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A kegyelet.
(A x m a n n  K á ro ly  em lék eze te . )

Testületünk egyik érdemes tagját ünnepeltük az elmúlt 
hetekben. Szerény munkás ö is, mint mi mindannyian ; a 
munka az ö kenyere és dísze egyaránt.

A szorgalom, józan takarékosság, fáradhatatlan munkás
ság önmagukban rejlik a jutalmat. Sőt éppen a mi ipar
águnk olyan, hogy nem ismeri a természetellenes, sokszor 
gyanús meggazdagodá-l ; ellenben a kitartó munkának min
denkor megtenni a jó ét gyümölcsét.

Am nem is e/,t ünnepelte az elmúlt napokban leslüle- 
lünk Axmann Károkban. Szorgalmával, mintaszerű köteles
ségérzetével. amúgy is megszerezte ö embertársai elis
merését és tekintélyes, tis/.teletremeltó állást vivőit ki ma
gának a társadalomban.

l)o rászolgált ö az ünneplésre azon elsorolhatatlan számú 
jószivü ténykedéseivel, melyekkel a szegények háláját érde
melte ki. Tizennégyezer forintot tesz ki csak azon összeg, 
melyet nagyobb adományokképen juttatott különféle nemes 
őzéin intézeteknek ; jelentékeny summa kerekednék ki azon 
adomám aiból is, melyeket ezen kívül szerény névtelenség
ben, zajt és dicséretet kikerülve, ajándékozott a szegények
nek. Alig volt hazánkban közczélu mozgalom, melyből ő ne 
vette volna ki tehetsége szerinti részét; a társadalmi élet 
minden ágazatai iránt érdeklődött és nem csak érdeklődött, 
Imiiéin lett is.

í gy hiszsziik, ez volna minden embernek ideális leiadata, 
ami Íme most az ünnepeltelés díszét tenné meg Axmann 
A’ii/'o/v-iiak

Szorgalmasan, buzgóun működni azon a pályán, melyet 
a sors kijelöl az ember szamara, bccsiilelos munkával, jó
zan takarékossággal megteremteni a jólét azon fokát, mely 
az embernek már önállóságot biztosit; emellett azonban 
szemmel tartani általános társadalmi kötelességeinket, le
róni a jótékonyság adóját minden téren és minden alkalom
kor, érdeklődni, esetleg bele merülni a közélet minden üd
vös hullámzásába: — Íme ez azon egyszerű roczept, a 
melylyel mindenkinek élnie kellene, hegy megfeleljen emberi 
hivatásának.

Kz volt Axnmnn Károly életének irányiadé elve, ez 
vezéicltc öt köz- és magán pályáján, ez juttatta számára 
embertársai oszt Italian szeretet és tiszteletét.

fezért ünnepelte öt testületünk elöljárósága. A hálánkat 
róluk le iránta, midőn egybegyülve, tőlünk telhető módon 
pereseket, szenteltünk emlékének.

Lélekemelő voll az ünnep s a meghatottság is látszott 
minden arezon. les jól esett látnunk, hogy az érdem bármi
kor is. de elveszi jutalmát. Méltán elismerés érdemli meg 
tehát testületünk vezetőségét, hogy nem feledkezett meg 
Axmann Károlyról, a ki nemcsak" a fodrászok, hanem bár- 
mc’y más ember póldányképeiil szóig. Ihat.

A lélekemelő szép ünnepről, mely testületünk helyiségé
ben folyt le a mull hó 27-én, a kővetkezőkben számolunk 
be kartársainknak :

A budapesti borbély-, fodrász- és paróka-készitö ipartes
tület elöljárósága, egyetértve a budapesti borbély és fodrász 
bclegsogélyző- és temetkezési egylet választmányával, lelkes 
szép ünnepet rendezett elhunyt kartársunk Axmann Károly 
emlékének július 27-ón (kedden) ipartestületünk helyiségében.

A testület rendes tagjai már délután öt óra előtt gyü
lekeztek s az ünnepség elölt megtekintették az elnökség 
szobájában elhelyezett díszes emléktáblát, melyet tulajdonkép 
szintén most lepleztek le.

Az emléktábla vörös márványból készült, melyet az 
ünnepség alkalmával drapériákkal és délszaki növényekkel 
díszítettek fel, igen csinosan. A táblán, mely az elnöki 
szobába belépőnek rögtön szemébe tűnik, arany hetükkel a 
következő sorok állanak :

A X M A N N  K Á R O L Y
f o d r á s z  e m l é k é r e

f  18."3. ju t  28.

Budapesti szaktársai s árvái javára tett alapítványai:
Szt-Rókus kórházban................................................................. áOOO irtot
Szt-.János kórházban.................................................................
Stefánia k ó r h á z b a n ..........................................  ................
Irgalrnasok kórházában.............................................................
.József íin á rva h á zba n .............................................................
Erzsébet leány árvaházban . . . .  ............... ...
Budapesti borbély és fodrász testület és bctegsególyzö . .

e gy le tn é l ................................................................................
Mária in tézetné l.........................................................................
Klotild szero te tházná l.............................................................
Vakok intézetében..................................................................... 1000 „

1000 „ 
nOO „ 
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1000 .,
1500 „
1Ő00 ..



A testület vezető tagjai helyet foglalván, az ünnepély 
kezdetét vette.

Először a fodrászsegédek dalárdája énekelie el elénk 
tetszés mellett a s zóza t o t .  Kz alkalommal is bebizonyosodni l, 
Im-v dalárdánk kitűnő fegvelmezettsége s tanulmányai a fő
városi dalárdák közt az elsők közt van s igazán kar, hogy 
gyakrabban nincs alkalmunk hallani

A dalárda éneke után Joszt Péter testületi elnökünk 
mondotta el megnvitú beszédéi. A szónok arczán meglátszott 
a meghatottság, midőn Axmann Károlyról emlékezett meg s 
néhol" igazi költői lendülettel magasztalta a ritka önzetlen 
férfin kiváló érdemeit*

Ipartestületi elnökünk a következő szép beszédet tartotta :

T. S z u k t á r s n k ,  igen t. 1 e n d é g e k !
|titka ünnepélyre gvültünk össze és ritka alkalomból I 

Egy emberbarátnak nemes tettéről megemlékezni, aki maga is 
iparos, jelesen todrásziparos létére, mégis annyi földi javak
kal volt megáldva, de egyszersminl oly neves szívvel is, 
hogy szaktársainak szegényeiről, árváiról meg nem feled
kezve, testületünk kezelésébe oly alapítványt, leli le. melynek 
kamatai tisztán fodrász-, borbély iparos árvák és szegények 
javára fordítandók.

Megboldogult Axmann Károly emlékéről van szó, igen 
tisztelt gyülekezet, melyet megünnepelni a mai összejövete
lünknek ézélja. Holnap lesz négy éve, hogy Axmann Károly, 
volt szakiársunk elhunyt és hogy még csak négy évnek a 
leforgása után vagyunk abban a helyzetben, hogy dicső 
emlékét megünnepelhetjük, azt a hagyatéki ügy lebonyolítása 
okozta. 189(1. márcz. 27-én vettük kézhez, illetve a testület 
kezelésébe a többi alapítványok közül az 1500 frl készpénz
ben megállapított alapítványt. Ennek első éves kamataiból 
készült a ma leleplezett emléktábla és ez az oka annak, hogy 
a nemes alapítónak, Axmann Károly emlékének csak ma 
áldozhatunk; csak ma ebben az órában lehetünk azon hely
zetben, hogy megboldogult volt társunk áldott szelleme iránt 
azon kegyeletet rójjuk le, melylyel dicső emlékezetének 
tartozunk.

Azt hiszem, az átszellemült jóságos túl világi lénye, 
mely most ránk tekint a túlvilágról — meg fogja bocsájtani 
e késedelmet, melyet szorosan véve nem is mi, hanem mint 
előbb említettem, a sajátságos viszonyok okozták. De ha 
mégis vétkeztünk volna emberszeretö inlentiója ellen, e szent 
pillanatban azon fogadást teszszük, hogy a jövőben ezen 
emlékünnepet minden évben, Axmann Károly elhalálozása 
napján — július hó 28-án — kegyelettel fogjuk megülni 
úgy, hogy késői utódaink elölt is ismeretes legyen a meg
boldogult nemes szelleme és neve : Axmann Karoly ! . . .

Mélyen tisztelt jelenlevők!
Nekem jutott azon kitüntetés, hogy önöket ily ünne

pélyes alkalomból fogadhassam. Engedjek tehát meg, hogy 
első sorban a mai szép ünnepélyünkre megjelent iparható
sági biztosunkat. Goroczky Zsigmond urat legszivélyesebben 
üdvözöljem. Köszönetét mondván neki, hogy hívásunkra oly 
készségesen megjelent körünkben, hogy lássa azt, miszerint 
mi iparosok is képesek vagyunk arra. hogy kegyeletünk adó
ját lefújjuk azáltal, hogy nagy Indultainkról megemlékezzünk.

Üdvözlöm a testület elöljáróságát, betegsegélyzö egylet 
elnökségéi és választmányát; üdvözlöm a testületi tagokat, 
valamint a fodrászsegédek dalárdájának elnökét és t. tag
jait és köszönöm a szives eljövetelét.

Ezennel a mai emlékünnepünket megnyitom !
Igen lisztéit iparhatósági biztos Ur!

Ezen kegyeletes ünnepélyünk alkalmából az összes 
jelenlevők nevében is kérem önt, hogy az ünnepi beszédet 
megtartani méllóztassék.

Ezután következett Goroczky Zsigmond iparhatósági 
biztos ünnepi beszéde. Lelkes, szép szavakban emlékezett 
meg a mi nagy hallottunkról, méltatva elévülhetetlen érdemeit. 
A szép beszéd, melynek keretében bőven volt ismertetve az 
elhunyt élete, mély hatást telt a hallgatóságra.

Az ipartestületi biztos beszédét itt adjuk :

'l'isztolt ünneplő gyülekezet !
\y omi)eri jó tulajdonságok egyik legnemesebbjének, a 

kegyeletnek gyakorlása ezéljábol jöttek ma itt össze, hogy 
Indával és küszönellel adózzanak néhai Axmann Karoly szak
társuk emlékezetének, kinek nemesen érző szive ma négy éve 
szűnt meg dobogni.

A boldogult nem volt magyarországi születésű, - - Morva
országból származott, hol 181(1. évben született, 1849-ben 
telepeden meg Pesten és a belvárosi zsibárus-ulezaban nyitott 
borbély- és fodrász-üzletet. 1862-ben alezéhmesternek válasz
tották s inig a ezéhek meg nem szűntek, e tisztséget viselte. — 
15 évig volt a fodrász-ipartársulat elnöke. Igen szorgalmas és 
takarékos ember s a gróf Károlyi György családjának fodrásza 
és megbízottja volt Vagyonosodásíit szorgalmának, kiváló 
összeköttetéseinek, telekvétel- és eladásból származott jöve
delemnek, s a 60-as évek elején egy 20 ezer forintos főnyere
ménynek köszönhette; üzletével 1872-ben hagyott fel.

Ilogv mint budapesti polgár mennyire megfelelt köteles 
ségcinok. ezt mindennél fényesebben igazolja az a körülmény, 
hogy O Felsége koronás királyunk 1882. évi február 26-an 
az ., cm borbarát i ezélok előmozdítása körül kilejletl tevékeny
sége1' elismeréséül az. arany erdomkeresztlel tüntette ki.

Hogy ez a magas kitüntetés érte, barátai, ismerősei és 
a fodrász-ipartársulat tagjai az ünneplésére bankettet rendez
tek 1882 évi június 6-án, mely alkalommal történt beszédét 
néhai Axmann Károly német nyelven papírra vetette; 
hálalelt szívvel mond köszönetét az alkotmányos királynak, 
áradozva emlékezik meg Magyarország szabad sajtójáról, 
melyet nagyobb hatalomnak nevez a világ minden hadseregé
nek s melyet — úgymond —- már 50 óv előtt is nagyra- 
becsiilt, pedig mi volt a sajtó akkor még, és mi manapság.

Ez alkalommal a következő adományokat tette :
1. Az egyesült ipartársulatnak 20 frtol.
2. A magyar Írók és művészéi? nyugdíjalapjának 40 frlot.
3. A gyermekmenhely-egyesülotnck a Rottenbiller-i tezá- 

ban 50 Irtot.
4. Egy másik gyermek-menhelynek, melynek élén özv. 

gróf Károlyi Istvánná áll, 50 frlot
5. Újból 100 frtol ajánl föl Magyarország első alkotmá

nyos királya, Ferenc/. József ő felségének majdan emelendő 
emlékszobrára.

6. 20 frlot pedig — saját szavai szerint — a dicső nagy 
Oroszországból kiűzött szegény zsidók javara.

Megemlíti továbbá, hogy 210 forintot adott a csángó
magyarok javára, — 210 forintot a római osztrák-magyar 
alumneumnak. a Szt.-István-társulat vezetősége kezéhez; — 
a vörös kereszt-egyesületnek 10(1 frtol; — 100 htot a koronás 
királyunknak emlékére majdan a Ferenc/. József-léren emelendő 
szobrára.

Szóval, lett, a mit tehetett, mint szerény polgára a fővá
rosnak, a nagy és szép Magyarországnak, melynek mindenét 
köszönheti, hogy példát szolgáltasson mindazoknak, kik hasonló
képpen cselekedhetnének, „mert — úgymond van nekünk 
annyi gazdag kis polgárunk, kik semmit sem tesznek.“

Mindezekből kétféle előnyös következtetést vonhatunk 
le, tisztelt gyülekezet, néhai Axmann Károlyra vonatkozólag, 
— először, hogy bár nem bírta édes hazunk nyelvét, — ma
gyar érzelmű volt minden izében, — másodszor, hogy a 
sző legszorosabb értelmében igazi emberbarát volt, mert 
megosztotta, amit szerzett az embertársaival s örömét lelte 
a jótékonyság gyakorlásában.

Végrendelkezésében nyilatkozott meg azonban leginkább
nemes érzület és emberszerelet; — hagyott ugyanis;

1. a Szí. Rókus-kórházban . . . .  3000 frtos
2 a Szt. János-kórházban . . . .  3000
3. a Stefánia-gyermek kórházban . . . .  1000
4. az Irgalmasok kórházában . . . . .  500
5. a József-íiárvaházbun . . . . .  10(10
6. az Erzsébet leányárvaházhan . . . .  1000
7. a bpesti. borbély es fodrász testület és

betegsegélyzö egvletné.1 . . . .  1500
8. a Mária-intézetnól . . . .
9. a Klotild-szeretetházban . . . . .  500
1(J. a vakok intézetében . . . .  1000
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alapítványokat, első sorban borbély ős fodrász szaktársai és 1 
azok családtagjai javára, — tehát összesen 14 ezer forintot 
jótékonyczélokra, melyek mindegyike a boldogult nevének 
megörökítésére szolgálnak.

Valóban — s ezt sajnálatosnak kell jeleznünk — ritka 
példája az önzetlenségnek, mely a helyett, hogy a szorga
lom gyümölcsét felélte volna, szenvedő embertársaira gon
dolt s azok bajának és nyomorának enyhítését elöbbrevaló- 
nak tekintette önös czólok kielégítésénél.

Hálát és köszönetét érdemel tehát Axmann Károly, — 
rászolgált, hogy az ipartestület márványtáblán örökítette meg 
emlékét, hogy lássa mindenki, aki itt megfordul, vésse min
denki a szivébe, — aki pedig teheti, kövesse azt a ragyogó 
és nemes példát, melylyel ö, a nemes szivü emberbarát, 
szolgált kartársainak.

Tisztelt gyülekezet! Érdemes a felett gondolkozóba esni, 
bogy a mai realisztikus irányú világban akad ember, aki az 
idealizmus szolgálatába szegődik, nem olyképp, bogy szép 
és nagyszabású eszmék és elméleteket hangoztat s ezekkel 
akarja boldogítani a világot és a társadalmat, hanem oly
képp, s az által, hogy átérezve az emberszeretet, a könyö- 
riiletesség, a rokonérzés ideális eszményeit, azoknak gyakor
lati megvalósítására nyújt segédkezel.

Megérdemelte Axmann Károly, bogy 77 évet élt, meg
érdemli, hogy neve halála után is éljen mindaddig, inig az 
élet a földön tart, megérdemli, hogy annyi áldás szálljon 
emlékére, a hány lcönyet szárit fel s a mennyi fájdalmat 
enyhít az ö sokoldalú jótékonysága, — megérdemli, hogy a 
testület s annak minden tagja a betegsegelyzö pénztárral 
együtt úgy e napon, mint a jövőben is évröl-évre emléke
zetét megünnepelje, — ö pedig a túlvilágról is szeretettel 
tekint társaira, — abban bízva és reménykedve, bogy lesz
nek, akik példáját követendik s majdan nemcsak egyedül 
neki, hanem többed magának fog szólni az emlékünnepély.

Hála és köszönet Axmann Károly emlékének!
Ezután fíoisz Antal szavalta cl a következő költe

ményét :

f l x m a n n  K á f o l y  e m lé k é r e .
Kerepesi sirkert temetőben 
N égy  éve nyugszik a föld ölében 
Axmann Károly, a ki porladoz,

Utódjaira most is áldást hoz.

Becsülte mindig szaktársait,
Es áldólag emeli karjait.
Idézzük jóságos arczodat,

F e 1 ej thetetl on te nnen m aga< 1 a t 
K i  az árvák és szegényeknek,
Jótevője lettél, sok szenvedőnek.

Tottomos alapítványoddal,
Hálánk párosuljon áldással.

Emlékül hálás iparosok 
E tábla előtt reá gondoljatok;
Sziveitekben röpke ima:
Legyen véle Istennek irgalma!
Fohászt küldjünk az egek Urához,
Járuljunk hálával sírjához.

Most következett Axmann Károly emléktáblájának meg
koszorúzása. A díszes, szép babérkoszorút Jászt Péter és 
Reisz Antal urak helyezték el az emléktáblán, mely 
után a testület jelenvolt tagjai megtekintették az impozáns 
emléket.

Végre ti fodrászsegédek dalárdája énekelt. A Hymnns/A 
adta elő nagy precizitással mindenki előtt tetszést aratva.

A szép ünnepély így méltóan Axmann Károly emléké
hez véget ért s minden jelenvolt meghatottan s bálával eltelve 
a nagy halott emléke iránt, távozott a testületünk helyisé
gé i bő I.

A m a g y a r  ipát* Párásban.
Budapest, augusztus hó.

Ez évszázad utolsó évében, 1900-ban világkiállítás lesz 
Párisban. Egész Európában, sőt a többi világrészekben már 
most nagyban készülődnek erre a kiállításra s a müveit 
nemzetek megakarják mutatni, hogy minden tekintetben ez 
évszázadban mennyire haladtak.

Magyarországon a parlament törvényt alkot, melyben 
segélyt nyújt azoknak a magyar iparosoknak, a kik a párisi 
kiállításon részt akarnak venni. Minket tehát a kiállítás elég 
közelről érdekel, hiszen ezredéves szép kiállításunkon meg
mutattuk, bogy a fodrász-, borbély- és parókaipar az ipar 
fejlődésében mily helyet foglalt el s büszkeség tölthet el 
bennünket, hogy szaktársaink kiállított tárgyai méltó dicséretet 
kaptak.

Iliszsziik, hogy a párisi világkiállítás sem fog elmúlni 
a nélkül, hogy a magyar fodrász-, borbély- és parókaipar ott 
képviselve ne lenne. Ezért közöljük a Függetlenség nyomán 
a kereskedelmi miniszter felhívását a párisi kiállításra vonat
kozólag s ha szakunkban nagyobb érdeklődés fog a kiállítás 
iránt mutatkozni, Ígérjük, hogy bőven fogunk foglalkozni ezzel 
az érdekes kiállítással s főleg a fodrász- és borbélyipart 
érdeklő ügyekkel.

A in, kir. kereskedelemügyi miniszter a párisi kiállítás 
tárgyában a következő felhívást intézte az ország közönségéhez :

Francziaország 1900-ban Párisban nemzetközi kiállítást 
rendez s részvételre hívta fel az összes államokat. Vala
mennyi állam kijelentette, hogy részt vesz a XIX. század 
záró kövét képező ezen nemzetközi kiállításban. A magyar 
kormány elhatározta, hogy Magyarország szintén részt veend 
s a kormány ezen elhatározását az 1897. évi 18. törvóny- 
czikkel a törvényhozás is jóváhagyta.

Az eddigi előkészületek után Ítélve, valamennyi nemzet 
méltóan kíván részt venni a nemzetközi kiállításban, mely 
be fogja mutatni azt a haladást, melyet az emberiség szellemi 
gazdasági termelése elért.

A békés munka e nagy versenyéből, mely az egyes 
nemzetek életképességét és haladását tükrözi vissza, Magyar- 
ország el nem maradhat, a haladás és művelődés iránti 
érzékéről, szorgalmáról és munkájáról, szellemi életének 
lüktetéséről és erőkifejtéséről a produktív munka mezején 
szintén bizonyságot kell tennie.

Magyarország 1878 óla nemzetközi kiállításon nagyobb 
arányban nem veti részt s minthogy közgazdasági életünket 
önálló nemzeti alapon leghelyesebben véltük fejleszthetni 
és kiépíteni, munkánk és törekvésünk termékeny talajba 
vettetett, a miről tanúságot lehetett ezredéves kiállításunk, 
Megerősödve kerültünk ki a küzdelemből, a nemzet erömeg- 
feszitése feltárta az ország gazdaságát az ipari és gazdasági 
termelés terén, érzékét, törekvéseit, haladását a művelődés
ben, humanitásban, művészetekben. Munkánkban megállítunk 
nem lehet, csak úgy ismerhetjük meg erőink valódi ériekét, 
csak úgy erősíthetjük meg a jövőbe vetett további remé
nyünket. ha a nemzetközi versenyben helyünket méltóan el
foglalva, alkalmat szolgáltatunk a külföldnek erőnk, haladá
sunk, viszonyaink beható tanulmányozására ; ha mindennel, 
a mit gondolkozó agyunk, érző szivünk és munkás kezünk 
termelt, más nemzetek melló állva, bemutatjuk clelképessé- 
gi'mkct s ez állal saját önbizalmunkat is növeljük Ila a ma
gyar államot alkotó összes erőket, a szellemi, művészeti, 
anyagi és erkölcsi téren való munkálkodásunk összes ered
ményeit és vívmányait az 1901). évi nemzetközi kiállításom 
a népek e nagy találkozóján méltóan bemutatjuk: önálló
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fejlődésünk és ezéiti.datos munkánk feltárás;, -  meggyőző
désem szerint bármely más eszköznél sikeresei,ben lopja 
állami és nemzeti önállóságunk (mintái terjesztem es meg
erősíteni.

K mellett figyelmet érdemel a kiállításnak remélhető 
•mzdtisági hatása is. A nyugati nemzetek iparával a versenyt 
mindenben igaz. még nem vehetjük fel, de tévedés volna 
ebből a körülménvhől azt következtéim, hogy fáradozásaink 
s nnvagi áldozataink hiábavalók. Mezőgazdasági termelésünk 
magas színvonalon áll, versenyképes, arra támaszkodó nagy 
iparágaink verseny- es kiviteli képességünk hírnevét lenn 
kell, hogy tartsák s azokon kivid is számos oly iparagunk 
van. mely nemcsak megállja a versenyt, hanem kiviteli 
piaezok szerzése állal, egészséges fejlődésének es lehiiugzu 
sának további alapjait szerezheti meg.

Nem lehel Ügyeimen kivid hagynunk, hogy az 1900. 
évi párisi kiállításon nemcsak Franeziaországgn] fogunk ta
lálkozni, hanem ott lesznek más államok is, melyeknek gaz
dasági termelése kevéshó fejlett, találkozója lesz az a föld 
minden tájairól oda sereglö idegeneknek s Így kedvezően , 
kínálkozó alkalom kereskedelmi összeköttetések létrejövetelét 
készségesen fogja támogatni a m. kir. kormánybiztos is, ki 
a magyar korona országainak a párisi kiállításon leendő kép
viseletével van megbízva.

Mindezeknél fogva az országnak a nemzetközi verseny
ben leendő méltó bemutatását nagy nemzeti feladatnak tar
tom, mely sikeresen csak az összes tényezők buzgó közre
működésével oldható meg, s éppen azért kérem az ország 
minden polgárát, szakl'érliuit, művészt, mezőgazdát, iparost, 
ki e nagy nemzeti munkában eszmével, tanácsosai, közre
működéssel, munkával és termeléssel hozzájárulhat, hogy az 
1900. évi nemzetközi kiállítás magvar osztályainak minél 
szebb és tökéletesebb rendezésében a kormányt hazafiul buz
galommal és lelkesedéssel támogatni szíveskedjék.

Vessük tekintetünket a jövőbe, a magyar állam az imént 
megnyílt évezredet szebben, hasznosabban, méltóbban meg 
nem kezdheti, mintha bemutatja immár a világnak is ősere
jét, földének kincseit, népeinek szellemi világát, szorgalmát, 
munkásságát és haladását az európai ezivilizáczióban.

liíirú Dániel Ernő
kereskedelemügyi m. kir. 

miniszter.

Sarah Bepnhapdt haja.
— Párisi tudósítónktól

Paris .  aug. hó.

Francziaország nagy tragikája, az isteni Sarah Bernhardt, 
ma ötven éves, de jó barátainak állítása szerint í'mtalabbnak 
néz ki, mint ezelőtt húsz esztendővel és a fiatalságnak ezt 
a látszatát csodálatos hajfürtéinek köszönheti, melyeket tőle 
bármely fiatal leány is megirigyelhetne.

Ezt az örökszép haját a nagy tragika természetesen ti 
leggondosabb áp; lámák köszönheti, mely czólra valóságos 
„hajtudotnány“-okat tett és ezeket most egy párisi fodrász, 
aki sok hölgy toulettitkát ismeri, egy élelmes riporternek ki
fecsegte.

A mindentudó Figaro, aki Sarah haján kívül, ti hajfür
tök ápolására általánosságban is kilerjeszkedcll, következőket 
beszelte:

Az első kellék a szép haj föntartásához az, hogy a höl
gyek hajukat minél gyakrabban hordják kibontva és leeresztve. 
Sarah Bernhardt óraszámra szokta a légvonalnak és a nap 
sugarainak kitenni, hogy a szél átjárja haját, a nap pedig 
lölmelegitse.

Reggel fölkelés után gondosan szétteríti fésűsköpenyén

•L ha iát melyet a nyáknál csak egy parányi szalag foglal 
össze'1 lazán, de úgy, hogy a haj hnjoszkedósot ne akada- 
lvo/za Fésiiltctni a nagy művésznő csuk akkoi .szokta mu- 
‘V  mikor az előadáshoz felöltözködik, de meg a színpadon 
fs ’a legtöbb szerepben lazán lefüggö hajjal jelenik meg 
egyrészt azért, hogy ezzel is elősegítse luriei ápolását más
részt pedig, hogy alkalmat nyújtson a közönségnek azok meg-

Mosás illán Sarah nem engedi a haját megkeféltetni 
va<rY törülközővel lesznrittatni, hanem a szobaleány köteles
sége, liogv azt legyezgetéssel. ami egy-kel óra hosszáig is el
tart, lassan megszárilsa. Ez nagyon fárasztó munkaamely
ben a szobaleányt idönkint úrnője is fölváltja, de Iclbesza- 
kitani a logyezésl mindaddig, inig a haj teljesen meg nem 
szárad, nem szabad.

Mikor aztán a haj száraz, Sarait a napra fekszik es ar- 
czát fátyollal védve, szélterjeszti haját, hogy a nap jól at-

Igy kapja meg a haj azt a hullámos lényt, melyet sem
miféle más, mesterséges eljárással elérni nem lehet.

llát a haj illata! Azt az egyenletes, enyhe illatot, mely 
az isteni Sarah bajából árad, nem lehet egyszerűen illatsze
rekkel való belocsolássál elérni. Még az a parfümbe mártott 
zsebkendő, melyei a hajra kötnek és addig marad rajta, míg 
megszárad, sem ér semmit. Sarah minden egyes hajszála 
magától illatozik, mint a virág es ezt úgy éri el. hogy illat- 
párnákon alszik, melyek dirijeinek állandó illatot kölcsö
nöznek.

Az ibolyaporral megtöltött párnácskák egy átlátszó mous- 
selin fejkötöben vannak, abban van a művésznő haja éj
jelre beszorítva. Az álom hosszú óráiban ap árnácskak 
ibolyaillala egyenletesen es állandóan járja at a lmjlürtöket, 
melyekbe befészkeli magát és másnap, amikor a haj mous- 
seliu börtönéből kiszabadul, a kedves ibolyaillat époly egyen- 
leU‘Ssó£rg<‘l és állandóan, mint ahogy behatolt, a ha ji in tőkből 
ismét kiárad.

A közöny.
Nevezete^ jelenség testületi életünkben az. hogy az ab

ban lüktető erő es vérkeringés nagyon is heves, vagy pedig 
roppant lanyha és aluszékony; a testüleli ügyek iránt való 
érdeklődés vagy a tetőpontját is tulliágja. vagy pedig a ^in- 
ponton alól lezeng. De ezen jelenség nem volna oly meg
döbbentő valami, ha az ügyek vezetése mindig jó kezekben 
nyugodott volna, csakhogy ez — sajnálattal kell konstatálni 
— nem miiig volt és talán jelenleg sincs meg egészen. 
Hiszen hibázni emberi dolog és ha valamely intézmény úgy
szólván ellenőrzés nélkül kezeltetik, akkor igen könnyen löl- 
üthetné fejét azon ördög, mely a közügyek vezetésében a 
legveszedelmesebb lehel : az eíbizakodás ördöge. Oly rend
szer, melyet ezen nyavalya meglep, épp oly káros lehet, 
mint a hanyagságok, a lelkiismerel nélkül való kezelések 
rendszere. Mert, a mit az egyik rendszer a testületi vagyon 
kezeléseben elhanyagol és elveszni enged, azt a másik, 
elbizakodottságában elprcdállmtná. De mindezek fölött mily 
kedvezőtlen, mily szomorú világításban mutatkozik a testü
leti tagoknak politikai érettsége és a parlamentáris rendszer 
iránti érzelme !

Hisz azon alkotmányos korban, melyben most élünk, 
meg van minden társadalmi osztálynak és azokban minden 
szakmának és ezen szakmák embereinek az önrendelkedés 
joga; a saját ügyének rendezésébe senki sem avatkozik 
bele, mint csakis saját szakmájának űzői, tehát szak
társai.

Már most, hogyan veszi az ki magát, ha mi, a magunk 
szakmájában azt tapasztaljuk, hogy a szaktársaknuk zöme 
vajmi keveset törődik a testületi ügyek miképeni vezetésével; 
hogy nekik mindegy akár a Mezey-Michelits-Pollák kormány
zata, — mely alatt mi sem törteid, mint az ügyek elhanya
golása az egész vonalon — akar a jelenlegi rendszer a lázas 
munkájával, de ennélfogva a nagy költekezésével is: szak
iskola, versenyló ülés, kiállítás és országos értekezlet a bárom 
év alatt ép annyit emésztett föl, mit tálán az előbbi négy 
év alatt a volt vezetőség elhanyagolt. Es csudának csudája:
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az döbbeni rendszerrel épp úgy voltak megelégedve thisz 
négy évig tartott), mint a mostanival, söl vannak, és éppen 
az értelmiség, vagy legalább a tapasztalt elemek körében, a 
kiknek egyéb óhajtása nincsen, mint a régi rendszer vissza- 
hóditása! Hja, a sértett hiúság és még inkább az irigységnek 
titokban való grasszálása 1

A hol érdeklődés volna, ott a fönt nevezett jelenségek 
kiirtanak minden őszinte közreműködést, a többieknél pedig 
az áldatlan közöny uralkodik, a mely a rósz anyagi viszo
nyok mellett az egyedüli tényező a jelenlegi indoloncziának 
megteremtésében.

Hiszen tudjuk, hogy a mostani üzleti viszonyok mellett 
az anyagi jólét a mi szakmánkban vajmi keveseknél mutat
kozik, de némi körültekintés, szorgalom és takarékosság mel
lett a megélhetés szolidabb módja még mindig biztosítva van, 
úgy hogy a családja iránti kötelesség teljesítése és üzletének 
tartozó tevékenysége mellett, még mindig marad az intelligens 
iparosnak alkalma és módja, hogy idejének némi részét a 
közügyeknek szentelhesse.

És mindennek daczára tapasztalhatjuk, hogy a legintelli
gensebb és a legjobb korban levő szaktársak is oly közöny- 1 
nyel viseltetnek a testületi ügyek iránt, hogy az a megfigyelő 
aggódó szeme előtt teljesen érthetlcn marad. Hiszen elismer
jük, hogy a legelső kötelesség a családunk iránti kötelesség, 
hogy a létért való küzdelem fölemészti a legjobb erőt, de 
nem zárkózhatunk el azelőtt sem, hogy minden polgár saját 
intelligencziájához mérten és a maga szakmájának körében 
mégis köteles arra, hogy reá eső részét a közügyek vezeté
sében kivegye és azt a legjobb tehetsége szerint teljesítse. 
Mert minden polgári kötelesség közül a legnemesebb az, 
melyet talán szellemileg korlátolt embertársaink helyett vise
lünk. És az — ismételjük — egy kis jóakarattal és némi 
lelkiismerettel lehetséges is. A jutalom pedig azon lelki meg
nyugtatás legyen, melyet mindig, minden teljesített kötelesség 
után erezünk.

Testületi ügyeink jelenlegi állása pedig megérdemli, 
hogy azt szivünkön viseljük. Az önrendelkezési jog teljesen 
biztosítva van. A keret, mely testületünk intézményét körül
fogja, oly szép és tág, hogy abban minden üdvös és ember
baráti ténykedés helyet talál. Csak összetartá-, együttműkö
dés kell, hogy egy-egy ipartestület a társadalomban egész 
tényezővé váljon.

Az iparügyi vívmányokon kívül : a tanonezügy, a segéd
ügy, a békéltető-bizottság, a segédek és mesterek nyilvántar
tása stb-in kívül ott van az iparfejlesztés ős a humánus mű
ködés szent ügye is, melyeket a szakiskola föntartása és a 
szaklap segítségével oly szépen lehet elősegíteni, sőt a leg
magasabb nívóra emelni. De itt van mindenek fölött a se
gélyügy, melynek alapját különösen néhai Axmann Károly 
nemes adakozása segítségével is, a segélyalap létesítésével 
megteremtettük. E segélyalap hivatva van a jövőben szak
társaink azon részét a késői Ínségtől megmenteni, kik tönkre- 
jutásukat talán nem is maguk okozták, hanem a sors mos
toha bánásának köszönik.

E segélyalap tehát a testületi intézménynek legneme
sebb része és ennek rendeltetése mindenki előtt világos és 
kézzelfogható. Ha tehát minden közönyösségbe belenyugszunk 
(ha meg nőm bocsátjuk is), de hogy még a segélyalap sorsa 
fölött is közönyösek maradhatnak a mi tisztelt szaktársaink, 
ezt éppenséggel nem vagyunk képesek megérteni. Ezen intéz
mény virágzását kizárólag a tagok által a járulékok pontos 
fizetése biztosítaná, csakhogy sajnos, ezén kötelességteljesités 
vajmi keveseknek képezi erényét, a legtöbbtől pedig csak 
kényszer utján csikarható ki.

Hiszen, ha azon remény is kecsegtet, hogy a segélyalap 
jótéteményét sohasem fogjuk igénybe venni, mégis mily föl
emelt, mily nemes tett az, hogy én a pár krajezárnyi tag
sági dijaim pontos lefizetésével embertársaim, saját szakbeli 
testvéreim talán Ínségben töltendő öreg napjait valamivel 
elviselhetőbbé, barátságosabbá tenni segítettem !

Juszt Péter.

SzaktáPsaim figyelmébe.
Megdöbbenve olvastam az 1895. évről szóló statisztikai 

kimutatást, hány borbély- és fodrászüzlet (llő ) lett kinyitva.
Folyó évről adataim nincsenek, de bízvást állíthatom, 

hogy az előző évhez képest még többen nyitottak uj üzletet.
Minden embernek törekvése, bogy ha iparát tanulta, ezt 

egykoron mint önálló igénybe is vehesse; ez ellen senkinek 
sem lehet kifogása, legkevésbé nekem, ki tudom iparomat és 
annak űzőit becsülni.

De a rettenetes túlzott üzletnyitás hová fog vezetni? 
mérvadó és tekintélyes iparosaink gondolkodnak-e o felett? 
Az ösztön serkenti-e ökot ébredésre? van-e védő eszköz, 
melylyel megóvják ekszisztoncziájukat ? mert az már kezdi 
kicsavarni kezükből a megélhetés tisztességes fegyverét. Vagy el 
van veszve az öszes tetterő ? nincs buzdítás az összetartásra? 
nem létezik tömörülés? iparunkra semmi segitség már?

Fájdalom, fővárosunk iparosaiban úgy saját, mint más 
iparos szakmákban nincs! Szégyen pírja szökik nrezunkfia. 
A szakképzett tetterő hiányzik iparosaink zöménél! Igen 
kevés a kivétel, ott pedig, hol csekély van is, az gúnyol, 
nevet és kárörvendve pihen saját babérjain 1

A közelmúltban az országos értekezleten úgy tüntettek 
az iparuk érdekeivel szemben, hogy érdemesnek sem találták 
feléje menni.

Épp a fővárosi szaktársak hiányoztak az ülésekről.
Hát annyi érzés és felfogás sem lenne már bennük, hogy 

belássák, miszerint arról van szó: „Ma másnak, holnap neked." 
Azt pedig csak könnyen lehet gondolni, hogy ha ez igy megy 
tovább, a legnagyobb részére végzetessé válik; itt az ideje, 
kell hogy lebilincselt kezeinket a tett mezején felhasználjuk!

Igen, de, nem egy, sem tiz, sem száz nem elegendő ; itt 
elsőtől utobóig fel kell kerekednie mindenkinek. Saját léte, 
családjának boldogsága, tisztességes állása ezt megköveteli 
minden előrelátó szaktársamtól. hogy védöleg fellépjen.

Iparkodjék e nagy hiányon: a rószvétlensógen segíteni! 
Lehet, szükséges és meg kell történnie !

Ha nem akarják a. gyávaság vagy tudatlanság bélyegét 
elviselni, akkor a tett mezejére kell lépniük.

Vészkiáltásom erö“, de azt hiszem, még ez sem az igazi, 
miután az alvó medvét a téli álmából nehéz felébreszteni.

Szaktársi üdvözlettel 
Reisz Antal.

Iparosok tüzbiztositó szövet
sége

Az alsó-ausztriai iparegyesület tagjai közt körülbelül 
négy öt év előtt mozgalom indult meg olyan irányban, hogy 
a magas tüzbiztositási dijaknak redukálása czéljából szövet
séget létesítenek. A mozgalom vezetésére egy a legkiválóbb 
osztrák iparosokból összeállított központi bizottság alakult 
(elnöke Leitenberger Fcrencz báró), amelynek működése azt 
eredményezte, hogy a mozgalomhoz huszonöt osztrák ipari- 
szakegyesület csatlakozóit. Ezek az egyesületek egy közös 
bizottságot küldtek ki, amely hosszas tanácskozások után a 
következő programúiban állapodott meg: 1. egy szövetség
alapítandó, amely Ausztria-Magyarország iparosainak nagy- 
részét egyesítse magában; '2 ha a szövetkezet megalakult, 
akkor egy külön részvénytársaság alakítandó a biztosítási 
üzlet koczkázatának viselésére.

Ennek a tervnek megvalósítására bizottságot küldtek ki, 
amely hozzálátott a szövetkezet és a részvénytársaság szer
vezéséhez Eddig több, mint kétezer iparos jelentette be a 
szövetkezetbe való belépését, ami körülbelül 0—700 millióra 
menő biztosítási összeget képvisel. A szövetkezet alapszabályait 
a bizottság kidolgozta és az osztrák kormány jóváhagyta és 
a szövetkezet legközelebb megalakul.

A programúi második része is — az alsó-ausztriai ipar
egyesület legutóbbi ülésén előterjesztett jelentés szerint — 
közel áll a megvalósuláshoz. 1500 darab 400 koronás rész
vényt bocsátottak ki és a részvénytőke nagy része már 
jegyezve van. A szövetkezet és a részvénytársaság közölt 
olyan kapcsolat lesz, hogy a részvénytársaság köteles lesz a



6

szövetkezetnek jelentékeny engedményt adni “ biKtosjtrtsi 
dijakból s ez az engedmény részint a tagok biztosítási dijainak 
mérséklésére, részint a tartaléktöke gyarapitasaia og mii

Miközben a szövetkezet alapítási munkálatai ladevezésük
höz közelednek, egv röpiratot terjesztettek az osztrák iparosok 
közt amelyet Kandow a „Deutsche Versicherungs-Zeitung 
szerkesztője irt. s amely elmondja a németországi iparosok 
hasonló szövetkezetének történetét és gyászos fiaskóját A 
rönirat óva inti az iparosokat az ilyon szövotkezéstol. ;micly 
nem életképes és minden praktikus ezél nélkül szaporítja a 
biztosító-intézetek számát. Kz utóbbi álláspont nyilván a 
biztosító-intézetek érdekeit védi.

Ipariskolai ösztöndíjak.
A magyar kir. pénzügyminiszter nr a jövedéki hirság-alap 

terhére több fiúgyermeknek ipariskolában való elhelyezésére, 
valamint több ösztöndíj és ipar-tandij adományozása tárgyá
ban pályázatot hirdet, ’ melyet a ' következőkben közlünk az 
érdekeltek tájékozása végett:

Az 181)7- -98. tanév kezdetével a jövedéki bírságalap 
terhére az alább megnevezett ipari iskolákba teljes kikép
zésre ingyen ellátással több igényjogosult figyermek fog 
felvétetni

Az ipariskolák a következők :

1. A  szegedi ín- és fémipar-iskola.
Az ezen intézetbe felveendő növendék kiképzést nyer az 

asztalosságra, esztergályozásra, fafaragásra, mii-, épület- és 
géplakatosságra.

2. A székely-udvarhelyi kő- és ngyngipnr-iskola.
Az ezen intézetbe felveendő növendék kiképzést nyer a 

köfaragásban, köcsiszolásban. kályhás- és fazekas mester
ségben.

4. A gölniczbíun ai vasipar-iskola.
Az ezen intézetbe felveendő növendék kiképzést nyer az 

épület-lakatossághan és szerkovács mesterségben.
Az 1— 1 alatt felsorolt intézetekbe való felvételre nézve 

a pályázati feltételek: fi elemi vagy két közép- (polgári)
iskolai osztály bevégzése és a bevégzett 12-ik év. A kikép
zésre szükséges tervszerű tanidő 4 év.

Ezenkívül a pályázó növendék mindazon feltételeknek is 
megfelelni tartozik, a melyek a jövedéki bírságalapból ado
mányozandó ösztöndíjakra nézve fennállónak és alább fel
sorol vák.

Továbbá a jövedéki bírságalapból évi 60 forintnyi, 100 
forintnyi, 150 forintnyi és 200 forintnyi összegekben megálla
pított több ösztöndíj fog adományoztatni oly tanulók részére, 
a kik az elemi vagy polgári népiskolát, a gymnasium vagy 
a reáliskola alsó és leányiskola felső osztályait, vagy a fő- 
gymimsiumot, föreáliskolál, liadapród-iskolál, tanító vagy 
tanítónői képezdét, kereskedelmi iskolát, gazdasági tanintéze
tet, jogakadémiát, végre az egyetemet vagy műegyetemet 
mint rendes hallgatók látogatják és szorgalmukról, jó maga
viseletük és kellő előmenetelükről okmányilag nyújthatnak 
bizonyítékot.

Továbbá számosabb ipartandij is fog az említett alap
iról egyenkint 60 forintnyi összegben engedélyeztetni olyan 
növendékek részére, a kik magukat valamely mesterségben 
vagy kézmüvészetben kiképezni óhajtják és a kik fedhetlen 
magaviseletről, úgymint eddigi előmenetelük és szorgalmukról 
bizonyítványt képesek felmutatni.

Az ezen adományozásoknál úgy a szülőkre, mint azok 
gyermekeire nézve mérvadó egyéb feltételeket illetőleg, az 
1875. %vi február hó 17-én 9590. sz. alatt kibocsátott és a 
„Pénzügyi Közlöny“ 1875. évi folyamának 15. számában
közzétett körrendeletben foglalt határozatokra utaltatik.

Az említett feltételek beigazolásán kívül, hitelesen kimu
tatandó a családtagok és még el nem látott gyermekek száma, 
továbbá vájjon u pályázó egy vagy több gyermekének nevel
tetése részben vagy egészben nem törlénik-e már az állam

nem

kellőleg felszerelt 
ha a

vaev valamely közalapítvány segélyével, illetőleg vájjon 
részesül-e mar és igenlő esetben mily ösztöndíj vagy ípai- 
tandÍjban V

A meghatározott föltételekhez képest 
folyamodványokat a szülök vagy gyámok és pedig, 
növendék atyja tettleges szolgálatban áll. az előirt hivatalos 
utón az illető pénzügyigazgalóságual, abban az esetben pedig, 
ha alkalmaztatásuknál fogva erre jogositvák, a pénzügymi
nisztériumnál nyugalmazol! igényjogosultak vagy azoknak 
özvegyei azon pénziigyigazgalóság utján, a melyeknek terüle
tén a nyugdíjI élvezik, vagy a hol az igényjogosult legutol
jára alkalmazva volt, folyó évi július 5-ig (ötödikéig) nyújtsák be.

A később vagy nem az előirt utón benyújtott kérvények 
figyelembe vétetni nem fognak.

Országos tanoneziskolai alap.
A kereskedelmi miniszter, mint lapunkban már jelez

tük-. véglegesen szervezte az országos lanoncziskolai alapot, 
mely az ipariskolai alapokra eddig begyüli dijakat központo
sítani fogja. Az e tárgyban kiadott miniszteri rendeletét 
iparosaink tájékozása végett a következőkben közöljük :

1. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 24676. sz. a 
rendelnie valamennyi vármegye alispánjának mint másodfokú 
iparhatóságnak.

A m. k. belügyi- és pénzügyi, valamint a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter urakkal egyelértőleg elhatároztam, 
hogy az 1884. évi XVII. törvényezikkben foglalt ipartörvény 
végrehajtása tárgyában a fennállóit földmivolés-, ipar- és 
kereskedelemügyi ministerium által az 1884. övi augusztus 
hó 26-án 69266. szám alatt kiadott rendelet 128. szakasza 
értelmében a tanoncziskolát fenn nem tartó községek terü
letéről befolyt ipardijakból és biinlctéspénzekböl létesített és 
eddig a vármegyék székhelyén kezelt ipariskolai alapok azok 
területi jellegének és rendeltetésének épségben tartása mel
lett, jövőben központosítva „Országos lanoncziskolai alap" 
gyanánt kezeltessenek.

Az ezen alap kezelésére a fennevezett miniszter lírák
kal egyelértőleg az idocsatolt szabályzatot adom ki, a mely
nek határozmányaihoz való szoros alkalmazkodásra, a midőn 
alispán urat és alispán ur utján az elsőfokú iparhatóságokat 
felhívnám, saját, valamint az elsőfokú hatóságok tájékozta
tásául egyszersmind a következüket jegyzem meg :

Az eddig a vármegyék székhelyein kezelt ipariskolai 
alapok központi kezelése, illetve azoknak egy országos tanoncz- 
iskolai alapba való beolvasztása által az ezen alapokat 
képező pénzek területi jellege nem szűnik meg, a mennyiben 
a minden egyes vármegye területéről az alapba befizetett 
összegek, valamint az alapból a vármegye területén levő 
tanoncziskolák czóljaira kiutalt összegek vármegyénként 
külön köuyveltctnek és ezen alapból csak ugyanazon vár
megye területén lévő tanoncziskolák segélyezhetök.

A szabályzat 17. §-a értelmében az iparhatósági meg
bízottak részéről felszámított azon fuvardijak, melyek a fenn
állott földmivolés-. ipar- és kereskedelemügyi minisztériumnak 
1885 évi július 20-án 32927. szám alatt kelt rendeleté értel
mében a tanoncziskolát fenn nem taitó községek területéről 
befolyt ipardijakból és büntetéspénzekből fedezendök, az első
fokú iparhatóság által ezen pénzeknek a másodfokú ipar
hatósághoz leendő beszállítása előtt fizetendők ki, mi mellett 
az iparhatósági megbízottak csakis tényleg felmerült s szabály
szerűen igazolt fuvarköltségeiknek megtérítésére tarthatnak 
igényt és pedig a törvényhatóság területére két fogatú kocsira 
megállapított kilornéterpónzre, vagy ott, hol vasút van, a
II. kocsiosztálya rendes dijru ; tehát semmiféle más költség, 
som napidij fel nem számítható, illetőleg nem érvényesíthető.

Az ezzel ellenkezőleg illetéktelenül kifizetett összegek a 
kifizetést eszközölt hatóság által inegtéritendök lesznek.

Az 1881. évi XIV. törvónyezikk 21. §-a értelmében a 
lörvénvhatosag által ipari ezelokra fordítandó zálogházi árverési 
feleslegek csak azon esetben képezhetik az országos tanoncz- 
iskolai alap bevetőiéi, ha ezen összegeknek hovaforditásu iránt 
a törvényhatóság másként nem határozott.

A jelen rendelettel az ipartörvény végrehajtása tárgyában 
kiadott s font idézett rendelet 132., 133., 134.' és 135. §§-ui,
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valamint hivatalbeli elődömnek 1890. évi február hó ‘20-án 
0928. sz. a. kelt rendelote hatályon kívül helyeztetnek; meg
jegyzem azonban, bogy 1896/97. tanévben befolyt ipardijakról 
és büntetéspénzekröl a vármegye székhelyén kezelt ipariskolai 
alap 1896/97. tanévi kezelésről szóló kimutatások és az 
1896/97. tanévi tanoncziskolai jelentések még ezen utóbb 
idézett rendelet értelmében terjesztendök fel.

Hatályát veszti továbbá az eddig a vármegye székhelyén 
kezelt ipariskolai alapra vonatkozó minden törvényhatósági 
szabályrendelet, amennyiben ennek határozmányai a jelen 
rendeletemmel kiadott szabályzattal ellenkeznek.

Ezek alapján felhívom alispán urat. hogy az ezen 
szabályzatban a számadások és kimutatások felterjesztésére 
kitűzött határidőket szigorúan betartsa és az elsőfokú ipar
hatóságokat is azok szoros betartására utasitsa.

Budapest, 1897. évi junius 15.
Br. Dániel.

Különfélék.
O l v a s ó in k h o z .

A Fodrász Újság mai s zám a a s zo k o t tn á l  kissé későb
ben je le n ik  meg. Ennek a késedelemnek oka az, hogy k ia d ó 
nyomdánk, a V ö r ö s m a r t y - n y o m d a ,  he ly isé ge t  c s e ré l t  s a 
József k ö rú t  14. szám  a la t t  levő tágasabb helyiségbe k ö ltö 
zött .  A  k ik  is m e r ik ,  hogy m ily  a k a d á ly o kk a l  kell megküzdeni 
ily ór iás i  nyom da á tk ö l tö z te té s é v e l ,  azok ma is csodálják, hogy 
m á r is képes m u n k á k a t  k iá l l í tan i .  I lyen nyomda á ts zá l l í tá s a  
tudvalevőleg h e te k e t  vesz igénybe. A nyomdai költözködés  
oka annak, hogy lapunk kissé m egkésve  je lenik  meg, de a 
v á ra k o z á s é r t  azza l  k á rp ó to l ju k  s za k tá rs a in k a t ,  h o iy  a r e n 
desnél kétszer nagyobb terjedelmű lapot adunk. 
E g y ú tta l  ig e r e t e t  te szün k ,  hogy hasonló késések többé elő
fo rdu ln i  nem  fo gnak  s a  Fodrász Újság mindig rendes  
időben : a hónap első és t izen ö tö d ik  napján olvasóink k e z é 
ben lesznek. A Fodrász Újság legközelebbi szám a szep
te m b e r  e lsején je le n ik  meg.

Foghúzás  a k a d á ly o kk a l .  Egyik laptársunk közli a követ
kező érdekes panaszt:

Tisztelt szerkesztőség! Ügynökök járják a fővárost s 
toborozzák a híveket a Garitas jótékonysági egyesület zászlója 
alá. Ezek révén kerültem én is vagy négy esztendeje a Garitas 
ármádiájába, s igy eshetett meg velem a következő eset:

A múlt hónap 17-én feleségem fogát akarván hozatni, 
elment az alapszabályok előírta utolsó hónapi nyugtával s 
reczcptkönyvével Gross dr. úrhoz, az egyesület egyik fogorvosá
hoz. A t. doktor ur azonban nagyon rósz kedvében lehetett, 
mert egyszerűen kijelentette, hogy ö nem tartozik elhinni, 
hogy feleségem csakugyan az, a kinek magát vallja, lehet ó 
a nyugta és reczept-könyv tulajdonosának a szomszédja is. 
Hozzon a Garitas kerületi orvosától személyazonosságát igazoló 
bizonyítványt. Addig nem húzza ki a fogát. Punktum.

Furcsának találtam kissé a dolgot, elkezdtem hát keresni, 
kutatni az egyesület alap- és másnemű szabályai közölt. És 
tessék elhinni, nem csekély szorongással böngésztem azokat 
a veszedelmes sorokat. Hogy miért, azt is megmondom. Emlí
tettem, hogy négy éve vagyok tagja a nevezett egyesületnek, 
az orvosi segítséggel azonban csupán egyszer ólt a kis fiam, 
körülbelül három éve. Akkor a VII. kerületben laktam, ma a 
VlII-ban lakom Ha már most esetleg a kerületi orvoshoz 
fordulnék, ez nagyobb ezeremóniával járna, mint valaha az 
esküvőm. Mivel ö sem ismer, bizonyosan beköveteli a szüle
tési, illetőségi, erkölcsi, talán még az iskolai bizonyítványai
mat is.

Aggodalmam teljesen alaptalan volt. Nagy megnyugvá
somra nem találtam más erre vonatkozó passzust, csupán a 
következőt: „Speczialista orvosok segítségét fekvő betegek
csak a rendelő orvos Írásbeli utalványa alapján vehetik igénybe, 
járó betegek anélkül is“.

No, ha már ennyire igazam van, gondoltam, nem hagyom 
ennyiben a dolgot, talán másoknak is használok vele. El- 
panaszoltam hát az igazgatóságnak az esetet Írásban is, szó
val is. Természetesen elutasítottak szóban, Írásban. Az Írás

ban kijelentették, hogy az orvos urnák tökéletes igaza volt, 
mert szörnyűséges, azok a t. tagok, hogy  lopják, csalják az 
egyesületet. Szóval pedig szives volt az igazgató ur elmesélni, 
hogy egy suszterinas kihúzatta a fogát, aztán alaposan ki
nevette az orvost, mert hát az előmutatott nyugta a — 
szomszédjuké volt.

Ezt a kedves, hízelgő példát is zsebrevágtam. Csupán 
annyit bátorkodtam még alázatosan megjegyezni, hogy engem 
a kerületi orvos sem ismer, ha hozzá fordulnék. Megadta az 
igazgató) ur erre is a klasszikus választ: Az nem lehet, az 
ismer mindenkit

Erre a mondásra én nem szólhatok semmit. Az igazgató, 
hatalmas, nagy ur, ón meg még a semminél is kevesebb, egy 
közönséges tag vagyok. Ahogy ö mondja, úgy van jól, úgy 
muszáj lenni, az ellen nincs apelláta." De talán majd össze
állók egy csomó tagtársammal, azután egyesült erővel meg
kíséreljük bebizonyítani, hogy ha akar, a tag is tud lenni 
valaki. A t. szerkesztőségnek alázatos szolgája Kiss Di’zs/Í.

Hosszú és rövid haj.  Egy angol folyóirat e tárgyról Írván, 
felemlíti, hogy a régi brittek és gallok hajukat szabadon 
hagyták nőni, úgy hogy az gyakran a csípőig ért. A rómaiak 
elölt, kik később mindkét néptörzset meghódították, e hosszú 
haj iszonyúnak látszék s ők a gallokat és brilteket csúfos 
nyírásnak vetették alá. Az V-ik század elején Pharamond 
királyságot alapított azon tartományban, mely Francziaország 
név alatt ismeretes. A gallok szolgaságra lőnek lealacsonyítva 
s á hódítók könyörtelenül lenyirták áldozataik fejeit. Azóta 
egész Európában szabálylyá lett, hogy a hosszú haj kizárólag 
az ország nagyjait és nemeseit illeti meg. Nemcsak a sze
mélyraboknak és vázaitoknak, hanem a szabad polgároknak 
és parasztoknak sem lön megengedve hosszú hajat viselni. 
A nemes földesur, személyrabjainak fejeit az V., VI., és VII. 
században egészen kopaszra nyírták s ezen időből származik 
ama szokás, hogy üdvözléskor a föveget le szokták venni. 
A föveglevétol annyit jelentett : Lássa uram, én szolgája
vagyok; nekem nincs hajam.

Elhunyt fo d rás z .  Nagy-Szalontán múlt hó 21-ón hunyt 
cl Ki’ini’iszbi/ Gergely szaktársunk 45 éves korában. A meg
boldogult temetése másnap délután 4 órakor barátai, tiszte
lői s a rokonságnak részvéte mellett ment végbe. Kerneiszky 
az utóbbi kilenc/, év alatt rendkívül nehéz napokat élt át. 
Kilencz óv előtt elvesztette szemei világát, két év óta nejé
től és négy gyermekétől elhagyatva élte le napjait Most 
megváltotta a halál szenvedéseitől.

A tanonezvizsgák  r e fo r m ja  Svá jczban. A svájezi ipar
egyesület legutóibbi rendes évi közgyűlésén foglalkozott a 
tanonezvizsgák reformjával és többek között a következő 
határozatokat hozta :

1. Az egyesület szakosztályainak ajánlja, hogy hassanak 
közre, hogy a tanonezvizsgák kantonális törvények által 
államilag elismertessenek és a vizsga minden iparostanulóra 
kötelezővé tétessék ; kötoiezö legyen továbbá a tanulóknak 
a közhatóságnál való beírása is.

2. Kívánatos, hogy a tanonezvizsga bizottságába a mun
kások is bevonassanak. Ezeken kiviil a határozat a vizsgálati 
szabályzatnak több lényeges módosítását tartalmazza.

Esküvő. A Terézvárosi picbánia-templomban e hó 9-én 
délelőtt 11 és fél órakor tartotta Krnrh Péter esküvőjét 
Engel Berta kisasszonynyal.

A zala tna i k ö fa ray ó - is ko la .  Ipartestületünk a következő 
felhívást kapta, melyet ajánlunk kartársaink figyelmébe : 
Szülők figyelmébe. „Az ipar a nemzeti jólét egyik legfőbb 
biztosítója “ A zalathnai állami kőfaragó és köcsiszoló ipari 
szakiskolán a melynek növendékei az iskola négy éves tan
folyamának kőfaragókká vagy köcsiszolókká képüzletnek ki, 
a beiratások megkezdődtek; midőn ezen körülményre tiszte
lettel hívjuk fel a szülők figyelmét, a felvételre vonatkozó 
szabályokat alantiakban közöljük : Rendes tanuló lehet az,
ki valamely közép vagy polgári iskola két osztályát, vagy 
pedig az elemi népiskola hat osztályát sikerrel végezte, vagy 
ezeknek megfelelő felvételi vizsgát tesz le, élete 12. évét 
már betöltötte és ehez képest kifejlett, ép testalkattal bir, a 
mit hiteles orvosi bizonyitványnyal tartozik igazolni. Felvehető 
még az alsófoku lanoncz-iskola három osztályát jő sikerrel 
végzett ifjú is. A felvétel előjegyzés alapján történik es 
ennek eredményéről a szülök augusztus hó 20-ig értesiltetnek.
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Előjegyzés végett minden növendék tartozik olömntiitni . a) 
keresztlevelét, b) atyja vagy gyámja beleegyezését tartalmazó 
nyilatkozatot, melyben kifejezendő annak kötelezettsége is, , 
hogy az illető a tanidö teljes tartamát bevógzi, c) az előbb 
felsorolt iskolai képzettséget igazoló bizonyítványt, d) az 
ujraoltásrúl szóló bizonyítványt. Vidékiek irásbehleg jelent
kezhetnek az igazgatóságnál legkésőbb augusztus hó 15-éig. 
Jeles bizonyitványnyal pályázó, szegény szülök gyermekei, 
esetleg teljes ellátást is nyerhetnek, a mennyiben ezen czélra 
10 ösztöndíj áll rendelkezésre havi 10 forintjával ; az ez 
iránti kérelmek a kereskedelemügyi m. kir. Minister ur () 
Nagyméltóságához cziinezve az igazgatóságnál nyújtandók 
be. Tandíj nincsen; de a beiratásnál az esetleg elkövetendő 
károk megtérítésére minden növendék kél forintot tartozik 
az igazgatóságnál letenni, mely összeget azonban, ha kárt 
nem tett, az év végével visszakap. A szerszámokat, a költ
ségesebb taneszközöket és tankönyveket ez idő szerint még 
az iskola adja használatra díjtalanul, melyekért azonban a 
növendékek felelősek. Minden növendék tartozik magát az 
előirt formájú munkaruhával ellátni. Bővebb felvilágosításokat 
az igazgatóság szívesen ad s kívánatra az iskola szervezeti 
szabályzatát megküldi.

Zalathna, a poslabélyeg kelte.
Alex// György, Csánk) József,

felügyelő ’bizettsági elnök. szakiskolai igazgató.
Ezüstlakodalom Lelkes, szép ünnepély volt e hó 12-én. 

Wurmlinger Henrik kartársunk ünnepelte ezüstlakodalmát a 
Terézvárosi plebánia-templomban. A jubiláló házaspár először 
egyházi áldásban részesült, azután fogadták az ismerősök és 
rokonság jókivánatait, melvlyel a boldog párt elhalmozták.

A petroleumos hajviz á ldo za ta .  Borzasztó szerencsétlen
ség történt Londonban, Westend városrész egyik elegáns 
borbélymühelyében. Samuelson Fanny asszony, — mint a 
Függetlenségnek írják — egy dúsgazdag földbirtokos leánya, 
elégett, mialatt haját az oly divatos petroleumos hajvizzel 
mosatta. Ezt az esszencziát a westendi fodrászok már évek 
óta használják és még sohasem történt baj vele, de vigyázni 
kell, hogy abban a szobában, hol a petroleumos hajmosást 
végzik, semmiféle láng vagy tiiz ne égjen vagy kevéssel előbb 
ne égett legyen, mert különben az esszenczia könnyen föl
robbanhat. Á szóban levő esetben több fodoritóvas-melegitö 
volt a fodrász boltjában, melyeket ez kevéssel azelőtt oltott 
el, hogy a hajmosásba belefogott. Alig végezte el a fodrász 
a hajmosást, tompa dörrenés hallatszott. Heves láng lobbant 
föl, a petróleum fölrobbant és a hajmüvész, valamint az 
általa munkába vett asszonyfej égni kezdett. Samuelson asz- 
szony olyan volt, mint egy élő fáklya, fölsikoltott és eszmé
letlenül rogyott a földre. A fodrász nem törődve önmagával, 
lángbaboritott kezeivel fölkapkodta az összes kezeügyébe eső 
fésülököpenyeket és takarókat és rádobta az égő asszonyra. 
A segédek odasiettek, rászorították a takarókat a szerencsét
len asszonyra és a tüzet elfojtották. De Samuelson asszony 
haja és felső ruhái teljesen elszenesedtek és ö maga bor
zasztó égési sebeket szenvedett. Az orvosi tudomány egy 
darabig még életben tartotta a fiatal asszonyt, aki azonban 
végre meghalt, de előbb egy holt gyermeket szült. Hasonló 
szerencsétlenség történt múlt évben Montecarloban. Ott Fitz- 
williams asszony, Peel Róbert egykori jegyese, mosatta haját 
a veszedelmes esszeneziával, mely itt is fölrobbant. Fitzwil- 
liams asszony is súlyos égési sebeket szenvedett, csodás 
szépségű vörös haja tövig leégett és hetekig feküdt az ágy
ban életveszélyben lebegve. De Fitzwilliarns asszony, tiki 
egyike volt Anglia leghíresebb szépségeinek, fölópült anélkül, 
hogy szépsége szenvedett volna. Gyönyörű haja is újra kinőtt 
teljes pompájában.

Villam os fű tés  Amerikában viz segítségével való villa
mos fűtéssel tesznek kísérleteket. Ez a találmány a villamos 
áramnak azon a tulajdonságán alapszik, hogy a vizet hidro
génre és oxigénre bontja. Az eljárás a következő : Egy
állandó vizbőségii víztartó fenekére van forrasztva a két 
vezelösodronv, a melyeknek a vízben levő sarkaira platinla- 
pok vannak erősítve s ezeket egy-egv légmentes henger 
borítja. Az áram megindítása által az egyik sarkon hidrogén, 
a másikon oxigén fejlődik. A nagy hólyagokban felemelkedő 
gázok egy kél nyílású csapon vezettetnek keresztül. A külső 
nyíláson a hidrogén tódul ki erős lánggal égve, a melynek

hősége az oxigén hozzájárulása által 1200 fokra emelkedik. 
Ezt a lángot tűzálló agyag (chamotto) lapra vezetik, a mely 
nemsokára fehér izzásba megy át és a fűtéshez való meleget 
szolgáltatja.

Öngyilkos fo drászsegéd . Molnár István jászberényi szü
letésű borbély és fodrászsegéd az elmúlt napokban öngyil
kossági kísérletet követett el. Társai úgy ismerték öt. minta 
ki rendezett viszonyok között tisztességes életmódot folytat s 
igy annál inkább meglepte őket az öngyilkosság hire. Molnár 
Istvánt nem is anyagi bajok űzték a világból, neki a szive 
volt beteg. Szerelmi csalódás érte és o miatt kereste a 22 
éves fiatal ember a halált. Az István-ut 9b. szám alatt levő 
lakásán forgópisztolylyal halántékon lőtte magát, de sérülése 
nem volt életveszélyes. A gyorsan előhívott mentők beszállí
tották a Szent-Rókus kórházba, a hol még most ápolás alatt 
van. Valószínű, hogy rövid idő alatt fel fog épülni.

V an -e  a horbé lynak  joga fo g a t  huzni ? Ennek a kérdésnek 
legfelső fokon való eldöntését kérte H njiyik Lajos orosházi 
fodrász- és borbélytársunk. Ugyanis öt — mint a Függet
lenség írja — Békésmegyc főorvosa, majd közbevetett felcb- 
bezésére, alispán, közigazg. bizottság, a foghúzás gyakorlatától 
eltiltotta. A miniszter ellenben megsemmisítette az ítélkező 
hatóságok végzését oly alapon, hogy B a jty ik  „szerzett jog“ 
alapján tovább is a fogszenvodö emberiség rendelkezésére 
állhat, mert iparszeréi joga foghúzásra ama rendelet előtt 
kelt, melyben a borbélyoknak a foghúzást eltiltják. Bajtyik 
elsőrendű kérdésnek tartotta ezt az ügyet, melyet végig 
felebbezett a különféle fórumokon. A többek között azt is 
mondja, hogy az ilyenek dobják a népet a szoczialismusba. 
Aminthogy teljesen igaza is van.

Pap irosbó l  kés zü lt  gázv eze töc sö ve k .  Angolországban a 
papiros csövek gyártása, főleg gázvezetékek czéljára, az 
utóbbi időben fölötte nagy lendületet vett, a mi kétségtelen 
bizonyítéka az ilyen csövek használhatóságának. Gyártásuk
hoz —• mint a Függetlenség Írja — jó collulosc-papir hasz
nálatos, a mely t gép utján csavarnak aczél tengely köré. 
Miután a csövet lefejtik a hengerről, olvasztott aszfaltban 
áztatják, s ezzel teljesen lég- és vizáiévá teszik. Az igy el
készült csövek igen magas nyomásnak képesek ellenállom s 
e mellett a gázt jobban megvédik a külső hőmérséklet hatása 
ellen, mint más anyagból készült csövek. Magától értetődik, 
hogy az elektromos áramok hatásainak sincsenek kitéve.

Ip ar fe lü g ye lö n ö k  Fra n e z ia o rs zá g b a n .  A francziaországi 
gyárfelügyelöknok nemrég megjelent évi jelentései, mint a 
Függetlenség írja, érdekes adatokat tartalmaznak arra nézve, 
hogy mennyire bevált a női iparfelügyelök intézménye. A 
kerületi felügyelők külömböző statisztikai kimutatásai élénk 
világításba helyezték a nötisztviselök szorgalmát és gondos
ságát, a mi annál figyelemre méltóbb, mivel a felügyelönöket 
kizárólag a kisipari és háziipari munka ellenőrzésének terhes 
feladatával bízzák meg. A hetedik felügyelői kerületben, a 
mely a Cötes-du-Nordtól a Vcndéeig terjedő megyéket fog
lalja magában, Laforguesné asszony végzi a felügyeletet és 
2083 látogatással körülbelül ezer mosó-, konfekezió- és divat
üzletet vizsgált meg, tehát minden üzletet átlag kétszer egy 
esztendőben, mégpedig 108-esetben éjjel, 130-szor vasárnap; 
tűig négy férfi kollegája közül egy-egy csak 1500 — 1800 
látogatást tett és ebből legfeljebb ötvennégyet éjjel és tizen
hetet vasárnap. A hatodik felügyelői kerületben, a melyhez 
a száj namenti megyék tartoznak, Sochaezowka kisasszony 
1308 látogatással a harmadik helyen áll öt férlilátogalója 
mellett. Ennek a kerületnek a felügyelője jelentésében külö- 
sen kiemeli a felügyelönö rendkívüli szorgalmát és ügyességét.

A budapesti fod rász -segédek  be tegsegé ly zö -pén ztá ra  
orvosa inak  n év jegyzéke.

ElleuflrzO  o rvosuk  i

L. II., III. V. és VI. kerületek részére :
Dr. B at ie r  K áro ly ,  Teróz-körul 41. szám, 11. cm. Rendel 

2 3 óráig, ünnep- és vasárnapokon 8—9 óráig :
1V-, VII., VIII., IX. és X. kerületekre:
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Dr. Juha Adolf,  VII. kér., Barcsay-utoza 3., rendel d. u.
8—4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8—9 óráig.

K c / . c l ő  orvosok  :

Budai oldalon :
Dr. S t ip a n ics  Elek, 1., Krisztina tér 7. szám.
Dr. Rosenzweig Adolf,  II, Fö-utcza 59. szám.
Dr. B e rg e r  L ipót, Ili., Mókus-ulcza 14. szám.

Pesti oldalon :
Dr. Csanyi A ladár ,  VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József, IX., Üllöi-nt 79. szám.
Dr. D re c h s le r  Dezső, Vámház-körut 19. szám.
Dr. É r t i  Géza, Vili., József-körut 87. szám.
Dr. G e r lóc zy  Zsigmond, VIII., Röldc Szilárd-utcza 28. sz 
D r.  H o rv á th  Sándor, VII., Rottenbiller-utcza 44. szám. 
Dr. P o l i tz e r  A lf ré d ,  V., Nádor-ulcza 6. szám.
D r.  U ngár I mre, VI., Teréz-körút 30. szám.

Kőbányán :
D r.  S chöntheil  M ór.  X., Kápol na-utcza.

Külső váczi-uton :
Dr. Rényi Béla, V., váczi-ul 74 szám.
Járó betegeket az ellenőrző orvosok kezelik, a meg

jelölt rendelési órákban díjtalanul.
Az ellenőrző orvos házhoz is hívható sürgős esetben, 

ha a kezelő orvos igen messze lakik és ha valamelyik kezelő 
orvos a látogatást megtagadja, vagy pedig a beteg különös 
kívánsága, illetve belehelyezett 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 gyógyszer-könyvek a forgalomból kivétettek, igy a 
betegtag igazolására az orvosnál a belizetési tagsági könyv 
szolgál, azon esetben, ha 6 hétnél több hátralékban van. a 
munkakönyv is elömutatandó.

A nős tagok kötelesek tagkönyveiket a házassági levél 
elömutatása mellett a pénztárnál e végre lebélyegeztetni.

Táppénz, fürdőjegy, szülésznői-dij és egyéb járandóságok 
csakis az ellenőrző orvosok utalványára fizettetik ki.

F o g o rv o so k  :
A pesti oldalon :

Dr. G rósz  S ándor,  Károly-körut 7. sz.
M ezey  P é te r ,  Muzeum-körut. 21 .  szám, I I .  emelet. 
Junger József, Vili., Röldc Szilárd-utcza 11. szám.

A budai oldalon :
Dr. Kohn Dánie l,  I I .  leér., Fö-utcza 7. szám.
A foghúzást a nevezett urak egy-egy szelvény ellenében 

teljesitendik.
A foghúzás után ellenőrzés végett az illető ellenőrző 

orvos urnái kell jelentkeznie a pénztári tagnak.
A z  ‘igazgatóság .

Borbély  üz le the ly is ég ,  hol jelenleg is borbély üzlet 
van. kitűnő forgalmú helyen aug. 1-ére kiadó. Czim a kiadó' 
hivatalban.

Sebald Jó zs e f  vendéglős, VI., Szt.-László-ut 22. sz.

Borbély  üz lethely iség , az erzsébetváros élénk forgalmú 
utczájában olcsó házbérrel, a hol jelenleg is borbély üzlet 
van, az üzlettulajdonos betegsége miatt azonnal átadó. 
Bővebbet Váry Gyulánál borbély ipartestület, IV., Ujvilág-u. 
18. sz délután 5—8 óráig, ugyanott kisebb nagyobb borbély 
űztetek eladók részletfizetésre is. Es borbély üzlet berende
zések megvételre kerestetnek.

Jó fo rg a lm ú  helyen, vidéken, fodrász üzlet 1200 f r t  
jövedelemmel eladó. Czim a kiadóhivatalban.

Felelős szerkesztő : B o m b a y  Béla.  
Kiadja: a „V ö rö sm a r ty 11 könyvn yom da.

„ V Ö R Ö S M A R T Y 44 K Ö N Y V N Y O M D A
S Z É K E L Y  B É L A ,  A „F Ü G G E TL E N S É G ,, S Z E R K E S Z T Ő - T U L A J D O N O S Á N A K

N Y O M  D  A j  A .

BUDAPEST, JÓZSEF-KÖRUT 14. SZ.
(T e le fo n  2 3  2 4  )

A modern teknika minden kellékével felszerelt nyomda: rendelkezik a legfinomabb és legdivatosabb

b e t ű k k e l ,
a legújabb szerkezetű

g é p e k  k e  1 'cSJSrsr—
Elvállalja mindennemű nyomtatványok pontos és diszcs kiállítását, u. m. : könyveket, folyóiratokat, 

hetilapokat, kereskedelmi nyomtatványokat, körleveleket, meghívókat, gyászjelentéseket s minden a nyomdászán 
szakba vágó munkákat.

Hivatalok, lelkészek, kereskedők, iparosok stb. könyvnyomdái munkáit a

„Vöüösmaüty“ könyvnyom da
állítja ki a legdíszesebben, a legjutányosabban, ti legpontosabban.

Könyvnyomdái munkákat vidéki megrendelőktől is elvállal s esetleg erre vonatkozó költségveté
sekkel díjtalanul szolgál.
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Egy borbélyüzlet
r  főváros élénk forgalmú helyén 
családi - viszonyok miatt olcsón 
eladó. Czim a kiadóhivatalban.

Borotyáló-szappant,
első rendűt, ajánl és szét
küld 5 kilós postacsomagok
ban 2 forint 40 krért minden 
postaállomásra, dij mentesen 

és utánvéttel a

Benker József-féle
szappan-gyár

S c t . -P ö l te n .  A ls ó -A u s z t r ia .
■*

Mintát díjmentesen.

Hirdetések
felvétetnek 

a k ia d ó h iv a ta lb a n

BUDAPEST, 

József-körut 14. sz.

T e le fo n  1234.

Stern Ármin és társa I
Budapest,

j

V., Váczi-körut 18. szám. \

K efeáru különlegességek. J
I

llciigcrkcfék, hajkefék, hajuszkefék, fo g - } 
kefék, fésűk ós minden a fodrász-szakmába vágó I

czikkek, legjobb bel- és külföldi gyártmányok

nagybani raktára. I
í

B érle’ fiákok legczélszerübb berendezése. |

Vidéki rendelm ények utánvétel mellett lég- % 
pontosabban eszközöltetnek, m eg nem felelő f

áruk visszavétetnek.

^  legérdekesebb
ellenzéki újság, mely olcsósága révén is páratlan, a

„Függetlenség"
SL

mely betenkint három mellékletet ad :

Szerdán a Szombaton:

GYERMEKVILÁGOT, É L C L A P O T ,
Vasárnap :

SZÉPIRODALMI MELLÉKLETET.

1

^  .......
Most közöljük :

A  puszta hiénái
czirnü érdekfeszitö regényt, amelynek eddig megjelent folyta
tásait minden újonnan belépő előfizetőnek díjtalanul meg
küldjük.

A FÜGGETLENSÉG vezérczikkeit éles hang, 
kíméletlen szigorúság jellemzik. — Országgyűlési tudó
sításai a legérdekesebbek, mert napról-nnpra tarka képben 
mutatják be a képviselöház tanácstermének és folyosójának 
érdekességeit s derült jeleneteit. — Politikai hirei mindig 
első forrásból, a legjobb helyről erednek és ezért mindig 
megbízhatók. — Hírrovata gazdag és érdekes. — Köz 
gazdasági rovata pedig gondos figyelemmel kiséri a 
gazdasági élet jelenségeit.

Karácsonyra nagy meglepetést tervezünk minden elő
fizető számára. Már most készítjük a Függetlenség nagy 
és kicsiny

N a p t á r á t
1898 ra, amely valóságos kincsesháza lesz a hasznos és 
érdekes olvasnivalóknak. Azonfelül lesz benne sok érdekes 
rajz stb. Egyebet most belőle el nem árulhatunk.

á Függetlenség máris migy kedvellsógnek örvend. 
Utazáskozben, a családokban, olvasókörökben, ka 
szinókban, vendéglőkben, kávéházakban, ezukrász 
boltokban mindenütt a Függetlenséget kérik és olvas
sak. Aki tehát üzlete vendégeinek érdekes olvasmányéval 
akar kedveskedni, az no mulaszsza el, hogy a Független- 
seggre előfizessen.

Ez a jó, magyar újság ne hiányozzék sehonnan sem. 
Augusztus elsejétől szeptemberig 1 frt az elő

fizetési dij (Budapesten 85 kr.J
Augusztus elsejétől novemberig 3 frt — az elő

fizetési dij (Budapesten 2 frt 50 kr |
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A fenőszij tulajdonsága

a/-, hogy igen elegáns, tnelyot mint egy szivartárczát a 
borbély mindig magánál a zsebben hordozhat, tehát mindig 
kéznél lehet es a készítő úgy dolgozta ki, hogy mindig 
pulid marad és leuőlapja nem használódik el, mint azok
nál, a melyek az ismert pasztával vannak bevonva, 
olyan széles is, inint a beretválókés motszőhossza és 
puha bőrből van, hogy midőn a kést ráteszszük, enged
jen és mindkét szélével a kés élében csorbácskákat ne 
okozzon Azért ritkábban is kell a beretválókést a kézi 

fenő kövön lehúzni.

•  ■  1 ^. « »  ■ - « »  ■ ■
Teljes tisztelettel

Filsinger Henrik
borbély

m
Coldroe Me4«l]|e. SlUrrne HCdyille Qaldeo« Madiljl* Slllteme Med«l]laQéIdene Mtlafllfe tUrlín. Vflcnv Cxbadruk Herlüh München*

A la p í tv a  1862.  

Nagybani eladás.

A l a p í t v a  1 8 6 2 .  

Kicsinybeni eladás,

H a  szükség-e van
hajtüllre , ha jhálókra , hajra, kefékre vagy fésűkre,  
úgymint 1 ármilyen a fodrász szakmába vágó czikkekre 

forduljon

Ströhe r  Ferencz
j  hajtü ll  gyáros  és hajkereskedőhöz
3 R o th e n k i r c h e n  i. V. Szászország;.

H e l l e r  J ó s .
München, Rumfordstrasse I. sz.

---<-•!•>—
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát, a hol valódi angol beretvák  
(50-l‘óle fajta), legjobb minőségű hajny iró  ollók, német ős 
valódi franczia Ch. de P ie rrőn  Páris ,  ha jny iró  g-epek 
Bariquant á P a r is  ős B ro w n  & Sharpétól, úgyszintén 
, ,Juwel“-g;épek, s á rga  fenökövek (csak I ső rendűek), 
fenőszijak, fésűk és kefék, valamint a fodrász szakmához 

tartozó összes fe lszere lések nagy választékban kaphatók.

• Teljes üzleti berendezések.
Ajánlom továbbá a 33 év óta legelőnyösebbnek elismert

homorú köszörüldémet.
Sok ú jdon ságga l  ellátott il lusztrá lt  ár jegyzékem et min

denkinek in gyen  és bérmentve küldöm.

Elsöi'eqdü miqta fodrász-terBn] gaját íjázanibaq.
sm~ Kéretnek a tisztelt megrendelők, hogy megrende

léseknél, vagy árjegyzékek hozatalánál német, franczia vagy 
angol nyelven levelezni szíveskedjenek és kéretnek a pontos 
czimet megírni, esetleg névjegyét mellékelni, hogy a megren
deléseknél akadály be ne álljon.

m u ■
4  Z A O B A L  J Á N O S

h o m o p u - g ő z k ö s z ö p ü l d é j e  V ili. kerület, B a p o s s-u t e z a 1. s z á m .  
A raktáromon lévő borotvák és ollók árjegyzékének kivonata :

B o ro tv a k é s e im  a legh íresebb angol és német g y á ra k b ó l  s a j á t  h o m orú ,  fó lho m oru  és f r a n c z i a  k öszörü léssel .
Solingeni német gyárt" 
mányu borotvák saját

i
Joseph Eliots —
John Woilffor — Fri- 
driko & Ueinolds. —
Wade & Buscher .Jo
seph Dodyers K- Sohn.
Jolison (7 csillag, pipa 
és nyil jel ) — t.Joorg 
Wostenholm A: Sohn.
— Eengall. — Wolf (Korona 
jel.) — S. Pearson & Comp.
(Szárnya jel.) — Jolin Barber 
(Körző jel.) — A fent jelzett 
angol késeket a következő 
árakon szállítom: Keskeny
1.50. Félszéles 1.00. Széles 
1.70. Ugyanez egész linóm:
Keskeny 1 80. Fólszólos 2.—
Széles 2.20.

Fodrász  ha jny iró -o l lók .  F ra n c z ia  minta  legjobb aczélból.  J. A. H enkels  ném et g y á r tm á n y ú  és W. Glauberg pipa-jellel.
Hosssuiság hüvelyk szerint: 0 hüvelyk 3 Irt, 8'/v hüvelyk 2.60 kr., 8 hüvelyk 2.40 kr., 7'/» hüvelyk 2 20 kr., 7 hüvelyk 2 Irt, 

71 .2 hűvelvk I.Hl , 7 hüvelyk 1.5.1. Sznknlvágó o l lók  1 írttól 1 írt 80 k r ig .— Szakálvágó g é p e k :  Franczia Mari.piaiul 0.1 min. 
vágással, 00.Vu mm, vágással 3.4). Javéi 5.20. Amerikai rendszer Bariquand 4.20 kr. Chicagó 4.20. O la jkövek  valódi belga 80 krtól 5 
írtig. H a jv égé  gép ek ?  .Ilivel 2 fésűvel 6 írt, patent fésűkkel 6 írt 20 kr. Franczia Bariquand 1 fésűvel 4.40 kr., 2 fésűvel 4.80 ki. 
Chicagó 2 fésűvel 5.20 kr. Bariquand amerikai rendszor 2 fésűvel 5.20 kr. Amerikai Brosau 7.50 kr. Utánzóit Bariquand 2 fésűvel
4 frt .  Fenö-szijak  (Gurton) vörös bagaria 52 em. 80 kr., 61 cm. 1.30 kr. Dupla íonö-szijak gurtniyal és csavarral forgatható
68 cin. 2.60 kr. - K éz i fenö-szijak  60 kr. drbja. Tyukszomvágó kés 60 krtól 1.50 krig. Körömvágó csipő 80 krtól 2. 0 krig.

borotvák
nevemmel és P — K.ga- 
rantirt. — Silver Stel : 
10, 25, 58, 49. 33. sz.

A fentjelzett késő- 
kid a következő árban 
szállítom: Keskeny 1.80 

Félszéles és széles drbja 2.— 
Koszorús Bengall késeket: 

Keskeny 2.— Félsz éles 2.20 
Egész széles 2.50. — Magán- 
használatra borotvákat 1 írt
tól kezdve 3.50 krig fekete 
nyéllel. Ele tant csont nyel üek 
3 forinttól kezdve 8 forintig 
darabját.

eil l iemu K O S Z O n i l U M C l V  g.yui « H I I .  ( " m i o s i l l l  V O  u u n n o i u u i  v h o v á i  i m j u e m v m u a ,  u  ------------------------------- ,

köszörülési munka legkésőbb 8 nap alatt elkészüljön és így ki van zárva minden felesleges várakozás. 
Magamat t. vevőimnek és megrendelőimnek újólag ajánlva, vagyok toljos tisztelettel

Z o l l u e r  Ciíyörjf fy utóda. Z u r o u l  J á n o s  müköszörüs. S z a b ó  I * á l  utóda.



Dankovsliy Istvánnak
B u d ap est, V ., J ó z se f tó r  4 .

4 ,  összes  h a j .  és s z a k á l v á í i é s i é p e U  A r a  « a « y  k é s z l e t e k  m i a t t  m a j d n e m  * 5  s z á z a l é k k a l

l e s z á l l ó t  11 Parisban nagyobb m ennyiségű valódi híres Bnriqunnd és Marre-féle haj- és szakái vágógépet
azok alkatrészeit S S é s i l e g  kötötten, és most azon" kellemes helyzetben vagyok, hogy a gépek es alkatrészé,nek 

eddi ii áraiból majdnem negyedrészét elengedhetem.
A  gépek  le szá l l í to t t  árai a k ő v e tk e ző k  :
Kranczia lmjvágógép, jiivitott alak, Bari(|tiand és Marrelól 

Hí vagy 17 foggal:
1 n ikke l a l fósüve l:

......................................................most frt 3.76.
2 n ikke l a l fósüve l:

eddig fit 7 . . - ...................................................................... ” »o a t  f r t  4 '25

Clippers amerikai rendszer szerinti haj vágógépek egy 
fésűvel:

eddig írt 5 5 0 ....................... most frt  4 50

Két feltolható nikkel fésűvel:
eddig Irt G.~ .............................most frt 5.

( ’ lippers amerikai szakái vágógép
eddig írt 1.50 . . . .  most frt 3.60

íeltollnitó

Kranczia szakái vágógép liaritpiand és Marretól, javított 
alak 1 j mm. hosszvágásban,
eddig frt 3 . 5 0 .........................................................most frt 2.90

Chicago 11 aj v á gogé |»

3 mm. hossz vágással, eddig frt •*».
3 7 mm. eddig itt 5 . 5 0 ...................................

3 7 és 10. mm eddig frt 0. ..................................
Chicago szakái vágógép eddig Irt. 4 .50.......................
Columbia legújabb amerikai hajnyirógép. . I

most f it  4. 
most frt 5. 
most frt 5.50 
most fit  4.
fésűvel frt 4.50

P r ie s t  valódi amerikai hajnyirógép
3—7 és .0 mm. előbb frt '■>. ...................................most frt 8 .—
Pries t  szakálnyírógép előbb frt 5 . 5 0 .......................most frt 4 80

most frt 10 kr.
most frt 15 kr.
most frt .05 kr.

köpölözögépeket, angol
ész parókákat stb. igen

Kranczia és Clippers: gépa lka trészek  leszá l l í tot t  árai a k öv e tk e ző k :
Felső nezélfésű eddig frt 1 2 0 .............................most frt .80 kr. Aczélrugó eddig frt 14 kr...............................
Alsó aczélfésü „ .. 1.40.............................most frt .90 kr. Anyacsavar eddig' Irt 1 0 .-— kr.............................
Nikkel feltoló fésű eddig frt — .70 kr. . most frt .70 kr. Anyacsavarlemez eddig frt .10 kr. .

Továbbá ajánlom ilus raktáromon levő: hajváyó-ollókat, valódi angol borotvákat, fenöszijakat. fenököveket, 
foijhuzókat, szóval minden egyes létező borbély és fodrászczikket. úgyis hajféléket, nyersen, félig kész és teljesen ké 
élőin ős árak mellett..

L eg job b  m inőségű D rb sk óozy -fé le  N on  plus ultra borotváló  szappan k i lo g ram m ja  40 kr.
K o lum bus ,, ,, ,, 50 ,,
H am b u rg i  „ „ 60 ,,

Borotvák  és h a jv á g ó g é p e k  köszörülése leg jobban  eszközöltetik
25 évi fennállásom óta mindig iparkodtam becses vevőimet úgy az összes fodrász berendezési czikkekhen. mint valóban kitűnő 

illatszerfélé klen legolcsóbban és legszolldabban kiszolgálni, jövőben is az lesz a c/.élom és íőtörek vésem. Tessék  tehát teljes b iz a 
lommal hozzám fordulni.

Dús képekke l e l lá to tt  á r je gy zék em  ingyen és bérm entve  küldetik.
Tisztelettel

I J a n k o N ' s k v  I s t v r A n
Budapest, V  , József-tór 4

Nyomatott a „Vörösmarty" nyomdában Budapest, József-körút 14. sz.
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