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Megjelenik minden hó l-en és 15-én.

A budapesti borbély, fodrász és parókakészitő ipartestület, a buda
pesti borbély- és fodrász betegsegélyző és temetkezési egylet, a 
budapesti fodrász és borbély társaskör s a budapesti fodrászsegé

dek betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.
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Ip a r o s  k o n g re s s z u s .

(L) Tizenöt esztendeje annak immár, hogy 
Magyarország ipartestületének kiküldöttei összejöt
tek az első kongresszusra, hogy az iparosság ügyes
bajos dolgait megvitassák. Evek zajlottak le azóta, 
de az iparosság ma ép oly mostoha helyzetben van. 
mint tizenöt esztendő előtt. E hó 14-én ismét ősz- 
szeül a kongresszus Kolozsvárott, ismét fogja kö
vetelni az iparosság nevében az elkobzott jo
gokat.

A kiküldöttek bizonyára lelkiismeretesen fog
nak síkra szállni az iparosság érdekeiért, de kér
dés, vájjon az illetékes kormányhatóság megteszi-e 
kötelességét. Be fogja-e végre látni, hogy a mi 
jajkiáltásunk jogos, vájjon visszatart-e bennünket a 
züllés útjáról.

Mert a jelenlegi ipartörvény nem hogy meg- 
védené az iparosságot, de direkte csődbe kergeti.

Nincs abban oly szakasz, mely védelembe 
venne, ellenben találunk abban eleget olyat, a me
lyek a megélhetésünk útját elzárják.

Az ipartörvény csupán azoknak nyújt védel
met, a kik tőke felett rendelkeznek, a kik az ösz- 
szes iparágakat degenerálják.

Reánk nézve az ipartörvény n ostoha, mert 
hiába lapozgatjuk azt, nem találunk abban egy sort 
sem, mely reményt nyújtana. Az ipartörvény csak 
Óváriaknak evangéliuma, azoknak, a kik megélhe
tésük hiányában a képesített iparosnak eleszik ke
nyerét. Ily körülmények között becsületes köteles
séget végzett az országos iparegyesület, a mikor 
ismét küzdelemre hívta fel a hazai ipartestületeket.

Nem szabad azzal törődnünk, hogy folytonosan 
csalódunk, hanem czéltudatosan kell újból és újból 
követelni jogainkat.

Ha mi a harezot feladjuk, ez annyit jelentene, 
mintha teljes reményünkről és jövőnkről lemonda
nánk. Lehet, hogy egyesek feladták már a reményt 
és nem hisznek már abban, hogy a jövő meg fogja 
hozni, a mi után annyira sovárgunk, jogainkat, de 
nekünk, az összeségnek kötelességünk harczolni 
mindaddig, inig a czélt el nem érjük. Nem szabad 
a harczról lemondani, mert utódaink sírunkban is 
felelősségre vonnak bennünket azért, hogy nem tel
jesített ük kötelességünket.

A legbecsületesebb harezot tizenöt esztendő 
óta vívják az iparosok, mert ez a harcz a társada
lom legfőbb tényezőinek felmentését czélozza. Ha 
mi a harczból győzelmesen kerülünk ki, (és az 
biztos, csak az a kérdés, hogy előbb-e vagy ké
sőbb) akkor a jövő elé mindenkor nyugodtan ló
gunk tekinteni. Akkor nem leszünk kénytelenek 
végig nézni, hogy miként Hezitálja egy szabólegény 
iparunkat. Akkor nem leszünk kénytelenek a társa
dalom kitaszítottjaival egy rangban állani.

Azért ült össze a kolozsvári kongresszus, hogy 
kivezesse az iparost a kétes elemek társaságából. 
Azért küzdenek, hogy az iparosnak visszaszerezzek 
a tulajdon jogát, hogy boldogulhasson az a küz
delmes életben.

Van ennél szebb küzdelem ?

Nincs !
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Fe lh ívás  a  b u d ap e st i  f o d r á s z 
segédekhez.

Hozzátok szólok kollegáim, azzal a tudattal, hogy sza
vam nem fog a fületek mellett elsuhanni, hanem megszive- 
litek azt. Bár adna az Isten szavamnak oly heroikus erőt, 
hogy fölrázna benneteket elfásult közönyötökből és öntene 
lelketekbe oly energiát, mely sziklaszilárdan kitart a szép 
és nemes iránt.

Ezer a bajunk, ezer a vágyunk iparunk keretében és 
nincs senki, ki azon segítene.

Miért nincs ?
Mert nem akarjuk ! Jajgatunk, panaszkodunk, de nem 

mozdul ölből a kéz. Iróniája ez a tétlenségnek ? Vagy any- 
nyira kislclküek vagyunk, hogy a baj orvoslását megkísér
lem sem merjük ? . . .

Ha mi szeretettel összetartanék, ha eldobnék a vas
kalapot, ha leráznók magunkról a maradiságot és ha nem 
lesz szálló igénk a „bánom is én“ és ha a haszontalanul 
elfecsérelt órákból egymás javára áldoznánk, akkor olv tes
tületet alkothatnánk, mely számának nagyságával imponálva 
és szellemi tőkéjének erejével, sok bajunk gyógyirt sze
rezhetne. Intelligens voltunkat fönnen szeretjük hangoztatni, 
pedig az intelligens névre számot tarló iparosnak nem elég 
az, hogy iparának minden ágát sajátítja cl, hanem' szellemi 
művelődését is oly nívóra kell emelni, hogy az kiérdemelje 
az az intelligens nevet.

Erre leghivatottabb volna a bpcsti fodrász-segédek ön
képzőköre, melynek szép czéljai, mind az ipari képességnek, 
mind a szellemi műveltségnek előmozdítója lehet, ha zászlaja 
alá tömörülünk.

Kedves kollegáim !
Én kitűztem ezt a zászlót, reá írtam lelkemben élő e 

szent igét, hogy „Haladás." Kitűztem azzal a tudattal, az
zal a reménynyel, hogy körém csoportosul az, kiben érzés 
van és szereti iparát.

Testvéri szeretettel kérlek benneteket, jöjjetek el a 
körbe 17-én este 9 órakor és hallgassátok meg terveim és 
reformjaim, melyeket bennem az idealizmus keltett, az ipa
runk tisztelete táplált és a kollégiális szeretet növesztett 
nagygyá. Hallgassatok meg és akkor Ítélkezzetek, hogy 
kell-e nektek a zászló köré csoportosulnotok.

Erősen hiszem, hogy ott lesz mind az, kinek lelke 
fogékony a nemes iránt, kinek szivében nem él az üres 
buzakalász büszkesége.

Pau lik  József
a bpesti fodrász-segédek önk.-körének 

elnöke.

A  b u d ap e st i  f o d r á s z o k  t á r s a s k ö r e  
a lap szabá lya i,

1. §•
A  kör czime :

Budapesti fodrászok társasköre.
2. §.

S zékhe lye :
A kör székhelye Budapest.

3. §.
A kör czélja.

Az általános műveltség, a társas érintkezés, a szakma 
fejlesztése.

4. §.
A kör tagjai.

Tiszteletbeli, alapitó, pártoló és rendes tag.
a) tiszteletbeli tagok azok. kik a kör körül úgy a köz

életben különös érdemeket szereztek és a közgyűlés által 
megválasztattak. Külföldii csakis miniszteri engedélylyel vá
laszthatók.

b) alapitó tag lehet az, ki egyszer s mindenkorra 
ötven koronát a kör pénztárába befizet.

c) pártoló tagok azok, kik a kört évenkint legalább is 
(10) tiz koronával támogatják.

d.) mindezek a kör által nyújtandó kedvezményekben 
nem részesülnek, nem választók és nem választhatók.

c) rendes tag lehet minden Budapesten lakó büntetlen 
előéletű fodrászmester, vagy annak özvegye, a kik két tag 
által ajáltatik és az (1) egy korona beiratási, (00) hatvan 
lillér tagsági illetékre kötelezi magát.

5. §.
A tagok joga i.

Minden rendes tagnak jogában áll a kör által nyújtandó 
kedvezményeket igénybe venni, nevezetesen :

a) a kör helyiségeit.
b) olvasó termeit és könyvtárt.
c) résztvehetnek a közgyűléseken hol szenvedő és 

és cselekvő választási joggal bírnak.
6. §.

A  tagok kötelességei.
a) minden rendes tagnak az alapszabályokban körtil- 

irott pontokat kötelessége betartani és azokat tiszteletben 
tartani.

b) a kör helyiségében a tagok között valamely politkai
tant hirdetni nem szabad. .

c) az, ki a kört czéljának elérésében meggátolni 
igyekszik, ép úgy mint az a) és b) pont ellen vétkezői 
első ízben megintetik, ismételt esetben a körből kizáratik.

d) a kizárt tagnak joga van a közgyűléshez fel
lebbezni.

e) minden tag köteles illetékét pontosan befizetni.
f) azon tag, ki három hónapon át havi járulékát nem 

fizeti, tagsági kötelességére figyelmeztetik és ha daczára an
nak nem felel meg, a tagok sorából töröltetik.

7. §.
A  kör vezetősége.

A kör vezettetik az elnökség és választmány által.
a) az elnökség áll : 1 elnök, 1 alelnök, 1 titkár* 

1 jegyző, 2 pénztáros, 2 ellenőr, 1 gazda és 1 könyvtár
nokból. Az elnökség és a választmány rendes közgyűlésen, a 
kör tagjaiból titkos szavazás utján, viszonylagos szótöbbség
gel egy évre választatik.

8. §.

A  vezetőség hatásköre.
a) az elnök esetleg helyettese képvisel a kört a ha

tóságokkal és más személyekkel szemben, miért is oly okira
tot, mely által a kör jogot nyer vagy kötelezettséget .vállal, 
ő ir alá.

b) az eln.yk meghívókkal hívja össze a választmányt 
és a közgyűléseket, azokat megnyitja, elnököl és vezeti a 
kört az alapszabályok értelmében.

c) halasztást nem szenvedhető esetekben jogosítva van 
kisebb (50,) ötven koronát meg nem haladó összegek kifi
zetését kiutalványozni, köteles erről a legközelebbi ülésen 
indokolt jelentést tenni.
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d) az elnök akadályoztatása esetén az elnöki jogok 
gyakorlása az alelnökre száll át.

9. §•
Titkár.

a) a kör pecsétjének őre.
b) ellenjegyzi az elnök által aláirt és kiadott okiratokat. 

Előadója a körnek és felelőség mellett intézi és szövegezi a 
jegyzőkönyvet. Rendelkezési joggal bir, az elnök és alelnököt 
kivéve az összes tisztviselők felett. A tagokat felveszi és 
elkönyveli.

10. §.
Jegyző.

Segédkezik az irodai teendőkben és köteles a titkár 
utasításainak alávetni magát. A titkárt távollétében helyettesíti.

11. §•
Pénztárnokok.

a) a pénztárnokok a kör pénztárát kezelik. Kifizetik 
az elnök által aláirt utalványokat, átveszik a befolyó össze
geket, a bevétel és kiadásokról naplót vezetnek.

b) kötelességük az elnök vagy az alelnök felhívására 
a pénztár állását bármikor kimutatni.

c) folyó kiadások fedezésére (100) száz korona a kézi 
pénztárba átadatik, a többlet pedig fentartással valamely 
pénzintézetben helyeztetik el.

d) a pénztárosok a betéti könyvecskéről felelősek és 
az elnök felhívására számolni tartoznak.

A pénztárnokok és az ellenőrök a közvagyonért egye
temleges felelősséggel tartoznak

12. 3-
Ellenőrök.

Az ellenőrök őrködnek a tagok által teljesitcndő min
den fizetések és járandóságok fölött, ellenjegyzik a titkár 
által aláirt utalványokat és számadásokat. A pénztárnokok 
és- az ellenőrök a kör vagyonáért egyetemleges felelősséggel 
tartoznak.

13. §.
Gazda.

A gazda eszközli, a kör részére a bevásárlásokat és 
köteles a választmány utasításaihoz pontosan ragaszkodni.

14. §.
Számvizsgálók.

A számvizsgáló bizottság három tagból áll, a melyet 
a közgyűlés egy évre választ. A számvizsgáló bizottság 
köteles minden hó végével legkésőbb a következő hó első 
hetében a vizsgálatott megejteni. Ezen vizsgálat fölkarolja a 
kör egész ügykezelését. A számvizsálók a vizsgálat folya
máról jegyzőkönyvet vesznek fel és azt a választmányi ülés 
elé terjesztik.

I 5* §•
A választmány.

A közgyűlés által egy évi idő tartamára választott vá" 
lasztmány áll az elnökségből, tizenhat rendes,* nyolcz póttag
ból és szótöbbségei határoz, egyenlő szavazatnál az elnök 
szavazata dönt. A választmányi határozatok mindenkor 
jegyzőkönyvben foglaltatnak, mely az elnök vagy helyettese 
a titkár és a választmány által kijelölendő két választmányi 
tag által hitelesíttetik. A rendes választmányi ülések határo
zathozatalra legalább nyolcz választmányi tag jelenléte szük
séges, ha annyi tag jelen nem volna, az elnök legkésőbb 
nyolcz napra újabb választmányi ülést tartozik egybehívni 
azután tekintet nélkül a megjelent tagok számára határozat 
képes. Ha valamely választmányi tag háromszor’ egymásután 
igazolatlanul elmarad, helyette póttag hivatik be. A választ

mányi tagok az ülésekre négy nappal előbb meghivatnak, 
melynek az ülés ideje, órája és tárgya tudtára adatik.

16. §.
A  közgyűlés hatásköre.

a) az elnökség és választmánya választása, továbbá 
egy három tagból és két póttagból álló számvizsgáló bizott
ság választása.

A választás titkos szavazás utján, szótöbbséggel történik.
b) évi jelentés
c) zárszámadások felolvasása
d) a felmentvény megadása, vagy megtagadása
e) egyes tagok indítványai, esetleg panaszai elintézése
f) az alapszabályok módosítása.
A választmány összes határozmányai, a tagok egy ete 

mét képviselő közgyűléshez akaratának érvényesülhetése 
végett felebbezhetők.

17. §.
Rendivű li közgyűlésekről.

Az elnökség vagy a választmány kívánatéra, vagy a 
köztagok egy harmadának Írásbeli indokolt kérelmére bármi
kor rendkívüli közgyűlés hívható egybe, melyen azonban 
csak azon tárgyak tárgyalhatok, melyek miatt az egybehiva
tott. Ezen közgyűléseken a határozatok szintén szótöbbséggel 
hozatnak és lefolyásukról jegyzőkönyv vezetendő, egyenlő 
szavazat esetén az elnök szavazása dönt.

18. §.
A  k ö r  feloszlása.

A kör feloszlik, ha tagjainak száma annyira leapad, 
hogy a kői fennállása kérdésessé válik, vagy ezen eset más 
körülmények folytán állana be, ebben az esetben a rendes 
közgyűlés vagy ezen czélra egybehívott rendkívüli közgyűlés 
a kör feloszlását szótöbbséggel kimondhatja, ezen határozat 
jóváhagyás végett az illetékes hatósághoz felterjesztendő.

A kör feloszlása esetén a vagyon gyümölcsözés végett 
elhelyeztetik és csakis azon hasonczélu intézmény’tulajdonába 
megy át, mely a Budapesti fodrászok társas köre\jelen alap
szabályainak 3. §. tűzte czélul. Ez esetben, ha az alapsza
bályokban meghatározott czélt és hatáskört az elnökség és 
közgyűlés stb. meg nem tartja és ha e működése által az 
állam biztonsága vagy a kör tagjainak vagyoni érdeke ve
szélyeztetnék, az illető kormány hatóságának jogában áll a 
kör alkalmazottait hivataluktól elmozdítani és a kört az el
rendelt szabályos vizsgálat eredményéhez képest, vagy végleg 
feloszlatni, vagy az alapszabályok legpontosabb betartására 
különbeni végfcloszlatás terhe alatt utasítani és kötelezni.

Ipartestületünk elnöksége a következő felhívást vette:

D é lm a g y a ro rs z á g  iparosa ihoz!
„Viribus unitis ! Egyesült erővel!"

Szeretett királyunk ezen jelszavával és a temesvár 
kereskedelmi és iparkamara fennhatósága alatt f. é. junius 
hó 18-án megvalósult a délmagyarországi iparosok egyesü
lése és megalakult a „Délmagyarországi iparszövetség" 
Temesár város székhelylyel és kiterjesztve hatáskörét 'fémes, 
Torontál és Krassó-Szörény vármegyékre, valamint Temesvár, 
Versecz és Pancsova sz. k. városokra, hogy igy az iparos 
osztályt különböző okoknál fogva fenyegető veszélyt biztos 
hatású eszközökkel elhárítsa.

Az egész ipari életet átfoglaló mindennapi észlcleteink 
aggasztólag tárták fel előttünk a nevezett osztálynak ijesztő
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gazdasági hanyatlását és egyáltalán az önbizalom sajnálatos 
süllyedését, a mi arra indít bennünket, hogy úgy az egyes 
mint az összeség érdekében többé nem örökös jajgatással, 
hanem a tántorithatlan kitartás és akaraterővel párosult 
pozitív teremtés, a gyakorlati tevékenység Ígéretével lépjünk 
az iparostársak elé.

Ezzel együtt ama sürgős felhívást intézzük hozzátok, 
hogy teljes buzgalommal és odaadással csatlakozzatok a mi 
önzetlen jóakarat által vezérelt törekvéseinkhez egy közös jó 
ügy érdekében, mert csak igy fognak eltűnni a meglevő 
tiszteletreméltó erők szétforgácsolásából eredő fájdalmas és 
beteges állapotok, hogy helyt engedjenek egy az iparososz
tályra nézve jobb és örvendtesebb jövő reményének.

Távol áll tőlünk az egyeseknek lankadatlan munkájá
ban rejlő önsegélyezési tanoknak egyedül üdvözítő voltát 
hirdetni. Legkevésbbé sem kicsinyeljük ugyan ezt és c nél
kül kizártnak tekint ük minden iparnak istápolását; de ép oly 
biztos az is, hogy azon erőkön kiviil, melyeknek közreműkö
désétől a kilátásba vett eredményt várjuk, ezen eredmények 
elérhetése körül az iparos osztálylval összeköttetésben álló 
más társadalmi és állami erők segítségének és gondoskodásá
nak is nagy és fontos szerep jut.

Behatóan foglalkoztunk annak mérlegelésével, hogy az 
utóbbiak mennyiben kötelesek hozzánk iparosokhoz csatla
kozni és komoly megfontolás után azon meggyőződésre ju
tottunk, hogy az ipari haladásnak gyakorlati oldala első sor
ban a mi gondoskodásunknak tárgyát kell, hogy képezze. 
Ennek főfeltételét képezi : A műszaki és kereskedelmi kép
zettség színvonalának emelése, jutányos személyi és áruhitel 
nyújtása és elősegítése az önsegélyezéshez szükségen minden 
tényező megteremtésének.

E czélból egy a délvidék összes iparosaira kiterjedő 
olyan intézmény alapítását határoztuk el, melynek székhelye 
ez országrész központja, czime pedig „Délmagyarországi 
iparszövetség" mely áldásos hatást fog gyakorolni minden
felé, a városokban úgy mint a vidéken a központtal össze
köttetésben álló fiókintézetek, helyi bizottságok, ügynökségek 
(bizalmi férfiak) utján, valamint egy tetemes tőkével felsze
relendő „Délmagyarországi szövetségi bank részvénytársaság" 
által, mely megállapított programnnink megvalósításához a 
feltétlenül szükségesnek felismert financziális támogatást fogja 
nyújtani.

Programnnink, melynek keresztülviteléhez az összes 
érdekeltséget közreműködésre hívjuk fel, a következő: Admi- 
nistrativ tekintetben : az osztály önérzetének emelésére kifej
tendő propaganda ; vándorgyűlések és mester- és segédtan
folyamok rendezése : központi munkaközvetítés a szövetségi 
tagok, segédek és tanonezok részére; tájékoztatás minden 
az ipari foglalkozás terén felmerülő ipari, kereskedelmi és 
jogi kérdésben és ipari jogvédelem nyújtása, egységárak 
megállapítása és normál dimenziók és szokványok teremtése ; 
a biztosítás minden ágazatában különösen a baleset-, rok
kantság és aggkorbiztositásnak legjutányosabb közvetitése; 
tanuló internátusok és tanonezotthonok létesítése ipari okta
tással és gyakorló műhelyekkel; a háziipar istápolása ; állandó 
és időszaki kiállítás rendezése és egy iparcsarnok felállítása 
kiviteli iparczikkek mintagyüjteményével és modelekkel; egy 
díjtalanul szolgáltatandó iparszövetségi újság alapítása, mely 
oktató irányzattal bírván, egyszersmind a szövetség és a 
rendes tagok közti állandó összeköttetést fentartja.

Gazdasági tekintetben : egy szövetségi bank alapítása,
egy millió forint részvénytőkével, felosztva kis részjegyekre 
részvényre. E banknak társasági tőkéje kizárólag szerszámok,

gépek és motorok kölcsönképen vagy részletfizetési átenge
dése az ipari üzemből sz ármazó hiteligények kielégítésére 
fog szolgálni és minden formában lesz nyutandó a jogosult 
hiteligényekkel fellépő iparosoknak ; hitelszövetkezetek ala
pítása közös szavatolás alapján ; könyvbeli követelések be
hajtása és azokra előlegek szolgáltatása, az iparüzemhez 
szükséges nyersanyagok szállítása és a belőlük készült 
árukra kölcsön nyújtása ; csak közös műhelyek, eladási 
csarnokok, és ipari czikkek raktározására szolgáló raktárak 
oly czélból, hogy az áruk ott bizományikig vagy saját 
számlára eladassanak ; nyers anyag-, termelő- és műhely- 
szövetkezetek alapítása és azok részére forgalmi tőke bizto
sítása; nagyobb nyilvános, vagy magánmunkálatok és 
szállításoknak iparcsoportok által leendő átvételét előmozdí
tani, valamint végül megfelelő óvatossággal és csakis kísér
letek utján kipróbált tranzakeziókat állami, közhatósági és 
nyilvános eszközökkel és a rendelkezésre álló kereskedelmi 
és műszaki erőkkel foganatosítani.

Ezen, viszonyokból eredő, a személyesen és közö
sen gyakorolt önsegélyezés alapján nyugvó programmnak 
lelkiismeretes betartását ígérve, azon meggyőződést tápláljuk, 
hogy ezzel a délmagyarországi iparosok részéről eddig 
felmerült óhajtásoknak és panaszoknak eleget tettünk. Fel
szólítjuk tehát a délmagyarországi iparososztálynak összes 
tagjait, hogy mint rendes tagok, mindazokat pedig, a kik 
érdekeink támogatása iránt érdeklődnek, hogy mint pártoló 
tagok lépjenek be az Iparszövetségbe.

A tagsági díj évenkint: gyárosoknak és olyanoknak,
a kik rokonszenvvel viseltetnek az iparügyek irányában 10 
kor., önálló iparosoknak 4 korona ; pártoló tagoknak, úgy
mint : kereskedők, magánosok, hivatalnokok, földmivelők és 
munkások részére 2 korona.

Belépés iránti Írásbeli bejelentések elfogadtatnak.
A kereskedelmi és iparkamaráknál Temesvárod.
A délmagyarországi iparszövetségnél Temesvárod.
Az összes dél magyarországi ipartestületeknél.
„Egyesült erővel" legyen tehát ezentúl a mi jelszavunk 

is. Az vezéreljen bennünknt köteleségeink további teljesítésé
ben, mert csak igy fogunk létünkért vívott harezban a 
veszélyeket és szirteket szerencsésen és megelégedetten el
kerülhetni és boldogabban a kikötő felé evezhetni, a melyben 
annyi vihar után biztosítva lesz jövőnk.

Testvérek ! kövessétek a szent kötelesség szózatát, 
hogy igy közös erővel és egyesülve állhassatok munkához. 
Csatlakozzatok valamennyien szövetkezetünhhez, mely kell, 
hogy mindnyájunkra áldást hozzon, mert az „egj'ctértésben 
van az erő !“ Temesvár, 1899. szeptember 1 l-én.

Hazazíias üdvözlettel
A szövetségi tanács : Lovag Vest Ede. elnök, Hembere 

Bálint (Versecz), Pavlicsek József (Nagy-Kikinda), Gartner 
Rezső, Schramm N. János (Orsóvá), Haller Antal, alelnökök.

Brankovics Péter (Karánsebes), Mayer Rezső (Nagy. 
Becskerek), Szmolinszky Antal (Uj-Arad), Tipoweiler H. János 
Fehértemplom), Widmann Mihály (Pancsova), Hinterseer 
Ulrik, Atanazkovics Uros, (Pancsova), Mága János, Blaskovics 
Ferencz, Tedeschi János, Ottlik Péter (Jezvin), Patyánszky 
Szilárd (Zsúppá), Chudy Jenő (Csákóvá), Baader Henrik 
Sternthal Salamon, Uhrmann Henrik, Hentschel Ferencz, 
Stumpfoll Ede, Lendvay Miklós, Váczy Antal ('Zsombolya), 
Bozsák Mihály, Joanovits Ágoston, Krauser Béla, Ludvig 
Mihály, Recht Manó, Schuster Márton.

Ifj. Steiner Károly, igazgató. Dr. Fülöp Béla, jogtanács
nok, titkár. Kolarits István, pénztárnok.
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Az ip a r tea tű! éti gyűlés határozatai.

A hazai ipartestületek központi bizottsága a következő 
fölterjesztést intézte a kereskedelemügyi miniszter úrhoz:

Nagyméltóságu kereskedelmi m. kir. miniszter ur!
Kegyelmes urunk !
Az 1884. XVII. törvényczikk életbeléptetése óta az 

ezen törvény alapján alakult ipartestületek háromévenként 
— szigorú képviseleti alapon — országos tanácskozmányra 
gyűltek egybe közös óhajaik és sérelmeik hangoztatása és 
a hazai kézmüiparosság érdekében szükségessé vált kor
mányhatósági intézkedések szorgalmazása végett. Ily orszá
gos ipartestületi gyűlések tartattak 1887. évben Budapesten 
1890-ben Aradon, 1893-ban Miskolezon, 1896-ban a millé- 
niumi ünnepségek sorozatában, Budapesten.

Mind e nagygyűléseinken az ipartestületekben szerve
vezett iparosság zöme volt kéviselve, igy nevezetesen legu
tóbb 226 ipartestület (78.757 önálló taggal, 112,993 testületi 
kötelékbe tartozó segéddel és 48.463 lanonczczal,) 16 ke
reskedelmi és iparkamara, 28 iparegylet és társulat. Mint
hogy pedig tagjainak létszámát nem mindegyik ipartestület 
mutatta ki, a nagygyűlés kerekszámban 80-ezer kézmüipa- 
ros-mester képviseletében hozta meg határozatait.

Ezen 1896. év szeptember havában tartott IV. orszá
gos ipartestületi gyűlés megbízásából a következő felterjesz
téseket volt szerencsénk nagyméltóságod hivatali elődjéhez 
intézni :

I. az 1884. évi XVII. l.-czikkbe foglalt ipartörvény re
víziója tárgyában (254/1896. sz. a.);

II. a hadfelszerelés és a közszállitások tárgyában 
(285/1896. sz. a .);.

III. a kisiparos hitelügy országos szervezése iránt 
(287/1897. sz. a.);

IV. az iparoktatás ügyében (297/1897. sz. a.);
V. az ipartestületek portómentessége tárgyában 

(299/1897. sz. a.);
VI. az elkobzott állatokért való szavatosság és az ál

latbiztosítás tárgyában (296/1897. sz. a.)
VII. 294/1897. sz. alatt kérelmeztük nagyméltóságod 

hivatali elődjénél a fegyházak és börtönök ipari versenyének 
korlátozása iránt 1897. február havában a képviselőházhoz 
intézett kérvényünknek saját hatáskörében való támogatását.

A közszállitások ügyében 4720/1897. szám az iparok
tatás ügyében pedig 2661/1897. szám alatt kelt miniszteri 
leiratok által érdemleges elintézést nyertek a vonatkozó fel- 
terjesztéseink, úgyszintén az iparteslületek portómentcsségé- 
nek ügye is, habár kedvezőtlen elintézést nyert a 72517/1897. 
sz. a. rendelettel. A kisiparos hitelügy országos szervesése 
időközben nagyszabású alkotással nyert megoldást.

A fegyenez iparűzés körüli sérelmek évtizedek óta ké
pezik az iparosság panaszainak tárgyát és ha a IV. orszá
gos ipartestületi gyűlés ezúttal kérvényileg a képviselőház
hoz is fordult, tette ezt azon sajnos tapasztalat folytán, 
mely szerint nagy méltóságod hivatalbeli elődjei az ügy iránti 
élénk érdeklődésük és az iparosság állandó sérelmének tel
jes méltatása mellett sem voltak képesek a fegyenczek ipari 
foglalkozását oly korlátok közé szorítani, melyek kellőkép 
számba veszik azt a fontos közgazdasági és szocziális ér
deket, a mely bizonyára összeegyeztethető az általunk soha 
szem elől nem tévesztett börtönügyi követelményekkel.

Bizalomteljesen kérjük nagyméltóságodat, hogy vonat
kozó kérvényünket, valamint a más oldalról is a kereske

delmi kormány előtt fekvő felszólalásokat újabban tárgyalás 
alá venni s az érdekeltséget megnyugtató elintézésben ré
szesíteni méltóztassék.

Az 1884. XVII. törvényczikk módosítása ügyében tett 
újabb kimerítő felterjesztésünkre Nagyméltóságod hivatali 
elődje még 1897. évi 81,647. sz alatti leirattal előzőleg ál
talánosságban kijelölte az általa is tervbe vett törvényrevizió 
■rányát és egyszersmind megjelölte a felterjesztésünkben 
megokoltál! kiemelt ama törvény és határozmányokat is, a 
melyeknek elejtését vagy módosítását kilátásba nem helyez
heti. Ez utóbbira nézve a leirat utal a néh. Baross Gábor 
kereskedelmi miniszter urnák 1890. éri 66,446. sz. alatti 
leiratában elfoglalt álláspontra.

A mennyire meghajultunk nagynevű miniszterünknek 
eme atyailag oktató, de egyszersmind közvetetlen tájékozott
ságáról és a bizalommal kérelmező iparosság helyzete iránt 
oly meleg atyai érdeklődésről tanúskodó enuncziácziójában, 
legyen szabad egész nyíltsággal kijelentenünk, hogy nagy- 
méltóságod közvetlen hivatali elődjének fentemlitett előzetes 
akaratnyilvánítása küldőinknél nemcsak, hogy megnyugvást 
nem keltett, hanem abban lényeges eltérést láttak az ismé
telt alkalmakkor nyert szóbeli biztatásoktól. S valóban, azok 
a nézpontok, melyek 5— 6 évvel a törvény életbeléptetés 
után előtérbe nyomulhattak, szükségképen nem kell, hogy 
irányadók legyenek a most már másfél évtized lefolyása 
alatt szerzett tapasztalatokra nézve.

Kegyelmes uram !
Teljes tudatával bírunk ama tény viszásságának, mely 

szerint némely sérelmek és kívánalmak jóformán állandóan 
szerepelnek képviseleti nagygyűléseink napirendjén. Ám ha 
újból és újból hangoztatjuk ugyanazon sérelmeket és kí
vánalmakat, nem jelenti-e ez egyfelől ezeknek komolyságát 
egy egész társadalmi osztály közügyét, de egyszersmind 
kormányunk bölcsességébe és a lakosság minden rétegének 
boldogulását szivén hordó gondosságába vetett bizal
munkat is ?

A nagyméltóságod hivatalba léptekor több alkalommal 
tett programmszerü nyilatkozatai, de némely időközben való 
kormányzati ténykedései is azt a reményt keltik bennünk, 
hogy hasonló kérdések félretételének avagy doctrinair állás
pontokhoz való ragaszkodásának a korszaka letűnt. A tár
sadalmi osztály, mely körében 186.545 minden segédsze
mélyzet nélkül, 62.369 egy tanonezczal avagy segéddel 
dolgozó iparüzőt számlál, a gyenge gazdasági elemek 
védelmének és támogatásának korszakában nem nyerhet 
vissza boldogulásának feltételeit pusztán az oly czéltudatos 
rendszabályok által, melyek egyelőre csak az erre hivatott 
ezernyi kisebbség elméleti képesítését és technikai verseny- 
képességét alkalmasak fejleszteni. Nem is óhajtunk és kérünk 
egyebet, minthogy nagyméltóságod közvetetleniil tudomást 
szerezve a még érdemleges elintézést nem nyert fenti kérvé
nyeinkről, minket abba a helyzetbe juttatni méltóztassék. 
hogy az ez év október havában Kolozsvárott megtartandó 
V. orsz. ipartestületi gyűlésen megbízóinknak nagyméltósá
god elhatározásairól megnyugtató jelentést tehessünk és 
hogy a kézmüiparosok széles körei a terjedő elkeseredés 
szülte káros befolyásokról megóvhatok legyenek.

Mély tisztelettel a hazai ipartestületek központi bizott
ságának ez év julius hó 27-én tartott teljes üléséből.

Gél lé r i  Mór, Rátli Károly,
főjegyző. elnök.
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V e gye s  hírek.
Tanoncz szerződők figyelmébe. Értesítjük a t. 

szaktársakat saját érdekükben, hogy a tanoncz- 
szerződések alkalmával a tanoncz születési, ujraol- 
tási és iskolai bizonyítványát bemutatni szívesked
jenek, mert ezen okmányok nélkül a testületi iroda 
nem kötheti meg a szerződéseket.

Tanoncz felszabadítás. Nagy érdeklődés mellett folyt 
le f. hó 2-án ipartestületünk helyiségében a tanoncz felsza
badítás. Az immár segédekké felavatottakhoz Joszt Péter 
ipartestületi elnök intézett meleg hangú szép beszédet, me
lyet a fiatalság meghatva éljenzett meg.

Reméljük hogy a felszabadultak bevésték szivükbe az 
elnök szavait és azokra emlékezve fognak czéltudatosan az 
élettel megküzdeni.

A felszabadultuk a következők : Lannert György, 
Pátka József, Mileceric József, Sztrakos Bálint, Rippel Géza, 
Szabó Ferencz, Győrök Ferencz, Kuczián István, Velsch 
József, Dándl József.

A kontárok ellen megindult mozgalom 100-as bizottsá
gának vezetősége felkéri a szaktársakat, hogy a határozat 
értelmében járjanak el és minden e tárgyban történő vissza
élést a vezetőségnek bejelenteni szíveskedjenek.

Öngyilkosság. Barnán István Duna-földvári illetőségű 
fodrászsegéd, Vili. kér. Mária-utcza 12. sz. a. lakásán szi
vén lőtte magát. Tettének oka csalódott szerelem.

A kolozsvári Kongresszusra, mely f. hó 14-én veszi 
kezdetét, ipartestületünk részéről Joszt Pé te r  elnök, K öny 
ves Kálmán jegyző és Leichtev' L ipót  előljárósági tag lettek 
ki küldve.

Börtönből a tébolydába. Erdős Ferencz csongrádi szü
letésű 24 éves borbélysegédet f. hó 9-én botrányos részeg
sége miatt bekísérték a VII. kerületi kapitányságra, a hol 
lecsukták, hogy aludja ki mámorát. Ma reggel kiakarták bo
csátani, amikor a szerencsétlen ember egyszerre dühöngeni 
kezdett. Kitört rajta a delirium tremens. Rúgott, harapott, 
kapálózott teljes erejéből. A rendőrorvos megállapította, hogy 
Erdős közveszélyes őrüli, a mire a lipótmezei tébolydába 
szállították.

Ipartestületünk elnöksége feljelentést tett Anton Antal 
ellen, mert vonakodott üzletvezetőt alkalmazni. E tárgyban 
alább közöljük a II. kér. elöljáróságnak a feljelentésre vo
natkozó határozatát.
10116. sz
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A budapesti borbély és stb. ipartestület 781/9' sz. 
feljelentése Anton Antal a borbély és fodrász-iparnak szak
értő üzletvezető alkalmazása nélkül való gyakorlása tár
gyában.

H.
Ezen feljelentés és a megtartott vizsgálat alapján uta

sítjuk Anton Antal borbély és fodrász üzlet tulajdonost, 
hogy e határozat vételétől számított 15 nap alatt úgy az 
Irmatér 3. sz. a. mint a Fazekas-utcza 20. sz. a. levő iiz- 
letéoen a törvényes kellékeknek megfelelő szakértő üzletve
zetőt alkalmazzon, mert ellenesetben iparkihágás miatt fog
juk ellene az eljárást megindiiani,

Erről Anton Antalt (Irmatér 2. sz. a.) és a bpesti bor
bély stb. ipartestületet felzeten értesítjük.

Budapest, 1899. szeptember 30-án
A II. kér. elöljáróság.

A budapesti fodrász-segédek pénztárának vezetősége 
ezúton is felkéri a hátralékos szaktársakat, hogy illetékeit 
pontosan fizessék be, mert ellenkező eseten a hatóság utján 
kénytelen a vezetőség a pénztár követeléseit behajtani, ami 
esek az illetőkre lenne kellemetlen.

Szerkesztői üzenetek.
F. M. Budapest. Alkalom adtán közöljük.
S. J. Győr. Tessék előbb beküldeni, ha jó, közöljük.
B- L- Budapest. Tegyen a mit akar. Nem akarjuk rá

beszélni, eléggé érett ön, hogy tudja mit cselekedjen. Ne
künk csak oly katonákra van szükségünk, akik kötelességük 
tudatában vannak és cselekedni is képesek. A mi javunk az 
önöké is, tehát tudni fogja kötelességét.

Kis angyalom. Vigyázzon, hogy le ne essen a pegá- 
zusról.

Verse oly rossz, hogy rosszabbat még ez életben nem 
olvastunk.

De hát minek is ir ön verseket ?
F. D. Bécs. Czikke már idejét múlta. Nem közöljük.

Felelős szerkesztő: Leic lite r L ipót  
Beim unkatársak : Ilevmnnn János, Réth ly  Árpád és 

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

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kiadja: Kngel István könyvnyomdája, Budapest, 

VII., Vörösmarty-utczn, 17.

Hygienigue
s za b a d a  1 m a zu tt  fej tá m la -p á m a ^ y á i*

Budapest, II . kei1., Kacsa-utcza 6. szám.
Ausztria-Magyai ország, 

Német-ország, Belgium, 
Angol és Franczia orszá
gokra szabadalmazott bor
bély czeluloid fejtámla 
vánkos. Úgy a budapesti 
tiszti főorvosi hivatal és 
dr. Schermann tiszti fő
orvos által, mint Rétly 
Árpád, Pichler Ferencz és 
Seregi Zsigmond borbély 
urak, kik által kipróbái- 
tatott, jónak, czélszerünek 
és páratlannak találtatott. 
Sem vizet, sem folyadé
kot magába nem vesz, 
ruganyos és minden bőr, 
vagy hajbetegséget kizár.
Olcsóság és takarékosság szempontjából, minden borbélyüz
letnek a legmelegebben ajánltatik.

Ezen fejtámlát a közönség is igen jónak találta, mely
ről bizonyítványok kezeimben vannak és bármikor megte- 
kinthetök. l r a  s  f r t

Megrendelhető fenti czimen, vagy e lapok kiadó-
hivatalában is.

Megrendelésnél elegendő egy levelezőlap.

Jó borbély és fodrász üzlet f i u m e i  lll. á l l .  v a -  
S U Í  közelében álló helységgel eladó vagy társ 

kerestetik, elutazás végett.
P a v l o v i c s  J. fodrász Fiume, via Germania 29.
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Keogkem éíi Sándor, Tem esvár belváros.
Homorú köszörülő műhely

l é g s z e s z  é s  v i l l a n y e r ő v e l ,  saját házamban.
—  Hamburgi küszőrüsök. —

Összes borbély és fodrászati czikkek nagybani gyári
raktára

C  j d o n s á g  ! H j d u i i M á ^  !

„W ID E  A W A K E “
eredeti amerikai hajvágógép 
két feltoló fésűvel

ara 2  frt 90 kr.
„ K o h l - N o  o r “ legrövidebb 
szakálvágó ; ára 3 frt 90 kr. 
Budapesti rendelések 5 frton 
felül — az összeg elöleges 
beküldése esetén — bér
mentesen házhoz szállítva 

küldetnek.
Árjegyzék Ingyen és bérmentve.

♦X <X <X O C <X <X <>X >X X >C C <>X >C C O O O O C O C <X X SC O O O C O C X «-.

L J P P  F E R E N C I
Villanyeröre berendezett borotva homorú mü-köszörüldéje

és aezél-áru raktára
llti<la|MkMf. IX., Woi'oIínÚi'í-ii(<>».» a, Nxám.

Ajánlja

a  l e g k i t ű n ő b b  a n g o l  b o r o t v á i t ,  
ollóit, haj- és szakálvágó gépeit

és minden e szakmába vágó tárgyakat. 
Különösen fe lh ívom  a fodrász urak figyelmét a 
műhelyemben készült munkára, melyet magam 

végzek, m iért is jótá llást vállalok.
Vidéki megrendelések a legpontosabban teljeslttetnek

«> >DOOOC<XX>C<X>OC<>DOC<X>C<XXX>OOOOC<XX>C<>C<>COC<XX <►'

^üGGQQGGGöGGQÜGGGOGÜGQÖQGOGGQQGOGGGQGGÜÜGfij}*

B eretvá ló  szappan Rasier Seife
eddig utói nem ért kitűnő ó in bis jetzt unerreichter J 

minőségben. V, Oualitát.
[ Szakférfiak által kipróbálva, V Von Fachleuten erprobt

ajánl 9 empliehít die

K I T E L *  G . Seifen und Kerzen-Fabrik
r szappan és yijertija fji/ára G\ K I T E L *

Brassó (Kronstadt) K r o n s t a d t  ( B r a s s ó )
5 kilós postacsomag 3 frtért v pr. 5 klg. Postpacket fi. 3.— 

minden állomásh oz > franco jeder Station.
Minta ingyen és bérmentve \ Mustéi* gratis und franco.

^OGGGÖGÖGÖGOGOGOÖOGÖGÖGOGOÜOGOGOGOGOGOGOG^

Nincsen párja a
G á sp á r -fé le  bajuszkötönek.

Pártoljuk a hazai ipart.

^4
1 |A
Ifi f

Nincsen párja a
G á sp á r -fé le  bajuszkötönek

Van szerencsém b. tudomására hozni, hogy a N z e u t k i n i l y i - i i t c x a  1. Basáin alatt elsőrendű bajuszkötő 
ipartelepemen egy év óta működöm, mely a mai kor igényeinek annyival is inkább megfelel, amennyiben e szakmában 
számos újított árukkal állhatok t. vevőim rendelkezésére, hogy úgy az áruk kivitelére, mint versenyképességére minden 
eddigieket jóval felülmúl.

Elvem j ó  gyártm ány  m é rs ék e l t  á r  !
Midőn versenyképességemre, mint jelzett elvemre vagyok bátor b. ügyeimét felhívni, tisztelettel kérem megren

delésével megtisztelni, biztosítván arról, hogy legfőbb igyekezetem oda fog irányulni, hogy b. megelégedését kiérdemeljem.
Maradtam kiváló tisztelettel

C v á s p á r  L a j o s
G yártm án ya im  aköveU ező  elnevezések mellett vannak forgalom ba h o z v a :
Hunnia törv. védve 13718. Az általam feltalált közkedvelt 

bajuszkötő, amely annyiban is fölülmúlja az eddigieket, a 
mennyiben a gumi a fület nem érinti s az arezon jegyet 
nem csinál. 1 tuczat ára 3 forint,

Hungária príma. Legfinomabb gáz selyem szövet, vastag se
lyem rózsa gumival, finom gumi szegély, rózsa bőr szallag 
és amerikai patent csattal. 1 tucz. 2 frt.

Pannónia prima. Ugyanaz a kivitel valamivel kisebb. 1 tucz. 
ára 1.80 kr.

Árpád prima törv. védve 14393. Ugyanaz a kivitel, mint 
a Hungária prima azzal a külömbséggel, hogy az arezon egész 
széles selyem halcsonttal, úgy hogy a legnagyobb bajuszt is 
eltakarja.

Excentrikus prima. Ujonan javitott remek kivitellel. 1 tcz. 1.65
Pannónia II. Törv. védve 13719. Legfinomabb selyem szövet, 

selyem gumi, bőr szallag, amerikai patent csattal, 1.60 kr.
Pannónia III. Törv. védve 13719. Szallag helyett saját gu

mijával. 1 tuczat ára 1.50 kr.

bajuszkötó-készitő Budapest* VIII*, Szentkirályí-u* 1*
Panama prima. Törv. védve 13719. Ugyanaz a kivitel se

lyemgumi zsinór helyett színes pamut gumi zsinór 1 tucz. 1.30
Ugyanezen kivitelek fekete színben 10%-al drágábbak.
Hungária batiszt mosható. Törv. védve 13719. Bármily szí

nű gumival. 1 tuczat ára 1 frt.
Pannónia batist mosható. Törv. védve 13718. Bármily szinti 

gumival. 1 tuczat ára 90 kr. Ugyanezek feketében egy árúak.
Figyelemre méltó, a kézzel hímzett bajuszkötö (Törv. védve 

13717) leginkább hölgyek részéről, mint igen érdekes ajándé
kot képez, u. m : „F é lre  b a ju sz  c só k o t  k a p s z "  „Férfi 
é k e ssé ge  a  b a ju sz ", „ N a g y ra  nöjjün a  b a ju sz  “ felirattal 
minden darab külön csinos dobozban elhelyezve. 1 tuczat 
ára 5 frt..

A legkissebb megrendeléshez k ív á n a t r a  e g y  m in ta  
b a ju sz k b tö t  in g y e n  m e llé ke le k , mely egyszersmint kira
kat diszül is szolgál.

6 darab legszebb különféle minta 1 forint utánvét ellené
ben esetleg elöleges beküldése után bérmentve megküldetik.

Kívánatra bármilyen alakot elkészítek minta után.
5 forinton felüli rendelményeknél 5% és nagyobb vételnél a mennyiséghez mérten megfelelő °/0-ot engedélyezek.

Helyben egy levelező-lap által kívánatra személyesen megjelenhetek.
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t e Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

Miért kedvelik ?  — Miért használják i  

A Jászsági bajuszpedrőt!

Ü M G R T  J Ó ! !

Mert semmi körülmények között sem keményszik 
meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban

a3 megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik >

E Szaga állandóan kellemes, marad. A benne levő 3 “

o anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. CD

c Úgy hogy jóságánál és kitiinö tulajdonságainál
‘ 05

Lm fogva bárkinek is ajánlhatom. cn
Fehér, barna és fekete szintiben : kis doboz t«> kr. nagyobb cn

o > doboz 20 kr. Viszonteladóknak 38"/0-ot és ingyen csomago- c o

co lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentességet is biz-
rO
s= tositok.
c

- o IllÉN-CREME. co
NI

CD

’53 Bőrszépitó és finomitó higiénikus készítmény.
o -  
—x 
O :

Kitűnő hatású a bőr szépsége és finomsága elő- C D -
ez mozdítására. CO

co 
*05 Egyedüli szer szeplő, májfoltok, pattanások, »3

: ® bőratka (mittesser) és mindennemű bőrtisztátlan- CD

Lm
- C ság ellen. O

O m Eltávolít minden pörsenést, fagyási, ajkrepe- c r
CT

COzz dést. Egyedüli szer a bőr fölrepedezése, az arez 3

és a karok vörössége, sömör, pikkely, kütcg, bőr- zz
hámlás, napégctcs ellen. co

C D
‘ CO Kisimítja a ránczokat és himlőhelyeket, még c o

<Si
is i korosabb egyéneknek is üde, bájos, ifjú arczszint,
co 

‘ CÖ az arcz, nyak, karok és kezeknek megkapó szép
séget. elragadó bájt, varászos szint kölcsönöz.

CD
zz

05
Lm Teljesen ártalmatlan s mivel nem zsíros, o

CD -
JZ2 hanem linóm kellemes sikosságu, gyorsan felszí- zz —•

< vódó kedves illatú vegyszer, mely mar az első 
kísérlet után kcdveltté teszi magát, az arczot nem 
teszi fényessé, mint más kenőcs, hanem annak 
fényét, mint a hölgypor elveszi, nappal is hasz
nálható. 1 tégely ára 1 korona.

Egyedüli főraktára 
I I o im I Á m . l a n o s  gyógyszerésznél 

Jászberényben.

CD

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. t e

3ffirdetéseü
e l a p  s á, m  á r a  f e l v é t e t n e k

a k ia d ó h iva ta lb a n  :

Budapest, VII., Vörösmarty-utcza 17.

FRASNER RAJOS
mü-köszörüs-mester

első m agyar villanyeröre berendezett boro tva  hom oru-m ilköszörííldé je  és
aczóláru raktára

B u d ap e st ,  Vili., J ó z se f -k ö ru t  21.
Ajánlja :

Borotvalókes jellel . Uengul.
Johnson, Dodge, 7 csillag,

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Pfeifen, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszörüléssel minden szé
lességben, darabja 1 60,
170, 2.— , 2.25, 2 80,

3.—  frt
Borotválókés franczia cs 
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.—  Irt,
Hajollök különféle gyárt
mány, minden súlyban es 
nagyságban, darabja 1.40.
1.70. 2 — , 2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 3.40 irt.
Báriyánt Hajvágogep 5 —
Báriyant Szakalnyiro 8.50 
Amerikai Hajvagogép 5.50 
Amerikai Szakálnyiró 5.—
Fenöszijak darabja — .80,
— .1)0, 1 - ,  1.20, 1.50,

2. , 2.50, 3.— frt.
Lehuzo-kövek darabja 1.—
1.25, 1.50, 1.80, 2 — 2.25,
2.50, 2.80. 3.— , 3 50 irt.

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

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

Ervágó darabja 1.40, 1.50, 2.— , 2.50,
2 80, 8 frt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 1 oroggal, darabja 2 50. 2.80, 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 ára:

Horotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 
70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él 30, hajvágó olló 30 kr.

M egrendelések vidékre gyorsan éspontosan eszközöltetnek

íx
' t e

íT'J.'q. ís'Í'c, á t  w'Jía cfe-iíio 07*0. o A a. ci '/ u. o

m
t e
t e

t e

t e
t e
t e
t e
t e

r é ' O T I  ? I T é T é '
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£44

É*
B  U  »  A  P  E  §  T .  V i l i . .  B A K O S A - E  T  C  %  A  . V N  %  A  M .  ^

Első magyar
villany és légszesz erővel berendezett

borotva homorú -f^ös^örüfdrje.
£cy.é 1 áru raktár.

Múlt év november hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz. alá helyeztem át,
melyre felhívom b. figyelmét. ^

Ny°m. Ragéi István könyvnyomdájában, Badapost. Vörósmarty-utcza 17.




