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Megjelenik minden hó l-én és 15-én.
A budapesti borbély, fodrász és parókakészitő ipartestület, a buda
pesti borbély- és fodrász betegsegélyző és temetkezési egylet, a 
budapesti fodrász és borbély társaskör s a budapesti fodrászsegé

dek betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.

FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE
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Szerkesztőség :
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A lap szellemi részét illető közle
mények a szerkesztőséghez czim- 

zendők.

Kiadóhivatal
V II., Vörösm arty-utcza 17. sz.

Minden pénzbeli küldemények, hir
detések, felszólamlások a kiadóhi

vatalhoz intézendők.

ipartostfilet tsxg-ja,i a ,  lapot díjmentesen Is: a.pját Is.

F e lh ív á s .
Rövid pihenő után ismét utjának bocsátjuk a 

,,Fodrász Újság--ot azon Ígérettel, hogy az szaktár
saink érdekeit mindenkor lelkiismeretesen fogja hir
detni. Bennünket anyagi érdekek nem fűznek e lap
hoz, mi az iparunk iránti szeretetből akarjuk a 

Fodrász Ujság“ -o\ kedveltté es hasznossá tenni. Hu 
tükre lesz ezentúl iparunknak a ,,Fodrász Újságé és 
pontos megjelenéséért kezességet vállalunk. Oly em
berek szegődtek a ,,Fodrász I /sáig"-hoz szellemi 
munkásoknak, akik iparunk érdekeit szivükön vise
lik és nem riadnak vissza az áldozattól sem. Prog- 
rammot nem adunk, de azt Ígérjük, hogy kitűzött 
feladatunknak lelkiismeretesen fogunk eleget lenni. 
Igazságosak leszünk mindenkivel szemben. Ostorozni 
fogjuk azt, ki iparunk alátemetése árán törekszik 
babérra, kiben több az önérdek, mint az ipara iránti 
szeretet. Figyelemmel fogunk kisérni minden oly 
ipari mozgalmakat, amelyek közel állanak hozzánk 
es azokról a ,,Fodrász Újság11-bán beszámolunk. Egy 
szóv P helyre akarjuk hozni azon mulasztásokat, 
amelyek eddig a lap körül történtek. Azzal a lelke
sedéssel, amelylyel mi a ,,Fodrász Ujság"-oX meg
indítottuk, czélt kell érnünk.

A ,,Fodrász Újság"- v a  minden időben lehet elő
fizetni. '

Kérjük a vidéki szaktársakat, hogy előfizetései
ket m á r  m o s t k ü ld jé k  m a g , hogy a lap széjjclküldése 
pontosabban történjék.

Előfizetési ár:
Egész évre 4 frt.
Fél évre 2 ,,
Negyed evre I ,,

A n é p b i z t o s i t á s
A biztosítás terén eddigelé úgyszólván csakis a 

jómódúak érdeke volt képviselve, amennyiben pél
dául- a díjfizetések heti, vagy egyáltalán kis részletek
ben való beszedésével eddig, egy újabb vállalaton 
kivül, egy hazai biztositó társaság sem foglalkozott. 
És ha egyik, vagy másik üzlete progr.umi.jaba íöj 
is vette, azt tényleg, népszerű formában nem gya
korolta.

A föntnevezett egy is : a „József főherezeg
védnöksége alatt álló katonák biztosító társaság" 
nem tudott eddig a nép szélesebb rétegébe beha 
tolni, mert hiszen melyik szegény ember van abban 
a helyzetben, hogy serdülő kis fiáról ugv gondoskod
jék. hogy azt, netáni egy éves önkéntes szolgála
tára oly összeg erejéig biztosítsa, a mily összegbe 
egy ily önkéntesi év kerül ? Hisz a szegény ember 
először is csak föltételes eshetőségek alakjában szá
mit arra, hogy fia, vagy fiai közül az egyik vagy a 
másik egyéves önkéntes lesz-e, és ha ezen örvende
tes eset beáll, akkor gyermeke államköltségen is 
szolgálhatja le önkéntesi évét. Igv tehát a legkeve- 
vcsebben folyamodtak a biztosítás jótékonyságához, 
hogy gyermekeit anyagi tehetségéhez képest bizto
sítsa, mert először alkalmat nem nyújtottak reá, 
másodszor a biztosítás hazánkban egyáltalában még 
nem oly elfogadott szokás, a népeiéiben meghono- 
sult törekvés, hogy az egyes emberek, nógatás nél
kül is a társadalmi egyesülés ezen jótékonyságát 
igénybe vennék.

A mit eddig a magyar biztosítási társaságok 
elmulasztották, azt most Magyarországon a berlini 
„Viktória" fogja megvalósítani. Ezen elsőrendű biz
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tositó társaság, mely 1853. óta fennáll, az életbiz
tosítást 1861-ben és a népbiztositást 1892-ben kezdte 
meg, oly hatalmas társaság, hogy összes tartalék 
tőkéje 146 millió és összes cselekvő vagyona 159 
miliő márkára rúg. A Magyarországi üzletére pedig 
a pesti magyar kereskedelmi banknál 600,000 mái
két helyezett el letetbe.

Ezen társaság fogja tehát a többi biztosítási 
ágazatok üzése mellett, a népbiztositást hazánkban 
meghonosítani. És miért nevezik azt népbiztositás- 
nak : Azért, mert minden nehézségek mellőzésével, 
még oly üdvös és biztató elveket vall a társaság, 
melyek mindenkit a kis tőkéje biztonsága fölött tel
jesen megnyugtatnak. A fölvétel orvosi vizsgálat nél
kül történik meg és a biztosítás csak egy évi tar
tama után is már a befizetett járulékok levonás nél
kül fizetettnek vissza. Továbbá, ha a halál a bizto- 
sitás második éve után következik be, már az egész 
biztosítási összeg a nyeremény részesedéssel együtt 
fizettetik ki. Ha pedig a halált a biztosított személy 
hivatásában, vagy azon kívül testi baleset idézi elő, 
a teljes biztosi ott összeg fizettetik meg, még a biz
tosítás két első évében is. A nepies jelleg végre
meg ibból tűnik ki, hogy 10 fillér hetirészletekben
is fizethetők a biztosítási dijak. Ha lehat annak tíz
szeresét vesszük alapul t. i. heti egy korona fizetés
sel. akkor is nemcsak minden fiatal segéd, hanem 
még - természetesen a mi szakmánknál — a na
gyobb tanonez is biztosíthat magának oly tőkét, 
mely azon időre, amikorra az önállósítás esik, pél
dául 15 év után 550 koronát és a nyereségrész-
szel együtt 780 koronát tesz ki. Ha pedig egy ily 
fiatal ember már 15 éves korában kezdi az egy ko-

Tárcza.

A női fo d rá s za t  iskolá ja .
I r t a : Szabados József.

Soppott igen egyszerűen készíthetünk, ha egy három ágú 
hullámzó vagy ehez hasonlóvasat használunk. Szükségtelen 
ennél a sok választgatás. Középen egy választékot csinálunk, 
jobbról és balról leválasztjuk. Ha hátul akarunk soppot, ak
kor a fültől lefelé, a nyak közepéig mindkét oldalon válasz
tunk el egy részt, a középén maradt hajat össze fésüljük és 
szorosan megkötjük, mint a hogy már említettem. A kötést 
mindig oly magasra tesszük, a hová a kontyot tűzni 
akarjuk.

Ha betétet alkalmazunk, akkor a leválasztott hajat előre 
fésüljük, a betétet reá fektetjük a középen, oldalt és hátul 
szorosan megtüzzük.

Először a hátulsó részeket keresztül fektetve a betéten 
megtüzzük a kötéshez. Az első részt középen jól összefésül
jük, nehogy megtörténjék, kogy a választéknál a betét kilás
sák. Hogy ez elő ne forduljon, legegyszerűbb, hogy megtudjuk, 
hogy milyen hajnál, mennyit kell leválasztanunk. Ha betétet

róna heti fizetést és azzal öreg napjait akarja biz
tosítani, akkor 40 évi idő lejáratával 2680 korona 
boldog tulajdonosának tekintheti magát. A  biztosí
tásnak ezen neme és a gyermek biztosítás volna 
tehát az, ami a szegény embert leginkább érdekli, 
mert a leány gyermekek biztosítása mai napság már 
oly szükséget képez, hogy ez elől elzárkózni egy 
gondos apának sem szabad. A gyermek biztosítás 
eddig is már meglehetősen népszerű dolog volt a 
polgári osztálynál, de az alkalmazottak, kisebb fize
téses nős iparos segédeknél azért nem volt lehetsé
ges, mert nagyobb részletek fizetését nem vállalhat
ták magukra, egyszerűen azon okból, mert nagyobb 
összeg nem áll rendelkezésükre és mert sokkal több 
rizikóval járt a biztosítás a tekintetben, hogy kilé
pés esetén a már odáig befizetett járulékokból so
kat veszítettek volna. Ez most már nem létezik, 
mert a „Viktória'1 nagyon humánusan jár el, mi
után itt is a fölvételt orvosi vizsgálat nélkül eszközli 
meg és mégis az atyának előbb bekövetkezett elha
lálozása esetére a teljes összeget fizeti ki. Ha pe
dig a biztosított gyermek a három első biztosítási 
év letelte előtt halna meg, akkor az odáig befizetett 
dijak levonás nélkül fizettetnek vissza. A gyermek 
biztosítás is egy korona hetifizetéssel lehetséges és 
pedig a következő esélylyel jár : Ha egy apa gyer
mekéért hetenkint egy koronát fizet, akkor 20 év 
múlván 800 koronát, a nyerességrészszel együtt 
pedig 1142 koronát kap.

A berlini ,,Viktória" általános biztositó társasá
got illeti tehát meg azon érdem, hogy a biztosítás
nak ezen nemét Magyarországban fogja meghonosí
tani. Es e czél elérése végett egész helyesen —

alkalmazunk sürü hajnál, elég ha d—3 cm. szélességben 
kezdjük a leválasztást, úgy, hogy fölfelé mindig kissé keske
nyebben végződjön.

Ha betétet nem alkalmazunk, akkor szükséges legalább 
4. cm.-nyíre elválasztani az előbbenihez hasonlóan. Először 
a hátulsó rész belliről meg lesz tapirozva, könnyedén felül 
átfésülve és a kötéshez tűzzük.

Az első részek magassága mindig a tapirozástól függ, 
a betüzése egyenlő. Ha annyira dús a haj, hogy az előré- 
szeket nélkülözhetjük a kontytól, akkor alkalmazhatjuk a haj 
részét a betét helyett.

Ennek az alkalmazása úgy történik, hogy a haj végét 
mindkét kezünk mutató ujjával egészen oda csavarjuk ahová 
a betétet szoktuk tűzni, felül egy nagyobb tűvel, az oldalu
kon kis tűkkel jól megerősítjük.

\ annak oly ritka hajak, hogy majd a fej közepénél 
szükséges a hajválasztás, hogy n betétet eltudjuk takarni. Az 
ilyen hajat egész az arczfelé fésüljük és kissé megtapirozzuk. 
A betétet ép úgy mint a sűrű hajnál, jól előrefektetve tűzzük 
meg, a sima hajtásnál a haj vége a többihez hasonlóan tű
zetik meg.

Többnyire idősebb hölgyeknek annyira ritka nlól a hajuk, 
hogy képtelenek vagyunk soppot előállítani saját hajukból.



a többek között testületünkhez is fordult, hogy a 
testületi elöljáróság ezen szép eszme megvalósításá
hoz segédkezet nyújtson azáltal, hogy szaktársaink 
közt ilyféle biztosítás előnyeit megismertessük és 
őket— saját érdekükben is — ennek igénybevételére 
fölkérjük.

Nos, a testületi elöljáróság ily üdvös dolgokban 
mindig kötelességének ismerte, hogy az ügy alapos 
megvizsgálása után, a testületi tagok érdekeinek 
szem előtt tartásával —  ilynemű missióját teljesítse.

És ha valamikor missió teljesítéséről volt szó, 
akkor a jelen ügy az, amely ennek elnevezésére 
érdemes. Hiszen magasztosabb cselekvés nem lé
tezhetik annál, hogy felebarátainkat, saját pályatár
sainkat azon útra vezessük, mely ut úgy saját, 
mint családunk boldogságához vezet. Adja az Isten 
hogy úgy legyen. Joszt Péter.

S z a k is k o lá n k  uj szervezete .
in a : Molnár Lajos

F. ó. szeptember hó 15-én tartott elölj árósági ülésen 
egy tervezetet olvastam fel, mely szerint jelenlegi szakisko
lánkat egész más rendszer szerint óhajtanám szervezni, mert 
az eddigi alapon azt úgy sem lehetne már sokáig fenntar
tani. A testületnek nagy áldozatába kerül és igen csekély az 
eredmény a mit fölmutathatunk vele. Azt tudjuk, hogy a 
szakiskolába nyert alaptanulmány csak úgy válik hasznossá, 
ha a gyakorlat is megvan, pedig most ezen a rövid 3 hó
napon át a inig a tanfolyam tart, igazi gyakorlatról szó sem 
lehet és legtöbb esetben csak éppen az alaptanulmánynál ma
rad a tudás. De ezt értékesíteni a legritkább esetben képes 
az ifjúság, mert rendesen olyan helyre jut, — egyesek ki
vételével, — a hol nem gyakorolhatja magát -i női fésülés-

Ha mégis szükséges ily esetben soppot csinálnunk anélkül, 
hogy fru-fru rész jöjjön a homlokra, akkor következőképen 
kell eljárnunk: készítünk egy hajbetétet a hajhoz megfelelő 
színből, ehez hasonló 40—50 cm. nyers vágott hajat, ebből 
csinálunk egy 18 cm. hosszú tocziret meglehetős dúsan kü
lön egy 12 cm. az utóbiból. Az előbbeni közepére csavarjuk 
azután és ha készek vagyunk ezzel, a betét kötéséhez adjuk 
a hosszabb részt, úgy, hogy a betéten keresztben feküdjék. 
Ennek a feltevését úgy alkalmazuk, hogy a fejen lévő bár- 
milyjkevés hajat leválasztjuk, előre fésüljük mint minden más 
szinü hajat. Ennek megtörténte után reá fektetjük az elké
szített betétet, úgy, hogy a hozzá varott oldalra essék, a 
saját hajjal össze fésülve keresztül hajtjuk hátrafelé, ép úgy 
mint bármily saját haját. Ennek a megtüzése is ép úgy 
történik mint a másféle hajak eljárásánál.

Úgy ahogy előadtam, a legegyszerűbb eljárás oly haj
jal, a melyet kikeli tölteni fru-fru nélkül. Az oldalrészek fel
tevése után a kontyot alkalmazzuk és ha ezzel is készek 
vagyunk, akkor a hullámzó vassal körül sütjük. E vasaknál 
a betevés körülbelül egyenlő, csak arra kell ügyelnünk, hogy 
nagyon vastagon ne vegyük a sütni-való részeket a vas 
közé.

(Folyt, köv.)

ben. így ők pénzüket és idejüket vesztik, még akkor is ha a 
tanfolyamot szép eredménynyel végzik. De az uj tervezet 
szerint, igenis lesz gyakorlat és ügyes ambicaiózus fiatal em
berekből, ha szorgalmuk van, ma holnap tanár is lehet, n 
mikor oklevelet kapnak. Tanárokra pedig a szakiskolának 
szüksége van és lesz, miután a mai kor igényeinek megfe
lelően, a mindenféle fogásokat, jó ha minél több kézből lát
hatja a hallgató, hogy igy magának azokat elsajátítsa. Olyan 
fiatalember, akiben hajlam, szorgalom és akarat van, meg
lehetünk győződve arról, hogy nem fog megnyugodni addig, 
mig magának a tanári oklevelet meg nem szerzi, ha erre a 
testület, a szakiskola szervezése által alkalmat nyújtana. Ha 
egf/ ilyen tanári oklevéllel biró fiatalember lép be üzletünkbe, 
nem kell azon aggódni vájjon meg lesznek-e vendékeink 
elégedve. Idővel lesz még egy jó oldala is, hogy esetleg ven
dégeink nejüknél, mint női fodrász foglalhatja el helyét, a 
mai időben potomárért, persze rósz munkát végző fodrász
nőknek, mert a hölgyek is befogják látni, hogy hajuk ápolva 
és kiméivé lesz, a mellett még naponként szép és rendes 
fésülést kapnak. így inkább hozzánk pártolnak, ha többet is 
kell majd fizetniük. Előnye lesz még az is, ha a hölgyeknek 
hajmunkára leend szükségük ; úgy azt nem indirecte, mint 
most rendelik meg ; ily üzleteknél a közvetitőnő keresi min
dig a legtöbbet ; hanem egyenesen a fodrásznál csináltatja 
meg, természetesen olcsóbban, mint most a fodrásznője által.

A versenyfésülés is úgy mint eddig tartatott, nem felel 
meg czéljának. A hallgatóknak nem a versenyfésülés és az 
azon nyerhet., tapasztalatokon jár az eszük, hanem a vele 
egybekötött sánezon. A versenyzők pedig annyira elfogultak, 
hogy a mit máskor, elég ügyességgel megcsinálnak, azt most 
az izgatottság folytán és a sok megfigyelő szemek előtt, 
egész ferdén és rosszul sikerül, a mi viszont a kellő gyakor
lat hiányának is tudható be, mert ha eléggé gyakoroltak a 
versenyezek a fésülésben, úgy nem befolyásolná őket a né
zők tömege. Es az ilyen több — kevesebb ügyességgel el
végzett frizurák, nem is igen gyönyörködtetik a szemlélőt. A 
dijak kiosztása pedig mindig csak elégedetlenséget szül, 
mindegyik a maga magáét véli jobbnak.

A fiatalságnak, mind ezeken fölül, óriási pénz áldoza
tába kerül egy-egy ilyen versenyfésülés.

Majd, ha kellő szaktudománynyal képzett tanáraink 
lesznek, akkor azokkal legjobb lelkiismerettel rendezhetünk 
versenyt, a hol az érdekesség a szemlélőkbe eléggé fokozva 
és felköltve lesz, tudva, hogy mint ügyes végzett emberek 
mérkőznek egymással a dijakért.

A szakiskola újra szervezésénél a tanfolyam következő
képpen osztandó be :

Az i-ső kurzus terjed négy hóra az-az : Márczius, Áp
rilis, Május és Junius havában járnának a kezdők. E z  az  

e l ő k é s z í t ő  t a n f o ly a m .
Következik 2 havi szünet Julius és Augusztus.
II.-ik kurzus : Szeptember, Október, November és De- 

czember hónapokban, azok járnának, a kik az előkészítő 
tanfolyamot már hallgatták. E z  a g y a k o r l a t i  ta n fo ly a m .

Ismét 2 havi szünet Január cs Február.
A III.-lk kurzust Márczius, Április, Május és Júniusban 

azok hallgatnák, a kik úgy az előkészítő, mint a gyakorlati 
tanfolyamot elvégezték. E z  a h a r m a d ik  k u r z u s  v o ln a  a 

ta n á r i  e l ő k é s z í t ő  t a n f o ly a m .  E kurzus elvégzése után pe
dig a hallgatók vizsgáztatnak és akik jeles eredménynyel vé
geznek azok jönnének a IV. kurzusra, az-az a ta n á r i  ta n 
f o l y a m b a n ,  mely ismét két havi (Julius, Augusztus) szünet 
után, Szeptember, Október November és Deczember havában
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kezdődnék. Ezen tanári tanfolyamot akként kellene szervezni, 
hogy ott már minden hallgató saját ideái szerint dolgozzon, 
a tanárok felügyelete mellett, hogy úgy a találékonyságot, 
mint a kellő gyakorlatot elsajátítsa, annyira, hogy e négy 
havi kurzus után, ha elég erősnek érzi magát arra, hogy 
bármilyen a vizsgáló bizottság által illusztrált képek után 
választott több frizurát tisztán, pontosan, rendesen és csino
san megcsinálhat, úgy vizsgára bocsájtható. Ha munkája ki
fogástalanul sikerült, de szigorúan megvizsgálva, úgy egy 
az ipartestülettől kiállítandó tanári oklevelet kap. Ha pedig 
munkája nem sikerülne, úgy kénytelen a vizsgázó az utolsó 
tanfolyamot megismételni.

Az a ki az utolsó, vagyis a tanári tanfolyamot hallgatja 
nem köteles vizsgára jelentkezni, miután szabad akaratából 
többször is hallgathatja az utolsó tanári tanfolyamot, csakis 
akkor jelentkezhet, ha elég ügyességet elsajátított arra, hogy 
a kivánalmaknak minden tekintetben megfelelhet. Csakis ön
ként jelentkezők bocsájthatók tanári vizsgára.

Az első tanfolyamba talán elengedhető volna az élő 
médium, mert bizony egy gyakorlatlan kéz igen gyakran 
nagy fájdalmat okoz a haj rángatásával. Ezért az előkészítő 
tanfolyam kezdetén az alapműveleteket a parókákon ta
nulhatjuk. Csak később, ha szükségesnek mutatkozik, ugv 
lehet élő médiumokat alkalmazni. Különben ennek megha
tározása, a tanárok bejelentésére a szakbizottság dolga. A 
II. 111. és IV. kurzusban csakis élő médiumokon kell tanulni 
és gyakorolni a hallgatóknak, ne mindig felváltva más es 
más .médiumon, hogv igy a kellő jártasságot elsajá
títsak.

A költségvetés a következőképen volna megállapítandó
Egyes tanfolyam tandíja -1 frt.
Például véve 50 hallgatót, lenne a bevét"! 200 frt. 

egy tanfolyamon. Ezzel szemben a kiadás a követ
kező .

2 tanár fizetése előadásonkint 2 forintot számítva hetenként 
négy előadásra.

32 frt négy hóra tehát 123 Irt
Egy tanár az úri fodrászatban

hetenként egy előadás á 2 frt 3'_> frt
Színházi és hajmünka tanára

hetenként egy előadás á 2 frt 32 frt

192 frt
Marad plus 8 frt a médiumokon kívül. Most van ezenfelül 

az ipartestület által megszavazott 100 frt, mely összeget 
azután a médiumok és egyéb kiadások fedezésére lehetne 
fordítani. I la pedig elfordulna, hogy kevesebb hallgató lévén 
a megszavazott 100 frt nem volna elegendő, úgy a szak- 
bizottságnak jogéiban állna, egyik, vagy másik szaktant fel
függesztem, eme az úri, vagy a .színházi fodrászatot, mint
hogy a fősulyt a női fésülésre kellene fektetni. Nehogy úgy 
járjunk, mint a berlini szaktársaink, akiknek a fodrásznők 
hadat üzentek, inkább legyünk úri fodrászok, azok, a 
kik a fodrásznőkkel szemben ezt megtehetjük, mely hábo
rúba reméljük, mi leszünk a győztesek.

A szakiskola beosztása, úgy a házszabályok meghatá
rozása, egy erre külön megválasztott szakbizottság köte
lessége.

S ic  itur ad astra .
Sokan vannak, a kik abban a téves hitben élnek, hogy 

minden Intézmény csak akkor lesz igaz és jó, ha azt'minél 
többet támadják és minél inkább ütik.

Ezen felfogás mellett még egy másik és az előbbinél 
még helytelenebb is van, melynek egyedüli czélja, minden vizs
gálódás és minden alapos ok nélkül támadni s ha leltet szétrom
bolni azt, — a mihez hozzáférhetnek. A segélypénztár azon tag
jai, kik annak vezetésével nem voltak megelégedve, — mit tettek, 
— először erőszakoskodtak s aztán kérvényeztek. Fényes 
logika. Fejtetőre állítása a dolgok rendes menetének. A „B“-t 
megkezdték, de érezve saját gyengéjüket, — ne mondjam 
gyávaságukat, — visszatértek „A ‘'-hoz — nehogy hősködé
sük miatt, csak szájaskodássai és ama boldogító tanok hir
detésével vértezett gyöngéd testüket véletlenül baj érje.

Csodálatos, hogy az ily emberek is találnak olyanokat, 
a kik rájuk hallgatnak. A józan ember természete a követ
kezetesség, más szóval vagy nem tesz, vagy ha már tett 
helytelenséget — azt belátja és igyekszik jóvá tenni. De 
mit tesznek a pénztár némely, — ragyogó jövőt látó — tagjai ?

Törnek, szakítanak, aztán kérvényeznek s talán titok
ban szónokolnak is, de midőn mindez nem használ, — azt 
hinné az ember — a hősökből kitör a birka türelem 
é s ................... de ők újra kérvényeznek.

Hiába minden............ ..
„Csak sast nemzenek a sasok, nem szül mulat Nubia 

párdueza. “
Mit mondjak tovább, a két első kudarezhoz jön a har

madik'. A kérvény ad acta kerül, s a hősök leforrázódnak
A történeti hűség kedvéért azonban álljon itt a két ha. 

tározat, melyeket a boldogítók kérvényeire az illetékes hatóság 
hozott.

I.
Budapest székesfdv.i:os V. kerületének elíljárcjnipa.

25840/98 rárgy Kreuter Mikló sti lakos fodrász mestej
es társainak újabb kérvénye a budapesti fodrási segédek 
ipartestületi betegsegélyző pénztári kiküldötteinek válasz
tása tárgyában.

Határozat. Tekintettel a kérvényben fölhozott indokokra 
és a 1 évi sz pt m r hó 23. napján 21068 szám alatt 
ez ügyben hozott cs immár jogerőre emelkedett határozatunk 
rendelkezésére, ismételten felleérjük dr. Horváth Kálmán ipar- 
hatósági biztos urat, hogy a szóban forgó választás n e ,• 
lése iránt e határozat kézbesítésétől számított x napon belül 
intézkedni és a választás eredményét szabályszerű módon 
ide is bejelenteni szíveskedjék.

Miről dr. Horváth Kálmán iparhatósági biztos ur es 
Kreuter Miklós fodrász mester ur felzeten értesittetnek.

Budapesten, 1 8 9 X .  okt. hó 2 1-én.
Mor.cy v A. elöljáró

r í .
Budapest székes fuvaros V. kér. elöljárósága 2(18X9 X. 

Tárgy Kreuter Miklós budapesti lakos fodrász mester es 
társainak kérvénye a budapesti fodrász segédek ipartestületi 
betegsegélyző pénztári kiküldötteinek választása tárgyában 
és dr. Horváth Kálmán budapesti ügyvédnek mint a Centin 
ipartestületi betegsegélyző pénztár iparhatósági biztosának 
jelentése ugyanezen tárgyban. Határozat. Figyelemmel az 
előtérj, /lésben foglalt indokukra, alulírott elöljáróság az 
iparhatóság! biztos azon jelentései, hogy a szóban forgó 
közgyűlést 1X99. évi január havában megtartani fogja, tudo
másul veszi, annyival is inkább, mert a betegsegélyző pénz
tár pénz- es ügykezelése az ezen felügyeleti hatóság altul 
megejtett vizsgálat tanúsága szerint is kifogástalan.

■Mirul dr. Horváth Kálmán ügyvéd, iparhatósági biztos 
es Kreuter Miklós felzeten azzal értesittetnek, hogy az v.tób-
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binak és érdektársainak ez ügyben ezen elöljárósághoz folyó 
évi október hó 21-én 25840/98. szám alatt beadott kérvénye 
is ezen határozattal érdemleges elintézést nyert. — Budapest, 
1898. november 15-én. — Mezey, s. k. elöljáró.

N e m o .

A haj és a  fe jb ő r  betegségei.
I r t a :  SBbök Zslflmond dr.

Elmúlt hetekben gyakrabban értesülhettünk a tiszti 
főorvosi hivatal egészségügyi intézkedéseiről, melyek oda 
irányultak, hogy azon egészségellenes állapotok, melyek a 
fodrászhelyiségek egy részében uralkodnak, megszüntessenek. 
Nem akarok e rendelet érdemével foglalkozni, melynek némi 
jogosultságát senki sem vonhatja kétségbe, s melynek eset
leges túlzott voltának megítélését más jogosultabbakra bízom, 
szándékom csak az, hogy e rövidke czikk keretében azon 
bajokkal foglalkozzam rövid vonássokkal jellegezve őket, 
melyek a fodrász figyelmét felköltik, melyeknek esetleg a 
borbélyeszközök az okozói, és melyeket a fodrász szakavatott 
keze képes megszüntetni.

Első sorban foglalkozzok a haj hiány okozta kopasz
sággal, mely vagy már a gyermek megszületésekor megvolt, 
vagy csak később keletkezett.

Ezen helyen rjem szándékozom az előbbi u. n. vele
született kopaszsággal foglalkozni, mivel az más, orvosi el
járás keretébe esik ; de inkább érdekelni fog bennünket az 
utóbbi, ugvnevezett szerzett hajhiány. Bizonyára nem ke
rülte ki a gyakorlott fodrász figyelmét, hogy egyik másik 
állandó vendégének haja, mely külömben dús, tömött volt, 
hullani kezdett, miközben a fejbőr erősen korpádzott, úgy, 
hogy az illetőnek a kabátja rendesen telve volt fehér por
szem szemeeskékkel.

Mar most a további fejlődésben két eset allhat fenn 
Vagv megszűnik a h ,, alias, s csak egy-egy korongalaku 
hely jelenti, hogy ott előbb bőséges hajhullás volt jelen. Az 
ilyen esetben a kopasz helyen előbb pehelyszerű hajszálak, 
majd erősebb és erősebb hajszálak nőnek ki a fejbőrből, 
úgy, hogy néhány Írét, vagy hónap múlva semmi sem je
löli többé e bántalöm helyét. E bajbetegség semmiféle keze
lést sem kíván meg, s csak azon esetben kivan alaposabb 
ügyeimet, ha a hajhullás tovább tart és terjed. Ezen eshe
tőség mar komoly kezelés alá jut ; a további tartamnál a 
haj a fejtetőn ritkulni kezd. A kihullott hajszálakat eleinte 
ugyan helyettesítik a fent említett pehelyszerű, vékony 
hajszálak ; de ezek is kihullanak és kopaszság marad vissza.

E bántalöm okát, valódi okát az orvosok nem ismerik, 
csak a tapasztalás bizonyítja, hogy külömböző betegségek 
(typhus, bujakór stb.) hajveszteséggel állanak kapcsolatban, 
s hogy egyes családokban úgyszólván dühöng a ko
paszság.

Mit tehet a fodrász a baj tova terjedése ellen ? Minde
nekelőtt a nagy mennyiségű korpát kell eltávolítani, mely 
néha néhány milliméternyi vastag rétegben fedi a fejbőrt ; e 
végből este a hajas részt olajjal jól be kell keni s éjjelre a 
fejet bekötteti.

Reggel a fejkötő eltávolítása után a hajat kikeli fésülni 
és kefélni, ezután hideg vízzel jól kimosni, megszántam és 
ismét olajjal kissé bedörzsölni. Néhány napi eljárás után reg
gelenként, mielőtt még hideg vízzel megmossa a fejbőrt, azt 
Sósborszeszszel áztassa meg. Ily elbánás mellett a haj hullás

meg fog szűnni, feltéve, hogy 2—3 héten át naponta része
sül a  fejbőr említett kezelésben. Ha e feltételnek nem te
szünk eleget, kopaszság jő létre, melylyel a jövő számban 
szándékozom foglalkozni.

Folyt. köv.

Iparos-inasok kiállítása.
A Budapesti egyesült lakatos-, puskamüves-, müszerész- 

és köszörűs ipartestület ez évben is rendez karácsonyi inas- 
munkakiállitást. A kiállítás e hó 24-től jövő január 1-ig na
ponta délelőtt 9—12 és délután 3—5-ig marad nyitva.

Az ipartestületek anyagi állapota.
Az ipartestületek vagyoni állapotára vonatkozó legfőbb 

adatok a következők : Valamennyi ipartestület névleges va
gyona 1,420.731 frt 01 krra rúg; ezt a vagyont összesen 
400.799 frt 77 kr. adósság terheli, úgy, hogy az ipartestületek 
tehermentes vagyonának átlaga 1,013.931 frt 84 kr. Ingatlan 
vagyona mindössze 81 ipartestületnek van összesen 840.300 fia 
93 krnyi értékben; az összes ingatlanokon 274,326 frt 90 kr 
telekkönyvi teher fekszik. Tehermentes ingatlana van .'fo 
ipartestületnek 133.109 frt 02 kr. értékben. Az ingókban 
birt vagyon összes értéke 80.013 frt 91 kr., követelésekben 
109.054 frt. 13 kr., készpénzben 171.580 frt 28 kr. és érték
papírokban 120.182 frt 00 kr. vagyon van elhelyezve. Az 
adósságok sorában a be nem kebelezett kölcsön 107.870 IV) 
81 krral, a váltúadósság pedig 24,002 írttal szerepel.

Vagyoni erejüket szemmel láthatólag sietnek Ingatla 
nokba fektetni; a budapesti testületeken kívül nem találku 
zik egyetlen olyan vagyonosabb testület, mely ingatlant nem 
vásárolt volna ; a nyolezezer forintnál több vagyonnal bírók 
mind ingatlanban bírják vagyonuk nagyobbrészét. A tőke 
elhelyezésnek, különösen a vidéki testületeknél, nem a leg
jövedelmezőbb módja ez s az ingatlannal átvett, sokszor 
elég súlyos teher törlesztése heUett gyümölcsözőbb és az 
iparos érdekeknek megfelelőbb befektetés bizonyára bőven 
kínálkoznék ; de másrészről az is megszivclendő, hogy az 
ingatlan szerzése mindig bizonyos megszilárdulást s az állan
dóságnak nagyobb mérvet hozza magával, a mire a testületi 
intézménynek legtöbb helyütt nagy szüksége volt az iparos
ság közönyével, esetleg határozott ellenszenvével szemben.

V e g y e s  h í re k .

Joüy/ ö  l$ö n y  v

Felvétetett 1898. Január hó G-ik napján a budapesti fod
rászok és borbélyok stb. ipartestület Írebeiében alakult szak- 
bizottsági ülésen. Jelen vannak : Molnár Lajos szakbizott
sági elnök Joszt Péter ipartestületi elnök, Réthly Árpád 
alelnök, Kieseit Péter pénztáros, Maróthy János, Csillag 
Ágoston, Kainpf Ádám bizottsági tagok és Leichtcr I.ipot 
jegyző. Elnök üdvözli a megjelenteket, sajnálattal ad hirt ar
ról, hogy a bizottság két tagját nagy vesztesség érte, u. i. 
Maróthy János édes anyja és Csillag Ágoston 4 éves leány
kája meghaltak.

A bizottság mély részvéttel veszi az elnök kijelentését
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tudomásul. Napirend előtt nem kíván senki sem felszólalni, 
elnök az ülést megnyitja.

Elnök jelenti, hogy az elöljáróság ülésén határozatba 
ment, hogy úgy mint minden évben, úgy az idén is verseny
fésülés rendeztessék. Elnök a versenyfésülés színhelyéül a 
vigadó termeit ajánlja. R é t l ú y  Á r p á d  az iparoskört ajánlja, 
mert szerinte ez alkalmasabb és olcsóbb is.

Hosszabb eszmecsere után elnök határozatilag kimondja, 
hogy a verseny fésülés 1899. évi január hó hatodikén, (Há
romkirályok napján) (5 órakor veszi kezdetét a fővárosi vi
gadó termeiben. R ó t h l y  Árpád ajánlja, hogy a szakiskolai 
hallgatók btzonyitványokat kapjanak, mert szerinte sokkal 
ünnepélyesebb színezete van annak, mintha a hallgatóknak az 
osztályzatát csak felolvassák. Elnök utasittatik a bizonyítvá
nyok beszerzésére.

R ó t h l y  Árpád ajánlja, hogy a Juryban segédek is beveen- 
dők és hogy szakszerűen legyenek a Jury tagjai beosztva, 
.loszt Péter ellenzi R ó t h l y  indítványát és csak azt kívánja, 
hogy a színházi fodrászat bemutása alkalmával vegyen 
részt egy segéd is a Juryban. L e i c h t e r  Lipót ellenzi az egy 
segéd megválasztását, mert szerinte ez csak nevetséges volna. 
Úgy kívánja, hogy a Jury főnökökből és segédekből álljon 
egyformán. Többek hozzászólása után elhatároztatott, hogy 
a Jury csakis főnökökből választatatik. Elhatároztatik, hogy 
Imi január 4-ig legalább is 5-én jelentkeznek, úgy a verseny- 
fésülés bábu kiállítással köttetik egybe.

Pénztári ellenőröknek megválasztattak : Horváth Ferencz 
és Marothy János. A viaszbábu kiállítás bizottságban : 
Csillag Ágoston és Herschaft Adóm. A hölgyfogadó bizottság
ban : Leichter Lipót és Katnpf Ádátn. A versenyfésülés alkal
mával a következő dijak kerülnek kiosztásra: Nagy ezüst
érem, kis ezüst érem, bronz érem és elismerő oklevél.

Flesch pénztárnok inditványoza, hogy az ipartestület 
kérelmezze a rendőrségtől, kogy a szokásos dijjat leszállítsa, 
amit a bizottság egyhangúlag elisfogadott Végül elhatároz
tatott, hogy a verseny fésülésen a 32-dik gyalog ezred ze
nekara fog közreműködni. Több tárgy nem lévén, elnök 
köszönetét mond a bizottságnak, az ülést berekeszti.

Leichter Lipót jegyző, Molnár Lajos elnök
Versenyfésülés. Azon 11-od éves szakiskolai növendékek 

akik a verseny fésülésben részt venni akarnak, azt csakis az 
általános varsenyben tehetik. Továbbá azok, kik már egyszer 
díjazva lettek, elismerő oklevelén kívül egyéb elismerésben 
nem részesülhetnek.

Víaszbábu kiállítás. P'elkéretnek ezúton mindazok, a kik 
a versenyfésüléssel egykekötött viaszbábu kiállításon kiállí
tani óhajtanak, hogy ebbeli szándékukat legkésőbb 1S99. 
Január hó 4-ik napjáig, Molnár Lajos szakbizottsági elnöknél 
(Kis-hid-utcza 10. szám alatt) jelentsék be.

Elhalálozások. Mint részvéttel értesülünk, elöljárósá
gunknak két derék tagját fájdalmas csapás érte. Maróthy 
jános urnák édes anyja és Csillag Ágoston urnák 4 éves 
leánykája költöztek el az élők sorából. Nagy fájdalmuk
ban legyen vigaszuk, hogy mindnyájan együtt érzünk 
velük.

A szabad Lyceum f. é. deczember hó 13-án tartotta 
ipartestületünk helyiségében bevonulását. A megnyitót 
Hegedűs Lóránt dr. országgy. képv. tartotta, aki a „Szabad 
Lyceum“ czéljait szép szavakban ismertette. Utána Pap 
Ferencz dr. a leánygymnázium irodalmi tanára tartotta 
értekezését . „Népies a költészetben" czimen.

K ü lön fé lék .
Megfordított nőse. Vacsora után a papa maga köré 

gyűjti a gyerekeket és elmeséli nekik a pirosbobitás kis lány 
megható történetét. Lázas kíváncsisággal hallgatják a kicsi
nyek Piroska kalandjait és mikor a papa ahhoz a borzasztó 
jelenethez ér, mikor Piroska egyedül van a farkassal, az 
egész társaság a pityergés küszöbén áll. A papa látja a nagy 
elérzékenyülést, megsajnálja a gyerekeket és egy merész fór 
dulattal Így fejezi be a mesét :

— És ekkor Piroska megette a farkast I
Ujje, volt erre ujjongás !
Hasonló körültrtények. Zsur. A kis szalonban nagy a 

lárma. Egy ur, aki nagy ügyességgel balanszírozza a térdón 
a theáscsészét, pikáns történetet ad elő. A hősnő egy hölgy, 
aki bizalmas édes kettesbeit van az udvarlójával. Hirtelen lép
tek zaja. A férj. Az udvarló, aki igazi gentleman, nem ha
bozik, hanem föltépi az ablakot és a harmadik emeletről le
veti magát a földszintre. Meghalt. He hölgyének a jó hírét 
megmentette.

Az elismerés és a sajnálkozás általános. Hirtelen meg
szólal egy öreg ur:

— A hetvenes évek elején én is voltam hasonló körül
mények között. . .

—- És ön is leugrott r — Kérdik tőle a hölgyek, visz- 
szafojtott lélekzettel.

— Nem. En voltam a férj. . .

___________ S Z A B A D  L Y C E U M . _____________

M e g h ív ó .
A „Szabad Lyceum" tudományt és ismeretet terjesztő 

társaság részéről f. évi deczember 27-én — kedden este 9 
órakor a budapesti borbély-, fodrász- és paróka-készitő-ipar- 
testület helyiségeiben (IV., Ujvilág-utcza 18. szám) W 'n r th n  

V in c z é r ié  I l u g o n n a y  V i l m a  dr., g r ó f n ő  tart előadást a 
ragályos betegségekről és az azok ellen való védekezésről.

Budapest, 1898. deczember havában.
Az e ln ö k s é g .

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyfő
pénztár orvosainak névjegyéke.

Fogorvonol< :
A pesti oldalon :

Dr. Grosz Sándor. Károly-körút 7. sz.
Mezey Péter, Muzeum-körut 21. szánig II. emelet. 
Junger József, Vili., Rökk Szilárd-utcza 11. szám.

A budai oldalon :

Dr. Kohn Dániel, II. kér., Fő-utcza 7. szám.

A kezelőorvosok a fekvő betegeket kezelik, ki is min
den látogatásnál egy e végre a pénztár által kiadott szelvényt 
kap a tagtól.

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

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

A z  i g a z g a t ó s á g .



E l l e n ö r i o  o r r o n o k  t

I., II., III., V. és VI. kerületek részére :
Dr. Bauer Károly, Tcréz-körut 41. szám. II. em. Rendel 

2—3 óráig, ünnep és vasárnapokon 8—0 óráig;
IV., VII., VIII., IX., és X. kerületekre;

Dr. Juba Adolf, VII., kér., Barcsay-utcza 3., rendel d. 
u. 3—4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8—9 óráig.

Szerkesztői üzenetek.
V. Gy. Budapest. Czikke tehetséget tanúsít, de még nem 

üti meg a mértéket. Ezzel még nem mondottuk azt, hogy 
un jobbat írni nem tud, sőt reméljük, hogy öntől nem egy 
czikket fogunk közölni. Rossz témát választott, érdektelent és 
ép azért nem nyerte meg tetszésünket. Czikkén meglátszik, 
hogy ön sokat olvasott és hogy nem csak iparához ért. 
Próbálkozzék egy újabbal és válaszon jobb tárgyat. Czikke, 
ha nem is vált ez alkalommal be, de azért nem vonhatjuk 
meg öntől az elismerést. Üdvözlet.

K. J. Budapest. Lehet, hogy gyenge idegzetüek vagyunk, 
de higyje el, hogy verse beteggé tett benünnket. Mondjon le 
a versírásról, nem önnek való az.

B. S. Budapest. Tessék csak beküldeni, ha jó, közöljük, 
ha nem jó, akkor megüzenjük.

S. M. Budapest. Czikke nem aktuális és ép azért nem 
közöljük. Próbálkozzék egy újabbal.

K. J. Becs. Szívélyes üdvözletét köszönjük. Kérelmének 
lehetőleg eleget teszünk. Üdvözlet.

R. A. Budapest. Czikkét már nem közölhettük, mert el
késett vele. Szíveskedjék türelemmel lenni, a jövő számban 
közöljük. Üdvözlet.

Kclelőa szerkesztő : L e i c h t e r  L ip ó t .  
Belmunkatársak; l l e r m n n n  J á n os ,  R é t h l y  Á r p á d  és  

H o r v á t h  F e r e n c / . .

A kéziratok legkésőbb 8 és 24-ikéig bezárólag küldendők be. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Kiadja. N n g e l  I s t v á n  k ö n y v n y o m d á j a ,  B u d a p e s t ,  
V I I . ,  V ö r ö s m a r t y -u t c x a  17.

f ? M
Borbély- és fodrász-üzletek, valamint üzleti be

rendezések vétele és eladása nálam pontosan eszközöl- 
hetők. Előjegyezve vannak kisebb-nagyobb rendű üzle
tek 1.">0— 10,000 írtig; — alkalmi vételek részletfize
tésre — is. — Értekezhetni V « r y  f.yu lá n á J . 
IV., Ujvilág-utcza 18. Fodrász ipartestületnél d. e. 8-tól 
9-ig és d. u. 4—9 óráig.

FLrASNER LAJOS
v i l la n y e rő v e l  b e re n d e z e t t

aczéláru-kereskedése és müköszörülése 
B u d ap est, Vili., Jo zse f-kö ru t 21

Aján lja i
Borotválóké8 je lle l: Bengal.
Johnson, Dodge, 7 csillag,

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Pieifen, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszörüléssel minden szé
lességben, darabja 1 60,
1.70, 2.— , 2.25, 2 80,

3.— frt
Borotváinkéi franczia 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.—  frt.
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40,
1.70, 2. — , 2.10. 2.50, 2.70.

3.— , 3.40 frt.
B áriyán t Hajvágógép 5 —
Báriyánt-Szakálnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnylró 5.—
Fenöszljak darabja — .80,
— .90, 1 — , 1.20, 1.50.

2.— , 2.50, 3.—  frt.
Lehuió-kövek darabja 1.—
1.25, 1.50, 1.80. 2.—  2.25,
2.50, 2,80. 3 .—. 3 50 frt.

Hajfodoriióvas német és valódi franczia, 
darabja .40, — 50, — .60 kr.

Kó'pölyvas darabja 4 — 4 50, 5.— , 5.50,
0.— , 050. 7.50,3.— fit.

Érvága darabja 140, 1 50, 2.— , 2.50,
2.80, 3 f-i.

Fogszerszám ok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.80, 3 .—
4----frt Fog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 1.50. 1.80, 2.—
2.25, 2.50, 2.80. 3.— frt.

Köszörülések á ra :
Borotvakés öblösre köszörülése cs franczia köszörülése 50, 60 

70 kr. vastagok vagy újak S0 kr. Uj él 30, hajvágó olló 30 kr.

M e g r e n d e l é s e k  v id é k r e  gy o rsan  és p o n to sa n  e s z k ö z ö l t e t n e k

.— .—

*3

II u II A 1* E N T, Vili., IS A 11 © »  S - E T C Z A 5 , N X Á 3fl.Hí
H»3 r  „^  Első magyar

Yillany és légszesz erővel berendezett
m  Borotva homorú-fyszöriiideje.

Hí A c x é l  ánu naktár.Hí ____
S^ T" *  hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át, melyre 

tjj felhívom b. figyelmét.
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Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszkötővel lekötni, igen hiányos volt, mert a csinos 
srhetni ugyan, de tartóssága : még néhány órára sincsen biztosítva. Ezen nagy hiányt pótlandó, 

oly jó illatú folyadékot találtam fel, mely a bajusznak, a kötő által adott alak- 
3 napig is képss fenntartaná daczára, hogy e folyadék nem ragad és nem 
ajdonr. gain.il fogva ezen czikk minden fodrászterein szoros szükségletei közé 
az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüsége következtében szívesen

alakot elérhetni 
sok kísérlet alapján 
ját és helyzetét 2— 
zsíros. 'Többi jó tu 
fog tartozni és úgy 
fog vétetni.

N a g y b a n i  b e s z e r z é s i  á r a  I d a r a b n a k  3 0  kr  
E la d á s i  á r a  I ,, 6 0

..CHIC1 bajuszerösitn már hónapok óta kitűnő sikerrel és általános elismeréssel próbáltatott 
ki es ma már majdnem teljesen bevezetett czikk, mely altalános kedveltségnek örvend.

két ..CHIC 1 reklámtábla, pompás, rikító sziliben minden megrendelőnek ingyen es béi- 
mentve küldetik vagy mellékeltetik.

„C H IC 1 ti irvényileg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól megovassék, me 
Ivek a legelső sorban is a vevőközönséget károsítják.

„CHIC" bajuszerösitö. a bajuszt 2—3 napig a kivánt helyzetben tartja.
Jó t u la jd o n s á g a i :

1. Xincs benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
2. Hatása a bajuszra két perez alatt a legs/.enzácziósabb módon mutatkozik.
3. A bajusz, melyet fésűn át a „CHIC“  bajuszerősitővel bedörzsölnek és nyomban rá a 

selyem bajuszkötővel átkötnek, 2 —3 napon át a legszebb helyzetben marad és alakját, mely tet
szés szerinti marad, ez idő alatt egyáltalán nem változtatja,

4. A bajusz-erősítő a bajuszt megpuhitja és hajlékonyává teszi, a szórt- útiakat nem mer. 
viti, sőt azok növését előmozdítja.

5. A „CHIC" ezen hatása utolérhetetlen és semmiféle más hasonló szer által még csak 
megközelithetőleg sem éretett cl, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más heg 
többször ártalmas szerekkel össze ne tévcszsze.

F e l t a l á l ó j a :  Z D X ö ’t ' Váb l i nL
illatezerész

Budapest, V. k e r , Wurm-utczn 5. szánt
Ugyanott kapható a fodrász és borbély szakmába vágó összes kellék és berendezés lelj 

jobb minőségben és mégis igen előnyös árakon. Valódi franezia és amerikai ha; és szakállvágo gé 
peiffl ára tudvalevőleg n tjdnem negyedrészével alászállt. A többi fodrász és borbély eszközök 
tömérdek' külföldi bevásárlásaimnál fogva is előnyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

Az illatászat legkiválóbb Uiiliin 1 ego.ss«Sgeiin a következők
Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-dc-Portugal. Champoing, Eau-Tonique, Eau-ve Vinaigre-de-Toiletie

ROB. GREENSILL féle speczial itások, úgymint : Sa lyc i l  szájv íz , fugpor és fogpép.
Viaszkhajkcnőosilk, Hajfost-Azerek, Briilantinek. Bajuszpot ő k . UaiKtaulinck, Vinaigerek T.iilc.lc :,?a; üiiok, A.tíu nkio . . la . V 

Legújabb eszköz és i l latszer árjegyzékem már a leszál l í tó it  á rakka l  díjmentesen és bérmentve küldetik.

Nyom. Nagel István könyvnyomdájában, Budapest Vörósmarty-uiczi 17.
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