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társaskör s a budapesti lodrászsogódok betegseg’ólyző 
pénztárnak hivatalos közlönye.
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Kgycs szám a 
20 kr. Kapható 
kiadóhivatalban. hí ipartesteiét tagjai a lapot 

dij mentesen kapják.

Szerkesztőség :
Vili kor., Jozsef-körut 14. szám

A lap szellemi részét illető közlemé
nyek a szerkesztősedhez czimzeiulők.

Kiadóhivatal:
Vili. kor., József-körut 14. szám.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, 
llaasonstein és Vogler, továbbá 
Kckstein B. hirdetési ügynöksége.

Intelligens munkaerők az ipar tereit.
A már meglevő iparágak fejlesztése és uj iparágak meg- 

honosilása ügyéhen -  tekintettel nemzetgazdasági helyze
tünk re —  újabban nagy mozgalom észlelhető.

Tagadhatatlan, hogy egyes iparágaink fejlesztése már 
annyira előrehaladt, hogy azok a külföldi versenyt ha nem 
is túlszárnyalták, de legalább is becsülettel kiállják.

Nehezebb (Viadal az uj iparágak meghonosítása- Nem 
azért, mintha vállalkozók erre nem jelentkeznének, vagy a j 
kormány nem lenne hajlandó, a hasznosoknak és szüksége
seknek elismert uj iparágak létesítését előmozdítani ; hanem 
leginkább azért, mert ezekre nincsenek meg hazánkban a 
kellő számú minőségű munkaerők.

Ma uj iparágat, például szövőipart akarunk meghono
sítani, nem elég gondoskodni a szükséges töke és esetleg 
állami kedvezmény megszerzéséről, hanem az illető munka
erőknek kellő számban leendő előállításáról is, melyeknek 
eredményével képesek legyünk a külföldön létező hasontiemü 
vállalatokkal a versenyt kiállunk

Éppen eme kellő munkaerők hiánya teszi sokszor lehetet
lenné valamely uj iparág meghonosítását. A legtöbb esetben 
kénytelenek vagyunk külföldi munkaerőket behozni, akik el
hagyván szokott helyüket, nagyobb hért követelnek, mint a 
mennyit otthon kaptak; nagyobb munkabér felcsigázza a 
termesztvények árát és ennek következtében a külföldi verseny
nyel addig, inig ezen aránytalanság tart, meg nem küzdhetünk.

Tehát a hazai munkaerők hiánya nehezíti meg leginkább 
az uj iparágak meghonosítását. Ezen a hiányon kellene sür
gősen segíteni. E czél elérésénél nem elég egyes hazai 
munkásokat kiképeztetésök végeit a külföldre küldeni, vagy 
egyes külföldi szakmunkásokat behozni ; hanem oda kell hatni, 
hogy a hiányzó intelligensebi) munkások mennél nagyobb szam
bán, itthon neveljük. Ez csak úgy érhető cl, ha a jobbmódu és 
intelligens esaládok gyermekeiket sűrűbben küldik iparos pályára. í

Sajnos, hogy nálunk különösen az íntelligenezia sarja
déka ős büszkeségből majdnem lealaesonyitónak tartja az 
ipar terére lépni. Minduntalan halljuk azl a panaszt, hogy 
az idegenek kapják kezükbe az élei legbiztosabb lentartási 
forrásaik hogy ezek gyakran meggazdagodnak, a mi embereink 
pedig mindinkább elszegényednek.

Hisz ez nem is lehet máskép. A jobb módú és intelligens 
családok liai -  more putrin mindenekelőtt jogot tanulnak 
és ezt nagy nehezen bevégezvén, tömegesen tódulnak a 
hivatalokba és ott tengődvén, az intelligens proletariátusnak 
fötöinegét képezik.

Sajnos, igy van ez a vagyonos parasztságnál is, mely
nek sarjadéka nem szerel az eke mellé állni ; igy van ez a 
hivatalnokoknál is, a kiknek (iái nem okultak az apjuknak 
-okszor dísztelen és nyomorúságos pályáján.

Bizony pedig sokkal okosabb ienne, ha a jobbmodu és 
inh iligens esaládok fiai lí polgári osztályt, vagy ha lehet 
cég  nehány reáltanodái osztályt végeznének, és azután az 
ipar terére lépnének, a hol az intelligens munkaerőket sza
porítanák. -— Szívesen kostatáljuk, hogy vannak jómódú és 
intelligens családok is, a melyek felismervén a mai kor igé
nyeit, halkat az ipari pályára terelik és ezt mindeddig meg 
nem bánták.

Éppen a vagyonosabb családok vannak azon szerencsés 
helyzetben, hogy fiaikat, kik az ipar terére léptek, kiküldhe- 
lik a külföldre teljes kiképeztetésök végett; és hazajővén, 
nólkölözhetövé teszik az idegen munkaerőket, kiket —  ha 
jók nagyon drágán kell fizetni.

Jövőnk érdekében apellálunk nemcsak a szülőkhöz, kik 
foiylon panaszkodnak, hogy mennyibe kerül fiaik nevelése 
és kiképeztetése, kik igen sokszor a logszomorubb csalódásnak 
vannak kitéve.

Nézetünk szerint jobb, ha az iparra terelt fiatal ember 
3 4 tanonezév után naponta például mint mii- vagy gép
lakatossegéd 3 frtot szerez, holott mint dijnok állami vagy 
községi hivatalban alig naponta 70 krt kap.

Bátran mondhatjuk, hogy addig, a meddig a társadalom 
a fiatalságnak mai ferde nevelésén nem változtat, mig az 
urduk a tudományos pályáról számossabban le nem szoru
latnak, addig elég szánni intelligens munkaerőre szert nem 

I tehetünk. És nézetünk szerint az is szükséges, hogy nemcsak 
az egyetemekre nem alkalmas egyének forduljanak az iparhoz, 
hanem a lehetségeseknek nagyobb száma is. Hagyják abba 
a szellemi stréberséget, legyenek tisztességes és valóban ügyes 
iparosok és ne engedjék át a megélhetés biztos alapját az 
idegeneknek, akik megszedvén magukat, végül hátat fordítanak 
nekünk.
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Elvi határozatok.
i.

A kórházi ápolási költségek behajlása a közigazgatási 
hatóságok feladata; az a téren felmerülő kifogások felett 
és Így azon esetekben is, ha a fizetési kötelezettség a segély
pénztári tagsági jogosultak szempontjából tétetik vitássá, a 
fő ügyben illetékes közigazgatási hatóság van hivatva eljárni, 
melynek kötelessége a fizelés megtagadásának okait eset föl
öseire megvizsgálni -és az eredményhez képest határozni.

E tárgyban a m. kir. belügyminiszter 120,232/897. sz. 
alatt a kővetkező leiratot intézte Budapest székesfőváros 
tanácsához:

A z  országos iparegyesület múlt évi deczember hó 15-én 
3165 szám alatt kelt folyamodványában a tanácsot az 1893. 
évi 78035 ős 1897. évi 14061. számú körrendeletéinek szi
gorú betartására utasítani és kimondani kéri, hogy ha a. 
beteg munkás pénztári utalvány nélkül vételik lel a köz- 
kórházba, annak tagsági joga és segélyezési igénye pedig 
a betegsegélyzö pénztárak részéröl el nem ismerhetők, ez a 
kérdés az 1891. évi XIV. t.-ez.- 77. §-a értelmében az első
fokú iparhatóság által állapíttassák meg és engedtessék meg 
annak igazolása, vájjon nem sziinl-e meg az illető egyén 
tagsági joga és segélyezési igénye az illető betegsegelvzö 
pénztárral szemben?

Felhívom a tanácsot, értesítse folyamodó egyesületet, 
hogy miután az 1876. évi 51661. számú itteni szabály
rendeletet 66. §-a szerint a kórházi ápolási költségek behaj
tása a közigazgatási halóságok feladata : az a téren felmerülő 
kifogások lelett és Így azon esetekben is, ha a lizelési kötele
zettség a tagsági jogosultság szempontjából tétetik vitássá, 
a föügyben illetékes közigazgatási hatóság van hivatva el
járni, melynek kötelessége a fizetés megtagadásának okait 
esetről esetre megvizsgálni és az eredményhez képest hatá
rozni.

Végül a mi a folyamodó egyesület azon állítását illeti, 
hogy a székesfőváros tanácsa a betegsegélyzö pénztárukkal 
szemben nem a törvény és abból kifolyólag kiadott kormány
rendeletek szerint járna cl, megjegyzem, hogy o tekintetben 
asak azon esetben találnék alapot az intézkedésre, ha a 
panaszok nem általánosságban, hanem konkrét alakban 
hozatnának tudomásomra.*)

Budapest, 1S98. márczius 14.
/ v , s .  k.

Az ipnrlörvény 8. §-ának az üzletvezető alkalmazására 
vonatkozó rendelkezései a törvény világos szavai szerint 
csakis a törvény 4. §-u értelmében képesítéshez kötött és 
engedély alá nem eső iparágakra alkalmazhatók : ellenben 
az engedélyhez kötött iparágakra nézve üzletvezető nevezé
sének csak a 41. § hun megállapított esetekben, vagyis csak 
akkor van helye, ha az ipar kiskorúak vagy jogi személyek 
részére gyakorol tátik.

E kérdésijén a kereskedelemügyi miniszter 2590|896. 
sz. alatt a következő elvi jelentőségű határozatot hozta :

Budapest, székesfőváros tanácsának. Jedliéka. Jánosi)é 
szül. Buttkay Stefánia budapesti lakosnak építőmesteri ipar
engedélynek kiszolgáltatása iránti kérvénye tárgyában a ta
nács részér ,) mull évi október hó 16-án 23569. sz. a. ho
zott s az elsőfokú iparlialosági ítélettel egybehangzó másod

*) Mintán ily ügyekben a belügyminiszterig felebbozni 
lehet, felkérjük a betegsegélyzö pénztárakat, szíveskedjenek ilv 
leket az országos iparegj esületlet közölni.

fokú határozatot, mely folyamodó részére a kért építőmesteri 
iparengedélyt üzletvezető alkalmazásának kötelezettsége mel
lett kiadja, a budapesti építőmesterek, kőműves-, köfaragó- 
és ácsmesterek ipartestiilele részéről beadott folfolyamodás 
folytán felülvizsgálat alá vettem.

Ezen felülvizsgálat eredményéhez képest az idézett 
alsóbbfoku iparhalósági határozatokat ezennel harmadfokú
kig megváltoztatom s folyamodót építőmesteri iparengedély 
kiszolgáltatása iránti kérelmével ezennel elutasítom, mert az 
1884. XVII. t.-ez.-ben foglalt ipartörvény 8. S-ának rendel
kezései a törvény világos szavai szerint csakis a törvény 4. 
>j-a értelmében képesítéshez kötött és engedély alá nem eső 
iparágakra alkalmazhatók; ellenben az engedélyhez kötött 
iparágukra nézve üzletvezető nevezésének csak a 41. §-ban 
megállapított esetekben van helye- Az építőmesteri iparnak 
üzletvezető melletti gyakorlása tehát azon esetben, a midőn 
az üzletvezető a hiányzó szakszerű képesség pótlására van 
hivatva, nem engedhető meg.

Folyó évi január hó 2-án 57033 sz. a. kelt jelentésé
nek mellékleteit további eljárás végett idezárva, azon felhí
vással küldöm vissza a tanácsnak, miszerint Jedliéka Jánosné 
részére kiadod építőmesteri engedélyt a fentiekhez képest 
vonassa vissza.

Budapest, 1898. évi február hó 22-én.
A miniszter helyett :

I VjVö's- államtitkár.

Budapest székesfőváros VII. kerületének elöljárósága. 
1071198. sz. Ezen miniszteri leirat folytán az alulirt elöl
járóság által 1897. márczius 8-án 6809. sz. a. kiadott ipar- 
engedély semmisnek nyilvánittalik s íelhivatik Jedliéka Jánosné 
hogy ezen iparengedélyt 3 nap alatt ide mutassa vissza.

Budapesten, 1898. márczius 19-én.
A VII. kér. elöljáróság: 

Kszláry Sándor h. elöljáró.

E g y  d e r é k  m u n k á s e g y e s ü l e t .
A Magyarországi Munkások Bukkant és Nvugd’ij-Egyleté- 

nek az 1897-ről szóló évi jelentése., a mely a napokban 
jelent meg, arról tanúskodik, hogy az egyesület' nemes ezél- 
jainál s tagjai számánál fogva is hasznos és jelentékeny 
tényezője a társadalmi szervezetnek.

A kereskedelemügyi miniszter az egyletet keletkezésétől 
fogva jóakaró figyelemmel kiséri, söl azt az előző évben 
támogatásban is részesítene. Most újabban azzal fejezte ki 
jóindulatúi, hogy a kereskedelmi- és iparkamarákhoz 19,815197 
szám alatt inlézell rendeletében a rokkant- és aggkor bizto
sítás eszméjének megvalósítására első sorban ez egyletet 
ajánlja agy a munkásoknak, mint a munkaadóknak.

Vidéki nagyobb városaink ipartestiilctci körében komoly 
mozgalom indult meg az iránt, hogy helyi jellegű rokkant 
és nyuggijpénzláraknl létesítsenek.

A lefolyt 1897-ik év minden tekintetben a haladásnak 
kétségbevonhatatlan jeleit tünteti föl. s az egylet már annyira 
megizmosodott, hogy leiele minden körülmények között biz
tosítottnak vehető

A haladásnak meggyőző bizonyítéka az évi jelentés 
következő kimutatása.

Hazai Bankban Tagsz.
1893 deczember 31.
1894
1895
1896
1897

•’iókogyl. Vngyonbetét a
1 591 624 V)
5.868'77 908 2

1 1.940 99 1648 4
23.561-— 3289 9
45 928 5716 ’J'J

OSI’ *
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A múlt év folyamán 13 uj fiókegylet alakult.
A most lolyo 1898-ik év első két hónapjáról is örven- 

d°t°s adatokat közöl a jelentés, a mennyiben február végéig 
389 rendes tag iratkozott be. E szerint tehát van az egyletnek 
1898 február végén (1 alapitó tagja (névszerinl: pálcái Kölber 
Alajos, Haraszti Jellinek Henrik, Hudapesti közüli vaspálya 
Társaság, Kölber Testvérek udv. kocsigyára, lovag Siorsoh 
Alfréd, gróf Csáky Károly püspök); 9 tiszteletbeli ingja 
(pákay Kölber Alajos, Holl'er Ödön, haraszti Jellinek Henrik, 
dr. budavári Országit Sándor, Förstor Nándor, Lőrinczy 
(láspár, Ortmayer Alajos, Link Antal, mindszenti Rákosi 
Jenő); 1 pártoló tagja (Pfennig József) és 5034 rendes fizető 
tagja. Á vagyon a lefolyt két hónapban 4512 írttal növeke
dett, s február végén a vagyon összege 00,440 Irt volt.

A  m i  k is ipapunt í .
Kisiparunk fejlődési proczesszusa tagadhatatlanul lejtőre 

jutott és visszaesőben van Eltekintve a gyáripar versenyé
nek nyomasztó súlyától, egész szervezete sinylésben van. 
Tökegyöngesége, technikai felszerelésének hiányossága és a 
hitelét sorvasztó bizalmatlanság alapjában ingatják meg e.xis- 
teneziáját és ez az oka, hogy az önállóan dolgozó mesterek 
száma napről-naprn apadóban van. Súlyos körülmények ezek, 
amelyek bő tárgyat adnak a komoly meggondolásnak és 
noha el kell ismernünk azt, hogy az illetékes hatóságok és 
közegek mi eszközt se hagynak megkiséreletlenül, a mely ez 
áldatlan pangás melybezuhanó utjának gátat vethetne: kon
statálnunk kell, hogy törvényes intézkedések és szaktanács
kozások egymagákban nem elegendők — nem arra, e vér
mes kívánság most szerénytelenség volna, hogy a kisipar 
felvirágozzák, de még arra se, hogy exislencziáját biztosítsák. 
Vihar se kell hozzá, elég egy hevesebb fuvalom, hogy a kis
ipar, a kis emberek ez ingó ladikja zátonyra sodródjék.

Közel a példa és annak tanulságai. A legutolsó idők 
eseményei gazdag tanúságot kínálnak. Néhány rövid hó tar
ama alatt vargatehénböi'ök 20 24 forinttal sülyedtek árban

’ s bőrökért, a melyek még novemberben 140 150 forinton
keltek, ma nem fizetnek többet 120— 130 forintnál. Ugyanez 
az eset konstatálható a Tóth-szatytyánál is. Tekintetbe véve 
az érdekelt tímárok szerény viszonyait, nem nehéz belátni, 
hogy egy ilyen rohamos árhanyatlás ezeknek az embereknek 
az exislenciáját teszi kérdésessé. Egyetlen kedvezőtlen sai-on 
eredményei is kiszámíthatatlan következményeket teremnek 
és tökéletesen elegendők arra, hogy a kis emberek egy egész 
osztályát válság elé vigyék. A készáru csak veszteségek mel
lett adható el, tűig a nyersanyag beszerzése kemény áldoza
tokat követel. Az üzemnek azonban megakadni nem szabad 
először a létfenntartás, másodszor pedig egy csomó törekvő 
és szorgalmas állampolgár exislenciája miatt. Hogyan simul 
janulc el e kontrasztok ti szükséges harmóniában, a mikor 
az egészséges hitel bázisául szolgáló materiális alap nincs 
meg? E nagy és fontos probléma kibékitö megoldására a 
modern nemzetgazdaság tanításai szolgálnak útmutatással.

Az egyesülés, a testületté való szövetkezés az, ami 
erőt tid annak is a ki egymagában a küzdelem eszközeivel 
nem rendelkezik és ez az egyetlen fegyver, ti mely a fenye
gető tönk réme ellen sikeres védelemmel biztat. Termelő- 
szövetkezetek alakítása, a melyek a kis emberek számára 
egyetemesen szerzik be a nyersanyagot, készitinényeil érté
kesítik, a mostanihoz hasonló nehéz időben a készmunkát 
pénzelöleggel magukhoz váltják, megóva azt az elvesztegetés 
kényszerétől. A programúi és ezél, a mely nagyot ezéloz és 
üdvösét teremthet és a melyet erkölcsi és anyagi támogatás
sal kell hogy istápoljon maga az állam is.

Egy szolid alapokon szervezett szövetkezet mindenkor 
számit hűt a hitel bizalmára, kap áriit és ha kell kap pénzt 
is és meg nem történhetik az, ami megtörtént a legutolsó 
vargavásáron, hogy a szegény tímárokat kifejezőbb szól 
erre a műveletre nem találunk egyszerűen lemészárolták. 
Apróbb árhullámzások természetesen lesznek ezután is 
ezek ellen nincs ment-ege se a kis, se a nagy iparnak, de 
az erőszakos alakulások, a melyek 20 — 30",,,-os dillerenczia- 
kat támasztanak tisztán az egy okból mert nincs vevő: és a

mikorra szegény tímár mégis kénytelen eladni az áruját, 
hogy kötelezettségeit teljesítse —  csak nem egészséges álla
potok, ezeket meg kell szüntetni feltétlenül, ha csak a kis
ipart végleg elsüllyedésre kárhoztatni nem kívánjuk. Közvet
len, szerves összefüggésben van ezek sorsával a nyersbőr- 
kereskedőé ép ugv, mint a kószbör-kereskedőé : mert elveszt
vén ez osztályt, teljesen ki vannak szolgáltatva a gyárosok 
esetleges ön kény kedéseinek.

Megszüntetni o balviszonyokat, követelni a szövetkezetek 
alapítását és szervezését elsősorban az ipari, és kereskedőim1 
kamarák hivatása. Munkásságuk ne merüljön ki az évi jeleni 
lések megszerkesztésében, a szakadatlan panaszkodásban é- 
a területek határai között még üzembe levő telepek statisz
tikai kimutatásaiban. 11L a vállvetett, energikus munka ideje, 
álljanak sürgős tervezetekkel a kormány elé és vívják ki táj 
mogatását. A kormány pedig ne késlekedjék a segedelemmes 
mert a habozás veszedelmes dolog, a mikor sok ezernyi 
törekvő és munkás állampolgár lábai alatt inog a talaj.

A  m u n k a n é lk ü l i s é g  k é r d é s e .
Az. Országos Iparegyesület összes szakosztályai együttes 

ülést tartottak, lovag Fáik /,-dgmond elnöklete alatt. Az ülés 
tárgya (jeliéri Mór igrzgatónak a munkanélküliség kérdésé
ről szóló felolvasása volt. Jelen voltak : Thék Endre alelnök, 
gömöri Szontngh l’ál I lült! Tivadar, királdi llerz Zsigmondi 
igazgatósági tagok: Hellén Mór igazgató, dr. Foltész Adolf
fogalmazó, Haál Jenő miniszteri tanácsos. Szily József fő
városi tanácsjegyzö. Csorna Lajos. Steinsclmeider Bertalan 
Faragó Xsigmond, Háncsa Henrik, Kemény Dávid. Fompéry 
Elemér, Honda József. Jankovics József, lladó Gyula, Hitiek 
Frigyes. Steril Arthur. Uosánvi Endre, Salgó József, Sebes
tyén Henrik, Dukesz Samu, Szelesén Ferencz stb.

Lovag Fáik Zsigmond elnök üdvözölvén a megjelente
ket. előterjesztette a. felolvasó ülés tárgyát. A székesfőváros 
tanácsa ugyanis véleményt kért az egyesülettől a munka
nélküliség kérdésének dolgában és ennek az ügynek az elő
készítése volt a inai előadás tárgya. A tanács átiratának 
felolvasása után (1 el léri Mór megtartotta előadását: „A munka- 
nélküliek érdekében a külföldön eddig telt intézkedések és 
kísérletek vázlatos ismertetéséről." Bevezetésképen szólt a 
munkanélküliség okairól, ismertette a munkanélküliség ellen 
való biztosítás lényegét s az egyes már meglevő intézmé
nyeket, a melyek ezt a ezélt szolgálták.

Az első ilyen pénztár Bernben keletkezett 1892-ben, 
de azóta nem nagy eredményt mutatott fül. Valamivel sikere
sebben működik a st.-galleni kötelező biztositó intézet, noha 
itt is bebizonyul, hogy a tanult, jóravaló munkások nem 
igen lelkesednek az eszméért. A munkáspártok foglalkoznak 
is a kérdésnek helyesebb alapon való rendezésével, lsmer- 
telte azután a felolvasó a bázeli törvényjavaslatot, a mely 
kimondja a kötelező inunkásbiztositást a 14 évesnél idősebb 
gyáripari munkásokra. Szólt a német munkaközvetítő intéze
tekről, a melyeket a kölni iparegyesület és a többi szak
testület akcziója hozott létre s a melyek olyan kitünően 
működnek, hogy 189(i-ban már a munkát keresők 950/°-a 
nyert elhelyezést. Ennek az együttes akcziónak az eredménye 
a munkanélküliek kölni biztosítóintézete is, a melynek a 
szervezetét szintén vázolta az előadó s a melyhez teljesen 
hasonlót terveznek most Hamburgban. Szólt a zürichi inté
zetről. a mely a legújabb ebben a nemben, a bolognai 
takarékpénztárnak, a düsseldorfi nagyobb ipartelepeknek 
hasonló czélu intézményeiről s a stuttgarti „Kölcsönösségen 
alapuló központi intézet-ről, a mely a legszélesebb alapon, 
biztosító intézeli rendszer szerint, az egész országra kiterje- 
dőleg van szervezve. Ismertette a németországi törekvése
ket, a melyek a munkanélküliek támogatására irányulnak, s 
arra konkludált, hogy a kísérleteknek nincs határozottan 
reális formája s a meglevő intézetek közt egy sincs, a me
lyet megbízható és utánozható mintának lehetne elfogadni.

Fejtegette azokat az okokat, a melyek a munkanélkü
liség ellen való biztosítás ügyének előre haladását gátolják ; 
érintette dr. Sehanz wiirzburgi tanár javaslatát, a melynek 
lényege az, hogy a kötelező biztosítás helyére a kötelező 
takarékosság elvet teszi, a mely azonban szintén nem olyan 
hogy a kérdés megoldásához lényegesen hozzájárulna. Szólt
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a németországi keresztény utasfogadókról és leányfogadók
ról, ellátó-állomásokról (Natumlverpflegsstationen), a javitó- 
házakról, a Németországban, Angliában, Oroszországban és 
Svájczban létesített munkásgyarmatokról — a nevezeteseb
beket egyenkint ismertetve, —  a párisi munkás szállodáról 
továbbá azokról az intézményekről, a melyek a munka nélkül 
maradiaknak egyenes segélyezésével foglalkoznak igy az 
inségmunka nyújtásáról —  és végre rátért a társadalmi baj 
ellen való küzdelemnek legrégibb és legtermészetesebbnek 
látszó módjára, a numkaközvetitósre. Ismertette a franczia, 
német és swájezi munkaközvetítő intézeteket és azokat a 
törekvéseket, a melyek ennek a kérdésnek kielégítő megol
dására különböző irányokban megindultak.

Végül az előadó, reámutatva az előadásban felölelt 
gazdag anyagra, utalt arra, lcogy jól meg kell fontolnunk a 
kérdést, mielőtt annak bármely részletét itthon gyakorlatilag 
rendezni akarjuk. A z  kétségtelen —  úgymond hogy puszta 
utánzatokkal nálunk a kérdést megoldani nem fogjuk. A mi 
specziális viszonyainkhoz és a székesfövöros sajátságaihoz 
alkalmazott intézkedéseket kell tennünk, amelyekre nézve 
ma még csak kettőt látunk tisztán és pedig azt. hogy elő
ször a munkaközvetítést nálunk is szervezni kell és pedig 
lehetőleg országosan; másodszor, hogy a munkanélkiil szű
kölködő erőket, főleg télen át értékesíteni kell, akár községi 
munkáknál, akár más alkalmas módon.

A nagy figyelemmel és tetszéssel hallgatott előadást 
Gelléri azzal fejezte be, hogy az iparegyesület végrehajtó 
bizottsága idevágó javaslatait meg fogja tenni. A hallgató
ság zajosan megéljenezte az előadót, a kinek végül lovag 
Fáik elnök szíves szavakban mondott köszönetét.

Uj i p a r á g a k  m e g h o n o s í t á s a .
Tokintettel a fodrász iparágra.

Az orsz. iparegylet az ősz kezdetén hazafias kereskedő
inket felszólította, hogy a nálunk forgalomba jövő árucikkek 
tekintetében nyújtsanak tájékozást, honnan valók azok, jele
sül külföldről mely ezikkek jönnek és miért nem lehet azo
kat a hazai iparosoktól megszerezni : Tanácskozások czélja 
korántsem volt az, hogy mesterséges módon, vagy erőltetve 
újabb és újabb vállalatok megteremtését elhamarkodva siet
tessük vagy reményt nyújtsunk kellő előkészület nélkül uj 
vállalatok alakítására. Tanácskozásaikban tisztába akarták 
hozni mindenekelőtt azt, nincsenek-e oly ezikkek a kereske
désben és a forgalomban, a melyek részben már iparosaink 
állal is élőállatainak, vagy a melyeknek készítésére iparosa
ink már most is képesek, de amelyek a megszokoltság vagy 
vagy más könnyen elhárítható körülménynél fogva egyelőre 
a nagy forgalomba a külföldről és első sorban Ausztriából I 
kerülnek. Tanácskozások folytán arra a tapasztalatra jutót- > 
tünk, hogy hosszú időn át kell e téren fáradoznunk mig a 
számos iparágat áttanulmányozzák és hogy az egyesületnek 
egyik föladata marad szívósan e téren dolgozni és a hosszú 
időn át a külföld és kivált Ausztria által elfoglalt hazai pia- 
ezot a hazai iparnak ismét visszahódítani

Tanácskozásaink eddigi eredményét, mely egyelőre csak 
tájékoztató, a következőkben ismertetjük:

Fejsze, balta, szekercze.
Ausztriából évente mintegy 200.000 frt áru kerül hoz

zánk ; Ausztriába pedig llemscheidböl importálják e készít
ményeket, melyek ott készülnek legkitűnőbb minőségben. 
Kimutatásaink szerint a behozatal volt:

Csákány, balta.
Évben : Összesen : Ausztriából

1893 4,389 q. 219,450 frt 4,364 q. 218,200 frt
1894 4,552 136.560 4.485 134,550
1895 4.829 154,528 4, (44 151,800
1896 4,530 144.960 4,408 141,056

Kisebb iparosok foglalkoznak nálunk is e készítmények
kel, u. m. Ziinmer Szt.-Ondién, Mútyásfy János és lia Vajda- 
Hunyadon, Schramm Topleczen, pinkafői iparosok és a 
meczenzéíi szövetkezet. Nem lehetetlen, hogy az omlileltek 
képesek volnának bizonyos föltételek mellett e ezik kekekben 
az egész hazai szükségletet kielégíteni

Borotva, asztali kés és villa.
Kvi szükséglet az előbbi két ezikkben másfélmillió frt, 

az utóbbiakban ugyanannyi. Kimutatásaink szerint a behoza
tal volt:

Késm üvasáruk.
Évben : Összesen: Ausztriából:

1892 4,554 q. 1.092,960 Irt 4,289 q. 1.029,860 frt
Finom késm üvasáruk u m. aczá lkések, o llók, beretvák stb.

1893 2,908 q 2.908.000 frt 2,567 q. 2.567.000 l'r
1894 1,128 1.240,800 800 880,000
1895 498 498.000 390 390,000
1896 358 358,000 233

Közönséges késm ivesáruk.
233,000

1893 1,430 q. 286,000 frt 1,401 q. 280,200 frt
1894 3,809 1 333,150 3,652 1.278,200
1895 4,61 6 1.615,600 4.248 1.486.800
1896 5.271 1.844.850 4,905 1.716,750

Olló.
Könnyen meghonosítható, olcsó czikk, a melyből évenként 

egy milliói importálunk. Forgalmi kimutatásainkban külön 
nem fordul elő. Tuczutja 1 írttól feljebb, a kalonaollóé 
(50 kr.

Serte, kefeáruk és fogkefe-
Kefegyár elég van Magyarországon : a pozsonyi Grüne- 

berger-föle gyár is exportál kitűnő minőségű árut. Csupán u 
fogkefe az. a melyet kizárólag küldföldről szerzünk be leg
inkább Francia- és Angolországból. Meghonosításához mind
enekelőtt nagy töke kellene, azután ki kellene tanítani iparo
sainkat a csont és sorle megfelelő kikészítésére. Czólszerü 
volna, ha kefegyárosaink külföldön tanulmányoznák a fog
kefe készítésének módját és föltételeit.

A fogkefekészités meghonosítására a hazai gyárosok 
közül a pozsonyi és debreezeni gyárosok volnának kiszeme- 
lendök. Az évi behozatal ebben a ezikkben legalább egy 
millió értéket képvisel. Forgalmi kimutatásainkban ez a czikk 
ki nem vehető. Tuczalja 50 krtúl feljebb.

Halcsont és halcsontutánzat.
Kvi szükséglet mintegy félmillió frt. Kimutatásaink szerint

a behozatal volt :
Halcsont

Évben : Összesen : Ausztriából :
1892 219 q. 317,550 frt. 209 q. 303,050 Irt
1893 218 316,100 210 304,500
1894 133 192.850 120 174,000
1895 136 197,200 1 12 162,400
1896 153 221,850 1 13 163,850

Újpesten egy ipartelep már foglalkozott e czikk elöalli
fásával, a bécsi konkurrenezia azonban ezt egyszerűen ki
sajátította. Miután e czikk a divat szeszélyeinek nincs alá
vetve s előállítású is egyszerű, érdemes volna vele foglal
kozni, -— esetleg kapcsolatban azzal a gyárteleppel, mely a 
kautsuk lésük meghonosítására vállalkoznék.

Fésüs-áruk, fésűk, hajtük.
Behozatnak Ausztriából, Francziaorszúgbúl és u 

Svájczból, éveukiut mintegy kél millió frt. értékben ; ez 
összegnek mintegy negyedrésze esik kantsuk-árukra. Folgalm 
kimutatásaink szerint a behozatal volt :

közönséges cson ia ruk
Évben :

1892
1893
1894
1895
1896

Összesen: Ausztriából :
1,823 q. 546,900 Irt 1.7 75 q. 532.500 Irt
1.775 532.500 1.700 510,000
2.412 (23.61 Itt 2.325 697.500
1.980 594,000 1.993 567,900
1,772 531,600 1,70(1 531.600

Finom csontáruk és gyöngyház, teknöbékahéj, borostyánból készü lt áruk
Évben : ( Isszesun : Ausztriából :
1892 203 q.
1893 133

131,950 frt 185 q. 120,250 irt 
86,450 11 < 76,050
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1894 193 308,800 177 283,200 11895 2(i9 430.400 254 406,400
1891) 307 587,20() 341 545,600

I£ czikkek külföldön gyárilag készülnek és az olcsó 
tömegtermelés a kézműipart egészen kiszorítja. Ezért nálunk 
a fésül pár kihalóban van. Mivel azonban szarunak böviben 
vagyunk, könnyű volna ez iparágat nálunk gyárilag meghono
sítani. Erre egyes bécsi czégek közül valamelyik bizonyára 
hajlandó is volna.

Viaszkos vászon.
Pozsonyban Kiinger foglalkozik a készítésével, kimuta-

fisaink szerint a behozatal volt:

Finom viaszkos vászon.
Ívben : Összesen : Ausztriából :

1893 3,230 ([ . 387,600 frl 3,151 q. 378,120 Irt
1894 2,306 345,900 2,229 334,350
1895 2,533 417,945 2,470 407,550
1896 3,862 637,230 3,825 631,125

Durva v iaszko s vászon.
1893 255 (| 25,500 Irt 210 q. 21,000 fr
1894 1,647 164,700 1,623 162,300
1895 1,787 169,765 J ,775 168,625
1896 1,599 143,910 1,583 142,470

Rámás tükör.
(Arany- és fa rá m á v a l)

Debreczenben és Illaván készül, de többnyire Cseh
országból veszik kereskedőink. Legnagyobb készítője Naschauer 
testvérek, Miss. Allitólag lM'áhn Károly liai czég (Galgócz- 
Lipólvár) szintén készíti. Nagyban való meghonosítása köny- 
nyii volna.

Kimutatásaink szerint ti behozetal volt:

Tükrök.
vben : ( Isszesen : Ausztriából:
1892 2.374 q 284,880 fit 2,303 q 276,360
1893 2.801 224,080 2,686 214,880
1894 3.320 215,800 2,812 182,780
1895 5,902 283,296 5,031 341,488
1896 7.127 342,096 6,438 209.024

Különfélék.
A háború, a bajusz és a yankeek. A yankeek most fé

nyes igazságot szolgáltatnak a bajusznak, ennek a magya
ros viseletnek. Tudjuk, hogy ük a közönséges polgári életben 
rendesen borotválják a bajuszukat. Most azonban, hogy a 
polgári nyugalmat ti hadi állapot váltotta fel az életükben, 
a yankeek szükségesnek tartották, hogy a harczias népek 
módjára, ok is bajuszt növoszszenek. Miután pedig hosz- 
szu ideje borotválták, most annál impozánsabb, annál tüské
sebb lesz a yankee-bajusz. Szuróeszköznek mindenesetre 
alkalmas, de — ami minden ambicziózus magyar bajusznak 
legédesebb rendeltetése nem csókolni való!

Vérengző borbélysegéd. Régi ellenségek voltak Papp La
jos, szegzárdi cipészsegéd és Bence János borbélysegéd. A 
nagy harag abból támadt, hogy mind a kelten egy leányt 
szerettek. A kél szerelmes legény legutóbb találkozott özvegy 
Acsády Lajosné udvarában, ti hol Bence János egy 
zsebkéssel Papp Lajost összeszurkálta. A csendörségnél Bence 
azt vallotta, hogy ö azért szúrta meg votélylársát, mivel az 
öt kihivatta Aesádyéktól és meg akarta verni. A vérengző 
borbélysegédet feljelentették a bíróságnak.

Bajusz király. Ezért a névért fizetett nem régiben Gyulai 
Pál (nem a tudós Gyulayl polgártársunk jó 10 frtot, mert 
ennyit Ítélt o névért a bíróság. Az eset úgy esett, hogy 
Gyulai szomszédja Gór Miskának. Gór Miska becsületes jám
bor ember csak egy a fogyatkozása, az t. i., hogy testének 
fejes felén egy árva bajuszszálat még nem látott senki, pe
dig sokan ismerik. Ez GórL eléggé bántotta, de nincsen ir a 
patikában, a mivelhogy csak egy bajuszszáll.at is nevelhetne 
magának. Megsajnálta jó szomszédja. Gyulai s amit a mos
toha természet megtagadott tőle, megadta ö : elnevezte Górt 
„bajusz királynak1*. Ez a megtiszteltetés nem tetszett Gór
nak, panaszra ment; Gyulainak 10 frtjába került. Ezért meg 
Gyulai kelt szörnyű haragra. Bosszút forralt Gór ellen. Ünnep 
első napján berúgott s elérkezettnek látta az időt, hogy 
bosszúját kielégítse. Fejszét vett a kezébe, azzal a szándék
kal, hogy Gór hajlékát most összerombolja. Össze is vágta 
annak az utczára nyíló valamennyi ablakát, majd istállójá
nak tetejét, mondogatva közbe : „Nesze neked bajusz király.“ 
No de ezt a számlát is a bírósághoz adta be a „bajusz király" 
a mi Gyulainak aligha többe nem kerül, mint az első. így 
jártak el a jó szomszédok hajdan egymással szemben, a füle
müle füttyért.

Megsemmisített betegsegélyzö pénztári választás. A
budapesti fodrászok ipartestületi betegsegélyzö pénztára 
február hó 28-án tartotta meg Gorecky Zsigmond iparható
sági biztos elnöklete alatt a közgyűlési kiküldöttek válasz
tását. A fodrászsegédek egy pártja, a választás megsemmi
sítését kérte a betegsegélyzö pénztárak fölötti felügyelettel 
megbízott V. kér. elöljáróságtól. A felebbezést beterjesztő 
Ováry Elek tegnap kapta meg az V. kerületi elöljáróság 
határozatát, a mely helyt adott a felebbezök kérelmének és 
a választást megsemmisítette, Ezen határozat indokolását 
szószerinl közöljük.

Határozat.
Minthogy a megejtett vizsgálat alapján a kerületi elöl

járóság arról győződött meg, hogy a budapesti fodrász-segé
dek betegség, pénztári kiküldöttek tárgyában 1898. február 
28-ára kitűzött közgyűlésre szóló meghívó nem oly időben 
küldetett szót, hogy az ipartestületi helyiségben kitett név
jegyzékben foglalt egyéneknek a jegyzékbe történt jogtalan 
fölvétele ellen, vagy a jogosultaknak a jegyzékből történt 
kimaradása ellen a felszólamlás az érdekeltek részéről a záros 
határidőn belül beadható lett volna, minthogy továbbá a 
választás alkalmával a szavatszedö küldöttség a szavazatok 
összeszámlálásáról szabályszerű jegyzőkönyvet nem vett föl, 
azt meg nem állapította, hogy egy-egy akár többséget, akár 
kisebbséget elért jelöli hány szavazatot kapott, minthogy az 
1891. évi XIV. t.-cz. és a budapesti fodrászsegédek beteg
segélyzö pénztárának alapszabályaiban foglalt rendelkezés 
ellenére két oly egyén, nóvszerint Keker Mihály és Rostány 
Géza szavazott a kiküldöttekre és két oly egyén, névszorinl 
Lakatos Elek és Zímmermann Gusztáv választatott be a 
kiküldöttek közé. kik az 1898. február 28-án tartott választás 
alkalmával nem voltak igényjogosult tagjai a fodrászsegédek 
betegsegélyzö pénztárának ; minthogy a szavazóivek össze- 
számlálása után a szavazatszedö bizottság által be nem cso- 
magoltattak és le nem pecsételtettek s igy a szabadon hagyott 
s csatolva levő szavazó lapok a szavazás hivatalos és hiteles 
bizonyítékaira nem szolgálnak ; minthogy végül a választó 
közgyűlésről felvett jegyzőkönyv nem foglalja magában azt, 
hogy a szavazók személyazonossága és jogosultsága megálla- 
pittatott volna s e jegyzőkönyv a hitelesítésre felkért három 
egyén közül 'csak Greybovszkv lgnácz és Tass Zsigmond 
által íratott alá, mig ellenben Hepp Ádám alá nem irta, 
ennélfogva a kerületi alőljáróság a budapesti fodrász segé
dek betegsegélyzö pénztára kiküldötteinek az 1898. február 
28-án tartott közgyűlésén megejtett választását megsemmisíti 
s fölhívja Goreczky Zsigmond iparhatósági biztost, hogy a 
fent említett kiküldöttek választása czéljából 15 nap alatt 
szabályszerűen újabb közgyűlést hívjon egybe.



A budapesti fodrász-segédeb betegsegélyzö pénztára 
orvosainak névjegyzéke.

Ellenőr*# orvosolt:

I ,  II., III. V. és VI. kerületek részére:
Dr. Bauer Károly, Teréz-köriit 41. szám. II. cm. Rendé 

- — 3 óráig, ünnep- és vasárnapokon S !l óráig:
IV., VII., Vili., IX, és X. kerületekre:

Dr. Juba Adolf, VII. kér., Baresay-ntcza o . rendel d u. 
3 — 4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8- í) óráig

Kezelő orvosolt:

Budai oldalon :
Dr. Stipanics Elek., I . Krisztina-tér 7. szám 
Dr. Rozenzweig Adolf, II., Fü-utcza őí). szám.
Dr. Berger Lipót, 111., Mókus-uteza 14. szám.

Pesti oldalon:
Dr. Bodor Zsigmond. VI., Király-u. 70
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József IX.. Üllői-nt 71). szám.
Dr. Drechszler Dezső. Vámház-körut 16. szám.
Dr. Érti Géza, Vili., József-körut 87. szám.
Dr. Szinessy József VIII., .lószef körút 20. szám.
Dr. Horváth Sándor, VII . Bollenbiller-utcza 44- szám. 
Dr. Politzer Alfréd. V., Nádor-utcza 0 szám.
Dr. Ungár Imre, VI., Teréz-körut 30. szám.

Kőbányán: Dr. Schöntheil Mór, X., Kápolna-utcza.
Külső váczi-uton: Dr. Renyi Béla, V., Váczi-ul 74. szám.

Járó betegeket az ellenőrző orvosok kezelik, a meg
jelölt rendelési órákban díjtalanul.

Az ellenőrző orvos házhoz is hívható sürgős esetben 
ha a kezelő orvos igen messze lakik és ha valamelyik kezelő 
orvos a látogatást megtagadja, vagy pedig a beteg különös 
kívánsága, illetve beléhelyezelt bizalma esetén.

KogrorvosoU :

A pesti oldalon :

Dr. Grósz Sándor, Károly-körut 7. sz.
Mezey Péter, Muzemn-körut 21. szám, II. emelet.
Junger József VIII., Rökk Szilárd-ulcza 11. szám.

A budai oldalon :

Dr. Kohn Dániel. II. kér., Fö-wtcza 7. szám.
A kezelőorvosok a fekvő betegeket kezelik, ki is min

den látogatásnál egy e végre a pénztár által kiadott szelvényt 
kap a tagtól.

A foghúzás után ellenőrzés végett az illető ellenőrző 
orvos urnái kell jelentkeznie a pénztári tagnak.

A foghúzást a nevezett urak egy-ogy szelvény ellenében 
teljesitendik.

. 1 z if/az<jatósá </.
(

k'olclős szorkcsztíi : Dombay Béla .

Kintija: a Vörösmarty nyomdai é« kiadói részvény 
társaság

A  „ T Ö K É L E T E S S É * }"  lel- 
jesen ártalmatlan, fö lté t le n ü l 
b iz to s  hat&au, a n tis zep t ik u s  
ós hyg-ien ikus

Ip í r é i t HÖLGY-ÓVSZER.
(Xem gummi.) 1 doboz (20 db.) 2 
f r t  tl2 db.) 1.30 használati utasi- 
tussal. U tá n vé t  m e lle t t  16 k r ra l 
több . Magyarországi főraktár : 
F Ü R E D I  1». B u d ap es t, Vll/fo. 
Ovocia-utcza 24. Diszkrét szétküldés.

Törvén}’ . bevez. E lá ru a itá s ra  k itű n ő  oz ikk ,
védjegy. Fodrász uraknak legalább 0 doboz 

vételénél 30 százalék árengedményt 
és postabermentfcsséget nyújthatok. j

Felelős szerkesztő : Társszerkesztö :

Dr. S z ék e ly  Béla. S im a  f e r e n c z .
Radikális, szókimondó újság.

Ma, a mikor mindenki csuszik- 
mászik, szükség van egy egyenes 

független, élestollu ujsagra.

A  Függetlenség a legolcsóbb po li
tikai napilap

Előfizetési tinik
Budapesten :

egy hóra . - írt 85 kr. 
negyedévre 2 „ 50 ., 
élévre . . . 5 „ 
egész évre 10 .. — .

Vidékén :
egy hóra . I frl 
negyedévre 3 
félévre . . .  6 ., 
egész évre 12 „

kr.

Egyes szám ára



| Kefeáru különlegességek, j
\ I
| I I  n tí«‘ rk<‘ IY‘ k, huj ki-IV'li. Iiajiis/.ltef'ék, fo g -  $ 
Jj k r f é k ,  fY-sük és minden a fodrász-szakmáim vágó I  
ijj czikkek, legjobb bel- és külföldi gyártmányok #

| nagybani raktára. I
í  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
$ B é r l e t f ió k o k  l e g c z é l s z e r ü b b  b e r e n d e z é s e .  [|
f I
| Vidéki rendelmények utánvétel mellett lég- jj
rf pontosabban eszközöltetnek, m eg  nem felelő £
5 áruk visszavétetnek. 1
f  a2__ ___________________________________________________________ 5

5^ 5^ 5^ 5^ 5^ £  £  5^ 5ÉÍ 5^

fe lvétetnek  a  k iad ó h iva ta lb an ,  
Budapest, József-körut 14.

F I x A S N E R  I x A J O S
villanyerövel berendezett

aczéláru-kereskedését és müköszörülését
Budapest, V III., József-körut 21. sz.

Ajánlja :

Borutválókés, jellel :Bongal,
Johnson, Hodge, 7 csillag,

Johnbarber, Pearson,
Kronwolt, Pfeifen, John- 
lieilfort, stb. legjobb öb
lösre köszörüléssel, min
den szélességben, darabja 
1.00, 1.70, 2.— , 2.25, 2.SO,

3.— irt.
Borotválókés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból, önborotválni 
való, darabja 1.— , 1.25,
1.50, 1.80. 2.— , 2.25, 2.50,
3.— , 3.40. 4.— , 5.— írt.
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40,
1.70, 2. — , 2.10, 2.50, 2.70.

0. — , 3.40 í'rt.
Bárlyánt-Hajvágógép 5.—
Báriyánt-Szaká lnyiró  3.50 
Am erikai Hajvágógép 5.50 
Am erikai Szaká iny lró  5’ —
Fenöszijak darabja — .80 ,

4)0. 1. , 1.20, 1.50,
2.— , 2.50 3,— t'rt.

Lehúzó kövek darabja I. — ,
1.25 1.50, 1.80, 2.— , 2.25,
2.50, 2.80, 3 — , 3.50 írt.

Hajfodoritóvas német és valódi franczia, da
rabja - .40,— .50, — .00 kr.

Köpölyvas darabja 4.—, 4 50,5.— ,5.50,6.— ,
6.50,.7.50, 8.— frt.

Érvagó darabja 1.40, 1.50, 2.— , 2.50,
2.80. 3 frt.

Fogszerszám ok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2.50, 2.80, 3. ,
4. frt. Kog-vasfogó, (német és olőrajz után is) darabja 1.50, 1.80, 
2 . 2.25, 2.50, 2.80, 3 frt.

Köszörülések á ra :
Borotvakós öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50 

60. 70 kr, vastagok vagy újak 80 kr. és I Irt darabonként, l ' j  ól 30 
hajvágó olló 30 kr.

M egren d e lések  v id ék re  gyorsan  és pon tosan  o eszközlte tn ek ,

X o l ln r r  < íyörjjy
utóda.

sédjééaa ■.fsa 2* §«»l»H»n.3«k: éli sxuei*t
e lső  m. g ő z  és v i l la m o s  m ű  h o m o r ú  b o r o t v a  k ö s z ö r ü l d é j é t  és  a c zé l áru. raktárát.

B orotva  k ése it a legh íresebb  an go l és ném et gyárakbó l, saját hom orú , fó lh om aru  és fra n cz ia  köszörü lésse l.
J w l t n s o n  7 csillagos. I’ ipa és nyil.
Pipa g Wostenholm és 
szárnya jel Bongall. 
.lóim Barber. 0 Körző 
Zaoral J jellel, A lent

I’aarson. Time 
Woll* korona.)
és a legjobb 

jelzett késeket3k< 
űskony 
g van (íz 
ílgész

T BSH mm

követke/ö áron szálliloin K 
1.50 Félszóles 1.00 Széles 1.70 l 
egész finom 80. Félszélos 2. —
széles 2 20. Továbbá hajvágó ollók franczia minta, legjobb 
aozélból. 1 50.-tól 0 írtig. Belga borotva l'enö-köveket és

szíjakat Bagaria bőrből is.
Ily esm it N o d e lc  valódi aincr, liajvágógép Brown &. Sharpé 
Mfg. Co. Három gépet belyettesit, a mostani legnjabl 
vág: 3 7 1<> mm egy fésűvel: 6.50.2 fésűvel: 7.

1 2 mm 4.80 és ’’ , HUH 5
J u v e ll  M la  BrcM llit legjobban ajánlható liajvágógép, vág

angol
fenő-

zerkezettel.
Szakálvágó

i - 3  — lO mm fésű nélkül: 4 .2 0 , ogy fésűvel : 4 .6 0 . 2 fésűvel 5 .— 
I * r i e w t  valódi amerikai hajvégé gép Patent Columbián Vág: 
3 — 7 10 nun egy nikkolfósüvel 4 .4 0 .2 fésűvel: 4 .8 0 ..Szakállvágó4.60 . 
F ra n c ia  h a j v á g ó g é p e k  Bariquand és M arretól. Vág: 
5 7 — 10 mm 1 fésűvel 3.60 , 2 fésű v e i: 4.10. Szakállvágóo.o V2 mm 2 .8 0 .
A fran c ia  Glippers g épa lkatrészek : felső aczél fogsor 80 kr., alsó 
90 ki’. Nikkel fésű 70 kr.. aczél rugó 10 kr., anyacsavar 12 kr., 

anyacsavarlemoz 4 kr.

Vidéki megrendelések g y o r s a n  és p o n t o s a n  saját felügyeletem alatt eszközöltetnek.
K ö szö rü lé sek e t  8 nap  a la tt  k észen  kézbesítem .

IH
II

II
I
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Dankovszky *7stván
illatszergyára ks haj nagybani kereskedése.

Ezen 25 év óta fennálló

leghíresebb és legjobb bevásárlási forrás
ezentúl

Budapesten, V , Wurm-utcza 5. szám
Ca J á z s e f - t é r  s a r k á i g

létezik, hol tágas és legdivatosabban berendezett mintatermekben az összes lodrász-kellék és 
berendezés nagy mennyiségben impozánsan el van lielyezve.

Megtekintésre méltó e dús választék, hol még a legkisebb, a fodrász és borbély szakmába 
vágó tárgy is, legjobb minőségben és mégis igen előnyös arakon kapható.

fu  i l l a t t ás za t  l e g k i vá l óbb  kü l ö n l e g e s s é g e i m  a kö ve t k e z ő k :
Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinaigre-de-ToileUe S  ?  s. > ^  

ROB. GREENSILL-féle speczialitások, úgymint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.
Viaszkhajlcenőcsök, H a j festőszerek, Itr illant inék, Jiajuszpedrők, Handollnek. Vinaifferek

X o U e t t e - s z a p p a n o k ,  A e t h e r i k u s  o la jok .

H aj és szaká lvágó  gépeim  á ra  t 'idva levőleg  majdnem negyedrészével alászállt. A  
többi fodrász és borbé ly  eszközök is, tömérdek külföldi bevásár lása im nál fogva  is e lő
nyösebbek, mint eddig  jegyeztettek.

Legújabb eszköz és illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

!3íj>

Vörösmarty nyomdai és kiadói részvénytársaság', liudapust, Józsul körút 14
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