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Kiadóhivatal:
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Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. 
Haasonstein es Yogler, továbbá 
Kekstein 13. hirdetési ügynökségé.

A közegészségügy és a fodrászUzletek.
Régóta kísért már ezen kérdés a főváros tiszti orvosai

nak elméjében e.s azoknak hivatalos szobaiban. Vajúdása 
már néhányszor a napi sajtó hasábjaiban is nyilvánult, sőt 
az arnbiczió ós a határt nem ismerő szakbtizgúság némelyik 
tiszti orvos nyugalmát annyira megzavarta, hogy mint tapasz
talhattuk a III kerület tiszti orvo-a Don Kizsott módjára 
szélmalom elleni harezot kezdett az ó-hudai lödrásziizletek- 
ben képzelt bacziilus milliárdjai ellen. Így elrendelte, hogy 
nemcsak a munkaeszköz fertőtlenítésére karhol-oldat tiasz- 
náltassék, turném azt is, hogy még a köpöiá lakban is más. 
szokásos anyag helyett karbolos viz. tartandó. De mind
nek tetejében azt irta elő, hogy a hujlmlladékot minden haj
vágás után azonnal össze kell söpörni és elégetni

A fő- és székváros tiszti főorvosa, Dr. Schermarm Adolf 
ur most végre hozzálátott, ezen ügynek egyöntetű rendezé
séhez. Nehogy ezután is minden kerületben más-más rend
szer legyen. Követendő és mind a 10 kerület polgárai más
más módon zaklattassanak; a tiszti főorvosi hivatal egy 
szabályrendeletet dolgozott ki. a mely fodrászüzletek tisztán
tartását és a munkaeszközöknek fertőtlenítését szabályozza. 
És sietnünk kell annak kijelentésével, hogy ezen nehéz föl
adat elérésére a tiszti főorvos szabályrendeletében semmi
féle bűzt terjesztő eljárást nem követel; sem karból, sem 
szublimát, sem pedig jodoform használatát nem Írja elő, 
hanem igen okosan — a tisztaságra fektetve a fösulyt — 
minden eszköz, bútordarab, fehérruha sth. megtisztítására, 
vagy mondjuk, már, hogy fertőtlenítésére U " o -o s  s z o d a  oldat  

használatát rendeli. És igy ezen szabályrendelet alkotását 
és törvényerőre emelését csak örömmel üdvözöljük, a tiszti 
főorvos urnák pedig nagy köszönettel tartozunk, inért ezután 
minden horbély-lödrász ismerni fogja kötelességét, azt szíve
sen teljesiti majd és legalább nem lesz többé kitéve több
féle fölfogásu és irányú emberek szeszélyeskedéseinek.

A szabályrendelet, mely csak most fog a fővárosi 
tanács elé terjesztetni, a tanács által való elfogadása után 
pedig a törvényhatósági bizottság által fog tárgyaltatni, 
igazán sok jó és hasznos rendelkezést tartalmaz, melyek 
kivihetőségénél fogva hozzá fognak járulni a nagy közönség 
bizalmának megerősítéséhez, a közönségnek azon részében I

pedig, a hol a fodrász iránti bizalom már teljesen hiányzik, 
ismét gyökereket fog verni és több kedvvel fogja fölkeresni 
régi fodrászát, mint eddig tette és az önkezűleg eszközölt 
borotválkozás meg fog szűnni végkép.

Vajha igy volna !
Igaz. hogy a szabályrendelet tervezete a sok jó ren

delkezése és okos intézkedése mellett tartalmaz két oly 
szakaszt is, melyek talán tudományos szempontból helyesek, 
de melyek technikailag majdnem, vagy éppenséggel ki. 
viheíetlenek.

A 7. szakasz, t. i. a kefék, fésűk, stb. nem fémből 
készült mintaeszköz tisztán tartását oly túlzott formájában 
követelik, mely fizikai lehetetlenség. Azt hja ugyanis elő, 
hogy a fentemlitett eszközök c s a k is  e g y  v e n d é g  k i 
s z o lg á lá s á ra  h a s z n á la n d ó k  l e g y e n e k ,  tehát minden egves 
vendég kiszolgálása után kefe, fésű stb. 3%-os forró szóda
oldatban tisztitandók meg.

A 8. szakasz pedig a fehér ruha használatát szinte ily 
túlzott formában követeli, mint a kefe. fésű stb . . .

K két szakasz rendelkezései ellen — mint olvasóink 
alantabb látni fogják észrevételeinket megtettük és hisz- 
sz.ük, reméljük, hogy úgy a tiszti főorvos, mint a fő- és 
székvárosi tanács, de in ultima forma a törvényhatósági 
bizottság indokolt kérelmünknek elegeit téve, az általunk tett 
módosításokat elfogadni fogja.

íme e két szakasz elleni tett észrevételeink, illetve 
módosítások, melyek már f. é. május hó 19-én a tiszti fő
orvos urnák fölterjesztettek :

A tiszti főorvos ur lojális eljárása tette lehetővé, hogy 
a budapesti borbély- ós fodrász ipartestület elnöksége az 
alkotandó szabályrendelet tárgyában még ideje korán érde
keinek megvédése czéljából, a kővetkező észrevételeit meg
tehesse.

Alólirott elnökség ugyanis méltányolni tudja, hogy a fő- 
és székváros hatóságai minden terén oly viszonyokat alkos
sanak, melyek egy nagy és müveit főváros követelményeinek 
megfelelnek. És igy méltányoljuk, sőt örömmel fogadjuk 
a tiszti főorvosi hivatal által kidolgozott szabályrendelet 
tervezetét, mely a fővárosi fodrászüzletek kellékeinek a köz- 
egészségügy által követelt tisztántartását rendezi, illetve 
azoknak fertőtlenítését szabályozza.
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És habár a rendelet majdnem minden szakasza nagy 
terheket ró az ngyis szerény viszonyok között tengődő 
borbély-fodrász ipar űzőire, mégis a mennyiben ezek nem 
a technikai lehetetlenségek közzé tartoznak -- az iigy fon
tosságára való tekintettel anyagi áldozatok árán is elfogadjuk, 
életbeléptetésüket tagjaink előtt rokonszenvessé tenni fogjuk.

A szabályrendelet két pontja ellen azonban alapos ki
fogásunk van és ezeket bátrak vagyunk a következőkben 
tisztelettel elősorolni :

1. Azon passzus, mely a borbély-fodrász üzletekben 
használt kefe, testi stb. tárgyak fertőtlenítését szabályozza, 
szerintünk, — szakemberek véleménye szerint — a praktikus 
életben kivihetetlen, de sőt fölösleges is.

Kivihetetlen azért, mert akkor, a mikor tömeges mun
kával (Szombat-Vasárnapokon) elvagyunk látva, a minden 
használat utáni fertőtlenítés már a türelmetlen közönség 
érdekében sem lehetséges, de technikailag már azért is 
lehetetlen, mert a meleg vízben áztatott kefe, pl. csak akkor 
lesz ismét használhatóvá, a mikor az teljesen megszáradt; 
annyi kefének a beszerzése, hogy a készlet egész 8—10 órai 
folytonos és szakadatlan munkaidőre elegendő legyen, a 
tetemes anyagi áldozat miatt is lehetetlen.

Fölösleges ezen intézkedés pedig azért, mert elvégre 
fül kell tételezni annyi egyéni önállóságot és inlelligeneziáb 
hogy minden borbély-fodrász már saját érdekében is a nagy 
konkurenczia nyomása alatt, eszközeinek tisztántartását a maga 
emberségéből eszközölje! Legfölebb az volna kimondandó, 
hogy ezen eszközök naponta k é t s z e r  a szabályrendeletben 
körülirt módon 3°o-os forró szóda oldatban fertő.ieuitendök.

2. A szabályrendelet azon pontja, mely a fehér ruha 
használatát, illetve mosását szabályozza, különösen nagyon 
is messzemenő intézkedéseket tartalmaz, a melyek a szabály
rendelet hatását nemcsak, az üzlet belső életére, hanem 
a háztartás legintimusabb részeire is kiterjeszti azáltal, hogy 
még a ruhamosás módját is határozza meg. mely ruhamosás 
egy fodrász üzletben sem eszközöltetik, hanem okvetlenül 
a lakásban, vagy a lakás melletti mosókonyhában hajtatik 
végre és ennélfogva csak úgy volna ellenőrizhető, ha a ható
ság közegeinek beavatkozási jogát a háztartás benső for
májára és lényegére kiterjeszszük.

Ezl pedig nem hiszszük, hogy a közegészségügyi ható
ság az alantas közegek kényekedvének kiszolgáltatni akarná 
a polgároknak és ebben az esetben a fővárosi borbély-

fodrász iparosoknak legszentebb jogát: a minden, törvény
által védett házi jogát . . .

Továbbá a ruha hányszori használatát ép oly nehéz 
ellenőrizni, mini a hogyan a szabályrendeletnek szorosan 
véve elegeit tenni lehetne; mái1 a hiába való nagy költségek 
miatt sem, valamint a fizikai munka szaporítása miatt. 
E szakasz tehát, a mellett, hogy illuziórissá tesz minden 
ellenőrzést, hivatva van az adófizető polgárok elleni zaklatá- 

| sokat mintegy megteremteni és a mellett még a szabály- 
rendeletnek többi üdvös szakaszainak nimbuszát lerontani, 

fis miután a fehér ruha úgyis a közönségnek saját és
■ minden pcrozben űzött kritikája alatt áll. valamint a- nagy 
| és korlátlan konkurenczia hatása által is serkentve van 
I minden borbély és fodrász, hogy üzleti fehér ruháját a log- 
, nagyobb tisztaságban tartsa, kérjük e szakasz törlését és 
! legfölebb annak kimondását, hogy : a fehér ruhák minden 
j borbély- és fodrász üzletben csakis tiszta állapotban !:asz-
■ nálandók és ha netalán gyanús kinézésű, vagy pláne börbetog 
I ember részére használtatott, ezen ruhadarab rögtön forró 3“/„-os 
i szóda-oldatban fertőtlenítő és Így szennyes közzé dobandó. 
I Újbóli hasznában pedig csak rendes mosás után lehetséges.

A bécsi jubileumi kiállításból.
A bécsi fodrászok kollektiv-kiállilása a rotundában van 

és pedig II. csoport 21)5. szám alatt elhelyezve A kirakatok 
| egyes fiókjaiban vannak a kiállítók egyes tárgyai elhelyezve.
I a melyekről egyenként akkor pár szót mondani.

1. J m i ik  Ferencz, es. kir. udvari nőfodrász, egy mell
szobron királynénk hajviseletét tünteti fel a koronázási idő
ből 18(i7-bői, valamint Zsófia föhorczegnöét a harminczas 
esztendőkből. Ezeken kivid Janik még a „Divategyletben0 is

t állított ki frizurákat 1848-tól 181)8 ig. A kiállított hajviseletek 
j igazán mo.-termüveknek mondhatók.

2. M e i e r  Adolf, szaktanító, női puróka-készitü művészi 
j kivitelű hajból és handeaux-ból készült virágokat állilőtt ki.

3. K r u s u Vinczo,utezai és színházi parókákat, szakállakat, 
hajból készüli képeket és egy bohócz-parókát nagy szorgalom
mal készítve és szép kivitelben állított ki.

4. K p j i l v  József, divat frizurákat, bandeaux és egy 
hülgyparókal.

5. L n u t e r b n e h  József, egy történeti hajviselet az 1813 
I évből és jubileum-frizurát szép kivitelben.

TARGZA.
A  fekete  paróka.

A század elején Fitt Tamás, a kit közönségesen csak 
Tannak hívlak, egész. Angliában rettegett egyéniség volt. 
Evek hosszá során át űzte a rablók nemes mesterségét, de 
csak kiszabadult a fogságból, vagy pedig oly ártatlan szili
ben tudta magát feltüntetni, hogy semmi baja sem történt. 
Egy alkalommal azonban, úgy rajtakapták, hogy nem volt 
semmi mentsége és Botnny-Bai-ba deportálták, a hol kitar
tása szorgalma és ügyessége által vagyont szerzett magának 
és még hozzá tekintélyre is tett szert. Fitt mozgalmas életé
ből a következő jellemző esetet Írjuk le.

Egyszer egy gazdag birtokos gyönyörű hintójábán uta
zott haza birtokára Birminghamből. A gyapjuvásáron volt és 
valószínűleg jó üzletet csinálhatott, a mit a csípője körül 
csatolt vastag pénztáré/* is bizonyított.

Lassan lovagolt elébe Tóm, a ki egy fekete parókát 
tett fel. A mint a falusi nemes kocsijához ért, villámgyorsan 
megállította a lovakat, másik kezével töltött pisztolyt tartott 
arcza elé és rákiáltott; „Vért vagy gyapjút!"

A megijedt ember nem szerette a választást. Sóhajtva 
búcsúzott cl kövér erszényétől, odaadta a rablónak, a ki azt 
udvariasan megköszönte és az ellenkező irányban elvágtalotl.

A falusi nemes mellett ült ügyvédje is, a kit birtokára 
akart hozni, hogy egy pőrében a szükséges fölvilágositasokal 
megadja neki. A mint a kirabolt ember egész vigasztalhatni 
huniak mutatkozott, az ügyved vigasztalni igyekezett öt és 
biztosította, hogy a rablót könnyű lesz feltalálni, minthogy 
egy oly feltűnő paróka öt könnyen felismerhetővé teszi. 
Itovid idő múlva megérkeztek a legközelebbi faluba, a hol 
a löljetentésl rögtön megtették Mindenfelé küldtek ki lovas 
csendőröket és az egész lakosság talpra állott a vakmerő 
tolvaj elfogására.

E közben a gazember parókáját leveté, azt egy fára 
fölfüggesztő és kényelmesen ellovagolt.

Ugyanazon órában egy fiatal ember lovagolt azon az 
utón. Egy gazdag gyártulajdonos fia ; most azonban nagyon 
szomorú kedélyállapotban volt, mivel atyjánál volt, kitől 
nagyobb pénzösszeget kért, hogy liirminghamban lakó meny 
asszonyának ékszereket vásároljon. Az öreg ur azonban meg-
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5. P e i g e r  Ignácz, szaktanító, egy női mellszobrot 

modern frizurával, több úri parókát ós taupet-kat, két női 
parókát és különböző homlok-frizellákat bajtüllre húzva 
Minden egyes darab művészi kivitelű.

i. O lm i i t z l Alttal, egy frizurát 1848-ból és egy azon 
korbeli fiatal bécsi nő hajviseletét és számos férfi utczai 
parókái mutat be.

8. L u x  Kerencz, egy férfi mellszobrot XIV. laijos kora
beli frizurával s több nagyon szépen elkészített utczai 
parókát.

!l. h l e i s e r  Kerencz, is szép szakba vágó munkát 
állított ki

1(1. S le p h u n  Károly, egy gyűjteményt, baba különleges
ségekből.

II. B e u n e m u n n  Goltfricd, szaktanító nagyon szép ki
állításban mutat be történeti és modern frizurákat.

1:2. B o r i n g e i -  Venczcl, szaktanító, Mária Jozefa fö- 
berezegnö bajviseletét mulatja be, valamint szép parókákat 
es toupc-kat.

13. H u n i  l o v a t *  N., frizurákat 1848-bul és egy szé[i 
minlagyiijteményt hajlónatokhól.

14. S t e in e r  Gyula, modern baj viseleteket és hajinun- 
kakat a legszebb kivitelben.

1-). G astl lápot, specziálisla gyönyörű bajvirágokban.
Ki. B a to l i János, kél divatos frizurát és parókákat.
17. Z i j i s o r  Jozsel, színházi parókákat és Lövensteini 

Anna lejedelemné érdekes frizuráját a XVII. századból 
mutatja be.

18. W o l í  Vilmos, a fodrász-klub elnöke két modern 
hajviseletei, szép újdonságokat, többek közt bajusz-felkötöket 
és púder-szórókat mutat be.

III. I lo rn cy .ek  Konrad, a szakiskola elnöke, mint az 
előrelátható volt, remek fodrász-munkát állított ki.

20. l ' i t / . Mátyás, /sófia föherczegnö egy történeti haj
viseletét az 1832-ik évből.

21. É g i  Henrik, modern frizurákat sikerült kivitelben.
22. R o c h  János, modern frizurákat, hajból készített 

képeket és színházi parókákat
_M. B r u c k m a y o r  Gyula, modern frizurát és bodoritolt 

hajakból gyönyörű kollektiót állított ki.
24. < ’liiuiltisoh Ricbárd, l)'ü;si divat-frizurákat, vala

mint sport-frizurákat gyönyörű kivitelben mutatott be.
-■ ). h u i n p  Mátyás, modern és történeti frizurákat.

tagadta kérését, Ez volt szomoráságának az oka, a mely 
lokozódott, midőn bájos menyasszonyára gondolt, a kinek az 
óhajtott ékszert nem adhatta al. libben a pillanatban egv 
különös tárgyat pillantott meg, a melyet egy fán függni 
latoit ; ez a különös tárgy nem volt egyéb, mint Tómnak, 
a rablónak óriás parókája. A fiatal ember ostorával levette 
az ágról os elkeseredett humorában fejére tette azt és 
gondolt arra, hogy szegény kis menyasszonyának az ékszer 
helyett parókát hoz és talán evvel vidamilja fel.

Kgyszerre csak lódobogást hall és a lovasok hirtelen 
kör lveszik és egy pillanat alatt lerántják lováról. Minden 
li takozása és kérdése hiábavaló volt, nem kapott rá feleletet, 
hanem megvalalták és börtönbe vetették, ti hol végre meg
tudta, hogy rablással van gyanúsítva és a fekete paróka 
árulta el. Xem használt semmi mentogetödzes sem az a nagy 
pénzösszeg, a melyet atyja biztosítékul akart érte letenni, 
csakhogy kiszabadíthassa, semmi sem hasznait, minthogy 
a falusi birtokos és annak ügyvédje, a mint a fekete parókát 
megpillantották, erősítették, hogy a fogoly a rabló !

Végo köveik zik )

26. K ö r h e r  Kerencz, történeti és modern hajviseleteket 
1848-98-ig.

27. A s z a k i s k o la  egy szekrényben kiállítja a segédek 
és inasok munkáját, a kik a legutolsó tanfolyamét hallgatták. 
Különös megemlítést érdemelnek S m ic lt József segéd, a ki 
az elnök és annak helyelcse arczképeil hajból készítette el; 
továbbá K o t s i  József es l l ö l z l  Gyula inasok. Egészben véve 
a bécsi fodrászok kiállítása oly sok látni valót nyújt, hogy 
a látogatók, de különösen a nők nagyon érdeklődni fognak 
iránta.

Az állami munkaközvetítés.
A n d o r  Endre dr. miniszteri fogalmazó az állami munka

közvetítő hivatal ügyébén a fővárosi szervezett munkás- 
egyesületeket a napokban tanácskozásra hívta össze. Ez 
alkalommal ismertette a külföldi állami ós városi munka
közvetítő intézményeket s az állami munkaközvetítő hivatal
nak általa készített, egyesületünkben már ismerteiéit, előadói 
tervezetét; végül kérdést intézett a szakegyesületek választ
mányaihoz, hogy kivánják-e az állami munkaközvetítést. 
Számos felszólalás után a következő javaslatot fogadták el:

A munkaközvetítés rendezésének ügyét a szervezett 
munkások olyannak tekintik, mint a mely első sorban a mun
kások létérdekeit érinti, mivel a munkásoknak ettől létük ós 
megélhetésük függ, a munkaadóknak csak üzleti nyereségük. 
Ennélfogva kimondja a szervezett szakmánk közös értekezlete, 
hogy az államköltségen létesíteni tervezett központi niunka- 
közvetitö intézet fölállításához elvben hozzájárul. Az intézet 
vezetésére és a föl ügyelet gyakorlására egy harmadrészben 
munkaadókból álló bizottmány alakítandó. Az intézet keze
lésére nézve mondassák ki : a munkaadó köteles, ha az 
intézethez munkáért fordul, a munka minemüségét, mennyi
ségét, a munkafeltételeket és a fizetendő hói t bejelenteni s 
az intézettel szemben szavatosság terhelje a bejelentett föl
tételek megtartásáért, ellenkező esetben kártérítéssel tar
tozzék. A kártérítési igények elbírálásával a felügyelő-bizott
ság bízandó meg A megállapított kártérítési összeget a köz- 
igazgatási hatóságok legyenek kötelesek rövid utón behajtani. 
Az intézet tartozik működéséről évenkint beszámolni. A munka
közvetítő intézet belső szervezetére nézve a hatóságoktól 
teljesen függetlenül szervezendő. Az intézet kötelezve legyen 
közrebocsátott adataira nézve magánfelek megkérésére is 
sürgős fölvilágositással szolgálni, ha erre megokoltad fölkérik.

Jegyzőkönyv.
A budapesti borbély-, fodrász- ós paróka készítő ipar- 

testület elöljáróságának 1898. évi május hó 12-én tartott 
rendes havi üléséről.

Jelen voltak:
.loszt Péter elnök, Réthly Árpád alelnök, KIcsch Péter 

pénztárnok, továbbá lluszetty Mátyás, Seregi Zsigmond, Bóta 
Károly, Horrschaft Ádám, Hermáim János, Sztankovics Sán
dor elöljárósági tagok ós Könyves Kálmán jegyző.

Elnök üdvözli a megjelenteket s az ülést megnyitja. 
Bejelenti, hogy bár nincsenek fontosabb elintézést igénylő 
ügyek, mégis kötelességének tartotta az elöljáróság össze
hívását annyival is inkább, mert a folyó ügyek szama igen 
jelentékenyre rúg

Minthogy a gazda a mai ülésre sem jelent meg, a tes
tületi elhelyezőtől kér felvilágosítást, hogy az izzótestekre 
vonatkozólag kapott-e utasítást a gazdától?

Bérezi Kerencz kijelenti, hogy ez irányban semminemű 
utasítást nem kapott; az izzólestek a lámpákon folytonosan 
fenn vannak ; az elmúlt hó folyamán azonban egynek sem 
esett baja.
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Elnök .e kijelentés folytán konstatálja, hogy a múlt 
elöljárósági ülés határozata ellenére a gazda nem adott uta
sítást az elhelyezőnek.

Réthly Árpád indítványára kimondja az elöljáróság, hogy 
az ógötestek a nyár tartamára a lámpákról Icvoendök, s 
mindaddig levéve tartandók, a mig használatukra nincs szükség.

Elnök utal azon körülményre, hogy a testület jelenlegi 
elhelyezője állását bizonyos feltételekhez kötötten nyerte s 
ennek daczára már is megtörént, hogy ittas állapotban jelent 
meg a hivatalos helyiségben s ott el is aludt. Huszetly Mátyás 
ez esetet neki azonnal bejelentette, oly kérelemmel, hogy 
haladéktalanul bocsássa el hivatalos állásából.

0 azonban figyelembe véve a múltak tapasztalatait, 
ismételten nagyon lelkére kötötte Bérczinek a józanságot és 
illető magaviseletét s azon reményben, hogy a figyelmezte
tés folytán tartózkodni fog a jövőben az iszákosságtól, más
részről meg ismerve az ügyességét és szakavatottságát: 
továbbra is meghagyta állásában: de azon határozott ki
jelentés mellett, hogy a mennyiben ellene a jövőben csak a 
legkissebb panasz is felmerül, kímélet nélkül elmozdítja 
állásától. (Jóváhagyólag tudomásul szolgál )

Napirend 1-sö pontjánál a múlt tilos jegyzőkönyve fel
olvastatván, minthogy az ellen senki részéről kifogás nem 
merült föl. Seregi Zsigmond és lluszetty Máiyás által hite
lesíttetik.

Ennek kapcsán Hermáim János jelenti, hogy ö az ipa
ros ifjak országos egyesületének igazgatósági ülésén, mint a 
testület képviselője nem vehetett részt s előreláthatólag nem 
is fog részt vehetni, mert az üléseket rendesen szerdán este 
7 órakor tartják, ebben az időben pedig neki nincs érkezése. 
Nagyon rösteli, hogy megbízatásának nem lehet eleget, de 
első kötelessége üzletének érdekeit a lehetőségig megóvni. 
Midőn a testület képviseletét elvállalta, azon hiszemben volt, 
hogy ünnep- és vasárnapokon tartják üléseiket, a. mely eset
ben készségesen eleget tett volna megbízatásának, igy azon
ban — sajnálatára - nem képes annak megfelelni.

Elnök indítványára az elöljáróság felkéri Hermáim 
Jánost, hogy legalább az ügyvitel megismerése czéljából egy 
ülésen részt venni, s a tapasztalatról az elöljáróságnak jelen
tést tenni szíveskedjék.

Napirend 2. pontjánál elnök rámutat azon veszedelmes 
irányzatra, a mely a segédek betegsegélyző pénztáránál a 
szakegylet és a szocziálisták befolyása folytán lábra kezd 
kapni. Kötelességét tartja az elöljáróság figyelmét ez álla
potra felhívni, mert hiszen ezen humánus intézmény a tes
tület kebelében áll fenn, s annak léte vagy nem léte nem 
lehet közömbös a testület egyetlen komolyan gondolkozó 
tagjára nézve sem. Azt hiszi, felesleges a helyzetet hosz- 
szabban megvilágítani, hiszen mindenki ismeri a tényállást. 
Törvényes formák között tartották meg a választó gyűlést s 
ennek alapján a közgyűlést, a hol a legnagyobb rend ural
kodott. A választó gyűlés eredményét azonban közbeveteti 
föllobbezés folytán az V. kér elöljáróság megsemmisítette, 
minek folytán uj választás és uj közgyűlés lesz tar
tandó, a mely hiábavaló jelentékeny kiadást okoz a beteg- 
segélyzö pénztárnak, e mellett nagyon is alkalmas arra, 
hogy szélesebb körben keltsen elkedvetlenkedést.

Minthogy mindenkinek kell, hogy e pénztár érdekét 
szivén viselje, ennélfogva most arra kell vállvetve törekedni, 
hogy a meddig csak lehel, a komoly és higgadt elemek 
bevonásával megtartassák a pénztár a szakmabeli kezelésben, 
a hol létcsülésének és felvirágzásának feltételeit bírja, a hol 
sokkal teljesebb mértékben elégítette ki és fogja kielégíteni 
a reaszorulók igényeit, mintha beolvad a nagy kerületi beteg- 
segélyzö pénztárba, a hol többé nem fogná kizárólag a szak
mahoz tartozók jogait istápolni s a hol a vezetés és intéz
kedés tekintetében úgyszólván minden befolyás a zérus alá 
merülne. Kár volna ez éjien e pénztárért, a mely humánus 
feladatát nagyon is szépen tcljesiti.

Réthly Árpád indítványára kimondja az elölájáróság, 
hogy a szaklapban szólittassák fel a segédi kar józanul gon
dolkozó higgadtabb része, hogy sajat jól felfogott érdekében 
oly egyének kezébe igyekezzék letenni a vezetés és intézés 
jógiit, a kik képesek ez intézmény felvirágzását minden töltik 
telhető eszközzel előmozdítani, s nem engedik martalékul 
esni a tisztességes munkától irtózó lármás egyének önző 
érdekeinek.

Jelenti továbbá az elnök, hogy a kereskedelmi és ipar
kamarai választások alkalmával a testületek közösen jártak 
el s az összetartás (okozása és a jelölés inegejtéso végett 
több értekezletet tartottak. Ezek elsején ö is részt vett, s 
már az alkalommal tapasztalta, hogy a széthúzó elemek 
áltiil megindított mozgalom nem az iparosság általános és 
fontos érdekei, honnan a személyes érdekek szolgála
tába szegődött s annak éle egyenesen Ráth Károly ellen van 
irányozva. Ennélfogva ö a további értekezleten és kijelölő 
ülésen nem vett részt, nem pedig azért, mert ö Ráth Károlyt 
sokkal érdemesebbnek tartja, hogysem ilyen személyes haj
szát megérdemelt volna. Meggyőződése, hogy alig található 
oly férfin, a kinek élettapasztalata, szakismerete és sokol
dalú tudása versenyezhetne a Ráth Károlyóvni s mert e 
meggyőződés! kénytelen letl volna legjobb tehetsége szerint 
érvényére is juttatni, ez által |)cdig ellentétbe helyezkedett 
volna azon elvvel, hogy az ijmrtestületek együttműködve jár
janak el: ennélfogva minthogy ily ellenakczió kifejezésére 
különben sem volt megbízása, tartózkodott úgy az ülésen 
való megjelenéséről, mint a szavazástól. Ennek daczára pót
tagnak beválasztották.

Réthly Árpád örömének ad kifejezést tíz elnök beválasz
tása felett, mert az i|>arosságra nem lehet közömbös, hogy 
az ö képviseletében, kik helyet foglalnak azon intézmény 
kebelében, a mely hivatva van minden fontosabb ipari kér
désben véleményt mondani és tíz irányadó köröket informálni. 
Az elöljáróság helyeslöleg tudomásul veszi az elnök eljárását.

Jelenti végre elnök, hogy Reiter Herrnannak f. é. július 
lm 3-ig halasztást engedett tartozása kiegyenlítésére, daczára 
az elöljáróság ez ügyben hozott elutasító határozatának. 
Telte pedig ezt azért, mert 10 Irtot tör esztett s a negyed
évi lakbér és fizetés terhe mellett tényleg szorult anyagi 
körülmények közölt van. (Tudomásul szolgál.)

Napirend 3-ik pontjául jegyző bemutatja a budapesti 
borbély- és fodrász segédek szakegyletének az iránti kérel
mét. hogy a munkaközvetítés részükre teljesen átengedtessék.

A kérelem annyival kevésbbé sem teljesíthető, mert 
a szabályok értelmében a testületnek kötelessége az el
helyezői intézményt fentartani.

Az esztergomi ipartestület az iparosok nyugdíjügye tár
gyában a f. ó. pünkösd ünnepén Budapesten tartandó elö- 
értekezleten való részvételre szólít fel.

A testület rokonszenvvcl kiséri a mozgalmat, mint
hogy azonban a szakma tagjai ünnep- és vasárnapokon el 
vannak foglalva, ennélfogva ké|>viselöket nem küldhet ki.

Os-Budavár mulató részvény-társaság arról értesíti 
a testületet, hogy a szaktársak által a bérletjegy gyűjtése 
körül kifejtett fáradozás fejében a testület segélyalaj) javára 
a vállalat megnyitásának első hetében (50) ötven forintot 
folyósít (Örvendetes tudomásul szolgál.)

Paulik József 25 Irt beiratási dij tartozásának 5 frtos 
havi részletekben való lefizethetéseért folyamodik.

Kivételesen és folyamodó szói ült helyzetére való tekin
tettel az engedély megadatik.

Frey György mester, Mayer János tanonczának a tan- 
idő lejárta előtt egy évvel leendő felszabadithatásaért 
folyamodik.

Minthogy a fodrász ipart nevezett tanoncz már 3 évig 
tanulta, ennélfogva f. é. augusztus hó folyamán leendő fel
szabadítására az engedély megadatik.

Kovács Péter iizletnyithatás czéljából 10 Irt kölcsönért 
folyamodik.

A fennforgó s méltánylást érdemlő körülményekre való 
tekintettel 10 Irt segély szavaztatik meg

Editen Ferencz mester Visztercil Béla nevű tanonczá- 
nak a tanidö lejárta előtt 4 hónappal leendő felszabadítását.

Nevezett tanoncz szorgalmára és jó magaviseletére való 
tekintettel az engedély megadatik. '

Bacsányi József mester tanonczának két és fél évre 
leendő szegödtethetését kéri.

Minthogy a tanoncz a szakmát már tanulta, ennélfogva 
megengedi, az elöljáróság, hogy 1809. október vége helyett 
IA.1,1. április 30-ig terjedő időre vétethessék fel.

liérczy ferencz elhelyező jelentést tesz, hogy az általa 
novleg felsorolt segédek az elhelyezés ideje alatt folyton 
izgatnak s arra törekednek, hogy botrányt idézzenek elő. 
Ken azért az elöljáróságot, hogy e tekintetben intézkedjék-
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Az elöljáróság e jelentés folytán kimondja, hogy az 
illető segórlok Hnszetty Mátyás által megintessenek és ha 
ennek daczára sem hagynak fel az izgatással, akkor a tes
tületi helyiségből kitiltassanak.

A nagy-kálai ipartostület f. é. május hó 29 én tartandó 
zászlószcntclési ünnepélyre hiv meg s zászlószeget küld.

A zászlószeg 5 írttal váltatik meg s annak a testület 
képviseletében leendő beverésével Krümcr Domonkos ipartest, 
elnök, fodrászmester bizatik meg, a mely tisztség elvállalá
sára hivatalosan felkérendő.

A rimaszombati ált. ipartestület június 5-én tartandó 
zaszlószentelési ünnepélyére szóló meghívását,

a IV. kér. elöljáróságnak f. é ápril 4-én 4900. számú 
határozatát, a melylyel az 1898. márcz 11-én tartott köz
gyűlésről felvett jegyzőkönyvet jóváhagyólag tudomásul veszi, 

a székes-fővárosi tanácsnak 1898. márczius 24-én. az 
ipar-rujziskolába járó tanonczok esti oktatása tárgyában kelt 
2754—VII. sz. határozatát,

a nagymélt. m. kir. belügyminisztériumnak Breitfeld 
Alajos kihágási ügyében 1897. évi deczembor hó 7-én kelt 
8747 — V. sz. harmadfokú határozatát,

a budapesti büntető törvényszéknek 1898. április 5-éu 
kelt 20755 btk sz. ítéletét, a melylyel a Reischl József, volt 
tcstüléli elhelyező ellen, sikkasztás miatt folyamatba telt 
eljárásnak — a tárgyaláson a testület képviselőjének meg 
nem jelenése miatt — történt beszüntetéséről értesít,

a IX. kér. elöljáróságnak 1898. ápril 15-én kelt 10804. 
számú ítéletét, a melylyel Reisch József borbélyt, iparkihágás 
miatt 2 frttal bírságolta meg,

a szentesi ipartestületnek május 30-án tartandó zászló- 
szentelési ünnepélyére szóló meghívását,

az önálló vámterület érdekében f. évi április hó 12-ik 
napján Budapesten tartott országos iparos és kereskedői 
nagy-gyiilésröl felvett jegyzőkönyvet és a képviselöházhoz 
intézendő feliratot,

a gyöngyösi borbély- és fodrász-segédek május hó 29-én 
tartandó tavaszi mulatságára szóló meghívást,

a pomázi főszolgabírói hivatalnak, Fodor Sándor ügyé
ben kelt 3899—I. 98. számú átiratát, az elöljáróság tudo
másul vette.

Indítványok nem lévén, elnök megköszönve az elöljáró
sági tagok támogatását és érdeklődését, az ülést bezárja.

K ö n y v e s  K á lm á n  
_____________ jegyző.

Különfélék.
Sarah Bernhard egy hajmüvész protektora. Páris előkelő 

köreiben érdekes esemény volt a „nagy Marczel“ fodrász 
eltűnése, a ki óriási vagyont szerzett magának és a magán
életbe vonult vissza Olyan még nincs, a ki Marczelt pótolja 
A párisi ájságok mesélik, hogy Murczel úgy szerezte vagyonát, 
hogy Sarah Bernhard protegálta mindenfelé. Ugyanis liatal 
korában a művésznő, midőn az első nagy szerepet kellett 
játszania, szerette volna, ha Páris első fodrásza hozta volna 
rendbe haját. KI is hivatta Florent fodrászt, ennek azonban 
sok dolga lévén, maga helyett inasát küldte el Félénken 
kezdte a fiatal gyermek a Loreley-haj fésülését és ügyetlen
nek mutatkozott. A fiatal Sarahnak nagyon unalmas volt 
a dolog, félre lökte az inast és maga hozta rendbe a haját. 
A fésülés oly szépen sikerült, hogy előadás után valósággal 
ostromolták a nagy művésznőt, hogy mondja meg, kinek 
köszönhette az esteli remek frizuráját ; a művésznő az inast 
nevezte meg. Másnap mindenki Florent műhelyébe ment és 
az inas után tudakozódott. „A gazembert elkergettem'1, rnondá 
Florent. A gazember azonban Sarah Bernhardtnál volt és 
már 3 hó múlva üzletet nyitott magának, a melyből annyira 
meggazdagodott, hogy most 4 millió frank tökével vonult 
nyugalomba.

Műkedvelői előadás és tánczmulatság. A székesfehérvári 
'fodrász-ifjúság május hó 29-én a városi színházban sikerült 
jötékonyczólu szinielőadást rendezett mely alkalommal színre 
került: (léczy István 1000 fitos pályadijjal kitüntetett nép
színműve, a „ G y i m e s i  v a d v i r á g . ' ' A közönség a színházat 
zsúfolásig megtöltötte. A szereplők csakugyan kitettek ma
gukért; tapsokban és kihívásokban nem volt hiány. I.ipp

Katicza k. a. (Magdolna) szerepében enni való menyecske 
volt, méltó társa: Hollósi Ferenc/, (Imre) szerepében Puhász 
Kamiin k. a. pedig szép (Mária) volt. olyan bánatos volt 
szegényke. Claál Antal jó harangozó volt. Általában a többi 
szereplők is nagyban járullak az est kitűnő sikeréhez, a miben 
nagy érdeme van Békcfy Istvánnak, ki az előadást rendezte. 
Következő nap 30-án. a polgári lövöldében volt jótekonyczólu 
tánczmulatság ; de a roŝ z idő miatt igen kevesen voltak, 
jókedvben azonban nem volt hiány s a kis társaság még 
reggel fi órakor is együtt volt. A tiszta jövedelem az agg 
iparosok nyugdíj-intézete és az iparos ifjúsági önképzőkör 
közölt osztatott meg.

Távirás drót nélkül. A drót nélkül való távirásnak ed
dig az volt a nagy hiánya, hogy a vilamos hullámokat nem 
lebetolt fékezni és elvitték a híreket bárhová, ahol hangföl- 
fogókat alkalmaztak. Zicklcr Károly brünni tanár most meg
oldotta a föladatot, hogy a távirat csakis oda érkezik, ahová 
a feladó szánta. Egyébiránt a távirásnál megállapított ábéczét 
használnak, mint a sifrirozott Írásnál.

Egy kézimüiskola megszűnése. Sopronban már húsz év 
óta áll fenn egy házi ipar-egyesület, mely különösen kézmü- 
iskolája által nagy érdemeket szerzett háziipar körül. Ez az 
egyesület most felosztani és iskoláját megszüntetni kénytelen. 
K feloszlatásnak az az oka, hogy a kereskedelmi miniszter 
az egyesület állal kért 800 forintnyi segélyt megtagadta. Ez 
annyival is sajnálatosabb, mert az iskolával megszűnik ogv 
a svéd slöjil meghonosítása és a hazai viszonyokhoz való 
alkalmazása terén máris fényes eredményekkel dicsekvő és 
még több sikerrel biztató eredmény.

Uj volapük nyelv Uj világnyelvet talált fel Fazekas 
József, a ki azt „Roma par“ nak nevezi. Az uj nemzetközi 
világnyelvet, mely eléggé furcsa és érthetetlen, füzetekben 
adja ki. Az első füzet már megjelent Ara 24 fillér.

Hymen. Brancsics Milos helybeli fodrász eljegyezte 
(Iricsky Péter szabadkai földbirtokos leányát: Olgát.

Hirdetmény.
Sokszor előfordult, hogy az 1884. évi X VII. törvényezikk 

világos rendelkezése ellenére némely iparosok tanonczaikat 
nemcsak a próba idő alatt, hanem a szerződtetés után is 
még hónapokig nem járatják az iparostanoncz-iskolába; mig 
mások, kik ugyan tanonczaikat rendesen iskoláztatják, a ta- 
noncz-szerzödések megkötése körül követnek el mulasztást.

Felhívja tehát az alulírott kér. elöljáróság az összes 
iparosokat, hogy a tanoncz-szerzödésekei tanonczaiknak az 
iskolába való beiratása alkalmával azonnal, vagy tekintettel 
a tanonczok szokásos próbaidejére, a beiratástól számított 
legfeljebb két (2) hónapon belül az illető iparostanonez-iskola 
igazgatójánál okvetetleniil bemutassák.

Tájékozásul idézi a kér. elöljáróság az 1884. évi XVII. 
t.-cz. öl §-ábó! : „ tanoncz fölvétele az első fokú ipar
hatóságnál (ipartestületnél) írásbeli szerződés mellett töiténik." 
— „A tanidö legalább addig tart, mig a tanoncz elele 15-ik 
évét betöltötte.11 — A 62-ik S-ból : „Az iparos köteles : ta- 
nonczát a tanoncz-iskolába járásra szorítani, — A 82 §-ból: 
„A tanoncz mindaddig, mig tanideje az iparosnál tart, köte
les tanoncz-iskolába járni.11

Egyben arra is figyelmeztetnek az iparosok, hogy a kik 
tanonczaikat csak az ipar-rajziskolába járatják, kötelezettsé
güknek ezzel eleget nem tesznek, mert az elméleti oktatás 
czéljából az iparostanoncz-iskolába is járatni tartoznak.

Mindazok, a kik a törvény eme rendelkezéseinek s az 
ezekből folyó, most közhírré tett felhívásnak eleget nem 
tesznek, kihágást követnek cl s az 1884. évi XVII. t.-cz 157. 
S-ának alkalmazásával 20 forinttól 200 forintig terjedhető 
pénzbüntetéssel, behajthatatlanság esetében megfelelő elzá
rással bűntetteinek.

Budapest, 1898. ovi április hó 20-án.

A IV. kor. elöljáróság: 
P r o h á s z k n  F e r e n c / ,  s. k '

ol lőj úró.
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A budapesti fodrász segédek betegsegelyző pénztára 
orvosainak névjegyzéke.

EUciiőrxii orvosuk :

I ,  II., III. V. es VI. körülöleli részére:
Dr. Bauer Károly, Teréz-körüt 41 szám, II. cm. Rendel 

•2—3 óráig, ünnep- és vasárnapokon 8 II óráig:
1\.. VII , V ili., IX., és X kerületekre:

Dr. Juba Adolf, V II kér., ISarcsay-ule/a 15.. rendel d ti. 
3—1 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8 1) óráig

Kezeié orvosok :

Budai oldalon :
Dr Stipanics Elek , I , Krisztina-tér 7. szám 
Dr. Rozenzweig Adolf, II., Fö-utcza öí) szám 
Dr. Berger Lipót, III . Mókus-uteza 14 szám. —

Pesti oldalon :
Dr. Bodor Zsigrnond. VI., Király u 7(1
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-nt 22. szám.
Dr. Cseley József. IX . Üllöi-ut 7!) szám.
Dr. Drechszler Dezső. Vámház-körut 10. szám.
Dr. Érti Géza. X'111 . József-körul 87. szám.
Dr. Szinessy József Vili., Jószel' körül 2!) szám.
Dr. Horváth Sándor, VII, Roltenbiller-ulcza 44- szám. 
Dr. Politzer Alfréd, V., Nádor-utcza 0 szám.
Dr. Ungár Imre, VI.. Teréz-körnt 30. szám.

Kőbányán: Dr. Scliön'heil Mór. X., Kápolna-ntcza.
Külső váczi-ulon: Dr. Rényi Bele, V.. Váczi-nt 74. szám.

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

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

Fogorvosok :

A pesti oldalon :
Dr. Grósz Sándor, KaroR körnt 7. sz.
Mezey Péter, Muzeum-körut 21. szám, 11. emelet. 
Junger József VIII., Rökk Szilárd-ntcza II. szám.

A budai oldalon :
Dr. Kolin Dániel. II. kér., Fö-iiteza 7. szám.
A kezelőorvosok a fekvő betegeket kezelik, ki is  m in 

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

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

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

■ ií/tixf/atÓHÓf/.

Félidős szerkesztő : D o m b a y  itc la .

K iad ja: a Vörösmarty ..yonulai és k i dói részvény 
társa. Á g

I n  ,

*
*

3

*
4<3
3

i

Felelős szerkesztő:

Dr. SZÉKELY BÉLA
Radikális, szókimondó újság.

Mti, a mikor mindenki csuszik- 
maszik, szükség van egy egyenes 

független, élestollu ujsagra.
A Függetlenség a legolcsóbb po li

tikai napilap

Előfizetni árak:
Budapesten :

egy bóra . - fi t 85 kr. 
negyedévre 2 „ 50 „ 
élévre . . . 5 
egész évre I0

Vidéken :
egy bóra . I Irt 
negyedévre 3 
félévre . . 6
egész évre I2 „

kr.

Egyes szám ára

i  I
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T e l e í o n  1234.

Stern Ármin és társa
Budapest,

V., Váczi-körut 18. szám.

Kefeáru különlegességek.
ll«iij>r:rkofék, Imj ke fék , hit juKzkel'ék. fog -
kerék, résük és minden a fotlrász-

czikkek, legjobb bel- és külföldi gyárlmányok

nagybani raktára.

Vidéki rendelmények utánvétel mellett leg 
pontosabban eszközöltetnek, m eg  nőm felelő 

aruk visszavétetnek.

két darab nagy edzett ajtó-üveg f a
^  Roth Fülöp fodrásznál.

V i l  ik  k e rü le t ,  E r z s é b e t  k ö r e t  39. s z á m

FRASNER IrAJOS
villanyerövel berendezett

aczéláru-kereskedéséí és müköszörülését
Budapest, V III., Józsof-körut 21. sz.

Ajánlja :
Borutvalókés je lle l: Hongul,
■tolinson, Dodgo, 7 csillag,

■ lohnbarber, l’ oarson,
Kronwolt, I’ foifcn, John- 
hoilfort, stb. legjobb öb
lösre köszörüléssel, min
den szélességben, darabja
i .00 , i,70, 2 — , 2 .2 5 , 2 .8 0 ,

3.— Irt.
Borotválókés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból, önborotválni 
való, darabja 1. - . 1.25, 
i 50, i ,so. a.— , a.aő, a.5 0 ,
3. — , 3.40. 4.--, 5. írt.

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

3. , 3.40 Irt.
Báriyánt-Hajvágógép 5.
Báriyánt Szakálnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5.50 
Amerikai Szakáinyiro 5- 
FenÖ8zijak darabja .80,

<10, I. , 1.20, 1.50.
2.— , 2.50 3,— Irt.

Lehúzó kövek darabja I.
1.25 1.50, 1.80, 2.— . 2.25,
2.50, 2.80, 3 — , 3.50 fit.

Hajfotloritovas német és valódi franczia, da
rabja .40,— .50, — .(>0 kr.

Köpölyvas darabja 4.—, 4 50,5. ,5.50,6.— ,
6.50, ,7 50, 8.— frt.

Érvágó darabja 1.40 , 1.50, 2 .— , 2 .50 ,
2.80, 3 frt. .

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 . » 0 , 2 80,
4.— frt. Fog-vasfogó, (német, és olőrajz után darabja l..)0 
2 , 2.25, 2.50, 2.80, 3. - frt.

Köszörülések ara :
Horotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése^ 50 

60. 70 kr, vastagok vagy újak 80 kr. és 1 frt darabonként. I j él 30 
bajvágó olló 30 kr.

M egren d e lések  v id ék re  gyo rsan  és pon tosan  eszk özö lte tn ek

Z o l l i i e r  ( i y ö r g y
utóda.

m '

s «J s %  ■■ I J : a  * »  ■ *  ■■ s e  I-á . «
első  m. gőz és v i l l a m o s  m ü  h . o m o r u  b o r o t v a  k ö s z ö r ü l d é j é t

B orotva  k ése it a legh íresebb  angol és n ém et gyárakbó l, saját hom orú , fó lhom uru  és
J o l m s o i i  7 csillagos. Pipa és n.vil.
Pipa g Wostenholm és S. Paarson. Time 
szá rn ya  je l. Bengall. W olf (korona.)
John Harher. fi Körző és a legjobb 
Zaoral J. jellel, A fent jelzett késeket 
a kővetkező áron szállítom : Keskeny 
1.50. Félszéles 1.00. Széles 1.70. Fgyanez 
egész finom .80 Félszéles 2 — Fgész
széles 2 20. Továbbá bajvágó ollók franczia minta, legjobb angol 
aczólból. 1 f>0 -tói 8 Írtig. Belga borotva l’enő-kőveket és fenő- 

szijakat Bagaria bőrből is.
l l r e s a n t  M o d d e  valódi amer. hajvágógép Brown & Sharpé 
Mfg. Co. Három gépet helyettesit, a mostani legújabb szerkezettel, 
vág: 8 7 10 mm egy fésűvel: 6.50.2 fésűvel: 7. Szakálvágó

1 > mm 4.80 és 4 mm 5
J u v e l l  a  l a  B r e s a n t  legjobban ajánlható bajvágógép, vág ;

S z a b ó  P á l
utóda.

■ • fl
és a czé l  á ru  raktárát.
fra n cz ia  köszörü léssel.

T
. J - 10 mm fésű nélkül : 4 .2 0 , egy fésűvel: 4 .6 0 . 2 fésűvel 5.— 
P r l e s t  valódi amerikai hajvágó gép Patent Columbián • V á g : 
J — 7 10 min egy nikkelfésüvol 4 .4 0 .2 fésű v e i: 4 .80 . Szakállvágó 4 .60 . 
F r a n c i a  l i a j  v á j * ő g é p e k .  Bariquand és M arretól. Vág: 
5- 7— 10»»»« 1 fésűvel 3.60, 2 fésűvel: 4.IO.Szakállvágóo.oy2mw 2 .80 . 
A fran c ia  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 n a p  a la tt k észen  kézbesítem .
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' D a n k o v s z k y

illatszergyrira és haj nagybani kereskedése.
Ezen 26 év óta fennálló

legliiresébb 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 )

o j 'g

létezik, hol tágas es legdivatosabban berendezett mintatermekben az összes iodrász-kellek es 
berendezés nagy mennyiségben impozánsan el van helyezve.

Megtekintésre méltó e dús választók, hol meg a legkisebb, a fodrász es borbély szakmaoa 
vágó tárgy is, legjobb minőségben és mégis igen előnyös arakon kapható.

fiz  i l l a l t á s z a t  l e gk i vá l óbb  k ü l ö n l e g e s s é g e i m  a k ö v e tk ező k :
^vz/t/Ss Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinaigre-de-Toilette

ROB. GREENSILL-féle speczialitások, úgymint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.
I laHskh aj kenő ősök, IIajfestö .szerek, UrillantineJe, Bajuszpedrők, liandolinek. Vinalgerek

Toilette-sxappanok, A etherlkua olajok.

H aj és szaká lvágó  gépeim ára  t'idvalevó'leg majdnem negyedrészével aláazállt. A  
többi fodrász és borbé ly  eszközök is, tömérdek külfö ld i bevásár lása im nál fogva  is e ló ’ r 
nyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

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

Vörösmarty nyomdai és kiadói rószvónytársaság. Budapest, Józsot-körut 14
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