
VI. évfolyam Budapest, 1898, apriiis 15-en. 

8. szám.

& . '  ■

i  ■ f é r *

É É K
;.:g

?  .s
t  '•

•' 'aj
‘ 7/ v Előfizetési dij :
wTj Kgész cvre 4 frt.

Fél évre 2 Irt. 
ír |»y Negyedévre 1 frt.

|l i Kgyes szám ára
20 kr. Kapható a 
kiadóhivatalban.

A buclaposti borhólv, fodrász ós parókakészito ipar- 
testület a budapesti borbély- és fodrász betegsegélyző 
és temetkezési oy.vlet, a budapesti fodrász és borbély 
társaskör s a budapesti lodrászseg’édek betogsegélyzo 

pénztárnak hivatalos közlönye.

Szerkesztőség :
Vili. kér., Józsof-körut 14. szóm

A lap szellemi részét illető közlemé
nyek a szerkesztőséghez ozimzcndök.

Kiadóhivatal:
Vili. kor., József-körut 14. szám.

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, 
ilaasonstein és Vogler, továbbá 
Kckstein H. hirdetési ügynöksége.

M unka nélkül.
Munkásbajaink forrása a munkanélküliség rendezetlen 

viszonyaiban keresendő. A leemelés folytonosul! fokozódik, s 
igy mind több és több munkáskéz nyer foglalkozást ; elég 
azonban esak annyi, hogy a pénz megdráguljon, nem is 
szólva a rossz esztendő okozta válságokról, rögtön leszál
lítják az üzemet, a munkásokat pedig tömegesen elbocsátják. 
Merre, hová, kihez forduljanak azután ezek a szegény munkás 
emberek ily esetben? Kaputól kapuig vándorolnak munkát 
keresve, közben múlik az idő, kifogy mindenéből, elrongyo- 
sodik, elzüllik s végre is elmehet koldulni, vagy a legjobb 
esetben éhen halhat.

Ezeken a bajokon csakis a munkásközvotités és munkás- 
biztosilás segíthet alaposan, már pedig épen ez a két 
intézmény az. melyet nálunk mindeddig semmi ügyelőmre 
sem méltatlak s csupán a közel napokban történt neveze
tesebb lépés ez irányban.

A munkásközvetilés ügyét maga a kormány karolta 
fel s felismervén ennek messze kihaló fontosságát, külföldön 
is tanulmányokat végeztetett, inig a munkásbiztositás ügye a 
remrégiben társadalmi utón megalkotott „Védegyletiben 
nyert szerencsés megoldást.

Semmiké]) se lehet azonban halogatni immár a munkás
közvetilés rendezését sem. Dr. Andor Endre, a kit a 
kereskedelemügyi miniszter az ügy tanulmányozásával meg
bízott, inindenképen becses adatokat gyűjtött. Ezeknek az 
adatoknak felhasználásával könnyen meg lehetne oldani e 
kérdést, annál is inkább, mivel dr. Andor Endre javaslatában 
a kivitel módozatai is teljesen elfogadható alakban vannak 
már kidolgozva.

Az említett javaslat a következő :

Az ipari iniinkaküzuetita intézi'/ tervezete.

Terveztetik egy állami tisztviselő személyzet által 
kezelt munkaközvetítő intézet, elsősorban kis iparos és gyáros, 
munkaadók és ugyané szakmában működő munkások, úgy
szintén ipari munkálatoknál alkalmazott napszámosok szá
mára —  eleinte csupán a székes főváros területére terjedő 
hatáskörrel.

/. (izétja.

A munkaadók munkakinálalát és munkások kezelését 
átvenni, a jelentkező munkásokat helyhez juttatni, az üres 
helyeket betölteni — s a be nem töltött helyeket, illetve 
a helyet nem kapott munkások számát jegyzékbe foglalni —  
s a jegyzéket sokszorosítva gyorsan és a legszélesebb 
körben közhírré tenni úgy Budapesten, mint a nagyobb' 
vidéki városokban.

2. Létesítésének indokai.

Szükséges ez intézmény, mert a székesfőváros terülétén 
ez idő szerint munkaközvetítéssel foglalkozó ipari magán
egyesületek és testületek a munkaközvetítés terén fenforgó 
tényleges szükségnek eleget tenni nem képesek.

Nem pedig azért, mert: a) egész tömege az ipari 
munkaadók ós munkásoknak ily közvetítéssel foglalkozó 
egyesületekhez nem tartozik: b) némely ilyen egyesület
munkaközvetítő tevékenységét egyesek elvből sem veszik 
igénybe; c) de maguk a munkaközvetítéssel foglalkozó ily 
egyesületek sem képesek a náhík bejelentett keresletet vagy 
kínálatot oly széles körben és oly gyorsan hozni köztudo- 
másrá, hogy e mellett jelentékeny munkaerő és idő ne 
menjen veszendőbe. — Ebből folyik az a statisztikailag 
igazolt tény, hogy Budapesten az ipari munkaadók egy 
jelentékeny része szükség esetén nem kap elegendő munkást, 
de különösen a munkások nagy tömege nem kap munkát, 
vagy ha igen, csak nagy erő- és időveszteséggel, nem azért, 
mert nincs, de igen gyakran azért, mert egyik se tudja, hol 
keresse. . . .

Ezért kell e hiány pótlására egy intézet, mely az 
állam elfogulatlan kezelése alatt álljon, melyhez ki-ki állás 
és nézetkiilömbségre való tekintet nélkül fordulhasson s 
melynek segélyével gyorsan, pontosan ós nagyobb utánjárás 
nélkül kitudhassa, hol keresse a munkást, a kire, vagy a' 
munkát, a melyre éppen szüksége van.

Hogyan vehetik az érdekeltek ez intézményt igénybe s 
mily módon fogja az intézet fentvázolt czélját betölteni?

A rendes eljárás a következő lenne :
A munkaadó, kinek valamely szakmából bizonyos 

számú munkásra van szüksége, munkaszükségletét szóval, 
telefonon, táviratilag vagy írásban jelentené be a következő 
adatokat:

a) A munkaadó neve.
b) Foglalkozása.
c) Pontos lukezime.
d) A keresett munkások száma és foglalkozása. Esetleg 

egyéb adatok.



A munkát kereső munkás szintén szóval, írásban, 
telefonon a következő adatokat jelentené be :

a) A munkás vezeték és keresztneve.
b) Foglalkozása (milyen munkás?).
c) Pontos lakczime.
d) A munkás (vagy munkások) életkora,
e) Családi állapota. Esetleg egyéb adatok.
Az Írásbeli jelentkezés ez élj ára külön nyomtatott u. n. 

munkaközvetítő levelező lapokat szolgáltat ki a hivatal, 
melyek 2 kros bé)yegjegygyel ellátva s megfelelően kitöltve 
a hivatal czimé.re posta utján is elküldhetők.

A beérkezett adatokat, külön a munkaadókét és külön 
a munkásokét, az erre hivatott tisztviselő az illető szakma 
részére szolgáló lajstromba vezeti, mely a levelező-lapon 
foglaltakkal azonos rovatokat tartalmaz s ezeken kívül egy 
rovatot a sorszám, egyet a bejelentés, egyet az elintézés s 
egyet a sikeres közvetítés keltének bejegyzésére

Minden héten kétszer azon helyek, melyek nem voltak 
betölthetök s azon munkások száma, kiknek az intézet 
munkát, adni nem tudott, szakmák szerint elkülönítve, egy 
jegyzékbe foglaltatik, mely is kellő számú példányban sok
szorosítva a hivatal helyiségében nyilvános hirdető oszlopokon 
s közhelyeken kifüggesztetik.

A beérkezett adatok a kimutatások aktualitása szem
pontjából csak a beérkezéstől számítva 14 napig tartatnának 
nyilván. —  Két hét lejártával az illető adatok töröltetnének 
a kimutatásokból s a lajstromban a kérelem mint elintézett 
kivezetendő, de ha a fél kívánságát két hét múltára megújítja, 
úgy adatai újból bejegyeztetnének.

Mily viszonyban állana ez intézet a magán egyesüle
teknél már működő vagy tervbe vett munkaközvetítő intéze
tekhez ?

A fentvázolt intézmény az ilyen intézeteket egyál
talában feleslegessé nem teszi, de azok tevékenységét 
kiegészíti és őket kisegíti.

Tevékenységüket kiegészíti, mert ide azok is fordul
hatnak, kik semmi egyesülethez nem tartoznak, vagy az 
egyesület utján munkához vagy munkáshoz nem jutottak és 
kisegíti őket, mert az egyesületi munkaközvetítők a náluk 
bejegyzett munkáskeresletet és kínálatot, akár a levelező
lapokon, akár telefonon, táviratilag, esetleg szóval a tervezett 
intézetnél szintén bejelenthessék. — Az igy bejelentett 
adatok a kifüggesztett kimutatásokban az egyesület adatai 
gyanánt fognak szerepelni.

A ki tehát ez adatok alapján munkát vagy munkást 
keres, kénytelen lesz az illető egyesülethez fordulni és 
szívesen is fogja ezt tenni, mert ott rendszerint a keresett 
munkás képességei és megbízhatósága tekintetében is több 
tájékozást nyerhet, mint a mennyit az állami intézet, mely

csak is külső ismérvek (könyv) alapján Ítél és ily tájékozással 
nem szolgálhat.

Ily módon tehát az egyesületi munkaközvetítők keres
lete és kínálata gyorsan és eddig nem remélt széles körben 
fogna köztudomásra jutni a nélkül, hogy ezen egyesületek 
fölénye csorbát szenvedne és a nélkül, hogy egyesületi 
körükön sokszor önhibájuk nélkül kívül állók a munkakereslet 
és kínálat ismeretének jótéteményétől megfosztva lennének.

Az önálló vámterületért.
K eresked ők  és ip a rosok  gy ű lé s ? . —

Az egész országból sereglettek egybe az. iparosok és 
kereskedők arra a nagygyűlésnek hirdetett értekezletre, a 
melyet ma tartottak a „Semzeli Szálloda1' nagytermében. — 
A tárgy, mely napirenden volt, igen fontos és legközvetleneb
bül érdekli az ország iparosait és kereskedőit, akik szemé
lyesen jöttek el nagyobbré-zt, vagy megbízottaikat küldték el 
a gyűlésre, a mely az önálló vámterület érdekében akarta 
egységes munkálkodásra bírni az arra hivatott tényezőket. 
Ott voltak a gyűlésen a főváros és vidék legelőkelőbb ipa
rosai és kereskedői, a képviselettel megbízottak között pedig 
több országgyűlési képviselő is szerepelt.

A siklósi ipartársulat Antal Pál országgyűlési képviselőt; 
az ókanizsai Bezerédy István országgyűlési képviselőt ; Vörüs- 
marth Henlaller Lajost; Kassa és Nagy-Becekerck Holló Lajost; 
Makó Justh Gyulát; Czegléd Kossuth Ferenczet ; Nagy-Káta 
Lukács Gyulát'; Öcsöd Matlekovits Sándort; Sár-Szenl-Lörinc 
Pichler Győzőt; Hajdu-Szoboszló Polónyi Gézát ;Kalocsa Föld- 
váry Mihályt; Székely-Udvarhely László Mihályt: Duna-Vecse 
gróf Benyovszky Guidóországgyiilési képviselőt küldte ki. Madary 
Gábort a következő ipartestületek bízták meg : Nyitra, Nagyvárad 
Turkeve, Zala-Egerszeg, Baja, továbbá Pécs, Nagy-Károlyi, 
Komárom, Nagy-Kunizsa, Nagyszeben, Korpona, 'Lenke, Kula, 
Nova. Képviselőket küldtek még : Lőcse, Szöllősgyörök, Csák
tornya. Temerin, Miskolcz, Orosháza, Gyorna, Hajdúnánás, 
Bezdán. B.-Hunyad, Böhönye, Érmihályfalva, Dobsina, Karcag, 
Kun-Szent-Márton, Kapuvár, Módos, Nagy-Atád, Pásztó, Pin
cehely, Rozsnyó, Székely-Kerosztur. E.-Simáiul, Tápió, Szele, 
Albertfalva, Báttaszék, Bács-Szent-Tamás, Békés, Csongrád, 
Csaba, O-Dombovár, Eger, Elek, Gyula, Hatvan, Jászberény, 
Kis-Kun-Lacháza, Kunhegyes, Nyíregyháza, Marcali, Mezőtúr, 
Monor, Munkács, Paks, Szeged, Szegzárd, Székelyhid, Szé
kesfehérvár, Szombathely, Újpest, Tapolca, Töke-Terebes, 
Várpalota, Veszprém, Vörösmarth, Pozsony, Zeliz, Diós-Gvör, 
Gyöngyös, Szigetvár községek és városok.

Cserna Lajossal a következő ipartestiilelck képviseltették

A fogak ápolása
(Közhasznú apróság.)

— A  Fodrász l'jsá g  tározója. —

Az emberi szépség és egészségnek egyik nélkülüzhet- 
len kelléke a jó és szép fog. S éppen ez a kellék kevés em
bernél van meg. Hiába ápolják sokan fogaikat, azért azok 
romlásnak indulnak s lassanként elpusztulnak. Viszont azon
ban némelyeknek, akik sohasem ismerték a fogkefét, pompás 
gyöngyfogsoruk van.

De ezt nem azért említjük fel, mintha az ápolás feles
leges volna, sőt ellenkezőleg magunk is azt valljuk, hogy az 
ápolás a fődolog a fogaknál. Ezáltal a fogak épségét, tartós
ságát hosszú időn át meg lehet őrizni. Noha öreg korban 
már nem, mert a foghus és fogsejt ekkor a természet rend
jénél fogva sorvadásnak indul s a fogak meglazulnak és 
kihullanak.

Amit azozban a természet hosszú idő lefolyása alatt 
végez el, azt egy betegség rövidesen elintézi.

Ha ugyanis nem elég gondos tisztítás, czélszerüllen ét
kezés, alkati baj, egyes szervi megbetegedések, hosszas lázas 
betegségek, általános gyengeség folytán a szájat kibólelö

hártya s vele együtt a foghus is meggyükül, legyen az illető 
akár fiatal, akár öreg, fogai meglazulnak és ha a bajt elha
nyagolják, ki is hullanak több, kevesebb fájdalom árán, rövi- 
dobb vagy hosszabb idő alatt, aszerint, a mint a lob nagyon 
heves és akut vagy krónikus. És igy hosszabb de kevéssé 
kellemetlen, de ugyanazon végeredményhez vezet. Itt a be
tegség veszi át a szerepet és morzsolja le gyorsan, amit 
egészséges jól gondozott szájban az idő játszott le, sorva
dásra bírja az álcsont fogsejteit s ennek következtében a 
a csontos támaszukat elvesztett fogak csakhamar, mint ('gye
düli támaszra, a részben szintén sorvadt, másrészt meglazult, 
könnyen vérző, taplószerü foghusra szorulnak. Ez pedig nem 
sokáig bírja ki a dicsőséget s a fogak kihullanak.

A bajnak elejét csak úgy lehet vonni, ha keletkezésé
nek okait eltávolítjuk, ha a helyes étkezésre és tisztításra 
kellő gondot fordítunk. Fölkelés után a szájat föltétlenül ki 
kell mosni. Hogy fogporral-e vagy anélkül, az itt mellékes, 
mert nem a fogak szépítéséről, hanem a foghus konzervá
lásáról van szó. De mindenesetre fogkefe vei kell kimosni még 
pedig úgy, hogy a kefe ne csak a fogakat dörzsölje, hanem 
eg\ kissé a foghus is hozzáérjen, mert csak igy lehel a 
lóg nyakáról a lóg és foghus érintkezési vonaláról a lerakó-
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magukat: Borettyó-Ujfalu, C.ycrgyó-Szont-Miklós, Ahony,
Kél hely, Körmend, Kőszeg, Nagy-Kalló, Nagy-Kőrös, Nagy
szalonta, Margittá, Nemes-Vid, Pelsöcz, Pécsvárad, Csontos 
Imrével ezek: Tisza-Nána, Ó-Becse, Zentn, Zilah, Budapest
ről a sziics-sapkás ipartestület, cipész ipartestület, kémény
seprők, asztalosok, könyvkötők, lakatosok, borbély, mészáros 
és kádáripartostulctck küldtek megbízottakat. A rendőrség 
képviseletében báró Splényi Ödön kapitány jelent meg.

A gyűlést Csorna Lajos nyitotta meg, aki fölkérte a 
gyűlést, hogy elnököt, alolnököt, két társelnököt és bárom 
jegyzőt válaszszon. Közfelkiáltással vezető elnöknek Cserna 
Lajost, alcinökké Mezey Pétert, társelnökökké Szilágyi Mi
hályt és André Istvánt, jegyzőkké Horváth János drt, Végh 
Istvánt és Farkas Ivánt választotta a nagygyűlés. Llöadó: 
Csontos Imre lett.

Csontos Imre előadó a mozgalom előzményeit, fejle
ményeit vázolta, s támadta az Országos Iparegyesületet, 
amely ily fontos kérdésben nem lépett akczióba, hanem 
egészen semlegesen viselkedik. Kiemeli, hogy a magyar ipar 
az osztrák iparral szemben mostoha helyzetben van s annak 
nyomása alatt áll. Kifejti azután az önnálló vámterület hasz
nát Magyarországra nézve s beterjeszti a következő határo
zati javaslatot :

„Tekintettel arra, hogy hazánkban az iparos osztály a 
közös vámterületen a pusztulás szélére jutott; tekintettel arra, 
hogy hazánk iparállammá csak az önálló vámterület védelme 
alatt alakulhat át ; tekintettel arra, hogy hazánkban önálló 
kereskedelem és kereskedői osztály csak az önálló vámterület 
mellett létesülhet; tokintettel arra, hogy a közös vámterületen 
mezőgazdaságunk is válságos helyzetbe jutott:

Mindezeknél fogva a hazai ipar, kereskedelem és me
zőgazdaság felvirágoztatása czéljából kimondja az országos 
iparos és kereskedői gyűlés, hogy az önálló vámterület léte
sítésének igéjét a mai viszonyok közt elérkezettnek látja és 
felkéri a képviselöházat, utasítsa a kormányt, hogy Ausztriával 
a közös vámterület alapján tovább ne alkudozzék, liánom 
nyújtson be törvényjavaslatot az önálló magyar vámterület 
létesítése végett."

K határozati jávaslat kiegészítéseképpen Horváth János 
dr. hosszabb indokolással a következő pótjavaslatot nyújtja be :

„Mondja ki az országos iparos és kereskedői nagygyű
lés. hogy azt a mozgalmat, melyet az országos iparegye
sület, hagyományaihoz híven, az önálló magyar vámterület 
vámtarifájának elökószitésére és kidolgozására megindított 
nemcsak örömmel üdvözli, hanem ahhoz csatlakozik és kész 
abban az irányban közreműködni is.“

A határozati javaslatokat egyhangúlag elfogadták.
Kzután Mezey Péter szólalt fel s rövidesen kijelentette, 

hogy az önálló vámterület hive.

flott nyálkát és pépes étel maradékot letisztítani. Ezek okoz
nak elsősorban gyuladást.

Az öblítő vízhez jó kevés borszeszt vagy konyhasót ke
verni. egyfelől desiníicialó hatása miatt, másfelől izjavitóul. 
A sónak ezenkívül a meglevő bajnál gyógyító Itatása van. 
Az öblítést napközben legalább minden étkezés után ismé
telni kell, de jó azt megtenni akkor is, ha az egyik másik 
étkezés közt több órai időköz marad. Ez időközben legalább 
egyszer, mert biztos, hogy az étkezés utáni öblítés alkalmá
val a legminimálisabb étolmaradékok is nem távolittatak el. 
Ezek közül különösen a tej és ti kenyér ti legveszedelme
sebb, oly vegyfolyamaton menvén keresztül a szájban, mely
nek terménye a foghusra is ingerlő hatásánál fogva kárté
kony. Ilii gyakrabban eszik valaki, ezen ételmaradékok az 
uj táplálék rágása közben, különösen ha az kemény, — pél
dául kenyérhaj —  mechanice távolittatnak el s káros hatá
sukat nem érvényesíthetik. Ez által bebizonyosodik egyszers
mind az is, hogy a fogak gyakori használása, a rajok sza
bott munka erős volta által, ha az tulságba nem megy, nem
hogy káros volna, ellenkezőleg hasznos.

A gondos öblögetéshez segítségül kell venni még a 
'ogpiszkálót, a mi nem azt jelenti, hogy véresre szürküljük

Majd Kardhordó Árpád ecsetelte a mostani szomorú 
viszonyokat. Az iparos és munkás helyzete egyre válságosabb 
lesz. Mozognak a szociálisták és mezőmunkások és ezer a 
követelésük, amelyeket csendörszuronynyal nem lehet meg
orvosolni. Egyedüli orvosság az önnálló magyar vámterület, 
mely nemcsak az iparosnak ád munkát, nemcsak a mezőgaz
daságot lendíti föl, hanem maguknak a mezei munkásoknak 
helyzetét is megjavítja.

Kossuth Ferenc: A vám és kereskedelmi ügy nem 
párt-kérdés, mondta az elnök ur és igaza volt; a kérdés 
kenyérkérdés, a megélhetés kérdése minden magyar iparos 
és mezőgazda számára. Azt is mondta, hogy ne vegyítsük a 
politikai álláspontot a kérdés megvitatásába^; tehát alkalmaz
kodni fogok az óhajához ; de azért mégis kinyilatkoztatom 
hogy az én álláspontom az, hogy Magyarországon a magyar érdek 
legyen mérvadó és hazájában legyen ur á magyar fugy van, 
igaz). Ha van valaki a teremben, a ki úgy érez, hogy idegen 
érdeket akar érvényesíteni és alá akarja rendelni magát saját 
otthonában szomszédja parancsának kérem, hogy álljon elő, 
hogy lássuk, hogy néz ki az ilyen magyar ember (derültség.) 
E kijelentésemet alig lehetne politikai szempontoknak is ne
vezni, oly alap igazság rejlik bennök hazafias szempontból 
és mégis ez alapigazság az országban, nem az egész nem
zetnek, hanem egy pártnak a zászlajára van Írva, arra a 
zászlóra mely a függetlenségi 48-as párt ászlója (lelkes éljen
zés.) E nagy igazság alkalmazása az előttünk levő kérdésre 
csakugyan nem pártkérdés. A kormánypárt alapját képező 
1867-es törvények legfontosabbikában a XII. t. ez.-ben is le 
van fektetve az igazság a vám- és kereskedelmi ügyekre 
vonatkozólag úgy, hogy a legmegkövesedtebb kormánypárti 
is lehet hive az önnálió vámterületnek akár önnálló réndél- 
kozési jognak a kereskedelmi téren anélkül, hogy megkövo- 
sedését porlndozni érezhetné. A felett kell Ítélni, hogy az 
áldozatért kárpótol-e az előny, mely a közösségből ered, mert 
az, hogy áldozat lemondani anyagi ügyeink önálló rende?- 
hetéséröl, minden kétséget kizár. Vannak, kik azt hiszik, hogy 
igenis kárpótol az előny, s talán ezek közé tartozik sok 
mezőgazda, bár ki tudnám mutatni, hogy helytelenül. De nem 
hiszem, hogy sok az iparos, aki tagadja, hogy az iparnak 
csak előnyére lehet az önálló vámterület. Ámbár a 
gyűlés iparosok és kereskedők gyűlése, azért mégis komoly 
tekintetbe kell venni nem csak azt, hogy mi lenné hasznos 
a mezőgazdaságnak, mert hiszen a népesség 75 százaléka 
ős termeléssel foglalkozik s az iparosok alig 4 százalékát, a 
kereskedők alig 2 százalékát képezik a népességnek.

Az a 650.000 iparos, aki e hazában él csak úgy képe* 
megélni, ha az a 4 és félmillió őstermeléssel foglalkozó kerésö 
egyén gyarapszik, mert csak igy van pénze iparczikkeket 
venni és csak akkor lehet az iparosnak keresete, ha van az

.... ■ - • - - é n t  vrr.r

a foghusunkat, (ez jobban árthat, mintha semmit sem csiná
lunk) hanem óvatosan tisztítsuk ki a közöket, hogy a viz 
dolgát megkönnyítsük.

Nagy gondot igényel, — talán a legnagyobbat, a lefek
vés előtti tisztítás. Éjjel 8— 9 órán keresztül se nem öblö
gethetünk, se nem eszijnk, se nem piszkáljuk fogainkat; ezért 
ha marad benn ételmaradék, az okvetlen és teljes mérték
ben érvényesítheti káros hatását. Azért hát lefekvés elölt kettő
zött szorgalommal és gondossággal kell szánkat kitisztítanunk.

Az étkezést illetőleg mindent, ami a száj nyálkahártyá
jára nagyon ingerlőleg hat, kerülni kell, a hirtelen hömér- 
sékváltozásokat. Ez ellen vétenek leggyakrabban. Mily jó is 
a forró kávéra a jéghideg viz. A paprikás, borsós ételek, a 
túlságos sós, túlságos savanyít, mind olyanok, melyek nem
csak a hajlamot növelik, de magát a bajt elő is idézik.

Ha a baj már megvan, a mit bármely szWkértő a 
első tekintetre megállapít — kezdetben gondos kezelés által 
gyógyítani, elhanyagolt esetben legalább is javítani és a múl
hatatlanul bekövetkező végkimenetelt késleltetni, minden
esetre lehet néha meglepően egyszerű, máskor valamivel 
komplikáltabb, de semmi esetre sem fájdalmas gyógymóddal.
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iparcikkeknek vevője; hazánkban pedig vevője csak akkor 
van, ha az ország 75 százalékát képező osztálynak van pénze 
iparcikkeket vásárolni. (Hosszas, zajos helyeslés.) Mielőtt 
azonban röviden vázolnám a mezőgazdák érdekét, néhány 
szóval ki fogom mutatni az ipar és kereskedőosztaly érde
két, főkóp azért, hogy elejét vegyem annak a vádnak, mely 
az iparosokat érhetné, hogy nem a helyzet teljes ismereté
vel, de talán csak ösztönszerüleg vannak az önálló vámte
rület mellett. Halljuk! Halljuk!)

Mindnyájan tudjuk, hogy Ausztriában regi és erős ipar 
létezik, melyet Magyarország rendszeres kiszipolyozása erő
sített meg régóta, mert hiszen már Mária Terézia idejére 
vezethető vissza \(ejlödése. Kz ipart hasonlíthatjuk az izmos, 
erős emberhez, a mi iparunkat egy fejletlen gyermekhez: e 
kettőnek mérkőzése korlátok nélkül biztosan a fejletlen gyer
mek vesztével jár. (Igaz! llgy van!) Nem fog iparunk komo
lyan fejlődhetni addig, inig egy sokkal régibb, erősebb, kita- 
nultabb, nagyobb és olcsóbb tökével rendelkező ipar lóg 
korlátlanul versenyezni vele. Ha nem fejlődhetik iparunk, akkor 
a nemzet állandóan meg lesz fosztva az emberi termelés 
egyik főágától, attól az ágtól, melylyel a népesség lelő foglal
kozik jól rendezett államokban, mint pl. Poroszország és 
nem csak 4 százaléka, mint nálunk. Az emberi kereset e 
nagy terétől meg lévén fosztva a népesség, igen természe
tes az, hogy a szegénység nagy és a szegénység társadalmi 
zavarokra is vezet, mint a hogy ez már minálunk megtör
tént. (Zajos helyeslés) De meg van fosztva az ország attól 
is, hogy az a pénz. a melyet a fogyasztó közönség az ipar
cikkek vásárlására fordít, az országban a termelésre (tehát 
a produktív forgatásra) legyen fordítva, ahhoz, hogy a köz- 
vagyöposodást növelje. Az Így kivándorló közvagyon, mely 
nem szerepel többé az ország piacán, mint produktív erő, 
kerekszámban 450 millió forintot tesz ki, mert ennyi éven- 
kint a beözönlő ipartermékek értéke (nagy mozgás), amely 
összegből is vegyünk csak 400 milliót mint átlagot, 40 millió 
forint az iparhaszon és 180 millió forint a munkabér, a mi 
minden évben idegen zsebekbe megy. Az lenne kötelessége 
minden magyar embernek, hogy azon igyekezzék, hogy •• 
magyar termelésnek e nagy mennyiségű életvére ne folyjon 
ki éyenkint az ország ereiből, hanem mennél több legyen 
megmenthető az ország egészséges állapotának megteremté
sére. (Hosszas éljenzés.) Ez csak az önálló vámterülettel 
érhető el, mert csak ekkor intézhetvén az ország saját érde
kei szerint vámügyeit, vámokkal védheti meg az oly iparter
mékeket, melyeknek előállítása leginkább van hivatva és a 
természetes viszonyok által képesítve az ország. (Zajos he
lyeslés.)

De a mezőgazdának is érdeke az, hogy hazánk sürgő
sen intézhesse vámügyeit. Igaz, hogy a nyerstermelés nagy 
részét Ausztria fogyasztja el, vagyis az összes termelés íiO szá
zalékát, de épén ez képezi a veszélyt, mert az ország ki van igy 
szolgáltatva oly államnak, melynek érdekében áll a nyers
termények árát leverni, mert ő a vevő. tehát olcsón akar 
venni és hogy ezt megtehesse, kereskedelmi politikáját oda 
irányítja, — ő parancsolván a közösségben — hogy a magyar 
termény kizárassék mindenhonnan ugv, hogy diktálhassa az 
árakat ránk. (Igaz! Úgy van!) Kz már meg is történt, még 
pedig oly eredménynyel, hogy például a magyar búza Becs
ben állandóan 70— 80 kfajczárral áll a liverpooli világpiacz
árakon alul a vitelbéreket belevéve. Már ez is nagy vesz
tességet képez a mezőgazdára és vesztesége még nagyobb 
annak folytán, hogy például a búza ára folyvást hanyatlik 
az egész világon és ha tekintetbe veszszük a 70-es évek 
árait, az árhanyatlás évenkint 150 millió kevesebb bevételt 
eredményez a mezőgazdának Magyarországon (Igaz ! Úgy ! 
van !)

A búza képezi a főterményt, mert az összes learatott 
területek 13 százalékán terem kenyértermék. Ennek ára pé
pedig folyton hanyatlik és az áresés távolról sem érte el 
utolsó határát, úgy hogy bár máris odajutottunk, hogy a búza 
termelése rossz években veszteséggel jár, oda fogunk inkább 
jutni, hogy egyáltalán nem lehet majd búzát keríteni eladásra 
Magyarországon. Minthogy ezen nincs segítség mindaddig, 
mig a vámterület közös, mert addig mindig egyoldalú marad 
a termelés és a mezőgazdának is életkérdésévé válik: az ön
álló vámterület felállítása nem tételez fel vámháborut; de ha

még ide is hagyná magát vezettetni az osztrák gyűlölet, ez 
nem soká tarthatna, meri Ausztria összes ipartormelésónek 
SÍ százalékát emészti fel Magyarország; ha tehát a fogyasz
tási piac elesnék, az osztrák tönkre menne, a vumháboru 
esetén tehát a mi helyzetünk előnyösebb, meri legalább mi 
nyerstermelők megehetnénk búzánkat, holott ők nem ehetnék 
me.r például a szőr ruhákat, a melyekkel elárasztanak (derült
ség) sem nem adhatnánk el más államokban, hol az ipar 
fejlettebb még, mint nálunk. Ha a magyar komolyan 
rálép az önálló vámterület terére, csakhamar belemenne 
lóhát az osztrák egy igazságos vám- és kereskedelmi
szerződésbe, melylyel bizonyos czikkok egyenlő értékben 
vámmentesen mehetvén he a két országba és Magyarország 
igy kivihotné vámmentesen búzáját, a miért behozhatna az 
osztrák egyenlő értékű iparczikket: de minthogy a gabona, 
liszt, hüvelyesek itt hudapest.cn ‘J0 millió forintot tesznek ki, 
az osztrák iparcikkek pedig 43D milliót, még jutna  ̂ és 
maradna is megvámolni való. (Zajos éljenzés.) Nem
akarom az önök türelmét tovább igénybe venni (Mali
juk! halljuk!) mert úgy hiszem, eléggé kimutattam, hogy 
az őstermelőknek úgy, mint az iparosoknak életkérdése az, 
hogy az ország ezentúl saját érdekei szerint intézhesse köz
gazdászai érdekeit, s ha ez megtörténik, szegénység helyett 
jóllét lesz, amihez ha hozzájárul az, hogy politikai jogokat
adna az ország a nép minden rétegének, mely pénzzel és
vérrel adózik: ellene hárit.va az országról nem csak a tönk- 
remenés, de a társadalmi felfordulás veszélyé is. (Hosszas 
éljenzés.) Ez az én egyéni meggyőződésein is, de úgy, ahogy ill 
e nézeteket előadtam nemcsak szerény magam nevében, de an
nak a pártnak nevében is szólhatok, melynek ez idő szerint, 
bár érdeinetlenül. elnöke vagyok. (Szűnni nem akaró éljenzés 
és tapsvihar.)

Szederkényi Nándor hazánk történeti múltjának vám- 
szedési politikáját ismertette és számos példával bizonyí
totta. ho. hogy az osztrákoknak mindig az volt a coljuk, 
hogy az ö előnyükre a magyar ipart elnyomjak. Végül lel
kes szavakkal kérte föl a vidéki iparosokat és kereskedő
kul. hogy az önálló vámterület eszméjét otthon is propa
gálják. (Hosszantartó éljenzés.)

Juszth Gyula, mint a makói ipartestület megbízottja, 
tolmácsolja az ipartestület amaz egyhangú határozatát, hogy 
az önálló vámterület mellett, foglal állást. Nem akar bele
menni a statisztikai adatok felsorolásába, a kérdés szak
szerit fejtegetésébe, csak egy idevágó adomát akar felújítani. 
Tors Kálmán, aki hü és kitartó harcosa volt az önálló 
vámterületnek, amikor szentesi képviselő volt. végigment 
egyszer a szentesi piacon. Ott látott egy kofát, a ki előtt két cso
port liba gágogott. Tors Kálmán megkérdezte a kofától, 
liogv mért különíti el a libákat egymástól?

Azért — felelt a kofa —  mert ezek hathetesek, 
ezek meg kéthetesek.

—  De hiszen ez nem ok arra, hogy elkülönítse őket 
faggatta tovább Tors Kálmán a kofát.

— De bizony felelte a kofa — ha el nem különítem 
őket, a hathetesek megeszik a kétheteseknek minden eleségét 
s akkor a hathetesek meghíznak, a kéthetesek pedig elpusz
tulnak.

Ez adoma nagyon ráillik a mostani helyzetre. Lelkes 
szavakban fejtegeti azután az önálló vámterület szükséges 
voltát, amely mellett bátran szembeszállhatunk a poklok ka
puival is. (Éljenzés.)

A délelőtt utolsó szónoka Bonyovszky Sándor gróf volt. 
aki főleg a mezőgazdasági munkások helyzetével foglalkozott.

A délben megszakított gyűlést 3 órakor az iparosok és 
kereskedők nagy érdeklődése mellett folytatták. Első szónok 
Madary Gábor volt, aki az ipanosok mai helyzetéről szólva 
kijelenti, hogy ezen csakis az önálló vámterülettel lehet se
gíteni.

Lábdy Antal szegedi iparos nézete szerint a munkás- 
kérdést csakis az önálló vámterülettel lehet megoldani, mert 
csak akkor lesz foglalkozása a munkásnak és csak az emel
heti iparunkat.

Utána Kovács Károly munkácsi iparos beszélt. Nézete 
szerint még az osztrák silány iparcikkel sem tudjuk fölvenni a 
versenyt és ennek az az oka, hogy ezek a silány cikkek vám
mentesen özönlik el az országot.
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Gaspnrik Károly az újpesti ipurtostülot nevében szólott. 

,‘iO eves tapasztalni igazolja, hogy az iparosnak most is a 
megélhetéssel kell küzdenie és ez csak a közös vámterület 
bűne.

I öbbek hozzászólása után az ülés délután 5 órakor 
ért véget.

Iparunk a kiállításon.
Az ezredév ünnepének legnagyobhszerü alkotása minden 

bizonynyal a kiállítás volt. Ennek a hatalmas alkotásnak 
nagyszerűségében méltó írott monumentuma a Mallekovils 
Sándor lejelentése, a melynek kötetei szinte lázas gyorsaság
gal követik egymást. Alig hogy beszámoltunk az ötödik kötél
ről, a mely a történeti kiállítás káprázatos szépségeit jelení
tette meg újra elöltünk, már kezünkben van a hatodik, a 
mely beszámol a bányászairól, kohászatról és iparról, 
vagyis a kiállítás igazi gerinezéröl, s egyúttal arról a részé
ről. a mely bennünket tárgyánál lógva legjobban érdekel

Ha a kiállítás egyéb részei nagyban elősegítették annak 
vonzóerejét, megadták festői szépségét, s elragadó csillogás
sal töltötték ki impozáns kereteit, az ipái kiállítás volt az. a 
mely az egésznek belső értékét, maradandó sikerét nagy 
részben biztosította. A magyar ipari munkának világraszóló 
diadala : ez volt az ezredéves kiállítás, a milleniumi esztendő 
legszebb alkotása.

Ennek a hü és mindenképen méltó kópét festi meg a 
Kijelentés hetedik kötete. A miket általánosságban már volt 
alkalmunk elmondani Mallekovils Sándornak és kiváló munka
társainak nagyszabású müvéről, azokat csak ismételnünk 
kellene, ha ennek a kötetnek általános jellemzései akarnék 
adni. Ugyanaz a méltatás, ha lehet, még fokozottabb 
mértékben, mert reánk nézve fokozottabb becsesei, ráillik 
a hetedik kötetre is. Ismétlés helyett tehát egysze
rűen arra szorítkozunk, iiogy megkisé t.iik nagy vonások
ban vázolni a kötet tartalmát, egyes ró cinek sorrendjében. 
A legigazabb méltatás az volna, ha tol. s képét tudnék adni 
annak a rengeteg anyagnak, a moly el ben a negyvenhat 
Íves kötetben nagy tudással, szorgalom al és szeretettel fel
dolgozva, s mesteri kézzel elrendezve vau.

A geológiáról szóló első részt ör. I’osewitz Tivadar 
irta, avatott pennával ismertetvén a m. kir. földtani intézet 
kiállítását, a kiállított térképészeti munkákat és gyűjtemé
nyeket, minden téren örvendetes haladást konstatálva. Egyen
ként szól az alkalmazott geológia különböző ágairól, Iforvát-, 
Sziavonország- s Bosznia és Ilerczegovina kiállításáról, mind
egyikről az elismerés hangján emlékezve meg.

A kő-szénbányászat ezimü fejezetet (iezell Sándor m. 
kir. főbányatanácsos és főbányageológ irta meg, elörebo- 
csátva szénbányászatunknak - bányaiparunk legfiatalabb 
ágazatának tömören és jól áttekinthetően összefoglalt 
történetét, azután alaposan ismertetve az egyes köszénbá- 
nyák kiállításait bányakapitánysági kerületek szerint. Végül 
levonja a gyakorlati tanulságokat, a melyek közül első egy 
uj bányatörvény megteremtése. Szükségesnek mondja továbbá 
a bányászat lendületes fejlődése érdekében az Ausztriában 
e század elején felállított — és működésűkben Magyaror
szágra is kiterjeszkedett — kutató bizottságokhoz hasonló 
intézménynek a pénzügyminisztérium bányászati ügyosztályá
val kapcsolatban újból való létesítését.

A fénybányászat és kohászat fejezete Szathmáry Béla 
miniszteri tanácsosnak és Mály Sándor miniszteri osztályla- 
nácsosnak együttes müve. Szathmáry a fémbányászatot is
merteti, a történeti adatok előrebocsátása után külön szólván 
az aranybányákról, az ezüst-, ólom és rózbányászatról, s az 
egyéb fénybányákról -- mindegyiknél érdekes és tanulságos 
összehasonlítást, nyújtva a külföldi termeléssel végül a 
bányászati szakiskolákról. A fémkohászatot Mály kél részre 
osztva ismerteti: az első a hazai fémkohászat adataival, a 
második a fémkohászati kiállítással foglalkozik, elismeréssel 
jegyezvén fel hazánknak e téren való haladását. I gyanúsak 
Mély Sándor ismerteti a pénzverés és fémjelzés csoportját is.

A sóbányászat ezimü rész ismét Szathmáry Béla munkája.
A vasbányászat és vaskohászat ezimü részt ul. Kerpeiy 

Antal il la meg nagy gonddal és alapos részletességgel. I .z a rész ( 
egy önálló, terjedelmes tanulmány, a mely nagyon é: dekesen

tárja fel a vasgyártásnak, ennek az ősrégi magyar iparágnak 
történetét és mostani állapotát. A vastelepeket leiró szem
léjét megyénként osztja el, s ebbe a keretbe illeszti e szak
ban fennálló nagyszabású iparvállalatainknak s ezek kiállí
tásainak leírását. Végül vizsgálódásainak eredményekópen a 
nyers vastermelésnek jelentékeny emelkedését konstatálja.

Az a régen táplált óhajtásunk, hogy vastermékeink 
nagyobb mennyiséggel a keleti piaczokra kerüljenek, a je- 
jelentés szerint, nem fog egyhamar beteljesedni.

Vasgyáraink -- mondja a jelentés —  egyáltalában oda töre
kedjenek, hogy hazai piaczainkat kielégtsékés ezután is minden 
irányú invázió ellen sikeresen megvédjék. Igen terjedelmes 
része a föjelentésnek a vas- és fémipar kiállítás ismeitetése 
is, Edvi Illés Aladár állami ipariskolai tanártól, a jeles és 
szólva a fejlődés további feltételeiről. Ugyanilyen lelkiis
meretes részletesség jellemzi a jelenles másik részét, a mely 
a fémiparról és ennek egyes ágazatait kiegészítő vasiparokról 
számol be. Itt is, ott is egész sorát adja a megvalósításra 
érdemes javaslatoknak, a melyeknek részletezését ezúttal 
azért is mellőzhetjük, mert már legközelebb külön lesz 
alkalmunk velők foglalkozni. Csak ismételhetjük, hogy magas 
fejlettségű vas-és fémiparunknak hü és megkapó jellemrajzát 
találjuk Edvi Illés jelentésében, a mely a nagyszabású mun
kának nemcsak terjedelemre, de értékre is legjelentékenyebb 
részei közé sorakozik

Az erős villumáramok technikája és az utána következő 
Műszerek és tudományos eszközök ezimü fejezeteket Wittmann 
Kerencz műegyetemi tanár irta meg, a kiváló szaktudós 
alaposságával és a mily érdekesen, ép oly tanulságosan.

Taborsky Ottó, a technológiai iparmuzeum érdemes 
igazgatója irta a gépiparról szóló jelentést, teljes képét és 
kritikai méltatását adva ennek a nagyjelentőségű hazai ipar
ágnak, úgy. a mint a valóságban van és a mint a kiállításon 
jelentkezett. Konstatálja, hogy gépipari kiállításunk nem volt 
oly impozáns, a milyen gépiparunk jelentőségénél fogva 
lehetett volna és a milyennek jövendő fejlődése érdekében 
lennie kellett volna. Ennek az volt a főoka, hogy ennek az 
iparágnak a kiállítása nagyon szét volt forgácsolva. Volt 
ugyan nagyméretű és igen tetszetős szerkezetű gépcsarno
kunk. de az abban kiállítottak nem nyújtottak egységes, meg
győzé), megkapó képet hazai gépiparunk jelenlegi állapotáról.

E mellett néhány igen jelentékeny gyárunk nem szere
pelt a kiállításon jelentőségének megfelelően : nehány vállalat 
pedig, a melynek részére a gépcsarnokban jókora terület 
volt lefoglalva, a kiállítás előtt válságos helyzetbe jutott és 
nem állított ki. E fogyatkozások daczára is gépipari kiállítá
sunk nemcsak mennyiségileg, hanem minőségileg is igen 
jelentékeny volt, s arról tanúskodott, hogy gépiparunk 1885 
óta óriásikig megnagyobbodott, minden irányban fejlődött s 
előreláthatóan oly tökéletességre fog jutni, hogy nemcsak a 
hazai szükséglet legnagyobb részét magának biztosíthatja, 
hanem meghódíthatja majd a Kelet piaczát is. A jelentés 
végül egyenkint méltatja az arra érdemes kiállítási tárgyakat.

Az építő iparról szóló részt Czigler Győző, a kitűnő 
épitésztanár irta meg, ugyanazzal a szeretettel, magas 
szempontokra törekvő művészi érzékkel, a melyet már a 
történelmi főcsoport építészeti részéről szóló jelentésében 
volt alkalmunk felismerni. A jelentés resuméje az, hogy 
építőiparunk haladni képes, s ha a szükséges figyelemben 
cs jóakaró támogatásban részesül, megizmosodva a jövőben, 
teljesen önálló lesz és virágozni fog.

A kiállítás területének, épületeinek és ezek dekorácziő- 
jának eleven, szemléltető ismertetése után, a melyet Csizik 
i yula irt, ismét egy terjedelmes, tartalmas essay következik 
(iául Károlytól: a fa-, bútor és dekorativipar kiállításának 
ismertetése és szakiró meglehetős széles alapon rajzolja 
meg az iparág történetét és haladását az 1885-iki kiállítás 
óta. Azután erős kritikai szemmel vizsgálja a faipari kiállítás 
eredményeit és őszintén, minden tartózkodás nélkül kimondja 
róla, hogy nem volt kielégítő. Ennek a főokát a XII. cso
portba tartozó iparoknak speeziáliasan kedvezőtlen gazdasági 
helyzetében látja, a mely nem engedte meg. hogy az iparo
sok általában, de föképen a külföldön kitünően képzett fiatal 
surjadék teljes képességét bemutathatta volna. A jelentés 
végén huszonkét pontban foglalja össze azokat a javaslatait, 
a melyeknek megvalósítását faiparunk fejlesztése érdekében
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szükségesnek látja. Ezekkel a javaslatokkal is hamarosan 
foglalkozik majd az Országos Iparegyesület, ezért fölösleges
nek tartjuk, most bővebben szólani róluk.

Petrik Lajos állami ipariskolai tanár az agyagiparról 
számol be és egészben véve sok haladást és fejlődést kon
statál s ott is. a hol hiány és hézag mutatkozik, reámutat 
iparosaink buzgó törekvésére, a melytől az elismerést meg
tagadni nem lehet Gerster Miklós iparfelügyelö az üveg
iparról szóló jelentésében szintén följegyzi ez iparágnak 1885 
óta való haladását, de csakis a tömeges üvegtermelés tekin
tetében, mert a mennyiségbeli nagyfokú föllendülést nem 
követte a minőségbeli tökéletesedés. Nagy elismeréssel szól
nak Klemp Gusztáv és Riesz Tivadar a bőripari kiállításról, 
a mely külsőleg impozáns, belső érték dolgában kiváló és 
tanulságos volt. A textilipar kiállításáról Rejtő Sándor mű
egyetemi tanár számol be egy terjedelmes, alapos és fölötte 
tanulságos jelentésben, a melynek a végső következtetése az, 
hogy textiliparunk a fejlesztésre alkalmas, de mert még 
nagyon kezdetleges és mert ez az iparág külföldön is mindenütt 
állami gondozás folytán nőtt nagyra, azért szükséges, hogy 
nálunk továbbra is rendszeres, de az eddiginél hatályosabb 
állami gondozásban részesüljön.

A kiállításnak egyik legterjedelmesebb és legfontosabb 
csoportja volt a XIV. C., a ruházati ipar csoportja s ehhez 
képest a főjelentésnek is egyik legfontosabb része az, a mely 
erről a csoportról szól. Ennek a résznek a megírását is az 
arra leghivatottabbra bízta a főjelentés szerkesztője és mon
danunk sem kell. hogy Ráth Károly kir. tanácsos, a XIV. 
csoport volt elnöke, ezt a feladatot fényesen oldotta meg. 
A ruházati ipar helyzetét s az e téren jelentkező kívánsá
gokat, törekvéseket méltató, általános bevezetés után tömören 
egybefoglalja a jelentés szerzője a kiállításról való vélemé
nyét, a mely objektív és szigorú ugyan, de egészben véve 
eléggé örvendetes eredményekre jut.

A ruházati ipari csoport szerinte nem tartozott a fé
nyesebbek közé, de elég tisztességes összképet nyújtott. 
Majdnem mindegyik alosztályban voltak figyelemre méltó rész
letek, egyes magyar speczialitások pedig méltán feltűntek 
a külföldieknek is. Az egyes osztályokban voltak olyan 
tárgyak is, a melyek megállhattak volna bármely világkiállí
táson is. Egészben véve azonban a csoport kissé monoton 
volt. A jelentés azután külön czimek alatt emlékszik meg a 
szabóiparról, a szücsiparról, kalapokról, fehérnemüekröl. láb
beliekről stb. és mindegyik czimnél bőségesen sorolja fel 
figyelemre méltó praktikus észrevételeit.

Liebermann Leó egyetemi tanárnak a vegyészeti iparról 
szóló, magas tudományos színvonalon álló ismertetése után 
következik a kötet utolsó fejezete, a sokszorosító ipar, a mely 
rávall dr. Fáik Zsigmondiak, az ismert, jeles Írónak előkelő 
tollára s a mellett tanúskodik arról is, hogy sokszorosító 
iparunk kiállítása megérdemelte az annak idején részére ki
jutott sok elismerést.

*

A hatalmas kötet lapozgatását a megelégedés jóleső 
érzésével fejezzük be. A mellett, hogy olvasmánynak is érdek - 
feszítő és tömérdek tanulságot nyújtó, igaz örömünkre szolgál, 
a mint megelevenedni látjuk benne mindazt, a mit iparunk 
a kiálliáson nyújtott: azt a sok örvendetes valóságot és még 
több fényes ígéretet. s. .4.

Különfélék.
Meghívó, a budapesti borbély és fodrász betegsegélvzü- 

es temetkezési egylet rendes évi közgyűlésére, ISÍJ8. évi 
április hó 15-én hétfőn délután 5 órára a testületi helyiség 
termében. Napirend: 1. Elnök megnyitó beszéde, 2. Jegyző
könyv fölolvasása és hitelesítése, 15. Pénztári kimutatás, 4 Fel- 
mentvény megadasa, 5. Az összes tisztviselők leköszönése, 
ö. Új választás, 7. Indítványok. 2 szőri egybehivás határo
zottan megtartatik. Felköretnek a t. tag urak, legyenek szíve
sek okvetlen megjelenni, nehogy ismét kelljen a részvétlen
ség miatt egybehívni. Üdvözlettel, Rcisz Antal.

Figyelmeztetés. Parisban egy „ L ’Académ io Parisionno  
dós Inventeurs" czimü vállalat létezik, melynek élén bi
zonyos „Sr. Roettcher" nevű egyén (la k ik  15, Faubourg  
M ontm nrtro) á ll, 'n  ki különféle k iá llítási érm ek és 
oklevelek  közvetítésével és elárusitásával foglalkozik. 
Nevezett vállalat, hogy a hiszékeny közönséget annál 
inkább kizsákmányolhassa „Bulletin o ffic ie l de VAcadémie 
Parisienne dós ínventeurs, Industriels et Exposants“ 
czimii újságot is tart fenn, a melyben minden előfizetőnek 
egy dicsérő czikkre van igénye. Minthogy ez a vállalat 
különösen a kereskedő és iparos közönség kizsákmányolására 
törekszik, figyelmeztetjük kartársainkat, hogy ennek a válla
latnak semmiféle hirdetésére, vagy levelére no hallgassanak.

A szakáll. Az ókorban, amikor putilárkális állapotok 
kapcsolták össze az embereket, akkora szakállt viseltek, a 
milyent a jó Isten adott. Ismertető jele volt a szabad em
bernek. Égbekiáltó bűnnek tartották akkortájt a szakáll lenyi- 
rását. A középkorban a hegyes spanyol szakáll került divatba. 
Még manapság is hordják a hajdani uralkodó, V. Károly 
szakálhnintáját. Francziaországban a Napoleon-szakáll. Német
országban I. Vilmos szakállfazónja talál sok követőre. Ferencz 
József szakáll pedig különösen a hadseregben akad fölös 
számban. Élénken, frappánsul igazolja XIII. és XIV. Lajos 
esete is. hogy mennyire befolyásolja a király külseje alattva
lóinak szakáilviseletét. Csupasz képű ifjak voltak, a mikor 
a trónra kerüllek. Az udvaroncok nem akartak elütni ural
kodójuktól s arcukat simára borolvállutták. XIV. Lajos 
udvara terjesztette a hóról válás divatját. Az osztrákok nem 
akarták a franciákat egyszerűen utánozni és a sima arcot 
megtoldták a náluk annyira kedvelt: copffal. Amint egy an
gol újságban olvassuk, az ángliusok a teljesen sima férfiarc
nak akarnak propagandát csinálni. Franciaország a női di
vat irányadója, Anglia pedig férfiak viseletét igazgatja. Úgy 
látszik, hogy túl akarják egymást licitálni.

Bajusz-pör. Furcsa pörben Ítélkezett mostanában vala
hol Posenban az esküdtszék. Egy kereskedelmi utazó bajusz- 
festőt ajándékozott egy fiatal embernek ; a fiatal ember azon
ban rosszul alkalmazta a kenőcsöt s az egész felső ajkát 
megégette, az arcát pedig teljesen elrútította vele. Hogy az 
égés nyomait eltüntesse, borkösavval dörzsölte be az égett 
ajkát. Ettől aztán ugv megdagadt az egész arcza, hogy a 
tulajdon édesanyja sem ösmerte meg. A szerencsétlen fiatal 
ember, miután az orvosokat eredménytelenül járta végig, 
bírósághoz ment bajával és súlyos testi sértésért bepana
szolta az utazót. Az ügy esküdtszék elé került, amely ki
mondta, hogy az ajándékozó nem vétkes, mert ö megmagya
rázta a fcstöszer használatának módját, továbbá azért sem 
mert a szert ajándékba adta. A hiú fin aligha fog még 
valaha arra gondolni, hogy szőke bajuszai sötétre festesse.

Felelős szerkesztő : Dombay Béla.

Kiadja: a Vörösmarty nyomdai és kiadói részvény  
társaság:.
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jj Vidéki rendelmények utánvétel mellett lég- Jj
J pontosabban eszközöltetnek, m eg  nem felelő f 
üS áruk visszavétetnek. i
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fe lvétetnek  a  k iad ó h iv a ta lb an ,  
Budapest, József-körut 14.

Z o l ln e r  G y ö rg y
utóda.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FLASNER RAJOS
villanyerövel berendezett

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

A ján lja  :
Borotválókés jellel :.Bongal,
Johnson, Dodge, 7 csillag,

Johnbarhor, Poarson,
Kronwolt, Pfeifen, John- 
heilfort, stb. legjobb öb
lösre köszörüléssel, min
den szélességben, darabja 
1.00, 1.70. 2.— , 2.25, 2.80,

3 — Irt.
Borotválókés franezia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból, önborotválni 
való, darabja 1.— . 1.25,
1.50, 1.80. 2.— , 2.25, 2.50,
3. — , 3.40. 4 . - ,  5.— írt.

Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40,
1.70, 2. 2.10, 2.50, 2.70.

3. — , 3.40 frt.
Báriyánt-Hajvágógép 5 .—
Báriyánt-Szaká lnyiró  3 .50  
Am erikai Hajvágógép 5 .50  
Am erikai Szaká lny iró  5- —
Fenöszijak darabja — .8 0 ,
— .00 , 1. , 1 .20 , 1 .50 ,

2.— , 2.50 3,— trt.
Lehuzó-kövek darabja 1.— ,
1.25 1.50, 1.80, 2.— , 2.25,
2.50, 2.80, 3 — , 3.50 írt.

Hajfodoritóvas német és valódi franezia, da
rabja — .40,— .50, — .60 kr.

Köpölyvas darabja 4. — , 4 50,5.— , 5.50, 6.— ,
6.50,.7.50, 8.— Irt,

Érvágó darabja 1.40, 1.50, 2.— , 2.50,
2.80, 3 frt.

Fogszerszám ok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2.50, 2.80,
4. frt. Fog-vasfogó, (nómot és előrajz után is) darabja 1.50,
2.— , 2.25, 2.50, 2.80, 3.

3 . - ,
1.80,

frt.

Köszörülések á r a :
Borotvakés öblösre köszörülése és franezia köszörülése 50, 

(10, 70 kr, vastagok vagy újak 80 kr. ős 1 frt darabonként. Uj ól 30, 
hajvágó olló 30 kr.

M egrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

M M M M H4

atj»i>ljs» elism ert
e lső  m. gőz  és v i l la 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  a c zé l á ru  raktárát.

Borotva késeit a leghíresebb angol és német gyárakból, saját homorú, fólhom uru és franezia köszörüléssel.
J o h n s o n  7 csillagos. Pipa és nyíl.
Pipa g  Wostenholm és S. Paarson. Time 
sz á rn y a  jel. Bongall. W olf (korona,)
John Barbor. 6 Körző és a legjobb 
Zao rá l J. jellel, A font jelzett késeket 
a következő áron szállítom : Keskeny 
1.50. Félszéles 1.00. Széles 1.70. I gyanez 
egész finom . .80. Kélszélos 2 — Kgész
széles 2 20. Továbbá hajvágó ollók franezia minta, legjobb angol 
ácséiból. 150-tól ii frtig Belga borotva fenő-köveket ős fonő- 

szijukat Bagaria bőrből is.
H resnn t Itloclelo valódi amer. hajvágógép Brown &. Sharpé
Mfg. Co. Három gépet helyettesit, a mostani legújabb szerkezettel, 
vág : 3 7 10 mm egy fésűvel: 6.50.2 fésűvel: 7. Szakálvágó

*/a mm 4.80 és “/« mm 5 —
J u v e l l  n la  B resant legjobban ajánlható hajvágógép, vág;

Vidéki megrendelések g y o r s a n  és p o n t o s a n  saját felügyeletem alatt eszközöltetnek.
K ö sz ö rü lé se k e t  8  n ap  a la tt  k é szen  kézbesítem .

7— 8 — 10 mm fésű nélkül: 4 .2 0 , egy fésűvel : 4 .6 0 . 2 fésűvel 5 .— 
P rte s t  valódi amerikai hajvágó gép Patent Columbián 'Vág: 
8 — 7 10 mm egy nikkelfésiivol 4 .4 0 .2 fésűvel: 4 .80 . Szakállvágó 4.60 . 
F ra n c ia  l ia jv á g ó g ó p e k  Bariquand és M arretól. Vág: 
5—7— 10mm 1 fésűvel 3.60 , 2 fésűvel: 4.10. Szakállvágóo.o Va mm 2 8 0 . 
A franc ia  Gllppers g épa lkatrészek : felső aczél fogsor 80 lcr., alsó 
90 kr. Nikkel fésű 70 kr.. aczól rugó 10 kr., anyacsavar 12 kr., 

anyacsavarlemez 4 kr.
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Dankovszky Jstván
illatszergyára és haj nagy báni kereskedése.

Ezen 25 év óta fennálló
leghíresebb és legjobb bevásárlási forrás

ezentúl

Budapesten, V., Wurm-utcza 5. szám
Ca J ó z s e f - t é r  s a r k á n )

létezik, hol tágas es legdivatosabban berendezett mintatermekben az összes lodi ász-kellék és 
berendezés nagy mennyiségben impozánsan el van helyezve.

Megtekintésre méltó e dús választék, hol még a legkisebb, a fodrász és borbély szakma a 
vágó tárgy is, legjobb minőségben és mégis igen előnyös árakon kapható.

t-
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C:

/Vz i l l a t tásza t  l e g k i vá l óbb  kü lö n l e g e s s é g e i m  a k ö v e t k e z ő k :
Eau-de-Coiogne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinalgre-de-ToileUe / / /  

ROB. GREENSILL-féle speczialitások. úgymint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.
Viaszlehtijleeiiőcnök , J la j fe s tő sx e rek ,  l i r  i l la n t  inch ,  H a  j  usz /irt l  r ö k ,  H a n d o l l n e k . I ' i n a i  ff <• r e  k

7 oilf í t te -s »a j> jianok , . I e th e r ik a s  o /a /ok .

H aj és szaká lvágó  gépeim ára  t-idvalevőleg majdnem negyedrészével alászállt. A  
többi fodrász és borbé ly  eszközök is, tömérdek külföldi 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 és kiadói részvénytársaság' Budapest, József körút 14
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