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FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

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 betegsegelyző pénztárának hivatalos közlönye.

Előfizetési díj:
Kfcósz évre 4  frt 
Fé l  évre  2 frt 
Negyedév re  I f i t  
Kirves szám ára 
20  kr. Kaphat" a 
kiadóhivatalban.

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

A lap szellemi részét illető közle
mények a szerkesztőséghez czim- 

zendőlt.

K adóhivatal •
VII, Vörösmarty utcza 17. sz.

Minden pénzbeli küldemények, hir
detések, fe szólamlások a kiadóhi

vatalhoz intézendő!,.

i p a r t e s t e i é t  a, l a p o t  d í j m e n t e s e n

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

Teljes tisztelettel

ci -KTza d ó h i  y a  ba l.
VII , Vörösmarty-utcza 17.

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

S z a k i s k o l á n k  uj szervezete.
Le roi est mórt, 

Vive le roi !

Az e hó 6-án lefolyt versenyfésülés az 1898. 
évi segédtanfolyam befejezése lévén, szükségesnek 
találom azonnal, úgyszólván melegibe, Molnár ur
nák, a segéd-szakiskola jelenlegi vezetőjének, szak
lapunk m. é. deczember 15-én közölt czikkével, 
melyben nevezett tanfolyam újjá szervezését fejte
geti, a magam részéről is foglalkozni ; azon remény
ben, hogy mindazok kik arra hivatva vannak, az 
ügy érdekében és annak fontossága miatt, vélemé
nyüknek szintén kifejezést adnak.

Mindenek előtt kijelentem, hogy elvileg én is 
azon nézeten vagyok, hogy a szakiskola jelenlegi 
működésében nem tökéletes, tehát reformálásra szo
rul, de csakis oly keretben, a mint azt viszonyaink

megengedik, mert ha tulmegytink, még kevésbé 
érünk őzéit, mint a mostani rendszeriek

Megengedi t. Molnár ur, miután már ide szo
rultunk és itt telepedtünk le, hogy én csak Buda
pestről nézem a világot és ne Londonból. Jól lehet 
itt több az idő. de kevesebb a pénz és határozottan 
kevesebb az állandó segédek létszáma, kik két esz
tendőn át egyhuzamban látogatják a szakiskolát. 
Azt már az eddigi, öt évi tapasztalatok is bizonyít
hatták.

Továbbá az időközben Budapestre érkező se
gédeknek csak minden harmadik esztendőben volna 
alkalmuk beiratkozni. Mert minél tökéletesebben vi
szik keresztül a 4 fokozatos tanfolyamot, —  mára 
dolog természete folytán, —  nem lehetne ujonezot 
felvenni pláne a III-dik vagy IV-dik tanfolyamban. 
Paralel osztályok felállítására pedig sem elegendő 
helyiséggel, sem tanerőkkel nem rendelkezünk.

Ezek csak az alaki kifogásaim volnának, a 
pénzügyire vonotkozólag a statisztika bizonyítson.

Például —  úgy kezdi t. Molnár ur —  50 hall
gató jelentkezne, kik egyenkir.t 4 frtot, tehát össze
sen 200 frtot fizetnek be, már —  megengedem az 
ügy érdekében —  a költségvetés további fejtegetése 
nem őszinte, a mennyiben egyszerűen csak az elő
adók fizetését említve 8 frt plust mutat ki, holott 
tudvalevő, hogy 50 hallgatónak 12 modellre van 
szüksége, kik személyenként és estélyenként 40 kr. 
fizetést kapnak, ez 153 frt 60 krt tesz ki ; hol van 
még a hajtü, crepp, toll, virág és sok egyéb, 
melyre szintén 20— 25 írt kell —  ilyen reális szá
mítás mellett már egy tanfolyamnál nem 8 frt plus, 
hanem 170 frt deficit mutatkozik, a testület pedig 
100 frt subvenciót szabott ki evente, honnan veszi
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t. Mólnál ur a fedezetet a második tanfolyamra ? 
Ez a példázat az 50 hallgatóra. Eddig másodéves 
hallgató 5— 6-nál (óbb sohasem volt. Föltéve, hogy 
az eddigi rendszeren múlt, biztosítom t Molnár 
urat, hogy ő is azon tapasztalatra jönne, ha az 
I-ső tanfolyamban volna 50 hallgató, a II-ikban ta
lán 20, a III-ikban c s a k  8— 10, a IV-ikben legfeljebb 
4— 5 látogatója volna, tessék most 10 — 20 írt be
vétellel egy felsőbb tanfolyamot vezetni. Még több 
tényekkel bizonyíthatnám, hogy ezen tervezet még 
hosszú időn át csak puszta ábránd maradhat, de 
elegendő arra a háromra utalni : 1-ször a pénz, 2-szor 
a hely, 3-szor a tanerők hiánya.

Idáig a kritika jogát gyakoroltam azon szán
dékkal és azon tudattal, hogy viszont a tervezés 
kötelezettségéről sem szabad magamat kivonni.

A mennyire lehet, röviden akarom tervezetem
nek csak vázlatát közölni. Miután belátom, hogy 
egy kurzus évente kevés, én is —  de csak —  két 
szakaszra kívánnám a tanfolyamot osztani.

Az első czime : előkészítő tanfolyam, czélja : 
mint azt már a cziméből ki lehet venni, azon fod
rászsegédek iratkozhatnak be, kik az úri fodrászatban 
a hajstités kellő gyakorlatával nem bírnak, a hölgy
fodrászatot pedig még egyáltalában nem gyakorol
ták ; tehát teljesen a kezdetétől kívánják elsajátítani. 
Tanidő: Márczius 15-étől Június 15-ig; tandíj 4 frt.

'T’éurozsu-.

Á  n ő i  f o c i n á s z a C  i s k o l á j a .
Irta: Szabados József.

Ha oly rövid hajat fésülünk, bog}' fonásra vagy csava
rásra nem alkalmas vendég haj nélkül, akkor legelőnyösebb) 
ha úgy járunk el, hogy az első részeket rendes formájába 
megsütjük, magasra összefésülve megkötjük.

A mostani divatos kontyokhoz igen előnyösek az ily 
rövid hajak, mivel ha oly rövid, hogy loknikba nem lehet 
alkalmazni, akkor is csinálhatunk meglehetős lezser kon- 
tyot. Az összekötött hajak végeit fölsütjük jó erősen, sütés 
után, az összes részeket ujjainkal, vagy a fésű végével szét
szedjük. Az ilyen kontyhoz nem szükséges semmi igazítás, 
amint szét szedtük, úgy marad. Ha esetlég megtörténik, 
hogy egyes helyen üres, egy kis hajtüvel oda erősítünk egy 
fürtöt. Ajánlatos az ilyen lezser kontyokhoz a kontyfá i fogó 
fésű.

Ha oly hosszú a haj, hogy a kötésnél 20 cm. ki
marad, akkor igen csinos kontyot állíthatunk elő. A haj 
végeit beosztjuk részekbe, vastag vassal részenkint fülsüt- 
jük úgy, hogy legalább öt perczig maradjon a vasra csa
varva. Azért szükséges hosszabb ideig sütni, mivel a haj 
vége nehezen tartja a sütést. Az ilyen sütéshez azért aján
latos a vastag vas használása, mivel a franczia hullámos 
loknikat igen könnyen csinálhatjuk utána.

Hogy föl ne tartsuk magunkat a sütésnél, legjobb, ha 
egy részt fölcsavartunk, átadjuk a hölgynek, akit fésülünk

A beosztás a hölgyfodrászatban a következőképen 
történendő: az első hónapban csakis a haj kezelése, 
értve ezalatt a kibontás, kifésülés és elválasztás ta
nítandó ; a második hónapban : a frizura alapjának 
rendezése, értve alatta, a haj hullámzása, a készí
tendő frizura alapkötése, esetleg tűzése és a fru-fru 
sütése ; a harmadik hónapban 3— 4 egyszerűi nap
pali frizurának betanulása. Az akkénti munkabeosz
tás az előadókra kötelező volna. Az előadókat lehetne 
a második tanfolyamot jeles vagy kitűnő eredménynyel 
végzett hallgatók sorából kinevezni. Ezen tanfolyam
ról sem vizsga nem tartandó, sem bizonyítvány 
nem állítandó ki.

A  második tanfolyam czime : gyakorlati tanfo
lyam ; időtartam szeptember 15-től deczember 15-ig, 
tandíj 5 frt ; tantárgy : a divatos frizuráknak foko
zatonként! bemutatása és egyszerűbb hajmunka, 
mint betétek, hajfonatok, frizetták, stb. készítési 
módjának tanítása. Mint fentebb említettem, ezen 
tanfolyamban is fokozatosan történne a tanitas es 
pedig az első hónapban divatos nappali frizurák, 
disz alkalmazása nélkül, a második hónapban comp- 
likáltabb frizurák, vendéghaj alkalmazásával ; a har
madik hónapban, báli, estél3r és menyasszonyi fri
zurák, fátyol, virág, toll és egyéb disz tűzésének 
tanítása. Ezen tanfolyamban a fokozatos és egyön
tetű előadásra a fősuly fektendő.

tartani és mi addig másik vassal dolgozunk. A következőt 
ismét átadjuk, átveszük a fölsütött részt és kicsavarjuk, egy 
hajtüvel keresztül tűzzük. Ezt azért tesszük, mert míg me
leg a haj, igen könnyen veszíti göndörségét, ha szabadon 
engedjük. Ha megsütöttük az összes végeket,' beosztjuk úgy 
hat-hét részbe. Külön-külön alólról megtapirozzuk, fölül egy 
kefével átkeféljük simára.

Ezek után ujjainkkal fölcsavarjuk, fölcsavarás után ki
fele nyitjuk, úgy, hogy nyillás közben ujjaink segítségével 
fektetjük jobbra és balra a hullámos részeket. Csak a haj 
végét hagyjuk lokniba.

Ha igy elkészítettük az összes loknikat, az elhelyezését 
akként osztjuk be, hogy mindig a középső részt helyezzük 
el. Az első föltevésnél arra kell ügyelnünk, vájjon, hogy áll 
az arezhoz jól, ha magasan, vagy laposabban helyezzük el. 
A többi részek elhelyezésére nincsen meghatározott hely. 
Mindig akként helyezzük el, amint az üres helyek kívánják.

Ha annyira hosszú a haj, hog\r csupán lokníra sok 
lenne, akkor beosztjuk ug3', hogy feléből csinálunk egy 
fonást vagy egy csavarást. A másik felét, az előbbeniekhez 
hasonlóan fölsütjük.

Az elhelyezését ugj’ osztjuk be, hogy eléször a csa
vart — vagy fonott részt jó magasan kiemelve tűzzük, 
meg, a fölsütött részeket körülötte helyezzük el.

Hullámos kontyokhoz igen jól állanak a virágdíszek 
különösen a toll, vagy ékszertűk. Csak virágtüzésnél vagy* 
tolinál arra kell ügyelnünk, ahová tűzzük, hogy kevesebb 
lökni essék.

(Vége.)
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A záró vizsgát mellőzendőnek tartom ; azonban 
az előadók az utolsó két hétben a hallgatók által 
készített frizurák után osztályzatot adnak, melyek
ről bizonyítvány adandó. A jeles vagy legalább jó 
osztályzatot nyert hallgató a versenyfésülésen részt 
vehet

Ezen gyakorlati tanfolyamban mind azon segé
dek iratkozhatnak be. kik az első tanfolyamot láto
gatták, vagy annak megfelelő előismerettel bírnak. 
Kezdő a II-dik tanfolyamban nem volna felveendő.

Nagyjában ezen alapon képzelem a szakiskolát 
reformálni. Előnyösebbnek tartanám igy, miután 
minden esztendőben lehetne uj tanfolyamot nyitni 
és be is fejezni. Elegendőnek tartom, mert ezen két 
tanfolyamban minden hallgatónak 96 órán át van 
alkalma magát gyakorolni. Kinek pedig ezen időben 
nem sikerül a hölgyfodrászatot gyökeresen elsajátí
tani, annál úgy is kárba vész minden fáradság. Sze
rintem a szakiskolának feladata az alap gyakorlatot 
megadni; elsőrendű hölgy fodrász, művész —  első 
sorban talentum és hosszú évi gyakorlat és fáradt
ság eredménye lehet. Ezt ne tessék szem elől té
veszteni.

Végül pedig kérem a tisztelt szakiskolai ve
zető urat, hogy a bizottságot minél előbb tárgya
lásra hívja össze, hogy a két tervünkön vitázzanak, 
esetleg módosítsanak, a fő pedig, hogy minél előbb 
megvalósítsák, mert azzal segédeinknek és Budapest 
szék- és fővárosának tartozunk.

R éth ly  Árpád.

Ip a ru n k  hanyatlása.
Szaklapunk folyó évi második számában iparunk ha

nyatlása czim alatt, egy folytatólagos czikk jelent meg, mely 
czikk a mi régi thémánkkal, a kontárok ügyével behatóbban 
foglalkozik. Valóban elérkezett az ideje, hogy iparunk ilyetén 
bitorlásának alapos és gyökeres orvoslásához lássunk, mert 
már-már körülbelül oda jutottunk, mint azt tisztelt 
Rostásy szaktársunk felsorolja. Mi, kik képesített iparosok 
vagyunk, a kontárok piszkos konkurreneiája által oda sodor
tattunk, hogy lét kérdésünk kétségessé vált, mert a kontá
rokkal akiknek esetleg három négy oldalról van jövedelmük, 
nem vagyunk képesek versenyezni. Tehát elérkezett az idő, 
mikor a szó-beszéd nem ér semmit, hanem igenis cselekedni 
kell, mert ha még jobban nyakunkra hagyjuk nőni ezt a 
piszkos elemet, oda fogunk jutni, hogy vagy koldulni, vagy 
ezen elemek szolgálatába leszünk kénytelenek állani.

Tehát munkára !
Hogy alapjában segítsünk bajunkon, ezt csakis szoros 

összetartással érhetjük el, a mi sajnos, nálunk nagy híján 
van. De azt hiszem, hogy ha közös érdeket kell szolgálni 
és különösen mikor kenyerünk forog koczkán, akkor meg 
fog köztünk szűnni minden viszálykodás és közös erővel s 
összetartással fogunk ehez a nagy munkához, ami reánk vár 
és el is fogjuk érni a közös czélt.

Tisztelt Rostúsy. szaktérsunk a baj gyökerét a segé
dekben találja és csakis a segédeknek tulajdonítja a kontárok

ilyetén elszaporodását. Pedig a dolog nem egészen igy áll, 
mert a létért való kétségbeesett küzdelem megtöri a legmaka
csabb elveket is, és aki ma m ég makaesan ragaszkodik  
elveihez, holnap talán az éhség arra kényszerítheti, 
hogy egy kontárnak szolgálatába álljon és önkéntele
nül annak szekerét tolja.

Tehát ez az eszme nem vezethet megoldáshoz. De se
gítenünk kell és ezt érezzük mindnyájan. Nézzünk be az 
ipartörvényekbe. Miért vannak az ipartörvények ? Azért van
nak, hogy az iparosok érdekeit megóvják. Az 1884-iki XVII. 
t. ez. 1. 2. 3. szakaszai úgy rendelkeznek, hogy „A  ma
gyar korona országaiban minden nagykorú egyén ha képesí
tett üzletvezetőt állít, szabadon űzhet bármiféle ipart vagy 
kereskedést.“ Ez a szabad ipar. Erre azért volt szükség, 
mert a ezéh rendszer nagyon is szűk korlátok közé szabta 
valamely iparágnak az önnállóani üzhetését és igy a külföld 
után indulva Magyarországon is behozták a szabad ipart, 
hogy az ipar fejlődését elősegítsék. De ez a mi szakmánkra 
fejlesztő hatással nem volt. Ellenben itt vannak a szabad 
ipar torz szülöttei a kontárok és nincs az az egyetlen iparág, 
amelyben oly nagy mértékben lcontárkodnának bele, mint a 
mienkbe. Es mi annak tulajdonképpen az oka ? Az, hogy a 
mi üzletünk vezetéséhez nem szükségeltetik abszolúte semmi 
szakismeret, az üzletvezető dolgozik, a kontár pedig szedi a 
pénzt, amihez akárki ért. Másodszor az üzletbe nem szüksé
geltetik tőkebefektetés, sőt még a kontár személyes jelenléte 
sem. Ezek azok a tulajdonképpeni okok, hogy a budapesti 
fodrászok körülbelül egy heted része festő, czipész, hordár, 
szákácsné, pálinkamérő és még ki tudná itt őket felsorolni, 
hogy még miből állanak.

Ezen kötelességünk segíteni és pedig úgy, hogy har- 
czoljunk érdekeink mellett és vigyük ki azt, hogy tekintettel 
a mi viszonyainkra, a fönt felsorolt §-ok úgy alkalmaztas
sanak, hogy azok a fodrász ipar hanyatlását megakadályoz
zák, azaz Budapest székes főváros területén csakis oly 
egyén kaphasson fodrász üzlet nyitásra engedélyt, a ki képe
sítve van. Kivételt csak az elhalt fodrászok özvegyei képez
nének, akikről az 1884. évi XV1Í. t. ez. 4. szakaszának 40. 
pontja külön rendelkezik.

Vegyük fel a harezot, küzdjünk érdekeink, jövőnk ér
dekében, karoljuk fel érdekeinket és ne nézzük iparunk ilye
tén hanyatlását a közönyösség elfásultságával és azt hiszem 
el fogjuk érni czélunkat.

Szandánvi Gyula.t- i/

A haj é s  a  fe jbőr  betegségei.
Irta: Sebök Zsigmond dr.

Általános tapasztalat bizonyítja, hogy az emberi kor 
bizonyos előhaladott szakában a haj őszülése jő létre. Ren
des körülmények közt az őszülés az emberi összrendszer 
egyéb változásaival jár kapcsolatban, mikor a haj színének e 
megváltozása nem is vehető a haj betegségei közé, mivel ez 
mintegy az aggkorral jár, ámbár vannak öregek, kiknek 
haja legkevésbbé sem vesztett eredeti színéből.

Az őszülés részint azáltal jő létre, hogy az újonnan 
növő a kihullottakat helyettesitő hajszálak festőanyagot nem 
nyertek, miáltal természetesen színteleneknek, vagyis fehé
reknek tűnnek fel, —  avagy a hajszálba tóduló levegő 
okozza a haj fehér színét. Ha az ötvenes-hatvanas években 
jelenik e változás meg, úgy azt betegségnek nem tekint
hetjük, mivel mintegy természetesnek tűnik fel, egy koroá



egyént tisztes ősz fejjel képzelni. \ annak esetek azonban, 
midőn e baj bár nem ifjúkorban, de az emberi élet delén 
jelentkezik. Kivételkép említhető pl. 11. Lajos királyunk, ki 
már 10 éves korában megházasodott és már 20 éves korá
ban teljesen megőszült volt. Érdekes esetet ir le Brehm  né
met tudós „ Thierleben “ ez. művében az őszülésre, vonat
kozólag. Egy 22 éves ifjú vadász egy alkalommal a sziklák 
közt mászva egy saskeselyü fészekre bukkant, melyben ■’> 
keselyű fiók volt. Ép ki akarta ezeket emelni, midőn visítva 
jött repülve az anyakeselyü s az ifjú vállába csapta erős kar
mait. A vadász csak egy kézzel védekezhetett, mivel alatta 
egy óriási mélység tátongott, s igv egy karjával egy cserjébe 
volt kénytelen kapaszkodni. Yédekézése közben azonban oly 
pokoli félelmet állhatott ki a szegény ifjú, hogy midőn végre 
mégis sikerült a keselyüt megfojtani, haja ezen pár perez 
alatt megőszült volt.

Ez esetek temészetesen a legritkább esetek közé sorol
hatók, s igy megbeszélésük sem szükséges, hanem érdeme
sebbek az olyak, melyek már 05-40 éves komáknál jelent
kezik.

A nagy közönség azon tévhitben leledzik, hogy nyo
mott kedélyállapot, gondteljes élet, sok búbánat idő előtt 
megősziti az embert. Nem tagadható ugyan, hogy ezen kö- 
rülménvek hozzájárulnak némileg az őszülés létrejöttéhez, de 
ennek megmagyarázását az orvosok csakis a családi haj
lamban találják, hogy talán korán őszülő apának a fia szin
tén korán fog megőszülni. De ez nem fog természetesen 
minden esetben bekövetkezni.

Őszülést gyógyítani nem lehet.
Palástolására különböző festőszerekét használnak, kezdve 

a czipők fénycsitésére használatos fénymáztól egészen az 
ártalmas összetételű fémfestékekig. Legjobb, legártatlanabb 
és legtartósabb a zöld dióhéj leve, mely ugyan nem szolgál
tat koromfekete hajat, de legalább befedi az ősz hajszálat 
s 3—4 hétig marad változatlanul, midőn uj befestés válik 
szükségessé.

Egy másik bántalom, mely a hajat éri, az, hogy a 
hajszálon, egy vagy több csomócska képződik, miáltal a 
hajzat poros, piszkos szint nyer. Kellemetlenséget — kivéve 
a szépség szempontját, mivel ezáltal a haj igen könnyen 
töredezik, —  nem okoz. Vele kapcsolatban, de önállóan is 
tapasztalható, hogy a hajszálak végei söprüszerüen több 
szárra szakadozik. Mindkét bajt a haj szárazsága okozza, s 
több napi naponkénti olajozás e bajnak is véget vet.

Ezekkel befejeztem a sorozatát azon bajoknak, melyek
kel a fodrász naponta találkozhatik, s melyek közül igen 
sokszor a fodrász keze gyógyíthat meg, — nem gyógyszer
rel, — csak olajjal, vízzel és tiszta eszközzel.

Nem akartam kiterjedni mindazon bántalmakra, melyek 
az ember haját érhetik, mivel azok csak az orvost érdekel
hetik s a mennyire csak lehetséges volt, ki is kerültem a 
tárgyalt esetek orvosi megbeszélését, csak rövid tájékozást 
akartam nyújtani a t. olvasónak azon bántalmak közül, 
melyek őt érdekelhetik és érdeklik.

(Vege.)

A bécsi f o d r á s z o k  versenye.
A Pécsben lefolyt nyilvános versenyfésülés, az ottani 

szaktársak élénk érdeklődése mellett folyt le. Alábbiakban 
bemutatjuk azon frizurák leírását, melyek részint kitüntetve 
jettek, részint pedig érdemesek a bemutatásra.

A  Bennenumn G ottfried  által komponált „Secessió“ 
báli divatfrizura következőkép készül : Az egész hajzat a
fej körül hullámosra alakittatik s a fejtetőn csomóba egye- 
sittetik. A hajból két keresztbe tűzött szalag s néhány bodor 
fésültetik, melyek végéből arabeszkek hullanak alá. A hátsó 
frizurán empire-alaku kígyózó fonat kúszik le. Néhány apróbb 
kígyó, tűék gyanánt szerepel. Előfrizurakép rézsut választott 
secessió-bandeau (homlokszalag) szolgál. Egy paradicsom- 
madár s egy mákvirágcsokor egészíti ki a frizurát.

A második frizura, E pp ly  Józse f ur kompozicziója. 
Epply  már két ízben lett éremmel kitüntetve, akit ez alka
lommal a bécsi nőifodrászok championjának elnevezési joga 
illeti meg. A  „ G izella* elnevezésű uj frizurát olykép állítja 
elő, hogy a hajzatod le a nyakig kétrét választja s igy a 
jobb, valamint a baloldalt természetes hullámokba sodorja ; 
erre a jobb oldalt a fejtető felé fésüli, ép úgy a balt. A fej- 
csucson fürtöcskéket fésül, melyeket brilliáns tü tart össze. 
Empirefésü, orchideák s egy selyem szalag ékítik a fri
zurát.

A harmadik fésülési módnál B ártól e János ur u. n 
„Odilon" frizurájából az egész haj széles hullámokba sodor- 
tátik körül, ezután elválasztatik s egy része légcsavarásban 
(Hohldreher) feltüzetik, a többi haj csokorszerüen rendező
dik, s hátul empiretüvel összetüzetik. Strucztoll s brillians 
fésű díszítik a frizurát, a melyek izlésessen lesznek felfűzve

Az alábbiakban még néhány sikerült fésülési módo 
írunk le.

Janik udv. fodrász „Jozefa* elnevezésű divatos frizurájá
nak előállítása a következőkép történik : az egész hajat haj
kötővel magasra kötjük s akkor könnyedén kihúzzuk s egy 
hullámfodoritóval nagy hullámokba égetjük. Erre a kötőhaj 
felét órarugó módjára csavarjuk, miáltal magas csomó kép
ződik. E csomó mögött fürtöket fésülünk. Az arcz felé eső 
részen egy rézsut választott homlokszalag brilliánsagraflókkal 
s ezenfelül brilliánsfésü képezi a hajdiszt. Körbei' Ferencz  
„Kopácsi" divat frizurájánál a haj 5 cm-nyire a fej körül 
elválasztatik, hullámossá sodortatik és csomóvá erősittetik. 
Ezek után papillotálják (könnyedén körül csavarják) a kötő- 
hajat és belőle légsodrást s fürtöket fésülnek. Az előrészen 
három féle választott csucsbandeau tűzetik, a mely ibolyával 
s brilliánsokkal ékesittetik. Hajdisznek hátul aranyfésüt s ibo
lyát alkalmaznak.

Az ipari alkalmazottak adója. Az Országos Ipa regye 
sület végrehajtó-bizottsága M atlekovics  Sándor elnöklete 
alatt tartott ülésében tüzetesen foglalkozott a legújabb mi
niszteri rendelettel és az adófelügyelőség körirataival, melye
ket az ipari alkalmazottak adójának behajtása érdekében 
kiadott s melyek az iparosok összes köreiben elégedetlensé
get és sok felháborodást keltettek. Az ügyet Neusclilosz 
Marcel referálta részletesen ; megvilágították még lovag Fn lk  
Zsigmond, Burchard  Konrád, Ráth Károly, G. Szontágli 
Pál, Thék  Endre, mire az előadó előterjekztése nyomán az 
elnök indítványára a végrehajtó bizottság egyhangúlag a 
következő határozatban állapodott meg :

A keresetadóról szóló 1875. évi törvény semmiképpen 
sem felel meg a mai viszonyoknak és állapotoknak. A pénz
ügyminiszter több Ízben tett kísérleteket az ipari alkalma
zottak adójának behajtására nézve, de legutóbb e tárgy-
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'bán 1891-ben kiadott rendelete is oly eklatáns elégületlen 
séget keltett, hogy kénytelen volt azt visszavonni. A mos
tani rendelet semmivel sem különb a már visszavont ren
deletnél, sőt még fokozná azt a nagy elégületlenséget, 
melyet az előbbi iparos és kereskedői körökben felidézett. 
Ha tehát a pénzügyminiszter ur a tervezett általános adó
reform előtt szükségesnek vélné a szóban forgó kérdés 
rendezését megkísérlem, amit az iparegyesület távolról sem 
tart sürgősnek, föltétlenül óhajtandó, hogy erre nézve az 
érdekelt iparos- és munkás-körök szakvéleményét kérje ki 
s csak ennek javaslataihoz képest intézkedjék. Addig is 
azonban n most k ibocsá jtott rendeJet érvényesítését 
fö l ke ll függeszteni. Végre a fölmerült óhajokhoz képest 
fölhívja az elnökség az ipartestületi és a többi érdekelt 
szakosztályokat, hogy e kérdéssel részletesen is foglalkoz
zanak, habár ezek előadói előzetesen is bejelentették, hogy 
a szóban forgó miniszteri rendeletet kivihetetlennek és 
czéltalannak ismerik el. Az egyesület a kereskedelmi mi
nisztert is föl fogja hívni előterjesztésének iparpolitikai és 
munkásvédelmi szempontból való támogatására.

V e g y e s  hírek.

A „Szabad Lyceum" részéről f. hó 24-én Varga Ottó 
tanár ur közbejött betegsége folytán, Pó lya  Sándor tanár 
ur, a Szabad Lyceum igazgatója tartott előadást, nagy kö
zönség jelenlétében : az élő testekről. A szép, tanulságos 
előadást, végül tapsokkal jutalmazta a hallgatóság. — A 
legközelebbi előadás február hó 7-én tartatik meg.

Felhívás. Azon versenyzők, akik a legutóbb megtartott 
versenyfésülés alkalmával dijjazásban részesültek, ez utón 
felkéretnek, hogy a dijjazott frizurákról fénykép felvételeket 
készíttessenek és azt a „Fodrász Ujság“ szerkesztőségében 
átadni szíveskedjenek. Abban az esetben, ha a jelentkezők 
száma elegendő, akkor lapunk legközelebbi számában a fri
zurák másolatát közreadjuk.

M nt örömmel értesülünk, Szabados József szaktársunk
nak családja egy fiúgyermekkel szaporodott.F ogadják a bol
dog szülők, ami igaz és őszinte üdvözletünket az uj „ven- 
dég“  megérkezése alkalmából.

A Budapesti Borbély és Fodrász betegsegélyző egylet 
január 17-én tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy 
halotti járulékait 80 frt-ról 100 frt-ra fogja felemelni.

Elhalálozás. Lackenbacher Ödön szaktársunk múlt hó
ban 01 éves korában meghalt. A megboldogult hosszú évek 
során át működött önállóan a fővárosban. — Nyugodjék 
békében !

Öngyilkosság Cseh Lajos 29 éves fodrász, múlt hó 17-én 
déli 12 órakor beretvával elmetszette a nyakát II. kér. 
Kacsa-utczai lakásán. Felépüléséhez nincsen remény.

A budapesti Borbély és Fodrász betegsegélyző és temet
kezési egylet 1898-dik évben pénztári forgalma a követ
kező volt :

Bevétel v o l t ............................. 585 frt 28 kr.
Kiadás v o l t .............................312 frt 23 kr.
Tiszta jö v e d e le m ...................  273 frt 05 kr.

Az egylet vagyona : 7232 frt 32 kr. A részletes kimu
tatást még lesz alka-lmunk közölni.

í á e ^ é c l e k  p á r t j a  !

Meghívó.
Szaktársak ! A  betegsegélyző egyletünk választása 

január 26-án lesz, itt kell megmutatnunk, bog}' emberek 
vagyunk és törődünk a pénzünkkel, a mit befizettünk az 
egyletbe. Tehát fel a munkára, mutassuk meg, hogy megtud
juk buktatni a belvárosi gigerliket, a kik csak akkor ismer
nek bennünket külvárosiakat, a mikor szavazatunk kell nekik, 
(hogy újból megválasszuk őket.)

1 isztelt főnök urak önök is tudják, hogy a mostani 
vezetőség hányszor küldi a végrehajtót a nyakukra anélkül, 
hogy tartoznánk, ezeket akarjuk mi kidobálni és olyanokat 
választani, a kik emberiesen járnak el úgy a segédekkel, 
mint a főnök urakkal, miért is kérjük buzdítsák segédeiket, 
hogy a /'. é január hó 19-én, csütörtökön este 9 órakor 
lab lonsky-fele vendéglőben (VII., Wesselényi-utcza 32. sz.j 
tartandó

a melyen a 75-ös bizottságot jelöljük minél számosabban 
jelenjenek meg.

Budapest, 1890. január hó 18-án.

Tisztelettel
Petrás Pál. K reu ter Miklós.
Pau Milán. Ó váry József
Ováry Elek. Tteuter Hennán

E meghívót azért közöljük egész terjedelmében, hogy 
lássák olvasóink, minő silány fegyverekkel küzd egy szabó- 
legény vezérsége alatt a segédek pártja (?) Az aláírók között 
megtaláljuk azt a nevezetes férfiút, aki a tűt és ezérnát el
dobta magától, hogy babérokat arasson közöttünk. Talán már 
itt lenne az ideje, hogy a segédi kar egyetértve, utjának 
eresztené azt a kolompost.aki a „segédek pártja“ (?j vezérének 
vallja magát és szégyent hoz miiKlnyájunkra.

Különfélék.

A franczia parfümgyártás. A franczia statisztikai lap 
most állította össze ama virágok statisztikáját, melyeket par
fümgyártásra használtak fel egy departement-ban. Rózsából 
2 millió kiló, narancsvirágból 2l/2 millió, jázminból 200.000 
kiló, tubarózsából 150.000 kiló, ibolyából 200.000 kiló stb. 
fogyott el. Az átlagárak a következők : egy kiló ibolya 4
frank, tubarózsa 3 frank, jázmin 21/., frank, rózsa és narancs 
70 centimes. Egy ibolyatövön 20 gramm, egy narancsfán 10 
kiló virág van. Egy ügyes virág szedő négy óra alatt 20 
kiló rózsát, 3 kiló jázmint vagy 0 kiló tubarózsát gyűjthet ; 
egy nap alatt 10 kiló ibolyát, vagy narancsvirágot szedhet: 
Egy kiló narancsvirág-esszencziához 1000 kiló narancsvirág, 
körülbelül 1.200,000 darab kell. Egy kiló rózsaesszencziához 
10,000 kiló rózsából 5 millió darab kell. A depart ement 
évenkint 500,000 kiló pomádét vagy olajat állít elő, ezenkí
vül 4 millió liter szagos vizet. Az érték évenkint 15 millió 
frankra rúg.
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egyént tisztes ősz fejjel képzelni. Vannak esetek azonban, 
midőn e baj bár nem ifjúkorban, de az emberi élet delén 
jelentkezik. Kivételkép említhető pl. 11. Lajos királyunk, ki 
már 1(> éves korában megházasodott és már 20 éves korá
ban teljesen megőszült volt. Érdekes esetet ir le Bvelim  né
met tudós „ Thierleben “ ez. művében az őszülésre, vonat
kozólag. Egy 22 éves ifjú vadász egy alkalommal a sziklák 
közt mászva egy saskeselyü fészekre bukkant, melyben •> 
keselyüfiók volt. Ép ki akarta ezeket emelni, midőn visítva 
jött repülve az anyakeselyü s az ifjú vállába csapta erős kar
mait. A vadász csak egy kézzel védekezhetett, mivel alatta 
egy óriási mélység tátongott, s igv egy karjával egy cserjébe 
volt kénytelen kapaszkodni. \ édekézese közben azonban oh
pokoli félelmet állhatott ki a szegény ifjú, hogy midőn végre 
mégis sikerült a keselyüt megfojtani, haja ezen pár peicz 
alatt megőszült volt.

Ez esetek temészetesen a legritkább esetek közé sorol
hatók, s igy megbeszélésük sem szükséges, hanem érdeme
sebbek az olyak, melyek már 35-40 éves komáknál jelent
kezik.

A nagy közönség azon tévhitben leledzik, hogy nyo
mott kedélyállapot, gondteljes élet, sok bubámat idő előtt 
megősziti az embert. Nem tagadható ugyan, hogy ezen kö
rülmények hozzájárulnak némileg az őszülés létrejöttéhez, de 
ennek megmagyarázását az orvosok csakis .a családi haj
lamban találják, hogy talán korán őszülő apának a fia szin
tén korán fog megőszülni. De ez nem fog természetesen 
minden esetben bekövetkezni.

Őszülést gyógyítani nem lehet.
Palástolására különböző festőszerekét használnak, kezdve 

a czipők fénvesitésére használatos fény máztól egészen az 
ártalmas összetételű fémfestékekig. Legjobb, legártatlanabb 
és legtartósabb a zöld dióhéj leve, mely ugyan nem szolgál
tat koromfekete hajat, de legalább befedi az ősz hajszálat 
s 3— 4 hétig marad változatlanul, midőn uj befestós válik
szükségessé.

Egy másik bántalom, mely a hajat éri, az, hogy a 
hajszálon, egy vagy több csomócska képződik, miáltal a 
hajzat poros, piszkos szint nyer. Kellemetlenséget — kivéve 
a szépség szempontját, mivel ezáltal a haj igxm könnyen 
töredezik, —  nem okoz. Vele kapcsolatban, de önállóan is 
tapasztalható, hogy a hajszálak végei söprüszeriien több 
szárra szakadozik. Mindkét bajt a haj szárazsága okozza, s 
több napi naponkénti olajozás e bajnak is véget vet.

Ezekkel befejeztem a sorozatát azon bajoknak, melyek
kel a fodrász naponta találkozhatik, s melyek közül igen 
sokszor a fodrász keze gyógyíthat meg, — nem gyógyszer
rel, — csak olajjal, vízzel és tiszta eszközzel.

Nem akartam kiterjedni mindazon bántalmakra, melyek 
az ember haját érhetik, mivel azok csak az orvost érdekel
hetik s a mennyire csalt lehetséges volt, ki is kerültem a 
tárgyalt esetek orvosi megbeszélését, csak rövid tájékozást 
akartam nyújtani a t. olvasónak azon bántalmak közül, 
melyek őt érdekelhetik és érdeklik.

(Vége.)

A bécsi f o d r á s z o k  versenye.
A Bécsben lefolyt nyilvános versenyfésülés, az ottani 

szaktársak élénk érdeklődése mellett folyt le. Alábbiakban 
bemutatjuk azon frizurák leírását, melyek részint kitüntetve 
jettek, részint pedig érdemesek a bemutatásra.

A Bennemann Gottfvied  által komponált „ Secessió* 
báli divatfrizura következőkép készül : Az egész hajzat a
fej körül hullámosra alakittatik s a fejtetőn csomóba egye- 
sittetik. A hajból két keresztbe tűzött szalag s néhány bodor 
féstiltetik, melyek végéből arabeszkek hullanak alá. A hátsó 
frizurán empire-alaku kígyózó fonat kúszik le. Néhány apróbb 
kígyó, tűék gyanánt szerepel. Előfrizurakép rézsut választott 
secessió-bandeau (homlokszalag) szolgál. Egy paradicsom- 
madár s egy mákvir^gcsokor egészíti ki a frizurát.

A második frizura, Epply  József ur kompozicziója. 
Epply  már két Ízben lett éremmel kitüntetve, akit ez alka. 
lommal a bécsi nőifodrászok championjának elnevezési joga 
illeti meg. A  „G ize lla *  elnevezésű uj frizurát olykép állítja 
elő, hogy a hajzatott le a nyakig kétrét választja s igy a 
jobb, valamint a baloldalt természetes hullámokba sodorja ; 
erre a jobb oldalt a fejtető felé fésüli, ép úgy a balt. A fej- 
csueson fürtöcskéket fésül, melyeket brilliáns tii tart össze. 
Empirefésü, orchideák s egy selyem szalag ékítik a fri
zurát.

A harmadik fésülési módnál Bártol e János ur u. n 
,, Odilon“ frizurájából az egész haj széles hullámokba sodor- 
tátik körül, ezután elválasztatik s egy része légcsavarásban 
(Hohldreher) feltüzetik, a többi haj csokorszerüen rendező
dik, s luftul empiretüvel összetüzetik. Strucztoll s brilliáns 
fésű díszítik a frizurát, a melyek izlésessen lesznek feltüzve

Az alábbiakban még néhány sikerült fésülési módo 
Írunk le.

Janik udv. fodrász „J őse fa* elnevezésű divatos frizurájá
nak előállítása a következőkép történik : az egész hajat haj
kötővel magasra kötjük s akkor könnyedén kihúzzuk s egv 
hullámfodoritóval nagy hullámokba égetjük. Erre a kötőhaj 
felét órarugó módjára csavarjuk, miáltal magas csomó kép
ződik. E csomó mögött fürtöket fésülünk. Az arcz felé eső 
részen egy rézsut választott homlokszalag brilliánsagraffokkal 
s ezenfelül brilliánsfésü képezi a hajdiszt. Kövher Ferencz  
..Kopácsi“ divat frizurájánál a haj 5 cm-nyire a fej körül 
elválasztatik, hullámossá sodortatilc és csomóvá erősittetik. 
Ezek után papillotálják (könnyedén körül csavarják) a kötő
hajírt és belőle légsodrást s fürtöket fésülnek. Az előrészen 
három féle választott csucsbandeau tűzetik, a mely ibolyával 
s brilliánsokkal ékesittetik. Hajdisznek hátul aranyfésüt s ibo
lyát alkalmaznak.

Az ipari alkalmazottak adója. Az Országos Ipa regye 
sület végrehajtó-bizottsága M atlekovics  Sándor elnöklete 
alatt tartott ülésében tüzetesen foglalkozott a legújabb mi
niszteri rendelettel és az adófelügyelőség körirataival, melye
ket az ipari alkalmazottak adójának behajtása érdekében 
kiadott s melyek az iparosok összes köreiben elégedetlensé
get és sok fölháborodást keltettek. Az ügyet Neusclilosz 
Marcel referálta részletesen ; megvilágították még l'ovag Fűik  
Zsigmond, Burclm rd  Konrád, Ráth Károly, G. Szontúgh 
Pál, Tliék  Endre, mire az előadó előterjekztése nj’omán az 
elnök indítványára a végrehajtó bizottság egyhangúlag a 
következő határozatban állapodott meg :

A keresetadóról szóló 1875. évi törvény semmiképpen 
sem felel meg a mai viszonj'oknak és állapotoknak. A pénz
ügyminiszter több ízben tett kísérleteket az ipari alkalma
zottak adójának behajtására nézve, de legutóbb e tárgy-



í ó e ó é c l e k  p á r t j a  !'bán 1891-ben kiadott rendelete is oly eklatáns elégílletlen 
séget keltett, hogy kénytelen volt azt vissaavonni. A mos
tani rendelet semmivel sem különb a már visszavont ren
deletnél, sőt még fokozná azt a nagy elégiiletlenséget, 
melyet az előbbi iparos és kereskedői körökben felidézett. 
Ha tehát a pénzügyminiszter ur a tervezett általános adó
reform előtt szükségesnek vélné a szóban forgó kérdés 
rendezését megkísérlem, amit az iparegyesület távolról sem 
tart sürgősnek, föltétlenül óhajtandó, hogy erre nézve az 
érdekelt iparos- és munkás-körök szakvéleményét kérje ki 
s csak ennek javaslataihoz képest intézkedjék. Addig is 
azonban a most k ibocsá jtott rem id e t érvényesitését 
fö l ke ll függeszteni. Végre a fölmerült óhajokhoz képest 
fölhívja az elnökség az ipartestületi és a többi érdekelt 
szakosztályokat, hogy e kérdéssel részletesen is foglalkoz
zanak, habár ezek előadói előzetesei is bejelentették, hogy 
a szóban forgó miniszteri rendeletet kivihetetlennek és 
czéltalannak ismerik el. Az egyesület a kereskedelmi mi
nisztert is föl fogja hívni előterjesztésének iparpolitikai és 
munkásvédelmi szempontból való támogatására.

V e gy e s  hírek.

A „Szabad Lyceum" részéről f. hó 24-én Varga Ottó 
tanár ur közbejött betegsége folytán, Pá lya  Sándor tanár 
ur, a Szabad Lyceum igazgatója tartott előadást, nagy kö
zönség jelenlétében : az élő testekről. A szép, tanulságos 
előadást, végül tapsokkal jutalmazta a hallgatóság. — A 
legközelebbi előadás február hó 7-én tartatik meg.

Felhívás. Azon versenyzők, akik a legutóbb megtartott 
versenyfésülés alkalmával dijjazásban részesültek, ez utón 
felkéretnek, hogy a dijjazott frizurákról fénykép felvételeket 
készíttessenek és azt a „Fodrász LTjság“ szerkesztőségében 
átadni szíveskedjenek. Abban az esetben, ha a jelentkezők 
száma elegendő, akkor lapunk legközelebbi számában a fri
zurák másolatát közreadjuk.

M nt örömmel értesülünk, Szabados József szaktársunk
nak családja egy fiúgyermekkel szaporodott.!-'ogadják a bol
dog szülők, ami igaz és őszinte üdvözletünket az uj „ven
dég" megérkezése alkalmából.

A Budapesti Borbély és Fodrász betegsegélyző egylet 
január 17-én tartott választmányi ülésén elhatározta, hogy 
halotti járulékait 89 frt-ról 109 frt-ra fogja felemelni.

Elhalálozás. Lackenbacher Ödön szaktársunk múlt hó
ban 01 éves korában meghalt. A megboldogult hosszú évek 
során át működött önállóan a fővárosban. — Nyugodjék 
békében !

Öngyilkosság Cseh Lajos 29 éves fodrász, múlt hó 17-én 
déli 12 órakor beretvával elmetszette a nyakát II. kér. 
Kacsa-utczai lakásán. Felépüléséhez nincsen remény.

A budapesti Borbély és Fodrász betegsegélyző és temet
kezési egylet 1898-dik évben pénztári forgalma a követ
kező volt :

Bevétel v o l t .............................  585 frt 28 kr.
Kiadás v o l t ............................. 312 frt 23 kr.
Tiszta jö v e d e le m .................... 273 frt 05 kr.

Az egylet vagyona : 7232 frt 32 kr. A részletes kimu
tatást még lesz alkalmunk közölni.

Meghívó.
Szaktársak ! A  betegsegélyző egyletünk választása 

január 26-án lesz, itt kell megmutatnunk, hogy emberek 
vagyunk és törődünk a pénzünkkel, a mit befizettünk az 
egyletbe. Tehát fel a munkára, mutassuk meg, hogy megtud
juk buktatni a belvárosi gigerliket, a kik csak akkor ismer
nek bennünket külvárosiakat, a mikor szavazatunk kell nekik, 
(hogy újból megválasszuk őket.)

'l'isztelt főnök urak önök is tudják, hogy a mostani 
vezetőség hányszor küldi a végrehajtót a nyakukra anélkül, 
hogy tartoznánk, ezeket akarjuk mi kidobálni és olyanokat 
választani, a kik emberiesen járnak el úgy a segédekkel, 
mint a főnök urakkal, miért is kérjük buzdítsák segédeiket, 
hogy a /'. é január hó 19-én, csütörtökön este 9 érakor 
Jablonsky-fele vendéglőben (VII., Wesselényi-utoza 32. sz.) 
tartandó

esne
a melyen a 7ő-ös bizottságot jelöljük minél számosabban 
jelenjenek meg.

Budapest, 1890. január hó 18-án.

Tisztelettel
Petrás Pál. K reuter Miklós.
Pau Milán. Ováry József.
Ováry Elek. Reuter Hermán

E meghívót azért közöljük egész terjedelmében, hogy 
lássák olvasóink, minő silány fegyverekkel küzd egy szabó
legény vezérsége alatt a segédek pártja (?) Az aláírók között 
megtaláljuk azt a nevezetes férfiút, aki a tűt és ezérnát el
dobta magától, hogy babérokat arasson közöttünk. Talán már 
itt lenne az ideje, hogy a segédi kar egyetértve, utjának 
eresztené azt a kolompost.aki a ,,segédek pártja“ (?) vezérének 
vallja magát es szégyent hoz miivlnyájunkra.

Különfélék.

A franczia parfümgyártás. A franczia statisztikai lap 
most állította össze ama virágok statisztikáját, melyeket par
fümgyártásra használtak fel egy departement-ban. Rózsából 
2 millió kiló, narancsvirágból 2l/j, millió, jázminból 200.000 
kiló, tubarózsából 150.000 kiló, ibolyából 200.000 kiló stb. 
fogyott el. Az átlagárak a következők : egy kiló ibolya 4
frank, tubarózsa 3 frank, jázmin 2'L frank, rózsa és narancs 
70 centimes. Egy ibolyatövün 20 gramm, egy narancsfán 10 
kiló virág van. Egy ügyes virág szedő négy óra alatt 20 
kiló rózsát, 3 kiló jázmint vagy ü kiló tubarózsát gyűjthet ; 
égj' nap alatt 10 kiló ibolyát, vagy narancsvirágot szedhet: 
Egy kiló narancsvirág-esszencziához 1000 kiló narancsvirág, 
körülbelül 1.200,000 darab kell. Egy kiló rózsaesszencziához 
1(3,000 kiló rózsából 5 millió darab kell. A depart ement 
évenkint 500,000 kiló pomádét vagy olajat állít elő, ezenkí
vül 4 millió liter szagos vizet. Az érték évenkint 15 millió 
frankra rúg.
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-El őérte kéz let.
A budapesti fodrászsegédek betegsegélyző péntárának 

tagiai saját helyiségükben f. hó 19-én este 9 órakor a f. é. 
január hó 26-áif  ̂megejtendő évi választó gyűlés tárgyában 
Gerber Antal elnöklete alatt előértekezletet tartott.

Elnök az értekezletet megnyitván üdvözölte a szép 
számban Összegyűlt tagokat, kiemelvén azt, hogy már ma
gában ezen előértekezlet dicséri a segédi kar komolyabb 
tagjainak az ügy érdekében tanúsított érdeklődését. Igaz, hogy 
a komoly és értelmesen gondolkodó tagokon kívül vannak, 
akik jobbaknak vélt tanok szolgálatába léptek, de kabátjuk 
alul csak a cséphadaró látszik, mely elárulja azt, hogj ők 
szét akarják rombolni azt, amit mások hosszú küzdelem, 
igaz meggyőződés és komoly kitartás mellett alapítottak. Ne 
kik egy elvük van : „magamon segíteni, ha mások tönkre 
mennek is.“  Ez alkalomból is csak egyre fáj foguk, hogy 
a pénztár fizetéses állásait kezükre kaparithassák és hogy a 
pénztár pénzét bizonyos ebek terjesztésére pazarolhassák- 
Csalódnak szegények. — Az eddigi tapasztalat fényesen be
gazolta azt, hogy a mostani vezetés rendes és kifogástalan. 

•Minden tartalék tőke nélkül rendesen működik, sőt olyan 
eredményeket mutat fel, a milyennel más, tartalékalappal is 
biró hasonló természetű intézmények nem dicsekedhetnek. 
Nem is szorulunk mi az ő támogatásukra. Elég a mi diada
lunkhoz a segédi kárnak igazán komoly, értelmes és haza
fias tagjainak közreműködése.

Az elnök ezen nagy tetszéssel és általános lelkesült- 
séggel fogadott beszéde után kéri az értekezletet az ügyrend 
értelmében a teremrendező bizottság tagjai kijelölését, mire 
az értekezlet Lagner Dezső, Hinkl Adám, Paraghy János. 
Dénes Péter és Anangol Miklós urakat egyhangúlag 
megválasztotta. A választással kapcsolatban a titkár tu
domására hozza az clőértekezletnek, hogy az alapsza
bályok értelmében a szavazás törvényességéhez megkiván- 
tató szavazatszedő bizottság megalapítása iránt az iparha
tósági biztos elnök saját jogköréből kifolyólag közvet
len s szavazás előtt fogja a kellő intézkedést megtenni.

Ezek után ehlök, minthogy más tárgy, sem indítvány 
nem volt az előértekezletet bezárta.

A budapesti fodrász-segédek betegsegclyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

1.1 l i -nö i-zo  o r v o s o l 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. VII., 1 tér., Barcsay-utcza 3., rendel d. 
u. 3—4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8—9 óráig.

K ö ze l i i  orvoNok t

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

Pesti oldalon :
Dr. Schwarcz Béla VI., Váczi-körut 37. szám.

Dr. Bodor Zsigmond, VI., Király-u. 70
Dr. Glass Rezső Wessselényi-u. 4. szám.
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József. IX., iJllői-ut 79. szám.
Dr. Drechsler Dezső, Vámház-körut 16. szám.
Dr. Érti Géza, VIII., József-körut 87. szám.
Dr. Szinessy József, Vili., József-körut 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. fi. sz.

F o K o rv o s o l i  :
A pesti oldalon :

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

A budai oldalon :
Dr. Kohn Dániel, II. kér., Fő-utcza 7. szám.
Járó betegeket az ellenőrző orvosok kezelik, a meg

jelölt rendelési órákban díjtalanul.
Az ellenőrző orvos házhoz is hívható sürgős esetben,, 

ha a kezelő orvos igen messze lakik és ha valamelyik ke
zelő orvos a látogatást megtagadja, vagy pedig a beteg kü
lönös kívánsága, illetve beléhelyezett bizalma esetén.

\

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 urn ti kell jelentkeznie a pénztári tagnak.

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

A z igazgatóság.

Szerkesztői üzenetek.
H. M. Budapesten. Czikkét — bár irodalmikig nem 

esik kifogás alá — nem közöljük. Nem közöljük azért, mert 
a kontárokat veszi védelembe, pedig akkor nincs igaza.

Nekünk az a kötelességünk, hogy iparunk becsületét 
megvédelmezzük és nem az, hogy a kontárokról dicshym- 
nuszoknt zengjünk.

E lap keretében megszokták mát olvasóink, hogy az 
igazságot hirdetjük. Mit szólnának akkor, ha az ön ezikké- 
vel kedveskedtünk volna ? Ön sem veszi a dolgot komolyan 
ugy-e bár ?

V. J. Budapesten. Czikke nem tárgyilagos és ennélfogva 
nem közölhető.

B. M. Budapesten. A beküldött meghívót köszönjük és 
amint látja felhasználtuk. Eltalálta, nekünk a segédek pártja (?) 
nem küldött meghívót. Hogy miért? Könnyen kitalálhatja, 
mert félnek a világosságtól.

Hadd rugdalódzanak, majd csak kifáradnak egyszer. 
Üdvözlet.

G. L. B. Szarvas. A jövő számban közöljük. Szíves
kedjék addig türelemmel lenni. Üdv.

Felelős szerkesztő: Leich ter L ipót 
Belmunkatársak : Hermann János, Ttétlüy Árpád és 

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

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

VII., Vörösm arty-utcza 17.
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* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *
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• r r Mert semmi körülmények között sem keményszik
- o meg. Ennek daczára a bajuszt a kivánt állásban in

05 megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. in
0^

‘03
in Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő c o

NI
tn anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. O "

‘ 03 Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál c
co
05 fogva bárkinek is ajánlhatom. in

NI

.b Fehér, barna és fekete színűben: kis doboz 15 kr. nagyobb
“O
CD

_ c doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33"/„-ot és ingyen csomago- o .
- I

< lást, nagyobb megrendeléseknél még poitómentességei is biz- O :

tositok. K o r d a *  e l t i l t ó *  gypgyszírcsz
Jászberényben

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *
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Borbély- és fodrász-üzletek, valíiniint üzleti be
rendezések vétele és eladása nálam pontosan eszközöl- 
hetők. Előjegyezve vannak kisebb-nagyobb rendű üzle
tek 150— 10,000 IV'ig ; — alkalmi vételek részletfize
tésre — is. — Értekezhetni V t t r j  v i l l á n á l .  
1\'., Ujvilág-uteza 18. Fodrász ipartestületnél d. e. 8-tól 
9-ig és d. u. 4— 9 óráig. |J

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

aczéláru-kerssksdéss és müköszörüléso 
B udapest,  Vili., J o z se f -k ö ru t  21.

Ajánlja :
Borotválókés jellel : Bengal.
Johnson, uodge. 7 csillag,

Johnbutber, Pearson 
Kronwolt, Pie fen, Jolin- 
heillort, stb legjobb öb ősre 
koszol illéssel minden szé
lességben, darabja 1 GO,
170, 2.— , 2 25, 2X0,

3 — Iri
BorotválÓKés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárhói önboroiválni 
v a l ó ,  darabja 1.— . 1 25.
1.50, 1.80, 2.—  , 2.25. 2 50.
ÍJ. , 3.40, 4.— , 5.—  frt,
Hajoll Ók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 140,
1.70, 2 —, 2.10. 2.50, 2.70.

3.— , 3.40 Irt,
Báriyánt Hajvágógép 5 —
Báriyánt Szakalnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakalnyiró 5 .—
Fenöszijak darabja — S0,
—  90, 1.—, 1.20, 1.50,

2 .—, 2.50, 3.— frt.
Leliuzó-küvek darabja 1.—
1.25, 1.50, l 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. — , G 50. 7.50,8.— fit.

Ervágo daiabja 1 40, 1 50, 2. — , 2 5",
2 80, H frt.

Fogszersztmok. Angol i-itlcs 3 horoggal, darabja 2 öO. 2.S), 3. 
4-— írt Fog-vasfogó, (német és előia.jz után ts) darabja 150. 1.8J, 2.—
2.25, 2.50. 2.80. 3 .— frt.

Köszörü'ósek ára:
Boro'.vakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, G 0 

70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él éO, hajvágó olló SÖ kr.

Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek

& & & & & & & & & & & í k  z i i t i i K t
eXa. vXo. c la  x?Xo. eXa. g :<a. eXa. öXa £%A <?Xa cXo. eXa óta óta oXq. öXa <?Xq.

rj> tíz <1̂, 5?' 5TÍ

B U D A P E S T ,  V i l i . .  B A R O S S - U T C Z A  5. S Z Á M .
m

^  Első magyar
^  villany és légszesz erővel berendezett

borotva homorú-í^ös^öriiideje.
A c z é l  ái^u raktárt.

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

Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszkötővel lekötni, igen hiányos volt, nieit a csinos
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága : még néhány t rára 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 fenntartana daczára, hogy e 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 c z é l s z e r ü s é g e  következtében szi\ esen 
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  ,,

,,CMC‘ bajuszerősitő már hónapok óta kitűnő sikerrel és általános elismeréssel próbálhatott 
ki és ma már majdnem teljesen bevezetett czikk, mely általános kedvességnek örvend.

Két ..CMC" re ki ámtábla, pompás, rikító színben minden megrendelőnek ingyen és bér
mentve küldetik vagy mellékeltetik.

..CMC" U irvényileg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól 
Ivek a legelső sorban is a vevőküzönséget károsítják.

..CMC" bajuszerősitő, a bajuszt 2— 3 napig a kívánt helyzetben tartja.

megóvassék, me-

J ó  f  li i a j  d ó n  öc í  ű 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 ..CMC’1 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 hajlékonynvá teszi, a szőrszálakat nem mere
víti. sőt azok növését előmozdítja.

5. A „CMC“ 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 téveszsze.
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illatszer ész

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

jobb minőségben és mégis igen előnyös á1 akon. 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 illatáseat legkiválóbb különlegességeim a köv itk ez  k :

Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Portugal, Champoing, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vinaigre-de-Toilette.
ROB. GREENSILL-féle speczlalitások, ug\mint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.

Viaszkhajkenőcsük, Hajfostőszeiek, Briilaniinek, Baju*zpedrŐK, Bandaulinuk, V.naigerek Toile te szappanok, Aetherikus olajak 
Legújabb eszköz és illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

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




