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fODRÁSZOK cs  BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE.
M e g je le n ik  m indon  hó 1-ón óa 15-ón.

A budapesti borbély, fodrász és parókakészitő ipar- 
testíilet a budapesti borbély- és fodrász botegsogólvzo 
os tometkozósi egylet, a budapesti fodrász és borbély 
társaskör s a budapesti fodrászsegédek betogseg'élyző 

pénztárnak hivatalos közlönye.
/:..%9

4z ipartestület tagjai a lapot 
dij mentesen kapják.

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

A lap szellemi részét illető közlemé
nyek a szerkesztőséghez czimzendők.

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

Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal, 
Ilaascnsiein és Vogler, továbbá 
l'.ckstein li. hirdetési ügynöksége.

országos iparegyesület jelentése.
Egy vaskos füzei fekszik elötlünk: az országos ipar

egyesület évi jelentése. Meggyőződtünk belőle, hogy e kiváló 
egyesület mennyi sokat és sokszor fáradt a magyar ipar érde
keljen. Most egyelőre közöljük a jelentésből azokat a részle
teket, melyek főleg a mi szakmánkat érdeklik, legközelebb 
pedig az egylet tevékenységét nagyobb czikk keretében fog
juk méltatni.

íme az. egylet jelentése :

Alsófoku ipariskolák.
Köztudomású, hogy egyesületünk újjáalakulása óta az 

iparoktatásra kiváló súlyt fektetett és 17 éven át a tanoncz- 
oktatást Budapesten az állam és a főváros segélyével önállóan 
kezelte. 1H8Í‘>. év szeptember l-éu azonban a székesfőváros 
a tanonezoktatást átvevőn, azóta egyesületünk a fővárosi köz
ponti iparoktatási bizottságban öt tag és pedig Forgó István, 
delién Mór, l ’ulúczi Antal, Török György és Wagner Jenő dr. 
áltál van képviselve és csak közreműködésre van utalva.

A fővárosi ipariskolák uj szabályzata a mull évben álla
píttatott meg. de bizonyos reformok még mindig folyamatban 
vannak, nevezetesen az esti oktatási időnek szabályozása. 
Kezdeményezésünkre a fővárosi iparoktatási bizottságban a 
budapesti ipartestületek is képviselve vannak.

Az iparoktatás terén a múlt évben is több irányban 
tettünk kezdeményező lépéseket, vagy másnemű intézkedése
ket, melyekről a következőkben adunk számot: 

pAz iparosok továbbképzése
Több ízben foglalkoztunk az iparosok haladásának 

számtalan kérdéseivel s többek között nagyon fontosnak 
ismertük föl azt a dolgot, hogy főleg a kézműves-mesterek 
a szakmájukban előforduló összes nevezetesebb újításokról 
idejekorán s lehető szemléltető módon tájékozva legyenek.
K tárgyban megokolt fölterjesztést is intéztünk a kereskedelem
ügyi miniszter úrhoz, melyben kiemeltük, hogy a magyar 
kézműipar vorsenykóposssogénck egyik fontos előfeltétele az, 
hegy az cgves  iparágakban használt szerszámok, műszerek 
és ipari eljárások terén fölmerült összes újítások és javítá
sok felől, valamint a kiválóbb fontossággal biró uj kézi 
gépek felöl is gyorsan és jól legyen tájékozva, mert c réven

nemcsak a jobb, hanem a gyorsabb és olcsó termelés elő
nyeit is élvezheti. Azelőtt a m. kír. technológiai iparmuzeum 
feladatkörébe vonta, hogy az uj szerszámokat és műszereket 
ismertesse. Kiemeltük, hogy üdvös intézkedés volna, ha e 
föladalot újra működése körébe vonná és pedig nemcsak 
ideiglenesen s nemcsak esetről-esctre, hanem rendszeresen, 
különös figyelemmel az összes kézmüiparágakra úgy, hogy 
bizonyos előzetes beosztás szerint külön napokon tartatá
nak ily ismertető előadások az asztalosok, külön a lakato
sok, bádogosok, czipészek és a többi kisipari foglalkozást 
tizö iparososok, vagy iparcsoportok számára.

E fölterjesztésünket a kereskedelmi niniszter ur pártoló 
figyelemben részesítette és örömmel jelezzük, hogy e téren 
üdvös és sikerrel kecsegtető intézkedések történtek és fog
nak történni.

Az oktatási idő.
Az oktatási időnek az alsófoku ipariskolákban való 

megváltoztatása tárgyában a fővárosi ipartestületek nevében 
szintén előterjesztet intézünk a székes-fővárosi tanácshoz 
Annak lényegét a következőkben közöljük:

Az alsófoku iparoktatásnak ujabbi tanidő-beosztása a 
főváros kézműves-iparosaiban már a tanév eleje óta általá
nos elégedetlenséget idézett elő és amennyiben a mostani 
újítás, a d. u. 5 — T-ig való tanítás az iparosok érdekeit több 
irányban mélyen sérti. Kiviláglik ez abból, hogy a legtöbb 
iparos-műhelyben a tanonezok az öt órakor kezdődő okta
tási időre való tekintettel már 4 órakor, a távolabb eső 
műhelyekben még sokkal előbb fölhagynak a munkával, mert 
tisztálkodniuk, esetleg öltözködniük kell és jó korán útnak 
indulni, hogy a távoleső iskolát idejekorán elérjék. A kéz
műves-műhelyekben pedig, vagyis mindazon műhelyekben, a 
melyekben tononcz neveléssel joggal foglalkozni lehet, az 
inasok a segédek mellé vannak beosztva, azoknak segítsé
gére vannak s nélkülözhetetlen kiegészítő részei a műhely
munka harmonikus menetének. Ha tehát a tanonezoknak 
jóval a műhely zárórája előtt kell a műhelyt elhagyníok. úgy
szólván meg van bénítva, vagy legalább is korlátozva a 
segéd munkája is és igy, miután ez a munkaháboritás a 
mostani tanidőrendszer mellett hetenkint háromszor fordul 
elő, az a mesternek kiszámithatlan kárt okoz. Ez indította 
az egyes ipartestületeket már most is arra az elkeseredett 
kijelentésre, hogy ily viszonyok mellett a tanoncztartással 
fül fognak hagyni (időlegesen napszámosokkal pótolván a 
tanonezok munkáját), a miből önként következnék, hogy uj
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generáczió híjában idővel egész iparágak elsenyvednénck és 
kipusztulnának.

A Fővárosi összes ipartestületek e kérdés megbeszélése 
végett együttes értekezletet tartván, a viszonyok legalaposabb 
megvitatása után, — bár egyes iparágak érdekei ez ügyben 
is ellentétesek egymással — mégis egyhangúlag történt 
megegyezésszei'ü megállapodás alapján azzal a kérelemmel 
fordulnak a tekintetes Tanácshoz, hogy a székesfőváros nisó- 
lbku ipariskoláiban az oktatási idő este (i— 8 között állapít
tassák meg és hogy a most érvényben álló szabályzat ily 
értelemben módosíttassák.

Bár a tavalyig érvényben volt rendszerhez képest ez is 
áldozat az iparosok részéről, ez egy órát, illetve az elő
készületekkel együtt ez egy órát megelőző időt is készség
gel áldozzzák föl az ügynek s inkább odahatnak, hogy ehhez 
képest a munka a műhelyben mindenfelé megsztintettessók. 
Ennél nagvvobb áldozatra azonban a jelenlegi viszonyok 
között a fővárosi iparosok nem vállalkozhatnak s bizalom
mal kérik a tok. Tanácsot, hogy minden erejével odahatni 
szíveskedjék, hogy ennél több- es anyagi áldozat az amúgy 
is jelentékenyen megtcrheltjiparosoktól ne követellessék, mert 
a mostani rendszer fönnmaradása az ipari organizáczió torén 
teljes felfordulást és igy beláthalhm következményeket von
hatna maga után.

Az iparosok második egyértelmű kívánsága az, hogy 
minden ipariskolában parallel-tanmenet létesittessék oly vég
ből. hogy egy-egy iparos tanonczait kél sorozatba osztva, ezek 
felét a hét bizonyos fix három estéjén, a másik felél ismét 
más három estéjén küldhesse iskolába, ugv, hogy e beosz
tás mellett tanonczaink fele felváltva mindig a műhelyben 
maradhasson rendes dolgainak ellátása végeik Ez a kíván
ság is egyik föíeltétele a fővárosi ipar akadálytalan fejlődé
sének.

Végül fel kell említenünk, hogy az iparosok ez általá
nos értekezletén az a kívánság is fölmerüli, hogy a rajz
oktatás az egyes iparágak specziális igényeinek megfelclöleg 
az eddiginél nagyobb szakszerűséggel es rendszerességgel 
vezettessék.

A parallel-oktatásra vonatkozó kérelmünket a tanács 
csakhamar teljesítette s ez 181)7. deczember 1 -je óla érvény
ben is van; az oktatási időnek elhelyezésére vonatkozó 
kérelmünket azonban, a többi ez ügyre vonatkozó előterjesz
tésekkel együtt, a keresi; miniszter úrhoz terjesztette föl.

Külföldi zuykiallitások.
■%

Sok bajt okoztak a külföldi zugkiállitások iparosaink
nak. A kereskedelmi miniszter ur is indíttatva érezte magát, 
hogy e tárgyban fölemelje figyelmeztető szavát.

Hozzánk intézeti leiratában kiemelte ugyanis, hogv 
ismételten panaszok merültek löl arra nézve, hogy egyes 
ügynökök különféle hirdetések segélyével iparosainkat külföl
dön folyamatban levő úgynevezett zugkiállitásokra kiállítókul 
megnyerni igyekeznek, különössel! azzal a biztatással, hogy 
az illető kiállító részére a legmagasabb kitüntetést biztosít
hatni. Iparosaink értelmisége tisztában van ugyan azzal, 
hogy a különlele latviinyossagokkal kapcsolatban nagy zajjal 
rendezlelni szokott hasonló zugkiállitások kizárólag egves 
maganvállalalok nyerészkedési ezeljainnk előmozdítására tar 
tatnak s igy ezen kiállítások inkább csak egyes tapasztalai 
lan iparosok hiúságának es reklámvadászatának kizsákmányo
lására törekszenek, de ina már mindenki tudja azt is, ^iogy 
az ilyen, sem állami, sem más hatósági védnökség alatt nem 
álló kiállításon elnyert kiállítási érem, vagy oklevél semmi
féle értekkel nem bir s ennélfogva az ilyen kitüntetés lelje- 
sen alkalmas arra. hogy az illető kiállító ezóget nevetsé
gessé tegye s igy üzleti jó hírnévéi is aláássa, felhívta a 
miniszter ur egyesületünket, hogy az összes iparlesliiletekcl 
es egyleteket, erről értesítsük s igyekezzünk, hogy eme kiál
lítási visszásságok felöl az érdekeltek a legszélesebb körben 
lel világosit tassanak. A miniszter ur a maga részéről kijelen
tette, hogy az oly kiállításokat, a melyek állami vagy más

halósági védnökség alatt állanak, a melyeken való részvételt, 
ennélfogva a körülményekhez képest az illetők ligyelmébs 
ajánlani lobot : jövőre esetröl-esetre az orsz. iparegyesülettel, 
és az. összes kamarákkal közölni fogja, úgy, hogy nekünk 
és a kamaráknak ekként módunkban lesz az illőtöket mind
azon kiállításoktól visszatartani, a melyeken való részvétel 
teljesen czéltalan. a mennyiben azok az ipar érdekeinek rová
sára csak közönséges nyerészkedési vállalatok.

Hogy milyen mérveket öltenek c zugkiállitások, s ezek
hez hasonló intézetek, arra nézve ideigtatjuk azt a névsort, 
melyet ezekről ti lefolyt évben összeállítottunk. FI szerint 
iparosainkat e kétes értékű kiállítások közül a lefolyt évben 
a követtkezők zaklatták meg és fölhívásaikkal :

Kxposilion inlernational du progrös (Sociéló scicnli- 
lique, Académie universelle dós Sciences, el des árts indus 
triels.) Brüssel 1SÍI7.

Exposition internalional et universelle, Díjon.
International Invenlions Hxhibilion. London.
Concours Exposition International. I’áris.
International Exhibil.ion al Ihe Koyal Aquarmm, 

I-ondón.
Exposition Internationale „Areacbon les Bains“ .
Exposition Internationale du Commerce, de l'Art indus- 

triel et des Invenlions nouvelles Lyon és Díjon (Brunoll et 
Benőit).

Academia de „Lti Stella d'ltnliu", Cbióti.
Képzőművészeti és iparművészeti kiállítás Barcelona.
Erste allgemeine Induslrie-Aussto.llmig — inlernational 

— 1 lalberstadl.
Exposition internationale et coloniale de Rochefort 

sur Mer.
L' Académie Parisienne des Inventeurs.
Ipari, borászati, földmivelósi és művészeti nemzetközi 

kiállítás. Perpignan.
London Exhibition Company Limited, Earl’s Gourt.
Brewers Exhibition and Markos of Macbinery Applian- 

ees and Produce, London.
Inlemaliomil Invenlions-Exhibition Polilecluiic Jnstituto 

London

Iparos-Gyűlések és kongresszusok.
Az ezredéves kiállítás alatt tartott iparos-kongresszusok 

és gyűlések határozatainak érvényesítése reánk levéli bízva, 
a mull évben természetesen foglalkoztunk e határozatoknak 
kidolgozása, megoldása cs illetékes helyekre való terjeszté
sével. Kötelességünk tehát arról is beszámolni : mi sors
érte e fölterjesztéseinket.

Mindenekelőtt számot adunk a IV ik orsz. ipaitestülo- 
leti gyűlés határozataira érkezett válaszokról.

Az ipartörveny módosítása.
F. tárgyban a kereskedelmi miniszter ur válaszának 

főbb tartalma ez:

liléinek eltéréssel
' 1 ' M I ‘ I I I '-ni iriui-aman

azonosuk leve
JtlVUSIUlUK

a korábban tarlóit
nevezetesen a 11. orsz. ipartestületi gyűlés által liangoztalott 
kívánságokkal, ^uksegesnek tarlóm a. bizottság ligvelmét a 
ln\<itali elodom altul 181)1. évi november hó H-an (iti 44(1 sz 
jdatt kibocsátott leiratban foglalt s részemről is megámévá 
lelt indokolásra felhívni.

... Az országos ipartestületi gyűlésnek az ipartörvénv -ovi- 
/.tója 1 cl;intélében előadott konkrét javaslatai közül neveze- 
esen azokat, a melyek a képesítés ezeljábf.l megkívánt kél 
, h,/:'l' bi,vaí?.u gyakorlatnak barom évre való kiterjesztésére
Ipartörveny 4. tj-a) az 1884. X\'||

a kötelező' ti........z v i ^ á l « , o V ; t , b c t ; X -
ose1,', az ipar,esteietek -negalak,tusának kötelező tetelere.

"  va a ? ni” . í."11" " 140™ '"*  ^"rjosztesere vonatkoznak, a hivatali elodom részéről annak időjén tüzetesen kifej 
lett (s ig\ a bizottság elölt ismeretes okoknál fogva ma 
Mint,utóm elfogadhatónak. .... idazonáltal nem zárkózom
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cl bizonyos módosítások indokolt voltának elismerése elöl s 
már ezúttal is kijelentem, hogy a mi a képesítés igazolására 
vonatkozó törvényes hntározmányok teljesebb összhangzásba 
hozatalai illeti, a törvény 78. és 47. SS- részleges módosítá
sának előkészítésére hajlandó vagyok s egyúttal tunulmány- 
targyává teszem az ipartestületek iparágak szerint való meg
alakításának, a tanoncziskolák szervezetének, az iparhatósági 
megbízottak intézményének s végül az ipartörvény 50 szaka
szainak a bizottság áltál is javaslatba hozott módosításának 
kérdéseit.

Iparoktatás.
Az iparoktatás ügyének rendezésére vonatkozólag a 

kereskedelmi miniszter tir a következőket hozta tudomá
sunkra :

A nagygyűlés módosilandónak jelezvén az állami ipar
iskolák és ipari szakiskolák lel vételi feltételeit s annak szük
ségét hangsúlyozván, hogy intézkedések tétessenek annak 
megakadályozasára. miszerint a felsőbb iparoklatási intéze
tei végzett növendékei ne vonassanak el az ipari pályától, 
erre nézve ki kell jelentenem, hogy az eddigi es különösen 
11 jtiI>b tapasztalatok szerint az említett intézetek végzett 
növendékeinél tulajdonképcni palyaváltozlatás nem fordul 
elő oly mértékben, hogy annak aggályos volta külön intéz
kedéseket igényelne,

Azt a körülményt, hogy a végzett ipariskolai növendé
kek egy részé tulajdonképeni mühelyi gyakorlat helyett na
gyobb vállalatoknál műszaki irodai hivatalnokok, vagy eset
leg rajzolói minőségben szolgálnak, az iparra nézve nem 
tekinthetem veszteségnek, mert fejlődő iparunknak rajzolókra 
es irodai műszaki személyzetre épen úgy szüksége van, mint, 
szakképzett művezetőkre, sőt ezen fokozaton lévő iparisko
láink egyik feladatának tekinteni ezeknek megfelelő kepe- 
zését is.

A tanoncziskolák tantervének módosítása, nemkülönben 
a rajznak a népiskolákban való megfelelőbb oktatásra vonat
kozó javaslatok a vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ügy
körébe tartozván, azokat a fent lisztéit miniszter úrral közöl
tem ugyan, mindazonáltal nagyságod figyelmébe kívánom 
ajánlani, hogy a tanoncziskolák uj szervezete mar figyelem
mel van a szakirányú tanoncziskolákra is, a rajzoktatásra 
nézve pedig határozottan elrendeli a szakcsoportokba való 
beosztást, úgy, hogy a nagygyűlés ez iránya óhaja már 1898. 
"la teljesült. Nem zárkózom (4 annak kijelentésétől, hogy a 
szervezet ezen rendelkezésének végrehajtása még nem felel 
meg a várakozásoknak, jóllehet viszont az sem tagadható, 
hogy fokozatos haladás tapasztalható.

Ami a nagygyűlésnek az ipari, rajzminlák kiadására 
vonatkozó javaslatát illeti, elég utalnom a megbízásomból 
megjelenő. ..Mintalapok iparosok es ipariskolák számára" 
e z im ii  vállalatra, melyet az államkincstár nagy anyagi áldo
zatok árán tartott fenn. Sajnálattal kell azonban tapasztal
nom. hogy e vállalat épen az érdekelt iparosok részéről nem 
részesül eddigelé kellő figyelemben és támogatásban, ni inéi- 
lógva természetes, hogy a mintáknak még további kiterjesz
tését nem helyezhetem kilátásba.

Ellenben hajlandó vagyok megfontolás tárgyáva tenni 
es fokozatosan megvalósítani a nagygyűlés azon óhaját, hogy 
az iparosok érdekeit szolgáló megfelelő mintákkal felszerelt 
nyilvános rajztermek létesitessenek. melyek nézetem szerint 
legczélszerühben a fennálló ipar- ktatási intézetekkel kapcso
latban szervezendők. II v önálló intézmények szervezését 
azonban nem helyezhetem kilátásba, mert ez oly pénzügyi 
áldozatukat kivárnia, melyeket a kincstár egyéb iparoktatási 
érdekek sérelme nélkül ez idő szerint nem hozhatna

Végül még csak a tanoncziskolák tandíjmentességére 
vonatkozólag értesítem, hogy ez ügyben a minisztertanács 
mar határozván, ebbe befolyni most már nem áll mó
domban.

Az ipartestületek portomentessége.
K régóta újból és újból hangoztatott kivánalom tárgyá

ban a keresk. miniszter ur m. évi deez. B-ikán kelt rende
letével arról értesített bennünket és a központi bizottságot, 
hogy a „Postai Rendelelek Tára" 1887. évf. 20. számában

\
20,734. sz. a. közzétett rendelettel az ipartestületeknek a 
portómentesség a lehetőség határáig már engedélyeztetett s 
Így ezen kedvezményt, tekintettel a portómentesség alapel- 
veirc, valamint az annak lehető korlátozását ezélzó határo
zatokra nem terjeszthető ki.

Az ipartiirvényekkel kapcsolatos ügyek.
Az egyes elvi kérdésekre nézve egyesületünk övröl-évre 

hűséges tanácsadója a kereskedelmi kormányzatnak s a lefolyt 
évben is számtalanszor foglalkoztunk azokkal a kérdésekkel, 
melyek az iparlörvónynyel szoros kapcsolatban vannak. Ezek
ről a következőkben számolunk be :

Képesítési ügyek
Arra a kérdésre, hogy a borbélyok és a fodrászok külön 

parigazolvány nélkül fel vannak-e jogosítva hajtüket, haj- és 
fogkeféket, illatszert, szappant, szájvizet és bajuszpedrőt áru
sítani. a következő választ adtuk:

Minthogy az ipurtörpény 50. §-a szerint minden iparos
nak joga van úgy saját, mint mások iparcikkeit eladni : mivel 
továbbá a hajtők, haj- és fogkefék, illatszerek, szappan, 
bajuszpedrő és hasonló czikkek használata a borbély- és 
fodrászipar gyakorlásával szorosan összefügg : ennélfogva a
borbélyok és fodrászok iparjogositványuk alapján jogosítot
taknak tekintendők arra, hogy az emlitett czikkeket külön 
iparigazolvány nélkül elárusítsák.

Ipartestületi ügyek.
Ipartestületi szakosztályunk, melyben az összes fővárosi 

ipartestületek egyesítve vannak, az aktuális ügyekkel állandóan 
foglalkozik s egyes kérdéseket azáltal tesz aktuálisokká, hogy 
velük foglalkozik-

A múlt évben az iparliatúsági biztosok tiszteletdijának 
a hatóság által való fedezése tárgyában intéztünk az emlitett 
szakosztály nevében fölterjesztést a székes-főváros tanácsához. 
Ez előterjesztés lényege ez volt:

A szakosztály természetesnek találja, hogy az iparható
ság i biztost, a ki az ipartestületi elöljáróság ülésein megje
lenni s a békéltető bizottság tárgyalásait vezetni tartozik, ezért 
a gyakran fárasztó, de mindég időbe kerülő és bizonyos 
magasabb képzettségei, szakügyekben pedig nagymérvű tájé
kozottságot és avatottságot megkövetelő működésért tisztes
séges díjazás illeti meg. De viszont azt is természetesnek 
találja a szakosztály, hogy a felügyelet és ellenőrzés költsé
geit ne az ipartestület, a mely felügyelete és ellenőrzése alatt 
áll, hanem a hatóság viselje, mely a felügyeletet és ellen
őrzést a törvény értelmében azért rendelte el, mivel ez ható
sági és közérdek-

A szakosztálynak továbbá az a nézete, hogy aki vala
mely testület fölött hatósági felügyeleti jogot gyakorol, annak 
teljesen függetlennek kell lennie a felügyelete alá helyezett 
testülettől : ez a függetlenség pedig csorbul az által, hogy a 
testületnek a tiszteleldij változó megállapításával módjában 
van a biztosra szolid nyomást gyakorolni-

Azért sem méltányos továbbá, a szakosztály nézete 
szerint, hogy a tiszteletdij költségét az ipartestület viselje, 
mert annak úgyis sok kiadása van, s Így történhetik meg az 
a lealázó eset, hogy egy ügyvéd-biztosnak 1U0 —120 forint 
évi tiszteletdijai juttatnak, mert több nem telik az ipartestü
letiül. így történt az is, hogy egyik iparhatósági biztos a bíró
ság utján kényszerült tiszteletdiját megitéltetni.

Mem szüntette meg azt a visszás állapotot a kereske
delemügyi miniszter urnák az a rendeleté sem, hogy az ipar- 
testületek az alapszabályaikban rendezzék a tiszteletdij kér
dését. Volt arra is példa, hogy a miniszter ur által kívánt 
alapszabálymódositásnál a testület 100 forinton állapitól meg 
a biztosnak, mint kénvszer-tiszteletdijat, azután újévre 500 
forintot utalványozott részére. Ebben az a felfogás jutott 
kifejezésre, hogy a testület szivesen megadja a magasabb 
tiszteletdijat a mostani biztosnak, de nem köti le magát a 

I jövő ismeretlen biztosával szemben. Ezt a kényelmetlen hely-
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zetet n szakosztály nem tartja méltónak sem az iparlostüle- 
tekhez, sem az iparhatósági biztosokhoz, s mint a kérdésnek 
véleménye szerint, egyedül helyes rendezését azt javasolja, 
hogy a hatósági biztost a hatóság díjazza, s a ható ág álla
pítsa meg a tiszteletdijat ipartestületenként, a tagok szám
arányához és a testület jövedelmének mértékéhez képest.

A fővárosi tanács válasza nem volt kedvező. A tanács 
a következőkben intézte el e kérést: Minthogy az egyes ipar
testületekhez kijelölt iparhatósági biztosok a főváros közigaz
gatási személyzetének státusában nőin foglaltatnak, de állásuk 
és működésűk minőségénél fogva oda nem is sorolhatók ; 
minthogy továbbá az iparhatósági biztosok részére törvény 
szerint díjazás különben sincs megállapítva, ennélfogva az 
országos iparegyesületnek erre irányuló kérelme nem telje- 

' slthető.

Az elvi fontosságú határozatok direkt megküldése érde
kében a következőkre kértük a főváros tanácsát.

A budapesti ipartestiiletek régóta érzik annak a hátrá
nyát, hogy olyan elvi fontosságú határozatokról, a melyeknek 
rendelkezése igen közelről érdekli az ipartestületet s az abban 
képviselt iparágak gyakorlóit, nem értesítik az ipartestületc- 
s így a döntvényszerü határozathoz sem a tagok nem alkal
mazkodhatnak, sem az ipartestületnek nincs módjában, hogy 
a határozat által nyújtott előnyt tagjainak és iparuknak javára 
kihasználja. Ebből a kétségtelen tényből kiindulva ipartestü
leti szakosztályunk legutóbbi üléséből felkérte igazgatóságunkat 
hogy keresse meg a tekintetes székesfővárosi tanácsot, mél- 
tóztatnék olyan alkalommal a mikor valamely elvi fontosságú 
vagy az ipartestületek érdeklő határozatot az elsőfokú ipart 
hatóság részére szétküld, annak egy-egy példányát az ugyan
csak hatósági teendőket teljesítő budapesti ipartestiiletek ré
szére is kiadni. Tekintettel arra, hogy a kívánságnak helyes 
és megokolt voltát több gyakorlati eset is bizonyítja; tekin
tettel továbbá arra, hogy az amúgy is kővel sokszorosított 
határozatoknak további huszonegy példányban való kiadása 
a tekintetes tanács rendelkezésére álló segédszemélyzet mun
káját lényegesen nem szaporítja s igy költségbe is alig kerül 
de semmiféle nehézséggel nem jár ; a szakosztály kívánságát, 
igazgatóságunk magáévá tette és kéri a tekintetes székesfő
városi tanácsot, hogy az elsőfokú iparhatóságnak megküldendő, 
elvi fontosságú határozatokat ezentúl a székesfővárosi ipar- 
testületekkel is közölni méltatúztassék.

A fővárosi tanács ez alapon kimondotta, hogy tekin
tettel a kérvényben felhozott méltánylást érdemlő indokokra, 
az iparügyekben hozott elvi fontosságú, vagy döntvény jelle
gével biró határozatok vagy rendelkezések jövőre az érdekelt 
ipartestülelekkel is közlendők.

(A z Országos tpareg-yesülot jolentóset jövő 
számunkban folytatjuk.)

A betegsegélyzö pénztári kiküldöttek uj 
választási közgyűlése.

Mint köztudomású, a betegsegélyzö pénztár kiküldöttei
nek f. é. február hóban tartott választását az V-ik kér. elöl
járóság, mint a betegsegélyzö pénztárak felügyeletével meg
bízott iparhatóság, megsemmisítette, s uj választást rendelt 
el, a mely e hó 23-án (hétfőn) este 9 órakor fog megtartatni 
az ipartestület ujvilág-utezai üléstermében.

Ez alkalomból különösen felkérjük a segédek figyelmét 
hogy választó joguknak gyakorlása czéljából saját jól fel

fogott érdekükben — minél számosabban jelenjenek meg s 
törekedjenek ezen kizárólag a segédi kar érdekeit szolgáló 
—  intézmény élére oly férfiakat állítani, a kiknek múltja, 
józan gondolkozása és megbízhatósága teljes biztosítékot 
nyújt arra nézve, hogy működésüket nem a mollékczélokat 
szolgáló s személyes érdekből fakadó egyenetlenség és áldat
lan viszálykodás felkeltésére, hanem kizárólag és egyedül o 
humanitárius érdekeket szolgáló intézmény fejlődésére, meg
izmosodására és felvirágoztatására fogják szentelni.

Kívánatosnak tartjuk azt ezt annyival inkább, mert 
ugy értesülünk, —  hogy daczára azon jóakaratnak, a mely- 
lyel a testület vezetősége a betegsegélyzö pénztár iránt visel
tetik, —  mégis határozottan előtérbe lépett azon eszme, hogy 
a mennyiben oly elemek kerülnének a pénztár intézőségóbe, 
a kik akár felfogásuk különlegosógénél fogva, a békés csakis 
az összesúg érdekét önzetlenül szolgáló és minden mellék- 
czéloktól, ment együtt, működésre zavarólag és bénitólag hal
hatnának : az esetben a testület választmánya a pénztári
ügyek intézésétől visszavonul, s megteszi a szükséges lépé
seket a testületi betegsegélyzö pénztárnak a kerületi betog- 
segélyző pénztárba leendő beolvasztása iránt Hogy pedig ez 
mit jelent? azt fölösleges hosszasabban magyarázni: bővebb 
felvilágosítással szolgálhatnak azon testületek, a melyeknek 
pénztárai ilymódon beolvadlak s a hol a segédek nagyon is 
keserű csalódásra ébredtek, mert úgyszólván elvesztek a nagy 
tömegben, mint a csepp a tenger vizében, s ügyes bajos 
dolgaik elintézésénél még csak számításba sem jönnek.

A fodrász-segédek betegsegélyzö pénztára eddigelé a 
legmesszebbmenő kedvezményeket nyújtotta tagjainak s a 
szakmabeli vezetés mellett igen szép anyagi eredményt mula
tott fel, ugy hogy egyike a legrendezettebb viszonyok között 
élő pénztáraknak, s minden jel arra mutat, hogy, elöreiáló 
gazdálkodás mellett, a tagoknak nyújtandó kedvezmények 
száma a jövőben is nem apadni, hanem gyarapodni fog.

Ennek azonban egy elengedhetetlen feltétele van, I. i. 
az, hogy a segédi kar intelligensebb és komoly gondolkozása 
része vállvetve törekedjék a maga kebeléből oly férfiakat 
választani az ügyek intézésének élére akik, nem a már jónak 
bizonyult rendszer felforgatására és zavarok előidézésére, 
hanem fontos feladatunk teljes tudatában minden erejükkel 
arra törekszenek, hogy a békés egyetmiiködés szem elölt 
tartása mellett a pénztári tagoknak a lehelő legcsekélyebb 
áldozatok árán a lehető legnagyobb kedvezményt nyújthassak.

A legközelebbi választás tanúságot fog tenni arról, hogy 
a fodrász segédek birnak-e elég érzékkel saját ügyük iránt, 
vagy pedig átengedik magukat a közönynek, hogy aztán ugy 
arassanak, amint vetettek.

Majd elválik!

Különfélék.
A  k i s i p a r o s o k  h a r e z a .

— Saját tudósitóinktól. —

Ma busz esztendeje lépett életbe a kereskedelmi és 
iparkamarákról szóló 1868-ik évi VI. t.-cz., amelynek értel
mében a kamarai tagok mandátuma öt évre szól. A leg
utóbbi ötéves cziklits az idén ért veget és a kamara újjá
alakítását intéző központi bizottság mára tűzte ki a buda
pesti kainaratagoknak a következő öt esztendőre szóló vá
lasztását.

A budapesti kamara kerületéhez tartozik : l'est-I’ilis- 
Soll-Kis-Kuimiegye 10.214 iparossal és 8ö21 kereskedővel : 
fejér vármegye 2841 iparossal es 822 kereskedővel; Buda
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pest. székes főváros 12.891 iparossal és 9502 kereskedővel; 
Kecskéméi 111. j. I'elr. város 1029 iparossal és ;!4I kereske- 
kedővel es Székesfehérvár szab. kir. város 1128 iparossal és 
1119 kereskedővel; A budapesti kamara 1(1 beltaggal választ 
többet, mint a többi kamarák. Beltagjainak száma: a keres
kedelmi osztályban 215 rendes, és S póttag ; az iparosztályban 
szinten 24 rendes, 8 póttag. A kültagok száma a beltagokéval 
egyenlő, úgyszintén egyenlők e két rendbeli tagoknak jogaik 
is. Ezeken kivid választ a kamara levelező-tagokat is, a szük
séges arányos számban és helyeken, saját belátása szerint 
és nem tekintve a kereskedői vagy iparos minőségre. A kül
tagokat a kamara, területén fekvő egyes külső választókerü
letek sajal lakhelyükön még a múlt hét folyamán megválasz
tották és igy ma kizáróan beltagokat választottak.

Egészen csöndben kezdődött meg a választás a Vigadó 
első emeletén. Reggeli nyolez órakor ült össze a két szavazat- 
szedő bizottság, az egyik, a kereskedelmi osztályé, a folyo
sónak jobbra eső termében ; a másik az ipar-osztálvó, a 
baloldalon.

De annál izgalmasabb volt. a küzdelem a bal teremben. 
A kisiparosok mérkőztek meg a nagyiparosokkal. Mindegeik 
párt külön kortesirodából intézte a harezot, amely különösen 
Káth Kúrolynak, az iparművészeti múzeum igazgatójának, a 
kamara volt alelnökének személye körül forgott. A kisiparosok 
akik a kalap-ulezai Sas-házból reggel tömegesen vonultak 
fül, a hivatalos sárga lista több jelöltjét átvették a maguk 
szavazólapjára és a többiek ellen erősen küzdöttek, de törek
vésük különösen arrn iránytűt, hogy Mát hot, kibuktassák. 
Olyan hévvel és izgatottsággal ment ez, akár egy képviselő
választás. Kortesfogások nem hiányoztak. Egyik párt a fel
hívásába belevette a másik több vezéremberének a nevét és 
igy megtörtént, hogy egyik a másik szavazólapját adta át az 
elnöknek. A bizalmi férfiak alig győzték egymást és a jegy
zőket ellenőrizni és a bejárai előtt naphosszat tolongás volt. 
Különösen estefelé özönlöttek a választók, akiket jórészt ti 
buzgó kortesek hoztak a Vigadó előtt rendelkezésre álló 
fiakereken.

A szavazásnak este nyolez órakor lett vége- A keres
kedők részéről 873 szavazatot adtak be. Mindkét bizottság, 
bár a munkálatok meglehetősen kimerítették őket, rög,tön 
hozzálátott a szavazatok összeolvasásához.

A kereskedők bizottsága hamar elkészült a szkrutinimn- 
mal. A hivatalos lista mindössze azzal a változással ment 
keresztül, hogy amint l'önnebb jeleztük Bruszt Jakab 
helyett Paunoz Sándort választották be póttagnak. Ilyenformán 
a kamara kereskedelmi osztályának tagjai lettek :

1. Rendes tagok : Abeles Zsigmond, Brázay Kálmán, 
Breituer L. Zsigmond, lirüll Ármin, Császár Jenő, Diviaezky 
János, Fiirst Jakab, budai Goldberger Bertold, Uuttmann 
Ádám. II üt ti Tivadar, 1 levessy Ödön, haraszti Jelűnek Henrik, 
Kőim Gábor, l.ánczy l.eó, Lukács József, Mössmcr .József, 
Müllor Vilmos, l'ollák József, Schmiedl Sándor, Sehwarz 
Bajos, Singer Bernát, Sehlesiuger Pál, I Ilmáim Emil, \\ cisz 
Bortold. II. Póttagok • Aucr Böbéi t, lícck Adolf, Hartensteiu 
Zsigmond, ó-moraviczai Uolnrich Eerenez, Mautner Adoll, 
Paunez Sándor, Sáborszky Ede, VVabl Béla.

Az iparosok részéről éjlel utáni három óráig tartott a 
számadás. A választás a kisiparosok teljes győzelmével ért 
véget. Jelöltjeik egytöl-egyig bejutottak, ami főleg a sasok 
érdeme. Az egynapi harcz lőczelját is elérték, kibuktatták 
Rátli Károlyt, aki a beadott 1738 szavazatból mindössze 
090-et kapott. Azok közül a rendes tagok közül, akik be
jutottak. a legtöbb szavazat, 10(14 esett lungler Gyula, a 
lakatos iparlestiilet elnökére, a legkevesebb 899, Eisolo József 
kazángyárosra.

A győztesek listája a következő :
1. Rendes tagok : Bticbard-Bélaváry Kornél, Boros Soma, 

Delmedieo Ágoston, Eisele .lozsel. Hatvani Deiilsch S.indoi, 
Tóvárosi Fisebor Ignácz, lovag Fáik Zsigmond, (ilattfclder 
Jakab. Jungfer Gyula, Krausz Adolf, Katzcr Józsid', Kozilek 
János, Bégrády Károly, l.inzer Imre, Madary (labor. Major 
Péter, B. I'ueher József, Rauseli Ferenez, Stadler Karoly, 
Sí banda Venczel, Török György, W'olfner Bajos. Zilterbart 
Karoly, Zimmermann Bernát.

II. Póttagok : Blazek Adolf, Germán Gyula, Gráf József 
.loszt Péter, Sehábort Sándor, Szóbele József, Wagner Jenő 
dr., Weissmann Adolf.

A liajmiivesz szerencséje. A párisi színésznők és előkelő 
hölgyek világfiban valósággal eseményszámba megy, hogy a 
leghíresebb párisi fodrász, aki a sütövassal és fésűvel négy 
milliót szerzett, a magánéletbe vonult vissza. Eddig még 
nem akadt Figaró tanítványai közt egy se, aki a „nagy 
Marcel" helyét betölteni képes lett volna. A hasonlithatlan 
liajmiivesz szerencséjét Sarah Bornhardtnak köszönhette. A 
nagy trugika, amikor még az Odéon színház jelentéktelen 
szinésznöje volt, abban excellált, hogy nem akadt társnői, 
közt egy se, aki ne utálta volna. Egy napon aztán valamire
valóbb szerepet kapott és türelmetlenül várta azt a Figarót, 
aki akkor Paris legkeresettebb fodrásza volt. Sarah gyűlöl
ködő társnői azonban úgy intézték a dolgot, hogy a híres 
fodrásznak ne legyen ideje a „kiállhatatlan" vörös fejét 
személyesen munkába venni. A fiatal színésznő már keserű 
könyökét ontott mérgében, amikor egy félénk, ügyetlennek 
látszó fiatal ember állított he hozzá, aki dadogva mondta 
el, hogy inr. Florent akadályozva lévén, maga helyett segédét 
küldte. Sarah Bernhardnak Kennedy Hanna szerepében 
kellett fellépnie és a félénk fiatal embernek fogalma sem 
volt róla. hogy az illető frizura hogy néz ki. Egy ekkor 
modern frizurába kezdett tehát, de a fiatal leány kikapta 
a kezéből a lesüt és maga kezdte cl csavargatni és befonni 
a hajfürtöket, inig egyszerre csak rárivalit a szótlanul álló 
fiókhaj művészre :

... No, most láthatja, hogy akarom. Tűzze f e l ! A
fodrászsegéd engedelmeskedett és a sikerült frizura nagy 
tetszést aratott és általános feltűnést keltett. Másnap Florent 
fodrász műhelye ostrom alatt állt, de azott megjelent szépek 
mind Maróéi segéd által akarták magukat megfésültetni.

- Azt a gazembert elcsaptam ! —  mormogta fogai 
közt dühösen a mester, de a „gazember" abban a pilla
natban Sarah Bernhardtnál járt, akinek a segítségével önálló 
üzletet nyitott. Nem sok idő telt bele, Marcel legelső fodrásza 
lett Párisiink, akinek műhelyében az előkelő{világ hölgyei 
adtak egymásnak találkozót, mig Florent mester, aki a 
bosszúálló művésznőt annyira megsértette, elhomályosult ős 
a legjobban fizető fejeket mind elvesztette.

Egy poete a borbélyok ellen. „Harmatcseppek" czim 
alatt egy kötet költemény jelent meg Vásárhelyen, Farkas 
Károly irta, még pedig, mint előszavában is mondja, azért, 
hogy „Ki mit tud, álljon elő, hadd olvassa az emberiség." 
A derék Farkas Károly nagy ellensége lehet a borbélyoknak, 
melynek bizonyságául közöljük az alábbi hangulatteljes 
költeményt: ,

H a jn y  íráskor.
Átkozott a borbély ollója,
Fsak ez az nj divat ne vóna 
Oda minden díszem, koronám:
(; < i nd ö r h aj a m hogy 1 enyirátám !

Őseinknek m ily szép arczképo,
Dús hajzatuk vállukat érte.
Kz volt díszük ez körömijük.
Hasonlók nem vagyunk liozzájok!

Ott van Zrínyi, ott van Frangopán,
Hlmerengek szép festett haján.
F.zennel hát most fölfogadom :
Hajam többé lo nem nyiratom!

Ha Farkas ur fogadását megtartja, akkor néhány év 
múlva Vásárhelytől Szegedig ér a haja, kivált, ha valami 
jóféle konöcscsel kein Frangopán Kristóféhoz hasonló fürtéit.
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A budapesti fodrász segédek betegsegélyző pénztára 
orvosainak névjegyzéke.

K lle i iő r z ö  o rv o s o lt  :

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

2— 3 óráig, ünnep- és vasárnapokon 8 0 óráig ;
IV .. V II .. V il i . ,  I X ,  és X . kerületekre:

Dr. Jóba Adolf, VII kér., Uarcsay-utcza 3., rendel d. n. 
3 — 4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 9 óráig.

Kezelő orvosolt :

Hudai oldalon :
Dr. Stipanics Elek , 1 . Krisztina-tér 7. szám.
Dr. Rozenzweig Adolf. I I . , Fó-uleza 59. szám 
Dr. Berger Lipot, I I I . .  Mókns-uteza 14 szám.

ímQ

A  „ T Ö K É L E T E S S É G * 1 lel
lesen ártalmatlan, fö l t é t l e n ü l  
b iz to s  h a tá sú ,  a n t i s z o p t lk u s  
ós hy^ ion lkuB

H ÖLGY-ÓVSZER.
tXem gtimmi i 1 doboz <20 db ;i 2 í 
í r t  i l'J db. 1.30 használati ntasi
lássál. U tá n v é t  m e l le t t  16 k r r a l
több. Magyarországi főraktár : 
F Ü R E D I  L .  B u d a p e s t ,  Vll/ío.

| « )v«u a utcza 24. Diszkrét szétküldés. I
Törvény. bevez. E l á r u s i t á s r a  k itűn ő  ozikk. !

védjee.v. fodrász uraknak legalább (> doboz
vételénél Hu százalék árengedményt
és postabermenttsseget nyújthatok.

Pesti oldalon :
Dr. Bodor Zsigmond. \ 1., Király-u. 7(1
Dr. Csányi Aladár, \ II.. ('.sömöri-ut i2i?. szám.
Dr. Cseley József. IX. (jlloi-ut 79. szám.
Dr. Drechszler Dezső. Vámház-küml 19. szám.
Dr. É rti Géza, V il i  . .József-] törül 87. szám.
Dr. Szinessy József. Vili., .lószef körút 29. szám.
Dr Horváth Sándor, VII. KoUenbiller-uleza 44. szám. 
Dr. Po litzer Alfréd. V., Nádor-utcza <> szám.
Dr. Ungár Imre, VI.. Teróz-körut 30. szám.

Kőbányán: Dr. Schöníheil Mór. X., Kápolna-utcza.
Külső váczi-uton: Dr. Renyi Béla , V.. Váezi-ul 74. szám.

.laró betegeket az ellenőrző orvosok kezelik, a meg
jelölt rendelési órákban díjtalanul.

Az ellenőrző orvos házhoz is hívható sürgős esetben, 
ha a kezelő orvos igen messze lakik és ha valamelyik kezelő 
orvos a látogatást megtagadja, vagy pedig a beteg különös 
kívánsága, illetve beléhelyozett bizalma esetén.

Fogorvosok :

A pesti oldalon :

Dr. Grósz Sándor. Károly-körnt 7. sz.
Mezey Péter. Muzenm-köriit 21. szánj. II. emelet. 
Junger József. VIII., Rökk Szilárd-utcza I I .  szám.

A budai oldalon :

Dr. Kolin Dániel. II. kér., Fő-utcza 7. szám.
A kezelőorvosok a fekvő betegekét kezelik, ki is min

den látogatásnál qj v̂ e végre a pénztfir által kiadott szelvényt 
kap a tagtól.

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

A foghúzást a nevezett urak cgv-egy szelvény ellenéhen 
teljesitendik.

A z  ii/asif/atósáf/.

t'eli'lős szerkesztő : D om bay  B éla . 

kiadja : a Vörösm arty  nyom dai és k iadói részvény  

társaság.

*

*
4<

*
$

4<
«

4<
4<
4<
*
*

Felelős szerkesztő :

Dr. S zék e ly  Béla. S im a f e re n c z .
Radikális, szókimondó újság.

Ma, a mikor mindenki csuszik- 
mászik, szükség van egy egyenes 

független, élestollu ujsagra.
A Függetlenség a legolcsóbb po li

tikai napilap

Előfizetési árak :
Budapesten :

egy hóra . frt 85 
negyedévre 2 „ 50 
él évre . . .  5 
egész évre 10 —

Vidékén :
egy hóra . I frt 
negyedévre 3 
félévre. . .  6 „ 
egész évre 12

s s/aiii ara

«  _ _ _ _ _ _  ^
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Te le f on  1234.

! Stern Ármin és társa
FIrASNER IrAJOS

villanyerövel berendezett
aczéláru-kereskedését és müköszöriilését

Budapest, V ili., József-körut 21. sz.

Budapest,
\ V., Vaczi-körut 18. szám.

| Kefeáru különlegességek.
0 11 »■ i> «< T l. (' lY 'li. h a j ko  f é k , h a ju s z k e fé k , fo g -
Jj k e fé k ,  fé s ű k  és minden a fodrász-szakmába viígú 
|  czikkok. legjobb bel- és kiilliildi gyártmányok

\ nagybani raktára.
1$ B é r l e t t i ó k o k  l e g c z á l s z e r ü b b  b e r e n d e z é s e .

jl Vidéki rendelmények utánvétel mellett leg- 
f pontosabban eszközöltetnek, m eg  nem felelő

aruk visszavétetnek.

Ajánlja :

Borotválókés je lle l: Bengal, 
.Johnson, Dodge, 7 csillag, 

.Johnbarber, Pearson,
K romvolt., IMbifen, .John- 
heilfort, stb. legjobb öb
lösre köszörüléssel, min
den szélességben, darabja 
I (10. 1.70, 2 , 2.25, 2.80,

3.— irt.
Borotválókés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból, ön borotvál ni 
való, darabja 1. — . 1.25, 
I 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. I 0, 2.50. 2.70.

11. , 3.40 irt,
Báriyánt Hajvágógép 5 - 
Báriyánt Szakálnybó 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5.50 
Amerikai Szakáinyiró 5’ — 
Fenöszijak darabja S0. 

1)0. I , 1.20, 1.50,
2. —, 2.50 3, - írt. 

Lehúzó kövek darabja I.
25 1.50, 1.80, 2.— . 2.25, 

2.50, 2.80, 3 — , 3.50 írt.
Hajfodoritóvas német és valódi franczia, du

da .40.— .50. — 410 kr.
4 50,5.— , 5.50,6.— .

2.— , 2.50,1.50,

fe lvétetnek  a k iad ó h iva ta lban , 
Budapest, József-körul 14.

KÖPÖlyvas darabja 4.
0.50, 7.50, 8. írt.

Érváao darabja 1.40,
2.KO, 3 írt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2.50. 2.80, 3. — , 
4. Irt. Fog-vas fogó, (német és elorajz után is) darabja 1.50 I.SO, 
2 . 2.25. 2.50, 2.KO, 3 frt.

Köszörülések ára :
I ’orol vakés. wi uiyonon öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50 

00. 70 kr. vastagok vagy újak KO kr. és 
aj vágó olló 30 kr.

■frt, darabonként. I j él 30 

M egren d e lések  v id ék re  gyorsan  és pontosan eszk özö lte tn ek

Z o l l i ie r  C iyörgT
utóda.

■■ i.§3» g«» H» H» ■■ sa Iá. i
első m. g ő z  és v illa m o s  m ü. b o m o r u  b o r o t v a  Is ö s z  ö r ü  1 d é j é t és aczé l á ru  raktárát.

B oro tva  k ése it n legh íresebb  angol és ném et gyárakbó l, saját hom orú, fó lhom nru  és fran czia  köszörü lésse l.
J o l i  I I  S O I ! 7 irsillagc »s. l ’ ipa és nyil.

onlnidill és S. 1 ’aarson. Time
lb«ngall. \\’ (»i f korona.)
G Körző1 t•s a legjobb

el. A leni j<*lüsott késeket
áron szál Üti iin Keskeny

s 1.01 >. Széf1 *s 1i.7(). 1 gyanez
80 Kél sző les 2 Kgész

T
•—r—l ’ ipa g West' 

szárnya jel 
■ leim Hnrh.r 
Zaoral 1 jeli, 
a következe 
1.50 l-clszéln- 
egész finom .
széles 2 20 . Továbbá haj vágó ollók franczia adnia, legjobb 
acz.élbél. 150-tól 3 l'rlig. Helga borotva feiiő-kövekel é-

s/ijakat Bagaria bei ből is.
H r e s a n t  . t l o d e l i -  v.dódi u h u t . hajvág"gé|, Brown &. Sharpé 
Mfg Co H á ro m  gépel lu'lvellesit. a meslani legújabb szerkc'zelbd,
vág: 7 1......... egy fésűvel: 6 50.2 fésűvel: 7. Szakái vágó

f ti ////// 4.80 és ' , mm 5
J t i v e l l  a  la  B r c * a n t  legjobban ajánlható bajvágógép, vág;

angol 
i feilő-

• 1 -10 mm fésű nélkül : 4.20, egy fésűvel : 4.60. 2 fésűvel 5.— 
I*ric\st valódi amerikai bajvágó gép Patent Columbián V ág :
• *»- 7 10 mim/ egy nikkelfősii vei 4.40. 2 fésű ve i: 4.80. Szakállvágó 4.60.
F ra n c ia  lia j v á g o g e p e k  Bariquand és Marretól. Vág: 
•r* 7 —10////// 1 fésű vei 3.60, 2 fésű v e i: 4.10. Szakáll vágóo.o 1 2//////2.80.
A francia Glippers 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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*Dankovszky István
illatszere vára és haj iiaevbaiii keresketlese.

<s_. ’ #

Ezen 25 év óta fennálló

leghíresebb es legjobb bevásárlási forrás
czcnlul

Budapesten, W  , 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 fodrász-kellék és 
berendezés nagy mennyiségben impozánsan el van helyezve.

Megtekintésre méltó e dús választék, hol még a legkisebb, a lodrász és borbély szakmába 
vágó tárgy is, legjobb minőségben és mégis igen előnyös arakon kapható.
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i l l a l t á s z a l  l eg 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-Cologne, Eau-de-Qu'mine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinalgre-de-Toileüe / / s < .~ - 

ROB. GREENSILL-féle speczialitások. úgymint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.
V i a s z k h a j  k e n ő c s ö k ,  J la  j fe s tő s z e rek ,  / t r i l l a a t in c k ,  Ha j><*-./>ctl r ő k ,  H a n d o l i n c k  I i n a i i / c r c k

1 ö i lc t t c -s z a  jtj>a n ő k ,  A e lh e r ik i i s  ola ja i:.

Haj és szaká lvágó  gépeim á ra  tidvalevó 'leg majdnem negyedrészével alászállt. A  
többi fodrász és borbé ly  eszközök is, tömérdek külföldi bevásárlása im nál fogva  is elcK 
nyösebbek, mint eddig  jegyeztettek.

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

örösmurty nyomdai ós kiadói részvénytársaság. Budapest, Józscl-körut 14.
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