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Kiadóhivatal •
VII , Vöröemarty-utcza 17. sz.

Minden pénzbeli küldemények, hir
detések, fe'szólamlások a kiadóhi

vatalhoz intézendők.

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 betegsegélvző pénztárának hivatalos közlönye.

FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

Szerkesztőség:
VI,, Szereosen-utcza 22 — 24. sz.

A lap szellemi részét illető közle
mények a szerkesztőséghez czim- 

zendők.

Előfizetési díj: 
Egónz évre  4 fr t 
Fé l évre  2 irt 
N egyedév re  I frt 
E gyes  izám ára 
20  kr. Kaphat*'* a 
kiadóin varaiban.

Ipsurtesst'ü.let ta.g'ja.i a, lapot díjmentesen Ír apjául̂ .

Felkérjük azon tisztelt vidéki olvasóinkat, 
kik a lapot megtartották, de az előfizetést be 
nem küldték, hogy azt mielőbb beküldeni 
szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldése aka
dályozva legyen.

V
Teljes tisztelettel

a  JZiadóhivatal.
VII., Vörösmarty-utcza 17.

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

Ip a ru n k  hanyatlása,*)
Ezen czim alatt szaklapunk legutóbbi számá

ban egy czikk jelent meg, a mely iparunk hanyat
lásának indító okait felsorolja. Érdemes ezen tárgv- 
gyal komolyan foglalkozni. Sőt szükséges is, hogy 
ezen tárgygyal komolyan foglalkozzunk, annál is 
inkább, mivel ezen thémát, szakmánk egyik jeles 
zászlóvivője pendítette meg, első sorban azonban 
mert létkérdésről van szó.

Mifiden szaktárs ösmerje tehát kötelességének 
ezen tárgyhoz nyilltan, tárgyilagosan és szakszerűen 
hozzászóllani. Úgy vélem a czikk Írója eléggé is
mertette a baj okait.

*) Fenti ezikket készséggel bocsátjuk a nyilvánosságra, 
mert annak írója egy nézeten van velünk. Sokan megszívlel
hetik a segédi karból e szózatot, amelyen az értelmiség és 
az ipar iránti szeretet tüze vonul végig. Kár volna ha e 
szózat a semmiségben elpusztulna. (Szerlc.Y

Eléggé rámutatott azon veszélyre, melybe ben
nünket a szabad ipa r törvény sodort akkor, midőn 
mindenféle idegen elemnek a jogot megadta 
arra, hogy szakmánkba, melyet nem tanult, 
és melyet nem ösmer, belekontárkodjék ezál
tal szánkból a betevő falatot kiragadja és vala
mennyiünknek megélhetését annyira megnehezítse, 
hogy egy család tisztességes megélhetése a szó 
legszorosabb értelmében nagyon kétségessé vállt.

Szaktársak! Ezt tovább tűrni nem lehet! Pia 
mi ezt tovább is tétlenül nézzük, akkor oda jutunk, 
hogy szakmánk csupa kentárok kezébe jut, mi pe
diglen kénytelenek leszünk öreg napjainkra a kol
dusbot és vándor tarisznya után nyúlni, mert nem 
vagyunk képesek oly ellenféllel konkurálni, a ki 
3— 4 oldalról szedi jövedelmét, inig mi csak egy 
ipar után és azt is nagyon gyéren.

Szaktársak ! Apáink megalkották azt a törvényt, 
hogy csak otyan egyén űzheti iparunkat, a ki az 
illetékes szakvizsgáló bizottság előtt a mester-pró
bát, helyesebben a szakvizsgát kifogástalan eredmé
nyei tette le.

És mit teszünk mi ?
Mit cselekedünk mi, a kik őseink törvényeire 

őseink alkotásaira olyan büszkék vagyunk !
Mi ezen törvényeket kinevetjük, mi ezen tör

vényeket lábbal tapossuk, mi ezen törvényeket meg
szegjük.

Kinevetjük, lábbal tapossuk és megszegjük 
ezen törvényeket akkor, midőn mindenféle jött,-ment 
kétes exisztencziáju idegen elemnek megadjuk a 
jogot arra, hogy szakmánkba belekontárkodjék.

Szaktársaink közül sokan az ipartestületet okol
ják a kontárok gomba módjára való szaporodás



miatt: mondva, miért adja ki az ipartestület az en
gedélyt mindenféle jött-ment csavargónak.

Ez téves felfogás.
Az ipartest illetnek kötelessége az iparjogot kiadni, 

miután a törvény kényszeríti rája. Tehát nem az 
ipartcstület az oka azon gyalázatos állapotnak, ha
nem a segéd szaktársak, akik közt vannak olyanok 
is, a kik válalkoznak azon gyászos szerepre is, hogy 
nyíltan agitálnak a kontárok érdekében. Ezen szeren
csétlen emberek azzal indokolják őrületes eljárásu
kat, hogy a kontárok jobban fizetik segédeiket, mint 
a tanult főnökök. Ezen állítás igaz és valódiság, 
arról mindannyian meg vagyunk győződve. De 
azért nem hajolunk meg előtte.

Gondolják csak meg azon lelkesedő urak jól, 
hogy mit tesznek azzal, midőn a kontárok érdeké
ben agitálnak. Ezzel árulást követnek el szaktársai
kon, árulást követnek el önönmagukon.

Mert úgy hiszem mindannyian azon fáradozunk, 
azon iparkodunk, hogy ma-holnap önnállósitsuk ma
gunkat. És ha majd ugyanazok a kik ma a kon
tárok érdekében agitálnak, ugyanazok a kik ma a 
kontároknál üzletvezetői és segédi minőségben dolgoz
nak, elérkezettnek látják azt a kort, hogy önálósi- 
tásukra gondolhatnak, mit tesznek majd akkor, ha 
azon reményben, hogy iparukat jól értik, önnálló- 
sitják magukat és egyszerre azt veszik észre, hogy

Tárcza.

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

Választékos soppokhoz igen könnyen alkalmazhatók a 
vendég frizzetták, amelyeket külömbözőképpen készíthetünk. 
Ha egy egyszerű loknis bandeaut készítünk, amely csak a 
fru-frut pótolja, legjobb ha egy darab tül verzetálra dolgoz
zuk fel a hajat.

Ennek elkészítéséhez szükséges egy 18 cm. hosszú és 
egy 3 cm. széles tül verzetál, melyekhez legalkalmasabb egy 
papirosból formát készíteni s ezzel a fejre szögezzük. A tül 
verzetált úgy vágjuk le mindig, hogy a lyukak hosszába egyene
sen feküdjenek, mert ha a fejre keresztbe nszögeljük le, akkor a 
lyukak jobbra és balra rézsutosan feküsznek. A lyukak fek
vése szerint lesz az nrez felé knipfelve. Közepén úgy 3 cm. 
kihagyunk s utoljára knipfeljük be akként, hogy egy sort 
jobbra s egy sort balra.

Az utóbbit azért előnyös igy betölteni, mert mindkét 
oldalon egyenletes összejövetelt nyerünk el. Nyershajból is 
készíthetjük, de legjobban ajánlom egyáltalán minden 
frizze itá lioz a preperá lt hajat. Mivel a preperált hajból 
készült fru-frukat vízzel göndöríthetjük s ezek rendesen szeb
bek szoktak lenni kifésülés után s ami a fő igen soká tart
ják göndörségüket, a fejen meg igen könnyű az elalkalma- 
mazása.

Ha vízzel göndörítünk ilyen loknis bandeaut, beosztjuk 
részekbe ép úgy mint sütéshez. Ha közepén van a választék,

az általuk nevelt és annyira dédelgetett kontárok rója  
veszi körü l és piszkos konkurencziájuk által lehetet
lenné teszik az ellent állást.

Mi következik be akkor ? Az, hogy az a tanult 
mesterember kénytelen üzl.tét és iparjogát eladni, 
iparával tudományával és ismeretével együtt —  ha 
csak koldulni nem akar menni —  a kontár szolgá
latába állni és öreg napjai daczára —  annak tudat
lanságát imádni.

Szaktársak! ValamenyiCinkre ez a sors vár. 
Mindannyian előbb-utóbb bűnhődni fogunk, ha ezen 
rákfenét iparánkból ki nem Űzzük, ha ezen pió- 
czákat társadalmunkból ki nem küszöböljük !

Szaktársak ! Ha tétlenül nézzük ezen gomba
módra szaporodó élősdi kontárok, mind szélesebb 
térfoglalását, úgy egy pár év múlva azon sajnálatos 
igazságra ébredünk, hogy a borbély és fodrász 
iparjog tulajdonosai túlnyomó többsége czimfestők, 
asztalosok, czipészek, keritőnők stb. névsorából ke
rül ki.

A tapasztalat mutatja, hogy egyik iparágnál 
sem találtak a kontárok oly melegágyra, mint a 
borbély és fodrász iparnál !

És mindennek csak a segédek az okai!
Mindenért csak ők lehetnek felelősek !
Az ő kötelességük kell, hogy legyen a kontárok

akkor jobbra és balra fektetjük a loknikat, ha oldalt van, 
ép úgy fektetjük mint a hogy a sütésnél magyaráztam. Ha 
az egészet felcsavartuk, egy nedves papirossal letakarjuk. Ez 
azért ajánlatos, mert a loknik ilyképpen nem mozdulhatnak 
szárítás közben.

Ha jól megszáradt, részenként fésüljük ki.
A kifésült részeknél arra kell ügyelnünk, hogy mar a 

fejen úgy igazítsuk el, mintha élőfejen volna. Kifésülés után 
egy kis időre átfogva tartjuk egy papirossal. Ezt azért 
tesszük, hogy a formáját jobban tartsa. Ha valaki nagyon 
göndörén szereti az előhajaf, akkor legajánlatosabb a hajcsa
varó, melyet kaphatunk külömböző vastagságban. Ha egész 
göndört akarunk, egész vékonyát használunk. Az ilyen gön- 
döritéshez a beosztást úgy alkalmazzuk, hogy középen egy 
részt fölfelé az arezhoz, két részt lefelé és a fölfelé veszünk 
két részt. Ha választékhoz akarjuk, egy részt jobbra és egy 
részt balra csavarunk. Az előbbi rész egyenlően lesz csa
varva. Megszáradás után az ilyen becsavart frizaetát egész 
egyszerűen lezseren fésülünk ki. Az ilyen knipfelt bandeaut 
igen könnyű a hajhoz erősíteni. A szövetnél középen s két 
oldalt egy-egy tűvel erősítjük meg. Gömbölyű soppokhoz is 
igen jól állanak az ilyen fru-fruk. A vizesitésnél a ^loknis ré
szeket úgy osztjuk be, hogy középre meglehetős dúsan jus
son. Ha vízzel csináljuk a göndöritést, akkor legjobban aján
lom, vagy egy fél vagy egy egész fejet behúzni vászonnal, 
mert az ilyen behúzott fejhez igen könnyű egy pár gombos
tűvel oda erősíteni a frizzetát.

De a legfőbb az, hogy a kifésült részek igen könnyen 
megmaradnak s nem csúsznak úgy, mint a sima fa fejen.

(Folyt, köv.)
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elleni szervezkedés akár az önképzó körben, akár 
más utón !

Kötelességük a szervezkedés, úgy saját, vala
mint szaktársaik érdekében.

Az ő kötelességük a szervezkedés annál is in
kább, mert az övék a jövő !

Ok a jövő polgárai !
Ok a jövő társadalom oszlop;.i. A segéd munkások 

vannak hivatva, iparuk t fejleszteni és már a tanon- 
czokban a kontárok ellen gyűlölet magvát elhinteni.

Azonban a főnök szaktársaknak is van egy 
kötelességük !

Az ő kötelességük a segédeket ezen küzdelem
ben támogatni, nékik segédkezet nyújtani!

Sőt még többet!
A főnökök kötelessége ezen szervezkedésben 

személyesen is reszt venni !
Főnökök és segéd szaktársaknak közösen 

kell ezen ellenség ellen küzdeni !
És minden személyeskedést, minden bizalmat

lanságot főnök és segéd közt meg kell szüntetni, 
hogy az ellentállás komoly és férfias legyen.

Fel tehát szaktársak a küzdelemre!
Legyetek valamennyien csata sorban !
Még elegen vagyunk, hogy a harczot felvegyük ! 

Még van idő, csak akarat és férfias erős elhatározás 
kell hozzá és a kontárok élősdi hada, —  ha mind
járt lassan is —  de biztosan elpusztul! Jelszavunk 
mindig az legyen : Pusztuljanak a kontárok, hogy 
szakmánk virágozzék ! ! !

Rostást/ Géza.

A haj é s  a  fe jb ő r  betegségei.
Irta: Sebők Zslgmond dr.

Mielőtt a haj s fejbőr egyéb betegségeinek tüzetes 
tárgyalásába fognék, szükségesnek tekintem a haj helyes 
ápolására, illetve kezelésre némi útmutatást nyújtani. Annál 
inkább tartom ezt czélszerünek, mivel lépten-nyomon van 
alkalma az embernek meggyőződhetni, hogy mily hátrányára 
válik nemcsak a hajzatnak, hanem mondhatni az egész 
szervezetnek az a sok mindenféle szer, melyet a fejdisz 
szépítésére felhasználnak.

A mai divat megveti az olaj használatát, kivált a nők 
törekednek, hogy hajuk minden egyes szála szembetűnjék a 
szemlélőnek, mit csak az olaj nem használásával vélnek 
elérhetni, hogy hajzatuk tömör legyen ; erőteljes hajra áll ez 
tényleg, mivel ez saját apró zsirmirigyei által nyeri a haj
szálak átitatására szükséges zsiradékot; de már egy közép 
vastagságú hajzatnál . ez igen tökéletlenül történik. Akik 
megfigyelték, észrevehették, hogy hajuk egy nap teltebbnek 
látszik, mint másik napon. Ez egyrészt a hajnak váltakozó 
víztartalmától, másrészt pedig a fennti zsiradék, mint termé
szetbeli olajnak nem teljes beivódásátol függ; ily esetben a 
hajszál megtelik belül a vízből keletkező párákkal. Az ilyen 
hajzat, mely ily gyakori változásnak van alávetve, idővel 
egy kellemetlen jelenséget tanúsít, t. i. több részre hasad.

Megjegyzem azonban, hogy e hasadás létrejöveteléhez emlí
tetten kívül egyéb körülmények is járnak közre.

E baj kikerülése igen könnyen megtörténhetik; olaj 
bőséges, de nem túlságos használata által. Ily olaj lehet bár
miféle, föltétel csupán az, hogy ne legyen avas. Legczélsze- 
rübb a táblaolaj, mely olcsóságától eltekintve mindig frissen 
kapható. Olaj helyett az u. n. pomádé is használatos, de 
csak is akkor, ha helyesen van elkészítve s ha kellőleg friss 
állapotban használtatik, ha t. i. zsiradékon valamely szagos 
olajon s ártalmatlan festószeren kívül egyéb kártékony 
szereket nem tartalmaz.

Ha a pomádé nagyon tömör, ha tehát sok viasz van 
benne, czélját nem fogja teljesíthetni, mert ilyennél a zsi
radék nem képes a hajszál belsejébe hatolni; a haj s fej
bőr felszínén marad, s csakis teltebbé teszi a hajzatot.

Ajánlatos, kivált a fodrászoknak, ezen, még egyszer 
hangsúlyozom, — ártalmatlan olajokat s pomádékat kis 
mennyiségben raktáron tartani, mivel idővel ezen zsiradé
kokban zsírsavak képződnek, melyek oly mellék terménye
ket, oly mellék alkatrészeket létesítenek, melyek a hajra di- 
recte kártékonyán hatnak.

Az olaj használata, a fejbőr tisztántartása, a haj gon
dos ápolása elégséges ahhoz, hogy az ember haja minden 
viszontagság ellen meg legyen védve, feltéve, hogy nem 
lépnek fel betegségi jelenségek, melyek természetesen bővebb 
megbeszélést igényelnek.

E betegségi jelenségek előidézője száz meg egy ok le
het. A hajnak rongáltatása erős vagy erőltetett fésülés által, 
nehéz föveg már hozzájárulhat ahhoz, hog3r egy már erede
tileg is gyenge hajzatnak jelentékenyen ártson. E tekintetben 
a nők sokkal előnyösebb helyzetet foglalnak el, mint a fér
fiak : előbbiek ugyanis igen könnyű fejtakarót, kendőt vagy 
könnyedén álló kalapot hordanak, mi által természetesen a 
fej szellőztetése nincs oly akadálynak kitéve, mint férfiaknál 
a nehéz nemez kalap vagy pláne sapka hordása által.

Sokkal komolyabb már a fejbőr állandó izgatása, me
lyet a sokak által egészséges dolognak tartott fejzuhanyozás 
által hoznak létre.

Hányán köszönhetik tarfejüket ezen zuhanyoknak ! Már 
a hajnak naponkénti mosása is izgalmat idéz elő, de hatvá
nyozva történik ez a tuchok által, melyekei gyakran hóna
pokon át folytatnak egyesek, hogy idegességüktől, főfájásuk
tól etc. ennek a jónak tartott zuhany használata által meg
szabaduljanak. E bajoktól tényleg megszabadulhatnak, de 
helyettük egy, méltán mondhatni még nagyobb kellemetlen, 
séget szereznek meg maguknak, a kopaszságot. — Ha már 
az összállapot a zuhanyok használatát megkívánja, úgy fő
feltétel legyen, hogy a fej ennek ne legyen kitéve, mit na
gyon könnyen lehet kikerülni.

Hajhullás sőt tökéletes hajvesztés előidézőikép szere
pelhetnek továbbá a gyomor s a belek katarrhusa, a külön
féle máj betegségeid, gyenge szervezet, vérszegénység, ideges 
bántalmak, agynak sokféle bajai, mindezek hozzájárulnak 
említett bajhoz. Nem akarok ezeknek szakszerű tárgyalásába 
belekezdeni, melyek a t. olvasót nem érdeklik, csak igyekez
tem reámutatni azon főbb körülményekre, melyek a kopasz
ságnak létrehozásában közrejárnak, de melyek kikerülése egy 
csekély figyelem mellett meghozza a jutalmat. Következő al
kalommal rövideden tárgyalni szándékozom azon főbb beteg
ségeket, melyekkel a fodrász szakavatott keze és szeme 
gyakran találkozik, s melyeknek ismerete, ha nem is okvet
lenül szükséges, de legalább is fontos és érdekkel bir a t. 
olvasóra. (Folyt, kov.)
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Versenyfésü lé s.
A budapesti borbély, fodrász és parókakészitő ipartestü

let elöljárósága f. é. január «>-án este í> órakor szépen sike
rült versenyfésülési rendezett a főváros vigadó 1-ső emeleti 
termeiben.

Azok kik a versenyfésülésen jelen voltak, nem tagad
hatják meg elismerésüket az elöljárósággal szemben, mert 
tanujelét láttuk ott annak, hogy elöljáróságunk mint törekszik 
arra, hogy iparunk az erkölcsi utján czélt érjen. De doku
mentálta ez estély egyúttal azt is, hogy az ipartestület elöl
járósága áldásos eszmét valósított meg akkor, amidőn meg
teremtette a szakiskolát, ahol rövid idő alatt csinálnak 
praktikus fodrászt azon ifjúból, akinek még nem régen 
fogalma sem volt arról az iparról, ahová őt ambicziója 
vezette. Példa volt egyúttal a versenyfésülés, hogy a szor
galom meghozza gyümölcsét és az a fiatalság amely kitün
tetésben részesült, azt örök emlékezetében fogja tartani.

♦ A szakiskola oly missiót teljesít, amelynek horderejé* 
nem tudjuk eléggé megbírálni. Legyen ez a versenyfésülés 
útmutatója azon fiatalságnak, amely nem holmi tüntetéssel, 
lármával, hanem becsületes munkával óhajt iparának szolgá
latod teljesíteni.

Jászt Páter testületi elnök üdvözölte a szép számmal 
magjelent közönséget, majd lelkes szavakkal buzdította a 
fiatalságot, hogy a jövőre is minél nagyobb számmal és 
szorgalommal vegyen részt a szakiskolai tanfolyamon s az 
ezt berekesztő versenyfésüléseken, ahol mindenkinek módja 
nyílik ügyességét a nyilvánosság előtt bemutatni. Figyelmez
tette a versenyzőket, hogy ne elhamarkodva, hanem higgad
tan végezzék munkájukat, mert a Jury nem annyira a gyors, 
mint a jó munka alapján fogja díjazni a versenyben részt
vevőket. — Ezután kezdetét vette a verseny, amelyben a 
következők nyertek dijakat.

I. Szakiskolai hallgatók versenye íréi fodrászatban.

1- ső dijat: nagy ezüst érmet Zomborka Mihály
Verdes Árpád tanítványa

2- dik „ kis „ „ Kühn József
Fülöp Mihály tanítványa.

3- dik ., bronz ., „ Nagy Sándor
Verdes Árpád tanítványa.

4- dik „ Elismerő oklevél Reiprieh József
Fülöp Mihály tanítványa.

II. Szakiskolai hallgatók versenye hölgy fodrászatban.

1- ső dijat: nagy ezüst érmet Zomborka Mihály
Szabados József tanítványa.

2- dik kis „ „ Engelmann János
Králik István tanítványa.

3- dik „ ,, bronz „ Nagy Sándor
Szabados József tanítványa.

4- dik ., Elismerő oklevél : Kelemen István
Králik István tanítványa.

III .  Általános verseny hölgy jódrászaiban.

1- ső dijat: nagy ezüst érmet Szélig István
2- dik „ kis ., „ Honimért János
3- dik „ bronz „ Paschka Szilárd

I V. Színházi fodrászat verseny.

1- ső dijat : nagy ezüst érmet Molnár Lajos
2- dik ., kis ., „ Paschka Szilárd
3- dik „ bronz „ Engelmann János
4- dik „ Elismerő oklevelet: Kühn József

mindnyájan Thurzó Imre tanítványai.

Úgy a verseny alatt, mint az ezek befejezése után 
megkezdődött tánezhoz a 32-dik gyalogezred zenekara 
szolgáltatta a zenét, amelynek talp alá való nótái alatt a 
késő hajnali óráig tartott a mulatság. A nyertesek között a 
dijakat Jászt Pá ter test. elnök a szünidő alatt buzdító 
beszéd kíséretében osztotta ki, mely alkalommal minden 
egyes dijat nyert versenyzőt élénken megéljeneztek. A 
versenyfésülésen és lánczmulatságon résztvettek egy kelc- 
mcsen eltöltött est emlékével távoztak azon óhajjal, hogy 
egy év múlva újra találkozhassanak. Íme a jelenvolt hölgyek 
névsora:

ív isasszon vök.
Skala Mariska, Berkó Juszti, Reiprieh Irén, Hóra Gizella, 

Hóra Juliska, Zvinár Anna, Balassay Józsa, Somogyi Paula, 
Berczy Lenke, Marossav Francziska, Paulí Paula, Németi 
Hermina, Ruprics Miczi, Schmuczer Irén, Molnár Etelka, 
Biringer Elvira, Maksa Lenke, Szabados Mariska, Bittermnnn 
Margit, Gávalevics Anna, Réthly Margit, Császár Róza, 
Ilorniczky Irma, Molnár Mariska, Kardos Juliska, Heindl 
Ida (Buziás), Majtényi Mathild, Havrincsák Anna, Schmidt 
Paula, Pléner Anna, Göbcl Hermina, Göbel Irma, Joszt 
Gizella, Csóti nővérek, Séllcy \'ilma, Boros Anna, Heggel 
Margit.

Asszonyok.
Skala Antalné, Egry Adolfné, Csillag Ágostonná, Reip

rieh lgnáczné, ScháfTer Györgyné, Verdes Arpádné, Spenn 
Károlyné, Schmuczer Jánosné, Molnár Lajosné, Kaldota Fe- 
renezné, Szabados Józsefné, \’etró Józsefné, Pichler Fe- 
renezné, Flesch Péterné, Ramachcr Józsefné, Herschalt 
Adámné, Rácz Antalné, Grzsybovszky lgnáczné-, Széles lm- 
réné, Schmidt Ferenezné, Réthly Arpádné, Goldmann Jakabné, 
Markbreiter Dezsőné, Kurtz Imréné, Özv. Mujthényi Bélánc, 
Szépe Sándorné, Kiss Ferpnezné, Schiller Józsefné, Havrin
csák Istvánné, Németh Jánosné, 'Phurzó Imréné, Vagner 
Yilmosné, Joszt Péterné, Csóti Jánosné, Séllcy Mihályné, 
Yakula Yendelnc.

Egy szeiizácziós ipartestületi alakulás.
Valósággal ilyennek nevezhetjük azt az eseményt, hogy 

sok évi vajúdás,sok évi visszavonás és viszály kodás utána 
végre-valahára a debreezeni ipartest illet alapszabályai 
legközelebbi napokban végleges jóváhagyást nyertek, 
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szág kézmüiparosságának legszélesebb körében az a körül
mény, hogy a második legnagyobb tőzsgyökercs magyar 
város iparos népességének egy része nemcsak idegenkedik 
a törvény által biztosított önkormányzati jogok gyakorlásá
tól, hanem az ipartestületnek számtalanszor megkísérelt meg
alakítása ellen jobb ügyre méltó elszánt háborút folytatott. 
Nemrégiben tömörült is már a megalakulás mellett a tör
vény által előirt többség, de a túlnyomókig csizmadiákból 
és rokon elemekből szervezkedett kisebbségnek sikerült fel
lebbezések es monstre küldöttségek által az alapszabályok 
jóváhagyását megakadályozni.

Ezután már — és ez ép oly ritka, mint örvendetes 
példaadás —  Dcbreczen szabad kir. város törvényhatá
sága vette az ügyet kezébe es pedig teljes eredménynyél, a 
melyről az alábbiakban lényegileg ismertetett, elvi fontosságú 
és érdekes miniszteri leirat tesz bizonyságot:
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Már első-határozata meghozatala alkalmával megálla
pította a minister — úgymond —  a leirat — azt, hogy a 
debrcczeni ipartestület megalakításánál követett eljárás a 
törvényszerűség szempontjából nem eshetett kifogás alá s 
nevezetesen meggyőződést szerzett arról, hogy a testület 
megalakításának kimondásánál úgy az ipartörvény, mint an
nak végrehajtása iránt kiadott rendelet határozmányai pon
tosan betartattak.

Idézett határozatát tehát nem is az eljárásnál elkövetett 
szabálytalnságokra alapította a miniszter, mert hiszen sem 
a kereskedelmi iparkamara részéről a képesítéshez kötött 
mesterséget űző debrcczeni iparosokról a kamarai névlajst
romok és összeírás alapján készített kimutatás hitelességét, 
sem pedig azt a tényt, hogy ezen kimutatásban fölsorolt ipa
rosoknak több m int kétharmada az ipartestület megalakí
tásához tényleg hozzájárult, a felterjesztett iratokban foglalt 
adatok mellett kétségbevonni nem lehetett. Az eljárás alak
szerűségét illetőleg kérdéses határozat meghozatalával az 
sem volt irányadó, hogy az ipartestület megalakítását kívánó 
iparosok egy része később a testület megalakítása után az 
ipartestület létesítésének ellenzése iránt indított mozgalomhoz 
csatlakozott, mert az ellenző nyilatkozatok a testület tör
vényszerű megalakítása után tétettek s igy azok törvényes 
alapon a testület megalakításának kérdésénél természetszerű
leg már nem jöhetnek figyelembe ; hanem a czélszerüség 
kérdése volt az, mely az előző miniszteri határozat megho
zatalára vezetett.

Az alapszabályok jóváhagyásánál s ezzel az ipartestü
let végleges megalakításánál ugyanis nem hagyhatta a mi
niszter figyelmen kivid azt a körülményt, hogy az ipartestü
let működésétől csak akkor várhatni üdvös eredményt, ha 
az ipartestület keretében a/, iparosoknak egyetértő  és 
ossz hangzatos működése is biztosítva van. Ezzel
szemben pedig a fellebbezéshez csatolt aláírási ivekből tény
ként állott elő az a körülmény, hogy a debrcczeni képesí
téshez kötött mesterséget űző debrcczeni iparosok jelenté
keny része később, a testület megalakításának kimondása 
után, tényleg a testületet ellenző mozgalomhoz csatlakozott 
s igy bár formailag az alapszabályok jóváhagyása ellen nem 
tehetett észrevételt a miniszter, a lényeg  szempontjából a 
jóváhagyást mégis meg kellett tagadnia, hogy igy a testületet 
ellenző iparosoknak kellő felvilágosításra módot nyújtva, az 
iparosok egyetértő működését s ezzel az ipartestület felada
tainak sikeres megoldását biztosítani lehessen.

A törvényhatóság felterjesztése és az ehhez csatolt ira
tok azonban az ügyet egészen más világításba helyezték. A 
helyi viszonyok ismereténél fogva az ottani iparosok hangu
latának tolmácsára elsősorban hivatott tényezőknek, neveze
tesen az ottani iparoskörnek, a kereskedelmi és iparkama
rának, az iparhatóságoknak s végül a törvényhatásági bizott
ságnak ez ügyben elfoglalt álláspontjából s illetve előterjesz
téseikből meggyőződött 'a miniszter, hogy a debrcczeni ipa
rosok túlnyomó része tényleg a testület megalakítása m el
lett van s hogy a testületet ellenző iparosok egy része is 
nem meggyőződésből, hanem rábeszélésnek s különösen a 
tagsági d ijak  nagysága tekintetében történt tel ráve
zetésnek engedve csatlakozott a testület megalakítása ellen 
indított mezgalomhoz. Ily körülmények között s nevezete
sen miután a testület megalakítása ellen formai okokból s a 
törvény szempontjából nem emelhető kifogás, a lényeg 
szempontjából fölmerült észrevételelek és aggályok pedig a 
jelzett s időközben beérkezett felvilágosítások következtében 
megszűntek, a fölterjesztett testületi alapszabályok vizsgá

lat alá vétettek s- azok némely módosításokkal, most már 
jóváhagyhatok voltak.

—  Az ipariskolai mulasztások szigorú megtorlása ügyében 
a kereskedelemügyi miniszter mnlt év október havában rende
letet adott ki, melyben utasítja az iparhatóságokat, hogy a 
tanoncziskolai szervezet 7(5. §-a értelmében mindazon esetek
ben, midőn az iparkihágási eljárás folyamán beigazoltatik, 
hogy a tanoneziskola mulasztásai igazolatlanok, a munkaadó
val szemben az ipartörvény 157. Jj-áhan előirt büntetés (20 
frttól 200 frtig terjedő birság) alkalmazandó. A szegedi ke
reskedelmi és iparkamara e héten elhatározta, hogy fölir e 
rendelet ellen. A kamara kimutatja, hogy az ipartörvény e 
rendelkezése csak oly esetekre alkalmazható, mikor a mun
kaadó a tánonezót az iskolától egyáltalán visszatartja. Az 
iparos tanulók óramulasztásaiért pedig az 18G8. évi 38. t.-
czikk 4. §-a értelmében csak őO kr. és fokozatosan 4 frtig 
emelhető büntetés szabható ki. Kéri aztán a kamara a mi
nisztert, hogy a rendeletet vonná vissza, mert ha az iparo
sok tanonczaiknak óramulasztásaiért 20— 200 frtos bírságok
kal tétetnek felelősekké, a jövőben egyáltalában nem fog
nak tanonezokat szerződtetni, a mi természetesen nem válnék 
javára a hazai iparnak. E fölterjesztést a kamara megküldi 
pártolás végett az összes kamaráknak.

V e gye s  hírek.

A hölyyfodrászatban az 1. éves tanfolyamban Znm- 
borka Mihály (Verdes ezég) nyerte el az első dijat : „Henr.e■ 
sninvo“ frisurájával, a mely következőképpen készül : A
sopp elkészítése után az összes hajat magasan összefogva 
ketté válasszuk, az egyik részből egy jobbra hajtőt kereszt
csavarás alkalmazása után elhelyezzük a végeket úgy, hogy 
a másik részszel a melyet csak simán körül fektetünk egy 
egészet képezzen. A disz baloldalra lesz tűzve.

Az általános hölgyfodrászati versenyben pedig Szélig 
István (Réthív ezég) nyerte el az első dijat „Andundes" 
frisurájával, a melynek elkészítése következőleg történik . 
Az összes haj magasan lesz átkötve, egy nyitott rész ha 
gyandó, balra, egész magasan lesz alkalmazva a haj végé 
bői egy nyitott hajtás, a fennmaradó részből apró lökni síi. 
tendő, a nyitót rész közé egész lezseren kifésült rész és a 
jobb oldalra szallagos tolldísz alkalmazandó.

Elhalálozás. Könyves Kálmán urat, testületünk derék, 
kötelességtudó jegyzőjét nagy csapás érte. Neje rövid, de 
kínos betegség után meghalt. A halottas házban megjelent 
testületünk elöljárósága, élén doszt Pé ter  elnökkel.— Legyen 
a megboldogultnak könnyű az anyaföld, ne zavarja édes 
nyugalmában az a sok fájdalmas könny, a melyet gyászba 
borult férje és kis leánykája hullatnak érte.

A szakiskola volt hallgatói Králik István ajánlata foly
tán egy csoportban lefényképeztették magukat. A képet meg
lepetésül, a versenyféstilési estélyre magával hozta Králik és 
valóban érdekes volt nézni, hogy a versenyző hallgatók 
mily örömmel nézték arezmásukat. A kép az ipartestület he
lyiségében lesz elhelyezve örök emlékéül annak, hogy testü
letünk keretében oly intézmény áll fenn, a melyet a fiatnl- 
ság szeretettel vesz körül.

Bábu kiállítás. A versenyfésüléssel egybekötött bábulci- 
állitáson résztvettek : Grzsybovszky ígnátz, Szabados „József 
és Szélig István. A legtöbb szavazó lapot (105-öt) Szabados 
József kapta, melynek folytán elismerő oklevelet nyert. Ör
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vendetesen regisztráljuk Szabados József urnák kitüntetését, 
mert az igazi érdemet látjuk ezáltal megjutalmazva.

A „Szabad Lyceum" részéről f, hó 10-án Keszler Jó 
zsef tanár ur tartott rendkívül érdekes értekezést ipartestü
leti helyiségünkben : A' fodrászat szépészeti je lentősége  czi- 
men. Szinte elcsodálkoztunk, hogy a fodrászat, évezredek 
óta mily nagy szerpet játszott a föld összes népeinél. A hall
gatóság figyelemmel kisérte az előadó szép, tanulmányos 
előadását és végül tapsokban nyilvánította elismerését. — 
Kötelességünk azonban konstatálni azt is, hogy az előadást 
oly kevesen hallgatták, hogy szinte resteltük azt a tudós 
vendég előtt. Azt dokumentáltuk azáltal, hogy nem érdek
lődünk még iparunkat közelebbről érintő dolgokkal sem. Az 
elöljáróság meghozta az áldozatot és alkalmat nyújtott a 
szaktársaknak valamint a segédi karnak, hogy ismereteiket 
tágítsák és ime azt látjuk, hogy alig egy páran -érdeklődnek 
az előadások iránt. Nem érné el czélját a Szabad Lyceum, 
ha mindenütt oly érdeklődésre találna nemes törekvése, mint 
a budapesti borbéli' és fodrász iparosok között.

A „Szabad Lyceum" részéről f. hó 24-én Varga Ottó 
főgimn. tanár ur tart előadást ipartestületi helyiségünkben : 
Magyarország történőének legújabb korából.

Különfélék.
— Hamisítják a rózsaolajat. Ha valaki eddig Törökor

szágból származó rózsaolajat vett, azzal a megnyugvással 
vásárolta, hogy nem lehet dolga hamisítványai al. Ma azon
ban a jámbor „koránhivők" közé is beplántálódott a hami
sítás s ezzel járó tisztességtelen haszon utáni törekvés. Ha
misítják a rózsaolajat a kazanlikban ép úgy, mint a gyárak
ban, minden ellenőrzés daczára. A hamisítás czéljaira a 
guajakfa-olajat használják némi geránium-olajjal keverve és 
a mtivi olajat többá-kevésbbé kristályos állapotban hozzák 
forgalomba. A hamisítás különben már halmaz-állapotáról s 
szagáról is felismerhető.' A művi rózsaolaj ugyanis 91 Cel
sius foknál olvadó kristály alkohol. Bulgáriában különben a 
a rózsaolaj kereskedők az olaj fagyos pontját használják a 
hamisítvány kimutatására, mi többé-kevésbbé szintén biztos 
eredményre vezet. A hamisított olajnak gyenge, a tearózsára 
emlékeztető illata van s már azáltal is elüt a természetes 
rózsaolajtól, a melyet a rozsa centifoliából állítanak elő s a 
mely ilyképen annak jellemző szagával bir.

Nincs ylang-ylang. Ez a kedvelt illatszer, mely a leg- 
leginkább keresett parfumoknak is jelentékeny alkatrésze, 
majdnem teljesen hiányzik már a nagyobb illőolaj-piaczokról. 
Eőtermeló helyei az anyanövényeknek ugyanis a Filippi-szigetek 
voltak, ahol azonban az utóbbi háború csatái teljesen tönk
retették az ültetvényeket, a pangó kereskedelem mellett pe
dig a már meglevő készlet exportálása is lehetetlen volt. Ez 
az oka nagy részben, hogy az j ’lang-ylang olaj kereslete már 
(> hónapja fokozott, a kínálat azonban oly csekély magas 
mint a múlt évben volt. Iekintve, hogy az ültetvényekben a 
háború okozta pusztulás 1— 2 év alatt aligha lesz helyreál
lítható, a magasabb árakban sem fog beállani ez alatt az idő 
alatt jelentékenyebb változás.

F e lh ívá s . *
A budapesti fodrász segédek betegsegélyző pénztár f. 

évi január ho 2b-án este 9 órakor tartja évi rendes választó 
közgyűlését. Felkéretnek ennélfogva az egyesületnek választó 
jogosultsággal biró tagjai, hogy IV. kér., Ujvilág-utcza 18. 
sz. a. egyesületi helyiségben megejtendő választásához vá

lasztási jogaik gyakorlása czéljából megjelenni szívesked
jenek.

Felesleges e helyütt a tisztelt tagtársak figyelmét a 
napirend tárgyát képező választásoknak a tagtársak érdekei 
szempontjából rendkívüli nagy fontosságára felhivni, mert 
meg vagyunk győződve, hogy ezen választásra úgy az egy
let mint az egyes tagok jól felfogott javának érdekében le
hető legnagyobb számban gyülekezünk össze.

Ezen reményünk teljesedésében annál erősebben hi
szünk, mert ha valahol, akkor ép az egyleti élet terén fel
tétlen igazság : Ki jogával nem él, azt elveszti. K. I.

A verseny fésülósi estélyen felülfizettek: Szabados.
József 1 frt. Hement János 50 kr. Biber Károly 1 fit. Dr. 
Juba Adolf 2 frt. Dr. Bauer Károly 2 frt. Vakulya Vendel 
50 kr.

A budapesti fodrász-segédek betegscgélyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

E l l e n ő r z ő  o r v o s o l t  t

I., II., III., V. és VI. kerületek részére :
Dr. Bauer Károly, 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, VIí., kér., Barcsay-utcz.n 3., rendel d. 
u. 3—4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8—9 óráig.

K e z e lő  o i 'v o ü o k  :
Budai oldalon :

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

Pesti oldalon :
Dr. Bodor Zsigmond, VI., Király-u. 70
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József, IX., Üllői-ut 79. szám.
Dr. Drechszler Dezső, Vámház-körut 10. szám.
Dr. Érti Géza, Vili., József-1 <örut 87. szám.
Dr. Szinessy József, Vili., József-körút 29. szám.
Dr. Horváth Sándor, VII., Rottenbiller-utcza 44: szám. 
Dr. Pollítzer Alfréd, V., Mérleg-u. 9. szám.
Dr. Ungar Imre VI., Teréz-körut 30.
Dr. Roth Alfréd VII., Király-u. 0. sz.

F o go rv o M o k  :
A pesti oldalon :

Dr. Grosz Sándor, Károly-körut 7. sz.
Mezey Péter, Muzeum-körut 21. szám, II. emelet.
Junger József, VIII., 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 
eljesitendik.

A z igazgatóság.
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Szerkesztői üzenetek.
K. J. urnák Bpest. Tessék Dankovszky István illatsze

részhez fordulni, ott megkapja a kívánt czikket. Más czé- 
get nem ajánlhatunk, mert nem ismerjük őket.

B. S. Bpest. Szíveskedjék megírni, ha látni fogjuk, 
hogy megérdemli a nyomdafestéket, akkor készséggel közzé 
tesszük.

Viharos Debreczen. Rendeltetési helyére jutattuk — a 
papírkosárba. Ha már közlünk szépirodalmi dolgozatot, úgy 
megválogatjuk.

K. M. Bpest. Fájdalom, ez az állapot csak múló. Mi is 
szeretnők, ha eltartana egy darabig. Szegény embernek sze
gény a szerencséje. Üdv.

H. J. Bpest. Megírtuk már a múlt számban, hogy a 
kérdéses szabályrendelet még nem lépett — hála istennek 
törvényerőre. Csak türelem, megjön az is, p«dig ugyebár 
nem kívánja ? De mi sem !

Felelős szerkesztő: Leich ter L ipót 
Belmunkatársak: Ilermann János, R éth ly  Árpád és 

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

Kéziratok nem adatnak vissza.
Kiadja: Nagel István könyvnyomdája, Budapest, 

VII., V Őrösmarty-utcza 17. 
|||>O C xX>XX>C O C O C O O C O O <>XXC ^
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a G áspár= ié lc  baju&»kötöaicks
A Gáspár-féle bajuszkötők úgy praktikusságánál, 

valamint feltűnő olcsó áraik mellett versenyen kívül 
állanak. Kapható 15-féle formában. Mint specziális czikk 
nagy figyelmet érdemel a Hunnia-féle kötő, mely az 
eddigieket annál is inkább fölülmúlja, mivel a gummi 
a fült nem érinti s az arezon nem hagy jegyet.

Egyedüli főraktár :
I .E IC I IT E R  LírÓT fodrásznál

VI., Szerecsen-utcza 12. szám.
A legcsekélyebb megrendeléshez Is adok nagy kirakat bajusz-

köttit ingyen.
CniilspáB* I ja J o s ,  bajuszkötő vállalata

,*2. VII., Keriepesi-ut II. szám.
||»COOOOOCCÖOC«C«COC>!XXO^^

I1!! IE",ig'3r<3lezun.!!
Borbély- és fodrász-üzletek, valamint üzleti be

rendezések vétele és eladása nálam pontosan eszközöl- 
hetők. Előjegyezve vannak kisebb-nagyobb rendű üzle
tek 150— 10,000 frtig ; — alkalmi vételek részletfize
tésre — is. — Értekezhetni V á r y  ( s y i i l á n á l ;  
IV., Ujvilág-utcza 18. Fodrász ipartestületnél d. e. 8-tól 
9-ig és d. u. 4— 9 óráig.

FLrASNER RAJOS
v i i la n y e rő v e l  b e r e n d e z e t t

aczéláru-kereskedéss és müköszörüléss 
Bud apest,  Vili., Jozsef^körut  21.

Ajánlja »
Borotválókés jellel : Bengal.
Johnson, Dodge, 7 csillag,

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Pt'e fen, John- 
heilfori, stb legjobb öblösre 
köszöl üléssel minden szé
lességben, darabja 1 60,
1 70, 2.— , 2.25, 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.
3. - ,  3.40, 4 — , 5.— frt.
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1 40,
1.70, 2. — , 2.10. 2o0, 2.70,

3.— , 3.40 frt.
Báriyánt Hajvágógép 5 —
Bdrlyánt-Szakálnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnyiró 5.—
Fenőszijak darabja — .80,
— 90, 1 — , 1.20, 1.50,

2 . - ,  2.50, 3.— frt.
Lehuzó-kövek 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 50. 7.50,8.— f, t.

Ervágó darabja 1.40, 1 50, 2.— , 2.50,
2 80, 3 írt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggá', darabja 2 50. 2.80, 3 —
4--- frt Kog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 150. 1.80, 2 .—
2.25, 2.50, 2.80. 3__ frt.

Köszörülések ára:
Boro'vakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 

70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él £0, hajvágó olló 30 kr.

Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek

ití sK itl Ml n; y ; £
O jP$Q- Ol

n át* ‘ u ISI Hl Hl Hl m  Hl Hl isi isi

m
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B U D A P E S T ,  V I I I . ,  B  A R O S S - U T C X  A  5. S Z Á D
Első magyar

^  v illan y  és légszesz erővel berendezett
borotva homorú-föszörüideje.

Hq c z é l  á r u  r a k t á l * .
^  November hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át, melyre
^  felhívom b. figyelmét.
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és bér- 

megóvassék, me-

Az eddigi eljárás, a nedves bajusz! a bajuszkötővel lekötni, igen hiányos volt, inért a csinos 
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága : még néhány crára 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 fenntartaná daczára, hogy c folyadék nem ragad és nem 
zsíros. Többi jó tulajdonságainál fogva ezen czikk minden fodrászterem szoros szükségletei köze 
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  k r.
E la d á s i  á r a  I ,, 6 0  ,,

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

Két ,.CHIC‘ reklámtábla, pompás, rikító színben minden megrendelőnek ingyen 
mentve küldetik vagy mellékeltetik.

,-CHIC ‘ ti irvényileg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól 
Ivek a legelső sorban is a vevőközönséget károsítják.

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

J 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 ,,CHíCu 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 utolérhetetlen 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 téveszszc.

F e l t a l á l ó j a , :  X D  G uTlJZZC T 7" 3 I s t
i l l a t  s z e r  é s z :

Budapest, V. kei1., Wurm-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 illnt&szat legkiválóbb különlegességeim n következek :

Eau-dc-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinaigre-de-Ioilette,
ROB. GREENSLL-féle speczlalitások, úgymint: Satycil szájvíz, fogpor és fogpép.

Viaszkhajkcnőcsök, Hajfestő-szerek, BriiUntinek, Bajuszpediőn, Bandaulinok, Vinaigerek Toilotteszappanok, Aelherikus olajok 
Legújabb eszköz és illatszer árjegyzékein v á r  a-leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik. .

Nyom. líugel István könyvnyomdájában,' lítidapcst, Vörósmarty-utcza 17
• . v * * ’ y/*’ «.c




