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Felhívás. Ip a ru n k  hanyatlása.
Rövid pihenő után ismét utjának bocsátjuk a 

„ Fodrász Újságé-ot azon Ígérettel, hogy az szaktár
saink érdekeit mindenkor lelkiismeretesen fogj^ hir
detni. Bennünket anyagi érdekek nem fűznek e lap
hoz, mi az iparunk iránti szeretetbői akarjuk a 

Fodrász Újság"-ot kedveiüé és hasznossá tenni. Hű
tükre lesz ezentúl iparunknak a ,,Fodrász Újság“ es 
pontos megjelenéséért kezességet vállalunk. Oly em
berek szegődtek a „fodrász Újság"-hoz szellemi 
munkásoknak, akik iparunk érdekeit szivükön vise
lik és nem riadnak vissza az áldozattól sem. i iog- 
rammot nem adunk, de azt Ígérjük, hogy kitűzött 
feladatunknak lelkiismeretesen fogunk eleget tenni. 
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 
és azokról a ,,Fodrász Újságé-hun beszámolunk. Egy 
szóval helyre akarjuk hozni azon mulasztásokat, 
amelyek eddig a lap körül történtek. Azzal a lelke
sedéssel, amelylyel mi a ,,Fodrász Újság"-ot meg
indítottuk, czélt kell érnünk.

.A ,,Fodrász Újság"-ra minden időben lehet elő
fizetni.

Jvérjuk a vidéki szaktársakat, hogy előfizetései
ket már most küldjék we<7, hogy a lap széjjelküldése 

'pontosabban történjék.
Y l :  • E l ő f i z e t é s i  á r :

Egész évre 4 frt. 
Fél évre 2 ,, 
Negyed évre I ,,

i ív.) Nincs az az ipar. amelylyel mostohábban bánt 
volna el a sors, mini a miehkkcl. Azok, akik még 
nehány év előtt megelégedettek voltak, ma azt lát
ják, hogy az élet nem nyújt számukra egyebet 
küzdelemnél. Azok, akik egy biztos jövő reményé
ber. vetették hitüket belátják végre, begy csalódtak 
és keresik az eszköz* a kibontakozáshoz.

Iparunk ma nem egyeb egy elkorhadt törzsnél, 
nem hajt többé virágot. Iparunk hanyatlásának kut- 
forrásait ismerjük eléggé. Tudjuk, hogy nem ál
lunk arányban a főváros lakosságával, hogy sokan 
vagyunk. Ez az egyik ok. Kétszer ennyi lakosság 
kellene, hogy betevő falatunk biztosítva legyen. A 
másik ok az, hogy a kontárok reánk ragadtak mint 
a piszok.

Az a sok „Zubringer,“ „kintornás,“ „czim- 
festo“ , stb. a kik más utón nem képesek megélni, 
(iszaktársak“ , lettek és gomba módra szaporodnak. 
Iparunknak az ipartörvény adta meg a kegyelem
döfést, a mikor kimondotta, hogy a keritőnőnek 
ugyanaz a joga, mint az iparáért megszenvedett 
iparosnak. Az ipartörvény megalkotásánál nem ját
szott közre az iparos érdeke, hanem az adó. A 
fegvházból kikerült bandita ma ép úgy szerezhet 
magának iparengedélyt, mint az az iparos, akinek 
legitim joga van hozzá. Az ipartörvény nem csak 
az anyagi bukásunkat mondotta ki a szabadverseny- 
nyel, de hozzájárult egyúttal az iparos erkölcsi alap
jának tönkretevéséhez is azáltal, hogy a kétes ek- 
szisztencziákat is kénytelenek vagyunk iparunkhoz 
befogadni. Ez nem játszott közre az ipartörvény 
megalkotásánál, a fő dolog az volt, hogy a kontár



is fizet adót. Bárgyú az, ki manapság ipart tanul. 
Bátran állíthatom, hogy manapság az inaskodás 
nem egyéb idővosztegetésnél. Iparunk elvesztette 
értékét, csak amolyan parlagon heverő jószág, gaz
dátlan, fölveheti bárki. Csoda-e ha látjuk iparunk 
ilyképpeni züllését, nem lelkesedünk a jóért ? Csoda-e 
ha az anyagiért való küzdelem gondja elnyomja 
bennünk az eszmét, az összetartást. Az ideálista is 
kilép az érzelemvilágból ha érzi az önfentartás ne
hézségeit.

Érzelmeink megbénultak, mert előttünk látjuk 
heverni reményünk foszlányait. Az eszme helyett a 
kenyérért lelkesedünk.

Keressük a kivezető utat, de nem találjuk. 
Úgy vagyunk, mint a vándor, aki tévedezve keresi 
a czélt, de nem találja.

Tisztába kell jönnünk végre, hogy iparunk ha
nyatlását nem csupán a lakosság száma idézi elő, 
hanem az élősdi-kontár csapat is. A törvény rideg 
parancsszava az, mely iparunk sírját megásta.

Az ipnrtörvény az, mely lesütyeszti az iparost 
az anyagi és erkölcsi posványba. Az ipartörvény 
rendelkezése folytán keressük a kivezető utat, de
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Tárcza.

U jévkor.
Nem kérdezem, hogy m it hoztál, 
Jót vagy rosszat, én m it bánom , 
Nem  kérdezem, m it rejteyetsz, 
Boldogságom úgy sem várom. 
Hosszú az ut melyen já rok  
Kifáradtam , rég lemondtam, 
Keresgéltem de hiába,
V irág helyett tövist láttam.

Nézzél reá.m if jú  jövő',
Telve vagyok csalódástól 
K I csüggedten m it tehettem ? 
Lemondtam a boldogságról. 
Kerestem én azt az utat 
Mely a boldogsághoz vezet 
K I tévedtem, addig jártam  
Alig feladtam reményemet.

K ö rü l állják a bölcsödet —
A  bús arezok kiderültek 
Várják tóled a megváltást 
Tóled várnak u j életet.
Sajgó szivek jöldobognak  
Kitűnnek a fá jó  könnyek 
Csak én nézem mélabusan 
Kitörését az örömnek.

A haj é s  a  fe jbő r  b e tegsége i.
Irta : Sebük Zslgmond dr.

leor-Mindaddig, inig az embernek tömör hajzata van, 
kevésbbé sem tartja hihetőnek azt, hogy idők multávali 
előbb vagy utóbb, kopasszá is válhatik és ezen tévhitében, 
nem is fordít oly alapos gondot haja ápolására, mint a me
lyet az a dolog természeténél fogva megkíván. De ezen 
könnyű felfogás, mint minden esetben, úgy ebben is az ál
dozatát megkívánja és így az illető egyénnek még ifjúkorá
ban kihull a haja, kopasz feje pedig vagy a paróka csiná- 
lóknak, vagy olyanoknak a kezébe jut, kik hangzatos czi- 
mek, — mint pl. „Hajkenőcs“ „Hajerősitő stb. — alatt ár
talmatlan, vagy mérges fémeket tartalmazó, tehát ártalmas, 
de mindenesetben a kopaszodás meg nem akadályozó keve
rékeket árusítanak.

E lap legutóbbi számában leírtam azon változást, mely 
az embernek, férfinek és nőnek egyaránt, a hajzatán rendes 
körülmények között végbemegy. Reámutattam arra, hogy 
mindenkinek a hajából hullanak ki hajszálak kisebb-nagyobb 
mértékben, melyek azonban az utána növő, úgynevezett pe- 
helyhajszálak által pótoltatnak.

I érjünk immáron át azon esetre, hogy a hajhullás oly 
mérvet ölt, hog}' aránylag rövid idő alatt kopaszodást idéz 
elő és most már siet az illető az orvoshoz, hol azonban se
gély helyett csak azon vigaszt nyerheti, hogy nemsokára 
teljesen kopasz lesz. Vigasznak szomorú vigasz ez, de leg
alább tisztában lévén a bajával, nem fog szépszavu hirde
téseknek hűséges olvasója, majd meg áldozatává válni.

Sajnálattal nézem ókét 
Szegényeket, hogy vigadnak 
N y om ort, m últat, elfeledtek 
A  jövőbe ú jra  bíznak.
Csak én megyek bizalmatlan 
Hosszú utón ide s tova 
Utamban csak tövist látok 
Nem  terem egy árva rózsa.

Leichter Lipót.

A  n ő i  f o d r á s z a t  i s k o l á j a . * )
Tita: Szabados József.

Választékos soppok elkészítésénél akként járunk el, hogy 
az egész hajat hátrafelé kifésülve, hátulról a fésű végével, 
elölről kezdve, egy választó húzást teszünk, ott ahol a vá
lasztékot akarjuk elnyerni, jobbra balra lefésüljük.

Közép választéknál úgy osztjuk be a sütéshez való 
részeket, hogy hosszába a fejen keresztül, mind két oldal
ról két-két részt választunk le. A fültől fölfelé kimaradt részt, 
eSY részbe fogva az előbbeniekhez hasonlóan sütjük fel.

A hatulsó részek egészen úgy lesznek beosztva és 
fölsütve, mint a hátrafelé fésült soppoknál.

Ha oldalt csinálunk választékot, a szélesebb oldalon

) A múlt számban a „Női fodrászat iskolája" czimü 
czikksorozatban értelemzavaró tévedés csúszott be, melyet 
ez alkalommal helyreigazítunk. A téves mondatok igy olva- 
sandók: Készítünk egy hajbetétet a hajhoz megfelelő* szin- 

ehez hasonló 40—oO cm. nyers vágott hajat, ebből ké
szítünk egy 18 cm. hosszú treszszet meglehetős dúsan, kü
lön egy 12 cm. az előbbeni közepére varrunk. A hosszabb 
rész a föltevéskor a betéthez varrott hajoldalra essék és kö
zépén a saját hajjal összefésülve hajtjuk keresztül, mint 
bármily más hajat. (Szerk.)



Hisz az orvosok is sokáig tévalapon magyarázva a fejbe
tegségek okozta kopaszodást, föltették, hogy a haj idő előtti 
kihullását egy általános, vagy pedig helyi gyöngeség 
idézi elő.

Akkép jutottak e föltevésre, hogy tapasztalták, misze
rint gyengítő befolyások (súlyos betegségek) folyamán haj
hullás állt elő. E szerint azon nézetből indultak ki, hogy 
erős alkat pompás tömör hajjal áll kapcsolatban és megfor
dítva. De akkoriban megfeledkeztek arról, hogy bizony nagy 
a száma azoknak az erőteljes férfiaknak, kik már akár 25 
éves korukban is tarfővel díszelegnek, s e korból származik az
után azon tévhit, hogy „erősítő szerek" képesek lesznek a 
vélt gyöngeség által előidézett kopaszságot megszüntetni.

Pedig mennyire ártalmasak e szerek I
Nem gyöngeség, hanem valamely betegség okozta iz

gatott állapot forog ily esetben fenn, s az orvosi gyógy
kezelés hivatott ennek megszüntetésével a kopaszodásnak 
elébe vágni.

De nem is kicsapongó életmód, vagy túlságos szellemi 
megerőltetések, a „túlsók gondok" okozzák a kopaszságot, 
s csakis véletlennek tulajdonítható, hogy említett körülmé
nyek kopaszodással járnak kapcsolatban.

Mindenesetre feltehető, hogy az ilyen férfiak kevesebb 
gondot fordítanak hajuk ápolására, s azon pipere szerek 
és kenőcsök, melyekkel a legtöbb mulatozó haját be
keni vagy bekened, csakis palástkép szolgál a felületes haj 
ápolásnak.

Legújabb időkben, midőn a bacillusok korát éljük, mi
dőn minden betegségnek okát, ezen mikroszkopikus nagy

szükséges legalább három részt egyenesen leválasztani. Ezen 
részek kiilön-kíilön lesznek hullámozva. A hullámozás csak 
annyival különbözik az előbbeniektől, hogy a fejen nem ke
resztben, hanem hosszában lesz sütve.
• A fru-fru rész a választékkal együttesen lesz elválasztva. 

A sütés annyival különbözik az előbbeniektől, hogy ha oldalra 
esik a választék, akkor előnyös, ha úgy osztjuk be a fel
sütött részeket, hogy a homlok közepére, egy rész jól mé
lyen leessék. Ez igen jó formát ád kifésülés után.

Ha a sütéssel elkészültünk, a hullámzott részeket, 
egyik oldalon összefogva, egyenesen fölemelve, belülről meg- 
tapirozzuk úgy, hogy a hátulsó része felé mindig erősebben 
legyen a magasság miatt.

Ezután a megtapirozott részhez fülig választunk, az 
egészet összefogva, fölülctesen átfésüljük úgy, hogy az 
előre eső rész homlokhoz feküdjék (ha rövid elöhaj nincs.) 
Ha esetleg van, akkor is elől laposabban, hátul magasabban 
kell alkalmazni.

Ezt úgy nyerjük el legkönnyebben, ha föltevéskor, az 
elé) részt szorosabban, a hátulsó részt lezserebben, a kötés
hez •emelve tüzzük meg.

Az oldal választéknál a szélesebb rész mindig magas- 
sabban lesz föltéve, föltevése és tűzése egyenlő.

Ha betétet alkalmazunk, akkor szükségtelen tapirozni. 
Minkét oldalára a fölsütött részek alá egy kis kreppet helye
zünk, egy-egy tűvel letüzzük. A sopp ép úgy lesz alkal
mazva, mint az döbbeni.

Sok levágott elő hajnál szükségtelen a hosszú hajat 
választani, elég ha a levágott hajat válasszuk.

Ha annyira hosszú a levágott előhaj, hogy legalább 
három hullámra alkalmas, akkor igen könnyen el lehet al
kalmazni, de fő az, hogy az ily hajaknál a végek legalább 
egy kis hajtással befelé legyenek sütve. Az ilyen sütéshez

ságu állati vagy növényi élősdiekre igyekeznek visszave
zetni, a kopaszságnak is megtalálták a bacillusát, melynek 
jelenléte állítólag minden kopaszságnak alapfeltétele. De e 
kérdés eddigelé nincs még kellőleg tisztázva és igy kényte
lenek az orvosi feltevések, hypothesisek utján a kopaszo- 
dási menetet megfigyelni és megmagyarázni.

Már m eglevő  kopaszságot az orvosok, daczára a sok 
próbálkozásnak, nem voltak képesek megszüntetni. Újabb 
időkben nálunk is megpróbálkoztak Hadara német tanár 
után e baj megszüntetésével foglalkozni, s mondhatni meg
lepő sikerrel. (E kérdést már röviden tárgyaltam a no
vember havi számban.)

A fodrásznak e bajjal, hogy úgy ne mondjam beteg
séggel szemben kevés a teendője ; csakis elejét vehetik a 
kopaszodásnak azzal, hogy eszközeiket tisztán tartják. E 
tekintetben, mondhatom, már sokat tettek a fodrászok azzal, 
hogy minden vendégüknek meg van a saját külön fésűje ke
féje ctb. miáltal elejét vették annak, hogy egyik vendégükről 
va' • melye:- hajbetegséget meg nem tisztitott eszközeik utján 
ni ásókra át nem visznek, mi, akkor, ha egy és ugyanazon 
kefét h^sztv !ják összes vendégeiken, nagyon könnyen meg
történhetik.

Tehát tisztaság !
(Folyt, köv.)

S z ú n y o g  c s íp é s .
Ismét a régi nóta. A miért már oly sok tentát, papirost 

fogyasztottunk és amely themára mégis oly különös elősze
retettel térünk újra, meg újra vissza ; érzékenységünk legké-

legjobb a fru-fru vasat használni. Először mindig a hullám 
lesz elkészítve. A haj végének a behajtása azért igen fontos, 
mert ha ezt nem tesszük, akkor a lefektetés után az összes 
végek kifelé bújnak, mig ha le van sütve, egész szépen lek- 
szik a fejhez, és igen könnyű egy kis tűvel a többi hajhoz 
erősíteni. Ha oly rövid, hogy hullámozni nem lehet, akkor 
rendes fru-fru sütés szerint járunk el, azzal a kölömbséggel, 
hogy a választéknál két felé jó erősen fektetve sütjük.

Választékos soppokhoz ép úgy alkalmazhatunk más 
hullámzó vasat, n int gömbölyű soppokhoz. Előbb elkészítjük 
a soppot és a kontyot, s aztán sütjük körül.

Az ilyen választékos előhajviselethez igen jól állanak a 
franezia magas kontyok. Egy magas kontynál legjobb, hogy 
a kötést egész magasan a fejtetőn kössük meg jó szoros- 
san. A sütött részek hozzá tűzése után az egész hajat bal
kezünkre fektetve átfésüljük fölületesen. Egy gyönge csava
rás után, balkezünkkel egyenesen fölemelve, átvesszük joob 
kezünkbe, ezután lehajtjuk, ismét átvesszük balkezünkbe ; 
jobb kézzel megfogjuk a csavarás kezdetét, s jobb oldal felé 
kétszer átcsavarjuk. Balkezünkből elengedjük a csavarás 
végét, és átvesszük jobb kezünkből, az oda csavart részt 
jobb kézzel hajtőt véve megtüzzük fölülről kétszer. Ha 
a haj vége hosszú, megfogjuk balkézzel, s jobb kezünk két 
matató ujjavai ala nyúlunk s jobb oldalra hajtva megtüzzük. 
Az ilyen hajtások megtüzéséhez igen ajánlatosak a csont 
tűk, avagy bármilyen disztü.

A fölmaradt véget baloldalra úgy alkalmazzuk, hogy 
mindkét kezünk mutató ujjával egy odacsavart loknit helye
zünk el, s belülről jól megerősítjük.

Ez igen egyszerű kivitelben, de oly csinos, hogy bár
milyen alkalomra lehet használni

(Folyt, köv.)
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nyesebb pontjáról — társadalmi állásunkról szól ismét az 
ének.

Egy vidéki collegánk egy tolakodót, ki nejével szem
ben illetlenül viselkedett, annak rendje és módja szerint 
megfenyített. A fenyíték sajgó hatása alatt ezen illetlenül 
viselkedő ur párbajra hívta ki collegánkat.

Ámde a párbajhoz székesfehérvári felfogás szerint 
becsületbiróság is kell; amely becsületbiróság aztán ki
mondta, hogy a borbély társadalmi állásánál fogva nőm 
párbajképes.

A dolog lényegét tovább nem feszegetve, csupán ezen 
becsületbirósági határozat nevetséges és tarthatatlan voltát 
akarjuk kimutatni. Jelen sorok Írója elvből ellensége a pár
bajnak, valamint minden modern társadalmi felfogással 
biró ember ellensége ennek a középkorból reánk maradt be
teges kórnak, melynek kiirtására hiába szövetkeznek a nem
zetek legjobbjai.

így tehát nem az bánt bennünket, hogy collegánkat 
nem hagyták egy általa megkutyakorbácsoll egyénnel meg
verekedni.

A sértő és lealázó ránknézve csupán azon rosszakaratú 
vagy pedig a jelenkor társadalmi fejlettségét nem ismerő be
csület-bírósági határozat, mely indokánál fogva egész iparunk i 
disqualifikálásának látszatát hordja magán.

Tudunk eseteket, midőn egy pinezér állt egy mágnással 
szemben, egy asztalos egy országgyűlési képviselővel, és ki' 
ne emlékeznék a tavalyi pozsonyi esetre, midőn egy kárpitos 
meg egy előkelő főur vívtak lovagias harezot.

Egyik leggavalérahb föurunk gróf Károlyi István — 
kit mindenkor tartunk olyan gentlcmannak mint azon becsü
letbiróság bármelyik tagját — azt mondta: Én nem sértek 
meg senkit ; de ha a legutolsó béresemet megtalálnám 
sérteni és ha elégtételt kér, ha tisztességes ember adok 
neki.

Mindezek mérlegelésével clfogylatlanul arra a konklu 
sióra jutunk, hogy ezen székesfehérvári becsületbirósági ha
tározat nem compctens a borbély társadalmi állásának elbí
rálására.

A határozat félreérthetetlenül kimondja, hogy nem col
legánk egyéni tisztessége estk kifogás alá — mely esetben 
mi is meghajolnánk — hanem azon ipar mely neki társa
dalmi állását biztosítja. Miután pedig a rendi társadalom fel
fogása szerint csakis tisztességes ember párbajképes, e sze
rint az aki borbély ipart üz az nem tisztességes.

Ezen definícióhoz kétség nem férhet. A forradalmi esz
mék diadalra jutása és a népeknek a jogegyenlőségért vívott 
véres harczai azonban nem tesznek kivételt az emberek tár
sadalmi állása között. Ha mégis akadnak oly egyének, kik 
válaszfalat allitanak feli köztük és embertársuk között csak 
csupán születése és az ö fogalmuk szerinti társadalmi állása 
miatt, úgy az „egyenlő kötelesség-, egyenlő jog- fejében 
a haza minden hulláinak “ magasztos fogalma csak rongyos 
írott malaszt lenne.

Már pedig ezt törvény biztosítja Magyarország minden 
polgárának.

Tehát a székesfehérvári becsületbiróság határozata Így 
kellő értékére redukálva nem lehet más, mint egy-két kö
zépkori felfogással biró ember egyéni nézete. Ez pedig pre
cedensül nem szolgálhat, minket pedig a társadalomban el
foglalt állásunkban nem ignorálhat.

Mélyebb fejtegetésekbe bocsátkozni fölöslegesnek tart
juk. Minden önállóan gondolkodó ember tudja, hogy a szé
kesfehérvári becsületbirósági határozat, az uralkodó felfogás

törvényei folytán nevetséges és tarthatatlan. Nevetséges és 
tarthatatlannak tartjuk azért, mert megvagyunk róla győ
ződve, hogy ezen becsületbiróság tagjai mielőtt szúnyog csí
péshez hasonló'határozatukat meghozták — nem vetették 
magukat orvosi vizsgálat alá.

Már pedig egy határozat ilyettén való indokolása ma
napság nem vall egészséges emberre.

Duschinszkv Em il.

V e gye s  hírek.

J e g y z ő k ö n y v

(Folytatás.)

Napirend 3-dik pontjánál kimondja az elöljáróság, hogy 
a tiszti főorvosi hivatal által a fodrász üzletek megrendsza- 
balyozása tárgyában kidolgozott szabályrendeleti tervezet 
ellen a székes-fővárosi tanácshoz benyújtandó kérvény a 
polgármester urnák f. é. okt. hó 17-én küldöttségileg nyuj- 
lassék át, s hogy e küldöttségben az elnök vezetést, alatt a 
testület egész elöljárósága részt vesz.

Napirend 4-ik pontjánál, azon oknál fogva, hogy a 
\ örösmarty-nyomda elárverezése folytán a vele kötött szer
ződés is megszűntnek tekindendő, az elöljáróság — hosszas 
eszmecsere s Hermáim Jánosnak a szaklap megszüntetésére 
vonatkozó indítványa mellőzése után — szótöbbséggel ki
mondja, hogy a szaklapot továbbra is fenntartja, s annak 
előállítását és expediálását példányonként 25 fit fizetése mel
lett az 1899 évi marczius közgyűlésig Nagel István nyomda
tulajdonosra bízza, s a szerződés megkötésére az elnökséget 
hatalmazza fel. Egyszersmind a lap szelő mi részének veze
tésére egy szerkesztő bizottságot küld ki, a melynek tagjaiul 
heichter lápot, Hermáim János, Horváth Ferencz, Réthly 
Árpád és .löszt Péter elölj, tagokat kéri fel, oly hozzáadás
sal, hogy felelős szerkesztőt a magok köréből válaszszanak.

Napirend o-ik pontjánál, Flesch Péter pénztárnok az 
18*08. év III. negyedéről szóló jelentését a következőkben 
mutatja be :

I. Testület.
Pénzállás 1897 deczember 31-én 
Bevétel 1898 évi III. negyedében 5020.—

4547.41

Kiadás „ „ „ 4,259.20
I- c le s le g .............., 760.74
Pénzálás 1898 szeptember 30-án 5.308.1 5

11. Sog-élv-alap.
Pénzállás 1897 deczem. 31-én 
Bevétel 1898 IIP negyedében 1.407.19

3252.1 1

Kiadás „ „ „ 47.30
Maradvány felesleg 1,359.89
Pénzállás 1898 szeptember 30-án 4.012.—

111. Sznkiskolai-nlnj).
Pénzállás 1897 deczember 31-én 
Bevétel 1898. III. negyedében 100.—

424.85

Ki»<*ás 81.28
Maradvány, mint felesleg 18.72
Pénzállás 1898 szeptember 30-án 443.57
Helyeslőleg tudomásul szolgál azzal, hogy jövőre a 

pénztár) kimutatás a meghívóval együtt — minden egyes 
előljárósági tagnak megküldendő.
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Napirend ö-ik pontjánál, a szakiskolai bizottság jelen
tését — a lelkiismeretes munka feletti elismerésének nyilvá
nítása mellett — egyhangúlag tudomássul vette az elöl
járóság.

E jelentés szerint a hölgyfésülés : Szabados József és
Králik István, — az úri fodrászatot: Fülöp Mihály és Verdes 
Árpád, — a hajmunkát és színházi fodrászatot: Tlnirzó Imre 
fogják tanítani.

Napirend 7-dik pontjánál, jegyző bemutatja Werner 
Béla borbély és fodrász mesternek 20 frt segélyért benyúj
tott kérvényét

Az elöljáróság nem tartja a kérelmet teljesíthetőnek.
YVieselmann Laura szorult anyagi helyzetére való tekin

tettel segélyért folyamodik.
Tekintettel folyamodónő szánalmas helyzetére, az elöl

járóság 5 frt segélyt utalványoz.
A budapesti fodrászsegédek önképző köre 1898 okt. 

16-án tartandó zártkörű tánczasestélyre hiv meg.
A költségek fedezésére 3 frt szavaztadk meg.
A nagyméltóságu kereskedelemügyi ni. kir. minisztérium 

a gazdasági- és ipari hitelszövetkezetek központi intézetének 
részjegyeiből való jegyzésre szólit fel.

Az elöljáróság 1 drb. 1000 koronás részjegy jegyzését 
határozza el.

Kilehel Miklós kéri az elöljáróságot, hogy üzlete meg
szűnése daczára továbbra is tagja maradhasson, mint mester 
a testületnek.

Az elöljáróság, teljesíti a kérelmet azzal, hogy folyamodó 
mindaddig, a mig iparigazolványát vissza nem adja, tagja 
.maradhat mint mester, a testületnek.

Napirend 8-dik pontjánál Flesch Péter pénztárnok beje
lenti, hogy az Axmann Károly-féle segélyalapitvány kamatai 
.czimén segélyezésre szolgáló 60 frt áll rendelkezésre. Indít
ványozza azért, hogy erre nyilvános pályázat hirdetessék

Az elöljáróság ti pályázat kiírását elhatározza, s meg
bízza az elnökséget, hogy azt a napilapokkal leendő közlés 
czéljából a könyomatos lapnak küldje meg.

Több tárgy nem lévén, elnök köszönetét mond az ipar
hatósági biztosnak az ülésen való szives megjelenéséért, 
nemkülönben az előljárósági tagoknak kitartásukért, támoga
tásáért, s az ülést bezárja. Kmf.

K ö n y v e s  I< á 1 m á n J o s z t P é t e r
jegyző. test. elnök.

M o r v á t h  K e r e n c z  S t a n k v i c s S á n d o r.

Ötvenforintos borotva. Azt hiszi talán az olvasó, hogy 
aranynyelü borotváról beszélünk? Dehogy! Még ereklye 
sem volt. Csak amolyan tuczatkés, amelyet R. Cz. fővárosi 
ismert szaktársnőnk fedezett föl a Teleki-téren, csak ugv 
véletlenül — az ócska vasak között. Amidőn a rozsdától 
megszabadította a kést — eltűnt. Kereste R. 1 z. asszonyság 
a borotvát, di bizony nem találta. Segédét nem akarván 
gyanúsítani lopással, mert ez nem szokásai!) beletörődött a 
dologba. Ez nyáron volt. De az idők változnak és jött a 
a fenyegetődző tél is. Az üzletek pangnak, a kiadások két
szeresek és a borotva még maidig nem került elő. Mit volt 
mit tennie, cselekvésre határozta el magát R. t z. asszonyság. 
Eltérve eddigi szokásától, följelentést adott be a büntetőjárás- 
‘birósághoz, amelyben K. H. nevű fodrász segédet a boiotva- 
kés ellopásával vádolja. Idáig csak kihallgatásra kei tilt a 
sor, de értesülésünk szerint K ürth i albiró fölhív ta a pana- 
rszosnőt, hogy árjegyzékkel igazolja, hogy van-e tényleg ötven

forintos borotva. Szegény asszonyság, úgy látszik, hogy az 
egyszer maga ásta meg a vermét, mert ne/n hisszük, hogy 
annak a szegény ócskavaskereskedönek még arra is telne 
pénze, hogy árjegyzékeket csináltatna. A borotvakés ügyét 
amint halljuk, együttesen fogják tárgyalni R. Cz. szaktársnőnk 
valamennyi pőrével. Szegény biró !

Segélyezés. Az Axmann Károly-féle alapítvány után f. 
évre rendelkezésre álló 60 frtból a következő budapesti illető
ségű borbély és fodrász iparosok, illetőleg özvegy ei részesül
tek segélyben: Herzl Ferencz 15 frt, Özv. Jakusch  Mihály né 
lő frt, Nagy Andrásné 15 frt, Heller Manó 7 frt 50 kr és 
Birnbaum Léni 7 frt 50 kr.

Párbajképesek vagyunk-e ? Ezt a kérdást oldotta m.eg 
Székesfehérváron egy becsületbiróság Festetich Brúnó g ró f  
tun felügyelő  elnöklete alatt. Az ügy előzménye a követ
kező : Egy székesfehérvári törvényszéki aljegyző egyre ost
romolta egy oda való szaktársunk szép feleségét. Az asz- 
szony megunva a Don-Juan ostromlását, elpanaszolta férjé
nek. A férj megleste az aljegyzőt, botjával kétszer fejére 
ütött és sértő szavakkal illette. Az aljegyző lovagias elég
tételt kért a férjtől, de a becsületbiróság kimondotta, hogy 
a borbély állásánál fogva nem párbajképes s igy fegy
veres mérkőzésre nem került a sor. Az aljegyző ellen fe
gyelmi eljárást indítottak s rosszalásra ítélték. Fellebezése 
folytán a budapesti ítélőtábla fegyelmi bírósága a törvény
szék ítéletét helybenhagyta. — Nem vesszük rossz néven a 
székesfehérvári becsületbiróság határozatát, mert hisz nem 
is kérünk mi abból ti divatból, amely a középkorból maradt 
itt csak tízéit, hogy a társadalom oszloposai egy talán ön
kéntelen kiröppent sértő szócskáért egymást öldössék.

Szakiskolai záróvizsga. Az ipartestület által fenntartott se
gédszakiskola ezidei tanfolyama, deczember hó 22-én tartott 
vizsgával ért véget, nagyszámú közönség jelenlétében és a hall
gatók élénk részvétele mellett. Jászt Pé ter  ipartestületi elnök 
megnyitójában abbeli sajnálatának adott kifejezést, hogy a szak
iskola érdemes igazgatóját : Molnár Lajos urat éppen azon a 
napon kell betegsége miatt kin etr.onie, a midőn leginkább volna 
alkalma, hogy buzgó odaadásának, s fáradtságának gyümöl
csét élvezhetné.

Az erre következő vizsgán a következő tanulók kaptak 
osztályzatot, illetve vettek részt

Az urifodrászatban Fülöp M ihály  tanítványai közül :
Hemmert János, Knebl József, Kühn József jó, Puska 

Szilárd, Timin József, Oskó József, R eip ric li Károly, Her
máim Ferencz elégséges osztályzatot kaptak.

Verdes Árpád  tanítványai közül:
Zomborkn  M., Á agy  Sándor jó, Pongrácz  János, 

Engelmann János elégséges osztályzatot kaptak.
A női fodrászatban H rálik  István  tanítványai a kő- 

következő osztá yzatol kaptak :
Fábián Jenő jeles, Fngelmann János, László Dénes, 

Belinvzny  Vazul, llerm ann  Ferencz, K leer  Imre jó, Pong- 
ráez János, Miklós Károly, Knebl József, Kelemen István, 
Kühn Mihály elégséges.

Szabados József tanítványai közül:
Zomborkn  Mihály, Hemmert János, Kühn József je

les. R eip ric li József, Finnes Kálmán, Kosnik  Péter, Bo- 
czán Ferencz, Puska Szilárd jó, N agy  Sándor, Hausner 
Adolf, Thnin József, Oskó József, Mandies Ferencz elég
séges osztályzatot kaptak.

A színházi fodrászatban Tlnirzó Im re  tanítványai 
közüt:
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nyesebb pontjáról — társadalmi állásunkról szól ismét az 
ének.

Egy vidéki collegánk egy tolakodót, ki nejével szem
ben illetlenül viselkedett, annak rendje és módja szerint 
megfenyített. A fenyíték sajgó hatása alatt ezen illetlenül 
viselkedő ur párbajra hívta ki collegánkat.

Ámde a párbajhoz székesfehérvári felfogás szerint 
becsületbiróság is kell; amely becstiletbiróság aztán ki
mondta, hogy a borbély társadalmi állásánál fogva nem 
párbajképes.

A dolog lényegét tovább nem feszegetve, csupán ezen 
becsületbirósági határozat nevetséges és tarthatatlan voltát 
akarjuk kimutatni. Jelen sorok Írója elvből ellensége a pár
bajnak, valamint minden modern társadalmi felfogással

törvényei folytán nevetséges és tarthatatlan. Nevetséges és 
tarthatatlannak tartjuk azért, mert megvagyunk róla győ
ződve, hogy ezen becsületbiróság tagjai mielőtt szúnyog csí
péshez hasonló'határozatukat meghozták — nem vetették 
magukat orvosi vizsgálat alá.

Már pedig egy határozat ilyettén való indokolása ma
napság nem vall egészséges emberre.

Dusoliinszky Em il.

V e gye s  hírek.

J e ö y  z ö l d ö n  y  v
bíró ember ellensége ennek a középkorból reánk maradt be
teges kórnak, melynek kiirtására hiába szövetkeznek a nem
zetek legjobbjai.

Így tehát nem az bánt bennünket, hogy collegánkat 
nem hagyták egy általa megkutyakorbácsoll egyénnel meg- 
verckedni.

A sértő és lealázó ránknézve csupán azon rosszakaratú 
vagy pedig a jelenkor társadalmi fejlettségét nem ismerő be
csület-bírósági határozat, mely indokánál fogva egész iparunk 
disqualiftkálásának látszatát hordja magán.

Tudunk eseteket, midőn egy pinezér állt egy mágnással 
szemben, egy asztalos egy országgyűlési képviselővel, és ki' 
ne emlékeznék a tavalyi pozsonyi esetre, midőn egy kárpitos 
meg egy előkelő főur vívtak lovagias harezot.

Egyik leggavalérabb főurunk gróf Károlyi István — 
kit mindenkor tartunk olyan gentlcmannak mint azon becsü
letbiróság bármelyik tagját — azt mondta: Kn nem sértek 
me<r senkit ; de ha a legutolsó béresemet megtalálnám 

és ha elégtételt kér, ha tisztességes ember adoksérteni

Mindezek mérlegelésével elfogulatlanul arra a konklu 
sióra jutunk, hogy ezen székesfehérvári becsületbirósági ha
tározat nem eompetens a borbély társadalmi állásának elbí
rálására.

A határozat félreérthetetlenül kimondja, hogy nem col
legánk egyéni tisztessége esik kifogás alá — mely esetben 
mi is meghajolnánk — hanem azon ipar mely neki társa
dalmi állását biztosítja. Miután pedig a rendi társadalom fel
fogása szerint csakis tisztességes ember párbajképes, c sze
rint az aki borbély ipart iiz az nem tisztességes.

Ezen definícióhoz kétség nem férhet. A forradalmi esz
mék diadalra jutása és a népeknek a jogegyenlőségért vívott 
véres harczai azonban nem tesznek kivételt az emberek tár
sadalmi állása között. Ha mégis akadnak oly egyének, kik 
válaszfalat állítanak feli köztük és embertársuk között csak 
csupán születése cs az ö fogalmuk szerinti társadalmi állása 
miatt, úgy az „egyenlő kötelesség, egyenlő jo g  fejében 
a haza minden líiífiáinak“ magasztos fogalma csak rongyos 
írott malaszt lenne.

Mái pedig ezt tör\ény biztosítja Magyarország minden 
polgárának.

1 ellát a székesfehérvári becsületbiróság határozata igy 
kellő értékére redukálva nem lehet más, mint egy-két kö
zépkori felfogással biró ember egyéni nézete. Ez pedig pre
cedensül nem szolgálhat, minket pedig a társadalomban el
foglalt állásunkban nem ignorálhat.

Mélyebb fejtegetésekbe bocsátkozni fölöslegesnek tart
juk. Minden önállóan gondolkodó ember tudja, hogy a szé
kesfehérvári becsületbirósági határozat, az uralkodó felfogás

(Folytatás.)

Napirend 3-dik pontjánál kimondja az elöljáróság, hogy 
a tiszti főorvosi hivatal által a fodrász üzletek megrendsza- 
balyozása tárgyában kidolgozott szabályrendeleti tervezet 
ellen a székes-fővárosi tanácshoz benyújtandó kérvény a 
polgármester urnák I. é. okt. hó 17-én küldöttségileg nyuj- 
tassék át, s hogy c küldöttségben tíz elnök vezetése alatt a 

i testület egész elöljárósága részt vesz.
Napirend 4-ik pontjánál, azon oknál fogva, hogy a 

Vörösmarty-nyomda elárverezése folytán a vele kötött szer
ződés is megszűntnek tekindendő, az elöljáróság — hosszas 
eszmecsere s Hermáim Jai.usr.uk a szaklap megszüntetésére 
vonatkozó indítványa mellőzése után — szótöbbséggel ki
mondja, hogy a szaklapot továbbra is fenntartja, s annak 
előállítását és expediálását példányonként 25 fit fizetése mel
lett az 1809 évi marczius közgyűlésig Nagel István nyomda
tulajdonosra bízza, s a szerződés megkötésére az elnökséget 
hatalmazza lel. Egyszersmind a lap szelőim részének veze
tésére egy szerkesztő bizottságot küld ki, a melynek tagjaiul 
Leiehter lápot, Hermáim János, Horváth Ferencz, Réthly 
Aipád és Juszt Péter elölj, tagokat kéri fel, oly hozzáadás- 
sal, hogy felelős szerkesztőt a magok köréből válaszszanak.

Napirend o-ik pontjánál, Kieseit Péter pénztárnok az 
1808. év III. negyedéről szóló jelentését a következőkben 
mutatja be :

1. Testület.
Pénzállás 1807 deczember 31-én 4547.41
Bevétel 1808 évi 111. negyedében 5020.—
Kiadás „ „ „ „ 4,259.26
F e le s le g .............. 760.74
Pénzálás 1808 szeptember 80-án

11. Segély-alap. 
Pénzállás 1897 deczem. 31-én 
Bevétel 1808 III, negyedében 
Kiadás „
Maradvány felesleg

5.308.1 5

3252.1 1
1.407.10 

47.30

1,359.89
Pénzállás 1898 szeptember 30-án

111. Szakiskolai-alap. 
Pénzállás 1897 deczember 31-én 
Bevétel 1898. 111. negyedében 
Kiadás
Maradvány, mint felesleg

4.612.

100.—
81.28

424.85

18.72
Pénzállás 1898 szeptember 30-á"n " 443.57

Helyeslőleg tudomásul szolgál azzal, hogy jövőre a 
pénztári kimutatás a meghívóval együtt — minden egyes 
elöljáróság! tagnak megküldendő.
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Napirend 6-ik pontjánál, a szakiskolai bizottság jelen
tését — a lelkiismeretes munka feletti elismerésének nyilvá
nítása mellett —  egyhangúlag tudomássul vette az elöl
járóság.

E jelentés szerint a hölgyfésülés : Szabados József és
Králik István, — az úri fodrászatot: Fülöp Mihály és Y'erdes 
Árpád, — a hajmunkát és színházi fodrászatot: Thurzó Imre 
fogják tanítani.

Napirend 7-dik pontjánál, jegyző bemutatja Werner 
Béla borbély és fodrász mesternek 20 frt segélyért benyúj
tott kérvényét

Az elöljáróság nem tartja a kérelmet teljesíthetőnek.
Wieselmann Laura szorult anyagi helyzetére való tekin

tettel segélyért folyamodik.
Tekintettel folyamodónő szánalmas helyzetére, az elöl

járóság 5 frt segélyt utalványoz.
A budapesti fodrászsegédek önképző köre 1898 okt. 

16-án tartandó zártkörű tánczasestélyre hiv meg.
A költségek fedezésére 3 frt szavaztatik meg.
A nagyméltóságu kereskedelemügyi m. kir. minisztérium 

a gazdasági- és ipari hitelszövetkezetek központi intézetének 
.részjegyeiből való jegyzésre szólít fel.

Az elöljáróság 1 drb. 1000 koronás részjegy jegyzését 
határozza el.

Kilehel Miklós kéri az elöljáróságot, hogy üzlete meg
szűnése daczára továbbra is tagja maradhasson, mint. mester 
a testületnek.

Az elöljáróság, teljesiti a kérelmet azzal, hogy folyamodó 
mindaddig, a mig iparigazolványát vissza nem adja, tagja 
.maradhat mint mester, a testületnek.

Napirend 8-dik pontjánál Flesch Péter pénztárnok beje
lenti, hogy az Axmann Károly-féle segélvalapitvány kamatai 
.czimén segélyezésre szolgáló 60 frt áll rendelkezésre. Indit- 
•vánj'ozza azért, hogy erre nyilvános pályázat hirdetessék

Az elöljáróság a pályázat kiírását elhatározza, s meg
bízza az elnökséget, hogy azt a napilapokkal leendő közlés 
czéljából a könyomatos lapnak küldje meg.

Több tárgy nem lévén, elnök köszönetét mond az ipar
hatósági biztosnak az ülésen való szives megjelenéséért, 
nemkülönben az előljárósági tagoknak kitartásukért, támoga
tásáért, s az ülést bezárja. Kmf.

K ö n  y v é s  K á 1 m á n J o s z t  P é t e r
jcgj'ző. test. elnök.

H o r v á t h  F e r c n c z  S t a n k v i c s S á n d o r.

Ötvenforintos borotva. Azt hiszi talán az olvasó, hogy 
aranynyelü borotváról beszélünk ? Dehogy! Még ereklye 
sem volt. Csak amolyan tuezatkés, amelyet R. Cz. fővárosi 
ismert szaktársnőnk fedezett föl a 1 eleki-téren, csak úgy 
véletlenül — az ócska vasak között. Amidőn a rozsdától 
megszabadította a kést — eltűnt. Kereste 7?. Cz. asszonyság 
• a borotvát, de bizony nem találta. Segédét nem akarván 
gyanúsítani lopással, mert ez nem szokása (!) beletörődött a 
dologba. Ez nyáron volt. De az idők változnak és jött a 
a fenyegetődző tél is. Az üzletek pangnak, a kiadások két
szeresek és a borotva még mindig nem került elő. Mit volt 
mit tennie, cselekvésre határozta el magát R. Cz. asszonyság. 
Eltérve eddigi szokásától, följelentést adott be a büntetőjárás- 
birósághoz, amelyben K. H. nevű fodrász segédet a borotva
kés ellopásával vádolja. Idáig csak kihallgatásra került a 
sor, de értesülésünk szerint Kül'th i albiró fölhívta a pana- 
íszosnőt, hogy árjegyzékkel igazolja, hogy van-e tényleg ötven

forintos borotva. Szegény asszonyság, úgy látszik, hogy az 
egyszer maga ásta meg a vermét, mert nem hisszük, hogy 
annak a szegény ócskavaskereskedőnek még arra is telne 
pénze, hogy árjegyzékeket csináltatna. A borotvakés ügyét 
amint halljuk, együttesen fogják tárgyalni R. Cz. szaktársnőnk 
valamennyi pőrével. Szegény biró !

Segélyezés. Az Axmann Károly-féle alapítvány után f. 
évre rendelkezésre álló 00 frtból a következő budapesti illető
ségű borbély és fodrász iparosok, illetőleg özveg\ ei részesül
tek segélyben: l-lerzl Ferencz 15 frt, Özv. Jakusch Mihályr.é 
15 frt, Nagy Andrásné 15 frt, Heller Manó 7 frt 50 kr és 
Birnbaum Léni 7 frt 50 kr.

Párbajkópesek vagyunk-e ? Ezt a kérdést oldotta meg 
Székesfehérváron egy becsületbirőság Festetich Brúnó g ró f  
tanfelügyelő elnöklete alatt. Az ügy előzménye a követ
kező : Egy székesfehérvári törvényszéki aljegyző egyre ost
romolta egy oda való szaktársunk szép feleségét. Az asz- 
szonv megunva a Don-Juan ostromlását, elpanaszolta férjé
nek. A férj megleste az aljegyzőt, botjával kétszer fejére 
ütött és sértő szavakkal il’ette. Az aljegyző lovagias elég
tételt kért a férjtől, de a becsületbirőság kimondotta, hogy 
a borbély állásúnál fogva nem párbajképes s igy fegy
veres mérkőzésre nem került a sor. Az aljegyző ellen fe
gyelmi eljárást indítottak s rosszalásra ítélték. Fellebezése 
folytán a budapesti ítélőtábla fegyelmi bírósága a törvény
szék ítéletét helybenhagvia. — Nem vesszük rossz néven a 
székesfehérvári becsületbirőság határozatát, mert hisz nem 
is kérünk mi abból a divatból, amely a középkorból maradt 
itt csak azért, hogy a társadalom oszloposai egy talán ön
kéntelen kiröppent sértő szócskáért egymást öldössék.

Szakiskolai záróvizsga. Az ipartestület által fenntartott se
gédszakiskola ezidei tanfolyama, deczember hó 22-én tartott 
vizsgával ért véget, nagyszámú közönség jelenlétében és a hall
gatók élénk részvétele mellett. Joszt P é te r  ipartestületi elnök 
megnyitójában abbeli sajnálatának adott kifejezést, hogy a szak
iskola érdemes igazgatóját: Molnár Lajos urat éppen azon a 
napon kell betegsége miatt kin en.enie, a midőn leginkább volna 
alkalma, hogy buzgó odaadásának, s fáradtságának gyümöl
csét élvezhetné.

Az erre következő vizsgán a következő tanulók kaptak 
osztályzatot, illetve vettek részt .

Az urifodrászntban Fülöp M ihály  tanítványai közül :
Hemmert János, Knebl József, Ívűim József jó, Paskn 

Szilárd, Timin József, Oskó József, Reiprich  Károly, Her- 
nmnn Ferencz elégséges osztályzatot kaptak.

Verdes Árpád  tanítványai közül :
Zom barka M., Nagy  Sándor jó, Pongrác/. János, 

Engelmann János elégséges osztályzatot kaptak.
A női fodrászatban K ra lik  István  tanítványai a kö- 

következő osztá yzatol kapták :
Fábián Jenő jeles, Engelmann János, László Dénes, 

Belinczny  Vazul, Hermáim  Ferencz, K leer  Imre jó, Po/jg- 
rácz János, M iklós  Károly, Knebl József, Kelemen István. 
Külin Mihály elégséges.

Szabados József tanítványai közül :
Zomborka  Mihály. Ilem m ert János, Kulin József je

les. Reiprich  József, Sim ics  Kálmán, Kosnik  Péter, llo - 
ezán Ferencz, Paskn Szilárd jó, N agy  Sándor, Iinusner 
Adolf, 'Timin József, Oskó József, Mandics Ferencz elég
séges osztályzatot kaptak.

A színházi fodrászatban Thurzó Im re  tanítványai 
közüt:
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Haska Szilárd, Thain József, Engelmann János jeles, 
Nagy  Sándor, Kühn József jó, Hemmert János, Hongrácz 
János, Hermáim  Ferencz elégséges osztályzatot kaptak. — 
Ez utón figyelmeztetnek a hallgatók, hogy bizonyítványaikat 
1399. Január 1-től kezdve a testületi irodában átvehetik, to
vábbá a versenyezni kívánók is figyelmeztetnek, hogy eb
beli szándékukat jelentsék be Molnár Lajos szakiskolai igaz
gatónál, aki minden szükséges útbaigazítással készségesen 
szolgál.

A „Szabad Lyceum“ részéről f. hó 27-én Wartha 
Vinczéné llugom uiy  V ilm a dr. gró fnő  tartott előadást 
ipartestületünk helyiségében nagyszámú közönség jelenlété
ben., a ragályos betegségekről és azok ellen való védeke
zéserői. Az illusztris orvosnő szép tárgyilagos előadásával 
megismertetett bennünket a kártékony élősdiek egész sere
gével. Előadását tapsokkal jutalmazta a hallgatóság.— 1899. 
január 10-én Keszler József ur tart előadást : „.-1 fodrá
szat szépészeti je len tősége" czimen. 1899. január 24-én. 
Varga Ottó fogyni, tanár ur értekezik : M agyarország
történetének legújabb korából.

Meghívó. «§-
A budapesti borbély-, fodrász- és paróka-készítő ipar

testület a székesfővárosi vigadó 1. emeleti termében 1S09- 
évi január hó 6-án /pénteken vizkercszt napjánf táncz- 
viga lommal egybekötött

2 Verseny fésülést estélyi
rendez, melyre ezúton is meghívja a t. szaktárs urakat b. 
családjaikkal a rendező-bizottság

A veseny, mely az úri és hölgyfodrászatot, valamint a 
színházi kendőzést foglalja magában, pont ö órakor kezdődik. A 
részletes műsor a helyszínén fog kiosztatni. Személyjegy 2 
kot., Családjegy (2 hölgy 1 ur) 4 kor. A működők, modellek 
és hozzátartozóik félárat fizetnek. — Jegyek kaphatók a leg
több fodrász-üzletben. Az estély tiszta jövedelménél* 10% a 
hírlapírók nyugdíjintézete javára fordittatik. A zenét a 32- 
sz. gyalogezred katona-zenekara szolgáltatja.

Különfélék.
A dervisek csontja. A halál után nem következik min

denha az örök nyugalom, a puhafaluhcgy lakónak szabott 
sirgödör mélyén, ahol olyan jól esik az alvás, kinyujtózottan 
kényelmesen. Kórházban a ki lehunyja a szemét, sok 
szegény ember : dirib-barabra vágódik előbb. Akiket csata- 
mezőn ói az életvesztó halál halomszámra dobálják őket 
közös sírba, ahol szűk a hely és vegyes ugylehet a társaság. 
Ite néha keselyű és dögmadár temeti őket, a gyomrukba tud- 
niilik. Ez az, amit úgy hívnak, hogy dicső, hősi halál. Fana
tikusnak, nem elrettentő kép, de sőt vágya, álma, megidvczülése- 
fanatikusoknak, amilyen a török, akinek igy nyílnak föl a 
>i hetedik menyország lakatos kapui és a derviseknek is a 
mahdi derviseinek is, akik harezba állottak, a mint az köz
tudomású és emlékezetes, Omdurman melleit az angolok 
lord Kitschencrjével. Szép számmal maradtak halottan ottan 
dervisek és lemetetlenül. Jöttek a keselyük cs elrágták rólok 
a mi nekik haszon : a húst. Aztán jöttek az angolok és ők 
is elkívánták, ami nekik haszon : a csontokat. A csont ma 
már érték, a mint azt a spódiüm gyárak bizonyítják. Azon

ban nem a megőrletést juttatták osztályrészül a holt dervi
seknek a győztes angolok. Hiszen érték a csont az orvosi 
tudományban is, ahol azon tanulnak ifjú Aesculapok. Valami 
felsőbb hatóság rendelte el, hogy a dervisek csontjait Lóri
ba szállítsák, az orvosi egyetemre. És napról-napra nagy 
csomagokban jönnek a mahdi seregének a maradványai és 
osztoznak rajta irigy mohósággal az ifjú Aesculapok. Ami 
épületes dolog és jelentős tanúság az angolok humanitása 
mellett. És valamelyes kegyetlenség is, gúnyos, kárörvendő 
képtelenség. A gyűlölt ellenség kezébe adni azoknak a sze
gény' derviseknek a csontjait. Hogy a ki ellen fegyvert 
ragadottan, élete vésztőn harczolt egykoron az a kar : az
hányja, az vesse, tálán meg is tiporja, vegy szemétre hajtsa.

Foghatna csak fegyvert újonnan, az a kar: az omdur- 
máni csatát más eredménnyel vívnák meg a dervisek . . .

Hajadonjog. Hogy őseink milyen nagy tiszteletben tar
tottak a női erényt, arról eléggé tanúskodik az a szokás, 
hogy egy ártatlan hajadon megválthatta a hóhér kezéből a 
halálraítéltéit, ha férjül elfogadta a boldogtalan embert. Ilyen 
eset meg is történt Lipcsében. Lorenz György betűöntő 1(500 
márczius 25-én összeveszett Kühlmutz Károly nyomdászszal 
s szenvedélye annyira elragadta, hogy kést rántott, s leszúrta 
ellenfelét. Elfogták, börtönbe vetették. Amikor kimondották 
rá az itéletett és kivitték a vesztőhelyre, akkor előlépett 
Lövve Magdolna Freibergből, egyr derék p'Olgár szolgálója vala

férjéül kívánta az elítéltet. Lőrém pedig két 1íezzel kapott
a leányzó után. A párt május 9-én eskették meg a városházán 
a bíró szobájában. Nászajándékul a vőlegény' az életét kapta. 
Huszonnégy' óra múlva azonban a fiatal párnak oda kellett 
hagynia Lipcsét, s azonkívül még esküvel is kellett fogadni, 
hogy a tanács engedelme nélkül sohasem fc visszatérni a
városba.

Értesítés. Mindazon segéd urak, akik múlt hó 22-én a 
testületi helyiségben vizsgáztak, e hó (5-án tartandó ny ilvá
nos versenyfésülésben, — azon szakmából, amelyből vizsgáz
tak, — résztvehetnek.

A budapesti fodrász-segédek beíegsegéiyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

i ü l e n ő r i ö  o r v o N o k  i

1., II., 111., V. és VI. kerületek részére :

Dr. Bauer Károiy, Teréz-körut 41. szám. II. em. Rendel 
2 — 3 óráig, ünnep és vasárnapokon 8— 9 óráig ;
IV., VII., Vili., IX.. és X. kerületekre:

Dr. JLiba Adolf, VII., kér., Barcsay-utcza 3., rendel d. 
u. 3— 1 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 9 óráig.

K e * e l ö  o rvoM ok  :
Budai oldalon :

Dr. Stipanics Elek 1., Krisztina-ter 7. szám.
Dr. Rozenzweig Adolf. II., Fő-utcza 59. szám.
Dr. Berger Lipót. III., Mókus-utcza 14. szám.

Pesti oldalon :

Dr. Bodor Zsigmond, VI., Kiraly-u. 70
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József. IX.. Ül!öi-ut 79. szám.
Dr. Drechszler Do?eö, Vámház-körut 10. szám.
Di. Érti Géza, \ 111., Józsot-körut 87. szám.
Dr. Szinessy József. Vili., József.körút 29. szám.
Dr. Horváth Sándor, VII.. Rottenbiller-utcza 44: szám.
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Dr. Pollítzer Alfréd, V., Mérleg-u. 9. szám.
Dr. Ungar Imre VI., Teréz-körut 30.
Dr. Roth Alfréd \'I1., Királv-u. 6. sz.

F o g o r v o i o k  i
•A pe-sti oldalon :

Dr. Grosz Sándor, Károly-körut 7. sz.
Mezey Péter, Muzcum-körut 21. szám, 11. emelet. 
Junger József, VIII., Rükk Szilárd-utcza 11. szám.

A budai oldalon :

Dr. Kohn Dániel, 11. 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 
eljesitendik.

____________  __________________ Az_iguz.gntóság.

Szerkesztői üzenetek.
T. J. Budapest. Engedőimet kérünk, hogy czikkét nem 

közöljük. Lapunk keretében csak józan dolgokat szoktunk 
közölni és nem olyan badar, goromba hangú irka-firkát, a 
inelylyel ön szives volt megtisztelni bennünket.

R. A. Budapest. Czikkét sajnálatunkra, de nem közöl
hetjük, mert nem tudjuk, annak értelmét kibetüzni. Szíves
kedjék újra megírni, értelmesebben, akkor szívesen közzé- 
tesszük. Üdvözlet.

M. L. Budapest. A tisztifőorvos által alkotott szabály
rendelet még nem lép újévkor életbe. Soká fog az még tar
tani, mig abból törvény lesz. Most csak a köpőládákról van 
szó, a melvet nekünk is kell beszerezni.

Felelős szerkesztő: Le ich ter Lipót 
Belmunkatársak : Hermnnn János, Rőt h ív  Á rp iu l ős 

H orváth Ferencz.
A kéziratok legkésőbb 8 és 24-ikéig bezárólag küldendők be. 

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kiadja: Xagel István könyvnyom dája, Budapest. 

V//.. Vörösm nrty-utczn 11.
ESESS

I f U  • •
Borbély- és fodrász-üzletek, valamint üzleti be

rendezések vétele és eladása nálam pontosan cszközöl- 
hetők. Előjegyezve vannak kisebb-nagyobb rendű üzle
tek löO— 10,000 frtig ; — alkalmi t ételek részletfize
tésre —  is. — Értekezhetni V á r y  ea lú m ál.
IV., Ujvilág-utcza 18. Fodrász ipartestületnél d. e. 8-tól

i9-ig és d. u. 4— 9 óráig.

FLASNER LAJOS
v i l la n y e rő v e l  b e r e n d e z e t t

aczéláru-kGreskQdésQ és müköszörüléss 
Budapest Vili., Jozsef-körut 21.

Ajánlja :
Borotválókés jellel : Bengat.
Johnson, Dodge, 7 csillaír,

Johnbarber, I’earson 
Ivronwolt, Pt'eifon, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszörüléssel minden sze
lességben, darabja l (50,
170, 2.— , 2.125, 2 80,

3.— frt
Borotválókés franczia és
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborotválni 
való, darabja 1,— , 1 25,
1.50, 1.80, 2.—  , 2.25. 2 50. 
a. - ,  8.40, 4.--, 5.-- fit.
Hajoltok különféle gyárt
mány, mindan súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40,
1.70, 2.— , 2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 3.40 frt,
Báriyúni Haj vágógép 5 —
Báriyánt-Szakalnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnyiró 5.—
Fenöszijak darabja — .80,
— .00, 1.— , 1.20, 1.50,

2.— , 2.50, 3.— frt.
Lehuzó-küvek darabja 1.—
1.25, 1.50, 1.80, 2.— 2.25,
2.50, 2.80. 3.— , 3 50 frt.

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

Köpölyvas darabja 4.— 4 50, 5.— , 5.50,
6. — . 6 60, 7.50,8.— fit.

Érvágó darabja 1.40, 1 50, 2. — , 2.50,
2.80, 3 írt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.S0, 3 —
4—  frt Fog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 1.50. 1.80, 2.—
2.25, 2.50, 2.S0. 3__frt.

Köszörülések á ra :
Itoro'vakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 

70 kr, vastagok vagy újak 80 kr. Uj él S0, hajvágó olló 30 kr.

Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek

É*1 cr-á L isro s
bt IC U  I I  A l ’ E S  T, V i l i . ,  It 4 IS O S S  - S T  (  Z  A  5. S K Á  Hl.

T>1 "^  Első magyar
villany és légszesz erővel berendezett

öorotva homorú-^öszörüideje.
^ t c z é l  á r u  r a k t á r .

November hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át, melyre
felhívom b. figyelmét.
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Puska Szilárd, Thain József, Engolmann János jeles, 
Nagy  Sándor, Kühn József jó, Hemm ert János, Pongrácz 
János, Hermami Fcrencz elégséges osztályzatot kaptak. — 
Ez utón figyelmeztetnek a hallgatók, hogy bizonyítványaikat 
1399. Január 1-től kezdve a testületi irodában átvehetik, to
vábbá a versenyezni kívánók is figyelmeztetnek, hogy eb
beli szándékukat jelentsék be Molnár Lajos szakiskolai igaz
gatónál, aki minden szükséges útbaigazítással készségesen 
szolgál.

A „Szabad Lyceum“ részéről f. hó 27-én Wartha 
Vinczéné llugonnny Vilma dr. g ró fnő  tartott előadást 
ipartestületünk hegységében nagyszámú közönség jelenlété
ben, a ragályos betegségekről és azok ellen való védeke
zéséről. Az illusztris orvosnő szép tárgyilagos előadásával 
megismertetett bennünket a kártékony élősdiek egész sere
gével. Előadását tapsokkal jutalmazta a hallgatóság. — 1899. 
január 10-én Keszler József ur tart előadást: „A  fodrá
szat szépészeti je lentősége11 czimen. 1899. január 24-én. 
Varga Ottó főgym. tanár ur értekezik : Magyarország
történetének legnjnbb korából.

-i* Meghívó. *5-
A budapesti borbély-, fodrász- és paróka-készitő ipar

testület a székesfővárosi vigadó I. emeleti termében 1S09- 
évi január hó 6-án (pénteken vizkereszt napján/ táncz- 
vigalommal egybekötött

Verseny fésülést estélyi
rendez, melyre ezúton is meghívja a t. szaktárs urakat b. 
családjaikkal a rendező-bizottság

A veseny, mely az úri és hölgyfodrászatot, valamint a 
színházi kendőzést foglalja magában, pont <> órakor kezdődik. A 
részletes műsor a helyszínén fog kiosztatni. Személyjegy 2 
kor., Családjegy (2 hölgy 1 ur) 4 kor. A működők, modellek 
és hozzátartozóik félárat fizetnek. — Jegyek kaphatók a leg
több fodrász-üzletben. Az estély tiszta jövedelménél* 10% a 
hírlapírók nyugdíjintézete javára fordittatik. A zenét a 32- 
sz. gyalogezred katona-zenekara szolgáltatja.

Különfélék.
A dervisek csontja. A halál után nem következik min

denha az örök nyugalom, a puhafaluhegy lakónak szabott 
sirgödöi mélyén, ahol olyan jól esik az alvás, kinyujtózottan 
kényelmesen, ivói házban a ki lehunyja a szemét, sok 
szegény ember : dirib-barabra vágódik előbb. Akiket csata- 
mezőn ér az életvesztő halál halomszámra dobálják őket 
közös sírba, ahol szűk a hely és vegyes ugylehet a társaság. 
De néha keselyű és dögmadár temeti őket, a gyomrukba tud- 
niilik. Ez az, amit úgy hívnak, hogy dicső, hősi halál. Fana
tikusnak, nem elrettentő kép, de sőt vágya, álma, megidvezülése. 
Fanatikusoknak, amilyen a török, akinek igy nyílnak föl a 
a hetedik menyország lakatos kapui és a derviseknek is, a 
mahdi derviseinek is, akik harezba állottak, a mint az köz
tudomású és emlékezetes, Onulurman mellett az angolok 
lord Kitschcncrjével. Szép számmal maradtak halotton ottan 
dervisek és (emctetlenül. Jöttek a keselyük cs elrágták rólok 
a mi nekik haszon : a húst. Aztán jöttek az angolok és ők 
is elkívánták, ami nekik haszon : a csontokat. A csont ma
már érték, a mint azt a spódium gyárak bizonyítják. Azon

ban nem a megőrletést juttatták osztályrészül a holt dervi
seknek a győztes angolok. Hiszen érték a csont az orvosi 
tudományban is, ahol azon tanulnak ifjú Aesculaook. Valami 
felsőbb hatóság rendelte el, hogy a dervisek csontjait Lóri
ba szállítsák, az orvosi egyetemre. És napról-napra nagy 
csomagokban jönnek a mahdi seregének a maradványai és 
osztoznak rajta irigy mohósággal az ifjú Aesculapok. Ami. 
épületes dolog és jelentős tanúság az angolok humanitása 
mellett. És valamelyes kegyetlenség is, gúnyos, kárörvendő 
képtelenség. A gyűlölt ellenség kezébe adni azoknak a sze
gény derviseknek a csontjait. Hogy a ki ellen fegyvert 
ragadottan, élete vésztőn harczolt egy koron az a kar : az
hányja, az vesse, tálán meg is tiporja, vegy szemétre hajtsa.

Foghatna csak fegyvert újonnan, az a kar: az omdur- 
máni csatát más eredménnyel vívnák meg a dervisek . . .

Hajadonjog. Hogy őseink milyen nagy tiszteletben tar
tották a női erényt, arról eléggé tanúskodik az a szokás, 
hogy egy ártatlan hajadon megválthatta a hóhér kezéből a 
halálraítéltéit, ha férjül elfogadta a boldogtalan embert. Ilyen 
eset meg is történt Lipcsében. Lorenz György betűöntő 1000 
márczius 25-én összeveszett Kühlmutz Károly nyomdászszal 
s szenvedélye annyira elragadta, hogy kést rántott, s leszúrta 
ellenfelét. Elfogták, börtönbe vetették. Amikor kimondották 
rá az itéletett és kivitték a vesztőhelyre, akkor előlépett 
Lüwe Magdolna Freibergből, eg}* derék polgár szolgálója vala 
és férjéül kívánta az elitéltet. Lorenz pedig két kézzel kapott 
a leányzó után. A párt május 9-én eskették meg a városházán 
a biró szobájában. Nászajándékul a vőlegény az életét kapta. 
Huszonnégy óra múlva azonban a fiatal párnak oda kellett 
hagynia Lipcsét, s azonkívül még esküvel is kellett fogadni, 
hogy a tanács engedeline nélkül sohasem fog visszatérni a 
városba.

Értesítés. Mindazon segéd urak, akik múlt hó 22-én a 
testületi helyiségben vizsgáztak, e hó (5-án tartandó nyilvá
nos versenyfésülésben, — azon szakmából, amelyből vizsgáz
tak, — résztvehetnek.

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

lU Ieu ő riö  oi'vonoIí  :
I., II., III., V. és VI. kerületek részére :

Dr. Bauer Károiy, Teréz-körut 41. szám. II. em. Rendel 
2 — 3 óráig, ünnep és vasárnapokon 8— 9 óráig;
IV., VII., VIII., IX.. és X. kerületekre :

Dr. Juba Adolf, \ II., kei*., Barcsay-utcza 3., rendel d. 
u. 3— I óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8—9 óráig.

K e * e l ö  o r v o s o l t  :
Budai oldalon :

Dr. Stipanics Elek 1., Krisztina-tér 7. szám.
Dr. Rozenzweig Adolf. II., Fő-utcza 59. szám.
Dr. Berger Lipót, III., Mókus-utcza 14. szám.

Festi oldalon :

Dr. Bodor Zsigmond, VI., Kiraly-u. 70
Dr. Csányi Aladár, \ II., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József. IX., Cl!ői-m 79. szám.
Dr. Qrechszler Do?oö, Vámház-körut FI. szám.
Dl. Érti Géza, \ III., József-körut 87. szám.
Dr, Szinessy József, Vili., József-körut 29. szám.
Dr. Horváth Sándor. VII.. Rottenbiller-uteza 44: szám.
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Dr. Pollitzer Alfréd, V., Mérleg-u. 5). szám. 
Dr. Ungar Imre \'I., Teréz-körut 30.
Dr. Roth Alfréd VII., Király-u. 6. sz.

l 'UKorvuitok »
A pesti oldalon :

Dr. Grosz Sándor, Károly-körut 7. sz.
Mezey Péter, Muzeum-körut 21. szám, 11. emelet.
Junger József, VIII., Rökk Szilárd-utcza n . szám.

A budai oldalon :

Dr. Kohn Dániel, 11. kér., Fő-uteza 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 
eljesitendik.

_______________________  Az Jirnz.gnlóság.

Szerkesztői üzenetek.
T. J. Budapest. Engedőimet kérünk, hogy ezikkéí nem 

közöl’ük. Lapunk keretében csak józan dolgokat szoktunk 
kidőlni és nem olyan badar, goromba hangú irka-firkái, a 
melylyel ön szives volt megtisztelni bennünket.

R. A. Budapest. Czikkét sajnálatunkra, de nem közöl
hetjük, mert nem tudjuk, annak értelmét kibetüzni. Szíves
kedjék újra megírni, értelmesebben, akkor szívesen közzé- 
tesszük. Üdvözlet.

M. L. Budapest. A tisztifőorvos állal alkotott szabály- 
rendelet még nem lép újévkor életbe. Soká fog az még tar
tani, inig abból törvény lesz. Most csak a köpőládákról van 
szó, a melyet nekünk is kell beszerezni.

Felelős szerkesztő: Le ich ter L ipól 
Belmunkatársak : Horni ann János, Hót h ív  Árpiid  ős 

Horváth Ferenc./..
A kéziratok legkésőbb 8 és 24-ikéig bezárólag küldendők be.

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kiadja: X agel István könyvnyomdája, Budapest.

V II., V örösmarty-uteza 17 «/

FIiASNER LAJOS
v i l la n y e rő v e l  b e r e n d e z e t t

aczéláru-ksrssksdéss és müköszörüléss
B u d a p e s t ,  V ili., J o z s e f - k ö r u t  21.

Ajánlja s

Borotválókés jeltől : Bengal. 
Johnson, Dodge, 7 csillag, 

Johnbarber, I’earson 
Kronwolt, Pt'eifen, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszörüléssel minden szé
lességben, darabja 1 (50, 
170, 2. — , 2.25, 2 80, 

3.— írt
Borotválókés franczia ás 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborotválni 
való, darabja 1.— , 1 25.
1.50, 1.80, 2 —  , 2.25. 2 50. 
■'!. - , ;i.40, 4.— , 5.— Irt, 
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40, 
1.70, 2.— , 2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 55.40 frt, 
Báriyánt Hajvagógép 5 — 
Báriyánt-Szakalnyiró .5.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnyiró 5.— 
Fenöszijak darabja — .80, 
— .00, 1. — , 1.20, 1.50,

2. — , 2.50, 5!.— frt. 
Lehuzó-kövek darabja 1.—
1.25. 1.50, 1.80. 2.— 2.25,
2.50, 2,80. ti.— , 5150 frt.

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

Köpölyvas darabja 4.— 4 50, 5.— , 5.50, 
0. — , 6,50. 7.50,8.— fit,

Ervágó darabja 1.40, 1 50, 2.— , 2.50, 
2.80, 3 frt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 60. 2.S0, 3 — 
4—  frt Fog-vasfogó, (német és clórajz után is) darabja 1.50. 1.80, 2.—
2.25, 2.50, 2.S0, 3__ frt.

Köszörülések á ra :
I5oro‘ vakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 

70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él S0, hajvágó olló 30 kr.

Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek

B U D A P E S T ,  V IIV ., B  A R O S S - U T C Z A  5. S /  A  M.
Első magyar

villany és légszesz erővel berendezett
borotva homorú-^öszőttildéje.
^ c z é l  á ru  raktár*.

November hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át, melyre
felhívom b. figyelmét.

Hí
H í
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Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszkötővel lekötni, igen hiányos volt, inért a csinos 
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága : még néhány urára sincsen biztosítva. Ezen nagy hiányt pótlandó, 
sok kísérlet alapján oly jó illatú folyadékot találtam fel, mely a bajusznak, a kötő által adott alak
ját és helyzetét 2— 3 napig is képes fenntartani, daczára, hogy e folyadék nem ragad és nem 
zsíros. Többi jó tulajdonságainál fogva ezen czikk minden fodrászterem szoros szükségletei közé 
fog tartozni és úgy az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüsége következtében szívesen 
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 ,, 60 ,,

,,CHIC‘ bajuszerősitő már hónapok óta kitűnő sikerrel és általános elismeréssel próbaltatott 
ki és ma már majdnem teljesen bevezetett czikk, mely általános kedveltségnek örvend.

Két „CHIC 1 reklámtábla, pompás, rikító színben minden megrendelőnek ingyen és bér
mentve küldetik vagy mellékeltetik.

,.CHIC“ törvényileg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól megóvassék, me
lyek a legelső sorban is a vevőközönséget károsítják.

..CHIC*1 bajuszerősitő, a bajuszt 2— 3 napig a kívánt helyzetben tartja.

d ó  t u l a j d o n s á g a i :
1. Nincs benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
2. Hatása a bajuszra két perez alatt a legszenzácziósabb 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-erősitő a bajuszt megpuhitja és hajlékonynyá teszi, a szőrszálakat nem mere
víti, sőt azok növését előmozdítja.

5. A „CHIC“ ezen hatása utolérheted *! és semmiféle más hasonló szer által még csak 
megközelithetőleg sem éretett el, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más leg
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszsze.

f e l t a l á l  ó j a , : I s t T r á n
i l l a t s z e r é é ^

Budapest, V. kér., Wurin-utcza 5. szám.
Ugyanott kapható a fodrász és borbély szakmába vágó összes kellék és berendezés leg

jobb minőségben és mégis igen előnyös árakon. Valódi franczia és amerikai haj és szakállvágó gé
peim ára tudvalevőleg majdnem negyedrészével alászállt. A többi fodrász és borbély eszközök is, 
tömérdek külföldi bevásárlásaimnál fogva is előnyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

Az illatászat legkiválóbb kiilöiilcgeRségoim a követkéz k :

Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinaigre-de-Toilette.
ROB. GREENS LL féle specialitások, úgymint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.

Viaszkhajkenőcsök, Hajfostőszerek, Briilaruinek, Bajuszpod’ ők, Bandaulinck, Vinaigerek Toilette szappanok, Aetherikus olajok
Legújabb eszköz és Illatszer árjegyzékem már a leszállítóit árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

Nyom. líagel István könyvnyomdájában, Budapest, Vórósmarty-utczi 17.




