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FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

Előfizetési dij:
Egész évre  4  írt 
Fél évre  2 t'rt 
Negyedévre  I t’rt 
Egyes Rznm ára 
20 kr. Kapható a 
kiadóhivatal ball.

Szerkesztőség:
VI., Laudon utcza 7. ez.

A lap szellemi részét illető közle-
mények a szerkesztőséghez ezun-

zendők.

Kiadóhivatal •
VII, Vörösmarty utcza 17. sz

Minden pénzbeli küldemények, hir
detések, felszólamlások a kiadóhi

vatalhoz intézendők.

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

dek betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.

.A.22 ip a rte s fü le t  ta.g'jsei a, lapot d ijm en tesen  Israpjétl?:.

A z u g  e lhe lyezőkről.
(L. )  Nem jövünk ki a panaszokból. Ha az 

egyiket elkeseregtük, jön a másik. Sok panasznak mi 
vagyunk az okozója. Ha mi például összetartanánk, 
akkor ezen czikkem sem látott volna napvilágot 
sohasem, (akkor talán másról panaszkodtam volna.)

Ha ismernénk az összetartó erőt, akkor sok, 
nagy bajnak nem éreznénk a nyomását. Pedig ne
künk ébren k llene lenni mindenkor, mert nincs oly 
szakma, amelynek szervezete oly beteg, mint a mi
enk. Ha az egyik seb beheggedt, már vérzik a má
sik és egyéb eszközhöz nem folyamodunk, mint 
az örökös panaszhoz.

És mi ennek az oka ? Hogy gyengék és te
hetetlenek vagyunk. Mert ha a többi iparosok 
példájára összetartanánk és munkálkodnánk, akkor 
mi tartanók az iparosság zászlóját a kezünkben, 
mi vezetnők őket, mint az iparosság értelmisége.

Ha meg tudnók érteni a kor hivó szavát, ha 
kötelességünk tudatában lennénk, akkor nem kör
nyezne bennünket annyi káros elem, mint ma. 
Hisz még annyi összetartó erőnk sincs, hogy azok
nak a szerencsétlen munkanélküli segédeknek iga
zat adnánk az által, hogy kerülnénk a zug-elhelye
zőket, a kik pedig az ifjú iparos nemzedéknek ép
pen oly rangú sírásói, mint Óvári József ur és tár
sai. De hát minő érdek vezet bennünket e zug
elhelyezőkhöz ? Hadd halljam már magam is. Jobb 
munkásokat adnak ezek, mint a testület elhelyező 
irodája? Ha segédre van szükségünk, nem kapunk 
annyira megfelelőt a testületben, mint e zug-elhelye- 
zöknél ? Ha már nem dolgozunk iparunk és segé
deink érdekében, de legalább ne rontsunk. Hisz 
ezen zug-elhelyezőknek nem az az érdeke, hogy a

szaktársak óhaja kielégitessék, hanem, hogy mentő/ 
többször- Iegyen szerencséjük segédekkel szolgálni. És 
ezt csak úgy érhetik el, ha az ajánlott segédet rövid 
idő múlva, kiugrasztják, hogy ismét szolgáljanak egy 
újabbal, légy szerűen rábeszélik a segédet, hogy lépjen ki.

Ennek aztán az a konzekvencziája, hogy a mes
tereket becsapják a zug-elhelyezők és a szegény 
munkanélküliek tovább is nélkülözhetnek, mert a 
zug-elhelyezők egy és ugyanazon segédekkel mani
pulálnak ekként.

Hat ezen segíteni kell, ezt első sorban meg
követelhetik a segédek maguk, a kikkel természet
szerűleg szolidárisnak kell lennünk. Be kell látniok 
a szaktársaknak, hogy kötelességük a zug-elhelye
zőket kerülni és a szükséges munkaerőt a testület 
utján beszerezni. Mert hiába, a munkanélkülieknek 
teljesen igaza van, midőn » azt hangoztatják, hogy a 
testület utján alig veszik szolgálatukat igénybe. Ne 
legyünk annyira önzők, hogy a segédi kar e jogos 
követelését megtagadjuk. Mutassuk meg nekik, hogy 
daczára annak, hogy nekünk is elég a bajunk, szí
vesen segítünk ő rajtuk is. mert hát egy a mi 
utunk, közös a mi czélunk. Ne adjunk alkalmat a 
munkanélkülieknek, hogy bennünket tartsanak rósz 
viszonyuk okozóinak. Ne keserítsük el őket rideg
ségünkkel még jobban, mutassuk meg nekik, hogy 
közöttünk nincsen űr.

Ne tápláljuk tovább is a zug-elhelyezőket, akik 
a munkanélküliek rovására gyűjtik a tőkét. A bécsi 
szaktársak nem egyszer tettek kísérletet, hogy a 
náluk is nagyban divó zug elhelyezőket mellőzzék, 
de nem sikerült. Annyira gyengék voltak akczió- 
jukban, hogy nem értek czélt. De a mit a bécsiek 
nem értek el, elérjük mi, ha közösen elhatározzuk,
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hogy kizárólag csakis a testületből fogadunk fe l segé
det. Ha azt akarjuk elérni, hogy a segéd ne lásson 
bennünk ellenséget, hanem olyant, a ki vele együt
tesen küzd az ipar felépítésén, akkor kötelességünk 
nekünk, hogy akkor, a midőn szüksége van reánk, 
nyújtsuk jobbunkat. Mert ez a nemzedék, a mely
nek érdekében én most szeretetet kérek a szaktár
saktól, ha nyomorog is most, ha a szenvedés isko
lája is ősz ályrésze ez idő szerint, el fogja foglalni 
egykoron helyünket és teljes erejével fog közre
működni iparunk felépítésén. Azok részére kérek 
szeretetet és közreműködést, a kik a mi vérünkből 
valók és a zug-elhelyezők kapzsisága fo’ytán nél
külözik a kenyeret.

Azoknak érdekében lobogtatom a zászlót, a kik 
évi küzdelmek után sem látják megélhetésüket biz
tosítva. Emberek vagyunk mindnyájan és mint ige
neknek kötelességeink is vannak. Első kötelességünk 
pedig az, hogy az ártatlanul hulló könnyeket letö
rüljük. Ne hagyjuk, hogy az évek küzdelmének 
jutalma nyomor legyen. Magasztos, emberi küzde
lemre hívom fel a szaktársakat, a mikor a munka- 
nélküliek részére összetartást kérek. Ne érjen a vád 
többé bennünket, hogy nincs akaraterőnk. Mutassuk 
meg valamennyien, hogy nem szorulunk a zug
elhelyezőkre, hogy segéd szükségletünket a testület 
utján szerezzük be. Ha ezt megtesszük, akkor nyu
godt lélekkel mondhatjuk, hogy megtettük köteles
ségünket. Előbb nem.

Jegyzőkönyv
a budapesti borbélyfodrász- és paróka-készítő ipar
test illet elöljáróságának 1809. évi november hó 80-án 

tartott rendes havi ütéséről.
Jelen voltak :

Joszt Péter elnök, Flesch Péter pénztárnok, Burprich 
János gazda. Könyvhegyi András elhelyező bizottsági elnök 
továbbá Leichter Lipót, Maróthi János, Bóta Károly, Csillag 
Ágoston, Herschaft Ádám, Horváth Ferencz, Huszetti Mátyás 
Sztankovics Sándor, Richter Péter, Lulay Ádám elöljáró 
ság: tagok és Könyves Kálmán jegyző.

Napirend előtt elnök szívből jövő hálás köszöneté 
nyilvánítja az egész elöljáróságnak azon kitüntetésért, i 
melyben őt ezüstmenyegzője alkalmával részesítette. Annál- 
idején megindultságtól nem tudott kellő módon kifejezési 
adni köszönetének, de érzi, hogy most sem talál megfelelt 
szavakat azon mély és benső érzelem igaz kifejezésére, a 
melyet az elöljáróság egyetértő jó kívánságának talmácso- 
lása felett érzett és érez, a melyet ő többre becsül minden 
más kitüntetésnél. Az elöljáróság hathatós támogatásából 
merített eddigelé erőt a munkálkodásra, ez fogja továbbra is 
kitartásra serkenteni a közjóra irányzott tevékenységében, s 
kéri az elöljáróságot, hogy azt a szép egyetértést, a melynek 
ezüst menyegzője alkalmából oly lélekemelő tanujelét szolgál
tatták, tartsák meg a jövőre is az együttműködés minden 
ágazatában, s ő hiszi, hogy annak áldásos gyümölcse a 
szaktársak javának és érdekeinek előmozdítására fog szol

gálni oly mértékben, a mily mértékben a becsületes és ki-tv
tartó munkálkodás azt megérdemli.

Midőn még a szaklap szerkesztőjének, a ki az o 
munkálkodását s a közjóra irányzott tevékenységét talán 
érdemen felül is méltatta, hálás köszönetét nyilvánítaná, —  
üdvözli az elöljáróság megjelent tagjait s ezek között Lulay 
Ádám tagot, a kinek működéséhez kitartást és buzgóságot 
kíván, —  s az ülést megnyitja.

Napirend I-ső pontjánál a múlt jegyzőkönyv felolvas
tatván, Sztankovits Sándor és Huszetti Mátyás által hite
lesíttetik.

Ennek kapcsán elnök jelenti, hogy a segédelhelyezés 
—  eltekintve a helyiségnek egy alkalommal történt bezárá
sától s ennek folytán történt tüntetéstől —  most ismét rend
ben folyik.

Könyvhegyi András elhelyező bizottsági elnök, az el
helyezések tekintetében szintén megnyugtató jelentést tesz, 
csupán azt óhajtaná, hogy Szentandrássi Zsigmond, a ki 
a segédeket bujtogatja és folyton zavart igyekszik előidézni, 
a testület hivatalos helyiségéből kitiltassék. Jelenti továbbá, 
hogy ismételten merültek fel panaszok Végh ellen a zug
elhelyezések miatt.

Elnök szerint Szentandrássi az ügyrend értelmében 
az előljárósági ülésből kifolyólag megintendő s a mennyiben 
ennek daczára sem engedelmeskednék, az elhelyező bizott
ság elnöke által saját hatásköréből kizárandó.

A mi a zugelhelyezéseket illeti, e tekintetben az a 
nézete, hogy véget kell vetni a magánemberek manipulá- 
czióinak, mert ezek a feleket kizsákmányolják. Indítványozza 
azért, hogy Könyvhegyi András mellé egy bizottság válasz
tassák, a melynek tagjai segédkezzenek neki ezen szabály- 
elleenség megszüntetésében.

A bizottság tagjaiul az elöljáróság Richter Péter, Lulay 
Ádám és Huszetti Mátyás előljárósági tagokat választották 
meg.

Jelenti továbbá elnök, hogy a köszönő levelek ' elex- 
pediáltattak

Minthogy még mindig vannak fürdők, a melyekben 
fodrászok vannak alkalmazva, a nélkül, hogy azok a testü
letnél be volnának jelentve, az elöljáróság az ezek ellen 
való eljárásra egy bizottságot küld ki, a melynek tagjai 
Sztankovits Sándor, Horváth Ferencz és Molnár Lajos.

Napirend 2-dik pontjánál elnök jelenti, hogy a székes 
főváros törvényhatósági bizottsága egy uj vízvezetéki sza
bályrendeletet fogadott el, a melynek értelmében azon bor
bély- és fodrászüzletek után, a hol a vízvezeték be van 
vezetve, az egységárak háromszorosát kellene fizetni, a mi 
a nagyon is szerény viszonyok között élő szaktársakra 
mindenesetre érzékeny kiadást képez. Bemutatja Mezei 
Péternek a szabályrendelet tárgyalása alkalmával tartott be
szédét, a mely alkalmas volt arra, hogy a közgyűlést a bor
bélyok- és fodrászok ellen hangolja. Ö azon nézetben van, 
hogy ezen szabályrendeletnek a szaktársakra vonatkozó 
sérelmes intézkedése ellen lépéseket kell tenni.

Sztankovits Sándor, Leichter Lipót felszólalása és elnök 
hozzászólása után kimondja az elöljáróság, miszerint hivat
kozással azon körülményre, hogy «i kávémérések és kisven
déglők kivannak véve az egységárak többszörösének fizetése 
alól, a belügyminiszterhez a borbélyoknak és fodrászok
nak hasonló kedvezményben részesítése iránt egy felterjesz
tés intéztessék, annyival is inkább, mert tudvalevő dolog, 
hogy a vendégek kiszolgálása alkalmával a viz használata
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közegészségügyi szempontból történik, s igy okvetlenül 
szükséges.

Elnök szóvá teszi azon körülményt, hogy a szaklap, 
bár szerkesztése ellen kifogás nem emelhető, mégsem képezi 
azon szellemi kapcsot a tagtársak között, a minek tervezve 
volt. t. i. nem tájékoztatja a szaktársakat idejekorán a tes
tületben történő mozzanatokról.

Leichter Lipót nyilatkozata után kimondja az elöljáró
ság, hogy a mennyiben az ülésekről szóló jegyzőkönyv a 
kellő időben nem volna kész, a szerkesztő azt maga készíti 
el a szaklap részére.

Napirend 3-ik pontjánál kimondja az elöljáróság, hogy 
a szakiskolai tanfolyam az idei évzáró vizsgája 1899. évi 
deczember hó 28-ik napján esti 9 órakor fog megtartatni. 
A testületi elnök elnöklete alatt jury tagokká megválasztat, 
tak és pedig : a színházi fodrászatnál: Réthly Árpád és
Marothy János, a női fodrászatnál: Burprich János és
Richter Péter, az úri fodrászatnál: Hermann János és
Sztankovits Sándor.

Napirend 4-ik pontjánál elhatározza az elöljáróság, hogy 
Axmann-féle alapítvány után rendelkezésre álló 60 forint 
kamat kiosztása czéljából a szaklap utján pályázatot hirdet, 
oly módon, hogy a kérvények deczember 20-ig nyújthatók 
be  ̂ testületi irodában. A kiosztás minden ünnepélyesség nél
kül a testületi és a temetkezési egyleti elnök közös meg 
egyezés alapján fog történni.

Napirend 5-dik pontjánál jegyző bejelenti, hogy a 
módosított alapszabályok a kereskedelmi minisztérium jóvá
hagyásával ellátva visszaérkeztek.

Tudomásul szolgál, s a módosításnak az alapszabályba 
való beiktatásával az elnökség bizatik meg.

Fuchsberg Salamon a rósz üzleti viszonyokra való 
hivatkozással az iránt folyamodik, hogy testületi dij tartozá
sának törlesztésére 1900. évi január hó 1-ig halasztás en
gedélyeztessék.

Az elöljáróság a kérelmet nem találja teljesíthetőnek.
Az egri ipartestület az egri érseki lyceum által készí

tett munkakönyveket megvételre ajánlja.
Tudomásul szolgál.
A siketnémák váczi m. kir. országos nevelő és tanító

képző intézete a szegénysorsu növendékek számára ado
mányt kér.

A humánus czélra való tekintettel 5 frt szavazta- 
tik meg.

A magy. kir. államrendőrség főkapitányi hivatala a 
tolonczházban önhibájukon kívül bekerülő s ott jó maga
viseletét tanúsító fiukat tanonczokul ajánlja.

Tudomásul szolgál azzal, hogy a szaktársak tájékozása 
czéljából az átirat a szaklapban közzéteendő.

Özv. Ney Józsefné nyomasztó anyagi helyzetére való 
tekintettel 50 frtot kölcsön kér.

Minthogy a testületi elöljáróságnak nem áll jogában 
kölcsönt adni, ennélfogva folyamodónő részére —  figyelembe 
véve méltánylást érdemlő szorult anyagi helyzetét —  kivé
telesen 20 frt segélyt szavaz meg.

Fehérváry András Mayer Márton tanonczának a 
tanidő lejárta előtt leendő felszabadításáért folyamodik.

Minthogy a tanidő csak 1900. évi április hó 1-én jár 
le, az elöljáróság a kérelmet elutasítja.

Napiren 6-ik pontjánál felhatalmazza az elöljáróság 
Burprich János gazdát, hogy 10 métermázsa pirszenet és 
5 métermázsa fát szerezhessen be.

Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni az elöljáró
ság tagjainak figyelmét s az ülést bezárja.

Kmf.
Köny vés Ká 1 mán,

jegyző.

G a z d a s á g i  bajunk.
A modern kultur 4Haniok óriási fejlődésüket az ipar 

káprázóan rohamos föllendülésének köszönhetik.
Német, Franczias Angolországok ma jogosan iparállam

nak nevezhetők.
És honnan szerezték ezen államok az iparuknak e ro. 

hamos föllendülését ? Sceptikusok azt mondják, hogy a sza
badipar intézménye és a túlságosan megnyilatkozó vállalkozási 
kedv teremtette meg. Ha azonban gondolkozunk, úgy azon 
nemzetgazdáknak kell igazat adnunk, kik azt állítják, hogy 
kivétel nélkül a szakmára —  az ipart űzők kölcsönös és 
viszont a segédmunkások kölcsönös szolidáritása, mely az 
ideális egyesülés alapján jött létre, idézte elő.

Ezen államokban úgy a munkaadók, valamint a segéd
munkások szakegyleteket alakítottak, s a tagok (többnyire 
kötelező a tagság) onnan nyerik erkölcsi és anyagi támoga
tásukat. Ezen egyesületi élet oly általánossá vált, hogy 
nincs ezen államokban iparszakma, melynek szakegyesülete 
ne volna.

Ezt többé-kevésbé helyes módon a világ összes iparos 
munkásai átvették. Sőt a mi törvényhozóink a „szövetke
zetekről* szóló törvényt is ezen elvi alapon hozták meg.

Magyarországon a czentralizáló politika következtében 
az ipar Budapesten összpontosul. Budapest összes iparszak
májának megvan a saját szakegyesülete. Kivételt csak csu
pán mi fodrászipart űzők képezünk. Innen van az, hogy egy 
szakmánál sem lehet az erkölcsi hanyatlás oly nagyfokú 
megnyilatkozását konstatálni, mint a mi szakmánknál.

Önmagunktól kell restelleni, azon szomorú valóság 
tudatát, hogy a mi szakmánknál a legfőbb tényező, ami egy 
ipariszaknak lüktető ereje, az egyesületi élet —  egy alvó 
hajadon. Önképző-körünk a részvétlenségtől egy lézengő foga
lom. Szakegyletünk nincs. Ami volt, az már akkor halott volt 
amikor megszületett. Olyan vette kezébe, ki nemcsak szak
mánkba, de ebben is kontár volt. Betegsegélyző pénztárunk, 
hol elvben együtt vagyunk, magasztos feladata mellett nem 
foglalkozhat szakdolgokkal.

Svájczban jártamkor bámulatba ejtett az a rajongás^ 
melylyel az ottani fodrászok egyesületükön csüngnek. Például: 
Zürich cantoni főváros 142 fodrászüzlet tulajdonosa közül 
128 tagja a „Vereinigung dér Coiffeure in Zürich*-nek. A 
többi 14 kontár és igy tagja nem lehet. 286 fodrászsegéd 
munkás közül egytől-egyig mind tagja a „Freie Vereini
gung dér Coiffeurgeliilfen in Zü rich "-nek, mely teljesen 
független az előbbitől. Ezen egyesületek pusztán csak szoro
san a szakmához tartozó dolgokkal foglalkoznak. Az egye
sülettől nyert fegyelemmel minden tettük érvényesül.

A mi vásottságunk és minden szép és jó iránti közö
nyünk okául idáig az erkölcsi erő hiányát tartottam. Azonban 
az a hatalmas mozgalom, mely egy a testületünkön rágódó 
féreg, az u. ti. kontárok kiirtására indult, arról győzött meg, 
hogy az erkölcsi erő igenis megvan bennünk, csak nincs ki, 
vagy mi azt táplálja és fentartsa.

Oly tények nem hagyhatnak hidegen bennünket, mint 
a 100-as és 50-es bizottságok vezetőinek egymásra való 
nyclvöltögctései.
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Az ilyesmi nem illik komoly dolgokhoz. Hol marad a 
sokat hangoztatott jelszó : Yiribus Unitis ?

Ha mi egymás közt egy esetlenséget támasztunk, az 
csak ügyünk hátrányára van ; ellenségeink, a kontárok pe
dig a markukba nevetnek. Egy jól szervezett és vezetett 
szakegyesület kebelében alakult bizottságnál ilyesmi nem 
fordulhat elő.

Gazdasági életünkben a kontárok után a piszkos kon- 
kurrenczia ütötte sebeket is fájlaljuk. Most még egy uj 
szoeziális baj előtt állunk, melyet ha idejekorán észté nem 
veszünk, még élénkebb sebet üt gazdasági életünkön s félő, 
hogy ez gyógyíthatatlan, minek következtében pusztulást hoz.

Ugyanis a munkanélküli segédszaktársaink nagy száma 
azt mutatja, hogy iparunk a segédmunkások tekintetében 
nagy túltermelésben szenved ; olyannyira, hogy az üzlettulaj
donosok, kik ezúttal a fogyasztók, képtelenek valamennyit 
foglalkoztatni. Ezen változtatni kell. Mégpedig úgy, mint 
ismét Svájcára hivatkozók —- ahogy Zürichben teszik. Ott 
a 142 üzlet közül mindössze csak háromnak van tanoncza. 
Ezek is viszonyukhoz képest horribilis összeget fizetnek, 
amiért tanítják őket.

Saját jól felfogott érdekünk parancsolja tehát, hogy 
legalább addig, mig gazdasági életünk jobbra nem fordul, ne 
vegyünk tanonczot üzletünkbe.

A gazdaságtan törvényeinek fontos követelménye, hog\ 
a termelés arányban legyen a fogyasztással.

Ha iparunkat a gazdasági javulás révébe akarjuk ve
zetni, első teendőnk egy szakegyesület megalakítása, hol 
szorosan szakmánknak a gazdasági javulásával foglal
koznánk.

Ilyen szakegyesület jó vezetés mellett a munka iránti 
lelkesedést önti tagjaiba. Ott megtanulni, hogy az ember 
értékét nem a tudás adja meg, a munkát —  legyen bármi
lyen is —  nem szabad szégyenleni, s a „borbély legény" 
jelző nem megalázó. Ott megtanulja munkájának értékét 
becsülni, mert. ott mindenféle czifra mázaktól mentesen 
csak a munka jelszava dominálhat: Mens agitat molem.

Duschinszky Emil.

A  m u n k a  bére.
Legnagyobb betegségünk, a mely már-már a nyava

lyában éri el végpontjait, az az örökös panasz, a mely 
míndannnyiszor kitör belőlünk, valahányszor valami sérelem 
ér bennünket. Panaszkodunk azért, a miért a kétes exisz- 
tencziákat közénk sorozták és panaszkodunk akkor is, mi
dőn valakinek kedve kerekedik, bennünket —  egy otromba 
vers keretében —  gunytárgyává tenni —  erről tanúskodik 
Paulik József urnák szaklapunk ez évi 22-ik számában 
megjent „Nagy emberek a kis emberekről“  czimü czikkc 
is. Igaz ugyan, hogy Paulik József ur nevezett czikkben 
kijelenti, hogy a B. N. 229-dik. számában megjelent czikk
ben nemzeti sérelmet nem lát, hanem azon tény, hogy be
lőle —  azon versnek elolvasása után —  a panaszszal páro
sult méltó harag mégis kitört, ennek ellenkezőjét bizonyítja. 
De már ennél tovább nem megyünk. Ha panaszainkat fel
soroltuk egymásnak, elhallgatunk és várjuk nyugodtan az 
időt, mig újra akad egy gunyüző, a ki bennünket megsért, 
hogy panaszkodhassunk és újra elhallgassunk és igy megy 
ez tovább a végtelenségbe a nélkül, hogy eszünkbe jutna 
bajaink orvoslására akár csak egy lépést is tenni.

Pedig csak egy kis akaratunkba kerülne, hogy azt

pozicziót, a mely bennünket a társadalomban méltán meg
illet, elfoglalhassuk.

Hogy a társadalomnak vannak mindig olyan tagjai, a 
kik rólunk fodrászokról oly fölényes hangon merészelnek 
beszélni, annak nagyon sok oka van. De mindennek egyik 
fő oka abban rejlik, hogy tisztességesen elvégzett munkán
kért nem merjük a bennünket megillető tisztességes bért 
megkövetelni. A ki erről meg akar győződni, az menjen csak 
végig a budapesti fodrász üzleteken és az üzletek legalább 
80 százalékában a vendég azon kérdésére,hogy az elvég
zett munkáért mennyit köteles fizetni, azt a választ fogja 
hallani, „ tetszés s z e r i n t ha azonban a vendég mégis 
tudni akarja, hogy mit fizessen, ismét azt a kitérő választ 
hallja, hogy „a mennyit máshol tetszik fizetni."

Álljon elő az a szaktársam, a ki állítani bírja, hogy 
ez nem úgy van. Bizonyítsa be nekem bárki is ennek 
ellenkezőjét és én kalapot emelek az illető előtt; alig hiszem 
azonban, hogy ez valakinek sikerülne.

De hát miért van ez igy ? A czipész, ha egy pár czi- 
pőt megfoltoz, vagy a szabó, ha a kabátra egy gombot 
varr fel, megmondja, hogy mi annak az ára. Es mi nem 
tudnók, hogy mennyit érdemiünk meg tisztességesen elvég
zett munkánkért ? Hogyne tudnók ?

Nagyon is jól tudjuk és meg is szólítjuk azt a vendé
get, ha kevesebbet fizet.

Hanem az van bennünk, hogy mindig számítunk a 
vendégnek a gavallérságára : számítunk arra, hogy ha a ven
dégre bízzuk a kiszolgálásért járó dij megállapítását, ez 
majd öt krajczárral többet fog fizetni. Ez pedig nem jó 
van igy. Mert, amint egyszer az üzletember a vendégjének 
a gavallérságára számit, kivetkőzött üzletemberi jellegéből 
és nem mint iparos követeli munkája bérét, hanem a sar- 
kon álló koldus módjára alamizsnáért nyújtja ki a 
kezét ! A társadalom némely tagja pedig felhasználja ezt a 
könyöradománynak minősíthető felülfizetést arra, hogy ró
lunk fölényes hangon beszéljen és bennünk néni tiszteli az 
iparost, hanem gunytárgynak tekint, a kiről öt vagy tiz 
krajezárért otromba élezeket lehet faragni.

Hogy azonban ne legyen senki, aki azt mondhassa, 
hogy ez mindenütt igy van, hallgassák meg azon egyéne
ket, a kik külföldről jönnek, például Párisból, milyen hangon 
beszélnek azon vendégek, a kik már Párisban megfordultak 
az ottani fodrászokról.

Hogy dicsérik őket és milyen tisztelettel említik, hogy 
ott a borotválkozás bizony nem olyan olcsó mint nálunk, 
mert ott egy frankot követeltek tőle egy egyszerű borotvá- 
lásért és még sem mondják azt, hogy megzsarolták őket.

Ha már most azt akarjuk, hogy rólunk is oly tiszte
lettel beszéljenek, mint párisi szaktársainkról, ha elakarjuk 
foglalni a társadalomban azt az állást, amely bennünket 
méltán megillet, tartsuk meg üzletemberi jellegünket és ne 
várjunk alamizsnára, hanem követeljük meg a minket meg
illető bért; a könyöradományokat pedig adják vendégeink 
a sarki koldusnak.

Ha a budapesti fodrász-mesterek „Társas kőre“ va
lami üdvös munkát akar végezni, szervezze tagjait ilyen 
értelemben és ha ezt a munkát befejezte sikerrel, megér
demli a babérkoszorút, mert akkor kivívta szaktársainknak 
azt a helyet, a mely őket megilleti —  az elsőt !

liostásy Géza.

a
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X p a t r .
Iparhatóság! megbízottak választása. Ipartörvényünknek 

legszebb alkotásai közé tartozik az iparhatósági megbízottak 
intézménye. A törvény szavai szerint az iparhatósági meg
bízottak föladata az elsőfokú iparhatóságot működésében 
támogatni, nevezetesen oly föladatokat elvégezni, melyeket 
elvégezni az iparhatóság egyéb nagyszámú teendői között 
nem igen érne rá, másrészt véleményadó működésével az 
iparhatóságokat diszkréczionárius természetű ügyekben 
mintegy ellenőrizni. Sajnos, a gyakorlatban nem fejlődött 
ezen intézmény a közigazgatásban azzá, minővé azt fejlesz
teni a törvényhozók szándéka volt. Egyik nagy oka ennek 
az, hogy az iparhatósági megbízottakká többnyire a ke- 
Vésbbé alkalmas elemek választannak meg. Ipartörvényünl: 
revíziójának küszöbén azonban itt az ideje annak, hogy 
iparosaink ezen intézményük iránt jobban érdeklődjenek, 
mert különben könnyen megeshetik az, hogy az ipartörvény 
revíziója alkalmával ezen intézményt, mint olyat, mely élet
revalónak nem bizonyult, törölni fogják. A fővárosban a 
választások deczember hó 17-én (vasárnap) fognak megcj- 
tetni az egyes kerületi elöljáróságoknál. A tanács idejeko
rán tűzte ki a választást, az érdeklődés felköltésére tehát 
van idő ; az ipartestületek körlevélben hívják föl az idén az 
iparosok figyelmét a választásra; s a kerületbeni kaszinók 
a szokásos jelöléseket megejtették. Iparosainkon múlik 
tehát egyedül, hogy az eddigi csendes választások 
meg ne ismétlődjelek. Tájékozásul megjegyezzük, hogy 
minden kerületben húsz iparos, illetve kereskedő mint 
rendes és öt mint póttag lesz megválasztandó. Szavazhat 
pedig minden iparos, illetve kereskedő, kinek telepe a ke
rületben van s ki amennyiben a választásnál közreműködő 
bizalmi férfiak előtt nem ismeretes, választói jogosultságát 
iparigazolványnyal és adókönyvvel igazolni tudja.

V e g y e s  hirék.
Segély elszegényedett borély- és fodrász iparosok, va

lamint azok családtagjai részére.
A testület elöljárósága néhai Axmann Károly hagyo

mánya után esedékes GO frt kamatösszegre hirdet pályázatot. 
Folyamodhatnak oly budapesti illetőségű borbély és fodrász 
iparosok, illetve ezek özvegyei és árvái, a kik szorult anyagi 
viszonyok között élnek s nyomasztó helyzetüket nem önhi- 
bájok folytán idézték elő.

F  elhivatnak tehát mindazok, a kik segély re igényt 
tartanak, hogy eziránti kérvény ükét a testületi iroda- 
ban (IV ., Ujvilág-utcza 18. sz. a.) f. évi deczember hó 
20-ig annál is inkább nyújtsák be, mert később érkező 
t'olyamodványok rém fognak figyelembe vétetni.

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

Elhalálozás, özv. Cseh Johanna szaktársnő m. hó 24-én 
jobblétre szenderült. A temetés, a szaktársak nagy részvé
tele mellett ment végbe. —  Nyugodjék békében !

A budapesti borbélyok és fodrászok betegsegélyzö egy
lete, f. hó 5-én g y á s z m is é t  tartatott elhunyt tagjainak lel
kiüdvéért.

A szakiskola záróvizsgáját f. hó. 28-án esti 9 órako- 
tartják meg az ipartestület nagytermében. Mint jury tagok, 
a következők fognak szerepelni a testületi elnök vezetése 
alatt; színházi fodrászat és hajmunka : Réthly Árpád al- 
elnök és Marothy János, Úri fór ászát : Hermann János és 
Sztankovits István, női fodrászat : Burprich János és Richter 
Péter. —  A szakiskola vezetősége ezúton is meghívja a tes- 
testület elöljáróságát a záróvizsgára.

Értesítés. Van szerencsénk a t kér. biztos urakat 
értesíteni, hogy az értekezletek egy behívása a jövő 
ben mindenkor a „Fodrász Újság“ utján adatnak a t. 
kér. biztos urak tudomására.

Egy ipartestület jubileuma. A budapesti IV.— X. kerü
leti vegyes ipartestület alapítása tizedik évfordulójának em
lékére deczember 10-én, vasárnap este G órakor a testület
nek Vámház-kürut 4. sz. a. levő helyiségében jubileum ün
nepélyt rendezett. A testületi emlékmű átvételénél Schunda 
V. József ipartestületi elnök, a csoportkép leleplezésénél pe
dig Novelly Antal iparhatósági biztos mondott beszédet. Az 
előljárósági diszülés után este 8 órakor társasvacsora volt 
a fővárosi iparoskor dísztermében. Az ünnepélyen a fővá
rosi iparoskor kitűnőségei közül is sokan vettek részt.

Tanoncz felszabadítás. A f. évi november hó 23-án 
tartott tanoncz vizsgáló bizottsági ülésen a következő ta- 
nonezok szabadultak te l:

Ocskay József tanoncz —  
Ilics Vladimír „ —
Caffleur Péter « —
Kovácsik József „ —
Reif Ármin „ —
Posch János „ —
Soós Lajos „ —
Dankovácz Lajos „ —
Lubje Frigyes „ —
Gier János „ —

Az adófizetés reformja, 
ég tudnak adót fizetni,

Filipovics Miksa mesternél. 
Dorits Márk. „
Friedrieh Rezső „
Binder Miklós „
Wilhelm Gyula „
Wenczel József „
Langpaul Ede „
Dankovácz Ignácz „

P'ekete Ádám „
Gimpel Ferencz „
Azok a boldog halandók, 
sokszor panaszkodnak,

a kik 
hogy

a hivatalban órák hosszáig kell várni, inig a hivatalnok 
urak más áldozatokkal kigorombáskodták magukat, hogy az 
ő ügyükkel is végezzenek. Ebben főleg az a kellemetlen, 
hogy a gorombáskodásból mindenkinek kijut s ez okból 
figyelemre méltó Deutsch Ede pipakészitőnek javaslata, 
hogy az adót bélyeggel is le lehessen fizetni. Hogy ezt 
miként képzeli a reform feltalálója, azt megvilágítja a kö
vetkező konkrét példa: Tegyük fel, hogy valaki 26 frt 15 
kr. adót akar fizetni. Ebben az esetben vesz egy tőzsdében 
2G frt 15 kr. áru adóbélyeglapot, kitölti és azt a 
részét az adóbélyeglapnak, melyre a nevét irta, beküldi 
az adóhivatalnak, vagy pedig átadja az adóhivataban. 
Az adóhivatalban az ilykép befizetett adó egyszerűen 
elkönyvelhető ; ki a mennyi áru adóbélyéglapot küldött be 
vagy adott át, annyi befizetett adót írnak az adóhi
vatalban a javára. Viszont annak, a ki a befizetést ily mó
don teljesítette, befizetés igazolásául kezében marad az adó
bélyeglap másik fele. Ha például az adóbélyeglap megfelelő 
része nem érkezett be a postán az adóhivatalba, vagy ott 
eltévedt s igy a befizetett adót nem könyvelték a befizető 
javára, a befizető akár a végrehajtó előtt akár más adókö
zeg előtt az adóbélyeglap nála maradt felével igazolhatja a 
befizetést. Esetleg nagyobb ellenőrzés okából kötelezni lehetne 
az ily módon befizetést teljesítőket, hogy az adóbélyeglapot, 
még mielőtt két részre választatnék, mind két részén a be
fizető nevével lássák el és apostahivatalokban, vagy az adó-
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hivatalokban lebélyegeztessék. E módnál azután nem lehet 
kétséges, hogj' ki és mennyi adót tizetett be és a befizetők 
mindig biztosan igazolhatják a fizetést. A reform valószínű
leg életbe fog lépni.

Ipartestületünk elnökségéhez a következő átiratot in
tézte a székesfővárosi államrendőrségi főkapitány) hivatal •'

53143. sz.
1 Bilit.

Tekintetes Elnökség !

A rendőrségi tolonczházban fogva levő egyének kö
zött évente több százra rúg az oly fiúgyermekek száma, 
kik nem annyira önhibájuk miatt, mint inkább szülőik gon
datlansága, vagy teljes árvaságra jutás következtében ke
rülnek a tolonczházba és később az erkölcsi elziillés útjára.

Az ily fiuk közül nagyon sokan a tolonczházban ki
tűnő magaviseletét tanúsítanak, az ottani iskolában meglepő 
szorgalmat fejtenek ki, úgy, hogy joggal fel lehet tenni, hogy 
ezen fiuk, ha őket a társadalom, vagy a hatóságok pártfo
gásukba veszik és nekik az clzülléstől való szabadulásuk
hoz segédkezet nyujtanaK, a társadalom hasznos tagjaivá 
válnak.

A r. fogház és tolonezügyosztály vezetője már több 
ily fiút helyezett el helybeli iparosoknál és ezek —  kevés 
kivétellel —  rendszerint jó magaviseletüek és mestereik 
megelégedését megnyerték.

Miután a r. fogház és tolonezügyosztály vezetője nem 
ismeri azon iparosokat, kiknek tanonezokra szüksége van 
és ezért az ott fogva levő és támogatásra érdemesnek ta
lált fiuk elhelyezéséről gondoskodni nem tud, megkeresem 
a tek. ipartestületi elnökséget, hogy azon iparosok jegyzé
két, kiknek tanonezokra szüksége van, Urs Nándor r. ta
nácsossal, a rendőrségi fogház és tolonezügyosztály veze
tőjével (VIII. Mosonyi-utcza, tolonezház) időről-időre közölni 
szíveskedjék.

Budapest, 1889. november 14-én.
Rudnay /léin 

főkapitány

„A  borbélylegény és az amerikai nagybácsi,, 
czimü tárczaczikket —  helyszűke miatt —  lapunk legkö
zelebbi számában folytatjuk.

Uj üzlet fodrászati eszközökben. Kecskeméti Sándor 
jó hirü temesvári ezég, kinek nagy köszörülő műhelyei van
nak és fodrászati czikkek, eszközök és berendezési tárgyak- 
ban nagybani gyári raktárt tart, budapesti vevőinek kényel
mére helyben az V-ik Kerületben Nagykorona-utcza 24. szám 
alatt bizományi raktárt létesített, melynek vezetésére sikerült 
a kivált iparosok körében kitűnő hírnévnek örvendő 
Zerkowitz Emil urat megnyernie.

A ezég szigorúan szolid elveiről és rendkívül előzékeny 
kiszolgálásáról, nemcsak nálunk, hanem az ország határain 
túl is ismeretes s igy bizton remélhető, hogy ezen előkelő 
magyar ezég Budapesten is elfoglalja az őt megillető helyet.

Megemlítésre méltó, hogy a ezég csupán a fodrászok
kal való érintkezést óhajtván fenntartani, nyílt detailkeres- 
kedést nem tart és igy minden egyes ezikk eredeti gyári 
áron beszerezhető.

Szerkesztői üzenetek.
Rostásy Géza Budapest. Válaszát nem közöljük, mert 

az csak újabb polémiára adna alkalmat, amit kikerüln 
akarunk mindenképpen. Lapunknak nem az a czélja, hogy 
egymást üssük, hanem, hogy szeretettel támogassuk egy
mást iparunk és szaktársaink javára. —  „A  munka bére“ 
czimü czikkét szívesen közöljük, mert annak tartalma kö
zel áll a mi nézetünkhöz. Üdv !

D. E. Budapest. Czikkeit a jövőben is szívesen közöl
jük. Üdvf

F. Gy. Győr. Kérelmével szíveskedjék a szakiskola 
igazgatójához : Molnár Lajos úrhoz fordulni (Kishid-utcza 
10. sz. alatt). Tőle megkapja a kívánt felvilágosítást.

Felelős szerkesztő: Leichter Lipót. 
Belmunkatársak: Hermáim János, Réthly Árpád és 

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

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kiadja : Na gél István könyvnyomdája, Budapest, 

VII., Vörősmarty-utcza 17.

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

Fogorvowok t

A pesti oldalon :

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

A budai oldalon :

Dr. Kohn Dániel, II. kér., Fő-utcza 7. szám.

Kllenwrzö oi'vowok t

I., II., III., V. és VI. kerületek részére :
Dr. Bauer Károly, Teréz-körut 41. szám. II. em. Rendel; 

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

IV., VII., VIII., IX., és X. kerületekre:

Dr. Drexler Dezső IV., Vámház-körut 1G. sz. rendel ű. 
u. 3— 4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 9 óráig.

M u tatván yszám oka t 10 Itr, bélyeg beküldése m elle it küldünk!

A z  Ü s t ö k ö s
a legrégibb, legkedveltebb és legelterjedtebb magyar ólczlap

Szerkeszti i Szabó Endre.

Megjelenik minden héten temérdek képpel 
Tartalma: Szatírák, humoreszkek, krónikás adomák, Mujkos kalandok 

politikai karrikaturák, Illusztrált adomák, tréfás versek stb.

MR"* Elöliaseténl á r a : n e g y e d é v r e  2 frt.
Kiadóhivatal : V „  K ó l m n i M i t c z a  2 .  n z . 

Kedvezmények:
Minden előfizető ingyen és bérmentve kapja a „Mujkosék 
kalandjai szárazon és vizen“ ez. munkát 90 képpel díszítve, 
úgyszintén a „Magyar humorisztikus naptár"-t 1900. évre.
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* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *
Miért kedvelik? — Miért használják? 

A Jászsági bajuszpedrőt!

ü l i  £  R T  J Ó I !
Mert semmi körülmények között sem keményszik 
meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban

o3
c megtartja. Nem töri. Nem.tépi ki. Nem avasodik. 3»

Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő El
o anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. i

CD

c
* 0 3

Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál (fi

L- fogva bárkinek is ajánlhatom. &>'
C/5

:3 Fehér, barna és fekete színűben : kis doboz 15 kr. nagyobb NI
C/5

0 3
* 0 3 doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33''/0-ot és ingyen csornago- 03*

C Q
C/5

: 0
lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentességet is biz-

C

E
tositok. c r

•E.c‘
-O
j a IRÉN-CltKME. (fi

NI
“O

'55
0 3

Bőrszépitó és finomító higiénikus készítmény. Q-
Kitűnő hatású a bőr szépsége és finomsága elő-

cO mozdítására. C/5

co
* 0 3 Egyedüli szer szeplő, májfoltok, pattanások, os
-O bőratka (mittesser) és mindennemű bőrtisztátlan- 5"
0 3

ság ellen. o
Q -
NI Eltávolít minden pörsenést, fagyást, ajkrepe- er

O "
C/3
3 dést. Egyedüli szer a bőr fölrepedezése, az arez 3’co’ és a karok vörössége, sömör, pikkely, küteg, bőr- 3 *

hámlás, napégetés ellen. ©:(fi
0 5 Kisimítja a ránezokat és himlőhelyeket, még CD*

C Q

C/5
N4 korosabb egyéneknek is üde, bájos, ifjú arezszint,

C/5

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

CD
3

0 3
L . Teljesen ártalmatlan s mivel nem zsíros, O

J = hanem finom kellemes síkosságai, gyorsan felszí- 3
< vódó kedves illatú vegyszer, mely mar az első 

kísérlet után kedvelné teszi magát, az arezot nem 
teszi fényessé, mint más kenőcs, hanem annak 
fényét, mint a hölgypor elveszi, napp; J is hasz
nálható. 1 tégely ára 1 korona.

línyedü'.i főraktára
• liin o w  gyógyszerésznél 

Jászberényben.

CD

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *
F o d r á s z  se g é d e k

t a l á l kozó  hel ye
I O Ó O .  <3l  S V p  ©  3 ' t ,

N é m e t -u t c z a  29.
M é s z á r o s  J á n o s  v e n d é g l ő j é b e n .

FLASNER LAJOS
mü-köszörüs-mester

első magyar villanyeröre berendezett borotva  hom oru-m üköszörüldéje és
aczéláru raktára

Bud apest,  Vili., J ó z se f -kö ru t  21.
Ajánlja t

Boroívalóke8 jellel : Bengal.
Johnson, Dodge, 7 csillag,

Johnbarber, Fearson 
Kronwolt, Pfeifen, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszörüléssel minden szé
lességben, darabja 1 60,
1 70, 2.— , 2.25, 2 80,

3.— frt
Borotválókés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborotválni 
való, darabja 1,— , 1 25,
1.50, 1.80, 2.—  , 2.25. 2 50 
3 . - ,  3.40, 4.— , 5.— frt.
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40,
1.70, 2.— , 2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 3.40 frt,
Báriyánt Hajváyóyép 5 —
Báriyánt Szakálnyiro 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5.50 
Amerikai Szakálnyiro 5 .—
FenÖ8zijak darabja — .80,
— .90, 1 i.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 cs valódi franczia, 
darabja .40, — 50, — .60 kr.

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

Ervágo darabja 1.40, 1 50, 2.— , 2.50,
2 80, 3 irt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.S0, 3 .—
4—  frt Fog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 1.50. 1.8J, 2 .— 
2.25, 2.50, 2.80. 3__ frt.

Köszörülések ára:
Borotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 

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

M egrende lé sek  v idékre gyo rsan  éspontosan eszközöltetnek

Wt
5*3
5*3
*2

5*3
m
m
5 * 3 .
5*3
5H

:l£in^^U<;£tt*tt£tt*tt*tt»tt*tt*tt*tt *tt itt >T' ^  ^  ^  m  &&ctiíSo. ©ía fila íüpií.fiiaíTÍo. pÍo pÍI5ÍS.cio.J&q. ©Xa .tfXasXa.*:

»  1  l>  A  I *  K  N  T ,  V I I I . ,  B  A  K O N N - U  T  C %  A  5 .  N  %  A  M

Első magyar
villany és légszesz erővel berendezett

borotva homorú öszöriifdrje.
Acxé l  áuu rak tán.

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

« -'jg ^  ^  yp ̂  ^  ̂  ̂  •;

**
H*
Hí
Hí
Hí
H í
Hí
Hí
H í

H*
H
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K e c s k e mé t i  ASá n d o r ,
b iz o m á n y i  r a k tá r a

~\7~. leér., isratg-y X o ron a -u tcza  2<3=.

Borbély és Fodrászat! czikksk
l e g o l c s ó b b  b e v á s á r l á s i  f o r r á s a .

Leszállított árak. .k “.
Ciseau szakálvágó 1 m!m vágásra 2.00 

„ haj vágó 3 ™Im „ 2.7 ő
„ szakálvágó 28 foggal . . . 8.—

Clippers szakálvágó ................. 8.2;»
„ hajvágó 8 m(m vágásra . . 8..>0 

Columbia hajvágó 2 fésűvel . . . 4.;>0
Wide-Awakc „ 2  2.90
Koh-I-Xor szakálvágó....................8.90
Juwel hajvágó 8  mtm vágásra . . . 4 .—

4-részes garnitúrák.
Sima fehér sziliben .........................2.50

kék ............................... 2.50
„ rózsa „ ...................... 2 75

4-részes garnitúrák virág disziíéssei.
Fehér színben ............................... 3.—
Kék „  8.15
Rózsa „  3.40

Összes fodrászat! czikfcek nagybani gyári raktára.
Hy gi en i k u s u j cl o n ságok.

B orotva - és gépköszörülések e lfog id ta tn ak  és 8 nap a latt elkészíttetnek
Nagy képes árjegyzékem jmiuár hóban jelenik meg

IV., NorokNári-ulraa r». M#.aiu. 
Villanyeröre berendezett borotva homorú mü-köszörülde

és aczéláru raktár.
A jánlom a tekintetes fodrász és borbély urak részére 

az üzletemben legújabban megérkezett
v a l ó d i  a  ó i tó l  ! » « ■ o t  vili* a l

méh ek saját műhely emben leltek kiköszörülve Iranczia 
cl, félhomóru, v a g y  egész homorúim darabonként 1 Irt 
50 krért bármilyen szélességben jótállás mellett. Lgy- 
szinte valódi angol és franczia haj és szakálvágó ollók 
és gépek. —  A vidéki megrendeléseket a legpontosab
ban azonnal, a köszörüléseket pedig •> nap alatt teljesítem 
jótállás mellett. — A nálam vásárolt tárgyakat nem 
tetszés esetén vissza fogadom kicserélni.

iJjjQGööGOGGOGGööOOGGGGGGGGGQÜGÜGöGQGGGQQQQGjjSé

II
Beretváló szappan

VV
V

eddig utói nem ért kitűnő 
minőségben.

A S ,-akfer fiák altat kipróbálva, y

I K I T E L ,  \
st szni)l)(Ul t;s fjijára y§ Brassó (K ronstadt)
>• 5 Id'ós postacsoung 3 frtért

mindéi ál lomáshoz

Rasier Seife
in bis jetzt unerreiehter>•< 

Oualitát.
Von Faehleuten erprobt

empfiehlt dic
Seifen und K erzen -Fabrik

, JtíaJL JL JCaJLa
K r o n s t a d t  ( B r a s s ó ;
pr. 5 klg. Postpacket fi 3.- 

........... ..... franca jeder Station.
Minta ingyen és bénnentve Mustéi* gratis uml franco.

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

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

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek b tudomására hozni, hogy a Szentkirály i-uteza I. szám alatt levő 
elsőrendű bajuszkötő ipartelepemet áthelyeztem a V .1 I . ,  H y á r  1IU‘ * «  W. ssr. alá, mely a mai kor igényeinek annyi 
v.'il is inkább megfelel, amennyiben e szakmában számos újított árukkal állhatok t. vevőim rendelkezésére, hogy' úgy az 
áruk kivitelére, mint versenyképességére minden eddigieket jóval felülmúl.

E l v e m  j ó  g y á r t m á n y  m é r s é k e l t  á r !
Midőn versenyképességemre, mint jelzett elvemre vagyok bátor b. figyelmét felhívni, tisztelettel kérem megren

delésével megtisztelni, biztosítván arról, hogy legfőbb igyekezetem oda fog irányulni úgy mint eddig is, hogy b. megelé
gedését továbbra is kiérdemeljem. Maradtam kiváló tisztelettel

C*í ií s p  a  I j a  i €> n bajuszkötó-készitő Budapest, VII., Uyár-utcza 8
G y á r t m á n y a i m  a következő e lnevezések  mellett  v a n n a k  f o r ga lomba  hozva  :
Hunnia törv. védve 18718. 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 8 forint.

Kurucz. Törv. védve 14485. Fölülmúlja az eddigi feltalált 
kötőket, melyet csoda kötőnek nevezhetünk. Az arezot egé
szen eltakarja és a gumi a fület nem sérti. Tcztja 8.50 kr.

Hungária príma. Legfinomabb gáz selyemszövet, vastag se
lyem rózsa gumival, finom gumi szegély*, rózsa bőr szallag 
és amerikai patent csattal. 1 tucz. 2 fi t.

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

Árpád príma törv. védve 14898. Ugyanaz a kivitel, mint 
a Hungária príma azzal a külömbséggel, hogy az arezon egész 
széles selyem halcsonttal, úgy hogy a legnagyobb bajuszt is 
eltakarja 1 tüczat ára 3 fit.

Excentrikus príma. Ujonan javított remek kivitellel. 1 tcz. 1.05
Pannónia II. Törv. védve 13719. Legfinomabb selyem szövet, 

selyem gumi, bőr szallag, amerikai patent csattal, 1.00 kr.

Pannónia III. Törv. védve 18719. Szallag helyett saját gu
mijával. 1 tuczat ára 1.50 kr.

Panama príma. Törv. védve 18719. Ugyanaz a kivitel se
lyem gumi zsinór helyett színes pamut gumi zsinór 1 tucz. 1.30

Ugyanezen kivitelek fekete színben 10°/0-nl drágábbak.
Hungária batiszt mosható. Törv. védve 18719. Bármily szí

nű gumival. 1 tuczat ára 1 frt.
Pannónia batist mosható. Törv. védve 18718. Bármily szinü 

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

13717; leginkább hölgyek részéről, mint igen érdekes ajándé
kot képez, u. m : „Félre bajusz csókot, kapsz" „Férfi 
ékessége a bajusz", „Nagyra nüjjün a bajusz “felirattal 
minden darab külön csinos dobozban elhelyezve. 1 tuczat 
ára 5 frt. A legkissebb megrendeléshez kívánatra egy minta 
bajuszkötöt ingyen mellékelek, mely egyszersmint kira
kat diszül is szolgál.

6 darab legszebb különféle minta 1 forint utánvét ellené
ben esetleg előleges 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.
Egyedüli főraktár : Kccskernti Sándor urnái Temesvár és Szabó Testvérek uraknál Pécsett.

Nyom. Uagel István könyvnyomdájában, Budapest, Vörosmarty-utcza 17,




