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J l M  Előfizetési díj :
Egész évre 4 Irt 
Kél evre 2 Irt 
Negyedévre 1 Irt 
Egyes szám ára 
20 kr. Kapható a 
kiadóhivatalban.

Budapest, 1898, áp r i l is  1-en. 

7. szám.

ti ipartestület tagjai a lapot 
dijmentesen kapják.

Szerkesztőség :
Vili. kér., József-kórut 14. szám

A lap szellemi részét illető közlemé
nyek a szerkesztőséghez ezimzendők.

Kiadóhivatal:
Vili. kér., József-kórut 14 szám

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, 
Haasenstein és Vogler, továbbá 
Kckstein B. hirdetési ügynöksége.

Hivatal s órák nagypénteken nem tartatnak. 
Emlékbeszéd. M udrony Soma felett.

Tarto’ta Joszt I'éter testületi elnök' a fo lyó  éri mürczius 12-iki közgyűlésen.

Tisztelt Közgyűlés !
Az évi jelentés tudomásul vétele után —  melynek tar

talmából meggyőződhettek arról is, hogy tagjaink sorából kik 
költöztek el közülünk az örök élet világába — légyen szabad 
nekem itt e helyről még egy halottról is megemlékeznem, 
mert úgy érzem, hogy erre a legszentebb kötelesség telje
sítése kényszeríti

Egy nagy halottról, aki nem volt bár egészen a mi ha
lottunk, vagy legalább nem kizárólag a mienk, de a kinek 
egész múltja, tetemes munkássága és lelkesiiltségének egész 
melege az iparnak volt szentelve. És a kinek emlékét meg
örökíteni tálán leginkább az ipartestületek vannak hivatva.

Néhai Mudrony Somáról, az országos iparegyesület 
érdemdús igazgatójáról van szó, akit a mindenható az 181)7. 
évi október 18-án, 5(1 éves korában, tehát férfikorának leg
szebb éveiben magához szólított.

Mudrony Soma a magyar iparosvilág halottja: ö, da
czára annak, hogy tanulmányai folytán 11irés jogász, krimi- i 
nálista, védőügyvéd lehetett volna, vagy éppenséggel a magyar | 
bírónak tiszteletet parancsoló talárjában járhatta volna végig 
élete pályáját — egész tevékenységét az iparügyeknek szen
telte ; egesz tudományát, szorgalmát, munkásságát ezen, még. 
akkor parlagon heverő talaj megművelésének áldozta.

Már az 1867. évben az országos iparegyesületnek titkár
jává választatván, mindjárt ipari szaklapok szerkesztésével, 
majd pedig iparos ifjúsági egyletek alapításával foglalkozott; 
országos iparos gyűléseken részt vett stb. stl>.

Az 1874. évben az országos iparegyesület igazgatója lett 
és mint ilyen, az országos mozgalmaknak az iparügy terén 
tényleges vezetője, sőt megalkotója lön.

Az ipari szakirodalomban úttörőként működött, az ipar
iskolák számára — melyeknek egyik alkotója szintén ő 
volt —  tankönyveket irt, nevezetesen az „ipariskolai olvasó
könyvének ós a „Társadalmi gazdaságtanénak Mudrony 
Soma volt a szerzője.

Az iparos gyűléseken előkelő szerepet játszott és az 
1884. évben történt ipartörvény módosítás ügyében döntő 
befolyást gyakorolt az akkori kormánykörökre is es itt kez
dődik működése egészen a kisipar szolgálatába szegődni, 
mert ezzel teremtették meg a mai ipartestületeket, a melyekre 
már a legnagyobb szükség volt.

Hiszen az 1871-iki ipartörvény a korlátlan iparszabad
ságnak volt a megteremtője, de az iparosok szervezkedésének

megrontója is ; a régi ezéhrendszer megszűnt, az ipartársu
latok pedig - -- miután a belépés kötelezve nem volt —  nem 
tudták magukat fönntartani és igy megszűnt minden ipari 
rend és szervezkedés.

Ezeken a bajokon segítendő, az iparosok vezetői -— köz
tük Mudrony Soma is —  mind sürgősebben követe'ték az 
ipartörvény módosítását és igy születtek meg a mostani ipar- 
lestületek az 1884. évi XVII. törvényezikk alapján.

* Tehát ezen intézmények létesítését köszönjük azon moz
galmaknak és törekvéseknek, melyekben Mudrony Soma te
vékeny részt vett és a melyek hivatva vannak, különösen 
a kisiparosok javára nagy missiót teljesíteni. Az ipartestü
leteknek nagy hivatásuk van és ha eddig nem vívták ki 
maguknak azt a népszerűséget, a melyet megérdemelnek, 
ennek csakis a mostani ipartörvény az oka, de nincs messze 
az idő, a mikor egy jobb törvény örve alatt ismét a kisipa
rosok érdekeit védeni, azoknak jólétét megőrizni és megol
talmazni fogják.

Es az e körül szerzett érdemei folytán lett Mudrony Soma 
a mienk, a kisiparosoké, mert az uj ipartörvény megalkotá
sával adott életet az ipartestületeknek, melyek ennélfogva 
tehát leginkább hivatva vannak emlékének megörökítésére

Miután tehát az elhunyt iránti kötelességünket leróni mi 
is akarjuk, méltóztassék a t. közgyűlés hozzájárulni ahhoz, 
hogy Mudrony Somának emléke olykép örökittessék meg, 
hogy a róla való megemlékezés mai jegyzőkönyvünkbe szó- 
szerint iktattassék be ós hogy arról az országos iparegyesület 
elnöksége értesiltessék.

A közgyűlés elnök indítványa értelmében határozott.

Jegyzőkönyv
a budapesti borbély-, fodrász- és paróka-készitő ipar
testület elöljáróságának 1898. évi február hó 24-én tartott 
rendes üléséről.

Jelen voltak: Joszt Péter elnök, Flesch Péter pénztárnok, 
Kichter Péter, Könyvhegyi András, Sztankovics Sándor, Bóta 
Károly, Csillag Ágoston, Maróthi János, Leichter Lipót, 
lierrschaft Ádám és Hermáim János elöljárósági tagok s 
Könyves Kálmán jegyző.

Elnök üdvözli a megjelenteket s felhiva figyelmüket a 
napirend fontosságára, az ülést megnyitja.

Napirend 1-ső pontjánál a múlt ülés jegyzőkönyve. — 
minthogy az ellen észrevétel senki részéröl nem merült fel, 
Maróthy János ós Kichter Péter által hitelesíttetik.

Ennek kapcsán elnök bejenti. hogy a múlt ülés meg
bízása folytán egy uj tüzinentes szekrény szereztetett be 
121 frt 25 krért, s minthogy a pénztárul szolgáló helyiség



ben a tér amúgy is szűk. ennélfogva a jegyzői szobában 
helyeztetett el. Jóváhagyólag tudomásul vételik.

Hermáim János jelenti, hogy—mint kerületi biztos a múlt 
iiles határozata folytán nyert, megbízatásában eljárt, de ö semmi 
törvényellenességei nem tapasztalt az illető üzletnei az iian\bán. 
minim a vasárnapi numkaszünet nem lenne betartva. He 
nagyon is nehéz. sőt. csaknem lehetetlen az ellenőrzés az 
oly üzleteknél, a hol udvari bejárat van: a hol nincs ily
bejárat, ott kellő időben megtörténik a törvény intézkedései
nek megfelelő bezárás.

Riehter Péter és Sztankovics Sándor bejelentik, hogy a 
szemmeltartás czéljából nekik kiosztott üzleteknél szinten 
nem tapasztaltak semmiféle rendellenességet. Tudomásul 
vétetnek.

Hermáim János szóvá teszi azon körülményt, hogy 
Breitfeld Alajos daczára a vasárnapi munkaszünet intéz
kedéseinek. az esti újságban hirdeti, hogy ö a lipót
városi kaszinó épületében lévő üzletében vasárnap este 
is kiszolgálja a vendégeket. Kzáltal megkárosítja a törvény 
iránt tisztelettel viseltető szaUársait, mert nemcsak az illető 
kör tagjait, hanem másokat is kiszolgál.

Óhajtja ennélfogva, hogy a lap melléklése mellett jelentes
sék fel a lter. kapitányságnál

Riehter Péter és Sztankovits Sándor hozzászólása után 
Breitfeld Alajosnak az I ’-ik kér. '-apitánysúgnál leendő fe l 
jelentését elhatározza az elöljáróság.

Napirend 2-ik pontjánál elnök jelenti, hogy egy 
„Kereskedelmi Szemle" czitnü. havonként 3-szor megjelenő 
lap indult meg a fővárosban, a m3ly mindazoknak neveit 
hivatalos adatok alápján közli, a kik a főváros területén 
iparengedélyt és iparigazolványt nyertek. Minthogy ennek 
tudása a testületre nézve nem közömbös, indítványozza, hogy 
fizessen elő a lapra.

Gorecky Zsigmond iparhalósági biztos hozzászólása után 
az elöljáróság egy Jél évre való előfizetést elhatározza.

Jelenti továbbá az elnök, hogy a segédek választó köz
gyűlésének megtarthatása czéljából a Széchényi-téri kioszkért 
25 frtot kellett fizetni, mely összegből a testületre 12 Irt 
50 kr esett. Tudomásul szolgál.

Flesch Péter pénztárnok bejelenti, hogy Sterner Miksa 
a segélyalap részére 50 krt adományozott. Köszönettel 
elfogadtalak

Gorecky Zsigmond iparhatósági biztos bejelenti, hogy 
a kereskedelmi ministerium állal egy legújabban ki- 
bocsájtott rendelet értelmében az ipartestületek felettes 
hatóságánál alkalmazott tisztviselők, mint iparhatósági 
biztosok ebbeli ténykedésükért tiszteletdijat nem fogad
hatnak el. Itt egyenesen az ö személye forog kérdés
ben. Ivét ut állott volna elölte ezen minőségének tisztázá
sára. t. i vagy áthelyeztetni magát a IV. kér. elöljáróság

tól, mint az ipartestület ■.< felügyeletével megbízott hatóság
tól. vagy lemondani biztosi állásáról S ha mégis ö ezek 
egyikéhez sem folyamodott, teszi ezt érett megfontolás után 
és azon szívélyes viszony következtében, a mely közte és a 
testület vezetősége között fennáll.

Megígéri ennélfogva, hogy az iparhatósági biztosi teendő
ket még egy évig elfogja látni; kijelenti azonban, hogy ezért, 
sem tisztoletdijai. sem semminemű ajándékot el nem fogad, 

í Tiszteli es becsüli az elöljáróságot s biztosíthat mindenkit 
arról, hogy ép oly melegen fogja támogatni ügyüket, mint 

i eddig, s bármikor készségesen fog rendelkezésükre állani, 
j  ha támogatásra van szükségük. Kéri. hogy jelentését vegyék 

tudomásul
Kínok szerint e keserű pilula bevevése egyelőre eny- 

’ hitve van az által, hogy meg egy évig lesz szerencséje a 
testületnek jelenlegi iparhatósági biztosai magáénak vallani. 
Midőn szives és önfeláldozó készségéért Gorecky Zsigmond 
iparhaló ági biztosnak hálás köszönetét mondana, nem mulaszt
hatja el azon reményének kifejezést adni. hogy sikerülni fog 

! oly megoldási módot találni, a mely Icheiövé teszi, hogy a 
j testület közszeretetben álló biztosa e tisztének betöltésére 
j megnyerhető legyen.

Az elöljáróság sajnálattal hir de tudomásul veszi 
az ip irha lóság' biztos tiszteletdijára vonatkozó bejelentést.

Napirend 3-ik pontjánál az 1897. évi jelentés és pénz
tári kimutatás egyhangúlag jóváhagyatik, s jegyzőnek az 
évi jelentés kimentő és szakavatott összeállításáért elismerés 
sza vazlatik.

Az 1898. évi költségelőirányzat megállapításánál azonban 
tekintettel a jegvzöi teendők nagymérvű felszaporodására és 
azok pontos ellátására, az elöljáróság —  a jövő 1899. évre 
egy állandó írnok alkalmazásának kilátásba helyezésével - 

I elnök indítványára jegvzönek eddigi 500 irt lizetését B00 írtra 
Váry Gyula pénzbeszedö eddigi 360 Irt illetményét 500 írtra 

j  emeli fel, ez utóbbinál azon indokból, mert a pónzbeszedéseu 
kívül a segédek ki es bejelentésével, napló- és törz.skönvv- 

i vezetéssel és nyilvántartással is megbizatolt, a minek követ
kezteben teendője oly mérsékben megszaporodott, hogy csakis 
kiváló szorgalmának tulajdonítható, hogy annak megtud, 
felelni.

A költségelőirányzat többi tételeit változatlanul elfo
gadja az elöjáróság.

Nap rend tűk pontjánál kimondja az elöljáróság, hogy 
a közgyűlés 1S9S. máreztns hó l!-én  tlélulán / órakor az 

j " j  városház közgyűlés termében az előterjesztett napirenddel 
tartassék meg

.1 födr.iszsigeileb be/egsegélyzö pénz/ára közgyűlési ki 
küldötteinek a mesterek sorából leendő kijelölésére megvál isz- 

! tatnak Rélhly Árpád mint elnöke, továbbá Kleseit Pelei 
pénztárnak és I T rm nit János elölj. tag.

A szépitö-szerekröl.
— A Fodrász Újság tárczája. —

A szépitöszerek minden időben fontos szerepet játszottak 
a nők életében. Jól ismerték azokat a régi görögök és rómaiak; 
nagy előszeretettel gyártották a középkorbeliek; ma pedig 
elmondhatjuk, hogy a kozmetikus szerek olyannyira el vannak 
terjedve, hogy modern ház el sem képzelhető nélkölök.

De ne csodálkozzék ezen senki. Hisz a szépnem minden 
nöemanczipácziós mozgalom daczára, még mindig tetszeni 
akar a férfi világnak. És ha véletlenül a természet a külső 
testi szépséget illetőleg nagyon szűkkeblűén ajándékozta volna 
meg, ügyességével, leleményességével, művészetével akarja 
pótolni a fukar természet mulasztásait : szépitő-szerekhez nyúl.

Mennyiben van igazuk a hölgyeknek, mennyiben téved
nek, azt most nem kutatjuk. De egyre figyelmeztetjük azokat, 
a kik a kozmetikus szereknek nagy kedvelői. No kutassanak 
olyan buzgalommal a szépítő orvosságok ulfm, mert azok 
egyrészt az egészségre (az arozra és kézbőrre) ártalmasak, 
másrészt pedig méregdrágák.

A titkos összetételű arcz- és haj fest öszernk legnagyobb
részt pirogallussavat, arzént, ólomvegyületeket tartalmaznak.

Ezekhez azután vegyítenek a leleményes gyárosok különféle 
zsirnemü anyagokat, (sertés, birka, marha vagy ludzsirt : 
szagos olajokat es egy kis alkoholt vagy aethert, keserű 
piandohiolajal. rózsavizet es benzoesavat.

Ámde tudjuk, hogy az arzén, pirogallussav és ólomve
gyületek az egészségre nagyon ártalmasak. Azok. akik ily
nemű festőanyagokat hasznainak, nemesük hogy az arcz- és 
kézbőrüket teszik tönkre, hanem a lentemlitell mérges anyagok 
hatása folytán lesoványodunk, fakószinü lesz a bőrük, örökös 
löfajasban es étvágytalanságban szenvednek. Az ilyen em
berek hőre rövid idő múlva megráuezosodik, durva tapintatu 
li -z, söinörös es telestolc fekete pontocskákkal, az úgyne
vezett mitesserek kel.

A <lolog magyarázata egyszerű. A bőr lyukacsait betömi 
a le-töanvag. így a bőr nem jul elégséges friss levegőhöz, 
(a bőr lyukaosni ugyanis a lélegzést közvetítik) nem kap 
elegendő vérmennyiséget. minek folytan azután elhamvad 
elosorepesedik. elránezosodik

Do nemcsak a festöszerek, hanem még az egyszerit 
rizspor is ártalmas. Es pedig azért, mert hetömi a bőr pórusait 
és megakadályozza a bőr funkozióját : a bőr lélegzését.
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A teremrendező bizottságba megválasztattak: Sztankovics 
Sándor, Richter Péter, Csillag Ágost, Könyvhegyi András és 
Matólhy János.

Napirend 5-ik pontjánál elhatározza az elöljáróság, hogy 
a tanon ez-szakiskola 1SP.Y. évi április hó -l-éu Jog megnyil- 
tatni Az erre vonatkozó értesítésnek a szaklap márczius 
tö-ki számában leendő közzétételével az elnökség bizatik meg.

Napirend fi-ik pontjánál jegyző bemutatja a szegedi 
borbély- és fodrász iparosok állal rendezőit zártkörű táncz- 
vigaloinra szóló meghívót és tiszteletjegyet Tudomását szolgál-

Veriier Jánosné károlfulvi lakos 25 Irt beiratási és 3 fii. 
tagsági dij részbeni elengedéséért és részletfizetési engedélyért 
folyamodik.

Az elöljáróság a kérelmet nem találja teljesíthetőnek.
A kecskeméti borbélyok- és fodrászok bálbizottsága 

zártkörű tánczestélyre hiv meg. 'Tudomásul szolgál.
A budapesti fodrászsegédek vigalmi bizottsága I. évi 

márczius bó 3-án tartandó elite-tánezeslélyre biv meg s 
tiszteletjegyet küld. A tiszteletjegy ö frltal váltatik meg.

liirnbaum Leni szorult, anyagi helyzetére való tekintettel 
segélyért folyamodik.

A nyert s folyamodónő helyzetére vonatkozó informátió 
után az elöljön ósóig a segély nyújtást nem találja indokoltnak.

Ileiler Ármin Lili Irt testületi díj tartozásának 3 frtos 
részletekben leendő leflzethetéseért folyamodik. Kérelmével 
elulas/tatik.

Napirend t-ik pontjánál Leiohter lápót szót emel a 
lanoncz felszabadítások alkalmával uralkodó rendetlenségek 
miatt. Így a legutóbbi felszabadítás alkalmával nem .volt elég 
siitóvas, hogy egyesek nem is tudtak hajul sütni, s e miatt 
a jelenlevő mesterek részéről igen erős megjegyzéseket lehetett 
hallani. Indítványozza ennélfogva, hogy a gazda, erélyesen, 
szóllitas-ék (el ez irányú kötelessége teljesítésére

Linók rámutatva azon körülményre, hogy Rtirprich 
János gazda betegsége óta következetesen nem jelenik meg 
az elöljáróság idősen - kéri egyelőre ez ügyet függőben 
tartani. Megnyugtatásul kijelenti, hogy a mennyiben hiány 
vari, szíveskedjenek hozzá fordulni, s ö szükséges beszer
zések iráni haladéktalanul intézkedni fog.

Il elöljáróság elnök értelmében hatni oz
Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni az elöljáró

sági tagok érdeklődését s az ülést bezárja.
Kmf. Könyves Kálmán

jegyző.

A kozmetikus orvosságokat méregdrágán fizeti a közönség | 
A drágábbfajta ilynemű szerekéi! öt-tiz forintot; az olcsóbb j 
fájtáért pedig egy két forintot szívesen megfizeti, aki hasz
nálni szokja. Pedig ha tudná, hogy mily csekély értékű szerek 
vannak a drága orvosságban ! Egy-két krajezárt érő alkohol, 
vagy aetlier; egv kis rózsavíz, egy kis keserű mandulaolaj ; 
egv kis benzoesuv, egy kis pirogallussav, amely szerek együtt- . 
véve tiz-tizenöl krajezár értéket képviselnek Minden szépitö- 
-zer egyforma tartalmú, a kiilömbség köztük legfeljebb csak 
annyi, hogy egyik kevesebb, másik több szagos olajat tar- 
'almaz; vagy hogy az egyiket köszörült, a másikát pedig sima , 
üvegben árulják

Mennyivel okosabban cselekszik az, a ki ebben a kér
désben is kikéri háziorvosa tanácsát. A doktor megmondja 
aztán neki, hogy egy kis alkohol, vagy aetlier oldattal meg 
hdiel mosni az arozbürt. Mert ez puhítja, finomítja és tisztáz," 
tatja. A rózsavíz is. mint alkoholos oldat, kellemes hatású, 
he leghelyesebb, ha valaki közönséges, házi szapannal tisztán 
tartja urezanak. meg kezének bőrei. Aki ily módon cselekszik, 
nemcsak olcsóbban jut szépitöszereihez, de még ki sem teszi 
magái annak hegy arezbörét megroiitsa. ogé-zségét meg. 
mérgezze holmi kuriwsló <z"i'do z"re' l,e|.

Különfélék.
Közgyűlés. Folyó évi márczius hó 11-ón d. u. 4 órakor 

tartotta a testület közgyűlését az uj városház közgyűlési ter
mében, mely alkalommal a csekély számmal megjelent tes
tületi tagok az elöljáróság által előterjesztett 1897. évről 
szóló jelentést és számodásokat egyhangúlag elfogadták s 
megadták a felmentvényt az elöljáróságnak és a számvizs
gáló bizottságnak, úgyszintén változatlanul fogadták el az 
1898. évi költségelőirányzatot is.

doszt Péter testületi elnök, lendülettel előadott szép 
emlékbeszédet tartott Mudrony Sóma, mint a kisiparosság 
halottja felett, mely emlékbeszédnek egész terjedelmében 
való jegyzőkönyvi megörökítését határozták el.

Majd megválasztották a fodrászsegédek 1898. évi 
közgyűlési kiküldötteiül a következőket:

Antii József, Bőim Jakab, Bukur Vásza, Eck János, 
Friedrich Lajos, llyevics Dusán, Bessz Miklós, Hermann 
János, Hoeb Kristóf, Hollerbach Konr., Kandler György, 
Karakás Gyula, Kalinin Miklós. Klopfsteiu Mihály, Kampf 
József. Krémet' Mihály, Krach Péter, Majtényi Imre, Másity 
Simon, Molnár Imre. Pauli Miklós, Petry Jakab, Bamacher 
János. Rótli Mihály, Sebes Lajos. Schaffer György, Schmiedt 
Ferencz, Sterner Miksa, Slumper Fülöp, Strupp Károly, 
Szabados József, Tisza István, Vetró József, VVeszely Károly, 
Wenczel József, VVéber Antal.

Nem akarunk ez alkalommal bővebben foglalkozni :■ 
lanyha érdeklődés okaival, csak annak megemlítésére sző
rit kozunk. hogy a jelenlevők a közgyűlés berekeszése alkal
mával lelkesen tüntettek, úgy Goreczky Zsigmond iparhatósági 
biztos, mint Joszt Péter testületi elnök mellett, jeléül annak, 
hogy működésük általános megelégedéssel találkozik.

Ipartestület Székely Udvaráé yen. A székely-udvarhelyi 
iparosok körében mozgalom indult meg, a melynek az a czélja, 
hogy a Székelyföldnek ebben a jelentékeny vatosában ipar- 
testület alakuljon. Legutóbb ebben a tárgyban értekezlet volt, 
a melynek határozatából Betegh Pál értekezleti elnök és S. 
Tóth Albert értekezlet! jegyző lelkeshangu felhívást bocsá
tottak ki a székely-udvarhelyi iparosokhoz. Kívánatos, hogy a 
derék mozgalomnak meg legyen a foganatja és hogy a példa 
mennél tömegesebb utánzásra találjon olyan városokban, a 
melyekben az ipartestület alakítására elegendő számú iparos 
van, de ipartestület nincs.

Az ipartörvóny módosítása A győri kereskedelmi és 
iparkamara ma tartotta meg közgyűlését csanaki Jerfv Antal 
elnöklése aáitt. Az ipartörvény 50. §-ának módosításáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalására kiküldött bizottság beható 
tárgyalás alá vette az eléje terjesztett törvényjavaslat-tervezetet 
s miután úgy találta, hogy a bizottság kebelében élesen 
ellentétes felfogás uralkodik elvi szempontból arra nézve, 
hogy a törvényjavaslat az ipari és kereskedelmi élet fejlődésére 
nézve káros-e avagy hasznos, ezen elvi álláspont felett való 
döntést >t közgyűlés hatáskörébe tartozónak Ítélvén, azon 
alternatívát vette tárgyalás alá, ha a közgyűlés a törvény- 
javaslat elvi álláspontjára helyezkedik. Ez. esetre a bizottság 
egyhangúlag azt javasolja, hogy a törvényjavaslat 1. §-a
a következő módosított szöveg szerint vélemenyeztessék : 
„iparosok, kereskedők, vagy ezek megbízottjai személyesen 
az iparos vagy kereskedő lakhelyén kívül mintával, vagy 
minta nélkül megrendelések gyűjtése végett csak oly szemé
lyeket kereshetnek fel ezek lakásán vagy üzlethelyiségében, 
kik a kínált árut ismételadásra vagy saját üzleti körükben 
való felhasználásra vásárolják." A 2. §-nál pedig közbeszuratni 
javasolja a bizottság, hogy az ott érintett kivételes intézke
dések a keiesk. és iparkamarák meghallgatása alapján fogana
tosíttatnak. E módosításokkal azt óhajtja elérni a bizottság, 
hogy a törvényjavaslat szövegéből teljes világossággal tűnjék 
ki. miszerint a tilalom nem vonatkozik az üzleti levelezés 
utján való megrendelés-gyűjtésekre, továbbá, hogy az iparos 
lakhelyén kívül eső vidékeken tilos a javaslatban körülirt 
eljárás, végül hogy az áru „üzleti rendeltetése" alatt az 
ismételadást vagy a megrendelő saját üzletében való fel
használást érti. Beható vita után a közgyűlés 20 szóval 7 
elleneben kimondta, hogy elvben helyesnek találja a törvény- 
javaslat tervezetét s egyhangúlag a bizottsági módosítások 
elfogadásával kívánja megadni a kamara véleményét.
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Tanoncz-szakiskola megnyitás. A testület elöljárósága 
f. é. február hó 24-én tartott ülésében elhatározta, hogy a 
tanoncz-szakis költi ó. április lió 4-én mognyittussék.

E határozatról oly kérelemmel értesítjük t- szaktársain
kat, hogy tanonczaikat az elméleti és gyakorlati képzettség 
elsajátithatása czéljából már csak saját jól felfogott érde
kükben is minél számosabban beíratni szíveskedjenek.

Mindnyájan tudjuk és érezzük az iparunk terén lábra 
kapott egészségtelen verseny hátrányos következményeit, a 
melyeket enyhíteni és elviselhetőbbé tenni csak úgy áll mó
dunkban, ha a jövő nemzedék szivébe már idejekorán bele
csepegtetjük a szakma iránti szeretet és azon megczáfolha- 
tatlan elvet, hogy boldogulni és magának tisztességes meg
élhetést biztosítani csak az által sikerülne, ha iparában 
egyrészt a tökély lehető legmagasabb fokára emeli, másrészt 
lankadatlan szorgalmat, türhetlen hűséget és megingathatlan 
becsületességet tanúsít.

E czólokat van hivatva szolgálni a tanoncz szakiskola; 
s e czélok megvalósithatása czéljából, valamint a szakma 
érdekének megóvása végett ajánljuk t. szaktársaink szives 
figyelmébe, hogy tanonczaikat a szakiskolába minél tömege
sebben Írassák be, mert a kitűzött czél megvalósítása csak 
akkor lesz elérhető, ha minél inkább válik köztudattá a 
szakma jövendő fejlődő-ének biztosítására irányzott törekvés, 
a melynek minden komoly iparost át kell hatni.

Behatási dij a 6 hónapig tartó tanidö egész tartamára 
2 forint

Budapesten, 1898. márcz. hó 15-én.
Az elnökség.

A vántlorraktárosi.k és a keresk. utazók által elkövetett 
visszaélések orvoslása A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
51636. szám alatt rendeletet intézett valamennyi magyar
országi másodfokú iparhatósághoz; e fontos rendelet szöve
gét következőkben közöljük: Több kereskedelmi és iparkamara 
azzal a panaszai járult elem. hogy egyes, különösen idegen 
kereskedők megbízottai a magukkal hozott vándorraktárak
ból, kereskedelmi utazók pedig minta-raktáraikból törvény- 
szerű iparűzési jogosult ág nélkül eladásokat eszközölnek, s 
ezzel, valamint gyors eladásra való ingerlést tartalmazó 
hirdetésekkel az állandóan letelepedett és a közterheket 
viselő kereskedőknek egyenlőtlen versenyt és kárt okoznak. | 
E visszás állapotok orvoslása czéljából hivatali elődöm j  
egy konkrét panaszból kifolyólag 1891. évi tnárczius 16-án 
11735. sz. a. kelt rendeletében Budapest székesfőváros 
területére nézve már megfelelő módon intézkedett. A kamarai 
jelentésekből tapasztalván azonban azt, hogy ily visszaélések 
miatt nemcsak a székesfővárosban, hanem az ország egesz 
területén fordulnak elő hasonló panaszok, melyek a fentebb 
vázolt s a szolid üzleti verseny rovására elkövetett vissza
éléseken kívül még a mellett is bizonyítékot szolgáltatnak, 
hogy az ipartörvény e visszaélések meggátlására alkalmas 
rendelkezései az iparhatóságok részéről kellő erélylyel végre 
nem hajtatnak: ennélfogva egyfelől a fölmerült panaszok 
orvoslása czéljából, másfelől pedig a törvény kellő végre
hajtása érdekében szükségesnek látom, hogy hiv. elődöm 
fentebb idézett rendelnie nyomán és az ipartörvény határoz- 
mányainak megfelelőiem a következőket rendeljem. Az 1BS4. 
évi XVII. t.-cz. 4. §-a szerint mindenki, legyen az kül- vagy 
belföldi, a ki Magyarország területén ipart, ideértve keres
kedést is, — szándékozik űzni, e szándékát az illetékes 
iparhatóságnál bejelenteni és az iparigazolványt kieszközölni 
tartozik, egészen eltekintve attól, vájjon az ipart, illetve 
kereskedést hosszabb vagy rövidebb időn át kívánja e gya
korolni. Ennélfogva mindenki, a ki az ország területén bolt
ban. lakásban vagy szállodában vándor-raktárt állít fel, abból 
eladást nem eszközölhet addig, inig iparigazolványt nem 
kapott, illetve, a inig az annak kiadására a bejentéstöl szá
mítva törvényszerüleg előirt 3 nap le nem telt. Ily bejelen
tés esetén a kiadott iparigazolványról az illető pénzügyi 
hatóság azonnal értesítendő, mely hatóság a pénzügyminiszter 
urnák 1891). évi deczember hó 7-én 126,472. sz. a. kiad itt 
rendeleté értelmében az adónak azonnali behajtása iránt eljárni 
köteles. Az ily vándor raktárak felállítását különben az ip u- 
hatóság köteles mindenkor szemmel tartani; s a mennyiben a 
fentebb említett bejelentés elmulaszlatott. az illetők ellen az 
iparhatóság az ipartörvény 156. §. a) pontja alapján azon

nal és a legnagyobb gyorsasággal eljárni, a büntetést kiszabni 
s ha a kijátszás gyanúja forogna fenn, a büntetetési összeget 
előzetesen is biztosítani tartozik. A mennyiben az ilyen, akár 
belföldi, akár külföldi kereskedő által felállított vándor-raktár 
tulajdonosa vagy üzletvezetője arra a vevő-közönséget fal
ragaszok, hirdetések, vagy ahoz intézett nyílt és hirdetés- 
szerü körlevelek által figyelmeztetné, e tényben az 1884. évi 
XVII. t.-cz 51. §-ában körülirt gyorseladásra ingerlő módon 
való elárusitás ismérve rejlik s erre az iparhatóság külön 
engedélye szükséges. Ha az engedély a falragaszok, hirdetések 
vagy körlevelek kibocsátása, illetve az eladás megkezdése 
előtt ki nem eszközöltetett, a vándorraktár nemcsak azon
nal bezárandó, hanem a vétkesek ellen az ipartörvény 158.
5j. a) pontja alkalmazandó Végre, a mi a kereskedelmi 
utazókat illeti, ezek csakis megrendeléseket gyűjthetnek; a 
mintákat azonban semmi szin alatt el nem adhatják, mert 
ellenkező esetben velük szemben az ipartörvény 156. §. a) 
pontja, vagv ha az eladás házról-házra járva történt, a háza- 
lási sz a bál voltban megállapított büntetések alkalmazandók ; a 
kereskedelmi utazók tehát sem lakásukban, sem szállodákban 
minta-raktárakat fel nem állíthatnak, s iparigazolvány nélkül 
oda vevőket meg nem hívhatnak Felhívom a cziinet, hogy 
jelen rendeletéin tartalmát a hatósága területén levő elsőfokú 
iparhatóságokkal közölje, s egyúttal utasítsa az elsőfokú ipar
hatóságokat, hogy a panaszolt visszaélések terén elő
forduló minden jelenséget éber figyelemmel kisérjenek, s ha 
visszaélést tapasztalnak, vagy az ipartestületek, kereskedelmi 
és iparkamarák, kereskedők vagy magánosok följelentéseiből, 
valamint falragaszok és hírlapi hirdetményekből ily vissza
élésekről értesülnek, a jelen rendeletemben körvonalozott 
törvényes rendelkezéseket a legnagyobb gyorsasággal és 
szigorral hajtsák végre, hogy hasonló panaszok jövőre elő ne 
forduljanak, s illetve, hogy a letelepedett és rendesen adózó 
kereskedők ilyfcle jogosulatlan, s talán nem is szolid üzleti 
versenytől a törvényben biztosított jogok sérelme nélkül 
megóvhatok legyenek. Felhívom ezek után a czimet arra is, 
hogy jelen rendeletéin pontos végrehajtását a maga részéről 
is kisérje éber figyelemmel, s a mennyiben az alsófoku 
iparhatóságok részéről mulasztást tapasztalna, a hanyag 
iparhatósági közeg felelőségre vonása és a mulasztás pótlása 
iránt saját hatáskörében azonnal intézkedjék.

Egy iparos végrendelete. Kolozsvárott a minap hunyt el 
llalsek Antal bádogosmester. Amikor a végrendeletét fölbon
tották, kitűnt, hogy 2000 forintot hagyott az Erükének, 5000 
forintot a kolozsvári Ipar-Egyesületnek, 10,000 Irtot érő hazát 
pedig a kolozsvári iparos agg-rnenházra testálta. Az elhunyt 
derék iparos igen szolid, csendes, de nemesen gondolkodó 
ember volt. Feleségét még éleiében elvesztette, hozzátartozói 
nem maradtak. Mig élt. tisztelték kolozsvári iparostársai;

I halála után az ország ismeri meg nevét az egyszerű iparos
nak, a ki szép emléket emelt magának a hazai iparosvilágnak 
hálás kegyeletében.

A tanonezügy. Érdekes felolvasást tartott a napokban 
Gelléri Mór igazgató Svájcz egyes kantonjainak törvényes 
intézkedéseiről a tanoncz ügy rendezésére nezve. Kiemeli, 
hogy egyes iparágakban (fodrászok, nyomdászat, mészárosok, 
sörgyárak, órások) a főnökök és a segédek testületéi között 
formális megállapodások vannak a tanonezok számának kor
látozására. a tanidö maximumára és a kötelező inasvizsgákra 
nézve. A legújabb törvények elrendelik, hogy az inasok 
munkaideje naponta legfeljebb tizenegy órára terjedhet, bele
értve az iskolában töltött időt is. Éjjel és vasárnap az inast 
munkára szorítani nem lehet; teherhordásra s az üzlethez 
nem tartozó munkára az inas nem használható. Az inasok 
baleset ellen kötelezöleg biztositandók. E biztosítás költsé
géinek felerészét a mester viseli. Betegségük esetén a gyógy 
kezelés (kivéve a hosszadalmas és szervi bajokat) a mester 
költségére történik. Az inasok által szerződésszegés vagy 
egyébként okozott kárt a szülök kötelesek megtéríteni a 
munkaadó részére, különben az inast tiz napig terjedhető 
fogházzal büntetik, esetleg egy egész évre javitó-intézctbi 
adhatják A mestereket, a kik inasukat kitűnő eredménynye 
kepezik ki, a község megjutalmazza; ha azonban u munkaadó 
nem képes a tanulónak megfelelő kiképzésére, vagy ha a 
vele szemben vállal: kötelességeit hanyagul teljesiti. sőt ha 
a mester iszákos, az inas tőle elvonható. Az inasképzést
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külön hatósági bizottság ellenőrzi. Tanulóidejük befejezése 
után az inasok általuk készített megfelelő munkával nyilvános 
vizsgát tehetnek, mely alkalommal különböző jutalmakkal 
tüntethetők ki, úgymint: állami diplomával, takarékpénztári 
könyvvel, szakkönyvekkel, szerszámokkal, műszerekkel, esetleg 
további képzésére szolgáló ösztöndijak engedélyezésével. 
Egyes helyeken e vizsgálatok kötelezöleg vaunak elrendelve, 
más kantonokban fakultativek, de ez utóbbi esetben a buzdí
tásnak oly sok nemével vannak összekötve, hogy az inasok 
a legtöbb esetben jelentkeznek a nyilv. vizsgálatokra. — 
A kisebb jelentő-égii határozatokból kiemelendök: Tanoncz- 
szerzödési blankettákat a város ingyen ad; a szerződés három 
egyenlő példányban áll itt a-tik ki és pedig az inas szülei, a 
munkaadó és az ellenőrző bizottság számára. A tanoncznak 
teljes kiképzéséért a mester felelős, de a tanítással megbíz
hatja valamely elömunkását vagy erre képes segédjét. Atyai 
fegyelmi jogát a mester gyakorolhatja. Ila az inas súlyos 
mulasztásokat követne el, vagy a rosszra mutatna hajlandó
ságot. vagy a műhelyből eltávoznék, vagy megbetegednék, 
erről szülei értesitendők. A munkaadó tiszta lakást, egész
séges táplálékot tartozik az inasnak adni. s —  ha más ki
kötés nem történt — fehérneművel is ellátja, sőt világításról 
és tüzelésről is gondoskodik a számára. Szigorúan tiltva van 
az inasnak az üzleti titkokat bárkivel szemben is elárulni. 
Érdekes végül a tanoncz-ellenőrzö bizottság szervezete is, 
melyet előadó szintén ismertet. A figyelemmel hallgatott érdekes 
előadás élénk eszmecserét keltett, a melyben Ráth Károly 
elnök. Csenni Lajos, Klein Jakab, Molnár Mihály és többen 
veitek ré^zt; a szakosztály elfogadta az előadónak azt az 
indítványát, hogy tekintettel az ipartörvénynek közel álló 
revíziójára, a tanonezügy terén a külföldön felmerülő neve
zetesebb jelenségek tovább is figyelemmel kísértessenek; el
fogadta továbbá az elnöknek azt a pótinditványát is. hogy a 
tanonezoktatásban kitűnt mesterek jutalmazásának a kérdését 
az egyesület végrehajtóbizottsága tegye megfontolás tárgyává.

Az anya és gyermekei. A Függetlenség írja : Ma este 
8 órakor Hol Ferencz újpesti borbély neje, ki már hosszabb 
idő óta hisztériában szenved, valószínűleg epileptikus roha
mában három kisded gyermekét spárgával magához kötötte 
s a Dunába akart ugrani Azonban még idejekorán észre
vették. A beteg asszony rémes szándékát Rótta István és 
Babusé János rendőrök megragadták s nagy erőfeszítéssel 
megakadályozták annak elkövetésében A főkapitányságra 
kísérték, hol újból elfogja az epileptikus roham s a mentők 
a kórházba szállították. A gyermekeket pedig a mcnhclyre 
vitték.

Mennyit ér a női szépség? Viharos derültséget kelt a 
new-yorki törvényszéken egy denveri vén kisasszony panasza, 
a ki elpusztított szépségéért 50.000 dollárt— 125.000 forintot 
követel kártérítés fejében. Brooke kisasszony, ez az aggszüz 
neve, egy szépségorvoshoz fordult, a ki nagyhangú prospek
tusokban azzal kecsegtette a világot, hogy ö helyre tudja 
állítani az elvesztett szépséget. A homlok redős bőrét 
egyszerűen hátrább kell huzni, hogy kisimuljon, a mi a 
szemöldöknek is egyenletes, szép, egyenes formát ad. A 
fülezimpákat meg kell rövidíteni, hogy jobban üljenek az 
arcz egyéb részeivel. A szemhéjat fölfelé kell szoktatni, ettől 
a szem nagyobb, ragyogóbb lesz. S a legfontosabb ! Hogy 
az arcznak nemcsak ifjonti bája legyen, hanem hogy az a 
bizonyos pajkos kedvesség is ömöljön el rajta, a mely a 
férfit mind meghódítja, az orvos kötelezte magát, hogy való
ságos gödröcskét varázsol Brooke kisasszony állába. Ki volt 
boldogabb? Tehát rajta, hadd jöjjön azaz operáezió 1 Előbb 
a fejbőrből kivágott a doktor ur egy szeletet, aztán ismét 
összevarrta a bőrt. Ez fájt, de a homlok elsimult, a szemöldök 
pedig szépen fölfelé húzódott. Aztán több metszés követke
zett a kisasszony fején, füle mögött, a szemhéján, az orr 
tövén, magán az orron és végül az a nagyszerű gödröcske- 
csináló vágás az ajkán. A bőrt aztán visszahúzták, össze- 
varták, a inig a hegedés be nem állott. Mikor mindez a 
válogatott magasabb állatkínzás meg volt, a szépségorvos 
kijelentette, hogy Brooke kisasszonyhoz képest maga Vénusz 
Anadioméne is csak közönséges dézsatündér . . . Brooke 
kisasszony pedig egy-két. hónap múltán arra a szomorú tapasz
talásra ébredt, hogv hiába állott ki embertelen kínokat, hiába 
pazarolt pénzt, időt, tűrést; az ő arcza bizony csak nagyszerű

gyűjteménye volt a legezifrább ránezoknak, varjulábaknak, 
álián az Ígért pajzán gödröcske helyett csúnya forradás 
éktelenkedett, a megnyirt tülezimpák kifelé görbültek, az 
ábrázata pedig tetemesen hasonlított egy német student 
arczulatához, annyi volt a hegedés rajta. Brooke kisasszony 
tehát az elszenvedett fájdalomért, de főleg szépsége tönkre
tételéért 50.000 dollárt nem gondol soknak.

Fotlrászsegódek mulatsága. A múlt számunkban beszá
moltunk már arról a kitünően sikerült mulatságról, melyet a 
fodrászsegédok önképzőköre rendezett a vigadóban. Most itt 
adjuk a felülfizetök s hölgyek névsorát. Az önképzőkör ez utón 
is köszönetét mond a felülíizetöknek s a jelenvoltaknak, 
valamint Réthly Árpád urnák, ki az önképzőkör javára 5 frtot 
adott.

Felü l fizetések.
Scherer Dániel 3 frt, Petry Jakab 3 frt, Bak Sándor 2 frt, 

Jobb Gyula 3 frt, Mayer Henrich 4 frt, Dankovácz Ignácz 5 frt, 
Kralik István 2 frt, Szabados József 5 frt, Molnár Lajos 3 
frt, Gullner Károly 2 frt, Vizinger Konrád 5 frt, Titz Gyula 
3 frt, Peczely Henrich 5 frt, Herczka Gusztáv 3 frt, Kruch 
Péter 5 frt, bpesti fodrász-segédek betegsególyző pénztára 5 frt, 
bpesti borbély-, fodrász- és paróka-ké-zitő ipartestület 5 frt, 
Joszt Péter ipartestületi elnök 5 frt, Sehulek Sándor 5 frt, 
Blazzek Adolf 5 frt, Venezel József 3 irt, Német István 2 frt, 
Flesch Péter 3 frt, K. K. 2 frt, Farkas I-tván, 3 frt, dr. Juba 
Adolf 3 frt, Vurmlinger Henrich 3 frt, Schefl'er György 3 frt, 
Hajdú József 5 frt, Janics Lajosné 4 frt, Kurcz Imre ipar- 
testületi titkár 5 frt, Schiller József 2 frt, Pichler Ferencz
2 frt. Engl Henrich 5 frt, Dankovszky István ö frt, Schneider 
József 1.50 frt, Leichter Lipot 1.50 frt, I lerman János 10 frt, 
Tolnay Frigyes 3 fit, Veszély Károly 3 frt. Ramsits Károly
3 frt, Schovanetz János 3 frt, Kotre Péter 5 frt, dr. Fridman 
Leopold 3 frt, Standhammer Ignácz 4 frt, Stein Manó 5 frt, 
Mandus Ferencz 50 kr, Türr Mihály 4 frt, Richter Péter 4 frt, 
Mayer Fiilöp 5 frt, Kalinin Miklós 3 frt, Németh János 4 frt, 
Éles István 1 frt, Özv. Scheider Józsefné 2 frt. Kolárovits 
József 3 frt, Véber Antal 3 frt, Masiiy Simon 3 frt, Fiasner 
Lajos 3 frt, Verdes Árpád 5 frt, Makula Antal 50 kr. Krauzer 
N. 50 kr, Springer Gusztáv 2 frt. bpesti borbély és fodrász 
bet. és tem. egylet 3 frt, Lulay Ádám 4 frt, Sterner Miksa 
2 frt, Egerszegy József 3 frt, dr. Bauer Károly 3 frt, Kampf 
Mátyás 3.50 frt, Karakás Gyula 3 frt, Zaorál János 5 frt.

L eá n y o k : Reitter nővérek, Tanda Irma, Viczi Ilona, 
Orsogics nővérek, Erczegi nővérek, Bitterman Margit, Zeibek 
Erzsébet, Bittér Teréz, Binder Antónia, Autt Irma, Bikl Anna, 
Marschal Gizella, Schimi nővérek, Jantr Gizella, Buer Anna, 
Hajdú Magdolna, Mahács Teréz, Hajdú Anna, Teiber nővérek, 
Dóra Juliska, ütridal Anna, Frich Rózsa, Kubiszler Emma, 
Fehér Róza, Verdes Irén, Azér Róza, Snokdorfer Adél, 
Horváth Tériké, Cuballa Anna, Guttmann nővérek, Dankovácz 
Karóim, Roth Mariska, Roth Mariene, Molnár Etelka.

Asszonyok : Reitter Ferenczné, Thuris Imréné, Janics 
Lajosné. Vizi Józsefné, Orsogics Károlyné, Mahalik Sándorné, 
Kotre Petemé, Özv. Zeibek N.-né, Gyűr Míhálvné, Berder 
N.-né, Richter Péterné, Mayer Fülöpné, Jakabcsics Ernöné, 
Schimi Károlyné, Jauer Gyuláné, Kalmin Miklósnó, Özv Papp 
Károlyné, Nemet Jánosnó, Teiber Antalné, Dóra Istvánná, 
Szabados Józsefné, Vizinger Konrádné, Vetró Józsefné, Véber 
Antalné, Tisza Istvánná, Horváth Józsefné, Roth Fülöpné, 
Verdes Árpádné, Bábik Kristófné, Kreisz Floriánné, Tolner 
Frigyesné, Bodi Jánosné, Snekdorfer Lajosné, Stand Antalné, 
Karakás Gyuláné, Kopcsics Károlyné, Baros Károlyné, Kampf 
Mátyásné, Csaballa Andrásné. Czimmer Lipótné, Guttmann 
Adolfnó, Ammer Józsefné, Károlyi Imréné, Joszt Péterné, 
Dankovácz Ignáczné. Szabados Józsefné.

A furfangos borbély A Gil Blas, hivatalos lapja azoknak 
az uraknak és hölgyeknek, akiknek életfilozófiája a szerelem 
körül forog, írja a következő épületes történetet. Egy szülész
nőnél. aki arról híres, hogy éppenséggel nem sokat ad a világ 
nyelvére, megjelent egy napon egy szőke ábrándos ifjú.

— Engedje meg, hogy bemutassam magamat . . .
—  Kérem !
— Nevem de Joailles. A híres de Joaillesnek a fia vagyok.
—  A bankárnak?
— Igen.
— Igen örvendek! Tessék helyet foglalni . . .



Vannak Színésznők, akiknek a szemében többet ér egy 
ifjú bankár, mint egy vén báró. A mi történetünk hősnője 
is ezek közé tartozott s igen szívesen fogadta az ifjúi. Aznap 
— nem tudni mi okból — együtt mentek vacsorázni. Másnap 
együtt utaztak el egy kis divatos fürdőhelyre. A bankáríi az 
nap este állítólag minden pénzéből kifogyott s igv a vasúti 
jegyet a kis színésznő fizette.

—  A fürdőn már vár reám ötezer frank mondogatta
az ifjú.

Megérkeztek a fürdőre. Korán reggel még szobát vettek 
a fogadóban. A szinésznöcske átöltözött. Akkor szolt a fiatal 
ember, miközben csókolgatta a színésznő szép. feliér nyaltál:

—  Édes muezusom. énnekem mondani valóm volna . . .
— Nos, ki vele!
—  Én nem vagyok a bankárnak a fia.
— Hát?
—  En egv igen szegény borbély vagyok . . ■

— Volt száz frankom, amit az utczán találtam. Ezt 
elköltöttem, amikor együtt vacsorádnak . . .

A színésznő majdnem elájult. Aztán nagynebezen magához 
tért, és igy szólt:

— Nos, és most?
— Most, ha akarja, megfésülöi::. Mert nálam már egy 

megveszekedett frankot sem talál, arról nyugolt lehet...
A hölgy praktikus hölgy volt s igv elfogadta az ajánlatot. 

A borbély szépen megfésülte, s aztán elindult Páris felé 
gyalogszerrel Amint kiment az ajtón, a színésznő ellágyult 
és utána szólt:

— Izé . .. itt van harinincz frank . . . Menjen vasúton . . .
Tisztelt szaktarsak! Mai számunkban Füredi É. nr 

egy olv ezikket hirdet, amely nagy kelendőségnek fog örven
deni, mert úgyszólván közszükségletet képez. A ki tehát jó 
mellékjövedelmet óhajt — ajánljuk, hogy elárusitási jogért 
pályázzék.

P á ly á z a t i  h irde tm én y .
A testület szolgája állásáról leköszönvén, felliivatnak 

mindazok, a kik ez állast elnyerni óhajtják, hogy ez iránti 
kérvényükét a testületi irodában f. évi márczius hó ! 22njg 
nyújtsák be.

Külvárosi borbély- és fodrász iparosok, a kik esetleg 
ez állást betölteni óhajtják előnyben részesülnek.

Közelebbi felvilágosítást ad a testület elhelyező osztály 
főnöke Huszefty Mátyás borbély- es fodrász >p iros ur (V ili. 
Prater-utcza 3. sz t i itt )

A  „Tökéletesség11
lüjesen ártalmatlan, fö l t é t le n ü l b iz to s  h a tás ;:. a".U  

sz p t ik u s  es h y g ie n ik i  a

■ ■  « »  ■  ^
(nőm guinnii.)

A k i  b o l d o g u l n i  a k a r ,  c s a k i s  e z t  h a s z n á l j a ,
1 doboz (20 db 

(12 db
2 fit 
1.30

használati i 
utasítással i

l’ostadij 
20 kr.

U tá n v  t m e l l e t .  15 k r a j o z á r r a !  több .
Magyarországi főraktár : F Ü R E D I  L . 

Ludapest,  V I I  6 fo. Ó voda -u t  za  24. 
IMF" Diszkrét szétküldés "XpQ 

Elántsitá.3r i kitűnő cz ikk

A budapesti íodrász-segédek betegsegelyzö-pénztára 
orvosainak névjegyzéke.

Klleiiőrző orvosok s

1.. II., 111. V. es VI. kerületek részére:
Dr. Bauer Károly, Teré/.-körul 41. szám, II. cm. Kende!

2—  3 óráig, ünnep- és vasárnapokon 8— 9 óráig;
IV., VII., VIII., IX. és X. kerületekre:

Dr. Juha Adolf. VJ1 kér., Barcsay-ute/.it 3.. rendel d. u.
3—  1 óráig, vasár- es ünnepnapokon reggel 8 —9 óráig.

Kezeié orvosok ;
Budai oldalon :

Dr. Stipanics Elek. I.. Krisztiim tér 7. szám.
Dr Rosenzweig Adolf 11.. Fö-utc/.a 59. szám.
Dr Berger Lipot, III.. Mökus-uteza 14. szám.

Pesti oldalon :
Dr Bodor Zsigmond. VI.. Király-u. 70.
Dr. Csanyi Aladár. VII.. Csömöri ül -J'J. szám 
Dr. Cseley József, IX.. Üllüi-ut 7:». szám.
Dr. Drechszler Desö. Vámház-körul Ki. szám.
Dr. Érti Géza. Vili . József-körul Bt. szám.
Dr Gerlóczy Zsigmond. VIII.. Bükk Szilárd-utezu 2S. sz 
Dr. Horváth Sándor. VII.. Rotlenbiller-utczn 44 szám. 
Dr. Politzer Alfréd. V.. Nádor-utezn (i. szám.
Dr Ungár Imre. VI.. Teréz-körnt 30. sznni.

Köhánynn : Dr. Scllöntlieil Mór X.. Kápolna-ute/.a.
Külső váczi-uton : Dr. Renyi Béla. V., váczi-ut 74. szám.

■ láró betegeket az ellenőrző orvosok kezelik, a meg
jelölt rendelési órákban dijlalamtl.

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 being különös 
kívánsága, illetve belehelyezett bizalma esetén.

• • ..........  t - - = =  • - - . -
Fel. Kis szerkesztő : P o m b a y  B éla .

Kiadja: a  V ö tö sm a i t y  y o m  iá i ér k i dó r é s / v .n v
t á  sas ág;

s s e s « s « « s s 3 « e s s « e e s s s s s s c s 9 « » 3 » « » » « « e $ 9 9 s s

V a n  s z e r e n c s é m
nagy tiszteletű szaktárs urakat értesileni, hogy a

D r . S ü l l f r ie d - t é le  íy u k s z e m ir t ó
bizományi főraktárát liosenfeld úrtól álvettem. A meg
rendelések mai naptol hozzám inlézendök.

í r a  ( la ra l io n k én t  It.í kr.
V is z o n t  f l i i r u s ih ík n i ik  tu e z a l fa  'i l'rt IO  k r .

Tiszteletiéi

■ ' ‘ - • ■ ■ í L i ,  ■ !  ú  ■ ■  « » « ,

Budapest. Vili. G/öngytyuk-uícza II. j; 
»«*eeísíssiít:ií5tssseísss*síssí#*see»»e*e

ÍXXXXXXXXXXXXXXXXXXXA
Kabtársak figyelmébe!

Evek óta liasználam S.rliiitzer Jakab székesfehérvári szap- 
pang.város borotváló szappanét és <■/. idő szorzott

tapasztalataim al t pján

azt m in t le g jo b b a t  aján lhatom ..
I íaszuálatbaii gazdaságoM

k e v e s e b b  s z ü k s é g e s  mini b á r m e l y  m á s  g y á r t m á n y b ó l
ara olcsó 4 0  kr. kilogramja.

Kapható alulírottnál LJTTMANN ANTAL
fodrász kortíposi-ut 4.

I * o s l í i i  ‘' / e t i l i i l d t >  n a p o n t a  J

vcxxxxxxxxxxxxxxxxx:
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T e l e í o n  1234.

I Stern Ármin és társa.
> í
I Budapest, \
f  st  J

\ V., Váczi-körut 18. szám. í
S T r  d  ’  i  •• i .. i  > , i  ?I Kefeáru különlegességek.
4 l l r i i i f iM k r l é k .  lutj U d V k .  ba ju sz  k e  O k .  fo j í -  4 
| k e l i k ,  Ő s ü k  és minden a l'odrász-s/.akinálm vá«ó j  
i> c/.ikkek, leifjohb hol- és külföldi gyári Hiányok

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

0 Vidéki rendelmények utánvétel mellett lég- j
J pontosabban eszközöltetnek, m eg  nőm felelő  ̂
í  aruk visszavetetnek.
$______________________________________

felvétetnek a kiadóhivatalban, 
Budapest, József-körut 14.

FhASNKR RAJOS
villanyerÖYel berendezett

aczéláru-kereskedését és müköszörülését
Budapest, V II., József-körut 21. sz.

Aj án  Ija :
Borotva lökés je lle l: Hongal,
Johnson, Dodgo, 7 csillag,

■lohnbarhcr. Pearson,
Kronwolt, Pteifen, Jobn- 
heilfort. stb legjobb öb
lösre köszörüléssel, min
den szélességben, darabja
I .<><>, 1.70. 2 — , 2.25, 2.X0.

3 irt.
Borotválókés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból, önborotválni 
való. darabja I. . 1.20,
I 50. I SO. 2. , 2.25, 2.50,
a.— , a.4o. 4. . 5 — bt.

H aj olló k különféle .gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40,
1.70,2. ,2.10,2.50,2.70.

a , B.40 Irt.
Báriyánt-Hajvágógép 5.
B .iriyán t Szaká lnyPó  3.50 
Am erikai Hajvágógép 5.50 
Am eriaal Szaká iny lró  5"
Fenöszijak darabja .80 ,

<10, 1. , 1.20, 1.50.
2. —, 2.50 a,— Irt.

Leliuzó kövek darabja I . ,
1.25 1.50, I SO, 2.— , 2.25,
2.50, 2.S0, 3 — , 3.50 Irt.

Hajfodoritóvas német és valódi franczia, da
ráiba 40 ,— .50, — .00 kr.

Köpölvva8 darabja 4.— , 4 50,5. — ,5.50,6.— ,
0.50, 7.50, frt.

Érvágo 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-vaslogó, (német és elfírajz után is) darabja 1.50, 1.8Ö‘ 
2. . 2.25, 2.50, 2.80, 3. frt

Köszörülések á ra :
Horotvakós öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 

00, 70 kr, vastagok vagy újak 80 kr. és 1 frt darabonként. llj él 30, 
bajvágó olló 30 kr.

M egren d e lések  v id ék re  gyo rsan  és pontosan eszközö ltetnek .

Z o l lu e r  C l jö r g r
utóda.

s'm ■ ■ l . i s *  s «  ■ «  - j  o I » R » b i ; i  ■ í  ■ ■ ■  ■*  O
első  m. gőz és v i l l a m o s  m ü  h o m o r ú  b o r o t v a  k ö s z ö r ü l d é j é t  és aczé l  á ru  raktárát.

B oro tva  késéit, a legh íreseb b  an go l ós ném et gyárakbó l, saját hom orú , fé lhom uru  és fra n cz ia  köszörü lésse l.
J o l i im o n  7 csillagos. Pipa ős nyil.
Pipa g  Wostonholm és S. Baarsou. Time 
szárnya  jel Bengall. W oif korona,)
John Barher. <» Kiűző és a legjobb 
Zaoral 1 jellel, A font jelzett késeket 
a következő áron szállítom : Keskeny 
1,50 Félszéles 1.60. Széles 1.70. I gvanez 
egész finom HO Félszéles ‘2 — Fgész
széles 2 20. Továbbá hajvágó ollók franczia minta, legjobb angol 
aczélból. 1 öO-tói írtig Belga borotva teuő-köveket és fonő- 

szijakat Bagaria bőrből is.
I ? r e * H i i t  M o d c l e  v-lórii amer. hajvágógép Brown &. Sharpé
Mf||. Co Három gépel helyettesit, a mostani legújabb szerkezettel, 
vág: 3 7 10 mm egv fésűvel: 6.50.2 fésűvel: 7. Szak ál vágó

1 •_» mm 4.80 és 1 , mii; 5
J t iv e l l  i l l a  Bremint legjobban ajánlható hajvágógép, vág;

T • - •
.... - . --

(■ N G ÁL L S

. B - 10 min fésű nélkül : 4.20, egy fésűvel : 4.60. 2 fésűvel 5.— 
I * r i e s t  valódi amerikai hajvágó gép Patent Colum bián Vág: 
• ’> 7 10 min ogy nikkelfésüvol 4.40.2 fésűvel: 4.80. Szakáflvágó4 60.
F r a n c i a  l i a j v á g ó g c p e k  Bariquand és M arretól. Vág: 
5 7 lOmw 1 fésűvel 3.60. 2 fésűvel: 4.10. Szakállvágóo.o l/nnm 2 80.
A fran c ia  Glíppers gépalkatrészek : felső aczél fogsor 80 kr.. alsó 
90 kr. Nikkel fésű 70 kr . aczél rugó 10 kr., anyacsavar 12 kr., 

anyacsavarlemez 4 kr.

Vidéki megrendelések g y o r s a n  és p o n t o s a n  saját felügyeletem alatt eszközöltetnek.
K ö szö rü lé sek e t  8  nap  a la tt k észen  kézbesítem .
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1Dankovszky Jstván
illatszergyára és haj nagybani kereskedése.

Ezen 25 é¥ óta fennálló
leghíresebb és legjobb bevásárlási forrás

ezentúl

Budapesten, V , Wurm-utcza 5. szám
Ca J ó z s e f - t é r  sarlsárO

létezik, hol tágas és legdivatosabban berendezett mintatermekben az összes fodrasz-kellek es
berendezés nagy mennyiségben impozánsán el van helyezve. 57«kmába

Megtekintésre méltó e dús választék, hol még a legkisebb, a fodrász i
vágó tárgy is, legjobb minőségben és mégis igen előnyös árakon kapha o.

fiz i l l a t t á s z a t  le g k iv á ló b b  k ü lö n le g e s s é g e im  a k ö v e t k e z ő k :
Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinaigre-de-Toileüe 

ROB. GREENSILL-féle speczialitások, úgymint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.
Viaszkhaj kenő csők, Hajfestöszerek, B r  Illant inek, Bajuszpedrők, Bandolinek. Vlnaigerek

loilettc-szuppaaok, Aetherikus olajok.

H aj és szaká lvágó  gépeim ára  t’idvalevőleg majdnem negyedrészével alászállt. A  
többi fodrász és borbé ly  eszközök is, tömérdek külfö ld i bevásár lása im nál fogva  is elő
nyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

Legújabb eszköz és illatszer árjegyzékein már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

Vörösmarty nyomdai ós kiadói részvénytársaság. Budapest, Józseí’-körut 14
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