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Iparosok küzdése.
Tespedós, haldoklás, pusztulás az egész soron. Kz a 

szomorú jellemzés, sajnos nagyon is jogosult. Alig pislog 
itt-olt a küzdő sorokban a reménynek vékonyka sugara, 
mert tetézi a bajokat és szinte reménytelenné teszi a küz
dést, hogy a vergődő kisiparral szemben ott áll a gyáripar, 
mely egyre nyeli a védekezésre alig képes és legtöbbször 
magukkal is lehetetlen apró existencziákat.

Kisiparosaink védekeznek, a hogy tudnak, gyüléseznek, 
a tesliilcteikben és azokon kívül mozgalmakat indítanak es 
szövetkeznek is, a mennyire lehetséges a szűk, annyagi vi
szonyaik közölt, de mindhiába, a sikerek, a miket eddig föl 
lehet mutatni, jelentéktelenek, a balsikerek pedig gyakoriak.

Hát uincs-e egyáltalában mentség, az a kérdés. És elég 
sajnálatos, hogy a mentséget mindössze abban tudjuk meg
jelölni. ha egyrészt a kisipar oly irányba tereli inkább a te
vékenységét, a hová a nagyipar nem követheti és ez a 
menedék, igaz. hogy nem nagy arányú és tömeges mene
külő befolyására való, a miiipar. mely egy-egv ezikkböl estik 
kevés példányt állíthat elő, illetőleg melynek készítménye 
az adott környezethez kell, hogy simuljanak, másrészt, ha a 
kisipar a minél kile jedtebb szövetkezés utján maga is nagy-' 
iparra válik, azokban a szakmákban, a hol ez helyes és 
egészséges alapokon keresztülvihető.

Természetesen mind a két ut nehezen járható. Kivált 
az az első, mert tudvalevőleg a kisipar fajainak nagy része 
olyan, hogy azt müiparrá fejleszteni a tárgy természeténél 
fogva nem lehet, vagy pedig olyan, hogy a szövetkezeibe 
való tömörülés csupán rengeteg tőkebefektetéssel vezethetne 
igazán ezélhoz, tudniillik a nagyiparral való eredményes 
versenyzés czéljához. Ilyen például a takácsipar. mely ab
ban dolgozó kézmüiparosok minden szorgalma es törekvése 
mellett a legnehezebb helyzetben van.

De még azon kézműves iparágainknál is, melyeknek 
boldogulására tán kilátás volna, otl vau ti szörnyű akadály: 
iparos mestereink egy részének idegenkedése a szükségszerű 
védekezéstől. És ha meg van is teljesen a jóakarat, részint 
a képzettség hiányzik es a lehetőség, hogy művészié- irány
iján fejlessze a mesterséget az. kit egy dolognak csakis egy
forma készítésére tanítottuk, sót a kísérletezéstől — mint 
holmi okoskodasfelétöl - elliltottnk.

És igen erős akadálya még a szövetkezés nagyobb 
arányú sikereinek az, hogy gyakran meg volna a munkaerő, 
volna némi összehordott töke is. de hiányzik a termelő szö
vetkezet vezetéséhez szükséges olyan kereskedői szellem, 
mely a világpiacz viszonyaival is számolni tudjon és a sző- 
vet kőzetet nemcsak <i helyes termelésben, de nz iparc/ikkek ■

értékesítésében és a czikkek keresetté tételében is előtérbe 
állítsa.

Szükségszerüleg arra utalnak ezek a viszonyok, hogy a 
kisiparosokat segíteni kell, mert e számra és súlyra tekinté
lyes osztály sorsa mindenkinek megfontolását és jóakaratát 
megérdemli. De utalnak a megjelölt tapasztalások és érvek 
arra is, hogy iparosaink tiszta helyzetük föltünésén túl már 
nem a puszta jajgatás és panaszkodás, hanem az is, hogy 
tanuljanak és tanulják meg az ipar mellett a kereskedő ös- 
meretéit, a kereskedő gyakorlati tudományát is, mert e nél
kül íiz  óriási versenyben nem lehet boldogulni

Nehéz dolog ez kétségkívül, mert az élet küzdelmei 
között uj nyomokat kell vágni. És bizonyos kilátás van arra, 
hogy majd inkább a fiatalok érnek czélt, kiket már nem
csak kézfogásra, hanem kereskedelmi ismeretek elsajátítására 
is szőrit az élet és a kiket erre megtanítanak a szakiskolák, 
melyeket nagy szeretettel és buzgalommal keresnek föl az 
iparosok gyermekei. És ez mindenesetre jelent annyit, hogy 
segíteni kivannak az iparosság súlyos helyzetén, legalább a 
jövőben.

Jegyzőkönyv
a budapesti borbély-, fodrász- és paróka-készítő ipartestület 
elöljáróságának 1897. évi november hó 11-én tartott rendes

üléséről.
Jt'lon voltuk : Joszt Péter elnök, Röthly Árpád alelnök, 

Éleseit Péter pénztáritok, Burprich János gazda, Huszetti 
Mátyás elhelyező, Hermann János, Herschaft Ádám, Könyv
hegyi András, Dttnay János, Csillag Ágoston, Stonkovics 
Sándor, Horváth Ferencz, Lichter Lipót, Richter Péter, Seregi 
Zsigmond, Marólhi János elöljárósági tagok és Könyves Kál
mán jegyző.

Klnök üdvözli a megjelenteket s felhívja figyelmüket a 
mai fontos ülésre s egyszersmind kéri, hogy egy uj pont 
vétessék fel a napirendbe, !. i. a versenyfésülési bizottság 
megalakulása. Szükségesnek tartja ezt már ma elintézni, 
mert az idő előrehaladt s idejekorán hozzá kell látni az elő
munkálatok megtéréséhez. Az elöljáróság helyeselvén elnök 
nézetéi, a versenyfésülési ügyet a napirend 5-ik pontjául 
iktatja he, mely után elnök az ülést megnyitja,

Napirend 1-sö pontjánál, a múlt ülés jegyzőkönyve, 
miután az ellen észrevétele senkinek sem volt. Hermann 
János es Leichter Lipót által hitelesíttetik.

Napirend 2-ik pontjánál elnök tudtul adja, hogy az 
általa bejelenteni szándékolt ügyek napirendre tűzettek ki, 
annálfogvn nincs bejelenteni valója.



Napirend o-ik pontjánál elnök előadja, hogy Hegedűs 
Sándor háztulajdonostól az elnökség egy levelet kapott, a 
melyben hivatkozva arra, hogy a szakiskolai tanfolyam hall
gatók állítólag a házban lakó nőket insultálják, felszólítja az 
elnökséget, csináljon rendet, mert különben kénytelen lesz 
másként segíteni a tarthatatlan helyzeten, annyival inkább, 
mert az elhelyezések alkalmával a segédek a lépcsőt annyira 
ellepik, hogy azon közlekedni jóformán lehetetlen.

Ezen levél folytán értekezett Huszetti Mátyással, s mint
hogy meggyőződtek róla, hogy a mesterek túlnyomó többsége 
a testülethez fordul, ha segédre van szüksége, de meg a 
segédek nagy zöme is itt jelenik meg elhelyezés végett: 
ennélfogva figyelembe véve a segédi kar által újabban 
benyújtott s tömeges aláírással ellátott kérvényt is azon 
elhatározásra jutottak, hogy az üléstermet az elöljáróság 
utólagos jóváhagyása reményében az elhelyezés eszközlése 
czéljából megnyitják, oly módon természetesen, hogy az 
elhelyezés, mint régebben, csak délelőtt fog eszközöltetni, 
miáltal az utóbbi időben érvényben volt délutáni elhelyezés 
megszűnik. Az ülésterem megnyitása november hó 8-án 
történt s az idő óta az elhelyezés rendesebben megy.

A háziúrtól kapott levélre az elnökség azonnal válaszolt 
s minthogy annak megírására az indító okot minden való
színűség szerint a házmester bosszú szülte besugása képezte, 
ennélfogva tiltakozott a segédi kar józanabb része ellen 
emelt alaptalan gyanúsítás ellen s egyszersmind előadva a 
tényállást, kijelentette, hogy a rendelkezésre álló eszközök 
igénybevétele mellett törekedni fog az elnökség a délutáni 
csoportosulásokat megszüntetni, de a házmesteri önkény 
nyomásának engedni nem fog, s tulkövetelések teljesítését 
nem helyezheti kilátásba, annyival kevésbbé, mert a ház
mester csaknem 50 frt évi javadalmazást húz a testülettel, 
a mi elég tisztességes jövedelem. Kéri az elöljáróság tagjait, 
nyilatkozzanak, hogy a tett intézkedéseket helyeslik-e, s 
nyitva hagyassék-e az ülésterein továbbra is az elhelyezések 
közvetítése czéljából ?

Huszetti Mátyás a maga részéről kijelenti, hogy külö
nösen azért találta a segédi karnak a helyiség megnyitására 
vonatkozó kérelmét teljesithetőnek. mert határozott ígéretet 
tettek, hogy mindenféle botránytól tartózkodnak s a rend 
fentartásáért szavatolnak. A maguk részéről csak azt kérték, 
hogy az elhelyezéseknél a segédi karból hárman, mint ellen
őrzők jelen lehessenek.

A  segédi kar kérvénye folytán kimondja az elöl
járóság, hogy  a testület ülésterme az elhelyezés zavar
talan eszközőltetése czéljából állandóan megnyittatik,

J T i i g é r j i a  c s á s z á r n é  f o g o r v o s a .
— A  Fodrász Újság tárczája.

Rövid távirati jelentés hozta meg a hirt a minap Páris- 
ból, hogy dr. Evans Vilmos, a híres amerikai fogorvos meg
halt aggkorában. Tipikus párisi alak volt, a második császárság 
udvarának egyik bizalmas embere, Eugénia császárnénak és 
fiának fogorvosa.

Amerikában született s a hatvanas évek elején jött 
Párisba, ahol mint „amerikai fogorvos” telepedett le A fog- 
teknika akkor inég fejlődésének csak az elején volt, a dentiste 
americain czitn tehát nagy vonzóerővel hatott a fogfájós 
emberiségre. És dr. Evans párisi karrierjének már a kezdetén 
is megmutatta nagy ügyességét és megbízhatóságát a szak
májában. Híre esztendőről esztnndöre nőtt Párisban s csak
hamar eljutott a Tulleriákba is.

Eugénia császárnénak magának ragyogóan fehér apró 
foga volt, de Lulu fiacskájának, aki gyermekkorában és még 
sokáig azután is sokat betegeskedett, gyakran volt szüksége 
fogorvosra is Olyankor dr. Evans segített rajta, s kitünően 
teljesítette „fájdalom nélkül" a művészetét.. Ezekben az 
esetekben volt alkalma Eugénia császárnénak arra, hogy dr. 
Evans kiváltó jellemét, és gazdag tudását megismerje s teljes 
bizalmával megajándékozza. A hálás császárné aztán nem is 
fukarkodott a reklámcsiriálással. Beszélnek is erről egy ked
ves anekdotát.

1876-bun történt. A svéd király egyik fia akkoriban 
vendégségben volt a Tuileriákban. A svéd királyné a császár-

olv kikötéssel azonban, hogy az elhelyezés csak dél
előtt történhetik. Egyszersmind megengedi az e lö l já ró 
ság, hogy a panaszok lehető kikerülése czéljából a 
segédi kar kebeléből hárman az elhelyezést ellenőriz
hetik.

Elnöknek úgy ezen, valamint a háztulajdonossal 
felmerült ügyben teljesített eljárása helyeslőleg tudo
másul vétetik.

Sztankovits Sándor óhajtja, hogy a segédi kar által 
benyújtott kérvény az összes aláírásokkal együtt a szaklap 
utján egész terjedelmében közöltetnék.

Réthly Árpád helyesli ezt, sőt tovább megy s azt 
kívánja, hogy a segédek tartsanak egy gyűlést, a melyen 
nyilatkoztassák ki. hogy ök a kérvényt igenis, és pedig telje
sen a saját kezdeményezésük fohtán benyújtanák.

Molnár Lajos bejelenti, qogy a házmeslerné abból 
indulva ki, hogv a segéd szakiskola tanfolyama alatt a kaput 
állítólag többször kell kinyitni, havonként 11 frt kapupénzt 
kér. Hétfőn rákiabált a segédekre, hogy siessenek már, való
színűleg azért, mert botrányt óhajtott előidézni, a mi azonban 
a segédi kar tartózkodó viselkedése folytán neki nem sikerült 
Miért is azon alaptalan vádat, mintha a segédek a nőket 
insultálnák, a leghatározottabban visszautasítja.

Flesch Péter pénztárnok felvilágosításul megjegyzi, hogy 
a testület eddigelé egyetlen házmesternek sem fizetett havon
ként többet 2 forintnál.

Réthly Árpád azon hiedelemben van, hogy a házmes- 
terné a szakiskola tartama alatt 1 frttal többet kapóit a 
múltban is; a jelenlegi házmesteréé azonban nem 1 frt 
javítást, hanem mindjárt 3 Irtot követelt, h ohát ezt ö sze
rénytelenségnek tartja, a melyet, a mint tudomására jutott, 
szó nélkül nem hagyhatott. Ki is jelentette a házmesternének, 
miszerint az is álmodjon róla, hogy túlhajtott követelése 
teljesítessék.

Seregi Zsigmond úgy gondolja, hogy a házmesterné 
tényleg külön szolgálatot teljesít, miért is méltányosnak 
tartja, hogy díjazása a béke kedvéért a szakiskola tartamára 
felemeltessék.

Flesch Péter azt ajánlja, hogy hu most íizetésjavitást 
adunk, akkor szüntessük he az újévi ajándékot.

Elnök a maga részéről u mellett van. hogy a szak
iskola tartamára a házmesterné 2 frt helyett 3 fi tót kapjon 
havonta, mert tagadhatatlan, hogy jóval több szolgálatot 
teljesít, mint más hónapokban s igv csak méltányosan járunk 
cl, ha ezért külön eljárásban részesítjük.

nénak levelet irt, a melyben melegen a figyelmébe ajánlotta 
a herczeg egészségét, különösen pedig erősen aggodalmas
kodott azon, hogy fiának gyakran van fogfájása. Kegyetlen 
kínokat szenvedett a herczeg, de egyultal ii tózott a fogorvos 
szerszámaitól. Eugénia császárné egyszer St.-CIoudban a 
fogakra terelte a beszédet.

Csak egy iczi piczi bátorság, herczeg — Így szólott a 
császárné s éppen olyan szép foga lesz, mint nekem.

Hogyan, asszonyom — kérdezte meglepetten a herczeg 
— ez nem a saját foga?

— Nem bizony —  felelte élénken mosolyogva a csá
szárné már én csak dr. Evasnak köszönhetem a fogamat 
Menjen csak hozzá, majd segít ö az ön baján is.

Ezzel a kis hazugsággal a császárné királyné barátné- 
jának a legnagyobb háláját szerezte meg. A herczeg fölke
reste dr, Evans! s mikor visszatért Stockholmba, már nem 
voltak beteg és csúnya fogai.

Dr. Evansnak azonban volt még más, nagyobb érdeme 
is. Világtörténelmi eseményben volt emlékezetes kis szerepe. 
A véletlenség juttatta neki a második császárság bukásának 
napján, 1870. szeptember 4-ikén A szedáni kataszrófa hírére 
a nép megrohanta a Tuileriákat, mintára Donaparte-dinasz- 
tiat a kamaraban megfosztották a tróntól. A Tuileirákban a 
legnagyobb fejetlenség uralkodott. Eugénia császárné Metter
nich Rikárd herczeg és gróf Nigra nagykövetek kíséretében 
odahagyta a I libériákat, de még mialatt a palotából kilépett 
volna, eddig még teljesen ki nem derített vóletlenségböl 
elszakadt a kísérőitől. Volt még annyi ideje, hogy a Rue St. 
Honorébol előtörő néptömeg elöl felolvasónöjével, Lebreton-
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Az elöljáróság■ a házmesterné i lletményét a szak
iskola tart urnára 2 fr t  helyett H frtban állapit ja meg.

Elnök ezután áttért a „Nyílt levélre'1, a mely bizonyos 
Lénárd P. aláírással ellátva, az összes szaktársaknak meg- 
küldetett. Az ügy előzménye elég ismeretes, úgy hogy 
felmentve érzi magát azon kötelezettség alól, hogy azt 
hosszasabban ismertesse, csupán annak felemlitésére szorít
kozik, hogy az elhelyezési ügyben Császár János és társai 
egy kérvényt nyújtottak he, a melyben a testület üléstermé
nek megnyittatását kérelmezték. Az elöljáróság múlt üléseben 
foglalkozott ezen kérvénynyel s azt a fenforgó viszonyok 
alapos mérlegelése után nem találta teljesíthetőnek, kimon
dotta egyszersmind, hogy az elutasító határozat kellőleg 
megindokolva a szaklapban közzétélessék, a mi meg is tör
tént. Mindenki azt hitte és nem ok nélkül, hogy ezzel az 
ügy be van fejezve. Csakhogy ezen bitre alaposan ráczáfolt 
azon nvilt levél, a mely a napokban jelent meg s a melvet 
az összes borbély- és fodrász üzlettulajdonosoknak megkiil- 
döttek.

E nyílt levélben a legképtelenebb hazug állítások van
nak szélnek eresztve a kevésbé beavatottak megtévesztésére, 
s abban az ő személye is oly módon van megtámadva, a 
melyet, tiszta lelkiismerete és önérzete teljes tudatában sen
kitől sem várhatott.

Tisztában van azzal, hogy a ki a nyilvánosság előtt 
működik, ki van téve támadásoknak és gáncsolásoknak; oly 
egyén, a ki működése és a közjóra irányzott tevékenysége 
közben kivétel nélkül kivívta volna társai osztatlan elisme
rését, alig képzelhető, mert mindég akadnak, a kik hajlandók 
az egyenetlenség üsz.két a békésen munkálok közé dobni. 
Azt azonban mégsem hitte, hogy ily szemtelen és piszkos 
támadásokkal lépjenek fel éppen ö ellene, a ki mindenkor 
legjobb tehetsége és tudomása szerint járt el azon hatás
körben, a melylyel .szaktársai felruházták.

Kiterjeszkedik a nyílt levél Írója arra is, hogy az ö 
testületi működését kritizálja; e mellett ezélzatosan bizonyos 
aranylánczról is tesz említést és pedig oly vonatkozásban, a 
mely alkalmas arra, hogy a kevésbé beavatottakat tévedésbe 
ejtse. Azt hiszi, hogy személyében az egész elöljáróság van 
meggyalázva s nem hiúságból, de kénytelen kijelenteni, hogy 
ha teljes elégtételt nem kap, pillanatig sem fog habozni, hogy 
e díszes helyet másnak engedje át. Megengedi, hogy vannak, 
a kik nagyobb tehetséggel vannak nálánál, de a becsület 
dolgában, nem hagy magán tultenni senki által sem. Bizton 
állíthatja, hogy mint testületi elnök nem fog meghalni, de 
becsületesen és mocsoktalannl igen.

Bourbaki asszonynyal, a nemrég meghalt Bourbaki tábornok 
nővérével egy fiakerbe ugorjék. Lebreton asszony Besson 
államtanácsos czimét kiáltotta oda a kocsisnak, de Besson 
nem volt otthon. Onnan De Piennes márkihoz hajtattak az 
Avenue de Wagramba, de öt sem találták a lakásán Mintha 
„barátok" a katuszrófa bekövetkeztével mind elenyésztek 
volna. Az utolsó pillanatban jutott az eszibe a császárnénak 
dr. Evans. A kocsi az Avenue de lTmprératriczéba robogott.

Teljes huszonnégy óráig adott menedéket dr. Evans a 
megtört császárnénak és el is kisérte viharos utján Ang
liába.

Párisban, a megszállás idején dr. Evans ambulancziát 
szervezett, a melyért maga másfél millió frankot áldozott. 
Azonkívül töbször küldött nagyobb összegeket a franczia 
menekülteknek Németországba.

Nyolez esztendővel később a császárné, amikor lia 
halála a zuluk földjén bekövetkezett, meghívta dr. Evanst 
Chislehurstba s a hű orvos, miután a herczeg holttestét meg
vizsgálta, a két tanú előtt aláírta a személyazonosságról 
szóló jegyzőkönyvet. Azután teljesen abbahagyta fogorvosi 
működését és a családjával pazar fényű palotájában élt. 
a melyet az Avenue de Bois de Boulogneban építtetett s 
pompás festményekkel feldíszített képtára a legszebbek s leg
értékesebbek egyike Párisban. Az előkelő körökben az ele
gáns szellemes öreg Evans haláláig szívesen látott vendég 
volt, a szegények pedig nagylelkű jóltevöjüket áldották benne. 
Hagyatékát harmineznegy ven millióra becsülik. Ennek a nagy 
vagyonnak a javát párisban, a második császárság idejében 
szerezte. B. Ar.

Réthlv Árpád alelnök bejelenti, hogy annak idején, a 
midőn Szidnay felvételéről volt szó, valami Ilerberg nevű 
segéd oda nyilatkozott előtte, hogy miként lehet egy olyan 
egyént, a ki, állítása szerint lopott, a testületnél alkalmazni 
s hivatalos pénzek kezelésével is megbízni?

Ó ennek folytán kijelentette, hogy ha az illető tényleg 
lopott, akkor tudnia kell, hogy ennek megtorlása végett mi 
az eljárás; ha aztán a bíróság elmarasztalja, bizonyára a 
testületi elöljáróság is tudni fogja kötelességét; mende-mon- 
dák alapján azonban nem tehet semmit.

A mi pedig az elnök által említett elégtételadást illeti, 
ö — engedelmet kér —  de ezt nem érti, mert hiszen az 
elöljáróság minden tagja teljes tisztelettel és odaadással 
viseltetik az elnök személye s feltétlen bizalommal működése 
iránt, soha, egyetlen egy esetben sem merült fel a legcseké
lyebb ellentét vagy bizalmatlanság sem, miért is nézete sze
rint nincs is szükség a bizalom hangoztatására, mert ez azon 
tévhitre adhatna okot, hogy e tekintetben differencziák merül
tek volna fel.

Mólnál' Lajos elég szerencsétlen volt, hogy ama bizonyos 
Ilerberg nevű segéd ö nála szolgált az üzletben s csak azt 
akarja megjegyezni, hogy neki nem lopásról, hanem sikkasz
tásról beszólt.

Burprich Jánosnak szintén tett említést az állítólagos 
lopásról Ilerberg N. segéd, azzal a különbséggel, hogy neki 
nem arany, hanem eziistlánczról szólott. Arról is van tudo
mása, hogy Szidnay az illető segédnek 11 frt kártérítést 
fizetett.

Hermann János szerint az elnöknek éppenséggel nincs 
szüksége arra, hogy az elöljáróság részéről bizalmi nyilat
kozatot kapjon ; hanem igenis helyesli, hogy a segédek tart
sanak egy gyűlést, ottan nyilatkozzanak, úrnő álláspontot 
foglalnak el a nvilt levéllel szemben s ezen nyilatkozatot 
közöljék a napilapokban.

Sztankovics Sándor a mellett van, hogy ez a piszkos 
ügy vétessék le a napirendről; az elnök becsületessége tiszta 
és szennytelen, mint gyémánt.

Seregi Zsigmond a mellett van, hogy a nyílt levél Írója 
hatóság elé idéztessék s szigorú büntetés kiszabása kéressék 
ellene, mert nyilvánosan működő egyént illetett alaptalan 
gyanúsítással.

Elnök szerint a testület elöljárósága nem parancsolhatja 
meg a segédi karnak, hogy tartsanak gyűlést, ott nyilatkoz
zanak s e nyilatkozatukat közöljék. Van azonban lehetőség 
arra nézve, ín így a segédi kar töredéke által jogtalanul űzött 
elhelyezés örve alatt napról-napra szított elégedetlenségnek 
gát vetessék, oly módon, hogy az illetők az iparhatóságnak 
vagy a rendőrségnek fel jelentessenek, egyrészről azért, mert 
az elhelyezés közvetítésével jogtalanul foglalkoznak, másrész
ről pedig a miatt, mert ott szoczialisták is tartózkodnak, a 
kik nem tartoznak a szakmához, hanem a végből keresik fel 
a munkaközvetítés czéljából odaforduló segédeket, hogy 
fejőket fényes ígéretekkel és mérges tanokkal telítve, törvény
ellenes viselkedésre buzdítsák őket. Kéri a jelenlévő ipar
hatósági biztost, szíveskedjék útbaigazítást adni, melyik módját 
vegye igénybe az eljárásnak: a rendőrséghez, vagy pedig az 
elöljárósághoz intézendő feljelentést?

Goreczky Zsiemond iparhatósági biztos midének előtt 
kijelenti, hogy a nyilvánosság terén szereplő egyének nem 
egyszer vannak kitéve alaptalan támadásoknak, a nélkül, 
hogy erre a legcsekélyebb okot szolgáltatnák, természetes, 
hogy tíz ily rágalmazás épen semmit sem von le az illetők 
érdeméből, sőt ellenkezőleg tisztább világításba helyezi és 
emeli azt. Ha megfigyeljük az időnként, jelentkező sztrájk
mozgalmakat, azt találjuk, hogy mindenütt a szoczialisták 
keze működik közre. A sajtószabadság leple és örve alatt 
beilleszkednek a társadalom keretébe s mérges tanaikkal 
megfertöztetik annak levegőjét. Mindenesetre megdöbbentő, 
hogy ily alárendelt kérdésben ily ocsmány nyilatkozatok jelen
nek meg. Ha azonban mélyebben tekintünk az ügy érdemébe, 
s vizsgáljuk azon forrást, a melyből fakadt, akkor a meg
nyugvás bizonyos neme tölthet el bennünket, mert azt talál
juk, hogy a legtöbb esetben semmihá/J, dologkerülö ; a szo- 
eziális tanok hirdetéséből élősködő egyéntől származnak az 
ily szennyiratok, a kik mindent koczkáztatnak, mert nincs 
mit veszteniük, s a kik hangzatos igéreteikkal a kevésbé fel-
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világosodott és tapasztalatlan egyéneket s táplálkoznak azok 
keserves garasaiból. Vannak notórius szoczialistak. társadalmi 
rendbontók, a kik megtévesztik a nagy tömeget, kiteszik őket 
és családjaikat a biztos nyomornak és nélkülözésnek, termé
szetesen ők maguk a veszedelem szelét érezve, tovább álla
nak, vándorolnak szakmától-szakmahoz s löczéljuk. hogy 
botrányt idézzenek elő, hogy aztán a zavarosban halászhas
sanak.

Felmerült most már azon kérdés, érdemes-e foglalkozni 
a nyílt levélben foglalt aljas rágalmakkal? O azon meggyő
ződésben van, hogy az elnököt ért gyanúsítással szemben 
neki nincs szüksége elégtételadásra, mert es ezt, mint a 
hatóság képviselője, különösen hangsúlyozza, — az ö sze
melve annyira felette áll az ilyen nemtelen gyanúsításnak, 
becsülete és jelleme oly tiszta, működése oly kifogástalan, 
hogy egyáltalán nem szorul védelemre. Kár volna azon 
szenny irat rejtett Íróját megtisztelni azzal, hogy kinyomozva 
sajtóbiróság elé állíttassák, mert ez által az illető elziillött 
egszisztenczia könnyen azon szerencsében részesülne, hogy 
az államtól egy pár havi ingyen kosztot kapna, a mi talán 
Ínyére is volna.

Nem egyszer halljuk a dologkerülök által hangoztatni 
azon elvet, hogy mai napság a munkásosztály kereseté oly 
csekély, hogy abból megélni nem lehet. Pedig ezen állítás 
hamisságát leginkább bizonyítják azon nagyszámú és józan 
munkások, a kik bár szerényen, de mindenesetre tisztessé
gesen élnek.

A mi pedig egyesek által az elhelyezés közvetítésénél 
űzött meg nem engedett eljárást illeti, e tekintetben ajánlja, 
hogy az illetékes kerületi elöljárósághoz sürgősen intéztessék 
feljelentés, a mely aztán felelősségre vonja a szabálytalan
ságok elkövetőjét.

A z  előadottak alapján egyhangúlag kimondja az 
elöljáróság, hogy Jászt Pé ter  testületi elnök személyét, 
szavahihetőségét, tisztességét és becsületes je l lemét 
annyira felette állónak, működését s a testületi ügyek  
intézésében és vezetésében tanúsított fáradhatni lan, buzgó 
és pártatlan tevékenységét oly kifogástalannak és meg
bízhatónak tartja és ismeri, hogy a v ilággá bocsátott 
alaptalan gyanusitásokkal érdemileg foglalkozni mél
tóságán alólinak tartja s kötelességének tartja egy 
részről szeretett elnökét változhatni lan és törhetetlen 
bizalmáról és támogatásáról biztosítani, másrészről a 
személyét ért nemtelen gyanúsítással szemben leg 
mélyebb megvetésének kifejezést adni. Elhatározza e g y 
szersmind, hogy ezen határozat a szaklap legközelebbi 
számának élén r i tk íto tt  betűkkel közöltessék.

Napirend 4-ik pontjánál elnök bejelenti, hogy a múlt 
ülés határozata értelmében a budapesti összes ipartestüle
teket felszólította az elnökség, hogy a községi képviselő- 
választások alkalmából általunk megindított mozgalomhoz 
csatlakozzanak és kiküldötteket nevezzenek meg az egyes 
kerületekre való tekintettel. Eddigelé azonban csak négy 
ipartestülettöl érkezett válasz és pedig : a mészáros és csiz
madia ipartestülettöl kiküldöttek megnevezése nélkül; a sütő-, 
czukrász- és mézeskalácsos ipartestülettől 2 kiküldött, a czi- 
pész ipartestülettöl pedig 22 kiküldött bejelentésével.

Elnök azon nézetben van, hogy még azon nem várt 
esetben is, ha a többi ipartestületektől válasz, nem érkeznék, 
kötelességünk a bejelentett kiküldöttekkel egy értekezletet 
tartani ; egyszersmind felhívjuk a testületeket is, hogy ezen 
értekezleten magukat képviseltessék.

Az elöljáróság szükségesnek tartja az értekezlet 
megtartását s kimondja, hogy  az a következő napi
renddel tartassák m eg :

1. A  kisiparosok szervezkedése a községi kép
viselőválasztások alkalmából.

2. A  kisiparosok részéről kívánandó kerületenkénti 
jelölés.

Napirend 5-ik pontjánál Molnár Lajos indítványozza, 
hogy az idén ne rendeztessók versenyfésülés, hanem it mu
latság köttessék össze a szakiskolai vizsgával. Megokolja ez 
indítványát azzal, hogy a mulatsággal összekötött verseny- 
fésülés belekerül legalább is 200 frtba, ezt pedig ö felesle
gesnek tartja, különösen akkor, a midőn a szakiskola ez évi 
mérlege úgyis hiánynyal végződik s igv a takarékosság két
szeres kötelesség.

Réthly Árpád a versenyfósülés megtartását kívánatosnak, 
az ipari ainbiczió fejlesztése ózdijából szükségesnek tartja. 
Tagadhatatlan, hogy az ifjúságra rendkívül serkentőleg hat 
a nyilvános szereplés tudata, De nem is mutatkozik, a mint 
ezt a múltak tapasztalatai bizonyítják, a versenyfésülések 
rendezésénél 200 Irt. hanem legfölebb 10— 15 Irt hiány. Azt 
azonban ö sem ellenzi, hogy a tánez elejiessék. Így legalább 
megkímélhető a kalonazenének fizetni szokott kiadás.

r Buprich János szerint hanyatlást mutatnánk fel, ha most 
egyszerre beszüntetnénk a verseny fésülést. () a megtartás 
mellett van és pedig tánezezal egybekötve.

l-tichler Péter szintén óhajtja a versenyfósülés megtar
tását, annyival inkább, mert mint szakiskolai tanár tapasz
talásból tudja, hogy a tanulók szorgalmát nagy mértékben 
lehet fokozni a versenyre való hivatkozással, mert mind
egyik azt hiszi és ezzel csak anihicziojának adja jelét 
hogy ő lesz az első. Bizton hiszi, hogy ha beszüntetnék a 
versenyek megtartását, a 'hallgatók száma nagyon meg fogna 
apadni.

Leichter Lipót szerint nem szabad ezt a kérdést tisztán 
lináncziális szempontból felfogni, hanem tekintetbe kell venni 
a magasabb szempontokat is. A versenyfósülés mintegy ki
egészítő részét képezi a szakiskolának, mert itt mutatják be 
a segédek a. tanfolyam alatt tanúsított szorgalmuk gyümöl
csét. ü is a megtartás mellett nyilatkozóit.

Molnár Lajos kijelenti, hogy ö nem ellensége a ver- 
sonyfésülésnek, csakis a szakiskola indította javaslata meg
tételére.

Elnök szerint Molnár Lajos ezen indítványa arról tesz 
bizonyságot, hogy ő figyelmen kívül hagyta az iparfeljelen
tést, a szakiskola magasabb niveauját, valamint azon körül
ményt. hogy ez az egyedüli alkalom, a mikor a nagy közön
ség elé léphetünk. De' fenn kell tartanunk a versenyfésülést 
mar csak azért is, mert az egyik sarkalatos pontját képezte 
programmunknak. A végczél mindig az, hogy létezett az év
ben is szakiskola, s annak eredménvekép jelentkezik a ver
senyfésülés. A napilapok is úgy vannak berendezkedve, hogy 
számítanák a versenyfésülésre. Egyébként nem elég csak 
tanítani a férfi- vagy nöifodrászatot és a többit, hanem do
kumentálni kell azt, hogy annak eredménye is van. mar 
csak azért is, hogy a nagy közönség lássa, hová kell for
dulnia, ha a fodrászát terén valamely szükségletét óhajtja 
kielégíteni. 11a hiány lesz is, fenn kell tartanunk a verseny
fésülést úgy, a mint ezt eddig tettük ; inkább a szabadjegye
ket kell korlátozni

Kimondja az elöljáróság, hogy a verseny fésülést 
mulatsággal égj bekötve megtartja. A rendező bizott
ságot képezik: az egész elöljáróság, a szakiskolai bi
zottság és a tanári kar.

A teremrendező albizottságba megválasztatnak : E ln ök 
nek : Molnár Lajos, az egész szakiskolai bizottság, a taná
rok, továbbá Dunay János, Horváth János és llorschalt 
Adáin elöljárősági tagok.

Napirend 0-dik pontjánál jegvzö bemutatja az átküldött 
minta munkakönyvét, a melyből 100 drbot 3 Irt ->> * krért 
hajlandó szállítani.

Az elöljáróság az ajánlat elutasításává! kimondja, 
liog\' a munknköny \ eket továbbra is az államnyomdá
nál szerzi be.

A zsolnai ipartestület f. é. október hó 24-én tartott 
zászlószentelési ünnepélye alkalmából meghívót és zászló
szeget küld.

A zászlószeg átirat kíséretében oly értesítéssel 
küldendő vissza, hogy a testület az ünnepélj' költ Ságéi
hoz anyagi támogatással nem já ru lh a t .

Ozv. Wicselmann Laura 2ö irt segélyért folyamodik.
Az elnök altul utálvárnyozott a frt rögtöni segély  

jóváhagyat ik > a nyeri informáczió alapjait további 
segély nem adatik.

A brünni fodrász stb. ipartestület 1897. évi november 
hó 7-én tartandó II) éves jubileumi ünnepélyre biv meg s 
tiszteletjegyet küld.

Az elöljáróság üdvözlő levél küldését határozza el.
Az országos iparegyesület a technológiái iparmuzeumban 

az őszi és. téli időszakban tartandó szakelőadások tervezetet 
küldi meg.

1 udomásul szolgai azzal, hogy az előadásokra a
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szaktársak figyelme a Fo<lrész-1 jsáig ötjén felhívandó.

Weisz Ignácz 20 Irt 50 kr. testületi, beiratási ős tagdíj 
h;'itralókiinak elengedéséért folyamodik.

.1/ elöljáróság n kérelem elutasításéival Itt forintos 
havi részletfizetési engedélye/.

Az országos iparegyesiilet a magyar országos központi 
takarékpénztár állal Harzal György alapítványából kereset- 
képtelen budaposLi iparosoknak adományozandó 800 forintos 
javadalmakra vonatkozó pályázati hirdetményt 2 példányban 
kiildi meg.

Tudomásul vétetik azzal, hogy a hirdetmény a 
szaklapban szószerint közzéteendő.

Napirend 7-ik pontjánál Molnár Lajos indítványozza, 
miszerint inlóztessék egy átirat az összes kerületi elöljáró
ságokhoz, hogy csak azok részére állit-anak ki iparigazol
ványt, a kik a beiratási díjnak a testületnél történt előzetes 
lelizetesét igazolják.

Elnök szerint ezen indítvány ellenkezik a törvény  
intézkedésével, miért is az elöljáróság napirendre tér 
felette.

Molnár Lajos indítványozza, hogy miután a testületi 
heh iségckbcn a tisztaság nem valami példás, ez irányban 
szigorúbb ellenőrzés gyakoroltassák s egyúttal Váry Gyula 
pénzbeszedü részére egy papírkosár szereztessék be.

Burprich János gazda felvilágosítása után kimondja 
az elöljarógág, hogy Szidnay a takarításnak naponként utána 
nézni tartozik, egyszersmind a pénztári szoba részére egy 
papírkosár beszerzése engedélyeztetik.

Ugyancsak Molnár Lajos felhozza, hogy a pénztárnok 
a múlt ülésen a miatt emelt panaszt, hogy a számvizsgálók 
nem győződnek meg róla, vájjon a pénztári kőin vek szerint 
maradványként kitüntetett összeg tényleg meg van-e a pénz
tárban. Jelentheti, hogy ö már öt ízben lelt kísérletet, hogy 
ez irányú kötelességét teljesítse, de egyszer sem volt azon 
helyzetben, hogy a pénzt megszámlálhatta volna, mert a 
pénztárt nem leheteti kinyitni.

Elnök megjegyzi, hogy a tüzmentes szekrény a beteg- 
segélyzö pénztár tulajdonát képezi, a melyet a testületnek 
csak kölcsön adott, úgy hogy ott a testület vagyona estik 
tűrve vau. Felemlíti azon szabálytalanságot, hogy ö, mint a 
testület elnöke, ti betegsegélyzö pénztár pénztárnokával és 
ellenőrével hozzájárulhat a testületi vagyonhoz a testületi 
pénztárnok és alelnök tudomása nélkül. Ez pedig oly sza
bálytalanság, a melyet rövid idő alatt meg kell azáltal szün
tetni, hogy a testület részére egy tüzmentes szekrényt szerzünk 
he. Annak oka, hogy ti belső rekesz nem nyitható ki, abban 
rejlik, mert az elnöknél levő második kulcs elromlott Indít
ványozza, hogy alelnök lépjen érintkezésbe a kulcs elkészí
tése végett a gyár itteni vezetőségével s eljárása eredményé
ről a jövő ülésen tegyen jelentést

Egyhangúlag elfogadtatik.
Szlaukovics Sándor előhozza, hogy ötét az alelnök a 

mull napokban felszólította, miszerint a tanonezvizsgáló- 
bizottság ülésén, mint elnökhelyettes, jelenjék meg. () azon
ban ezen felszólításnak nem tett eleget, mert nézete szerint 
az ellenkeznék a törvénynyel. Mint értesült, Molnár.Lajos 
tartotta meg a felszabadítást; felvilágosítást kér azért az 
iparhalósági biztostól, hogy helyes és törvényes volt-e ezen 
eljárás ?

Goreezky Zsigmond kijelenti, hogy semminemű törvénybe 
nem ütközik az, ha valamely bizottság elnöke, vagy alelnöke 
akadályozva van az ülésen való megjelenésben, hogy helyette 
a bizottság egvik tagja, mint helyettes elnök, vezesse az ülést,

Elnök helyesli Szlaukovics Sándor felszólalását az érte
lemben, hogy a ki valamely tisztséget elvállal, annak nocsak 
dekórumát, de terheit is pontosan és lelkiismeretesen viselje. 
O a kérdéses ülésben való megjelenésben akadályozva volt, 
mert uj segéd lépett be az üzletbe s igv nem hagyhatta azt 
egyedül magára Ne vegyék tőle rósz néven, hanem csak 
mint testületi elnök, de mint üzletember is lelkiismeretesen 
teljesíti kötelességet. () az ulelnüköt kérte fel a helyettesítésre.

Hélbly Árpád alelnök kijelenti, hogy mint egyenes jel
lemű ember, pillanatig sem kételkedett abban, miszerint az 
elnököt elháríthatatlan akadály kényszeritette arra, hogy öt 
a helyettesítésre felszólította. A véletlen azonban úgy akarta, 
hogy neki épen azon a napon kelleti hurczolkodnia, minek

folytán ö sem jelenhetett meg az ülésen; azért Sztankovics 
Sándort, mint a tanonezvizsgáló bizottság egyik tagját kérte 
fel a felszabadilás eszközlésére, a kitől azonban azon választ 
kapta, hogy ö beteg s nem vállalhatja el a helyettesítést; 
most pedig kisül, hogy ez az állítás nem felelt meg a való
ságnál!. Az ügy ilyetén állása mellett Molnár Lajost szólí
totta fel az elnöki tiszt elvállalására, a ki készségesen tel
jesítette azt s tényleg ö eszközölte a felszabadítást. Elitéli 
különben azon módot, a melylyel Sztankovics Sándor ezt a 
jelentéktelen ügyet az elöljáróság előtt nagy dologgá akarta 
felfújni, mert ö mindenkor igyekszik tehetsége szerint köte
lességét teljesíteni, lehetetlenséget azonban ne kiványon tőle 
senki.

lz idölj'áróság úgy elnök, m in t alelnök fel világo
sit ásód. tudomásul veszi s napivendre tér az ügy lelett.

Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni az iparható
sági biztos szives megjelenését és az elöljái ósági tagok elérik 
érdeklődését s az ülést bezárja

Kmf. Könyves Kálmán
jegyző.

Seregi Zsigmond doszt Pé ter
Maróthi János elnök.

A fogak ápolása.
Amig megvannak a fogaink: nem törődünk vélük,'a

mikor elvesztettük őket: akkor sirnnk utánuk. A moszkvai 
orvoskongresszuson sokat foglalkoztak ezzel a sajnálatos 
igazsággal és szomorít következményeivel. Német és angol 
orvosok 35.000 iskolásgyermek szájába körülbelül 800,000 
darab fogat vizsgáltak meg, s azoknak 76— 99‘2%-át beteg
nek találták.

A gyermekeknél egyáltalában igen elhanyagolva!! a 
fogak, amit az az angol statisztika is bizonyít, amely 40.000 
rósz fognál csak négy plombirozott fogat mutat ki. A fel
nőtteknél ugyan kedvezőbb az az arányszám de ott is elijesz- 
töleg megszaporodtak a rossz fogak.

A fogak ápolásának hármas módját teszik kötelezővé az 
orvosok. Először is nem szabad elkényeztetni a fogakat. 
Téves az a hit, hogy keményebb élelmiczikkel, vagy nagyobb 
darabban vágott táplálék rontja a fogat. Ennek éppen az 
ellenkezője igaz, mivel a fog is, mint minden más szerv, ha 
nem használják, vagy csak kis mértékben — elsatnyul. A 
müveit világ fogai pedig mind erre a végzetre vannak pre- 
deslinálva, erre nevelik őket.

A gyermekek fogait nem erősítik, hanem kényeztetik 
puhára főtt és apróra vágott eledellel. Hogy az ilyen eljá
rásnak elsatnyulás az eredménye, azt egész sereg tapasz
talati tény igazolja. Mindenekelőtt a vadaknak hasonlíthatat
lanul jobbak a fogai. Nem mert ők nem rágnak mint mi, 
fogatrontó ezukrot, mi mást, hanem mert a természetadta 
erősebb alkatú és szilárdabb táplálékukon m< gerösödnek, 
megizmosodnak a fogaik. Itt nagyobb az anyagcsere, erő
sebb is lesz hát a fogak struktúrája.

Másik bizonyíték az állkapocs, amerre nálunk egyre 
kevesebb és könnyebb föladatot rónak, megkisebbedik, kes
kenyebb lesz. ttgy, hogy mindegyre kevesebb fog talál benne 
helyet. Ezt mutatják a ma oly gyakran látható össze-vissza 
álló, egymásra szorult fogak. Mig az elődeinknek 44 foga 
volt. nekünk csak 32 van s a jövő embere majd lui-zonhatlal 
érheti he, mert nem nő se metsző, se bölcsesség foga.

Az ápolás további módja: a száj tisztántartása vízzel 
való öblögetéssel, fogkefével és porral. Napjában háromszor 
kell ezt a műveletet végeznünk és pedig: reggel, ebéd után 
s lefekvéskor. Ez utóbbi a legfontosabb, mivel éjszaka sem 
n nyelv, sem az orczák mozgása nem végzi a száj önkéntes 
tisztítását.

A legcélszerűbb valamely antiszeptikum használata. 
Kapcsolatban főleg az esti tisztántartásával a szájnak 
sikeresebben pusztítja el a szájüregben található bakté
riumokat, amelyek nem csupán a fogak odvasodását, de 
torok-, sőt tüdőgyulladást is okoznak. A legjobb ellenszer a 
percekig tartó vízzel való öblögetés.
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Az. ápolás harmadik módja már a beteg fogakra vonat- I 
kozák: az odvas fogakra. Ezeket azonnal be kell temetni. 
Ajánlatos e czélból gyakrabban megvizsgáltatni a fogainkat,
4—20 évig félesztendönként, azután minden évben egyszer.

Megszívlelendő jó tanácsok ezek, amelyeket mégis abg 
tart be’'  valaki. Különben aligha volna olyan jövedelmező 
állás a fogorvosság.

Különfélék.
Meghívó. A pécsi borbély- és fodrász-ifjúság által 1898. 

január L3-án (csütörtökön) a Schwarz-fóle vigadó dísztermé
ben a pécsi népkonyha javára tartandó zártkörű tánc/.estélyre, 
melyre kívül czimzettet és b. családját tisztelettel meghívja 
a rendezőség. Belépti-dij : Személyjegy 1 Irt, családjegy (3 
személyre) 2 frt 5U kr. Kezdete este fél 9 órakor. Helépti- 
jegyek előre válthatók: Steinmetz János, Till István, Schwink 
Henrik. Horvatics Antal. Koch Péler. Eilinszfeld Alajos, 
Bernhardt György, Meiszner Lajos, Stigier Antal, Pál fi Jó
zsef és Petrovits Dezső fodrász-üzletében.

Az ösmagyarok borbélya. A vállalkozás, a mely a magyar
nak vérében van és már a vezérek idejében is kalandokba 
sodorta messze földön, ma is fölüti magát ott, a hol lóg 
kevésbbé várná az ember: a békeszerető borbélyok sorában. 
Egy tizenkilencz éves ifjú, a ki polgári foglalkozására nézve 
borbély és fodrász, a következő levelet intézte hozzánk:

—  Úgy olvastam, hogy Zichy Jenő gróf ur harmadszor 
elmegy Ázsiába az őshazát fölkutatni. Mivel az a komoly 
szándékom, hogy ón is oda megyek, ha csak lehetséges, kérem, 
értesítsenek: vájjon maga mellé fogadna-e a gróf ur?

U. i. Vájjon megengedné-e a kegyelmes gróf ur, hogy a 
névjegyemre oda tegyem : ősmagyarok borbélya és fodrásza?

. . . Nem tudjuk a nemes gróf szándékát, de a törekvő 
jfjunak a következőket üzentük:

—  Az őshazában kevés kilátás az ön iparágában. Minden 
hiteles kutforrás szerint az ösmagyarok tar koponyával jártak, 
tehát nem kellett nekik fodrász és hosszú szakállt viseltek, 
tehát a borbély és fényüzósi czikk volt az ö idejükben. Ami 
pedig Zichy Jenő gróf urat illeti, ö is rövidre nyiratja haját 
és hosszú szakállat visel.

A legrégibb hajnövesztő-szer. Macalister Cambridge, 
tanár egy ősrégi egvipt< mi papiroson egy reczeptet talált 
amely csalhatatlan gyógyszer volna a hajhullás ellen. A haj
vizet Chata király, az első egyiptomi királyság tizenkettedik 
uralkodójának anyja (körülbelül négy ezer évvel élt Krisztus 
születése előtt) találta fö l ; a felséges asszony ugyanis erős 
hajhullásban szenvedett s csaknem megkopaszodott. Az érté
kes reczept a következő: Kutyalábhegyét, datolyát és szamár
körmöt vízben meg kell főzni s az igy nyert kotyvalékol a 
fejbőrre kell önteni és rajta erősen1, szétdörzsölni Proba- 
tum est.

A zsebszakáll. Kissé különösnek tűnik e ezim. pedig — 
mint a Függetlenségben olvassuk —  a zsebszakáll csak- 
ugzan van. Európában hiába keresnök e furcsa valamit, 
Hátsó-Indiába kell fáradni a zsebszakállért. Megfelelő ruházat 
híján, mivel az úszónadrágra, vagy fügefalevél™ nem igen 
szoktak zsebet varrni, egynémely indiai törzs szakállát ala
kítja át zsebnek. Az egyes szálakat gyöngygvel egymáshoz 
fűzi, alul csomóba köti és — kész a zsebszakáll. Az indiai 
férj, mialatt esténkint a klubba indul, a kapukulcsot nyugod
tan szakállába dugja s hu este részeg fővel haza botorkál, 
zsebébe, illetőleg szakállába nyúl és kiveszi a kulcsot. A 
cigarettát. szivart s a kisebb dolgokat a szakáll mélyébe 
rejtik el s ha valakit lopással gyanúsítanak, azt egyszerűen 
megborotválják s szakállábán házkutatást rendeznek. Indiai 
bankokba és pénzintézetekbe csak szakálllalan embereket 
fogadnak fel.

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyző-pénztára 
orvosainak névjegyzéke.

Ellcnfirztt orvosok :

1 II., 111. V. és VI. kerületek részére:
Dr. Bauer Károly, Teréz-körut 41. szám, II. ein. Rendel

2 _3 óráig, ünnep- és vasárnapokon 8— 9 óráig;
ív., VII., Vili., IX. és X. kerületekre:

Dr. Juha Adolf, VII. kér., Barcsay-utcza 3., rendel d. u. 
_4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8—9 óráig.

Kezein orvosolt :
Budai oldalon :

Dr. Stipanics Elek, I., Krisztina tér 7. szám.
Dr. Rosenzweig Adolf, II., Fő-utcza 59. szám.
Dr Berfler Lipót, III.. Mókus-utcza 14. szám.

Pesti oldalon : Dr. Bodor Zsigmond, VI., Király-u. 70.
Dr. Csanyi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József, IX., Üllöi-ut 79. szám.
Dr. Drechsler Dezső, Vámház-körut Ifi. szám.
Dr. Érti Géza, VIII , József-körut 87. szám.
Dr. Gerlóczy Zsigmond, VIII., Rökk Szilárd-utcza 28. sz 
Dr. Horváth Sándor, VII., Roltenbiller-utcza 44. szám. 
Dr. Politzer Alfréd, V., Nádor-utcza 6. szám.
Dr. Ungár Imre, VI., Teréz-körut 30. szám.

Köbánván : Dr. Schöntheil Mór, X., Kápolna-utcza.
Külső váczi-uton : Dr. Rónyi Béla, V., váczi-ut 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 beléhelyezett bizalma esetén.

Fogorvosok :
A pesti oldalon: Dr. Grósz Sándor, Károly-körul 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.
A kezelőorvosok a fekvő betegeket kezelik, ki is min

den látogatásnál egy e végre a pénztár által kiadott szelvényt 
kap a tagtól.

A foghúzás után ellenőrzés végett az illető ellenőrző 
orvos urnái kell jelentkeznie a pénztári tagnak.

A foghúzást a nevezett urak egy-egy szelvény ellenében 
teljesitendik. Áx Iffuxf/lltósáy.

Felelős szerkesztő : Dom bay Béla.
Kiadja: a Vörösmarty nyomdai é* kiadói részvénytársaság:.

A fenőszij tulajdonsága

az, hogy igen elegáns, melyet mint egy szivartárczál a 
borbély mindig magánál a zsebben hordozhat, tehát mindig 
kéznél lehet és a készítő ngy dolgozta ki, hogy m indig 
puha marad és fenőlapja nem használódik el, mint azok
nál, a melyek az ismert pasztával vannak bevonva, 
olyan széles is, mint a heretválókés motszőhossza és 
puha bőrből van, hogy midőn a kést ráteszsziik, enged
jen és mindkét szélével n kés élében csorhácskákat ne 
okozzon. Azért ritkábban is kell a beretválókést a kézi 

fenőkövön lehúzni.

B  « ■ ■ * ■ » .  ■  h

T e lje s  tiszte lettő l

Filsinger Henrik
borbély
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T e l e f o n  1234.

f

Stern Ármin és társa
Budapest,

V., Váczi-körut 18. szám.

| Kefeáru különlegességek.
i  l l « i i | ; c r k c f é k ,  h a j k e f é i k ,  b i i ju s / .k r lV 'k ,  f o g -  
S k e r é k ,  résü k  és minden a fodrász-szakmába vágó 
| ezikkek, legjobb bel- és külföldi gyártmányok

| nagybani raktára.
B é r l e l f i ó k o k  l e g e : é l s z e r ü b b  b e r e n d e z é s ? .

p Vidéki rendelmények utánvétel mellett lég
ii pontosabban eszközöltetnek, m eg nőm felelő I

áruk visszavétetnek.L
rŵP. (‘VTî 'ríiJPrt? G

Solingeni
gjg angol aczélból készült haj és szakálvágó fodrász
M2 o l ló k ,  patent rugóval a melyek a legjobb és
pS kitünöbbeknek bizonyultak a legolcsóbb árért kap-
MZ bntók, nagy melynek ára bárhol 2  fit 5 0  kr

1 frt 3 0  krrért, kissebb mely 1 frt 8 0  kr. 1 írtért 
Mi darabonként

m
® HEIEH 1VIIKÜÓS fodrásznál ff

'ákB u d ap est, ^
V I. kerület, A n d rá ssy -n t  7. svam.

V a n  s z e r e n e s é m
nagytiszteletü szaktárs urakat értesíteni, hogy a

Dr. Stillfried-íéle tyukszemirtó
bizományi főraktárát Rosenfeld intól álvettem. A meg
rendelések mai naptól hozzám intézendök.

Á r a  d a ra b o n k é n t  35 kr.
V is z o n t  e lá r u s í tó k n a k  lu rzu l ja 2 f r t  (O  k r .

Tisztelettel
. l  á  aiois,

Budapest. Vili Gyöngytyuk-utcza II.
Ka)

X-X-X-X-:

Fodrász üzlet eladás.
Nyíregyházán városház palota alatt, legélénkebb 

forgalmi helyen

15 év óta fennálló
jó forgalmú, elegáns és értékes bútorokkal berendezve, 
családi körülmények miatt azonnal átadható. 

Értekezhetni a tulajdonossal

Sajtos Lajos fodrász,
Nyíregyháza.

Eladó tükör.
Két darab matt tükör
120 cmtr. magas hozzávaló falhoz illeszthető politi- 

ros fedelű asztalokkal, valamint

k é t darab m att fo rg ó s zék
f e j t á m l á v a l  é s

12 darab velenczei tájkép
ö s s z e s e n  7 5  í r t é r t  e la d ó . Az összes felsorolt 

ezikkek egészen újak, még használva nem voltak.
A b e s z e r z é s i  á r  105 f r t  v o lt .

Bővebb felvilágosítást ad MAKAY IMRE borbély és 
fodrász Tornallyán.

FLASNER LAJOS
aczéláru-kereskedését és müköszörülését

Budapest, V II., József-körut 21. sz.
Aján lja :

Borotválókés je lle l: Bongal, Johnson, IJodge, 7 csillag,
Johnbarbor, Poarson, Kronwolt, Píeifen, Johnheilfort, stb. leg
jobb öblösre köszörüléssel, minden szélességben, darabja 1.00.
1. 70, a . — , 2 . 25, a . n o ,  a  —  f r t .

Borotválókés franozia és angol köszörüléssel, minden gyár
ból, önborotválni való, darabja 1. —, 1.25, 1 50, 1.80. 2. — , 2.25
2.50, 3. — , 3.40. 4. , 5.— frt.

Hajollók kiilönfólo gyártmány, minden súlyban és nagyság
ban. darabja 1.40, 1.70, 2. , 2.10, 2.50, 2.70. 3. — , 3.40 trt.
Bárlyánt-Hajvágógép 5.— Am erikai Hajvágógép 5.50
Báriyánt-Szaká lnyl ó 3.50 Am erikai Szaká iny iró  5 .—

Fenöszljak darabja — .80, — 90, 1 .—, 1.20, 1 50, 2. — , 2.50 
3,— frt.

Lehuzó-kövek darabja 1.—, 1.25 t.50, 1.80, 2.— ,2.25, 2.50, 
2.80, 3 — , 3 50 frt.

Hajfodorltóvas német és valódi franozia, darabja — .40.— .50, 
— .00 kr.

Köpölyvasdarabja 4. — , 4 50,5.— ,5.50,6. — ,0.50, 7.50,8.— frt. 
Érvágó darabja 1.40, 1.50, 2.— , 2.50, 2.80, 3 frt. 
Fogszerszám ok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2.50, 2 80, 

3. , 4.— frt. Fog-vasíogó, (német és előrajz után is) darabja
1.50, 1.80, 2.— , 2.25, 2.50, 2.80, 3 . -  frt 

Tyukszem kés darabja 70, 80. 90 kr. I — 2 írtig.
Köromcsip — .80, I.— , I 25, 1.50. 1.80, 2 . 2 .25 ,3 .— ,3.50,

5.— frt.
Köszörülések á r a :

Horotvakés öblösre köszörülése és franozia köszörülése 
50, 60. 70 kr, vastagok vagy újak 80 kr. és I írt darabunkéin, 
l ’j él 30, haj vágó olló 30 kr.

Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszkösöltetnek.
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Sürgöny Parisból!
B udapest, V ., Józse f-tó r 4.

Az összes haj- és szakálvágógépek ára nagy készletek miatt majdnem 25 százalékkal le szá lló it !
K/Oii Ilii- folytán én Parisban naqytbb mennyiségű leghíresebb Bariquand és Marre-fóle haj es szakályági’íK'l’id 

és azok alkatrészeit szerződésileg kötöttem és most azon kellemes helyzetben vagyok, hogy a gépek es alkatrészemé v 
eddigi áraiból majdnem negyedrészét elengedhetem.

A. g ép ek  les zá l l í to t t  á ra i  a k öve tkezők :
Franczia hajvágógép, javított alak, Bariquand és Marretól 

13 vagy 17 foggal:
1 n ikke l a lfé s iiv e l:

eddig Irl 4 . 5 0 .......................................................... f r t  3.75.
2 n ik k e l a lfé s iiv e l:

eddig li-t 5.— ..........................................................n iost f r t  4.25

Clippers amerikai rendszer szerinti hajvágógépek egy feltolható
fésűvel:

eddig írt 5 . 5 0 .............................most frt 4.50

Két fe ’ tolható nikkel fésűvel:
eddig Irt 6.— .............................most frt 5

Clippers amerikai szakálvágogép.
eddig frt 1 . 5 0 ............................ most frt 3.60

Franczia szakálvágogép Bariquand és Marretól. javított 
alak 1 - mm. hosszvágasban

eddig Irt 8.50 ....................................................most frt 2.90

Chicago hajvágógép
ti mm. hossz vágással, eddig frt 5.— .

3 - 7 mm. eddig frt 5 . 5 0 .............................
3— 7 és 10. mm eddig frt G.— .............................
Chioago s z a k á lv á g ó g é p  edd ig  Irt 4.50 

olum bia  l e g a ja b b  am erika i h a jn y iró g é p

most frt 4. 
most frt 5. 
most frt 5.50 
most frt 4.

1 fésűvel frt 4.50
2 „  „ 5.—

Priest valódi amerikai hajnyirógép
3 —7 és .0 mm. előbb frt it.— ...................................most frt 8 .—
Pr iest  s zak á ln y irógép  előbb frt 5 50 most frt 4.80

Fran oz ia  és Clippers : gép a lkatrészek  leszállított á ra i  a következők  :
Felső aczélfósii eddig frt 1.20 ...............................most frt — .80 kr. I Aczélrugó eddig frt 14 kr...............................most frt .10 kr.
Alsó aczélfósii „ 1.40...............................most frt .90 kr. Anyacsavar eddig frt Ki.-- kr............................. most frt .16 kr.
Nikkel féltő fésii eddig frt — .70 kr. most frt .70 kr. j Anyacsavarlemoz eddig frt .10 kr...................most frt .05 kr.

Továbbá ajánlom dús raktáromon levő: liajvágó-ollókat. valódi ang I borotvákat, fenöszijakat, fenöküveket. köpölözögépeket, angol 
foghuzókat, szó va l minden egyes létező borbély és fod rászcz ikket. úgyis hajféléket, nyersen, félig  kész és teljesen kész parókákat stb. igen 
előnyös árak mellett.

L e g jo b b  m inőségű Draskóozy -fé le  Non  plus ultra borotvá ló  szappan k i lo g ram m ja  40 kr
Millennium „ „ „ 42 ,,
K o lnm bus ,, ., ,, 50 ,,
H am burg 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 czikkekben . mint valóban kitűnő 

illa tsze rfé lé k ’ien legolcsóbban és legszolldabban kiszolgálni, jövőben is az lesz a ezélom és lotörokvésem. Tessék  tehát teljes b i z a 
lom m al hozzám fordulni.

Dús k ép ek k e l e llá to tt á r jegyzék em  in gyen  és bórnrentve kü ld e tik . Tisztelettől
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B u d a p e s t , V . ,  J ó z s e f - t ó r  4 .
Vörösmarty nyomdai és kiadói részvénytársaság Budapest, .Jó/.sef-körut 14. sz.
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