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dek betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.

ipartestület xstg-ja.i et lapot díjm entesen leadjál, Is:.

A k ü lö m b sé g .
Hegedűs Sándor kereskedelmi magy. kir. mi- 

nister ő nagyméltósága becses személyére a 
dicséreteknek egész lavinája zúdul reá ; alig tud 
menekülni az üdvözlő küldöttségek sokassága elő! 
és a dicshimnuszok minden irányból való zengetése 
fülsiketítő zajával ő nagy méltóságát már-már agyon- 
nyomással fenyegetik.

Szaklapunk utolsó számában is —  szaktársaink 
egyik kitűnősége és nekem kedves barátom —  
szükségesnek tartotta a tárogatóba belefujni, mely
ből szintén nem hangzott ki más, mint a minister ur 
magasztalása.

Hát hiszen, magam sem zárkózom el azon re
ményteljes várakozás elől, melyet az egész iparos
ság működéséhez fűz. Meghódol mindenki ő nagy- 
méitósága ernyedctlen munkaszeretete előtt és miután 
az általa betöltött tárcza a hasznos munkára igen 
sok alkalmat nyújt, de miután az ipar terén, külö
nösen a kisipar védelmében sok érdemet lehet sze
rezni, szívesen előlcgezük mi is az elismerésnek 
minden jelét.

De dicséretekkel elhalmozni csak akkor fogjuk, 
ha már reánk nézve lényeges eredményeket látunk. 
Ha azt fogjuk látni, hogy az ipartörvény rég szük
ségesnek mutatkozott módosítását megcsinálja és 
pedig oly mértékű módosítást, mely által az ipar
testületek helyes működése biztosíttassák es mely 
a képesítés kimutatását határozottan követeli ; úgy, 
hogy csak az űzhessen ipart, aki azt tényleg meg
tanulta. Akkor fogjuk dicsérni a minister urat és 
üdvözölni mint az iparosság messiását, aki eljött 
és megmentette az 'párosságot a tönkremenéstől, az

ipartestülelekket pedig azon helyzetbe hozta, hogy hi
vatásuknak tényleg megfelelhessenek.

De nézzük meg, hogy czikkiró Breitfeld Alajos 
ur miért üdvözli és dicséri a magyar kereskedelem
ügyi minister urat? Azért, mert a képviselőházban < 
tárczájának költségvetése alkalmával oly nyilatkoza
tot tett, mely, igy általánosságban odavetve, a leg
nagyobb sértés az ipartestületekre nézve, de az 
egész iparosságra nézve is. Hát az ipartestületek 
vezetői oly gyámoltalan emberek, hogy saját érde
küket és az összes iparosság érdekét oly gyatrán 
védik, hogy a minister róluk oly informátiókat sze
rezhetett, melyeknek alapján egy annyira lesújtó 
véleményt alkothatott magának és. azt nyilváníthatja 
is ? Hat az iparososztaly oly bamba, hogy az egész 
országban ügyük vezetésére, érdekeik megóvására 
oly vezetőséget válaszszon, amely annyira képtelen 
a föladatuk teljesítésére ? Miért nem szerzett a ke
gyelmes ur magának informátiókat arról, hogy mi 
gátolja meg a testületek vezetőségeit abban, hogy 
hivatásuknak megleljenek? Kérdezze meg az ipar
testületek embereitől, hogy mily támogatásban ré
szesülnek a hatóságoknál, ha sérelmeik orvoslását 
követelik, vagy ha csak csekély tagdijak követeléseik 
behajtását szorgalmazzák ?

Hiszen az ipartestületeknek legnagyobb része 
csak oly költségvetéssel bir, mely alig az évi kia
dásokat fedezheti ; és a költség előirányzatok és 
a ténylegesen elért bevételek között mily nagy a 
különbség! ! !

De ha már a minister ur, aki elvégre még 
hommo novus e téren és aki, tárczájának egészében 
a részletek megbirálásába nem is bocsájtkozhatik, 
oly felületesen járt el az ipartestületekkel szemben,



miért nem hatolt az ügy lényegébe mélyebbre t. 
czikkiró ur ? Hisz .az általa bálványozott Hegedűs 
Sándor program m ja, kiegészítése alkalmával,
Kolozsváron más szálló igét is bocsájtott szárnyra, 
a mi nekem sokkal jobban imp máit és a mely úgy 
hangzott hogy : „szántsunk mélyebbre !“

igen t. czikkiró ur ! Minden cselekedetünknél, 
tehát a küllőmben szépen megirt czikkéhez szük
séges;’ adatok és állításainak alapul szolgáló té
nyeknek kikutatásánál is mélyebben kel'ett volna 
szántani, mert „a fölső réteg már nem elég ter- 
mékeny“ arra, hogy a beavatott olvasó kritikáját 
kiállja.

Mert ha a kegyelmes ur állításai helyesek vol
nának is, akkor is, a mi ipartestületünk annál elő
nyösebb színben tűnne fői s a többi közül annál 
jobban tűnnék ki. Hisz eltekintve attól, hogy 1894- 
ben a segéd-szakiskolai alap létesítésére 500 frlot 1 
az 1895. évben a szaklap a testület kezelésébe való 
átvételi költségekre szinte 500 frrot ; a lap föntar- 
tasára pláne 600 Írtól egész 1200 írtig rugó évi 
kiadásokat fodöztür.k; az 1896. évben rendezett 
fodrászkiállitás és nemzetközi versenyfésülés költ
ségeire 1500 irtot áldoztunk ipari czélokra —  még 
a folyó évi költségvetés is csak javunkra szolgál, 
mert ebben is nem 400, hanem a szaklap évi költ
ségeivel együtt 1800 frt van a szakma szol
gálatában álló intézmények föntartására előirányozva.

Es mivel a költségvetés két utolsó tétele : ósz- 
szesen 2282 Irt 59 kr. csak névleges kiadás, ameny- 
nyiben ezen összeg a segélyalap javára könyvelendő 
el, hát az egész költségelőirányzatnak kiadási rovata
nem 
frt.

7486 frt 59 kKr., hanem szorosan véve 5204 
Ezen összegnek az 1800 frt pedig majdnem 

teljes 25 százaléka, holott a miniszter ur számítása 
szerint a 305 testület költségvetését általában véve, 
csak 4 százalék fordittütnék iparfejlesztési czélokra. 
Tehát a félmillióra rugó költségvetésből, a mi mér
tékünkkel mérve, nem 20,000, hanem 125,000 frt 
fordittatnék iparfejlesztésre. De tekintsük meg még 
közelebbről költségvetésünk bevételi rovatát és a 
múlt évi pénztári kimutatás szerint tényleg elért 
bevételeket. Ott azt fogjuk tapasztalni, hogy az elő
irányzott 13,443 frt helyett a múlt évben csak 7048 
frt 64 kr. folyt be, amely arány a folyó évben is 
kevés változást fog szenvedni. Továbbá a költség- 
vetés bevételi rovata is két oly tételt foglal magá
ban, melyeknek tényleges befolyása legalább is kér
déses. Értjük a behatási és tagsági dijak hátralékait, 
melyek összesen 6793 irtot tesznek ki és melyek 
valószínűleg évi jelentésünkben 4812 frtnyi összeg
ben jelzett, mint az ez idő szerinti behajthatlan kö
vetelések sorsára fognak jutni —  t. i. leírásba ho
zatnak.

A vagyon-mérleg adatai is épp ilyen betegség
ben szenvednek. Ott is a 6793 írtnyi hátralékok 
vagyon gyanánt szerepelnek, szerepelniük kell, mert 
jogos követelések és e szerint tényleges vagyon is, 
de nem fekszik a pénztárban és nem kamatozik, 
ennek kamataiból pedig sok utazási ösztöndíjat le
hetne kiutalványozni !

A behatási dijakból fölmerült hátralékok és 
különösen azoknak behajthatlan része pedig mind
addig fog szaporodni, mig a testületeknek meg nem 
adatik azon jog, hogy az iparigazolvá'nyok váltását 
ci testületek utján és azoknak előleges jóváhagyását 
a testületek maguk eszközölhessék. Ha ezen joggal 
fel van ruházva a testület, a .kor az iparigazolvány 
kiadását csak úgy fogja megtenni, vagy javasolni, 
ha az uj tag a be iratás i dijat előre lefizette. Ez 
esetben nemcsak a költségvetések, hanem a tén}’le- 
ges bevételek is nagy összegeket mutatnának fel és 
a testületek mindenképen megfelelhetnének hivatá
suknak és kövekezéskép áldozhatnának iparuk Tej - 
lasztésére is. De a inig a legtöbb ipartestület alig 
fedezheti kezelési költségeit, addig az általán js kép, 
melynek keretében a miniszter ur adatai találhatók, 
nem igen íog változni.

A  mi testületünk hála Istennek azon helyzet
ben van, mint fentebb szerencsém volt ki is mutatni, 
hogy tényleg az ipar felvirágoztatása érdekében is 
áldozhat és ha ez oty ideális mértékben nem törté
nik is meg, még a legközelebbi jövőben sem, mint 
azt czikkiró oly szépen kifejtette, annak tényleg 
segélyalapunk tovább építése és megszilárdítása az 
oka. Es azt hiszem, hogy \a segélyalap biztosítása 
legelső feladatunk. Ezzel tartozunk mindenekelőtt 
szakmánknak és a humanismusnak. Az idealismus 
szép dolog, de a sors rideg bánásmódja csak úgy 
enyhül, az életnek göröngyös és néha hosszú utai 
csak úgy egyengettelek meg, ha elszegényedett és 
aggkorra jutott szaktársaink öreg napjairól gondos
kodunk, ha azoknak életalkonyát, hanem is fényes 
villanylánggal, de legalább egy kis mécsessel be
világítjuk . . . És ezek után honnan veszi a jogot 
czikkiró arra, hogy a „Harpagon“ ezimet díjmente
sen adományozza a testület vezetőségének, —  nem 
tudom. En csak azt tudom, hogy : az én igazságom 
és czikkiró ur „arany igazsága" között nagy a kü- 
lömbség.

.Juszt Péter.

J e y  z ö k  öi^y v.
I* elvetetett Budapesten, 1899. április hó 7-én tartott 

fodrász mesterek nagygyűlésén.
G rxybovszky  Ignácz (egybehívó) üdvözli a megjelen

teket, örömének ad kifejezést, hogy a szaktársak oly szép szám
mal jöttek össze, kéri a nagygyűlést, hogy válaszszák meg a 
tisztikart. A nagygyűlés egyhangúlag következőket választotta
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meg. Elnök : Leiehter Lipót, alelnök: Grzybovszky Ignáez,
jegyzők: Paulik József és Karakás Gyula.

Leiehter Lipót elnök köszönetét tolmácsolja a kitün
tető bizalomért, hogy őt elnöknek megválasztották és igye
kezni fog ezen bizalmat kiérdemelni. Üdvözli a megjelent 
szaktársakat, ötömének ad kifejezést, hogy ily szép szám
mal megjelentek, mely az ügy iránti érdeklődést tanúsítja. A 
fájdalom hozott bennünket össáe — úgymond — szeressük 
a módot a mely bennünket kivezet, önökön áll, hogy meg
találjuk. Mindnyájan érezzük, hogy mennyire káros szak
mánknak a kontárok betolakodása úgy anyagilag, mint erköl
csileg. Sajnos, hogy az ipartörvény nem nyújt oltalmat a 
kisiparosnak, ezért kell társadalmi utón segíteni magunkon. 
Megvagyok győződve, hogy ha vállvetve munkálkodunk, 
úgy siker fogja azt koronázni. Ismételten üdvözlöm a t. 
szaktársakat azon reményben, hogy férfias magatartásuk 
által oly nívóra fogják emelni e nagygyűlést, mint a legutóbb 
tartott ipartestületi közgyűlést.

A nagygyűlést megnyitottnak nyilvánítom.
Az elnöki megnyitó beszédet általános lelkesedéssel 

fogadta a nagygyűlés.
Elnök figyelmezteti a jelenlevőket, hogy a ki beszélni 

akar az a jegyzőknél jegyeztesse föl magát.
Perin  János a végrehajtó bizottság nevében a követ

kező határozati javaslatott nyújtotta be, amelyet a nagygyűlés 
általános tetszéssel elfogadott:

H atározati javaslat.

Tekintettel, hogy a kontárok betolakodása folytán ipar 
águnkban létfentartásunkat, valamint iparunkat haladásában 
gátolják,

tekintettel, hogy az ipartörvény nem nyújt oltalmat az 
iparáért megküzdött iparosnak és egyenrangúvá teszi a kétes 
exisztentiát a becsületét féltő iparossal — kimondja a nagy
gyűlés, hogy :

I. oly fodrászsegéd, ki 1890. junius hó 80-ig bezárólag 
tovább is kontárnál működik, bpesti fodrász iparosnál semmi 
körülmények között nem kap alkalmazást.

II. Minden bpesti fodrász iparos nyomtatott kötelez
vényt tartozik aláírni a becsületszó kötelezettsége mellett, 
hogy 1899. junius hó 30-án túl kontárnál alkalmazásban 
levő segédet szolgálatába nem fogad.

Bpesten 1899. április hó 7-én.
Beadja:

A végrehajtób-izottság nevében 
Perin  János.

Ajánlja továbbá, bog}' választassanak kerületi biztosok, 
kik a kontárokat ellenőriznék, melyek egyúttal ellenőriznék 
azon segédeket, kik iparigazolvány nélkül a kaszárnyákban 
dolgoznak. Kívánatosnak tartaná, hogy egy küldöttség kérné  

föl a nagyméltóságu kereskedelemügyi miniszter urat, hogy
a fürdőkben dolgozó borbélyokkal tartassa be a vasárnapi 
munkaszünetet.

Karakás Gyula  azt ajánlja, hogy ne fogadtassák el 
semminemű határozati javaslat, hanem menjen egy küldött
ség a miniszter úrhoz és kérje az ipartörvény módosítását, 
hogy a kontárok megszűnjenek, továbbá ajánlja, hogy a 
kerületi biztosokat szaporítsuk, hogy azoknak módjukba legyen 
ellenőrizni a munkaszünet betartását, mely ellen különösen a 
kontárok vétenek.

Elnök fölöslegesnek tartja Karakás Gyula indítványát, 
meddő munka volna az, mert a mi kérésünkre nem fogják 
az ipartörvén3't revidiálni, azt csak akkor érhetnék el, ha

minden iparos közösen indítana annak
mozgalmat, hanem azt ő is ajánlja, hogy egy küldöttség 
kérje a keresk. minisztert, hogy a gőzfürdőkben a munka- 
sztinctet korlátozzák, továbbá melegen ajánlja Perin János
nak azon indítványát, hogy kerületenként több ellenőrt vá
lasszunk, kik a kontárokat ellenőrizzék, mert az a két 
ember arra nagyon kevés, kiket a testület kiküldött.

Rostássy Géza, ajánlja még a határozati javaslatot két 
ponttal kibővíteni és pedig, hogy

3. pontnak : mindazon segéd ki kontárokhoz áll komdi- 
czióba szaklapilag megrovatik, szintúgy a főnök is ki kon
tártól kilépet segédet fölfogad.

4. pontnak : a kontárok névsora a testületi helyiségben 
ki függeszted k.

Elnök kéri a nagygyűlést, hogy Rostássy indítványát 
ejtse cl, mert ezen mozgalom erkölcsi alapon áll, melynek 
nem czélja a terrorizmus, pelengérre állitar.ók a szaktársain
kat azzal, ha a szanlapcan közeltetnők a neveiket, küllőm
ben is ezzel semmi czélt nem érnénk el, mert a ki a becsü
let szó szentségét nem tiszteli, azt az sem alterálná, ha a 
neve a szaklapban közzé tétetnék. #

D iók József szintén a Rostássy indítványa ellen szólt.
Mivel többen a határozati javaslathoz szólni nem 

óhajtottak, elnök szavazásra bocsájtotta azt, a nagy gyűlés 
Perin János határozati javaslatát egyhangúlag elfogadta, 
mig Rostássy Géza pótló indítványát egyhangúlag mellőzte.

Elnök határozatikig kimondta, hogy Perin János indít' 
ványát a gyűlés magáévá tette.

Grzybovszky Ignáez ajánlja, hogy válasszuk meg a 
százas bizottságot, mely kerületenként saját kebeléből az 
ellenőröket kiküldi. A közgyűlés a következőket válasz
totta meg :

I. kerület : Bacsányi József, Bárány Lajos, Fölkér
Alajos, Friedricli Rezső, Harter János, Kern Venczel, Tetll 
János.

II. kerület: Burko Vinczc, Galaba József, Glasz Vil
mos, Horváth Ferenez, Knebel Jakab, Klein Péter Károly, 
Munyát Mihály, Számber Antal.

III. kerület : Bálya Mihály, Binder Miklós, Bognár La
jos, Bradács István, Flesch Domonkos, Huzer János, Kittel- 
mann József.

IV. kerület : Egerszeghy József, Gártner Henrik, Fried- 
Antal, Pfeiffer János, Bukur Vásza, Schöller Izidor, Sislán 
József, Skaul István.

V. kerület: Altmayer Lőrincz, Baehmann János, Biegelei- 
sen Henrik, Boda Jakab, Fandl Antal, Fillsinger Henrik, 
Hajdú József, Hepcsi Antal, Joszt Mihály, Kopsii Károly, 
Mihálylovics József, Oberding Bernát.

VI. kerület: Arth Jakab, Auth József, Baumann Károly 
Bájler József. Bingert Gyula, Brkics János, Buliért Péter, 
Ercy Miklós, Fritz Lajos János, Henczel József, Plepp 
Ádám, Herschaft Frigyes, Hermáim János, lllyevits Imre, 
Kruh Péter, Leiehter Lipót, Lindemann Péter, Meller Sándor.

VII. kerület : Barna Lajos, Bodis István. Bóta Károly, 
Brancsics Miklós, Burnách Imre, Eek Antal, Effenberger 
József, Érett Sebestyén, Freikopf Gusztáv, Gaál - István, 
Glasz Miklós, Hartmann János, Heinrich Péter, Hegyi Jó
zsef, Herschaft Ádám, Holzinger András, Hübáczk Ferenez, 
Ivasevics Jocza.

VIII. kerület : Alb János, Alsner Márton, Bak Sándor, 
Biller Károly, Buchert Miklós, Diók József, Dudics Gusztáv, 
elcz József, Hoch Henrik, Huszetty Mátyás, Kalinin Miklós
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Kapás János, Kaup István, Kempf Jakab, Kiszler Péter, Klug 
Jakab, Máhler József, Maksa Ferencz.

IX. kerület: Burprich János. Éles József, Galdon La
jos, Grzybovsky Ignácz, Könyvhegyi András, Perin János 
Biter Mihály, Verdes Árpád.

X. kerület: Gutmann Simon, Küchn Adóm, Mirszinsky 
János.

Eles József indítványozza, hogy a nagy gyűlés járja 
ki azt, hogy a kontárok beiratási diját 100 frtra fölemeljék, 
mig a képesített iparosokét leszállítsák.

Elnök mellőzni kéri Éles József indítványát, mely tör
vénybe ütközik, mert az ipardijat a törvény Írja elő.

Hosszabb vita után, melyben részt vett : Perin János, 
Szeglin András, Kruch Péter, Hollenbach N. és Bülös János, 
a nagygyűlés Éles József indítványát egyhangúlag mellőzte.

Rostássv Géza indítványozza, hogy a szaklapban kö
zöltessék azoknak a nevei, kik kontároknál vannak üzletben.

Elnök figyelmezteti szónokot, hogy már indítványát egyszer 
elvetette a gyűlés, azt ismét felfrissíteni nem lehet, s mivel 
Rostássy Géza az elnöki figyelmeztetés után is annál a 
tárgynál maradt, elnök a szót megvonta tőle.

Grzybovszky Ignácz indítványozza, hogy a legköze- 
zelebbi gyűlést a segédekkel közösen tartsuk meg. —

A gyűlés Grzybovszky indítványát magáévá tette.
Elnök, mivel többen nem jelentkeztek szólásra, megkö

szöni a szaktársak szives érdeklődését és azon méltóságteljes 
magatartást, melyet a gyűlés lefolyása alatt tanúsítottak. 
„A mai munkánknak csak akkor lesz eredménye, ha közös 
akarattal szivünkön viseljük a helyzetünk javítását.

A vezetőség, melyet ma megválasztottak, munkálkodni 
fog és igyekezni fognak a reájuk bízott feladatnak megfe
lelni. A kitűzött zászló mellett küzdeni fognak, megfogja ez 
a vezetőség mutatni, hogy nem frázisokat mond, hanem 
dolgozni fog, ez a vezetőség csak akkor hagyja el a 
zászlót, ha önök cserben hagynak bennünket. Magunknak 
kell dolgozni, ha helyzetünkön javítani akarunk. Ne múljék 
el önöknél az az érdeklődés, melyet itt tanúsítottak, ne le- 
legyen az szalmaláng, hanem barátaik között terjesszék az 
eszmét és szilárdítsák az összetartást. Nézzük a történelem 
lapjait, nagy dolgokat csak azok tudtak kivivtr, kik össze
tartottak és közös akarattal munkálkodtak. Még egyszer kö
szöni a méltóságteljes magatartást, melylyel bebizonyították, 
hogy a fodrászok bármily eszme kivitelére képesek."

A gyűlést bezárja.
Kmf.

L e ich te r L ipót Pau lik  József
elnök jegyző

Je gyzőkönyv
a budapesti borbély-, fodrász- és paróka-készitő ipartestület 
elöljáróságának 1899. évi február hó 23-án tartott rendes 
havi üléséről.

Jelen voltak : Joszt Péter elnök, Flesch Péter pénztár
nok, Könyvhegyi András elhelyező bizottsági elnök, továbbá 
Leichter Lipót, Hermann János, Kampf József, Huszetty 
Mátyás, Csillag Ágoston, Herschaft Ádám, Sztankovics Sándor 
és Bóta Károly előljárósági tagok.

Elnök üdvözli a megjelent előljárósági tagokat, felhívja 
figyelmüket a napirend fontosságára s az ülést megnyitja.

Bejelenti mindenek előtt, hogy a jegyző betegsége miatt 
az ülésen nem vehet részt, s minthogy helyettesítéséről gon
doskodva nincsen, a tömérdek felolvasás megejtésére Leichter

Lipót és Hermann János elölj, tagokat kéri fel. Az ülés me
netét feltüntető jegyzetek készítésére a jegyző segédet ren
deli ki.

Napirend 1-ső pontjánál a múlt ülés jegyzőkönyve fel- 
vastatván, minthogy az ellen senki részéről észrevétel nem 
merült fel, Hermann János és Könyvhegyi András által hi
telesíttetik.

Ennek kapcsán elnök bejelenti, hogy a jegyző beteg
sége miatt Huszetty Mátyásnak a jegyzőkönyvi köszönet 
még nem küldetett el, de remélhetőleg hamarosan postára 
fog adatni, miért is kéri az elöljáróság szives elnézését.

Tudomásul szolgál.
Napirend 2-ik pontjánál elnök jelenti, hogy az iparos

segédek megadóztatása tárgyában a székesfővárosi adófel- 
ügyelő által összehívott értekezleten résztvett s ott állást 
foglalt azon tervezett eljárás ellen, hogy a nyilvántartás 
czéljából köteles minden munkaadó alkalmazottait bejelen
teni és azok helyett az adót — a segéd béréből való levon- 
hatás jogosultsága mellett — sajátjából megfizetni.

E tárgyban az országos iparegyesület kérvénynyel fog 
a pénzügyminiszter elé járulni, hogy ezen kötelezettség alól 
a munkaadókat mentse fel. Minthogy azonban a törvény és 
a miniszteri rendelet értelmében a havi fizetést élvező segé
dek adókötelesek, alig van rá kilátás, hogy e kérvénynek 
kedvező eredménye legyen.

Tekintettel pedig azon körülményre, hogy a szakmánk
nál alkalmazott segédek rendszerint havi fizetéssel vannak 
felvéve, ennélfogva czélszerű lesz azon expedienshez folya
modni, hogy segédeinket ezentúl heti fizetéssel alkalmazzuk 
és jelentsük be, a mely körülményre a tagtársak figyelme 
a szaklap utján felhívandó. —  Elfogadtatik.

A múlt ülés határozata folytán Molnár Lajos és Bur
prich János indítványának a mai ülésen kellett volna tár
gyaltatni, minthogy azonban az illetők nincsenek jelen, en
nélfogva e két indítvány a legközelebbi ülés napirendjére 
fog kitűzetni.

Minthogy a mentőegyesület az első segélynyújtásról 
folytatólagos előadásokat fog rendezni, a melyen ug}- a fő
nökök, mint a segédek részt vehetnek, ennélfogva, annak 
bejelentése mellett, hogy a meghívókat már széthordatta, 
indítványozza, hogy a „Szabad Lyceum" előadásai, a meg
tartott előadásokért járó dijak egyidejű elküldése mellett, ez 
idő szerint szüntettessenek be, oly értesítéssel, hogy a jövő 
télen a felolvasások megtartására a „Szabad Lyceum" újra 
felkérendő. — Tudomásul szolgál.

Jelenti továbbá elnök, hogy Molnár Lajos a szakisko
lánál viselt vezetői állásáról lcvélileg leköszönt.

Az elöljáróság a lemondást nem fogadja el, hanem an
nak visszavonására Sztankovics Sándor vezetése alatt Leichter 
Lipót és Könyvhegyi András előljárósági tagokból álló kül
döttséget meneszt Molnár Lajoshoz.

Napirend 3-ik pontjánál kimondja az elöljáróság, hegy 
a közgyűlés f. é. márczius hó 17-én (pénteken) d. u. 4 
órakor az uj városház közgyűlési termében fog megtartatni.

Napirend 4-ik pontjánál elhatározza az elöljáróság, hogy 
az alapszabály 26-ik szakaszához pótlásul a következők ig- 
tatandók be : „Az iparhatósági biztos tiszteletdijban részesülhet.

Napirend 5-ik pontjánál az 1898. évről szóló jelentés 
egyhangúlag elfogadtatik és annak lelkiismeretes és körül
tekintő összeállításáért jegyzőnek köszönet szavaztatik.

A testület, szakiskola és segélyalapra vonatkozó pénz
tári kimutatásokat az elöljáróság egyhangúlag elfogadja, 
nemkülönben az 1899. évi költségelőirányzatot is.
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Napirend 6-ik pontja az évi jelentés elfogadása folytán 
tárgytalanná válik, mert ott már meg van téve a tiszta ma
radvány 75 százalékának a segélyalap javára leendő fordí
tása iránti javaslat.

Napirend 7-ik pontjánál kimondja az elöljáróság, hogy 
a teremrendező bizottságot az egész testületi elöljáróság 
fogja képezni, oly kötelezettséggel, hogy a közgyűlés láto
gatottságát is biztosítsák az által, hogy mindenki igyekezzék 
ismerőseit a közgyűlésen való megjelenésre rábírni.

Napirend 8-ik pontjánál olvastatott a budapesti hentes- 
ipartestület, a kolozsvári ipartestület, a miskolczi fodrászok 
„Aczélhang" dalegyletének tiszteletjegyek kíséretében küldött 
báli meghívója. — Tudomásul szolgál.

A budapesti fodrász-segédek önképző köre jelmez
estélyre hiv meg s tiszteletjegyet küld. — A tiszteletjegy 5 
frttal váltatik meg.

Az országos ipar-egyesület az alsó fokú ipariskolák 
oktatási idejének meghatározása ügyében a székes fővárosi 
tanácshoz benyújtott memorandumát küldi meg. — Tudo
másul szolgál.

A IV-ik kér. elöljáróság azon határozata, a melylyel 
Rosenthal Czecziliát a testületi elnök ellen emelt alaptalan 
panaszával elutasította, tudomásul vétetik, valamint az 
Egyesületi lapok szerkesztősége által beküldött előfizetési 
felhívás is.

Huszár Mátyásnénak testületi beiratási és taguij tarto
zásának részletekben leendő törleszthetése, Wieselmann 
Laurának segélynyújtása iránt benyújtott kérelmét az elöl
járóság nem találta teljesíthetőnek.

Indítvány és több tárgy nem lévén, elnök megköszöni 
az előljárósági tagok támogatását, és az ülést bezárja.

Kmf.
Könyves Kálmán, jegyző.

V e gye s  hírek.

Hinkl Ádám eljegyezte Katona Ilonka kisasszonyt.
Elhalálozás. Mint részvéttel értesülünk, Gaal Kálmán 

székesfehérvári szaktársunk neje szül. Baranyai Erzsébet, 
életének (33-ik évében meghalt. Béke poraira !

„Kontár ügy“ czim alatt Paulik József ur tollából la
punk múlt számában czikk jelent meg, melyben szemrehá
nyással illeti az ipartestület elöljáróságát, hogy a kontárokat 
nem szorítja a törvény keretébe. Utána jártunk a dolognak, 
hogy meggyőződést szerezzünk, vájjon Paulik urnák állítása 
igaz-e és meggyőződést szereztünk, hogy az ipartestület elöl
járósága minden oly esetben, a mikor a kontárok alkalmat 
nyújtottak kihágásra, megbírságolta őket.

Ezt tartottuk kötelességünknek az igazságnak megfele- 
lelően Paulik ur czikkére megjegyezni. (A  s/.erk.)

Harcz a kontárok ellen A budapesti fodrásziparosok 
f. hó 7-én nagy gyűlést tartottak a nészinház-utezai Wéber- 
féle vendéglőben. A nagy gyűlés czélja az volt, hogy egy 
nagy mozgalom szerveztessék a kontárok betolakodasa el
len iparunkban, továbbá, hogy a fürdőkben a fodrász ipar 
tizésére a munkaszünet behozassák. A tágas helyiség zsufo- 
ásig megtelt és valóban büszkék lehetünk, hogy szaktársa
ink lelkes érdeklődést tanúsítanak mindenkor, ha az ipar 
becsülete forog koczkán. A megtartott nagygyűlésen a bu
dapesti fodrászok értelmisége mind ott volt és bizton állít
hatjuk, hogy ily összetartás mellett el fogjuk érni ezé- 
lunkat.

A tanoncz-szakiskola megnyitása. Értesítjük t. szaktár
sainkat, hogy a tanonczszakiskolai tanfolyam f. évi április 17-én 
fog megkezdődni, a melyre beiratkozni a testület hivatalos helyi
ségében már most is lehet. Szükségtelennek tarjuk, hogy 
itt tüzetesebben fejtegessük a czélt, a melyet a szakiskola 
hivatva van szolgálni. Hiszen úgyis minden szaktárs tudja, 
hogy saját és ipara érdekében cselekszik, ha tanonczainak 
módot és alkalmat nyújt, hogy az iparűzéséhez megkiván- 
tató gyakorlati ügyességet minél inkább elsajátíthassák. E czélt 
van hivatva szolgálni a tanonczszakiskola. Miértis bizalommal 
kérjük tagtársainkat, hogy minél számosabban Írassák be 
tanonczaikat s e . által bizonyságát adját annak, hogy a 
saját érdekük, a szakma jövője és fejlődése iránt helyes ér
zékkel viseltetnek. Nagy szükségünk va i erre különösen 
most, a mikor az üzleti visszonyok általános megrosszabbo- 
dása és folytonos visszafejlődése veszélylyel fenyegeti anélkül 
is sok gondot okozó existencziánkat.

Budapest 1899 márezius hóban.
A z elnökség.

A német munkásbiztositás eredményei. Az a nagy szo- 
cziálpolitikai törvényhozás, melyet a német birodalom I. Vil
mos császár híres 1881-ikí manifestuma óta életbeléptetett, 
legkézzelfoghatóbb módon a munkásbiztositásban nyilvánul. 
Az 1898. évben az egy milliót haladta meg azoknak a mun
kásoknak a száma, kik a munkásbiztositási tői vények alap
ján járadékokat és egyéb kárpótlásokat húznak. A baleset
biztosítás terhére 582 ezer, az aggkor és rokkantság esetére 
való biztosítására pedig 51(1 ezer egyén élvezett járadékokat 
71.7, illetőleg (11.9 millió márka, összesen tehát 133 millió 
márka erejéig. Az esztendő minden napjára tehát körülbelül 

millió márka kifizetett járadék esik, a mibe a közigazga
tási költségek nincsenek beszámítva. Ha ezeket, továbbá a 
harmadik nagy biztosítási ágat, a betegség esetére való biz
tosítást is számba vesszük, mintegy’ eg\' millió márka napon
kint kifizetett jutalékot kapunk.

A  fürdőkről.
(Beküldetett.)

Szaklapunk utóbbi számaiban, többen rámutattak a 
kontárügyből kifolyó iparunkat megsemmisíteni készülő hát
rányokra. Miután hiszem, hogy nem fognak e fölött az irá
nyadó faktorok elsiklani, még egy, — iparunkat érdeklő 
dologra akarom t. szaktársaim figyelmét felhívni.

Mi világvárosi borbély és fodrászok, (méltán nevez
hetem világvárosnak,) miután ez adja meg az okot felszóla
lásomhoz : sok érdekünket sértő dologról megfeledkezünk, 
mig kisebb dolgok miatt készek vagyunk a kés hegyig menő 
harezot is véghez vinni. Hogy’ ne legyek hosszadalmas, je
lenleg nem térek kisebb dolgokra, hanem felszólalásom tár
gyáról beszélek.

Van Budapesten vagy' tizenhat nagyobb fürdő, köztük 
legalább is tiz, melyben a mi iparunk is érdekelt szerepet 
játszik. Ez mind igen szép világvárosi szempontból, de 
nem hasznos iparunkra nézve. Hogy miért nem, arra is 
rátérek. — E fürdőknél egyes szaktársainknak, bizonyos 
megállapított évi bért fizetnek a vendégek kiszolgálásért.

Es ezen szaklársaink végeztetik segédeikkel (sajnos 
vasárnapi munkaszünetben is) a fürdővendégek kiszolgálását. 
Jobban mondva, ezek hajtják a fürdő tulajdonosok malmára 
a vizet. Pedig higyjék el, még eddig soha sem volt a vizük
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apadó felben, csődjog szempontjából. Hogy jó szivüek, szol
gálat készek vagyunk, azt a szeretet törvénye is parancsolja, 
hanem, hogy ezzel önmagunknak, iparunknak ártsunk, azt 
sem a bibliai, sem egyéb miniszteri paragrafus nem kívánja, 
avagy nincs-e iparunknak ártalmára, ha eme díjtalan kiszol
gálást mi üzlettulajdonosok érezzük meg.

Jól megfontolva e dolgot, legalab is 30, mond haimincz 
szaktársnak nyújthatna biztos megélhetést, e kiszolgálásokért 
járó, megfizetett összeg. — Hiszen manapság csak is e miatt 
járnak a fürdőkbe. Es a fürdőzés csupa mellékes dolog, 
úgyszólván ráadás, csak azzal a kiilömbséggel, hogy e ráa
dás czimén fizetik a meghatározott összeget. Melyből ugyan 
átlag is, vajmi kevés jut azoknak is, akik hajtják a tisztelt 
részvényesek stb. malmára a vizet.

Íme ez egy orvoslandó baj a mely halasztást nem tűr
het. Bár több ilyen dolgot hozhatnék fel, melyek iparunkra 
káros behatással vannak; de azt tartom, ha a pióczának 
csupán a fej nélküli részét vesszük ki a testből, még a benn 
maradt rész folyton szívja a vért, mig csak eltávolítjuk egé
szen. Tehát végezzünk először az egyikkel és úgy a másik
kal és mindenestől távolítsuk el az iparunk testén élősködő 
ártalmas pióczákat. Mert a mai sanyarú viszonyok között, 
még legyet is bajos egy csapással hetet ütni.

Én hiszem, hogy jól felfogott érdekében, minden szak
társam oda fog törekedni, hogy mielőbb megszűnjön minden 
a mi iparunkat sértő viszás állapot.

Mert, ha ezt nem tesszük és nem vagyunk résen, las
san oda jutunk, hogy vendégeink gőzfürdőt követelnek a 
borotválás mellett ráadásul.

Czillich Péter
fodrász.

Szerkesztői üzenetek.
M. D. A. London. Czikkét legnagyobb sajnálatunkra 

nem közölhetjük. A női szaktanfolyam megteremteset a bu
dapesti fodrászok összesége megelégedéssel várja, tehat 
nem adhattunk helyet az ön czikkenek akkor, amiidam igaz 
ságtalan kritikát gyakorol afölött. Írjon nekünk szakcikkeket, 
azt a legnagyobb készséggel hozzuk lapunkban. Ezzel szol
gálatot tesz iparunknak és hálára kötelezi a tanulni vag> o
ífiusáizot. Szívélyes üdvözlet! , ,

B. M. Bécs. Legyen maggyőződve, hogy oly egyenek 
vették most a kontárod ügyét kezükbe, akik kitartással fogna < 
munkálkodni. Eredményt persze csak úgy érhetnek el, ha a 
fodrászok összesége egy zászló alatt fog velük küzdeni. .
összetartásban rejlik az erő. Üdv. (

T. 1. Budapest. Czikke nem aktuális tehat nem kozolhcto.

F o d r á s z  üzlet,
régi jó üzlet, igen látogatott v e n d é g  körrel, családi
körülmények folytán eladó, 
nosnál : fiÉHClis

Bővebbet a tulájdo- 
Soroksári-utcza l7.

Eladó.
Két uj forgó-szék bükkfából 1) írtért, két drb consol- 
asztal márványnyal drbja 5 írtért, egy cassaasztal alig 
használt szinte fehér márványnyal 4 írt 50 krért eladó.

V á ra d ! S án d o r fodrász K ö rmend.

Felelős szerkesztő: L e ic lite r  Lij>ót. 
Belmunkatársak: Ilerm ann János, R é tlily  Árpád és 

Horváth Ferencz.
A kéziratok legkésőbb 8 és 24-ikéig bezárólag küldendők be. 

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kiadja: Nagel István könyvnyom dája, Budapest. 

V II., Vörösm arty-uteza 17.

\
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f£éú,i jő  hírnevű, többszörösen  kitüntetett Szel^ula-féle

BOROTVA SZAPPANT
mely kitűnő jó minősége által minden más gyártmánynyal versenyez, ezentúl tetemesen 
leszállított áron: 1 kilót (14 drbot) Budapesten á 40 krért, vidékre 5 kilós postacsoma

gokban bárhová bérmentve szállítva 2 irt 50 krért ajánlom.

©■'C7’ "tói is:"C!Llö3o.l©g © © s é g r e s o o .:
tuczat frt kr.

Brillantin  díszes kiállításban finom virág

illattal, nem romlik soha, nagy üvegekben 

Magyar bajusz-pedrő nagy brill, üvegb.
„ „ erősebb bajusznak

2.40 

1.80
2.40 
9.—

tuczat frt kt.

K eleti h&jf'estöszer biztos rögtöni hatás
sal, szőke, barna, sötétbarna, vörös és 
fekete színnek . 1 üveg 1 frt 20 kr. 14.00

Tannin ola j a haj kihullása ellen 1 üv. 50 6.—
Fejkorpa  v iz  hajkorpa ellen 1 „ 50 6.—
F e j korpa kenőcs „ „ 1 tégely 30 3.60
Szörvesztő  tökéletesen ártalmatlan 1 üv.80 9.60Arany haj viz  . . .  1 üveg 75 kr.

Összes más fodrász czikkek szinte legjutányosabb áron nálam kaphatók. 
Szétküldés legszolidabb kiszolgálás előfizetés vagy utánvét mellett pontosan eszközöltetik.

Rendelések czime: 3  Z  O  2sSZ "C L  X  ©  J0

Budapest, Váczi kiirut 5~.
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Figyelmeztetés!

éltóztassék szives tudomásul venni, hogyM . az
immár Istenben nyugvó boldogult férjem : Dankovszky 
István úr által 20 év előtt alapított:

ha] és illatszer-üzletet nagyban és kicsinyben
ugyanazon bejegyzett ezég alatt, hasonló kiterjedésben, 
kellő tőkével, a sok éven át bevált kereskedelmi és 
technikai vezetés és az összes gyakorlott munkaerők 
közreműködése mellett folytatni fogom.

Szives jóindulatát, melyben boldogult férjemet része
síteni kegyeskedett, méltóztassék számomra is föntartani.

Kiváló tisztelettel

Dnnkovszkv István özvegyeV Ov
V., Wurm utcza 5. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. 
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Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben

Miért iuMlvclik? — Miért használják ? 
A Jászsági bajiíszped?öt!

? ?® <9 ■ú
Mert semmi körülmények között sem keményszik 
meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt áiiásban 
megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. 
Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő 
anyagok pedig a bajusz növésere is kedvezők. 
Ugv hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál 

fogva bárkinek is ajánlhatom.
Fehér, barna és fekete színűben : kis doboz tő kr. nagyobb 
doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33°/„-ot és ingyen csomago
lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentcsséget is biz
tosítok.

B S o í ' í I a *  t l a i i « m  gyógyszer sz
Já szb e ré n ybe n

Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászber" nyben.
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• 0 ám ■■■■-v .^ y  t̂azs</ ffiin vttdMjD mAjno u
Borbély- és fodrász-üzletek, valamint üzleti be

rendezések vétele és eladása nálam pontosan cszközöl- 
hetők. Előjegyezve vannak kisebb-nagvobb rendű üzle
tek 150— 10,000 írtig; — alkalmi vételek részletfize
tésre — is. — Értekezhetni V ú r y  
IV., Ujvilág-utcza 18. Fodrász ipartestületnél d. e. 8-tól 
9-ig és d. ti. 4— 9 óráig.

i I B B B B a H a n B H B B B B B B n R a & i g B K

FIjfASNER JüAJOS
v i l l a n y e r ő v e l  b e r e n d e z e t t

aczéláru-kersskGdéss és müköszörülésG 
B u d a p e s t  VII., J z se f-kö ru t  21.

Ajánlja :

Borotválókés jellel : Bengal.
.lolinson, Dodge. 7 csillag,

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Pié.fen, Johr.- 
heilfort, stb legjobb öb.ösre 
köszöt üléssel minden sze
lességben, darabja 1 150,
1 70, 2. — , 2.25, 2 80,

3.— frt
Borotválokés 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 — , o.—  lrt(
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságb tn, darabja 1 40,
1.70, 2 - ,  2.10. 2.50, 2.70,

8.— , 3.40 frt.
Báriyánt Hajvágógép 5 —- 
Báriyánt-Szakalnyiro 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakalnyiró 5 .—
Fenöszijak darabja — .80,
— .00, 1 —, 1.20, 1.50.

2. - ,  2.50, 3.— frt.
Lehuzó-kövek darabja 1.—
1.25, 1.50. 1.80, 2 -  v.25,
2.50, 2 80. 3 . - ,  3 50 frt.

Hajfodorilóvas német és valódi franczia, 
darabja .40. 50, — .00 kr.

Köpö.y/as darabja 4 — 4.50, 5.— , 5.50,
, (5 50. 7.50,8.— fit.

Ervágo darabja 1.40, 1 50, 2.— , 2 50,
2 80, 3 írt.

Fogszersztiinok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.80, 3.
4-— frt Fog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 150. 1.80, 2.
2.25, 2.50, 2.80. 3__ frt

Köszörülések á ra :
Borotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 

70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él 30, hajvágó olló 30 kr.

Megrendelése k v idékre  gyo rsan  és pontosan eszközöltetnek
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villany és légszesz erővel berendezett

borotva homorú -í^öszörüideje.
A c z é l  á r u  Fakcár*.

B  U  U  A P E S  T. V i l i . ,  B  A  Bt O N N - U  T  C1 Z  A 5. B /  A Jfl
Első magyar

November hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át, melyre
felhívom b. figyelmét.
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Az eddigi eljárás, 
alakot elérhető 
sok kiséri 
ját és hely 
zsíros.
fog tartozni és ug\ az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüsége következtében szívesen 
fog vetetni. °  ö

N a g y b a n i  b e s z e r z é s i  á r a  I d a r a b n a k  3 0  k r .
E la d á s i  á r a  • i f i n

. "  P  bajuszéi ösitő már hónapok óta kitűnő sikerrel és általános elismeréssel próbáltatott
ki es m«'i mar majdnem teljesen bevezetett ezikk, mely általános kedveltségnek örvend.

. ,\e. reklámtábla, pompás, rikító színben minden megrendelőnek ingven és bér
mentve küldetik vagy mellékeltetik.
. . ” CHIC“ törvényileg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól
• ek a legelső^ sorban is a vevőközönséget károsítják.

„CHIC bajuszerösitö, a bajuszt 11—8 napig a kívánt helyzetben tartja.

Jó tu la jd o n s á g a i :

megóvassék, me-

J • ^kies benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
2. Hatása a bajuszra két perez alatt a legszenzácziósabb módon mutatkozik.

i , ‘ /a!’:!'sz’ yielyet fésűn át a „CH C“ bajuszerősitővel bedörzsölnek és nyomban
ri T  alkut,>ck, 2 - 3  napon at a legszebb helyzetben marad és alakját, mely

szes szerinti marad, ez idő alatt egyáltalán nem változtatja.
c/u 4' ' )  ba:,usz:erof,1.tü a baJuszt megpuhitja és hajlékonynvá teszi, a szőrszálakat 

vitt, sót azok növését előmozdítja.

ra a 
tet-

nem mere-

o. A „CHIC“ ezen hatása utolérhetetlen és semmiféle más hasonló szer által
m h h e v 1 betJ ’ * sein e*> m'®rt 's a közönség érdeke, hogy utánzatokkal
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszsze.

meg
vagy

csak 
más leg-

IF'elta.liá.lója,: I D S / IT I L Í I íZ  O  T 7 " S !Z i 11^137“ I s t v á n
illat a z , ©rész

Budapest, V. kor., Wurui-utcza 5. szám. 
inhh m i n « S í t ' kaphatÓ a f°drász és borbél-v szakmába vágó összes kellék és berendezés lea- 

peim éra tttdvalevIlég'majSt'"neTvetlrés"évéi ' i ^ l l t ^ T r i  r  fan!crík"\ * » ^ l l v á g ó  gé-
.érnénk  u h u  b e 5 í^ ,n, , r C T ^ ^ . AÎ r ^ ^ ^ ly

Az i,*a,ászal legkiválóbb kiilönlegesíésoim a következők:

Eau-oe-Cologne, Eau-rfe-Quinine, Eau-de-Portugal, Cftampoing, Eau-Tonique, Eau-vegelale, Vinaiere-de-Toilette

L^ujabt, é. in.,.,.! árje„y,eá,m n ár . * + *

Nyom. NaRel István könyvnyomdájában, HadapeM. Vörósmarty-utczn 17




