy a 
borbély- és fodrász-mesterek a kiszolgálás 
árát 25%-al és a bérlet árát 50%-al eme
lik fel, amit a közgyűlés természetesen el 
is fogadott. És mi lett a nagy lelkesedés
sel meghozott határozat eredménye. Az, hogy 
megrendeltek néhány száz árszabálytáblát, 
azt zz ipartestületnél 40 fillérért megvették 
és elzárták valamelyik fiókban és maradt 
minden a régiben ; haszna egyedül a moz
galomból Salzer Jakab reklánicikk-gyáros- 
nak volt, aki a táblákat szállította.

Amikor Leichter ur látta, hogy az ő tör
vényes gyermeke mennyire mostohává vált,
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gondolt egyet és szövetkezett Grbovsky ur 
és méltó társával. És az 1808. évben újból 
indított egy mozgalmat. De most már nem 
abban látta a bajt, hogy főnökszaktársai 
a piszkos konkurreneiát Űzik nagyban, hanem 
mert a kontárok szaporodtak iparunknál 
gombamódra. A mozgalom hathatósabb ve
zetésére össze is gyűjtöttek egy szép summa 
pénzt. Vagdalóztak jobbra-balra; rendeztek 
egy pár macskazenét a kontároknak, amikor 
ezt is megelégelték, leszereltek és a moz
galomból Grbovsky ur és társainak lett 
haszna. De megszületett Leichter ur máso
dik törvényes gyermeke, a „Fodrászmesterek 
Társasköre", de iparunknál maradt minden 
a régiben.

A harmadik mozgalmat iparunk érdeké
ben az 1904. évben Paulik József ur indí
totta meg. Megalakította a „kerületi körö
ket", kidolgozott egy „Árszabályt" és be
osztotta az üzleteket három osztályba; amely 
árszabályt és az üzletek beosztását a fodrász
mesterek el is fogadtak. Hogy az elfogadott 
árszabályt hogy tartják be, bizonyítja azt 
legjobban az itt leközölt különböző variációk
ban kiadott röpiratok. Így például egyik 
fodrászmester, aki a mesterségére büszke 
volt, a következő reklámcédulával kedves
kedik az utcán járókelőknek.

„ Komáromi) Antal hygiénikus borbély- és 
fodrász-terme. Elsőrendű kiszolgálás, speci
ális haj- és szakálvágások. Hajápolás felül
múlhatatlan dr. Herold-féle eredeti haj- 
sampionnal eszközöltetik. Beretválás, hajvágás, 
fejmosás, fésülés csak 25 krajczár.(<

Kérem a címre ügyelni. Koch Ignác, 
nyájas főnökszaktársunk. Hygiénikus fodrász- 
üzlet. Borotválás, hajvágás, fésülés és hajmo
sás csak 25 krajcár. Havi bérlet 1 forint. 
Czoor József. Hygiénikus fodrászterem. Beret-

M eg'jegyzések a borbélyipar k ö z 
egészség-ügyi viszonyaihoz.

Az emberi kultúrával és az emberi nem 
haladásával mindenütt a világon vele jár a 
közegészségügy fejlődése. Ha igaz az, hogy 
minden tudománynak a célja az emberiség 
boldogitása, akkor a közegészségtan a tu
dományok tudománya — mert az gondos
kodik arról, hogy legyen, akit boldogítani 
lehessen.

A legújabb időben sok szó esik a borbély- 
műhelyek közegészségügyéről, hygieniájáról. 
Bécsben még a napilapok is megvitatták 
mostanában ezt a kérdést. Ullmann magán
tanár egy könyve révén és sok heves és 
elkeseredett vita során a fodrászok ipartes- 
tiilete is megszólalt.

Nálunk hatósági rendeletek szabályozzák 
a borbélyüzletek hygieniáját. De hiszen köz
tudomású, hogy rendeletek a rég meggyö- 
keredzett és a viszonyok erejében, a meg- 
szokottságban és nemtörődömségben gyöke
redző bajokon keveset változtatnak. És igy 
— valljuk csak be szépen, hogy — bizony 
nekünk is nagyon sok a kívánni való ezen 
a téren.

Pedig a fodrász bizonyos mértékben kö
zelebb áll a közegészségügyhöz, mint más 
iparral foglalkozók. Hiszen valamikor orvos
lással is foglalkozott a borbély. 0  űzte a 
kis sebészetet, a chirurgiát abban az idő
ben, melyben igazi orvosi ismereteink csak 
a gyakorlati sebészet terén voltak. Hiszen a 
céhek ezért bizonyos lenézéssel is viseltet
tek a borbélyiparral szemben — bármilyen 
furcsának is látszik ez ma. Csak 1406-ban 
adott Vencel király a borbélyoknak privi
légiumot, de igazában csak 1548-ban ala-

válás, hajvágás, hajmosás és fésülés csak 20 
krajcár. — Márton Gyula. Csak Izabella- 
utca 83. sz. alatti fodrászüzletben. Borot
válás, hajvágás, fejmosás és fésülés csak 20 
krajcár. — Kérem a címre ügyelni. Wert 
Tóbiás fodrászmester igy kínálkozik : Borot
válás 5, hajvágás 12, fésülés 5 krajcár és igy 
tovább".

Nagyra becsült főnökszaktársaink, kell-e 
ennél aljasabb piszkos konkurrencia. Szabad-e 
ezt önöknek még tovább is tétlenül nézni. 
Különben is, mit kérdezzük mi ezt önöktől, 
akikről tudjuk azt, hogy nem akarják ezt 
megakadályozni, hanem teljesen képtelenek 
erre hátramaradottságuknál fogva. Akikről 
tudjuk azt, hogy egyébbre nem terjed ki a 
gondolkozásuk, mint arra, hogy hogyan lép
tetik majd életbe az agy alágyult Szvercsek 
János ur által ajánlott fekete listát.

Akikről tudjuk azt, hogy sohasem voltak 
őszinték, még a maguk vezéreivel sem. 
Akikről tudjuk azt, hogy ahányszor csak 
elfogadtak egy üdvös indítványt az iparunk 
megmentésére, hogy nem azért fogadták azt 
el, hogy azt végre is hajtsák, hanem egye
nesen ravasz számításból azzal a célzattal, 
hogy addig, amig a hozott határozatot az 
iparunk megmentéséért törekvő munkaadók 
betartják, addig önök lizik a szenykonkur- 
renciát a leggyalázatosabb módon és esz
közzel azok rovására és megkárosítására.

Szaktársak, szervezett fodrászsegédek ! A 
fent elmondottakat, azt hiszem, sikerült be
bizonyítanunk, hogy munkáltatóink legna
gyobb része nemcsak hogy azon törekszik, 
hogy a munkásait minduntalan megrövidítse, 
a munkabért lenyomja, a munkaidejét meg
hosszabbítsa, de egyenesen oda törekszik, 
hogy magát az iparágat is tönkre tegye a 
szenykonkurrenciával.

kithattak céheket, mikor az augsburgi tör
vényhozás újabb szabadságokkal ruházta fel 
őket.

A népesség sebészei a középkorban a 
borbélyok voltak. De hiszen a legutolsó 
időkig a borbély privilégiuma volt a köpü- 
lyözés, érvágás, tyukSzemvágás, foghúzás 
és részben ma is az némelyik vidéken.

Persze hogy a modern aseptikus sebkeze
lés felfedezésével nagyot fordult a világ 
sora. A sebészet a modern orvostan legra
gyogóbb ága lett és igy a kis sebészet is 
kikerült régi mestereinek kezéből.

Elvitázhatatlan azonban, hogy némi meg
értése a közegészségügyi dolgoknak mégis 
maradt a szakmában. Még mikor én aXVÍ-os 
helyőrségi kórházban végeztem orvosi szol
gálatot, volt nekem két „Ápparatsmann“-om, 
kik a sebkezeléshez és fertőtlenítéshez job
ban értettek, mint akármelyik hivatásos 
betegápoló. Mindakettő borbély volt.

A közegészségügy két fontos kívánalmat 
támaszt a borbélyüzlet iránt. Hogy ott elő
ször is ne tétessék beteggé a vendég, má
sodszor, hogy ne tétessék beteggé a borbély 
a vendég által.

Végezzünk először az első kívánalommal. 
Senki, aki igénybe veszi a borbélyüzletben 
a borbély szolgálatait, egészségében kárt ne 
szenvedjen. Kövessük csak egyszer a „ki
szolgálás" folyamatát. A vendég helyet fog 
lal a karosszékben és egy megelégedett 
pillantást vet a nagy tükörbe, az ő becses 
képmására. Mert önmagára mindenki bizo
nyos megelégedettséggel néz. Most hátra
hajtja fejét a szék támlájára. Igen ám, de 
a szék támlájára néhány másodperc előtt 
talán egy negyedórán keresztül más ember 
hajtotta a fejét. Ha annak ragályos liajbe-

Sikerült. bebizonyítanunk azt is, hogy 
munkáltatóink képtelenek eme rákfenét ki
irtani, képtelenek pedig azért, mert a leg
nagyobb részük Űzi a piszkos, konkurreneiát. 
Tehát egyedül mi, szervezett fodrászsegédek 
szüntethetjük meg ezen gyalázatos állapo
tokat.

És nem is szabad késnünk, hanem so
rompóba kell állnunk valamennyiünknek 
és megüzenni a harcot a piszkos konkur
enciát űző kufároknak.

Szaktársak, szervezett fodrászsegédek! 
Azért fáradozunk évtizedeken keresztül, hogy 
önállókká lehessünk, hogy a tanult mester
ségünkből megélhessünk. Tehát nem szabad 
tétlenül néznünk ezt a gyalázatos kufárko- 
dást, hanem tömörüljünk valamennyien a 
szakszervezetbe és indítsuk meg a mozgal
mat a piszkos konkurrencia ellen. Irtsuk ki 
mindazokat, akik kapzsiságból iparunkat ve
szélyeztetik, ne akadjon közöttünk egy test
véráruló sem, mint az a 7 órai nyifás és 
8 órai zárás mozgalmánál megtörtént. És 
ha akadna ilyen, tegyük lehetetlenné azt is 
és mentsük meg iparunkat, vagyis a kenye
rünket.

Szervezkedjünk!
A fodrászsegédek mozgalma még mindig 

nem érte el azt a fokot, amelyet igazán 
osztályharc alapján álló mozgalomnak 
lehetne nevezni. A szervezkedés munkájából 
még mindig hiányzik az a lelkesedés, az 
az igazi tűz, amely folyton égve, serkentené 
szaktársainkat a jobblétért való törekvés, 
a munkásjogok kivívása érdekében. Hiszen 
azt beláthatnák végre szaktársaim, hogy 
önmagától nem csak hogy nem változhatik

tegsége volt, akkor az utána következő azt 
könnyen elkaphatja. De hiszen nem is kell, 
hogy ragályos hajbetegség legyen az. Egy 
magyar fürdőhelyen voltam egy borbély- 
üzletben, ahol a tulajdonos nagyon elegán
san akart berendezkedni és szürke bársony
nyal béleltette a széktámlát. Egy vendég 
felállott és egy másiknak le kellett volna 
ülnie. Ez egy ügyvéd barátom volt, aki a 
maga borotvált állára nagyon kényes volt 
világéletében. Mégis borotválatlanul hagyta 
ott a borbélyüzletet. És én láttam gyors 
szökésének az okát. A szürke bársonyon 
mászkált egy jókora kis — tudjuk már 
micsoda. Ma is kedvünk kerekedik vaka- 
ródzni, ha ezt a fürdőhelyet valaki emle- 
geti.

De ha a szék támláján papiros van, me
lyet minden vendég után letép a borbély, 
úgy ezen igy történő fertőzésnek és hasonló 
jóknak eleje vehető.

Most a kendőt teszi a vendég nyakába a 
borbély. A kendő mindig tiszta legyen, ne 
egyszerűen préselve, mert igy a fertőző ba
jok egyik emberről a másikra vihetők át 
vele. A szappanozásnál az első közegészség
ügyi kivánalom az, hogy a szappanozó keze 
tiszta legyen. Az abszolút tiszta kézen ne 
legyen kiütés.

Alig néhány napja, hogy olyan beteget 
küldtem kórházba, kinek mindkét tenyere 
tele volt a bujakór foltjaival! A boldogta
lan fiatalember nem tudott bajának jelentő
ségéről. A most érvényben levő betegsegé
lyezési törvény ily esetekben eltiltja a pénz
tárt a táppénz kiutalványozásátóí és igy 
kórházba kell, hogy menjen az ilyen segéd, 
ha éhen halni nem akar. És hányszor for
dul elő, hogy kórházból-kórházba vándorol,
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meg semmi, sőt napról-napra rosszabb és* 
elviselhetetlenebb lesz mindnyájunk hely
zete. Ma már minden munkás megtalálta és j 
követi is az osztálytudatos szervezkedés 
utait, csupán a fodrászsegódek azok, akik 
annyira könnyelműek s tétlenül nézik szak
társaik egy részének az összesség érdeké
ben folytatott küzdelmeit.

De hát mire is vártok, ti könnyelmű, 
gondnélküli, elnyomott szaktársaim ? Azt 
várjátok, hogy a munkaadók emberi gon
dolkozása fogja a ti helyzeteteket megvál
toztatni ? A munkaadóktól várjátok azt, 
hogy azt mondják : ne dolgozzatok 15— 16 
órát naponta; vagy azt várjátok, inig a 
munkaadó azt mondja: no barátom, látom, 
maga nem bir megélni az eddigi fizetésé
ből, ime megjavítom azt, hogy tisztessége
sen, emberi módon megélhessen.

Szaktársaim, ezt ne várja senki, ez soha, 
de soha sem fog megtörténni. Hanem igenis 
meg fog történni az, hogy látva a munka
adók szaktársaim nemtörődömségét, azt 
gondolják majd magukban: hiszen az én 
Jánosom olyan jámbor, úgy sem mer ellent
mondani semminek, én nyitva tartom az 
üzletet este 10 óráig, hadd dolgozzék 
tovább, vagy p edig : hiszen kapok én mun
kást olcsóbb bérért is, minek fizessek 
annyit, mint eddig fizettem. Ha maga nem 
dolgozik, János, ezért a fizetésért, sajná
lom, van itt egy másik, aki dolgozik.

No és mit fog  tenni ilyenkor János szak- 
társam ? Vagy olcsóbban dolgozik és job
ban lealjasodik az állathoz János, vagy 
pedig tovább megy szerencsét próbálni, ami 
ugyan szerencsetlenség lesz, mert ha nem 
tartja kötelességének úgy a maga, mint az 

.összesség érdekében jóval előbb szervez
kedni, úgy megint kénytelen olyan munka

adóhoz menni, aki még annyi bért sem fog 
fizetni neki, mint az döbbeni munkaadó 
akart. Mert úgy áll a dolog szaktársaim, 
hogy a munkaadók most szervezkedni kez
denek azért, nehogy a segédeknek sikerül
jön ismét engedményeket kicsikarni tőlük, 
mint a közelmúltban s addig akarják 
nyélbeütni az ő szervezkedésüket, amig lát
ják, hogy vannak Jánosok, akik nem törőd
nek sem a maguk, sem társaiknak a hely
zetével.

Mert tudják a munkaadók azt, hogy 
addig, amig vannak olyan munkások, kik
nek hátán akár fát is lehet vágni, addig 
könnyen kijátszhatják munkásaikat. Más 
szakmabeli munkástársaink a szervezkedés 
által már igen sokat javítottak elnyomott 
helyzetükön, mindamellett most még foko
zottabb erővel törekednek minél könnyebbé 
és jobbá tenni emberi megélhetésüket.

Annál inkább törekedniük kell a fodrász
segédeknek erre, akiknek helyzete még min
dig a régi szolgai és elnyomott állapot
ban van.

Ha a fodrászsegédek szervezkednek, 
mindannyian harcosai lesznek a szervezet
nek s a külső, látszólagos intelligenciájuk 
mellé megszerzik a szellemi intelligencia 

j fegyvereit, az öntudatot, úgy nem sok idő 
múlva ők vehetik kezükbe az egész világ 
munkásainak jogaiért kibontott vörös lobo
gót, mert egy szakma munkásainak sincs 
alkalma és annyi ideje, mint éppen a fod
rászsegédeknek, hogy munkájuk mellett az 
önművelődést, a tudomány majd minden ágá
ban való jártasságot oly könnyen tökéle
tesíthetnék.

Más munkások, habár jóval rövidebb 
munkaidejük után ezt tenni akarják, vagy 
teszik, az erős munka utáni kimerültség

mert nincs hely. Mily szörnyű felelősséget 
vállal a társadalom, mikor az ilyen beteg
nek gyors és biztos segélyt nem nyújt!

A kés és az olló, a kefe és fésű minden 
vendég számára külön szerzendő be és kü
lön hókban helyezendő el, mert különben 
világos, hogy a betegségek terjedhetek 
lesznek. A külföld e tekintetben messze el
hagyott bennünket. Párisban a „Gardel Est“ , 
a keleti pályaudvar közelében laktam, tisz
tán munkáslakta vidéken. A fodrásznál min
den vendégnek megvolt a kis fiókja és ne
kem, ki először botlottam be oda, úgy főztek 
ki egyszerre minden eszközt. Beledobták 
egy kis forró vízbe, egy fogóval kivették 
és egy tiszta kendőre tették, Csak a borot
vát meg az ollót nem főzték ki, hanem 
tiszta alkohollal áttörölték. Igaz, hogy ami 
viszonyainkhoz képest sokat' kért a borot- 
válásért a bőbeszédű, ügyeskezü, kis francia, 
de szívesen fog űzetni nálunk is a közön
ség, ha látja, hogy ellenértéket kap érte. 
Vagy lehet, hogy nem fog szívesen többet 
fizetni. Hát akkor majd nem szívesen fizet, 
de fizetni f o g !

Az arc áttörlése a timsóskővel egészen 
rossz szokás. A kőre rátapad minden piszok, 
vér és azt most rádörzsöljük a frissen bo
rotvált, néha kis sebzésekkel borított, bőrre. 
Ha le is mossuk a követ, ami pedig nem 
történik meg, akkor sem tudjuk eltávolítani 
a rajta tapadó szennyet. A kő használata 
egészen elvetendő. A rizspor ne bojttal alkal
maztassák az arcra. Legyen ott egy kevés 
watta és az dobassák el minden használat 
után, ne úgy, mint tenni szokták, hogy szé
lien megőrzik és visszateszik az üvegbe. 
Olyan vendég, kinek arcán gyanús kiütés 
van, kinek haja gyanúsan beteg, tiltassék

el az üzletben való kiszolgáltatástól. Csak 
otthon legyen kiszolgálható.

A ragályos hajbetegség, elsősorban a 
„borotváló sömör“ , a herpes tonsuram, me
lyet egy gomba okoz, amelyik a hajban és 
annak gyökerében él és a bujakór, meg 
más ragályozások e néhány óvszabályok 
betartása mellett biztosan elkerülhetők lesz
nek. És ha őszinték akarunk lenni, be kell 
vallanunk, hogy ily fertőzések bizony igy 
is nagyon, de nagyon ritkák és a legtöbb 
esetben a borbélyt és üzletét alapos ok nél
kül vádolják oly betegségek terjesztésével 
is, melyről az orvosi tudomány régen kide
rítette, hogy nem is ragályosak.

De viszont kétségtelen, hogy fertőzések 
előfordulhatnak és azért tartozik minden 
borbély a maga szép és előkelő iparának 
azzal, hogy átértve és méltányolva az em
beri megismerés haladását, hárítsa el annak 
minden lehetőségét, hogy embertársainak 
egészségét, talán egész életét veszélyeztesse. 
Nemcsak embertársainak tesz ezzel szolgá
latot, hanem elsősorban önmagának, a saját 
önérzetének és önbecsülésének is.

Persze, hogy ehhez ismeretekre van szük
ség. A bajokat és betegségeket, amelyektől 
meg kell óvni a közönséget, a borbélynak 
előbb ismerni kell. Bizonyos tehát, hogy a 
megértéssel a javulás is be fog állni, á meg
értetés legegyszerűbb módja pedig az volna, 
ha a fodrászipari szakiskolában a fiatal 
nebulóknak rövid előadás tartatnék a ragá- 
lyozó bőr- és hajbetegségekről és a fertő
zés elkerüléséről, a borbélyipar egészség
tanáról általában, mert — és itt rátérek fe j
tegetésem második részére — a borbélyt 
a maga iparának üzésében is sok veszély 
fenyegeti.

következtében nehezebben jutnak a felho
zott eredményre.

Mikor látjuk azt, hogy a mai társadalom 
minden munkása, köztük a tanítók is (a 
szellemileg dolgozók, fejmunkások) szer
vezkednek, (pedig hát intelligencia, felvilá- 
gosodottság terén nem lehet a borbélymun
kásokkal őket összehasonlítani, annyira 
felettük állanak) s egyedül az osztályharc 
alapján álló szervezkedés utján haladnak, 
azaz felismerik, hogy a munkás és munka
adó érdeke nem azonos, ha mindjárt állam 
is a munkaadó neve. A munkások és 
munkaadók külön osztályokat képeznek s 
éppen érdekeik különbözőségénél fogva 
közöttük egy nagy, áthidalhatatlan tlr van 
s felismerik azt, hogy a munkásosztály 
felszabadítása egyedül a munkások müve 
lehet, mert a tőkének egyedül csak az az 
érdeke volt és lesz mindig, hogy gyara
pítsa a felhalmozott munkaerőt.

Tehát, szaktársaim, mi is fogjunk hozzá 
a munkához. Tegyük jóvá eddigi bűnös 
nemtörődömségünket s az egyedüli célra
vezető utón találkozzunk mindannyian. Fog
junk kezet s akkor erősek leszünk ; munka
adóink erőlködéseit, melyekkel a mi jogain
kért indított küzdelmünket megakadályozni 
igyekeznek, akkor kinevethetjük s nekünk 
magunknak s az összes fodrászsegédeknek 
becsülést és tiszteletet csakis igy szerez
hetünk s helyzetünk, emberi jobblétünk 
csakis a magunk küzdelme és munkája által 
fog megváltozni.

Szaktársak !
Agitáljatok a „Népszava" 

napilap érdekében!
Mikor a fodrász-ipartestületi pénztár o r 

vosa lettem, engem igen kellemetlen csaló
dás ért. A borbély szakmájához bizonyos 
nagyobb intelligencia szükséges. Kereseti 
viszonyait jobbaknak tartottam, mint a 
többi iparágakéit. Azt következtettem ebből, 
hogy a népbetegségek, melyek oly ijesztő 
módon pusztítanak a dolgozó milliók között, 
a borbélyiparban kevésbé lesznek fellelhetők.

Csalódtam. Az első ezer beteg után össze
állított statisztikából kitűnt, hogy a tüdő
vész és a gtimőkór általában — igen köz
tudomású, hogy a gümőkór nemcsak a tü
dőt, hanem a csontot, a beleket, testünk 
minden porcikáját támadhatja meg — oly 
rettentően pusztít a borbélyok között, hogy 
Budapesten csak a nyomdászok gümőkóros 
megbetegedéseinek száma éri el az én 
statisztikám számait.

Ha ilyen sápadt arcú beteg jelenik meg 
rendelőm ajtajában és én látom a pusztítás 
tüzét láztól ragyogó szemében, bizony el
szorul a szivem. Mert a munkásnak egyet
len kincse, tőkéje az egészsége. Es családok 
éheznek, ha a kenyérkereső kéz betegen 
hanyatlik le.

Bizonyos, hogy nemcsak az iparra, mint 
olyanra kell hárítani a gümőkór ily feltűnő 
gyakoriságát. Hanem a pályaválasztásnál, 
ha a gyerek gyenge, hát akkor bizony nem 
kovácsnak adják, hanem vagy órásnak 
vagy nyomdásznak, vagy borbélynak. Az 
utóbbi két jmlyára elég oktalanul. Mert ez 
gyenge szervezetű embernek nem való. El
tekintek a vasárnap délelőtt megerőltető 
munkától. Hanem tessék elképzelni azt, 
hogy a borbély egész életét ott tölti abban 
a zárt helyiségben, mely nem mindig elég 
nagy és elég ventilált ahhoz, hogy abban



4. oldal MAGYARORSZÁGI BORBÉLY- ÉS FODRASZSEGÉDEK SZAKLAPJA

Fekete könyv.
Szaktársaink talán mindannyian tudomás

sal bírnak már arról, Hogy a budapesti bor
bély- és fodrászmesterek is szervezkednek, 
még pedig kifejezetten a sztrájk ellen. Egy 
országos „szervezetet," létesítenek avagy 
szándékoznak létesíteni, amelynek az alap
szabályok szerint kizárólagos célja „a  
sztrájkok közös erővel való elhárítása".

Ha nem volna az egész szervezeti komé
dia egy pár feltűnni vágyó eszeliibbant 
borbélymesternek a többiek falnak vezeté
sére szánt terve, még komolyan is foglal
koznánk vele. De igy kénytelenek vagyunk 
amellett megmaradni, hogy a nagy garral 
induló szervezkedés mibenlétét ismertessük 
meg a szaktársainkkal, jellemzésül arra 
nézve, bogy a borbély- és fodrászsegédek 
szervezkedési mozgalma milyen „rettenetes" 
ellenféllel áll majd szemben, ha ez az 
abderita szervezet csakugyan létre jön. 
Mert bogy létre jön, az nincs kizárva, mint
hogy már nagyobb szamárságok is követ
tettek el a mi nyájas mestereink részéről.

Az a bizonyos szervezet tehát, mint mon
dottuk, kizárólag sztrájkok elhárítására léte
sülne. Nézzük meg, vájjon ezt a célt a 
tervezők miképpen óhajtják elérni. Az alap
szabályoknak a cél tekintetében kitűzött 
tételei között elég furcsa összevisszaságban 
találjuk felhalmozva mindazokat a módokat, 
amelyeket valaha, nálunk vagy máshol a 
munkásság jólétre való törekvéseinek meg- 
gátlására kieszeltek. Érdekesen hangzik erre 
vonatkozólag a 2. § bekezdése: „A munka
adók és a munkások békés együttműködésé
nek előmozdítására törekszik" s ezen a

a levegő végképp meg ne romol j ék. Ha 
sok vendég jár az üzletbe, úgy az tele is 
van füstölve. A tüdő ezt a levegőt szívja 
egész nap. Jön tüdővészes vendég is. A 
borbélynak közel kell hajolnia annak arcá
hoz. A vendég köhög — néha bizony a 
borbély arcába. Aki tüdővészes emberekkel 
sokat érintkezik, megtanulja azt,, hogyha 
szorosan kell is érintkeznie velük, mint pl. 
az orvosnak, hogy fejét félreforditja, hogy 
lélekzetüket be ne lehelje. Az intelligens 
borbély is úgy fog borotválni, hogy lehető
leg be ne lélegezze a vendég leheletét. 
Meg lehet és meg kell azt csinálni minden 
feltűnés nélkül.

A borbély táplálkozása sem megfelelő. 
Nincs kellő nyugalma az étel elfogyasz
tásához. Akárhányat láttam, aki az üzletben 
hátul valami kis fülkében étkezik, félig 
hideg ételt gyorsan bekapva. A fiatalok 
pedig ruhára és alkoholra gyakran többet, 
költenek, mint amennyit kellene és ez alatt 
szenved a táplálkozás. Legnagyobb meg
döbbenésemre azt kellett tapasztalnom, bogy 
az alkoholizmus is milyen gyakori. Nincs 
is ideje és helye annak, hogy erről bőveb
ben értekezzem. Csak egy körülményre 
akarok utalni. Az alkoholizmus az idegzetre 
hat, legelőször és gyakran legkoraibb tünete 
a kéz reszketése. Más szakmában az nem 
nagy baj — a kovács, a kőműves, a keres
kedő még munkaképes ilyenkor. Hány iga
zán ügyes borbélyt, láttam, ki kétségbeesve 
panaszolta, hogy reszkető kezei miatt nem 
képes mesterségét folytatni. Az alkoholiz
mus tehát ezerszeresen inkább ellensége a 
borbélynak, mint bárki másnak.

Tudom, hogy erre aztán megszólalnak 
majd az okoskodók. Iljah, van nekem egy 
öregapám, 60 év óta borbély, 80 év óta 
szik s igy tovább. Becsülöm az ön öreg

eimen aztán összehord mindent, amit sztrájkok 
meggátlására vagy azoknak „követkéz-, 
ményeiben való ártalmatlanná tételére alkal
masnak tart". Ez végig vonul az egész 
szabálytervezeten s egy falusi bakter tör
vény ismeretére valló észjárással jelöli a 
módokat, amelyekkel ez a „cél eléretni 
szándékoltatok". Feleslegesnek tartjuk az 
egész fércmunkát itt részleteiben ismertetni, 
Lesz erre módunk más alkalommal bőven. 
Csak egy részletét ragadjuk ki, amit a ter
vezők valószínűleg nagyágyúnak szántak. 
És ez az' a bizonyos fekete könyv, vagy 
fekete lista, amelynek a munkáltatók a 
munkások törekvéseinek leküzdésébén nagy 
szerepet szoktak tulajdonítani,

Az alapszabályok 21. §-ában a következő 
kitételek foglaltatnak: „A központi szer
vezet a beérkezett sztrájkjelentéseket azon
nal közli a kerületi szervezettel és kellő 
számú példányban beküldi a sztrájkoló mun
kások névsorát, a kerületi szervezetek ezeket a 
listákat azonnal kézbesítik tagjaiknak, akik 
az üzleteikben a megnevezett, munkásokat nem 
alkalmazhatják. Ha megszűnik a sztrájk, 
ugyanez az eljárás követendő.11

Tehát voltaképpen ez az a bizonyos cél. 
amelyre az egész tervbe vett országos szer
vezet törekszik. Amit ezen kívül még a 
szabálytervezetben célul és eszközül kiírnak, 
jobbadán ennek a tulajdonképpeni célnak a 
meg v al ó si tás át szolgálja.

Hogy ez a rettenetesnek tartott és szánt 
fegyver mennyiben fog beválni, ha, vájjon 
egyáltalában meggátolhatja-e a segédek 
szervezkedését, sorsuk javítására irányuló 
törekvésüket, arra már most is megvan a 
felelet. A fekete lista soha sehol be nem (

apját kedves barátom. De tessék elfáradni 
egyszer hozzám, majd én mutatok az ön, 
egy öregapja ellenében harminc fiatal em
bert, kit tönkretett az alkohol — aztán meg 
én nem borotváltatnám meg magam az ön 
öregapjával. Tehát inkább kevésbé elegáns 
ruha, inkább eltűrni a „barátok" csúfoló
dásait az alkoholtól való tartózkodás miatt 
és jobban táplálkozni — mindjárt kevesebb 
lesz a pusztuló fiatal ember, a tüdővész 
szerencsétlen áldozata.

A bujakóros megbetegedések száma is 
megdöbbentő. Persze, hogy itt nem az ipari 
megbetegedésekről van szó. Igaz, hogy egy 
ilyen esetet is láttam. A borbély keze a 
szappanozástól gyakran oly kinézésű lesz, 
hogy én az ajtómon belépőn megismerem, mi 
a foglalkozása. A bőr a sok szappanozástól 
megvörösödik, megvékonyodik és érzékeny 
bőrű embereknél meg is betegszik különö
sen a téli időszakban. Berepedések, gyula- 
dások támadnak a bőrön és ezek adnak al
kalmat a fertőzésre, ha ragályozó bőrbeteg
ségben szenvedő beteget szappanoz be az 
illető. Egy beteget kezeltem, akinek a 
hüvelykujján bujakoros fekélye támadt. Az 
illető nem emlékezett ugyan bőrbeteg ven
dégre, de mert a kezén tényleg beteg volt 
a bőr, a fertőzés ipari keletkezése való
színű. Szárítsa meg tehát mindenki jól a 
kezét szappanozás után, használjon minden 
borbély valamelyes egyszerű kézkenőcsöt, 
hogy elkerülhessék kezének ilynemű meg
betegedése. És ha mégis beteg lett a kéz 
bőre, forduljon orvoslathoz — sok szeren
csétlenségnek vehető ilyképpen eleje.

Tény azonban, hogy az ilyen ipari meg
betegedés szerfelett ritka. A nemi betegsé
gek pedig szerfelett gyakoriak és e szak
mában gyakoriabbak, mint más szakmában.

Azt mondta erre egy tudós barátom, hogy

! vált, a modern munkásmozgalomban eddig 
csak az a szerep jutott neki, hogy akik fel- 

1 állították, önmaguknak ártottak vele. S ha 
ennek révén akarták valahol a munkások 
egy részét üldözőbe venni, csak azt, érték 
el vele, hogy a munkások összessége még 
erélyesebb ellentállást fejtett ki. A segé
dekre s a szakmozgalomra semmi jelentő
sége nincs.

Hanem érdekes tudni, hogy a mesterek
nek a fekete lista eszük ágában sem volt. 
Ide is uszító kellett. Itt is messiásnak kellett 
kiválni a szervezkedésre vágyó mesterek 
közül, aki társait az ígéret földjére vezeti. 
Minden idők megszülik a maguk nagy 
embereit, akikre az utókor áhítattal és hálá
val gondol vissza. Az ilyen nagyságra már 
sokan pályáztak a világon, sőt voltak, akik 
életet is áldoztak azért, hogy a halhatat
lanok sorába kerüljenek. Mért ne szülne 
szakmánk, amely már oly sok nagyembert 
adott a világnak, szintén egy megváltót a 
maga részére.

Hogy azonban a kiváló férfiú neve a 
feledés posványába ne sülyedjen, hogy ne 
csak a késő nemzedékek, de már mi is 

j áhítattal tekintsünk reá, ide iktatjuk nevét: 
Szvertsek János borbély- és fodrászmester 
ők egyelnie szakmánk ama kiváló alakja, 
aki tengő-pangó iparunkat egy rántással ki
húzta a kátyúból ezzel a világra szóló esz
mével. Hogy nem az ő kobakja szülte, az 
nem baj, hiszen a próféták sem mindig a 
maguk eszével dolgoztak. De övé a her
vadhatatlan érdem, hogy az eszme testefr 
ölt s mestereink, ha csakugyan megvalósul, 
fenékig élvezhetik azt a gyönyörűséget,

I hogy névről ismerhetik az értelmesebb, jóra-

hát: kérlek, a fodrász elegánsan jár, jó 
modora van, jó szaga is van — hát ne 
csodáld, ha a szivek meghódolnak előtte — 
gondolatjel! Van is az ő mondásában va
lami igazság. De bizonyos az is, hogy az 
„arany ifjúság" trágár beszédei, melyek a 
borbélymühelyben bizonyos előszeretettel 
hangzanak el és a nehéz testi munka, a 
mozgás hiánya az érzékiséget nagyban fo 
kozza. A tüdővész is, másnemű bajok is 
ritkábbak volnának, ha a bérbély néhány 
melltágitó és testedző mozdulatból álló 
tornagyakorlatot végezne minden reggel, ha 
hideg lemosásokkal edzené magát. Bizonyos 
vagyok benne, hogy sok fiatal, erőtől duz
zadó ember maradna, ment pusztító kórtól, 
ha szerény keretben mozgó és könnyen 
megfogadható tanácsaimat megfogadná.

Van a világirodalomban egy rendkívül 
rokonszenves alak. A Boumarchais sevillai 
borbélya, a híres Figaro. „Figaro házas
sága" cimü vigjátékában a híres francia 
iró már a nagy forradalom előfutáraként 
jelenik meg. Már az ő müvében szemben 
áll, ha bohójelenetek keretében is, a sa
nyargatott nép keserve és fájdalmas, eszes 
humora a kis zsarnokok léhaságával, együgyti 
önkénykedésével. Jellemző, hogy mint a 
nép megszemély esi tője a borbély jelenik 
meg, az eszes, szellemes Figaro. A nép 
élelmességének képviselője a borbély. És 
ha borbélymühelyekben igen gyakran lát
juk ma is a „Sevillai borbély" jeleneteit 
ábrázoló képeket, úgy maradjon igaz 
Boumarchais választása, járjon elől ez a 
szakma ma is értelmességben, akkor az én 
szerény, jóindulat sugallta néhány tanácsom 
sem fog meghallgatatlanul elhangzani, akkor 
.elől jár majd a közegészségügyi kérdések 
megértésében is a szellemes, az értelmes 
— Figaro! Dr, Hahn Dezső.
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géd olyan modorban adta megírását a mi 
toliunkba".

Hát az a feneség, hogy Szabady ur és 
hozzá liasonló társai még mindig rabszolgá
nak akarják tekinteni munkásaikat s nem 
tudnak belenyugodni abba, hogy „egy ál
taluk elbocsátott segédnek- igaza is lehet.

Ila nem volt megelégedve a munkájával 
Somogyinak, elég ideje volt előzőleg őt 
elbocsátani, hiszen ezt sokkal lényegtele
nebb okokból megszokták tenni s Szabady 
ur is megtette már, csak tegye kezét a 
szivére (Ha van ! Szedő.) és vallja be őszin
tén. Tegyük olyankor, mikor ..az általa el
bocsátott segéd“ elbocsátása előtt szabad 
véleményét nyilvánította.

Már nem füzünk több kommentárt leve
léhez Szabady urnák, csupán figyelmeztetjük 
az önbeismerésóre, mikor azt Írja: .,Leg
először ki kell jelentenem, hogy Somogyi ko
misz, rossz modoránál fogva, mely nálunk 
különben egyik főkelléku‘

Ha ez önöknél tisztelt Szabady ur főkel
lék, már mint a komisz modor, akkor kár 
igy kétségbe esni önnek „s nem mint véde
kező" jelenni meg.

Ezek után fen tar tjük az döbbeni cikkben 
foglaltakat, annál inkább, mert Somogyi 
szaktársunkat akarta bemutatni s önkén
telenül ő mutatkozott be, melyhez csak 
mi mondhatjuk, hogy „van szerencsénk-, 
mert nekünk kedvező világításban s a mi 
igazságunkat bizonyító pózbanáll előttünk. 
Szabady ur, önnek pechje van ! Vigasztalja 
azonban önt azt a 'tudat, hogy ön nemcsak 
egyedül áll ilyformán előttünk, hanem a 
többi önhöz liasonló társait is látjuk ilyenkor.

„Ne hencegjünk szép ruhánkkal akkor, 
mikor mezítelenek vagyunk.“

HÍREK.
Figyelem szaktársak!

Minden szaktárs tartsa elengedhetlen köteles
ségének, hogy a szaklapot nemcsak hogy az 
utolsó betűig kiolvassa, hanem kiolvasás után 
azoknak adja olvasás céljából, akik még nem 
tagjai a szak egyletnek.

Szaklapunk utján hozzuk tudomására szak
társainknak mind azokat a figyelmezteté

Á N G Y Á N  BÉLA

körút 9 (Bazár-udvar).
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az összes fodrászati kellékekben és illatszerekben. Pontos és 
gyors kiszolgálás. Úgy a helybeli, mint vidéki megrendeléseknél 5°/0 pénztári engedmény.

T e s s é k  e g y  le v e le ző -la p o n  k é rn i  a le g ú ja b b a n  m e g je le n t  n a g y b a n i k é p e s  á r j e g y z é 
k e m , m e ly b e n  a z  ö s s ze s  f o d r á s z -  és b o rb é ly k e llé k e k  és s z á m o s  ú jd o n s á g  ta lá lh a tó -
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r
Heged urak figyelmébe! Van szerencsém b. tudomásukra adni, hogy V II., Akáczfa-uteza 10. sz. alatt

f f  fodrászkabát-iizletet 3 E
Magamat becses jóindulatukba ajánlva, teljes tisztelettel
=  GBÜNHUT ÖDÖN, szabómester. =

ám

r  KRAUS VICTOR
villanyerőre berendezett mű- és borotva- 

homoru-köszörüldéj e

Budapest, VI., Király-utcza 78. szám alatt.

A k i
borotváit, ollóit, hajvágó 
gépeit stb. kitünően, jó t
állás mellett óhajtja kö- 
szörültetni, forduljon bi
zalommal fenti czéghez. 
Legolcsóbb bevásárlási 
forrás mindennemű első
rendű aczél- készítmé
nyekből^ — Vidéki meg
rendelések pontosan tel- 
jesittetnek. A t. fodrász 
urak figyelmét felhivom
„ R O X O " - és versenyk éseim re .

Wer
seine R a sier m e sse r , 
Scheeren, Haarschneide- 
Maschinen etc. vorzüg- 
lich, mit Garantie ge- 
schliffen habén will, dér 
wende sich vertrauens- 
voll an obige Firma. Bil- 
ligste Einkaufsquelle in 
sámmtlichen la Stahl- 
waaren. Provinzauftráge 
werden prompt effektuirt. 
Auf meine Roxo- u. Con- 
currenzmessermacheich 
die Herren Friseure auf- 
o merksam. o

Értesítés.
Tisztelettel értesítem a t. fod

rász urakat, hogy Rottenbiller- 
utczai üzletemet megnagyob bitás 
végett

Erzsébet-körút 24.
szám alá helyeztem át.

Raktáron tartok mindennemű 
aczélárukat és összes fod- 
rászati czikkeket, csakis 
elsőrendű gyártmányú an
gol, svéd borotvákat, valódi 
franczia és amerikai haj- 
vágó gépeket, ollókat, fenö- 
szijakat, stb.

Meghívom a t. fodrász urakat 
dúsan berendezett üzletem meg
tekintésére és kérem eddig irán
tam tanúsított szives jóindulatuk
ban tovább is részesíteni. Becses 
pártfogásukat kérve

teljes tisztelettel

Dreszmann Károly.

V

HIRDETÉSEK
felvétetnek e lap kiadóhivatalában.
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Az összes lent ábrázolt 
borotvák saját műhelyem
ben vannak köszörülve, 
használathoz egész készen 
fenve, drbként f ránézi a élii 
%  keskeny 3 korona, fél- 
keskeny 4/8 3.10 kor., V2 
széles ö/8 3.40 kor., ugyan
azok félhomoru vagy egész 
homorú éllel 3/h keskeny 
3.20 kor., 4/8 félkeskeny 
3.40 korona, 8/s fólszéles 
3.60 kor.. %  széles 4 kor.

Paragon jellegű borotvák
keskeny 4 kor., >/2 széles 
4.40, egész széles 5.— kor.

Eredeti „ROXO“ borotvák.

XT A  TJ TIT  A  D  a legújabb haj- és szakállvágó-gép mint hajvágó 1, 5 és 7 «>/„, Kl i n  I pl I) II vágásra, szabályozható fésűvel 8.— kor., ugyanaz kisebb kivi- 
**  v  A V 1 V  télben mint a legrövidebb szakállvágó 00 6.— kor., a legjobb
nak elismert „JUVEL“ haj vágó-gép 3 és 7 m/m. vágásra 8 kor., 3, 7 és 10 "W 9.— 
kor., „Juvel“ mint szakállvágó '/a mU vágásra 7.— kor. Franczia Barignend 3 és 7 
mU vágásra 6,— kor., 3, 7 és 10 *%, 7.— kor., szakállvágó V2 vagy 0 5 kor.

Első magyar villanyéröre berendezett borotva homorú 
köszörű-műhely és saját gyártmányú aczéláruk rak
tára. Gyári raktár a legjobb angol, német, franczia 
és svéd aczélárukban. — Szabadalmak tulajdonosa, 
magyar kir., franczia, német birodalmi mintavéd
jegy és osztrák szabadalom. —  Képes árjegyzékkel 
kívánatra ingyen és bérmentve szolgálok. — Kitün
tetve a7 1900. párisi világkiállításon ezüst éremmel

Midőn a tisztelt vevőimet az újonnan berendezett, 
Vili., Baross-utcza 1. és Üllöi-ut 4. szám alatti 
üzleteimre és különféle czikkekben megnagyobbított 
raktáram megtekintése végett felhívom, becses jóindula
tába magamat ajánlva, maradok kiváló tisztelettel

ZA ORÁLJÁNOS.

Világosság könyvnyomda r.-t., Budapest, VIL, Nyár-utcza 1.
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