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UtigT sz ipartestület tagjai sl lapot díjmentesen

Ip a ru n k  h a n y a t lá s a
tárügy.

a kon

Szaklapunk majdnem minden számában talál
kozunk a fenti czimmel és erre vonatkozó fejtege
tésekkel és sietnem kell kijelenteni, hogy örömömre 
szolgál azon tény, hogy segédeink is kezdenek 
érdeklődni szakmánk tényleges hanyatlása iránt és 
azon okok iránt, melyek 
szakmánk h a ny at 1 ását
nagy mértékben elősegí
tik : az ipartörvény sé
relmes és káros intézke
dései iránt. A f. é. ja
nuár 15. számban Ros- 
tássy Géza ur igen he
lyesen azon utat mu
tatja, melyen haladva a 
segédi kar tehet szolgá
latot ügyünknek ; a feb
ruár 1-sején megjelent 
számban pedig Szandá- 
nyi Gyula úr már az 
ipartörvény módosításá
nak szükségét hangoz
tatja és ezzel —  ha 
szóval nem is —  de 
tényleg, vagy talán a 
sorok közt —  a tes
tületi elöljáróság czi- 
méhez fordul, a melyet 
kötelességének teljesité- 
séie szólít.

N o s , hogy ezen

Az 1899. évi versenyfésülésen a 111. általános hölgy 
fodrászatban az 1-sö dijat, nagy ezüst érmet nyert 

frizura. (Szélig Istvántól)

kérdés helyes megítélését biztosítsam, fölhívom
szaktársaim figyelmét ugyancsak szaklapunk múlt
évi október számában megjelent czikk tartalmára,
melynek elolvasása után azt fogják látni, hogy a
testületi elöljáróság mindig érdeklődött ez ügy iránt
és az utóbbi években csak azért nem foglalkozott
a törvény módosítás ügyével, mert az, állítólag
hivatottabb kezekben nyugodott és mert az utolsó,

az 1896. évben tartott
ipartestületek országos

«

értekezletének határoza
tai alapján, a ministeri 
döntést bevárni kellett.

A ministeri döntés, 
mely most is, mint már 
annyiszor azelőtt az ipar
törvény módosítását meg
tagadta, épp azon idő
ben jutott tudomásunkra, 
a mikor az észté gomi 
ipartestület egy felhí
vása érkezett hozzánk, 
melyben közreműködé
sünket kérik, az ipartör
vény módosítás ügyében 
újra megindítandó moz
galomban. Elöljárósá
gunk természetesen kész
séggel járult hozzá és 
egyben a fönt nevezett 
ipartestület elnökségé
hez intézendő már meg
fogalmazott válaszáti
ratot szószerint elfő-



gadta és annak haladéktalan elküldését elhatá
rozta.

Ezen válaszirat szószerinti tartalmát lentebb 
közöljük és csak arra hívjuk föl olvasóink figyel
mét, hogy az abban foglalt uj módozatok fontossá
gát kellőképpen méltányolják és igazságos kritika 
tárgyává tegyék. Annál is inkább, mert miután az 
esztergomi ipartestület elnökségétől választ sem 
kaptunk, sőt azt halljuk, hogy ezen módozatokra 
nem is reflektálnak : a f. é. január hó 20-án tartott 
előljárosági ülésünk azt a határozatot hozta, hogy 
ez ügyben egész önállóan indítsuk meg a mozgal
mat, dolgozzunk ki egy emlékiratot és küldjük 
szét az ország valamenyi ipartestületének, fölkérvén, 
hogy ezen módozatok értelmében csatlakozzanak e 
mozgalomhoz és járjon el minden testület a saját 
hatáskörében az illető országos képviselő segitsé- 
gével, vagv legalább támogatásával, úgy, hogy ezen 
mozgalom igazán országos jellegű legyen.

A fönt nevezett válaszirat a következő :

Tekintetes ipartestületi Elnökség.
Esztergom.

Becses körlevelére válaszolva, van szerencsénk a kő
vetkezőkben észrevételeinket megtenni, illetve, hozzájárulási 
föltételeinket Czimednek becses tudomására hozni :

Örömmel vettük a t. társ-testületi Elnökségnek azon 
törekvő és igazán követelésre szolgáló mozgalmát, mely nem 
kisebb czélt tűzött ki magának, mint a hazai kisiparosok

A  bajusz.
A cherszoni kormányzóságban levő birtokán meghalt 

f. hó 8-án L ip th a y  László, több óriás bácskai és temesi 
domínium volt ura. Lipthay élete igen mozgalmas volt, sőt 
regényes helyzetekben is gazdag.

Fiatalkorában, a hátvanas évek vége felé a magyar if- 
uság szine-java közé tartozott ; mindazonáltal alig ismerték 
itthon, mert az év legnagyobb részét Bécsben, Párisban és 
Péterváron töltötte, ahol egyik sógora révén, különösen" a 
diplomaták körében nagyon kedvelték.

Élettörténetének talán legérdekesebb része házassága 
meghiúsulásának históriája.

* t
Harminczegy éves korában, 1871-ben megismerkedett 

Lipthay egy pétervári szalonban Vladimirszky Ivanovna Na- 
desda herczcgnővel, egy csodaszép és végtelenül szeszélyes 
hölgygyei, aki akkor körülbelül huszonhat esztendős lehetett. 
A lobbanékony szivü magyar férfi hamarosan beleszeretett 
a herczegnőbe, aki nem titkolta, hogy szivének egész hevé
vel viszonozza érzelmeit.

Vége felé járt a pétervári szezon. Lipthay azonban is
merősei nagy csodálkozására még mindig ott volt mindenütt, 
ahol „tout Pétervár" meg szokott jelenni. Semmi előkészüle
tet sem tett az elutazásra. Kutatták, találgatták, mi marasz
talja ott, de nem jöttek rá. A különben éleslátásu szemek 
nem vettek észre semmit.

Május végén a rendesnél ünnepiesebb hangulatban ál
lított be Lipthay az Anicskov-hid közelében levő herczegi

existentiájának megvédését! Körlevelükben igen helyesen 
konstatálják, hogy a messzebb menő intézkedések csak 
továbbra is az országos iparegyesület hatáskörébe tartozzanak, 
mi, t. i. a kisiparosok képviselői, csak a kisipart érdeklő törvény- 
szakaszok módosítását tartsuk legfőbb föladatunknak. Es 
tény. Ha a kisiparosok panaszait zsinórmértékül elfogadjuk, 
— és azokat elfogadnunk kell — akkor mint legelsőt, azon 
panaszt hallhatjuk, hogy a szabad iparűzés tesz tönkre min
den tanult iparost; és továbbá: ha az ipartestületek nem
képesek arra, hogy ezen állapotokat megszüntessék, akkor 
létjogosultságuk nincsen! Miért fizessen a szegény ember 
ipartestületi dijakat, ha az ipartestület semmiféle védelmet 
nem tud nyújtani a kontárok tulszaporodása ellen ?

Ezekben összpontosul a panaszok nyilvánulása és 
eszerint az ipartörvénv legrosszabb intézkedései a 3.-6. 7. és 
8. $?§ -bán keresendők. Ezen szakaszoknak tehát nem módosí
tása, hanem egyszerű eltörlése szükséges, ha a fönt említett 
panaszokat elhallgattatni — és legyünk őszinték — ha a kis
iparosok létét megmenteni akarjuk.

A törvény módosítása, vagy megváltoztatásának egyedüli 
czélja más nem lehet, mint az, hogy minden ember marad
jon meg azon szakmánál, a melyet megtanult és minden 
tanult iparosnak legyen meg azon öntudata, hogy az ő szak
májába kontár be ne furakodjék, más itt nem segít és a mig 
azt az iparos osztály el nem éri, addig az említett panaszok 
nem fognak elmúlni, mert a kisiparosok exisztentiája a tör
vény által megvédve nincsen.

A képesítés teljes kimutatását kell tehát törvénybe ig- 
tatni, ha azt akarjuk elérni, hogy az iparos osztály önbizalma 
ismét fölébredjen ; a szakmája iránti szeretet, kis önérzet 
terjesztése szükséges, hogy a kellő munkakedvet és férfias 
kitartást bele olthassuk a társadalom azon osztályába, mely 
a rossz ipartörvény nyomása alatt annyira elégedetlen sorsá
val és elkeseredett az ipartestületi intézmény ellen.

Nos hát, ez volna a czél, melyet az önök által meg
indított mozgalomban kitűznünk kell. De a módozat már 
nem olyan egyszerű. Ez idő szerint csak azt tudjuk, hogy

palotába. A herczegnő, aki erre az alkalomrra fölhívta apját 
is a finnországi birtokáról, a szokottnál nyájasabban fogadta 
vendégét. Vagy félóráig beszéltek az angol nagykövet utolsó 
estélyéről, amelyen az irodalom és művészet legkiválóbb 
alakjai hivatalosak voltak, aztán egy hirtelen fordulattal lá
togatásának különös czéljáról kezdett beszélni Lipthay. Mit 
beszélgettek a bizalmas boudoirban, azt nem tudja kívülük 
senki sem, az azonban bizonyos, hogy Lipthay megkérte a 
herczegnő kezét. Nadesda herczegnő pirulva hallgatta kérője 
vallomásait és mikor Lipthay már befejezte mondanivalóját, 
csak annyit mondott neki:

— Nem hiszem, hogjr még észre nem vette volna, hogy 
viszonzom érzéseit, de házasságunknak lcdönthctetlen aka
dályai vannak.

Lipthayt ez a kijelentés nem estiggesztette el, sőt mintha 
fölvillanyozta volna.

— És mik azok az akadályok ?
— Én csak orosz alattvaló felesége lehetek.
— Nos, szólt Lipthay némi tépelődés után, orosz alat- 

való leszek.
— A férjemnek is az orthodox egyházhoz kell tar

toznia.
... Áttérek.
— Oroszországban kell a birtokainak lenni.
— Eladom a magyar földjeimet és orosz földesur 

leszek.
— Ah, de nem lehet. Aki ma lép az állam polgárai 

közé, holnap nem vehet még birtokot.
— Az semmi. Van annyi összeköttetésem, hogy ki 

tudjam ezt járni. Más akadály nincs ?
— Nincs — szólt a herczegnő szemét lesütve.
— Akkor én vagyok a világ legboldogabb embere.



az eddig követett eljárás nem volt helyes és nem is vezetett 
eredményre. De milyen eljárást kövessünk a. jövőben ? Sem
miképpen nem a régit, semmiképpen az eddigi fakto
rok segítségével. Az országos iparegyesület igen hasznos és 
tekintélyes intézmény, hatásköre igen sokra terjedhet ki és 
némely iparágakban, de különösen a nagy ipar szolgálatában 
áldásos működést fejthet ki. de a kisipar érdekében vajmi 
kevés jót tudott még alkotni. És ez természetes is. Mert ha 
valamely intézmény a nagyipar szolgálatában áll, az csakis 
a kisipar rovására működhetik. A gyár, a nagyüzemü ipar
telep, érdekében nem fekszik a képesítés kimutatása, a kis
ipar pedig a képesítés helyreállítása nélkül tönkre megy ; a 
nagyiparnak nem árthat a kontárok veszedelme, ez egysze
rűen ő reá nézve nem létezik, a kisipart pedig a kontárok 
üzelme érzékenyen megkárosítja, sőt komprotnitálja, mert 
szakértelem hiányában ronthatja az árakat, a segédmunká
sokat pedig éppenséggel degenerálja. Igaz, hogy a kontárok 
sem boldogulnak, az általuk tett kár azonban mindenképpen 
megmarad.

De tekintsük csak az országos iparegyesület vezérem- 
bereinek működését az előttünk fekvő kérdésben, tehát az 
ipartörvény módosítását czélzó mozgalmakban. Mindig ők 
voltak a mozgalmak kezdeményezői és ugyancsak ők voltak 
a miniszterek tanácsadói is ! ! ! Az országos értekezlet veze
tésével mindig ők voltak megbízva, az ott hozott határozatok 
végrehajtását mindig ők foganatosították és azután, mielőtt a 
miniszter a kérvények fölött döntött volna, véleményadásért
— az országos iparegyesülethez fordult. És nem tudjuk — 
a véleményadáshoz hiven-e — a miniszter eddigelé 
még minden egyes esetben nemlegesen határozott.

Ezek után azt hisszük, hogy a tisztelt társ-testület 
elnöksége sem fog ragaszkodni az eddigi eljárás folytatásához, 
mert ezen komédia ismétlése, igazán egyenlő volna az üres 
szalma eséplésével. Mi röviden kinyilatkoztatjuk, hogy

Nemsokára ezután hazakerült az apa. Megállapították 
a hivatalos eljegyzés napját s az öreg herczeg utasításokat 
adott Lipthaynak, hogyan intézze el ügyeit gyorsan és a 
legegyszerűbb módon.

Az eljegyzés Ilire óriás feltűnést keltett, különösen 
előzményei miatt.

Egyébként minden pompásan ment, kivéve az áttérést, 
amelynek nagyon sok akadálya volt ugyan, de végre mégis 
csak megtörtént. Egy hónappal az esküvő előtt orthodox 
hitű orosz állampolgár és birtokos lett Lipthay. Idehaza nem 
beszéltek róla. Egy magyar ember, a ki hitét és hazáját 
elhagyja egy orosz nőért, (akkor még kissé élénkebb emlé
kezetben tartották a negyvennyolcz-negyvenkilenezes esemé
nyeket) az meghalt a hazájára nézve.

A boldog pár türelmetlenül várta azt a napot, amelyen 
egészen egymásé lesz és utrakelhet a tündérszép Krim és 
Kaukázus felé, hogy aztán megállapodjék a férj uj birtokán, 
a eherszoni kormányzóságban a tenger közelében.

Egy napon azonban váratlanul közbejött valami.
— Még egy kívánságom van — szólt Lipthay hoz a 

herczegnő.
— A mesebeli királynők hármat kértek csak lovagjaik

tól, ön azonban négyet is kérhet, mert még a királynők kö
zött is királynő.

— Ah, ez a legújabb ! — jegyezte meg mosolyogva 
Nadesda. Azt szeretném, ha leborotváltatná a bajuszát!

Lipthay tréfának vette a dolgot és jót nevetett.
— Micsoda ötletei vannak, herczegnő !'
— És csak igy nevetve, minden bánkódás nélkül le 

tudná vétetni gyönyörű bajuszát ?
—  Nem, herczegnő, egyáltalán nem tudnám levétetni,

— felelt a vőlegény s már nem nevetett.
— S ha én mégis úgy kívánom ?
— Akkor sem, sohasem !

szívesen közreműködünk a t. társ-testület vezetése alatt, a 
következő módozatok mellett :

Miután a vidéki általános ipartestületek egyaránt mérv
adó faktorok az illető városok társadalmi életében, tehát a 
képviselő választásokban is, dolgozzunk ki egy emlékiratot, 
melyet annyi példányban küldjünk el. a hány vidéki ipartes
tület létezik. Minden ipartestület elöljáróságát kérjük föl, 
hogy az emlékirat tartalmát magukévá téve, nyújtsák azt át 
országos képviselőjüknek, hogy törvénymódosítási kérelmün
ket a törvényhozásban pártolják s tegyenek indítványt az 
iránt, hogy a képviselőház utasítsa a kormányt, miszerint 
az ipartörvény 3, (>, 7, 8, §§-nak módosítására vonatkozó 
javaslatát haladéktalanul tegye meg.

Ez volna azon módozat, melyet követve, az. ügyet 
széles alapra lehetne helyezni. Így eljárva, megszólalnának az 
iparosság azon elemei, kik a törvénymódosítást kívánják s 
kiknek szavát, — mert az meggyőződésként hangzik el — 
meg is hallanák, meg is szívlelnék.

Miután tehát a vidéki ipartéstületek túlnyomóan kis
iparosokból álló tagállományával kiváló, sőt egyedüli ténye
zők lehetnek ilynemű mozgalmakban, a biztos siker reményé
ben kérjük Czimedet, hogy fönti propositiónkat elfogadni és 
minket haladéktalanul értesíteni méltóztassanak.

Budapesten, 1808. november hó.
Collegiális üdvözlettel =

Jászt Péter, elnök.

S z a k i s k o lá n k  uj szervezete.
A tisztelt szaktársak és az ifjúság érdekeltségét óhajtom 

ébrentartani és fejleszteni szakiskolánk reformja iránt, midőn 
szaklapunk hasábjait újból igénybe veszem, hogy Réthly ur 
kritikájára és tervezetére válaszoljak.

A herczegnő meg volt lepetve és szintén elkomor 
lyodott.

... Már pedig ez határozott kívánságom !
Lipthay erre indulatosan ugrott föl.
— Hogyan, herczegnő? Ön komolyan azt kívánja, 

hogy leborotváltassam a bajuszomat? Hogy nemzetem, ha
zám és vallásom után még az utolsót is eldobjam, ami az 
enyém ? Ezt már nem tehetem meg, herczegnő, ezt ne is 
kívánja !

Ez kellett csak Nadesdának. Ha vőlegénye egykedvűen 
kijelenti, hogy szót fogad, akkor talán meg sem engedi neki. 
Az ellenkezés azonban fölingerelte :

— Én pedig nemcsak kívánom, hanem követelem is ! 
szólott a megengedhetőnél erélyesebb hangon, s hozzá még 
az asztalra is ütött.

Lipthay egy pillanat alatt átlátta a helyzetet. Haragja 
elhült, egyszerre higgadt lett.

— Bocsásson meg a herczegnő, — mondta a vőlegény- 
Nadesdának, de én éppen olyan határozottsággal kijelentem 
hogy ezt hiába követeli tőlem.

— Akkor — szólt daczosan Nadesda — vége közöt
tünk mindennek \

Lipthay ajánlotta magát és távozott. A herczegnő más
nap visszaküldte neki a leveleit és ajándékait. A csaknem 
százezer forint értékű ékszert eladta Lipthay s a pénzt szétj 
osztotta a szegények közt. Néhány nappal a különös okbó. 
történt szakítás után leutazott a birtokára és többé cl sem 
mocsdult onnan. Hiába építettek oda vasutat, a gőzhajók 
kürtje is hiába hívogatta más vidékre. Ott töltötte el életének 
legjavát csöndes magányban, barátság és szerelem nélkül. 
Nemrégiben megbetegedett és nemrég minden kínlódás 
nélkül meg is halt. Érdekes, hogy bajusza holta napjáig 
olyan fekete maradt, mint fiatal korában. Roppant nagy va
gyonát, mivel Magyarországon semmi rokonsága sincs már, 
különböző orosz jótékony egyesületekre hagyta.



A múlt év szeptember hóban tartott előljárósági ülésen 
Réthly ur adta az eszmét — nagyon helyesen, — hogy éppen 
az ügy fontos volta és terjedelmessége folytán közöljem 
tervezetemet a szaklapban, hogy minden szakbizottsági tag ezt 
tanulmányozhassa és majdan ez év első hónapjában tárgyal
hassuk. Én csak kivonatosan írtam a tervezetet, nem rész
letezve a tananyag mikénti beosztását és a mennyiségét, 
mert ezt meghatározni az erre kinevezett szakbizottság köte
lessége. És éppen ez adott okot Réthly urnák a kritikára, 
miután nem értelmezte azt ugv, miként én gondoltam és 
felolvastam.

A tervezetet a mi visszonyainkhoz a rá lyitva állítottam 
össze. Nem czélom 2 évig kizárni az ujonan jelenkezőt a szak
iskolából, mert itt is, mint az iskolában, minden tanfolyam 
kezdetén lehet uj tanulóknak beiratkozni az első kurzusra. 
Hisz igen jól össze lehet vonni egy estén például az első és 
másodéveseket, mindegyik külön-külön munkálkodva a taná
roknak kellő felvigyázata alatt, sőt esetleg, ha sok a hallgató, 
úgy az ipartestület külön termeiben elosztva is. Azt megen
gedem, hogy Réthly urnák igaza lesz abban, hogy a későbbi 
tanfolyamokban nem lesz 50 hallgató, igy éppen az osztályok 
együttes tanításával lehet a kiadásokat redukálni.

Tisztelt Réthly ur felhozza, hogy pénzügyi dolgokban 
nem voltam őszinte, de hiszen én kijelentettem, hog3’ az első 
évfolyamban, mikor csakis az alapműveleteket kell a tanu
lóknak begyakoroltok, nem tartom szükségesnek az élő 
modelleket. Csak esetleg a tanfolyam végefelé, de a máso
dik kurzus alatt okvetlenül. Akkor sincs szükség 12 modellre, 
legfőllebb 0— 8-ra. Egy-egy modellre juthat 6— 8 hallgató is, 
igy a kiadások fele körülbelül elesik. A mi a többi kiadá
sokat illeti (krepp, hajtü stb.) ez sem tett ki eddig 15 frtot 
sem, ezután sem lenne több. De különben a mi a kevés 
pénzt illeti, ha a szükség úgy hozná magával, úgy a testü
let megszavazhat még 100 frtot a már adott száz forinthoz, 
mert ha egy versenyfésülésre ráfizet 1 17 frtot, a mely 
verseny a szaktársak érdeke hiányában üres padok előtt folyt 
le, akkor sokkal nemesebb czél az iparág fejlesztése, a szak
iskola tökéletesítése, melyre áldozni mindenkor érdemes. 
Hisz a testületnek is erkölcsi nyereség, ha megéri azt, hogy 
iparunk oly magas nívóra emelkedik, hogy a közönség bi
zalmát minden tekintetben megnyerhetjük, de ezt csakis 
szakszerűen, kitünően képzett iparosokkal lehet elérni. Ekkor 
majd a laikus közönség is képes párhuzamot vonni egy 
kontár és egy szakmáját jól értő fodrász közt. A  testületi 
vagyont úgy sem tartom szükségesnek folyton gyara
pítani, inkább nemes és üdvös vállalkozásba fektetni, 
Például : mint már az idén megkezdett Lyceumi felolvasások 
tartását, a mely intézmény tényleg a tudományt terjeszti közöt
tünk. Még nemesebb czél volna a szakiskola gyökeres re
formja. Ez áldozatkészség igazi gyümölcsét majdan az 
utókor fogja élvezni. A mi a hely szűkét illeti, ha minden
nap kellne is előadást tártani a külömböző osztályoknak, 
elégnek tartom az ipartestületi helyiséget. Harmadszor tane
rők hiánya, hisz éppen ez a főczól vezérel engem a jelen 
tervezetnél, hogy 1— 2 év lefolyása alatt kellőleg képzett 
tanárokkal gyarapithassuk a hiányzó tanférfiak számát. Ezt 
a főczólt Réthly ur tervezete szerint elérni soha sem fogjuk. 
Rövid két tanfolyammal, ismét csak ott volnánk, mint eddig, 
az ifjúság nem fogná pártolni, mert nem lát végczélt, mely 
után törekednie érdemes. Mig ellenben egy tanári oklevél 
elérhetése, sokkal jobban buzdítaná, serkentené buzgalomra, 
kitartásra az ifjúságot és nem apasztaná bennük a tanulási 
vágyat. Azért osztottam négy kurzusra, hogy a hallgatóknak

elég idejük legyen a gyakorlatra és ügyességük kifej
tésére.

Réthly ur azt állítja, hogy az előadókat a másod 
évesek közül kell kinevezni, ez sem helyes, mert még a 
második tanfolyamban nem bir a hallgató annyi gyakorlattal 
és előadási képességgel, mikor még maga sem biztos kellő
leg saját dolgában. De igenis, a 3. és 4. tanfolyam hallgatói, 
mint tanárjelöltek, már kötelesek lennének felváltva előadást 
tartani az első és másod éveseknél gyakorlati tanitásképen, 
hogy úgy az elméleti, mint a gyakorlati részben, otthonosak 
legyenek, biztos előadási modort elsajátítsanak.

Az idei első evesek a most jövő második tanfolyamban 
beiratkozván, már egy rövid év leforgása alatt harmadévesek 
lévén, segédkezhetnek a tanárok mellett a jövő első évesek 
tanításánál. Majd mind negyedévesek pedig önállóan kell 
előadást tartaniok a tanárok segélye nélkül. Réthly ur ismét 
csak versenyfésülést akar, de hisz látjuk, hogy ez éppen 
kárba veszett kiadás és időpazarlás. A mostani verseny csak 
elégedetlenséget szül és az ifjúság esetleg ha egy első vagy 
vagy második dijat nyer, elégnek véli tudását, mert más 
czélt a mostani rendszer mellett úgy sem érhetne el. En a 
versenyt teljesen mellőzni óhajtom, mindaddig, mig végzett 
embereink majdan sikra szállhatnak komoly versenyre a 
a díjért.

Egyszersmind tudatom Réthly úrral, hogy a legközelebbi 
előljárósági ülésen a szakiskola reformja napirendre van 
kitűzve.

M olnár Lajos.

P u sz tu l ja n a k  a  kon tá rok ,  hogy  
s z a k m á n k  v i r á g o z z é k !!!

Ezen szavakkal fejezé be t. Rostássy Géza szaktársunk 
a „Fodrász Újság"-bán közölt „Iparunk hanyatlása" czimti 
czikkét.

Pusztuljanak a kontárok ! Ezt mondjuk mindannyian, 
ele hogy ez elérhető is legyen, elő kell állania minden jó
zanul gondolkozó szaktársunknak véleményével, hogy mi 
uton-módon volna az elérhető. Segédkezet kell nyújtani an
nak, aki először fújta meg a riadót a midőn megírta „Ipa
runk hanyatlása" czimü czikkét, amelyben azt mondja : 
hogy keressük a kivezető utat, de nem találjuk. Nem hihe- 
tem el, hogy nem volna ut, mely a posványból kivezetne ben
nünket. Rostássy ur szerint a segédek az okozói, hogy ipa
runk hanyatlik. Némely tekintetben egyetértek vele, de 
egészben nem ; mert végtére nem lehet rossz néven venni a 
segédtől, ha jobb fizetés mellett kontárhoz lép be üzletbe. 
O a jobbat keresi, habár csak az anyagit veszi tekintetbe 
és nem gondol az erkölcsi veszteségre, amely iparunkat 
érinti. Nem gondol arra, hogy akkor, amidőn kontárnál dolr 
gozik, magára van hagyatva, úgy dolgozik amint maga akar, 
és nem tanul semmit sem, nem haladhat a tudás utján 
előbbre. E tekintetben egyetértek Rostássy úrral, mert igy 
tényleg csak sietetjük iparunk hanyatlását. Már most, hogy 
ennek is elejét vegyük, nekünk tapasztaltabbaknak kell az 
utat megmutatni, hogy azután a segédi karral egyetemben 
iparunkat a piszoktól megtisztítsuk. Iparunkat a szenytől 
megtisztítani, ipartestületünk elnöksége van hivatva. Módot 
kell adni ahoz, hogy megtaláljuk a kivezető utat és ha az 
bárminő nagy munkába kerül is. Én szerintem következő
képpen találom helyesnek a megoldást.

A budapesti fodrász és borbély ipartestület elnöksége,
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ha ugyan törvényekbe nem ütközik 1-ször szedjen a nem 
tanult borbélytól, ha ilyen üzletet nyitni akar, kétszeres bei- 
ratási és tagsági dijat. 2-szor az elhelyező iroda, csak a 
legvégső esetben teljesítse a kontárnál a segédelhelyezést és 
azt is díjazás mellett. 3-szor a tanoncztartást ne engedé
lyezze. 4-szer szüntesse meg teljesen a kisegítő intézményt, 
vagy különös gondot fordítson a kontárra, hogy az kisegí
tőhöz ne juthasson. 5-ször ne részesittessék a kontárt semmi 
néven nevezendő, a testület által nyújtandó kedvezmények
ben. Ezek megtörténte után volnának csak a segédekre vo
natkozó hiányok pótolandók és pedig úgy, hogy a segédek 
•önképzőkörének elnöksége felkérendő volna egy mozgalom 
megindításához, hogy azután közös erővel lépnénk a munka 
terére. Akkor azután kimondhatnák a segédek, hogy er
kölcsi kötelességüknek Ismerik, miszerint kontárnál dol
gozni nem fognak. Akkor azután megállapodhat a kör 
vezetősége abban is, hogy oly segéd, aki kontárhoz lép üz
letbe, a körbe be nem vehető, illetve kizárandó. Ily formá
ban öntöttem az én tervemet és ily módon látom a kivezető 
utat. Aki jobbat tud álljon elő, mert hisz minden ut 
Romába vezet. Jelszavunk legyen : viribus unitis.

H.-Szarvas. Gvosz Lambert.

V e gy e s  hírek.

Tanoncz szerzödtetök figyelmébe. Ismételten fordulnak 
elő esetek, hogy a főnök urak, a kik tanonezokat óhajtanak 
felvenni, nem szereznek magoknak bizonyságot arrról, hogy 
az illetők elvannak-e látva a szerződés kötéshez szükséges 
okmányokkal, s ez által hiábavaló fáradtságnak és időveszte
ségnek teszik magukat ki, mert a testületi iroda kénytelen a 
szerződéskötést megtagadni.

Figyelmeztetem és kérem tehát az igen tisztelt főnök 
urakat, hogy a tanonezszerződések kötése alkalmával a kö
vetkező okmányokat mindenkor és okvetlenül hozzák magok
kal, u. m. 1-ör a keresztelési anyakönyvi kivonatot, 
2-or az iskolai b izonyítványt, 3-ov az ujraoltási bizo- 
nvitványt.

Ezen okmányok mindegyikére annyival is inkább feltét
len szükség van, mert ezek bármelyikének hiánya esetében 
a tanonezszerződést az I-ső fokú iparhatóság szigorú utasí
tása következtében a legjobb akarat mellett sem áll módom
ban megkötni, s igy kénytelen lennék a felvételt minden 
egyes esetben a hiányzó okmány beszerzéséig függőben 
tartani, a miből aztán az illető főnök urra az időveszteségen 
és hiábavaló fáradságon kívül a tanoncziskola miatt még 
büntetőjogi kellemetlenségek is háramolhatnak.

Ennek kikerülése czéljából ismételten kérem a fenti 
okmányoknak minden szegődtetés alkalmával leendő el- 
hozását.

Budapest, 1899. febráár hóban.
Könyves Kálmán

testületi jegyző.

A Szabad Lyceum részéről f. hó 28-án Varga Ottó 
fogyni, tanár ur tartja meg a múltkor elmaradt előadását : Ma
gyarország történetének legújabb korából.

Utonállás a hajtsár-uton. E czini alatt a napilapok 
megemlékeztek arról a vakmerő utonállásról, amely a hajtsár- 
uton történt, amely alkalommal csavargók megtámadták 
Rakovszky István kir. altigyész kocsiját. A lapok megírták 
•azt is, hogy az utonállók között, Lőkös Lajos  fodrász is

jelen volt, akit a többiekkel együtt szintén letartóztattak. — 
Lökős Lajos szaktársunk a napokban ott járt szerkesztősé
günkben és felkért, hogy az ő személyét érintő koholt hirt 
rektifikáljuk. Meggyőződést szereztünk mindenben, hogy Lökös 
Lajos  ur teljesen ártatlan ezen ügyben, kötelességünknek 
tartjuk kijelenteni, hogy neve sajnos tévedés folytán került 
utonállokkal kapcsolatba.

Figyelmeztetés. Felhívjuk a t. szaktársak figyelmét 
azon körülményre, hogj' a mennyiben üzleti alkalmazottjai
kat esetleg baleset érné, ezen balesetet kötelesek azonnal 
—  különbeni birság terhe mellett — egy levelező la
pon a központi statisztikai hivatalnak Budapesten 
bejelenteni.

Ne mulassza tehát el senki sem ezen bejelentést meg
tenni, már csak azért sem, mert minden egyes balesetet a 
testület is köteles —  ellenőrzés szempontjából — a központi 
statisztikai hivatalnak azonnal tudomására hozni, mi által 
az illető hivatalnak mindenkor módjában áll meggyőződni, 
hogy a munkaadó megtette-e bejelentését, s a mennyiben 
ezt elmulasztotta volna, köteles az illető főnököt megbírságo
lás czéljából a hatóságnak feljelenteni.

Elhalálozások. A kitartó szorgalomnak, a becsületes 
munkának egy fáradt munkása tért pihenőre. Dankovszky 
István folyó hó 10-én, élete delén, 48 éves korában meg
halt. Ki nem ismerte közülünk őt, aki mint egyszerű fodrász
iparos kezdette meg pályáját és szorgalma folytán mint a 
székes-fővárosnak egyik előkelő polgára küzdötte föl magát. 
A nagy vagyon, amelyet összegyűjtött nem idegenítette el. 
iparától, szerette azt halála napjáig, fodrász üzlete még ma 
is fennáll. Mi elhunyta folytán nem csak szaktársunkat ve
szítettük el, hanem gyászoljuk egyúttal azt a férfiút, aki 
üzleti szelleme folytán lendületet szerzett a fodrász iparnak 
és tiszteletet mindnyájunknak. Béke lengjen sírja fölött! — 
Mint részvéttel értesülünk Szarvas Alajos szaktársunk 50 
éves korában meghalt. Vele kidőlt iparunknak egy tevékeny, 
igaz munkása.

A budapesti fodászsegédek önképzö-köre 1899. évi már- 
czius hó 2-án a Vl-VII. kér. kör dísztermében saját alapja 
javára FAit-Jelmez-Estélyt rendez Hermáim  János ur tisz
teletbeli elnöksége alatt. A rendezőségnek sikerült Garay 
Ferencz hírneves zenekarát az estélyre megnyerni. Az estély 
sikerén nincs okunk kételkedni, mert megszoktuk már, hogy 
az önképző kör által rendezett mulatságok mindenkor magas 
színvonalon állottak. Talán nem követünk el indiszkrét dol
got, ha a hölgyek érdekében eláruljuk, hogy a rendezőség 
azon is buzgólkodik, hogy a tánezrendek mentői csinosab- 
bak legyenek. A ki netán tévedésből meghívót nem kapott, 
forduljon a rendezőséghez (Sütő-utcza, Krupka-féle kávéház).

Ipartestületünk legutóbbi elöljárósági ülésén praktikus 
indítványt tett Ilu rp rich  János ur testületünk gazdája. Ki
dolgozott egy oly tervezetet a melynek értelmében tanfolyam 
volna felállítandó, a hol szaktársaink, valamint a segédek ne
jük és leányaik a női fodrászatban művészies kiképzést 
nyernének teljesen díjtalanul. Ezen tanfolyamnak az lenne 
a czélja, hogy a fodrász iparosnak helyzete javulna olykép
pen, hogy szükség esetén családja is elősegítené munkájá
val a megélhetést. Másrészt pedig kiszorulnának azok a sok 
házaló fodrásznők, akik primitív munkájuk daczára, kiszorít
ják a képesített fodrásziporosokat. Az elöljáróság Burprich 
ur indítványát egyhangúlag magáévá tette és elhatározta, hogy 
azzal a legközelebbi ülésen érdemlegesen foglalko; ni fc g, — 
Annak idején a tervezetet egész terjedelmében közölni fogjuk.



LJályázaei hirdetmény.
Budapest székesfőváros tanácsa részéről ezen

nel közhirré tétetik, hogy ifj. Hoffmann Ferencz 
alapítványának kamataiból egy kiskorú, szegény, 
budapesti illetőségű, jóviseletü iparostanoncz vagy 
iparossegéd részére, valláskülömbség nélkül ló írt 
08 kr. lesz adományozandó.

Pályázók felhivatnak, hogy születési, iskolai és 
az illető ipartestület és a kerületi elöljáróság által 
láttamozott szegénységi és erkölcsi, valamint buda
pesti illetőségüket igazoló bizonyítványukat bélyeg- 
télén kérvénynyel a tanács iktató hivatalába (uj vá
rosháza földszint) 1899. február 28-ikának déli 12 
órájáig nyújtsák be. —

A fentsorolt kellékekkel teljesen fel nem szerelt 
vagy elkésve beadott kérvények figyelembe nem 
vétetnek. —

Budapesten, 1899. január 12-én.
A  székes főváros tauáesa.

Különfé lék.
A robbanó hajviz. Samuelson Fánny asszony, a Ion- 

doni előkelő társaság tagja, mikor a 1 est and egyik előkelő 
fodrászánál a haját petroleum-fejvizzel mosatta, az eszenczia 
r obbanása következtében megégett. Ennek a fejviznek, me
lyet a Vestend fodrászai évek óta használnak, az az előnye 
van, hogy sokkal hamarább meg lehet mosni a hajat, mint 
bármely más szerrel. Abban a szobában, a hol ezt a szert 
használják, nem szabad a gyertyának égnie, mert akkor az 
eszenczia könnyen felrobban. A fodrász éppen befejezte a 
hajmosást és a félig megszáradt hajat a kezével lesimitani 
akarta, amikor tompa durranás hallatszott. A következő pil
lanatban hatalmas láng csapott föl, a petróleum felrobbant, 
Samuelson asszony és a fodrász lángokban állottak. A fod
rász nem törődött azzal, hogy ő is ég, hanem minden taka
rót, mi kezeiigyébe esett, az égő asszonyra dobott, a ki 
nagyot sikoltva felugrott s azután ájul tan összerogyott. A 
segédek is segítségül siettek, a takarókat rászorították a 
szerencsétlen asszonyra s Így végül sikerült a tüzet elfojtani. 
Az asszony haja s ruhája teljesen elégett és a szerencsétlen 
irtózatos égési sebeket szenvedett. Az orvosi ápolás hiába
való volt és az összeégett asszony meghalt — Monte-Car- 
lóban a múlt évben hasonló szerencsétlenség történt egy 
ottani fodrásznál. Mrs. Fit/.vilIinms, s ir Róbert Peclnek , 
az ismert angol államférfimnak volt menyasszonya, petróleum 
hajvizzel mosatta a fejét. A petróleum felrobbant és mrs 
Fitzv illia rns  súlyos égési sebeket szenvedett, de az orvosok 
megmentették életét.

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyző- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

Dr. Berger Lipot, 111., Mókus-uteza 14. szám.

Pesti oldalon :
Dr. Schwarcz Béla VI., Váczi-körut 37. szám.
Dr. Bodor Zsigmond, VI., Király-u. 70
Dr. Glass Rezső Wessselénvi-u. 4. szám.
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József, IX., Üllői-ut 79. szám.
Dr. Drechsler Dezső, Vámház-körut 10. szám.
Dr. Érti Géza, Vili., József-körut 87. szám.
Dr. Szinessy József, Vili., József körút 29. szám.
Dr. Horváth Sándor, VII., Rotteubiller-utcza 44: szám.
Dr. Pollítzer Alfréd, V., Mérleg-u. 9. szám.
Dr. Ungar Imre VI., Teréz-körut 30.
Dr. Roth Alfréd VII., Király-u. 6. sz.

Szerkesztői üzenetek.
T. K. Budapesten. Tessék csat beküldeni. Nálunk ki 

van zárva a protektió. Mi azt nem nézzük, ki irta a cstíleket 
hanem hogy jó-e. Segédektől ép úgy közlünk czikket, mint 
önálló iparosoktól.

M. J. Budapesten. Czikkét nem közölhetjük, mert nem 
felel meg a lap szellemének. A mi czélunk az, hogy békit- 
sünk és nem kérhet tőlünk olyasmit, a mely meggyőződé
sünkkel ellentétben áll.

B. S. Budapesten. Bármelyik vaskereskedésben meg
kaphatja. Kettő elegendő.

Egy őszinte szó. Czikkét a legjobb akarat mellett sem 
közölhetjük. Nem érdemli meg az önképző kör vezetősége, 
hogy ténykedéseit gáncsolja. Legyen meggyőződve, ha ipa
runk érdekében fegyverre szólítjuk majdan őket, akkor ve
lünk fognak küzdeni. Mi csak elismeréssel adózhatunk az 
önképző körnek, mert nem mentek lépre annak a megvedlett 
szabó legénynek.

Csodáljuk különben, hogy értelmes ember léttére mi
ként gondolhatta azt, hogy czikkét közölni fogjuk. Ügyes 
tollú ember ön, írjon nekünk oly czikket, amely esetleg 
hasznára válhat mindnyájunknak. Akkor készséggel tesszük 
közzé. Üdv !

F. J. Budapesten. Eltalálta! Az ál-apostolból — 
kontár lett. Nincs azon mit csodálkozni, volt az már minden. 
Most újra megvedlett szegény.

Sz.. G. Brassó. A kért dolgot elküldtük.

Felelős szerkesztő: Leich ter L ipót 
Belmunkalársak : Hermann János, R é tlily  Árpád és 

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

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

V//., Yörösmarty-utc'/a 17.

W W  Z E l a u c L ó  - * 0 1
Sárközi Mihály 1 9  é v  ó t a  f e n n á l l ó  borbély 
és fodrász üzlete Öcsödön (B ékés-megye) azonnaL 
jutányos árban.

K ö z e in  o r v o t o k t

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

24 éves évi bizonyítványokkal rendelkező föd-, 
és parokakészitő segéd, beszél magyrtil és németül, 
Budapesten állást keres.

Windisch István, fodrászsegéd Kőszeg»•



* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *
Miért kedvelik? — Miért használják?

:© A Jászsági bajuszpedrőt! >"O©
CL
NI ü l i  E K  T  j ó i :

SX
©cn

*c5*
JZ2

Mert semmi körülmények között sem keményszik
meg. Ennek daczára a bajuszt a kivánt állásban in

*5) megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. in

cn Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő CS.
NI<n anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők.

Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál ez’
in© fogva bárkinek is ajánlhatom. in

NI
L Fehér, barna és fekete színűben: kis doboz 1-5 kr. nagyobb

“O
CD

JC doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33"/0-ot és ingyen csomago- O .

< lást, nagyobb megrendeléseknél még pr>: tómentességei is biz
tosítok. ItorilaM J a n im  gyogysz :resz 

Jászberényben

P :

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

u

t

W  e r  n e  r  . műveiből két regény !
és pedig :

„Szerencse f ö l !“  és „Megszakított kötelék.'
Mindkét regény illusztrásziókkai van ellátva 
és összesen 20 drb 15 kros füzetből áll cs min

den füzet 32 oldalra terjed.
Fenti regények diszkötésben is kaphatók. A két 

bekötési tábláért I frtot számítunk. 
Megrendelési czim :

T¥agel István könyvkiadó,
________________ BUDAPEST. V II, Vörösniarty-utcza 17.

I

!! P i g y o l e m !! I
Borbé ly -  és fodrász -üz letek,  valamint üzleti be- 1 

rendezések vétele és eladása nálam pontosan eszközöl- M 
hetők. Előjegyezve vannak kisebb-nagyobb rendű üzle- II 
tek 150— 10,000-frtig ; — alkalmi vételek részletfize- K 
tésre —  is. — Értekezhetni Váry C-yuláiiáf, I  
IV., Ujvilág-utcza 18. Fodrász ipartestületnél d. e. 8-tól | 
9-ig és d. u. 4— 9 óráig. |

FLrASNER RAJOS
v i l l a n y e r ő v e l  b e r e n d e z e t t

aczéláru-kQresksdéss 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 :
Borotválókés jellel : Bengal. 
Johnson, Dodge, 7 csillag, 

Johnbarber, Pearson 
Kromvolt, Pie.fen, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszöi üléssel minden szé
lességen, darabja 1 60, 
1 70, 2 — , 2.25, 2 80,

3.— Irt
Burotválókés franczia cs 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborotválni 
való, darabia 1.— , 1 25.
1.50, 1.80, 2.—  , 2.25. 2 50.
3. , 3.40, 4— , 5.— frt.
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1 40, 
1.70, 2.— , 2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 3.40 frt, 
Rárlvánt Hajvágógáp 5 — 
Báriyánt-Szakálnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnyiró 5.— 
Fenöszijak 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.— fit.

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

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.80, 3.—
4--- frt Fog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 1 50. 1.80, 2.—
2.25, 2.50, 2.80. 3 . -  frt.

Köszörülések ára:
Borotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 

7p kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él £0, hajvágó olló 30 kr.

Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek

B U D A P E S T ,  V I I I . ,  B  A R O S S - C T C Z A  5. S Z  A  Hl.

qp Első magyar
villany és légszesz erővel berendezett

H*3 borotva homorú-f^öszörüideje.
&czél áru raktál*.

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

fé



Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszkötővel lekötni, igen hiányos volt, mert a csinos 
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága : még néhány t rára sincsen biztosítva. Ezen nagy hiányt pótlandó, 
sok kiséilet 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 ezikk minden fodrászterem szoros szükségletei közé
fon tartozni és úgy az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüségc 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  | m 6 0

. , ’ -CHIC bajuszért isi tő már hónapok óta kitűnő sikerrel és általános elismeréssel próbáltatok 
ki es ma már majdnem teljesen bevezetett ezikk, mely általános kedveltségnek örvend.

két „CHIC 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 bajuszeröskö, a bajuszt 2 3 napig a kívánt helyzetben tartja.

Jcó tu 1 a j(1 o  n sá qój i :
1. Nincs benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
_. Hatása a bajuszra két perez alatt a legszenzácziósabb módon mutatkozik.
■ >. A bajusz, melyet fésűn át a ,,CMíC“ bajuszerősitővel bedörzsölnek és nyomban rá a 

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

-1. A bajusz-erósitó a bajuszt megpuhitja és hajlékonynyá teszi, a szőrszálakat nem mere
víti, sót azok növését előmozdítja.

° ‘ pCHIC ‘ ezen hatása utolérhetetlen és semmiféle más hasonló szer által még csak 
megkőzelithetóleg sem éretett el, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más leg
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszsze.

feltalálója,: Z D l G t T 7 á n
illatszerész

Budapest, V. kot*., Wurm-iitcza 5. szám.
. Ogyanott^ kapható a födi ász és borbély szakmába vágó összes kellék és berendezés leg

jobb minőségben es mégis igen előnyös a-akon. Valódi franczia és amerikai haj és szakállvágó gé- 
pemi ara tudvalevőig_ majdnem negyedrészével alászállt. A többi fodrász és borbély eszközök is 
tomeidek külföldi bevásárlásaimnál fogva is előnyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

Az illatászat legkiválóbb különlegességeim a következők :

Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-dc-Portugal, Champoiog, Eau-Tonique, Eau-vegetale, Vmaigre-de-Toílette.
ROB. GREENSILL-féle speczialitások. úgymint: Salycil szá’jvlz. fogpor és fogpép.

Viaszkhaj kenőcsök, Hajfostősze.ek, Bri,tantinek, Baju<*ped-ŐK. Banda-, inck, Vinaigerek Toilc te szappanok, Ae.herikus olajok 
Legújabb eszköz es Illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

Nyom. língel István könyvnyomdájában, Budapest. Vörósmarty-ulcza 17.




