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A mi harczunk.

(L ) Pusztuljanak a kontárok. Ez a mi jelsza- 
vunk, ezt irtuk zászlónkra. E jelszó megvalósításán 
munkálkodnak szaktársaink, a kiknek lélföntartását 
a kontárok annyira megnehezítették, hogy ösztön- 
szerűleg is a menekvés útját keresik. A kiadott 
jelszó nem hangzott el a pusztaságban, szaktár
saink megértették és csatasorban állanak, mert be
látták végre, hogy iparunk ma nem egyéb közpré
dánál. A panaszt felváltotta a munkálkodás, mely a 
czélhoz vezet. Almunkból fölvert a haladó kor, a 
melynek minden osztálynál van megálló helye és 
haladást parancsolt nekünk is.

Az az osztály, mely nem érti meg a kor hivó 
szavát, nem életképes és nem való a modern szá
zad keretébe. Az az iparág, a mely a sárban íet- 
reng és annak munkásai némán, összetett kezekkel 
élvezik a tétlenséget, nem a modern század szü
löttei és nincs is joguk az „iparos" elnevezésre.

Tekintsünk végig iparunkon. Valamikor privi
légium volt az és ma nem egyéb, mint egy köz
kereseti társaság megélhetési forrása. Iparunk a mai 
állapot szerint elzüllött. Manapság, a mikor a reform 
tetőpontján hirdeti a világosságot, a mikor a leg
utolsó kunyhó lakója is az értelem fokát igyekszik 
elérni, bűn volna, ha mi némán néznénk, hogy a 
kontársereg mint osztozkodik iparunkon. A legszebb 
eszmét is eltemeti a nembánomság. Talán csak lesz 
annyi értelem mindegyikünkben, hogy belátjuk, 
miszerint iparunkat haladásában a kontárok gátol
ják ? És ha ezt belátjuk, lesz annyi elhatározás és 
kitartás is bennünk, hogy „megálljt" kiáltsunk ne
kik. Mitőlünk függ, hogy czélunkat elérjük. Ha

minden egyes szaktárs be fogja látni, hogy a kö
zös erő összegyűjtése által lehet csupán az eszmét 
megvalósítani, akkor íölépiljük újra iparunkat és az 
tisztán fog állani, mocsoktalanul.

El kell érni czélunkat, mert hisz a segédi kar 
is örömmel csatlakozik mozgalmunkhoz és segéd
kezet nyújt a gaz kigyomlálásánál.

Hiába igyekeznek egyesek a segédi kart —  a 
gyomorra való hivatkozással —  megmételyezni, 
láttuk a nagygyűlésükön azt a kitörő lelkesedést, a 
hol mint egy test kiáltották, hogy : „pusztuljanak a 
kontárok."

Meddő munkát végeztek egyesek, a mikor a 
fiatalság tüzét akarták eloltani, az eszmét belőlük 
kitépni. Tessék a zugó viharnak megparancsolni, 
hogy fékezze haragját, avagy az igazságnak útját 
állani, a mikor elemében van és sújt. Az ember
ben lakó lelkesedés tüzét ne tévesszük össze a 
gyufával. Amazt isteni és ezt a technikai erő bírja 
hatalmában.

Mindenütt akadnak indifferens emberek, a kik 
előtt a végczél nem az eszme megvalósítása, hanem 
a gyomor. És ha már szinleg összetartást tanúsí
tanak, ezt azért teszik, hogy gyomruk irányában 
ne legyenek mostohák. A  ki csak a gyomrát iste
níti, az lealacsonyodott az állat mellé és ne kérjen 
just a társadalomtól. A mi mozgalmunk megköve
teli, hogy úgy a szaktársak, valamint a segédi kar 
lelkesedéssel legyenek eltelve. Az, ki csupán a sa
ját drága bőrét félti és munkaerejét nem akarja a 
közjó érdekében feláldozni, az ne kövessen bennün
ket, mert eloltja bennünk azt a tüzet, a melylyel a 
teremtő felruházott bennünket. A mi harczunk ko
moly, tehát oly emberekre van szükségünk, a kik
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csak akkor tudnak dolgozni, ha nagy munka előtt 
állanak. Majd eljövend az idő, a mikor munkánk 
gyümölcsét megérve fogjuk látni, a mikor iparunk 
erős talapzator fogja hirdetni becsületes, kitartó 
munkánk fényes sikerét.

Lelkesedéssel lépünk ki a porondra és kitartás
sal fogunk küzdeni a közjó érdekében. Erős kézzel 
mentünk a munkához, czélunk elérésében nem is
merünk akadályt, csak czélt, a melyet isten segít
ségével el fogunk érni. Pihenni csak akkor fogunk, 
ha iparunkat megtisztítottuk a kontár-piszoktól. De 
azután édes lesz a pihenés, nem lesz iparunk köz
préda. Ezt akarjuk, ezért harczolunk.

A k o n tá ro k  elleni m o z g a lo m  

1894-ben.
(//. J .) A szőnyegen lévő kontárok elleni mozgalom 

ügye, sokaknak emlékezetébe hozza azon első ilynemű moz- 
galmat, amely 1894-ben volt és pedig a segédi karrészvéte
lével. Az első mozgalomnak ugyanaz volt a czélja, mint a 
mostaninak, de alapos a reményünk, hogy a mostani mozga
lom sikeresebb leend és megfogja végre hozni a várt ered
ményt, t. i. a kontárok kipusztitását iparunkból. Készemről 
azonban igazságtalannak tartom mindazon állításokat, mintha 
az első mozgalomnak semmi eredménye nem lett volna. Még 
most is bebizonyítható tény, hogy az akkoriban létezett kon. 
tár üzleteknek több mint fele, a mozgalom 3 havi időtartama 
alatt, vagy egészen megszűnt, vagy képesített fodrászok tu
lajdonába ment át. Már most föltehető az a kérdés is, hogy

a reákövetkező egy pár jobb év, nem e éppen már azon 
első mozgalomnak volt e eredménye ? Nincs tehát igazuk 
azoknak, akik az akkoriban adott pár forintjuk sorsán még 
most is keseregnek és azt kérdik, hogy hová lett a pénz ?

Az első mozgalom alkalmával, gyűjtés utján befolyt 
270 Irt 10 kr. Ebből az összegből a kontároktól kilépett se
gédeknek kiosztatott 127 frt. A fönnmaradt 143 frt 10 kr pe
dig a segélyzések beszüntetése után, az arra fölhatalmazott 
bizottság, a szakiskolai alap gyarapítására fordította.

Erről bárki, bármikor meggyőződést szerezhet. A se
gélyzéseket pedig azért szüntette bt a bizottság, mert azon 
sajnálatos meggyőződésre jutott, hogy egyes segédek, miután 
hetekig élvezték a segélyezést, ismét beléptek üzletbe — kon
tárokhoz. A jelenlegi mozgalom sokkal jobb, egészségesebb 
alapra van fektetve és merem állítani, hogy a te ljes s iker 
csokis o szók torsok összeségének k ita rtó  buzgalmát ól 
függ-.

K mozgalom és annak pont ozatoihoz való hű ra 
gaszkodás ne legyen időhöz kötve, hanem legyen az 
egy , rendszeres folytatólagosan működő önvédelm i eszköz 
mindaddig, in ig k itűzött c té l unkát és ig y  tiszte*, 
séges megélhetésünket el inon értük. Nem kívánjuk mi a 
más tulajdonát, de a sajátunkat megvédeni kötelességünk, 
mert már annyira vagyunk, hogy megélhetésünk- ké.dése fo
rog koczkán. A közterhek napról-napra szaporodnak, hogy 
már görnyedünk alatta, az ujabbi adóemelés éppen most 
folyik javában és az állam mégis minden jött-mentnek privi
l é g i u m o t  osztogat azért, hogy létezésünket lehetetlenné tegye. 
Vége szakadt immár annak a híres hazafias áldozatkészség
nek, mert nem bírjuk tovább, érzéketlenné tesz bennünket 
a nyomorúság hát hogyan is tegyünk eleget polgári köteles
ségünknek ?

Vagy azt hisszik talán az intéző körök, hogy a hazafi- 
ságból megélhetünk ? Nincs ott érzék a kis ember, az iparos

Tárcza.

Ip a ru n k  h a n y a t lá sa
ni.

Az ember földi rendeltetése a küzdelem a jó és nemes 
után, hogy a gyarló porhüvelyének, melyben a lélek lakozik 
maradandó memóriája legyen, a lélek fényessége e hüvelyen 
keresztül is látható legyen. Mindenki önmaga szabja meg 
életének utait.

Milyen is életünk ? Gyöngén ringatva jó anyánk ölén 
derül fel életünk hajnala ; mikor még messze a nagy idők, 
mélyen pihen a mosolygó szerencse, mely jövőben boldogít 
és az irigy sors haragja, mely később életünk egére sötét 
homályt von ; visszatartja mindezt az aggódó édes anya sze- 
retete, gyöngéd gondviselése, mely őrzi aranyos reggelünk- 
Majd kinyiinak korunk kertjének virágai cs mi azok illatát 
élvezve játszuk el a gyermekkor ártatlan játékait.

Azonban az évek nyiltsebesen futnak, a gyermekből 
ifjú lesz, ifjú, kinek keblében a szép remények tündér palotái 
épülnek, kinek vágyai előtt nyitva áll az ég ! De meddig tart-c 
boldog ábránd ? — Rövid és komoly reá a felelet ! — Addig 
mig az élet küzdterére nem lépünk, arra a nagy színpadra, 
melynek neve : világ. Kibocsájtva a szülői védő szárnyak alól, 
egyedül magunkra hagyatva állunk e nagy világban, hol 
mint egy óriási vásárban, vevők és eladók zaja tölti be a 
végtelen térséget. A hullámzó tömeg közé elegyedve keressük

létünk biztosításának nélkülözhetetlen eszközeit és ezek be
szerzésében kit erre kit arra ragadnak a nagytömeg tolongó 
árjai, mindenki halja a rideg valóság kiábrándító parancs 
szavát, sorakozzál hivatásod zászlaja alá hol „küzdve bízni“ 
jelszavunk, küzdve és mindig küzdelem mig meg nem ha
lunk. A munkaképes ifjúból tehetetlen öreg lesz, ki munkára 
képtelen, ki az ifjúkori munkájának gyümölcsét élvezi.

Szaktársaim ! Van-e reményetek, hogy aggkorotokban 
megédesíti napjaitokat az ifjúkori küzdelmetek gyümölcse ? 
Alig hiszem ! Ám jó gyermekeitek, unokáitok szerető szive, 
ifjú karjaik számotokra is megszerzi, a . mindennapi kenyeret 
mit emelt homlokkal fogadhattok cl, hiszen nem henyéltetek, 
küzködtetek, munkálkodtatok egy emberöltőn át. Nincs mit 
pirulnotok.

Való igaz, hogy gondok között őszült meg fürteitek, 
de ez az ősz fej mindenki által tisztelt légyen, ez a legke
vesebb mit hozzád tartozóid tőled követelnek, mert ha nem 
igy lészen, és nékik pirulni kellene, az borzasztó lenne.

Megérdemli ez, hogy gondolkozzunk felette, mert rósz 
tulajdonsága az a csörgő sapkának, hogy a csörgést akkor 
is vélik hallani, mikor már letették azt.

A helyes utat válasszuk ki mely az életből kivezet és 
akkor a boldog megelégedés hű árnyékként kiséri lépteinket 
a néma hantig, hol remény, félelem és fájdalom örökre elte- 
metvék. Tisztesség iratik akkor a sirfára és örökké ragyogó 
példa emléke lesz a sir, mert csak ez maradandó a földön. 
Segits magadon és az Isten is megsegít.

(Fo'yt. köv )



ránt. Félnek ott a munkától nagyon. 10 éve kopogtatunk az 
ipartörvény módosítása végett: és a mai napig siket fűire ta
láltunk, pedig a kontár invázió folytán a megélhetésünk a 
legkétsegbeejtőbb. Szinte hihetetlen az a közönyösség, amely- 
lyel az államhatalom viseltetik, egy ország számottevő 
polgáraival szemben. Ne dicshimnuszokat zengjünk tehát mi is 
egy ujonan polczra lépett minister odavetett frázisainak, 
mert azokat úgyis csak a saját nimbuszának növelésére 
használja, hanem védjük meg érdekeinket magunk, mert kü
lönben mihamarabb vándorbot lesz az osztály részünk.

É b re d jü n k !
Tisztelt szaktársak ! E szavakkal fordulok önökhöz, 

mint tesvéreimhez, mert e szó alatt rejlik az, a mi bennün
ket megszabadít, egy reánk, vagyis kenyerünkre éhező kon
tár seregtől. Fogjuk föl az ébredés szó értelmét és megfog
juk látni, hogy mily nagy az és minő isteni. Ébredjünk föl 
álmunkból és lépjünk az eszme szolgálatába. Elérkezett az 
idő, hogy a ténykedés terére kilépjünk, mert már a kontárok 
betolakodása folytán oda jutottunk, hogy családjaink részére 
nincs már meg többé a megélhetésnek biztosítéka. A kontár 
sereg, ezek a pusztító férgek, iparunk gyökerét rágják és 
és ma-holnap az éhségnek, ennek a kegyetlen szónak leszünk 
áldozatai. Avagy addig várjunk amíg mi képesített iparosok 
kisebbségben leszünk és a társadalom kitaszító'tjai győzedel- 
met aratnak fölöttünk ? Addig tartson e almunk, a mig a va
lóság bekövetkezik, hogy hordárok, kofák, czimfestők és ke- 
ritőnők fogják képviselni iparunkat ?

Hát nem szégyen az, hogy mi, a fodrász ipar váromá
nyosai, kontároknál vagyunk szolgálatban és segédkezet nyúj
tunk, hogy iparunk mentői előbb lehetetlenné tegye a me
gélhetést ? Hóit ez az ipar nem úgy a mienk mint a meste
reké ? Álljon elém az a balga, a ki nem akar sohasem önálló 
lenni !

És akkor mi lesz velünk, mi lesz családjainkkal ? Ke
nyér helyett vándorbotot nyomnak a kezünkben, mert 
akkorára a kontárok kihasználták teljesen iparunkat. Én ma. 
gam is segédmunkás vagyok, de a mesterek zászlója alatt 
akarok küzdeni, mert él bennem az eszme utáni vágy és 
nem csupán a jelennek élek. En a mesterek által kimondott 
elvnek szolgálatába szegődtem, mert látom, hogy a mai vi
szonyok csak a megsemisüles örvényébe sodornak mind
nyájunkat. Az én fölfogásom arra tanít, hogy összetartásunk 
által egy szebb jövő áll előttünk. Ne hallgassunk a kontá
rok csábitó ajánlatára, hanem gondoljuk meg, hogy azok 
nem jólétet, hanem az elvesztett jövőt tárják elébünk.

itt van az alkalom, hogy iparunk becsületét és kenye
rünket megvédjük. Az, Jdben van egy csepp nemes érzelem, 
a ki a szolgaságnak nem akar áldozata lenni, az jöjjön a 
kibo ntott zászló alá és kiáltsa velünk : ébredjünk !

Szaktársi üdvözlettel 
Kolozsy József 

segéd-munkás.

Az a lk a lm a z o t ta k  adója.
Ipartestületünk elnöksége a következő átiratot \ ette a 

Budapesti kereskedelmi és iparkamarától, mely tájékozást 
nyújt az alkalmazottak megadóztatása tárgyában.

T. Ipartestü leti E ln ökség !

A pénzügyi m. kir. miniszter urnák a gyárakban és

iparmühelyekben alkalmazott egyének adójának kivetése és 
beszedése tárgyában múlt évben kiadott rendelete újabban 
az 1899. évi 23286 szám alatti pénzügyminiszteri rendelet a 
következő módosítást nyerte :

A darabszámra dolgozó segédek és segédmunkások 1. 
osztályú kereseti adójának szavatossága alól a miniszter ur 
a munkaadókat felmenti és elrendeli, hogy ezek a munkások, 
amennyiben az alábbiak értelmében adókötelesek volnának* 
önállóan adóztassanak meg, a kivetett adó pedig közvetlenül 
tőlük szedessék be.

A napszámosok adómentességéről szóló 1888. N. t. ez. 
a darabszámra dolgozó munkásokra nézve alkalmazandó lé
ven, elrendeli a miniszter ur, hogy a gyárak és iparmühelyek 
tulajdonosai által alkalmazottjaikról beszolgáltatandó névvg /- 
zek alapján csak azok a darabszámra dolgozó segédek "és 
segédmunkások adóztassanak meg, £ kiknek átlagos napi 
kersete a lakhelyükön szokásos közönséges napszámot 
félü l haladja.

Budapesten a gyáros, illetve az iparos lesz hivatva 
megjelölni a darabszámra dolgozó munkások közül azokat, 
.i Kik a fentiek értelmében napszámosoknak tekintendők. Az 
erre vonatkozó nyilatkozatok azonban bizottsági felülvizsgá
lat tárgyát fogják képezni.

Tehát gyári és ipari munkások I. oszt. kereseti adója 
ügyének jelen állása most már a következőkben foglal
ható össze :

A munkaadó a neki beküldött nyomtatványon minden 
év október havában összeállítja .alkalmazottjainak névjegyzé
két s ezt az illetékes pénzügyi hatóságnak évenkint be
küldi.

A jegyzékbe foglalt összes munkások közül 1. oszt. 
kereseti adó alá esnek a havi hér mellett alkalmazott mun
kások es iparos-segédek, ha havi bérük 40 Irtot meg nem 
halad, továbbá az ipartelep irodájában az állandóság jellege 
nélkül alkalmazott irodai segédszemélyzet és végül £i darab
szám szerinti bért elvező munkások közül azok, akiknek 
átlag napi keresete a lakhelyükön szokásos közönséges nap
számot felül haladja. Ellenben adómentességet élveznek a 
napi bér és heti bér mellett alkalmazottak és a darabszámra 
dolgozók közül azok, akiknek átlagos napi keresete a lak
helyükön szokásos közönséges napszámot nem haladja 
felül.

A darabszámra dolgozó munkások adója sem lesz jö
vőben a munkaadó által beszolgáltatandó, mert a netán ki
rovandó adó magára a munkásra vettetik ki és közvetlenül 
attól fog beszedetni. Szavatosság terheli azonban a munka
adót a 40 forintnál nagyobb havi bért nam huzó havi bár 
mellett alkalmazottak és az ipari irodában állandósági jelleg 
nélkül alkalmazottak bérei után kivetett adó tekintetében.

Ezek után van szerencsénk a t. Elnökséget fölkérni, 
hogy az 1. oszt. kerületi adó ügyének jelen állásáról az ipar
testület t. tagjait megfelelően tájékoztatni szíveskedjék.

Budapesten, 1899. április hó 17-én
A budapesti kereskedelmi és iparkamra.

F ritz  P é te r  H üttl
titkár. alelnök.

Legczélszerübb tehát, ha szaktársaink akként cseleked
nek, hogy egyszerűen kijelentik segédmunkásaikat és a 
munkakönyveikbe mint heti béreseket beírva, az ipartestület
ben bejelentik.

Ez által mindennemű kötelezettség alól fel vannak 
mentve. /S zerk .]
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Tiltakozás az adóemelés ellen.
A fővárosi polgárság körében nagy elégedetlenséget 

kelt az adókivető hatósági közegeknek az az eljárása, hogy 
a polgárok kereseti adóját minden ok nélkül hallatlanul föl
emelték. A polgárság körében annál kínosabb meglepetést 
keltett ez az adóemelés, mert köztudomású dolog, hogy az 
utóbbi időben az ipar és kereskedelem pangása következté
ben a kereseti viszonyok is rosszabbodtak. Az adót inkább 
leszállítani kellene és nem emelni ilyen visszonyok közt.

Az adóemelés ellen tiltakozik is a polgárság és az első 
népgyülés ma volt a belvárosi Sas-körben Polónyi Géza orsz. 
képviselő elnöklete alatt.

Polónyi Géza üdvözölte a népgyülést. Elmondja, hogy 
az adókivető közegek igen kíméletlenül bántak a III osztályú 
kereseti adó kivetésénél a belvárosi polgársággal. Ötven, száz, 
sőt négyszáz százalékkal emelték az adót, pedig tudjuk* 
hogy a belvárosban már csak a nagy szabályozási munkála
tok miatt is minden üzlet a legnagyobb mértékben pang. A 
törvény szerint a III. osztályú kereseti adónak, mely a fő 
adójövedelmét képezi az államnak, a polgári becsületszó
val erősített jövedelmi bevallás képezi kulcsát. De ez 
már kiment a szokásból, miután senki sem szereti, ha be
csületszavát esetleg figyelmen kívül hagyják.

Újabban a lakbért veszik alapul a III. osztályú kereseti 
adó kivetésénél. Ámde a belvárosban, ahol a lakbérviszonyok 
sokban külömböznek a többi városrészek lakbérviszonyai
tól, az adókivetésnél különös figyelemmel kell lenni- hogy 
az törvényszerű és méltányos legyen. Ezért az adókivető kö
zeg egyik legfőbb kvalifikácziója az legyen, hogy ismerje a 
polgárokat. Ez pedig jelen esetben nem áll, mert a belvárosi 
adókivető közeg, a fővárosban uj ember, akit hasonló üzel
mek miatt helyeitek el eddigi székhelyéről.

A fővárosban a kereseti adók határozottan csökkentek, 
ami főleg a legutóbbi időben beállt rossz pénzvisszonyok 
eredménye. A belvárosban azáltal, hogy a sok nyílt piacz, 
mint a városház-téri, haltéri, eskütéri piaczok eltűntek és a 
központi vásárcsarnokban összpontosultak, igen sok iparos és 
kereskedő elesett jövedelmétöl, úgyszólván a megélhetés le
hetőségétől. Ezért a belvárosban nem szabad az adót emelni 
hanem erre az átmeneti időre, mialatt a sok átalakítás mega
kadályozta e belváros financziális fejlődését, az adót le kell 
szállítani. Kell, hogy az állam kímélettel legyen polgárai iránt. 
Lelkes éljenzés követte a beszédet, mely után dr. Eulenbcrg 
Salamon előadó felsorolt egy pár esetet, melyekből kitűnik, 
hogy milyen lelkiismeretlenül jártak el az adóit felemelésé
nél. Majd felolvasta a Sas-kőr választmányának alaposan 
indokolt határozati javaslatát. A javaslat igy szól :

„A  belvárosi pénzügyi közegeknek a köztumásu té
nyekkel és az üzletviszonyokkal ellenkező III. osztályú kere
seti adójavaslatra vonatkozó eljárását igazságtalannak tekinti 
es a III. osztályú kereseti adónak leszállítását követeli.

Az adókivető bizottság iránt bizalommal viseltetik és 
a polgároknak törvényes védelmét tőle várja és kéri, hogy 
a nyilván elfogult, avagy merőben tájékozatlan pénzügyi elő
adónak más előadóval való sürgős helyettesítése czéljából 
egy küldöttséget meneszt a m. kir. pénzügyminiszterhez és 
ezen küldöttségnek vezetésére báró Podmanitzky Frigyes
urat tisztelettel fölkéri, ennek netáni akadályoztatása esetére 
pedig a küldöttséget, vezetőjének saját kebeléből való meg
választásával megbízza. “

Ezután Török György, majd dr. Preyer Hugó mondott 
tartalmas beszédet, a rendszert és nem a közegeket okolván

az adóemelésért. Kéri a népgyülést, hogy Polónyinak, aki 
országos gondjai mellett a polgárok gondjaival is törődik, 
szavazzanak köszönetét, amit a népgyülés lelkesedéssel el 
is határozott, elfogadván egyszersmind a határozati javas
latot is.

A mesterinasok oktatása ügyében, a főváros közgyű
lése múlt hó 28-án határozott, még pedig a tanácsnak Thék 
Endre által támogatott javaslata élelmében úgy, hogy az 
eddig a hét ktilömböző napjaira szétszórt s a késő esti órákra 
szorított oktatást ezután a hét egyik napjára és pedig csü
törtökre konczentrálják. A kérdés sorsát Thék Endre döntötte 
el. Az ő felszólalásából hallottuk, hogy nálunk milyen lassan 
ismerték föl a mesterinasok oktatásának fontosságát.

Az iparostanonezok oktatását az Országos Magyar Ipar
egyesület kezdeményezte és pedig 271 növendékkel egy tan- 
ntézetben, 1027 frt 12 kr évi kiadással. Később látva az 
ügy nagy fontosságát, a következő években saját kezelése 
alá vévé a már törvény által is rendezett ügyet, úgy hogy 
ma 12830 tanulóval, 28 tanintézettel és 123,000 forint évi 
kiadással dotálja a székesfőváros az iparfejlesztésnek ez ala
pon való istápolását. Eme példa folytán ma (58 megyében 
25 szabad királyi városban 72,000 tanuló részesül okta
tásban.

V e gy e s  hírek.

A kontárok kipusztitása czéljából alakult végrehajtó 
bizottság f. hó 5-én tartotta ülését a Krupka-féle kávéház kü
lön termében. Hogy a szaktársak mily nagy érdeklődést 
tanúsítanak a' mozgalom iránt, mutatja legjobban, hogy az 
aláírási iveket már csaknem valamennyien aláírták. Bátran 
állíthatjuk, hogy szaktársaink az összetartás dolgában kiálják 
a versenyt bármely iparág képviselőivel szemben. A kerületi 
bizalmi férfiak fáradtságos munka árán a névaláírások 
gyűjtésével már is biztosították a harcz sikerét. Ily lelkese
dés és összetartás mellett bizalommal tekinthetünk egy szebb 
jövő felé.

A Budapesti fodrász segédek f. hó 4-én gyűlést tartot
tak a Népszinház-utczai Wéber-féle vendéglőben, hogy meg
beszéljék, vájjon minő álláspontot foglaljanak cl a fodrász 
mesterek mozgalmával szemben. A gyűlés szónokai kivétel 
nélkül felhívták a jelenlevőket a csatlakozásra és többen 
buzdító beszédekkel igyekeztek kartársaikat meggyőzni a 
kontár invázió türhetetlenségéről. A gyűlés egyideig szépen 
ment, mig 2 — 3 munkanélküli segéd a gyomor szükségleté
ről előadást nem tartott. A gyomor-féltők czélja elérkezett és 
az elnök határozathozatal nélkül kénytelen volt a gyűlést 
berekeszteni

Reánk a gyűlés azt a benyomást totte — és erről 
megvagyunk győződve — hogy a segédi kar velünk tart. 
Nem ártana, ha a segédek egy újabb gyűlést hívnának egybe 
és résen lennének, hogy a rendzavarok botrányos magavise
letükkel ne állítsák pellengérre a segédi kar jó hírnevét.

Az adósróf. Az adókivetést a főváros összes kerületei
ben már befejezték, de nincs köszönet benne, mert az adó
kat, mint három év előtt, most is tettemesen fölverték. Az 
adók végleges megállapítása ; illetőleg a felekkel való tárgya
lások jun ius 15-én kezdődnek. A belvárosi polgári kör



ö

kebelében szóba került a nagy mértékű adóemelés. A kör 
elhatározta, hogy mozgalmat indit arra nézve, hogy az adót 
igazságosan vessék ki.

Országos Zoológiái Társulat alakult a fővárosban, mely
nek czélja a tudományos és gazdasági állattan, vadászat, ál
lat, sport és védelem fejlesztése. A társulatnak már is két 
szaklapja van, u. m .: a Zoológiái Lapok és a Szárnyasaink, 
melyek közül az első a tudományos állattani kérdéseken kí
vül különös súlyt fektet a méh- és ebtenyésztésre, utóbbi a 
tudományos ornithologia mellett a baromfi-, galamb- és ma
dár tenyésztéssel foglalkozik. Tagsági kötelezettség 3 évre 
szól, tagsági dij évi 4 frt, mely összegért az illető tag díj
talanul kapja a társulatnak egyik vagy másik havonként 
kétszer megjelenő és gazdagon illusztrált szaklapját. Alapsza
bályéi.at és mutatványszámokat szívesen és ingyen küld a 
társulat igazgatósága : Budapesten, VII. kér., Rottenhiller- 
utcza 30. szám.

K ü lö n fé lé k

A haj élete. Egy négyszög czentiméter fejtörőn átlag 
300 szál haj szokott nőni. A haj átlag őö—-78 ezentiméterre 
szokott nőni. Férfiaknál — mióta a rövid hajviselet divatos 
— nyírt és hegyesvégii hajszálak közt szoktunk külömbsé- 
get tenni. A haj — midőn a tüszőből kibúvik, igen gyorsan 
nő, 10 naponkint átlag 2— 5 millimétert, ez. a tempó majd
nem két évig tart, azután lassúbb lesz s az ötödik vagy ha
todik évben hónapok kellenek ahoz, hogy csekély kis növés 
észrevehető legyen. Ennél tovább a haj nem él, hanem ki
hull. Ez a normális hajhullás, melyben — dús hajnál — na
ponkint vagy öO száll szokott részt venni. 5— 6 év alatt 
minden haj eléri azt a hosszúságot, mely neki a természet
től osztályrésze: ezt tipikus hajhosszuságnak nevezik. Idősebb 
egyének tipikus hajhossza kisebb mint fiataloké, sőt a haj
szál meg is vékonyodik, úgy hogy ha sikerül is a haj- 
diszt késő öregségig megőrizni, az nem oly dús és nem oly 
hosszú, mint ifjú korban. Nők hajának nagyobb a tipikus 
hossza, mint férfiak hajának, de náluk a normális hajhullás 
korábban következik be, azért van a nők hosszú hajában 
annyi rövid haj, melytől sokszor megijednek,' természetesen 
ok nélkül.

Törvény a borotválkozás ellen. A Mózesi törvény a bo
rotválkozást szigorúan eltiltja. Ugyanis Mózes 111. 27. versé
ben olvassuk : A ti hajatokat fejeteket kerekdeden ne vegyé
tek és a te szakáladat is ne borotváltasd el ; a XXI. r. 5. 
versében igv folytatja : Az ő fejeken kopaszságot ne csinál
janak, az ő szakáinkat is ne borotválják el. Úgy látszik 
azonban, hogy a törvénynek nem engedelmeskedtek teljes 
mértékben, mert az irás több Ízben czéloz a borotvára. E 
törvényt Mózes Kr. születése előtt mintegy 1490 esztendővel 
hozhatta ; azelőtt öt századdal, Szemirámisz uralkodása ide
jében A Szíriában a főbb rangú férfiak szakáinkat fürtökbe 
fonva viselték. A haj is ilyformán volt díszítve, legalább a 
a ninivei ásatáskor talált falfestmények ezt bizonyítják. A 
rabszolgák és közkatonák pedig borotválkozva jelennek meg 
s a hajuk sincs művészi fürtökbe szedve. Az egyiptomiak 
általánosan borotválkoztak, a történetbuvárok azonban máig 
sem tudjuk eldönteni, vájjon a szobrok állán látható függelék 
szakál-e vagy valami odaillesztett ékesség.
. Hirtelen megöszülés. A fiziologusok régen tudják, hogy 
az ember baja heves és váratlan izgalmak következtében

hirtelen megőszülhet. Az ilyen esetek azonban ritkák. Virchov 
tanár nemrég fölszólította a német orvosokat, hogy közöljék 
vele az általuk észlelt ilyen eseteket. Dr. Sehmidt most kö
zöl egy ilyen esetet Virchov „Archívumában." Egy 3(5 éves 
napszámosról van szó, akinek különben nem nagyon s ürke 
fején két egészen fehér folt látható. Ez a két folt a többi 
hajtól sünével élesen kiválik. A napszámos évekkel ezelőtt 
a vonat kerekei alá került és természetesen nagyon megijedt. 
Másnap egy ismerőse figyelmeztette, hogy a fején micsoda 
foltok támadtak. Az a gyanú, hogy a jelen esetben talán 
félbenhagyott hajfestésről volna szó, teljesen ki van zárva.

Fe lh ívás
Felkérjük ez a utón t. szaktársakat, hogy az aláírási ive

ket minél előbb kitölteni szíveskedjenek, nehogy mozgal
munk akadályokba ütközzék. Az aláírási iveket kerületenkint 
bizalmi férfiak körözik, de ha valamely szaktárs különféle 
okokból talán még nem irta nevét az ivre, úgy legegysze
rűbb, ha e miatt Grzybovszky ígnácz úrhoz (Vili., iillői-ut 
21. sz.) fordulnak, a ki készséggel nyújt mindenben felvilá
gosítást. Tisztelt szaktársak ! Eljött az a rég várt alkalom, 
hogy önmagunkon segítsünk. Itt az idő, hogy összetartá
sunk által egy szebb jövőt biztosítsunk úgy magunknak, 
mint családjainknak. A mi ügyünk megkívánja, hogy ko
molyan és férfiasán harczoljunk, mert az a czélunk, hogy 
elkobzott jogainkat visszaszerezzük. Azt akarjuk, hogy ipa
runk ne koldusbotot és tarisznyát, hanem a megélhetés biz
tosítékát nyújtsa nekünk, a kik megküzdöttünk érette. Ki 
akarjuk gyomlálni a gazt, hogy iparunk tisztán álljon és 
hirdesse a kitartó munkának sikerét. Összetartásunkon kívül 
nincs más fegyverünk, mint az igazság, melybe! ügyünket 
diadalra fogjuk juttatni. Tehát fel szaktársak a munkára, 
mutassuk meg a kontároknak, hogy a mi iparunk nem köz
préda, a melyen osztozkodni lehet.

A nagy munkába vegye ki mindegyikünk a maga ré
szér, hogy iparunkat vissza helyezhessük az őt megillető 
helyére.

Addig küzdj link, mig feladatunkat nem teljesítettük.
Pusztuljanak a kontárok !

Testvéri üdvözlettel
a 100-as végrehajtó bizottság nevében :

Grzybovsxky ígnácz  elnök.

Szerkssztői üzenetek.
Halló! Kérdésére nem adhatunk választ mindaddig, mig 

a végrehajtó-bizottság össze nem állítja a kontárok hiteles 
névsorát. Levele megörvendezett bennünket, mert abból a 
becsületesség és az ipar iránti szeretet tüze árad ki. Ha a 
segédi kar valamennyi tagja úgy fog gondolkodni mint ön, 
akkor játszva pusztítjuk ki iparunkból a szemetet. Csak to
vább azon az utón !

B. J- Budapest. Dehogy félünk. Csak nem ijedünk meg 
oly embertől, akinek sohasem volt más czélja, mint ember
társainak zsírján élősködni. Most csak azért ficzkándozik, 
mert félti a zsákmányt.

Z. A. Kolozsvár. Verseket csak nemzeti ünnepek alkal
mával közlünk — ha jók. Küldje be valamely szépirodalmi 
lupnak, azok szívesen közlik, ha megüti a mértéket.

F. i. Budapesten A fenti üzenet önnek is szól.
J. K. Budapest. Már több Ízben hangoztattuk, hogy a 

mozgalmunk az ipartestülettől teljesen távol áll.
K. L. Budapesten. Czikkét nem közöljük, mert már 

idejét múlta.
Viharos. Nagyvárad. Czikke nagyon is viharos. Az ér
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telmét nem voltunk képesek kiböngészni, tehát odahelyeztük, 
ahol nincsen feltámadás — a papírkosárba.

P. Z. Károlyváros. Tessék az illetőhöz fordulni kérel
mével, mert mi nem foglalkozhatunk közvetítéssel.

F. J. Budapesten. Czikke tehetséget tanúsít, de rósz 
tárgyat dolgozott fel, tehát nem közölhetjük. Czikkén meg
látszik, hogv ön hasznosabb munkára is képes, tehát pró
bálkozzék egy ujjabbal. Üdv !

B. J. Budapesten. A kérdéses szabályrendelet még ez 
ideig nem lépett életbe. De hát az is meglesz, persze módo
sításokkal. A köpőedények használatát egy másik szabály- 
rendelet tette kőtelezővé.

Felelős szerkesztő: L e ic lite r L ipót 
Belmunkatársak : Hermáim János, Réth ly  Árpád ás 

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

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kiadja : Nngel István könyvnyomdáijn, Buda pest,

V//., \'örősnuirty-utc/n 17

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyző- 
péiiztár orvosainak névjegyzéke

Kex«‘lö  o rvo so lt  :

Budai oldalon :
Hr. Tipanics Elek 1., Krisztina-tér 7. szám.
Ur. Rozenzweig Adolf. II., Fő-utcza 59. szám.
Dr. Berger Lipót, 111., Mókus-uloza 14. szám.

■<'.lIrnörzö orvosolt :

1., 11., 111., V. és VI. kerületek részére :
Dr. Bauer Károly, Tcréz-körut 41. szám. 11. em. Rendel 

2— 3 óráig, ünnep és vasárnapokon 8— 9 óráig ;

IV., VII., VIII., IX.. és X. kerületekre:
Dr. Juba Adolf, Vll., kér., Barcsay-utcza 3., rendel d. 

u. 3— 4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 9 óráig.

Foiiorvottolí :

A pesti oldalon :

Dr. Grosz Sándor, Károly-körút 7. sz.
Mezey Péter, Muzeum-körut 21. szám, II. emelet. 
Junger József, Vili., Rökk Szilárd-utcza 11. szám.

A budai oldalon :

Dr. Kolin Dániel, II. kér., Fő-utcza 7. 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 ke
zelő orvos a látogatást megtagadja, vagy pedig a beteg kü
lönös kívánsága, illetve beléhclyezctt bizalma esetén.

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-egy szelvény ellenében 
teljesitendik.

A z igazgatóság.

N e g y e d i k  m a g y .  k i r . s z a b . o s z M Iy £ o r £ j á f e é k .

Rendelések intézendők a m. kir. szaft, osztálysorsjáték
főeiárusitójáfioz

STERNBERG JÓZSEF
BANKHÁZ

B u d a p e s t ,  V I . ,  T e r é x - k ö r u t  <». s z á m .
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Wirdetésefi
e la p  s z ái m á r a  f e l v é t e t n e k

a  k i a d ó h i v a t a l b a n :  

Budapest, V II., Vörösm arty-utcza 17.

A ki a fogászatot helyben vagy vidéken sa
ját lakásán tanulni óhajtja, forduljon e lap kiadóhi
vatalához czimért.

FRASNER RAJOS
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-kersskedése és müköszörülése 
Budapest,  VII., Jó z se f -k ö ru t  21.

Ajánlja t
Borotválókés jellel : Bengal.
Johnson, Dodge, 7 csillag,

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Pfe fen, John- 
heilforí, stb legjobb öblösre 
köszörüléssel minden szé
lességben, darabja 1 60,
170, 2.— , 2.25, 2 Hö,

3.—  frt
Borotválúkés franczia és 
angol köszörüléssel, műi
den gyárból önborotválni 
vnlii, darabja 1.— , 1 25.
1.50 1.80, 2—  , 2.25. 2 50 
3. , 3.40, 4 — , 5. — (rt.
Hajollók különféle 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 —
Báriyánt Szakálnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnyiró 5 —
Fenöszijak 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.

Hajfodorilóvas német és valódi franczia, 
darabja .40, — 50, — .60 kr.

Köpölyvas darabja 4 — 4.50,5.— , 5.50,
6.— , 6 50. 7.50,8.— fit.

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

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.30, 3.
4—  frt Fog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 1.50. 1.80, 2.—
2.25, 2.50, 2.80. 3.— frt

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

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

Megrendelések vidékre gyorsan én pontosan eszközöltetnek

B  U  D  A  P  E  § T, V i l i . ,  B  A  K O N N - l í  T  Wa A  5. N Z  A  i7i
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, E lső  m a g y a r
villany és légszesz erővel berendezett

borotva homorú -f̂ öszörüfde'je.
A c z é l  á r u  r a k t á r .

US

November hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át,
felhívom b. figyelmét.
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I^ajusz- «  # # 
# # # erősítő!

UJ
t a l á l m á n y !

Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszkötővel lekötni, igen hiányos volt, mert a csinos 
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága : még néhány órára sincsen biztosítva. Ezen nagy hiányt pótlandó, 
sok kísérlet alapján oly jó illatú folyadékot találtam fel, mely a bajusznak, a kötő által adott ala 
ját és helyzetét 2— 3 napig is képes fenntartan , daczára, hogy e folyadék nem ragad és ne

csinos 
ló, 
ik-

nem
zsíros. Többi jó tulajdonságainál fogva ezen czikk minden fodrászterem szoros szükségletei közé 
fog tartozni és úgy az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüsége következtében szívesen 
fog vétetni.

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  kr.
E l a d á s i  á r a  | ,, 6 0

,,CHIC ‘ bajuszerősitő már hónapok óta kittinő sikerrel és általános elismeréssel próbáltatott 
ki és ma már majdnem teljesen bevezetett czikk, mely általános kedveltségnek örvend.

Két „CHIC‘‘ reklámtábla, pompás, rikító színben minden megrendelőnek ingven es bér
mentve küldetik vagy mellékeltetik.

,,CHIC“ törvényileg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól megóvassek, me
lyek a legelső sorban is a vevőközönséget károsítják.

,,CHIC" bajuszerősitő. a bajuszt 2- -3 napig a kívánt helyzetben tartja.

Jó t u l a jd o n s á ó a i :
1. Nincs benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
2. Hatása a bajuszra két perez alatt a legszenzáeziósabb módon mutatkozik.
3. A bajusz, melyet fésűn át a ,,CHIC“ bajuszerősitővel bedörzsölnek és nyomban rá a 

selyem bajuszkötővel .átkötnek, 2— 3 napon át a legszebb helyzetben marad és alakját, mely tet
szés szerinti marad, ez idő alatt egyáltalán nem változtatja.

4. A bajusz-erősitő a bajuszt megpuhitja és hajlékonynyá teszi, a szőrszálakat nem mere
víti, sőt azok növését előmozdítja.

5. A .,CHIC“ ezen hatása utolérhetetlen és semmiféle más hasonló szer által még csak 
megközelithetőleg sem éretett el, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más leg
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszsze.

f e l t a l á l ó j a , :  3 D s ,:i^ I 1 ^ o - ^ s :z ű £ : 3 7 "  I s t T r á n
illatszerész

Budapest, V. kér.. Wurni-utcza 5. szám.
Ugyanott kapható a fodrász és borbély szakmába vágó összes kellék és berendezés leg

jobb minőségben és mégis igen előnyös á’ tikon. Valódi franczia és amerikai haj és szakállvágó gé
peim ára tudvalevőleg majdnem negyedrészével alászállt. A többi fodrász és borbély eszközök is, 
tömérdek külföldi bevásárlásaimnál fogva is előnyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

Az illatászat legkiválóbb különlegességeim a következők :

Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinaigre-de-Toilette.
ROB. GREENSILL-féle speczialitások, úgymint: Saiycil szájvíz, fogpor és fogpep.

V iaszkhajkenojsök, Hajfestoszerek, Briilan'inek, Baju«sspedrőic, Bandaulinok, Vinaigerek Toilette szappanok, Aelherikus olajok 
Legújabb eszköz és illatszer árjegyzékem n ár a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve kiildetik.

Nyom. Magéi István könyvnyomdájában, Budape-t. Vörosmarty-utcza 17.




