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A  budapesti fodrászsegédek segély
pénztára.

Budapest, 1808. május 81.
Egy intézmény, mely próbaidejét már rég túlhaladta; 

egy ige, mely testté vált; egy segélypénztár, a mely még 
öt évvel a kötelező törvény életbelépte előtt is jótékony és 
humánus hivatásának eleget tett és azóta is (1898. óta) egy 
nagy miszsziót teljesít a szenvedő emberiség tág fogalmának 
terén : azt hinné a világ, hogy ennek az intézménynek a léte  ̂
a fennállása biztosítva van Ítélet napig! . . .

Mennyi csalódás érhetett tehát minden józan gondol
kodású és értelmes szaktársunkat és a segédi kar itólőképes, 
intelligens részét, a mikor látlak, hogy a budápesti födi ász
segédek segély pénztára, az e hó 28-án tartott válaszló- 
gyíilésén oly veszélyeknek volt kitéve, a melyek e szép 
intézmény védbástyáit aláásni és azokat végképp ledönteni 
vannak kieszelve, És ha kérdjük, hogy kik okozták ezen 
veszélyeket ? akkor a távol álló és nem beavatott, de a ter
mészet logikája után Ítélő ember, menten azt felelné: minden
esetre a fodrászsegédek legnagyobb ellenségei tehették azt! 
llát bizony a logika törvénye szerint nem is lehet más fele
letet várni és a szomorú o dologban csak az, hogy a fodrász- 
segédek ezen nagy ellenségei -— fodrászsegédek voltak. . . .

Igen, fodrászsegédek, a kik — nem merjük állítani —  
a felelősség teljes tudatában, a segélypénztár ellenségeinek 
szolgálatában oly dolgokat követtek el, a melyek elkövetését 
a szakmának legnagyobb ellenségei táborában sem sejtenénk.

A testületi elnökséget és a pénztár vezetőségét rágal
mazták, az iparhatóságot az ö képviselőjében meggyalázták, 
az egész szakmát azon ház lakói előtt, a moly hivatalos 
helyiségünknek hajlékát magában foglalja kompromitálták, 
a szavazati jogával élt saját társaikat inzultálták, és végre, 
mikor garázdálkodásuk sikertelenségét látták, a már belejc- 
zett választást megsemmisítették az által, hogy a beadott; 
de még össze nem számlált szavazó iveket összetópték!

És miért tették mindezt? A pénztár elnöksége, igazga
tósága, tisztviselői mind-mind legnemesebb föladatuknak és 
legszentebb kötelességüknek tartják, hogy az intézmény fel
virágoztatását, alapjának gyarapítását biztosítsák és hogy a

mellett betegeiknek és haloítaiknak tartozó kötelességeit 
lelkiismeretesebben teljesítsék. A tartalékalap ma már a négy
ezer forintot közelíti meg, sőt túlhaladja és a mellett tagjai
nak még rendkívüli segélyeket -is utalványoz, temetkezéseknél 
zászló alatt kivonul stb.

Mindezeket nem tudja fölmutatni egyetlen egy ipartes
tületi segélypénztár, de a tartalékalapot, illetőleg még a nagy 
kerületi pénztár sem, a hol pedig az alapszabály szabta 
szolgálmányokon kívül, semmiféle rendkívüli segély nem 
létezik. Ezen eredmények elérésében, tehát az önzetlen és 
tiszta vezetés nyilvánul: ezek mind a becsületes kezelés 
vívmányai! Nos hát, ott vagyunk már, hogy a közügyek 
szolgálatában kifejtett lelkiismeretes és tisztességes fárado
zásért a rágalmazás és zaklatás legyen a jutalom?

Mi azt nem hihetjük ! Ellenkezőleg : megvagyunk
győződve arról, hogy a segédi kar intelligentiája vállvetve 
annyiszor fog kiállni, a hányszor a segélypónztár reputatiója 
veszélyben forog ; egyesült erővel fog küzdeni mindenkoron, 
valahányszor e szép és humánus intézmény — a segédek saját 
intézménye — valódi érdeke azt megkívánja. Azok szemelőtt 
fogják tartani azt, hogy a fodrászsegédek sogélypénztára, 
fönnállása óta már sok könyüt szárított meg már akkor is, 
a mikor a mostani hős „megmentöi“ még vajmi keveset 
gondolkodtak a betegsegélyezés nemes ügyével! Szakmánk 
szép boldogítói közül talán egyik sem tudja, hogy a pénztár 
már 1888. év végével és pedig szintén kötelező jelleggel 
és a főnökök illeték-hozzájárulásával, ügy mint az most van; 
a törvény életbelépte pedig teljes 5 évvel később parancsolta 
rá, az ily intézmények alapítását más szakmabeli testületekre. 
A szalanánkbeli segélypénztárnak csak átkellett alakulni a 
törvény által követelt formáit fölvóve, de nem sokat talált 
a megváltoztatására : hússá vált, kipróbált intézmény volt ez 
már akkor. És hogy volt az lehetséges akkor, mikor semmi
féle törvény nem volt még, a mely segélypénztárak alapítá
sát elrendelte volna? pláne kötelező jelleggel és a’ főnökök 
hozzájárulásával? Hisz az ipartörvény 142. §. a sególypénz- 
tárak tárgyában csak következőképen rendelkezik: — „Segély- 
pénztárak létesítését a békéltető-bizottság segédtagjainak 
választására összehívott ülésén (141. §.) a segédek többsége 
határozza el.“ „A  segédek többsége“ tehát már akkor is 
bírt annyi érzékkel a jótékonyság iránt, hogy a törvény
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e néhány betűjébe belekapaszkodva szaktársaiknak azo 
szerencsétlenéiről kívánt gondoskodni, a kik netán betegség 
által, sújtva vannak, és a kik tehát segélyre leginkább 
szorulnak.

Nos tehát a segédeknek ezen többsége most is hivatva 
van az általuk szeretett intézmény megmentésére, a mikor 
lelketlen agitátorok által félrevezetett és tudja Isten mivel 
ámított, többnyire kiskorú, de sajna! — fodrászsegédek a 
segélypénztár virágzását, sőt fönnállását is veszélyeztetik.

doszt Péter.

A választások es a soczializmiis.
A segédek betegsegélyzö pénztárának május 23-án 

lefolyt választása alkalmából a soczialista segédek újból 
kimutatták, hogy a fő elvük a rendbontás.

Az eszközök, melyekkel ezen harezot vívják, épp oly 
rendszertelenek, mint maguk a hírek, csak az a fö, minél 
durvább legyen a támadás és minél nagyobb botrányt idézzen 
elő. Kezdték e névtelen röpiratokkal — mert az az egy alá
irt egyén csuk névnek nem tekinthető —  és végezték a 
legutolsó választásokkal.

Szerintem a béketürés nagyon szép erény, de csak egy 
bizonyos határig —  azontúl gyávasággá fajul !

Azon hallatlan botrány, mely az utolsó választásnál 
történt, hogy egy illetlen, nem választó képes egyén, a 
választás színhelyére jöhetet, sőt azon helyiségben, a hol 
szavaztak, ott a pártjának bukása tudatában, minden jog és 
tisztesség ellen merényletet követhetett el azzal, hogy a be
adott szavazó ivek egyrészót felkapva, azokat darabokra 
tépve, az ott működő bizalmi férfiaknak, arczába vágta, —  egy
részt mutatja, hogy a vezetőség a socz.ialisták műveltségét 
túlbecsülte ; másrészt hibát követtek el azzal, hogy már az 
előbbi tapasztalatokon okulva a rendet —  akár karhatalom
mal is — de hathatósabban fen nem tartották.

Értesültem ugyan, hogy ezen inscidensl az V kér., 
elöljáróságnál feljelentik, esetleg a belügymiszlerhcz l'eleb- 
bezik. Azonban már jó eleve figyelmeztetek minden intelli
gens fodrász segédet, hogy esetleges itj választás szüksége 
esetében szent kötelességének tartsa, ismét megjelenni és 
olyan kartársaira szavazni, kiről meg van győződve, hogy a 
közös érdeket istapolva, ezen a humanitás szolgálatában 
álló intézményt támogatni fogja.

Ezen irány, ezen elv helyes voltát nem a socz.ialisták 
hazug rágalmaival, hanem a statisztika egyszerű számaival 
bizonyítható leginkább. Például a 97. évi zárszámadás I 7 
tételt alapul véve, mely kiadások csakis a beteg kartárssak 
ápolására, segélyezésére fordiltattak. az 5641 Irt 79 kn a rúg 
Azon felül a vagyonmérleg 5468 Irt. Itt a számok legin
kább bizonyítanak és ezek mellett a socz.ialisták agyarkodásai 
eltörpülnek.

Ezeket megfontolva nem hihetem, hogy segédeink 
értelmesebb része, akár közönyösségből, akar kényelemből 
azon mulasztást elkövetne, hogy az esetleg újból szükségelt 
választáson egyesült erővel Kimerülve meg ne jelenjenek.

Attól függ most a segédek segélypénzlári intézménye. 
Mei t azon esetben, ha rictalán a socz.ialisták győznének, a 
törvény által előirt közreműködés a főnökök részéről azonnal 
megszűnnék — mint az az építő és asztalos iparteslületeknél 
a segédek izgágasága miatt már megtörtént — és az eddig 
önálló segélypénztárunk kényszerítve volna az általános 
kerületi pénztárba beoldvadni. Hogy ezen eshetőséget, az 
intelligens önállóan gondolkodó segédek kívánják, azt nem 
hihetem.

| Egyik, másik talán azon fog tűnődni miért ártottam
[ magam e dologba, mikor semmi közöm hozzá. Azoknak 

fölvilágositáskónt mondom, hogy igenis van jogom, sőt 
kötelességem, inig elöljárósági tagja vagyok testületünknek 
a törekvő, tisztességes, munkaszerotö segédek érdekeit, 
védeni és fentartani, a munkakerülő és izgató elemekkel 
szemben. Továbbá azok közé tartozom, kik 30 évvel 
ezelőtt ezen pénztár, akkoriban még segélyegylet czimón 
újból megalakították; nem szeretném elérne, hogy az azon 
hitben s lelkesedéssel össze rakott garasaink, ily kétes 
egyének kezelése alatt eluszon, mint az egy pár év előtt az 
önképzőkörrel a sogélypénziárból való kiválás alkalmával 
megtörtént, hol háromnegyed óv alatt 1200 fit alaptőke 
elkczel telelt.

E czikket tehát (ívéi intésként irtain, hogy minden 
jóravalö és kartárs érdekeit fentartani akaró segédet fel
hívjak, hogy együttes erővel a járványos fekélyt minél 
kiméletlenehlnil és minél gyökeresebben kiirtsuk és ki- 
piisztilsuk.

Végre kijeleltem, hogy polémiába nem bocsátkozom 
semmi nemű válaszra nem reagálok, mert elvem szennyes 
dolgokkal és kétes hirii és jellemű egyénekkel nem 
foglalkozni.

ltó th ly  Árp iid

Az országos iparegyesiilet jelentőse.
‘ Folytatás a mull számból.)

Az iparigazolványok kiadásának azonnali közlése tár
gyában a következőkre kértük a székes-főváros tanácsát.

Az 18S4. övi XVII. törvényezikk 177. szakának harma
dik bekezdése azt rendeli, hogy az iparigazolványok kiadá
sáról az illető ipartesti'stülel azonnal citositendö. Hudapest 
székes-főváros elsőfokú iparhatóságai ezt a rendelkezési álta
lában nem hajtják végre, egyesek közülük pedig egész, rend
szeresen az ellenkezőjét teszik annak, a mit az iparlörvény 
rendel. A budapesti ipartestületek részéről panaszok merültek 
fel a miatt, hogy a kiadóit ipariguzolványokról- szóló érlesi- 
tésl a kerületi elöljáróságok gyakran csak hónapok múlva 
küldik meg az ipartestületnek. Ennek a késedelmes eljárás
unk az az eredménye, hogy az iparteslülol nem gyakorol
hatja azokat a jogokat es kötelességeket, a melyeket a tör
vény a testületiikre. mint iparhatóságokra ruházott, jelesül 
nem kezelheti a segédek és tanom -zok tekintetében a reá bí
zott leendőket, a melyek gyakran sürgős termeszetiiek hívén, 
elhanyagolásuk az iparosok és közérdele szempontjából hát
rányos. Mindezeket figyelembe véve, az egyesületünk ipar- 
testületi szakosztályában képviselt összes budapesti ipartestii- 
lelek nevében is azt a tiszteletteljes kérelmet terjesztjük a 
székes-főváros tekintetes tanácsa ele. Iiogv a székes-fővárosi 
elsőfokú iparhatóságnak késedelmes eljárásával szemben az 
ipartörvénv 177. S-áhan foglalt rendelkezésnek érvényt sze- 
rcziii. az ^ipartestiilelek jogos érdeseit megvédeni, s nevezett 
elsőfokú iparhatóságokat az ipirigazolvánvokrói szóló érte
sítőiknek a törvény állal megkövetelt pontos átküldésére 
utasítani méltóztassék.

A I anacs e tárgyban a következőket határozta: mint 
hogy az 1884: XVII. I. ez. 177 ért. Iliiében az I. fokú 
iparhatóságok által kiadott iparigazolványokról és iparenge
délyekről az illető ipurteslülctek is értcsitondök, ezen beje
lentés szerint azonban egyes kér elöljáróságok a törvény 
ezen rendelkezésének vagy egyáltalán nem, vagy csak nagy 
késedelemmel felelnek meg, ennélfogva szigorúan utasítja a 
tanacs a kor. elöljáróságokat mint I. fokú iparhatóságokat, 
miszerint az általuk kiadandó igazolványokról és engedélyek 
ió az ill< tó ipái testületeket is azonnal értesíteni cl ne mii-
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Megokolt felterjesztéssel éltünk továbbá az ipartestüle- 

lek bélyegmentes beadványainak jogtalan meglelctezóse tár
gyában és a hátralékos testületi illetékek behajtása körül 
követendő gyorsabb és megfelelőbb eljárás érdekében, Ez 
utóbbi kérelmünket a fővárosi ipartoslületek által beszolgál
tatott, számos adattal támogattuk. E beadványaink azonban 
még csak most vannak tárgyalás és elintézés alatt.

Munkaközvetítés.
A munkaközvetítés rendezése tárgyában a miskolczi 

kereskedelmi és iparkamara intézett fölterjesztést a keresk. 
miniszter úrhoz, arra kérve a minisztert, miszerint rendeletet 
bocsásson ki, hogy az ipartestületek által létesített és fen- 
tartolt munkaközvetítő berendezésre az 1884. évi XVII. t.-cz. 
15. S-a nem vonatkozik, egyben azonban hívja föl a testü
leteket, a melyek ilyennel bírnak vagy ilyeneket létesíteni 
akarnak, hogy a munkaközvetítő ügyre nézve szabályzatot 
készítsenek.

K fölterjesztés véleményezés végeit hozzánk beküldetvén, 
arra nézve a következőkben foglaltuk össze véleményünket:

A munkaközvetítést egyes testüloteink még az ipartár- 
sulalunktól s ezek a régi czégoktől vették át a szállók be
rendezésevei és modernizálásával. A népesebb iparosváro
sokban a szállók az iparosiljusági egyletek ügykörébe kerültek 
s ez egyletek ragadták magukhoz a immkaközvelilés ügyét 
is A hol azonban az iparteslülelek gyakorolják a munka
közvetítést, olt ezt mindenütt a munkaadók és munkások 
érdekében cselekszik, minden üzleti haszon nélkül. A muuka- 
közvelitésnek ilynemű gyakorlatára a testületek kétségkívül 
föl vannak jogosítva, mert az iparlörvénv I2(i §.-a értelmében, 
mely a testületek czélját definiálja, a testületek föladata 
egész általánosságban „az iparosok érdekeit előmozdítani" s 
igv ha nem is kötelező, de megengedhető, sőt kívánatos is 
oly intézkedés, hogy a testületek tagjaik munkaközvetítési 
igényeit is lehetőleg kielégítsék. Kz eljárásukra tehát a ható
ságtól külön engedélyt kérni nem tartoznak, mert semmi- 
esetre nem sorolhatók azok közé, kik a munkaközvetítést 
Üzletszerűen gyakorolják.

Ily értelemben éppen a kereskedelmi és iparkamarák 
volnának hivatva az összes testületeket fölvilágosítani s külön 
miniszteri rendeletre csak konkrét esetben volna szükség, 
ha ugyanis valamely iparhatóság, valamely iparlestületet a 
munkaközvetítés gyakorlása előtt külön engedély kikérésére 
szorítani.

Már e fölterjesztésünkben jeleztük, hogy a munka 
közvetítés országos rendezésének kérdésével komolyan foglal
kozunk s a szakbavágó külföldi közp. intézetek es intéz
ményének tanulmányozása alapján, a mi viszonyainknak 
megfelelő java-latot szándékozunk kidolgozni.

A téli munkaidénybeu dr. Andor hűdre tugtarsunk 
tartott e tárgyról érdekes előadást, melyben a külföldi munka
közvetítési intézeteket s első sorban a stuttgartit ismertette 
tüzetesen. Foglalkozott ezenkívül a foglalkozásnélküliek arany
számával, az ipari munkaközvetítésnek rendezetlenségével és 
egy a fővárosban létesítendő állami munkaközvetítő intézet 
tervezetét kidolgozta. K szerint ez iziézetnek czélja volna.

A munkaadók munkakinálatát és a munkások munka
keresletét átvenni, a jelentkező munkásokat helyhez juttatni, 
az üres helyeket betölteni, s a he nem töltött helyeket, illetve 
a helyett nem kapott munkások számát jegyzékbe loglalni 
s a jegyzéket szok-mrositva. gyorsan és a legszélesebb körben 
közhírré tenni, úgy Budapesten, mint nagyobb vidéki váro
sokban.

Az intézet létesítésének indokai a következők volnának
az előadói tervezet szerint:

Szüksége- ez intézmény, mert a székesfőváros területén 
ez idő szerint immkaközvetitessel foglalkozó ipari magiig, 
egyesületek és testületek a munkaközvetítés terén lennlorg 
tényleges szükségnek eleget tenni nem képesek.

Nem pedig azért, mert: a) egész tömege a<z ipari 
munkaadók és munkásoknak ily közvetítéssel foglalkozó 
egyesületekhez nem tartozik; b) némely ilyen egyesület 
munkaközvetítő tevékenységét egyesek elvből sem veszik 
igénybe; de maguk a munkaközvetítéssel foglalkozó ily 
egyesületek sem képesek a náluk bejelentett keresletet, vagy 
kínálatot oly széles körben és oly gyorsan hozni köztudo
másra, hogy e mellet jelentékeny munkaerő és idő ne 
menjen veszendőbe. Ebből folyik az a statisztikailag igazolt 
tény, hogy Budapesten az ipari munkaadók egy jelentékeny 
része siikség esetén nem kap elegendő munkást, de különösen 
a munkások nagy tömege nem kap munkát, vagy ha igen, 
csak nagy erő és időveszteséggel, nem azért, mert nincs, de 
igen gyakran azért, mert egyik se tudja, hol keresse.

Ezért kell a hiány pótlására egy intézet, mely az állam 
elfogulatlan kezelése alatt álljon, melyhez ki-ki állás- és 
nézctkiilömbségre való tekintet nélkül fordulhasson s melynek 
segélyével gyorsan, pontosan és nagyobb utánjárás nélkül 
kitudhassa, hol keresse a munkást, a kire, vagy a munkát, 
a melyre éppen szüksége van.

A kérdés még tárgyalás és érlelés alatt áll, de alapos 
a reményünk, hogy a következő évben e kérdés kedvező 
megoldásáról tehetünk majd jelentést.

A munkanélküliség orvoslása.
A székesfőváros tanácsa véleményt kór egyesületünktől 

a munkanélküliség kérdésének rendezése dolgában. A kérdés 
előkészítésére egyesületünk igazgatója vállalkozott, aki mind
enekelőtt egy e czélra tartott előadásban a munkanélküliek 
érdekében a külföldön eddig tett intézkedések és kísérletek 
vázlatos ismertetésével foglalkozott.

Mindenekelőtt szólt a munkanélküliség okairól, ismer
tette a munkanélküliség ellen való biztosítás lényegét, s az 
egyes már meglevő intézményeket, a melyek ezt a czélt 
szolgálják.

Az első ilyen pénztár Bernben keletkezett 1892-ben, 
de azóta, nem nagy eredményt mutatott föl. Valamivel sike
resebben működik a st-galleni kötelező biztosító-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. Ismertette 
azután a felolvasó a bázeli törvényjavaslatot, a mely kimondja 
a kötelező munkásbiztositást a 14 évesnél idősebb gyáripari 
munkásokra. Szólt a német munkaközvetítő intézetekről, a 
melyeket a kölni iparegyesület és a többi szaktestület ak- 
cziónak hozott létre s a melyek olyan kitünően működnek, 
hogy 1896-ban már ti munkát keresők 95u°-a nyert elhelyezést. 
Íme az együttes akcziónak az eredménye a munkanélküliek 
kölni biztosító-intézete is, a melynek szervezetét szintén 
vázolta az előadó s a melyhez teljesen hasonlót terveznek 
most Hamburgban. Szólt a zürichi intézetről, a mely a leg
újabb ebben a nemben, a bolognai takarékpénztárnak, a 
düsseldorfi nagyobb ipartelepeknek hasonló czélu intézmé
nyeiről. egyes ipartelepek munkanélküliségeken biztositó 
magánpénztárairól s a stuttgarti „Kölcsönösségen alapuló 
központi intézettről, a mely a legszélesebb alapon, biztositó 
intézeti rendszer szerint, az egész országra kiterjedőleg van 
szervezve. Ismertette a németországi törekvéseket, a munka- 
nélküliek támogatására irányulnak s arra konkludált, hogy a 
kísérleteknek nincs határozottan reális formája s a meglevő 
intézetek közt egy sincs, a melyet megbízható és utánozható 
mintának lehetne elragadni.

Fejtegette azokat az okokat, a melyek a munkanélküli
ség ellen való biztosítás ügyének előrehaladását gátolják; 
érintette dr. Schanz würzburgi tanár javaslatát, a melynek 
lóuyege az, hogy a kötelező biztosítás helyére a kötelező 
elvét teszi, a mely azonban szintén nem olyan, hogy a kér
dés megoldásához lényegesen hozzájárulna. Szólt a német 
országi keresztény utasfogadókról és leányfogadókról, ollátó- 
állomásokról (Naturalverpflegsstationen), a javitóházakról, a 
Németországban, Angliában, Oroszországban és Svájczban 
létesített munkásgyarmatokról —  a nevezetesebbeket egyen- 
kint ismertetve,—  a párisi munkásszállodáról, továbbá azok
ról az intézményekről, a melyek a munkanélkül maradiak
nak egyenes segélyezésével foglalkoznak —  igy az Ínség
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munka nyújtásáról — és végre rátért a társadalmi baj ellen 
való küzdelmeknek legrégibb és legtermészetesebbnek látszó 
módjára, a munkaközvetítésre. Ismertette a franczia német 
és svájezi munkaközvetítő intézeteket és azokat a törekvé
seket, a melyek ennek a kérdésnek kielégítő megoldására 
különböző irányokban megindultak.

Végül előadó, reámutatva az előadásában felölelt gaz
dag anyagra, utalt arra, hogy jól meg kell fontolnunk a 
kérdést, mielőtt annak bármely részletét itthon gyakorlati
lag rendezni akarjuk. Az kétségtelen —  úgymond — hogy 
puszta utánzatokkal nálunk a kérdést megoldani nem fogjuk. 
A mi specziális viszonyainkhoz és a székesfőváros saját
ságaihoz alkalmazott intézkedéseket kell tennünk, a melyekre 
nézve ma még csak kettőt látunk tisztán és pedig azt, hogy 
először a munkaközvetítést nálunk is szervezni kell és pedig 
lehetőleg országosan; másodszor, hogy a munkanélkül szű
kölködő erőket, főleg télen át értékesíteni kell, akár község- 
munkáknál, akár más alkalmas módon. E kérdéssel már a 
legközelebbi jövőben tüzetesen foglalkozik majd igazgató
ságunk. _____________

Segély pénzt ári ügyek.
Segélypónztári szakosztály.

Egyesületünk segélypénztári szakosztályában 30 buda
pesti betegsegélyző pénztár összesen 143 kiküldöttel volt 
képviselve. A szakosztály a lefolyt munkaévadban összesen 
öt ülést tartott, ezenkívül a nyári szünet alatt, julius 30-án 
volt a szakosztály választmányának rendkívüli ülése, a melyen 
a központi statisztikai hivatalról szóló törvényjavaslatnak 
némely intézkedéseit vitatták meg, s ezek ellen kérvényezett 
a szakosztály a képviselőháznál.

A szakosztály szeptember 22-én tartott ülésén a kór
házak és a betegsegélyző pénztárak közt felmerült súrlódá
sok ügyével foglalkozott, s küldöttség utján kérte a székes- 
főváros főpolgármesterét és polgármesterét kórházi ápolási 
dijak illetéktelen beszedésének megszüntetésére. Ugyanebben 
az ügyben kérvény intéztetett a kereskedelemügyi és belügyi 
miniszter urakhoz.

Ugyanazon ülésen indítvány tétetett a betegsegélyző 
pénztárak és a gyógyszertárak viszonyának rendezésére. Az 
indítvány alapján a szakosztály tárgyalásokat kezdett a buda
pesti gyógyszerész egyesülettel, a végből, hogy a beteg- 
segélyzö pénztárakat a gyógyszerészek 30% árengedményben 
részesittessék, A tárgyalások egyelőre nein vezettek ered
ményre.

Megvitatta a szakosztály a segélypénztárak és az orvo
sok közt való viszony szabályozásának kérdését is. Ez az 
ügy függőben maradt, mint hogy kívánatosnak mutatkozott 
az alakuló orvosszövetséggel egyetértőén való megoldása, 
a szövetség alapszabályait pedig a szakosztály még nem 
kapta meg.

Ismételve foglalkozott a szakosztály a betegszállítás 
ügyének kiplógitő rendezésével. Ebben az ügyben a szakosz
tály elnöksége tárgyalást folytat a budapesti meritőegyestilet 
igazgatójával.

Előadások tartattak a szakosztályban a munkás-lakó
házak ügyéről, továbbá a munkásvédelem egyes aktuális 
kérdéseiről. Az utóbbi előadással kapcsolatban a szakosz
tály elhatározta, hogy foglalkozni fog a betegsegélyezésnek 
a háziipari és mezei munkásokra való kiterjesztésének kér
désével.

Jegyzőkönyv.
A budapesti borbély, fodrász- és parúka-készitö ipar

testület elöljáróságának f. évi április hó 4-én tartott rendes 
üléséről.

•leien voltak: Gorecky Zsigrnond iparhatósági biztos. 
Joszt Péter elnök, Réthly Árpád alelnök, Flesch Péter pénz- 
tárnok, Huszetty Mátyás elhelyező, Burprich János gazda, 
továbbá Seregi Zsigrnond, Hermáim János, Maróthi János, 
Sztankovics Sándor, Csillag Ágoston, Könyvhegyi András,

Herschaft Adám, Horváth Ferencz elöljárósági tagok és 
Könyves Kálmán jegyző.

Elnök üdvözli a megjelenteket s az ülést —  a határozat
képesség konstatálása után —- megnyitja.

Napirend első pontjánál a múlt ülés jegyzőkönyve fel- 
olvastatván, —  minthogy az ellen észrevétel senki részéről 
nem merült fel — C.si Ing Ágoston és Sztankovics Sándor 
által hitelesíttetik.

Ennek kapcsán elnök —  utalva a múlt előljárósági 
ülésen felmerült panaszra — felhívja az időközben meg
jelent testületi gazdát, hogy nyilatkozzék, hajlandó e állásával 
járó kötelezettség iövöre a megkívántaié lelkiismeretes pon
tossággal teljesíteni ?

Burprich János gazda kijelenti, hogy huzamosabb ideig 
tartott betegsége gátolta meg abban, hogy mindennek kellő
kép utána nézhetett volna. Egészsége helyreállván, Ígéri, 
hogy állásával járó kötelmeit ezután is tőle telhelöleg pon
tosan fogja ellátni.

Réthly Árpád kifogást emel a gáz-izzótostekre kiadott 
aránytalanul nagy összeg miatt.

Burprich János szerint, ennek a segédek az okozói, 
mert elhelyezések alkalmával pálczájukkal megütügetik a 
lámpákat, minek folytán az üvegek és az izzólestok összetörnek.

Sztankovics Sándor hozzászólása és elnök felvilágosítása 
után kimondja az elöljáróság, hogy a gazda utasítsa a szol
gát, miszerint az elhelyezések idejére az égötesteket vegye 
le a lámpáról; a mennyiben pedig az a rendszer sem válnék 
he, akkor szakértő útján fog a testület azok rendben tartá
sáról gondoskodni.

Napirend 2-ik pontjánál elnök jelentést tesz a márczius 
hóban megtartott közgyűlésről, a mely teljesen jól volL elő
készítve. Sajnálja, hogy a határozatképesség összehozásánál 
az elöljáróság tagjai nem fejtettek ki oly bnzgóságot, a melyet 
méltán megvárhatott volna. Ez arra enged következtetni, 
hogy egyesek nem egészen vannak tisztában a közgyűlés 
fontosságával. Pedig mit jelent a közgyűlés? Azt jelenti, 
hogy az elöljáróság beszámol az összességnek, miként telje
sítette kötelességét az elmúlt esztendőben, illő dolog tehát, 
hogy annak minden egyes tagja helyt álljon ténykedéséért. 
Ez pedig csak akként lehetséges, ha személyesen is meg
jelenik.

Jelenii továbbá, hogy márczius hóban nem hívott össze 
elöljárósági ülést, mert nem volt reá szükség. Ha azonban 
az elöljáróság kívánja, e hó végén lehet még egy ülést tar
tani. (Az elöljáróság ezt nem óhajtja.)

Jelenti végre, hogy a szókeslövárosi láklyásmonetet 
rendező-bizottság, egy felhívást küldött a testülethez, a mely
ben a 48-as törvények szentesítésének 50 éves fordulója 
alkalmából f. évi április hó 11-én tartandó fáklyásmenetben 
való részvételre szólítja fel a tagokat. () hivatalos állásánál 
fogva, igen is óhajtotta volna a részvételt; minthogy azon
ban az általa kibocsájtoll aláírási íven —  egy segéd kivéte
lével — senki sem jelentkezett: ennélfogva —  sajnálatára —  
nincs azon helyzetben, hogy a bizottságnak résztvevőket 
jelenthessen be. Azt hiszi, hogy jelen esetben a küldött fel
hívásra való nem válaszolás is válasz, ős pedig tagadó válasz. 
(Tudomásul szolgál.)

Napirend 3-ik pontjánál Flesch Péter pénztárnok a tes
tületi pénztár ez évi három hónapi forgalmáról a kővetkezők
ben számol be :
Pénzállás 1807. deczember hú 31-én . . . . .  4547 frt 41 kr.
Bevétel ez év bárom első hónapjában. . . 1200 „ —  „
Kiadás „ „ „ „ „ . . .  1728 „ 35 „
Pénzállás 1808. márczius hó 31-én . . . .  4010 frt 00 kr.

Mutatkoznék tehát c szerint 528 frt 35 kr. hiány, a mely 
azonban csak látszólagos, s onnan ered, hogy a közgyűlés 
határozatának megfelclöleg a testület mull évi tiszta marad
ványából 700 frt 17 kr. a segélyalap tőkéjének gyarapítására 
fordittatott. A mennyiben tehát az összeget a kiadásból le
számítjuk, akkor marad 171 frt 82 kr. tiszta fölösleg.

Segélyalap.
Pénzállás 1897. deczember 3 1 -é n ............... 8252 Irt 11 kr.
Bevétel 1808. év első három hónapjában. . 780 „ 17 „
Kiadás „ „ „ „ ________ „ ■ ■ — „ —  „
Pénzállás 1898. márczius hó 3 1 -é n ..........  4038 frt 28 kr.
1898. év J-sö negyedében, tehát fölösleg. . 780 fit 11 kr.
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Szakiskolai alap.
Pénzállás 1897. deczember hó 31-én . . . .  424 frt 85 kr.
Bovótol 1898. év első három hónapjában. . 100 „ —  „
Kiadás „ „ „ „ ________ ,,_____ . ■ 81 „ 28 „
Pénzállás 1898. márczius hó 31-én . . . . .  443 Irt 57 kr. 
Fölösleg az év első három hónapjában . . .  18 frt 72 kr.

Tudomásul szolgál oly hozzáadással, hogy néha Admann 
Károly 1500 frtos hagyománya után érdekes kamatok a tél 
elején jelentkező tényleges nagyobb szükség idején fognak 
kiosztatni.

Napirend 4-ik pontjánál elnök jclonti, hogy Szidnay 
Forencz testületi szolga állásáról leköszönvén, teendőinek 
ideiglenes ellátásával Bérczy Ferencz bízta meg.

A pályázati felhívás a szaklap útján közzététetott s 
ennek folytán 4-en jelentkeztek, u. m. Schummer András, 
Ghristián Ferencz, Bérczy Ferencz, és Mahler József. Meg
jegyzi még, hogy 86 segéd aláírásával ellátott kérvény érke
zett a testülethez, a melyben Bérczy megválasztatását kérik 
a segédek.

Hosszabb vita után, a melyben elnök, alelnök, Huszetty 
Mátyás elhelyező, Hermáim János, Sztankovics Sándor, 
Burprich János gazda, és Seregi Zsigmond vettek részt, 
elnök elrendeli a titkos szavazást, a melynek eredményekóp 
kapott: Bérczy Ferencz 9 szavazatot, Mahler 1, és Ghristián 
1 szavazatot, 1 lai> üres volt.

Ennek folytán elnök B érczy  Ferencz , a testület 
m egválasztott szolgájának je le n ti ki, o ly  korlátozással, 
hogy  14 napi l'chnondással bárm ikor, —  kötelessége 
nem teljesítése  —  vagy elhanyagolása esetében ped ig  
azonnal elbocsájtható.

Bérczy Ferencz behivatván, elnök tudatja vele majdnem 
egyhangúlag történt megválasztatását, valamint azon kikötést, 
hogy 14 napi felmondással bármikor elbocsátható, s hogy 
illetményéből havonkint mindaddig 10 Irtot fog levonatni, 
a inig kaueziója 100 frtra emelkedik. A mostani választás 
igazolja, hogy a testület megbízik az ö ügyességében és 
tehetségében, de figyelmezteti, hogy a mennyiben még 
egyszer visszaesik azon hibába, a melyet itt megnevezni nem 
akar, de a melyet nagyon is jól ismer, akkor állásából az 
elöljáróság mai határozata alapján azonnal elbocsájtatik s 
többé semminemű kilátása sem lehet arra, hogy azt valaha 
elnyerhesse. Exponált állásában vezérelve legyen mindenkor 
a tisztaság, előzékenység, józanság és illedelmesség; tartsa 
állását tiszteletben és becsületben s akkor biztosilhatja az 
elöljáróság jóakaró támogatásáról.

Bérczy Ferencz megköszöni az elöljáróság bizalmát, 
kijelenti, hogy állását a közölt kikötésekkel elfogadja s 
Ígéri, hogy kötelességét pontosan, lelkiismeretesen és józanul 
fugja ellátni.

Napirend 5-ik pontjánál jegyző bemutatja Weisz Ignácz 
kérelmét, a melyben 25 frtos beiratási dij tartozásának öl 
frtos-havi részletekben leendő leílzethetóseért folyainadik.

Kérelmét az elöljáróság nem találja teljesíthetőnek, 
annyival kevésbbé, mert a már egyszer nyert részletfizetési 
engedélyt sem tartotta be.

Az önálló vámterület érdekében alakult nagybizottság 
a f. é. április hó 11-én tartandó országos iparos és keres
kedő nagygyűlésre hiv meg s a testület képviseletében meg
bízott kiküldésére szólít fel.

A testület képviseletével Burprich János bizatik meg.
Kreuter Miklós. Kreutor Menyhért tanonezának a tan- 

idö lejárta elölt való felszabadításáért folyamodik.
Az elöljáróság kivételesen megadja az éngodélyt a 

felszabadításra.
A budapesti kir. büntető bíróság 21.807/98 sz. alatt a 

Reisch József ellen sikkasztás miatt folyamatba tett bün
tető ügyben a végtárgyalásnak f. é. április 5-dikcre történt 
kitűzéséről értesít.

Minthogy nincs kilátás arra, hogy a testület követelése 
megtérüljön, ennélfogva az elöljáróság a tárgyaláson való 
megjelenést feleslegesnek tartja.

A budapesti czipész-ipartestület Mudrony Sóraa tele
mének Budapestre leendő szállithatása czéljából, a nevezeti 
felett Dr. Horváth János iparhatósági biztos által tartott s 
nyomtatásban megjelent emlékbeszédből minél több füzeit

megrendelésére szólít fel, hogy ezáltal méltó siremlék fel
állítása is lehetővé tétessék.

Az elöljáróság 20 példány beszerzését határozza el.
A pozsonyi ipartestülel a kereskedelmi és iparkama

rának egymástól való különválasztása czéljából a kormány
hoz intézendő kérvény támogatására és aláírására kéri fel 
a testületet.

Az elöljáróság csatlakozik a megindított mozgalomhoz.
A nyíregyházai ipartestület az önálló vámterület érde

kében megindított mozgalom támogatására szólít fel.
A küldött kérvény hozzájárulási záradékkal ellátva 

visszaküldendő.
Az iparos ifjak országos egyesületének titkársága Joszt 

Péter testületi elnöknek, a kormányzótanács tagjává történt 
megválasztásáról értesít, egyszersmind az egyesület veze
tőségében leendő hivatalos képviseltetésre szólítja fel a 
testületet.

Tudomásul szolgál azzal, hogy a testület képviseletével 
Hermann János bizatik meg.

Özv. Döme Ferenczné 25 frt. beiratási dij tartozásának 
törléséért folyamodik.

Minthogy férje után özvegyi jogon az üzlet folytatására 
jogosítva van, s igy az iparigazolvány váltása, valamint 
ennek alapján a beiratási dij előírása tévedésen alapszik: 
ennélfogva az elöljáróság a 25 frt beiratási díj fizetése alól 
folyamodóéul felmenti.

Mágiái Antal 25 frt beiratási dij tartozásának elenge
dését kéri.

Kérelmével elutasittatik.
A Hl-dik kér. elöljáróságnak azon határozatát, melylvel 

a fodrász-segédek szakegyletének bélyegzővel ellátott igazol
ványok kiállítását —  esetleges feloszlatás terhe mellett 
megtiltotta;

a budapesti kereskedelmi és iparkamarának 2058 98 sz. 
átiratát, melyben a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium
nak f. év. 7323 sz. azon leiratát közli, hogy az ,,ös-Buda.vára“ 
mulatóhely vállalata által rendezendő kiállítást semminemű 
támogatásban nem részesíti, mert az kizárólag a mulató 
látogatottságának emelése és iizérkedési czélból rendeztetik, 
s igy az általa kiállítandó érmek és okiratok semminemű 
értékkel nem bírnak ;

a IV-dik kér. elöljáróságnak 68898 sz. határozatát, 
melyben arról értesít, hogy a keresk. miniszter 74.962j97 sz. 
alatt kelt leiratával azi partestületek felügyeletével megbízott 
1-ső fokú iparhatóságnál alkalmozott tisztviselőknek, mint 
iparhatósági biztosoknak ez irányú ténykedésükért bármely 
tiszteletdij elfogadását megtiltotta ;

a IV-dik kér. elöljáróság 201498 sz. határozatát, a 
melyben Gorecky Zsigmond iparhatósági biztosnak e minő
ségében még egy évre tiszteletdij nélkül leendő megmara
dását jóváhagyja;

a Vll. kor. elöljáróságnak 3904898 sz. ítéletét, a mely
ben Dávid Ferencznét, segédjének be nem jelentése miatt 
2 frttal bírságolta meg ;

az eperjesi ipartestület által tervbe vett rokkant ipa
rosok segélyezési és nyugdíj alapjának létesítését;

végre Füredi Lipótnak a Volt.a-féle kereszt és csillag 
kedvezményes áron leendő szállítására vonatkozó ajánlatát 
— az elöljáróság vita nélkül tudomásul vette.

A budapesti fodrászsegédek szakegylete a munkaköz
vetítés átengedését kéri.

Véleményadás végett kiadatik Joszt í éter testületi 
elnök és Huszetty Mátyás elhelyező bizottsági elnöknek.

Napirend 6-dik pontjánál pénztárnok indítványára 
Heller Manónak 2 frt segély szavaztatik meg.

Seregi Zsigmond felemlíti azon szabályellenesseget, 
hogy a vfir. kerületben több borbély és fodrász a vasár
napi munkaszünetre vonatkozó törvény intézkedéseit nem 
tartja be. Indítványozza azért, hogy a kerületi biztosok 
szigorúan utusittassanak kötelességeik pontos betartására.

Az elöljáróság felkéri indítványozót a munkaszunetet 
be nein tartó üzletek összeírására, hogy igy azokra a kerü
leti biztosok figyelme külön is felhivassék.

Több tárgy nem lévén, elnök szívélyes szavakban 
mond köszönetét a jelenlevő iparhatósági biztosnak, valamint 
; elöljáróság lagj ainuk s az ülést bezárja.
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A budapesti fodrász segédek betegsegélyző-pénztára 
orvosainak névjegyzéke.

EllenOrzA orvosok :

I ,  II., III. V. és VI. kerületek részére:
Dr. Bauer Károly, Teróz-körüt 41. szám. II. em. Rendel

2—  3 óráig, ünnep- és vasárnapokon 8— 9 óráig ;
IV., VII., Vili., IX., és X. kerületekre:

Dr. Juba Adolf, V II. leér., Barcsay-utcza 3., rendel d. u.
3- -4  óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 9 óráig.

Kezelő orvosok :

Budai oldalon :
Dr. Stipanics Elek., I , Krisztina-tér 7. szám.
Dr. Rozenzweig Adolf, II., Fö-utcza 59. szám 
Dr. Berger Lipót, III., Mókus-utcza 14. szám.

Pesti oldalon :
Dr. Bodor Zsigmond, VI., Király-u. 7ü
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József. IX , Üllői-ut 79. szám.
Dr. Drechszler Dezső. Vámház-körut 16. szám.
Dr. Érti Géza, Vili., József-körut 87. szám.
Dr. Szinessy József, VIII., Jószef körut 29. szám.
Dr. Horváth Sándor, V I I , Rottenbiller-utcza 44- szám. 
Dr. Politzer Alfréd, V., Nádor-utcza 6 szám.
Dr. Ungár Imre, VI.. Teréz-körut 30. szám.

Kőbányán: Dr. SchöiPheil Mór, X., Kápolna-utcza.
Külső váczi-uton: Dr. Rónyi Béla, V., Váczi-ut 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 beléhelyezett bizalma esetén.

Fogorvosok :

A pesti oldalon :
Dr. Grósz Sándor, Iíároly-körut 7. sz.
Mezey Péter, Muzeum-körut 21. szám, II. emelet. 
Junger József, VIII., Rökk Szilárd-utcza 11. szám.

A budai oldalon :
Dr. Kohn Dániel, II. kér., Fö-utcza 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 végeit az illető ellenőrző 
orvos urnái kell jelentkeznie a pénztári tagnak.

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

Ax if/ax(/utÓ8áff.

Felelős szerkesztő : Dombay Béla.

Kiadja: a Vörösmarty nyomdai és kiadói részvény  
társaság.

Törvény, bovez. 
védjegy.

A  „ T Ö K É L E T  ESŐ É  ö “ tel
jesen ártalmatlan, fö ltétlenül 
biztos hatású, anttszoptlkus 
és hygien ikus

HÖLGY-ÓVSZER.
(Nem gummi.) 1 doboz (20 db.) 2 
frt (12 db.) 1.30 használati utasí
tással. Utánvét m ellett 16 k rra l 
több. Magyarországi főraktár : 
F Ü R E D I  X*. Budapest, VII/lo. 
Ovoc'a-utcza 24. Diszkrét szétküldés.

E lá ru e itá sra  kitűnő ozitik. 
Fodrász uraknak legalább (5 doboz 
vételénél 30 százalék árengedményt 
ős postabér mentességet nyújthatok.

ii r

Felelős szerkesztő:

Dr. SZÉKELY BÉLA
Radikális, szókimondó újság.

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

független, élestollu újságra.
A Függetlenség a legolcsóbb po li

tikai napilap

Előfizetési árak:
Budapesten :

egy hóra . — frt 85 kr. 
negyedévre 2 „ 50 „ 
élévre . . .  5 „ —  „ 
egész évre 10 „ — „

Vidéken :
egy hóra . I frt 
negyedévre 3 .. 
félévre. . .  6 „ 
egész évre 12 „

ki'.

Egyes szám ára
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T e l e f o n  1234.

W '  f

j Stern Annin és társa I
\ _ _ _ _ _ _ .  1Budapest,
1 V., Vaczi-körut 18. szám. í 
\ | 
| Kefeáru különlegességek. \
í 9S 59 I I  A II irA r L  A liu IL a TíÍI/ Ka Iiiamlr A^XIr 9

B é r le 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 .
| Vidéki  rendelmények utánvétel mellett lég
ii pontosabban eszközöltetnek, m eg  nem felelő 
| áruk visszavétetnek.
\ _________________

fe lvétetn ek  a  k iad ó h iv a ta lb an , 
Budapest, József-körut 14.

y y y y y y y  y  y y y y y y y y y y y y y y

FIxASNER RAJOS
villanyerövel berendezett

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

A ján lja  :
Borutválókés je lle l: Bengal,
Johnson, Dodgo, 7 csillag,

Johnharbor, Pearson,
Kronwolt, Pteifon, John- 
heilfort, stb. logjobb öb
lösre köszörüléssel, min- 
don szélességben, darabja 
1.(10, 1.70, 2.— , 2.25, 2.80,

8.— 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 — frt.

Hajollók k iilönféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40,
1.70, 2 . - ,  2.10, 2.50, 2.70.

3. — , 3.40 frt.
Báriyánt-Hajvágógép 5.—
Bárlyán t-Szaká ln y lró  3.50 
Am erikai Hajvágógép 5.50 
Am erikai Szaká iny iró  5-—
Fenöszljak darabja — .80,
— .90, 1 . - ,  1.20, 1.50.

2.— , 2.50 3,— frt.
Lehuzó-kövek darabja 1. — ,
1.25 1.50, 1.80, 2.— , 2.25,
2.50, 2.80, 3 — , 3.50 frt.

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

Köpöly vas darabja 4.--, 4 50,5.— , 5.50, 6.— ,
0.50, ,7.50, 8.— frt.

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

Fogszerszám ok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2.50, 2.80, 3.— , 
ó, (német és olőrajz után is) darabja 1.50 1.80,4.

2.-
frt. Fog-vusfogó 

, 2.25, 2.50, 2.80, 3.— frt.

Köszörülések á r a :
ltorotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50 

00, 70 kr, vastagok vagy újak 80 kr. és 1 frt darabonként. L’j él 30 
bajvágó olló 30 kr.

M egrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek

Z o l ln e r  G y ö rg y
utóda.

2* |obK>jiak ellsinaex-'f
e lső  m. gőz  és v il la m o s  m ü  h o m o r ú  b o r o t v a  k ö s z ö r ű i d é j é t  és  a czé l á ru  raktárát.

Borotva késeit a leghíresebb angol és német gyárakból, saját homorú, fólhom uru és franczia köszörüléssel.
J o h n s o n  7 csillagos. Pipa és nyíl.
Pipa g  Wostonholin óh S. Paarson. Time 
szá rn ya  je l. Bengall. W olf (korona,)
Jolin Barber. (1 Körző és a legjobb 
Zaorál J. jellel, A fent jelzett késeket 
a kővetkező áron szállítom : Keskeny 
1.50. Félszóles 1.(10. Széles 1.70. L’ gyanoz 
egész linóm i .80. Fólszéles 2 — Kgósz
széles 2 20. Továbbá bajvágó ollók franczia minta, legjobb ungol 
aczélból. 1 50.-tól 3 írtig. Belga borotva l'onő-kövokot és fenő- 

szijakat Bagaria bőrből is.
H resan t M o d e le  valódi anior. bajvágógép Brown &. Sharpé 
Mfg. Co. Három gépet helyettesit, a mostani lognjabb szerkezettel, 
vág: 3 7 10 mm ogy fésűvel: 6 .5 0 .2  fésűvel: 7 .— Szakálvágó

1 2 mm 4 .80  és , mm 5 .—
J u v c ll a la  B resan t legjobban ajánlható bajvágógóp, vág;

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 .

7—3— 10 mm fésű nélkül: 4 .2 0 , og,y fésű ve l: 4 .6 0 , 2 fésűvel 5.— 
P r le s t  valódi amerikai bajvágó gép Patent Columbián 'V á g ; 
3—7 10 mm ogy nikkelfésüvol 4 .4 0 .2  fésűvol: 4 .80 . Szakállvágó 4 .60 . 
F ra n c ia  h a jv á g ó g é p e k . Barlquand i s  M arretól. Vág: 
5— 7— 10min 1 fésűvel3.60 , 2 fésűvel: 4.10 .Szakállvágóo.o Vauim 2 .80 . 
A fran c ia  Gllppers gépalkatrészek : felső aczél fogsor 80 kr., alsó 
90 kr. Nikkel fésű 70 kr.. aczél rugó 10 kr., anyacsavar 12 kr., 

anyacsavarlemoz 4 kr.

■ I M I M  I  l  i * 4 -4 - l - l  -H  I  I  ■ I  I

i
iiiii

ii.



' D a n k o v s z k y  J s t v á n

illatszergyára és haj nagybani kereskedése.
Ezen 25 é¥ óta fennálló

leghíresebb és legjobb bevásárlási fonás
ezentúl

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

létezik, hol tagas es legdivatosabban berendezett mintatermekben az összes lodrasz-kellek es 
berendezés nagy mennyiségben impozánsan el van helyezve. , „ „km ába

Megtekintésre méltó e dús választék, hol még a legkisebb, a fodrász es b y 
vágó tárgy is, legjobb minőségben és mégis igen előnyös árakon kap iá o.

33

CS

fiz  i l l a l l á sza t  l egkivá lóbb  kü lön l egessége im a következők :
Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champolng, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinaigre-de-ToileUe 

ROB. GREENSILL-féle speczialitások, úgymint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.
Viasxkhn.j kenőcsök, JlajfestösxereJe, Jirlllantinele, liajusxpedrők, Handolinek. llnah/crek

Joilette-sxappanok, Aetherikus olajok.

Haj és szakálvágó gépeim ára tudvalevőleg majdnem negyedrészével alászállt. A  
többi fodrász és borbély eszközök is, tömérdek külföldi bevásárlásaim nál fogva  is elő< 
nyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

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

Vörösmarty nyomdai és kiadói részvénytársaság. Budapest, Józsol'-körut 14,
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