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Megjelenik minden hó l-én és 15-én.

A budapesti borbély, fodrász és parókakészitő ipartcstület, a buda
pesti borbély- és fodrász betegsegélyző és temetkezési egylet, a 
budapesti fodrász és borbély társaskör s a budapesti fodrászsegé- 

dek betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.

Előfizetési dij:
Kg ósz évre 4  frt 
f é l  ovro 2 frt 
Négy odó vro I frt 
Kgyes szám ára 
20  kr. Kapható a 
kisrt óhi varaiban.

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

A lap szellemi részét illető közle
mények a szerkesztőséghez czim- 

zemiők.

Kiadóhivatal •
VII, Vörösmarty utcza 17. sz.

Minden pénzbeli küldemények, hir
detések, felszólamlások a kiadóhi

vatalhoz inténendők.

FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

J& .'z, ipartestíilet rsa.g'js.I ex lapot díjmentesen lss.pjá,ir.

* 3 -  I sípunk a közgyűlés évi jelentése folytán nem jelenhetett meg a pontos időben, miért is oivasóink
szives elnézését kérjük.

a budapesti borbély, fodrász és parókakészitő ipartestületnek
1899. évi máczius fíó 17-én (péntefíen) délután 4 óraüor

az uj városház közgyűlési termében (IV., Lipót utcza 32. II. em.)
tartandó

évi rendes fiözgyiiiésére”

2ST sl ;p i r @ an. <3.:
1. Az évi jelentés felolvasása.
2. Az 1898. évi számadás jóváhagyása és a felment

vény megadása.
3. Az 1043 frt 40 kr. felesleg 75%-ának a segély

alap javára való fordítása.
4. Az 1899. évi költségvetés megállapítása.

5. A betegsegélyző pénztár közgyűlési kiküldötteinek 
sorába 30 főnök megválasztása.

0. Az alapszabályok 20. §-ának módosítása (előadó 
Réthly Árpád ipart, alelnök).

7. Indítványok.**

Kelt Budapesten, 1899. évi február hó 23-án tartott rendes előljárósági ülésből.

K ö n y v e s  K á l m á n  J o s z t  J P é  t é r

ipartest, jegyző. ipartest, elnök.

"Figyelmeztetjük t. szaktársainkat, hogy a közgyűlésre más külön meghívó nem fog kibocsáttatni, hanem úgy ez,
mint az évi jelentés szaklapunk jelen száma utján közöltetik a tagtársakkal.

""Indítványok az alapszabályok 11. §-ának 3-ik bekezdése értelmében csak az esetben tárgyalhatok, ha 4 tag alá
írásával legalább 3 nappal a közgyűlés napja előtt az elöljáróságnak beadatnak.



1898. évi jelentés.
Tisztelt közgyűlés!

Mielőtt évi jelentésünket megkezdenénk, az 
alattvalói és hazafiui bánat fájdalmas hangján kell 
megemlékeznünk azon nagy és pótolhatatlan vesz
teségről. a mely dicsőségesen uralkodó királyunkat, 
valamint szeretett magyar hazánkat a múlt év szep
tember havában 0  Felsége, Erzsébet királyné gyászos 
elhunyta által érte.

A  boldogult mindenkor igazi jóakarója, hatal
mas védője és előmozdítója volt a magyarság ügyé
nek, lelkes pártfogója az ipari érdekeknek s vala
hányszor veszély fenyegette igaz ügyünket, mind
annyiszor őrangyal ént elhárította azt fejünk felől s 
érdemekben és jótéteményekben gazdag, — de fájda
lomtól és megpróbáltatásoktól sem ment életével 
örök időkre biztosította emlékének a magyar nem
zet háláját és kegyeletét.

A nemzeti gyászban mi is kivettük részünket 
s a megdicsőült magasztos emléke iránt táplált 
őszinte és igaz kegyeletünknek véltünk szerény ki
fejezést adni, midőn a legnemesebb szivü királyné 
emlékére állítandó szobor költségeire múlt évi szep
tember hónapban tartott előljárósági ülésünkön a 
testület részéről 20 frtot megszavaztunk.

Tisztelt Közgyűlés !

Az alapszabályok értelmében három évre választott 
elöljáróságnak van szerencséje jelentését az 1898. évről, 
mint működésének második évéről, a következőkben előtér 
jeszteni :

Az 1898. év általában a benső konszolidáczióra irány
zott tevékenység által tűnik ki testületünk életében s külö
nösen annak első felében teljes odaadással és buzgalomma. 
szentelhette magát a testület vezetősége azon nagy jelentő
ségű feladatának, a mely első sorban a pénzügyi helyzet 
állandó javítása, — másod porban és ebből kifolyólag a tes
tületi segélyalap megizmositása és gyarapítása tekintetében 
hárult rcája. Tette ezt az ügyek élére történt megválasztatása 
alkalmával adott programúiban foglalt kötelezettsége alapján, 
de tette azon — a viszonyok által nagyon is indo
kolt — szilárd meggyőződése alapján is, hogy a szűkölködő 
és sorscsapás folytán nyomorban sínylődő szaktársakon, azok 
özvegyein és szenvedő árváin csak úgy képes némileg is 
segíteni, ha a testület tagjainak nagy zöme minden tőle tel
hető módon igyekszik a testülettel szemben fennálló kötele
zettségének eleget tenni s ez által a pénzügyi helyzet javí
tásán oly mértékben közreműködni, hogy a testület kitűzött 
humánus feladatainak — az adott viszonyok között — a 
lehető legteljesebb mértékben megfelelhessen.

Jól cső örömmel jelenthetjük itt ki, hogy a szaktársak 
igen jelentékeny része igyekezett kötelezettségeit teljesíteni, 
bár viszont az is tagadhatatlan, hogy a nyomasztó, sok 
esetben a tisztességes megélhetést is alig biztositó üzleti 
viszonyok számtalan esetben kíméletre és elnézésre intették 
a testület vezetőségét, annyival is inkább, mert a kötelezett
ség teljesítésének merev követelése nem egy esetben igen

érzékenyen sújtott volna tisztességes, törekvő és példás ma
gaviseletű szaktársakat és azok hozzátartozóit. Ily esetekben 
mindenkor készséggel adtunk halasztást; sőt a hol ez indo
kolt és méltányos volt, nem egy esetben anyagi támogatást 
is az illetőknek.

Az 1898. év második felében azonban vörös fonálként 
húzódik át a tiszti főorvosi hivatal által tervezett szabály
rendeletnek indokolatlanul ijesztővé felfújt rémképe.

Bár ezen ügy eléggé, talán túl az elégen is ismeretes 
önök előtt, mégis kötelességünknek tartjuk azt itt röviden 
felemlíteni, már csak azért is, hogy mindenki tiszta ítéletet 
alkothasson magának afelől, vájjon ezen — hogy úgy mond
juk — hajánál fogva előrántott ürügyből kifolyólag ille
téktelen egyének által megindított hajsza mily indokolatlan 
és minden alapot nélkülöző volt.

Tiszte lt k özgy ű lés ! Nem mai keletű már a tiszti 
főorvosi hivatalnak azon szándéka, hogy a borbély-üzletek 
tisztántartása, illetve a borotváló és fésülő eszközök fertőt
lenítése tárgyában egy szabályzatot dolgozzon ki. Hosszú 
vajúdás és kísérletezés előzte meg azon tervezetet, a melyet 
a t. főorvosi hivatal a múlt évben elkészített s a melyet a 
székes fővárosi tanácsnak történt bemutatása előtt Dr. Scher-
mann Adolf tiszti főorvos ur ipartestületünk elnökével is 
megismertetett a czélból, hogy arra véleményét megtehesse. 
Testületünk elnöke azon szempontból, hogy a szabályrende
letből teljesen hiányzott a karból és egyéb bűzös fertőtlenítő 
szerek alkalmazása, azt általánosságban helyeselte, de azon
nal ki is jelentette s c kijelentését Írásban is benyújtotta, 
hogy a tervezetnek több oly pontja van, a mely a gyakor
latban vagy egyaltalában nem, — vagy pedig csak a borbély 
és fodrász iparosok legnagyobb részének teljes tünkretevésé- 
vcl volna keresztül vihető.

E kifogásokat azonban túlnyomóan orvosokból álló 
közegészségügyi bizottság a tudományos elméleti orvosi 
szempont megóvására való hivatkozással nem vette figye
lembe. Természetes, hogy a testület vezetősége ezen merev 
elutasításba nem nyugodott, mert a szaktársak vitális érde
keinek megóvása szempontjából nem is nyugodhatott bele, ha
nem rövid utón tudomást szerzett magának arról, hogy minő 
fórumok előtt kell még tárgyaltatnia az ügynek, s ott tette 
meg a szükséges lépéseket az irányban, hogy a szabály- 
rendelettervezet elvettessék s esetleg módosíttassak.

E közben egyik napilapnak azon téves közleményén, 
hogy a t. főorvosi hivatal a testület elnökével egyetértőleg 
állapította volna meg a tervezetet, kapva-kapott egy pár eddig 
elé ismeretlen kitűnőség, s a beteges képzelődés szülte elva- 
kultság közepeit socialista facér segédekkel szövetkezve a 
budapesti borbély és fodrász iparosság szégyenére és mond
hatjuk az ügy kárára megindította azon önök előtt nagyon 
is ismeretes tisztességtelen akcziót, a melynek czélja volt, 
hogy a testület vezetőségét mindenféle szemenszedett rágal
makkal és valótlan állításokkal illetve, kifárassza, clkedvtele- 
nitsc, ez által lemondásra birja s igy lassanként bevezesse 
azon népboldogitónak hirdetett, valójában azonban népholon- 
ditó uralmat, a hol a pályavesztett proletárok és nagy hangú, 
de czérnaszál bölcsességéi egyének játszatnák a főszerepet.

Annak idején részletesen kimutattuk és közöltük önök
kel ezen nagy hűhóval megindított mozgalom hiábavalósá
gát ; bebizonyítottuk egy rendkívüli közgyűlés összehívásá
nak teljesen fölösleges voltát, s hogy mennyire igazunk volt 
és mennyire nem volt igazuk a lármás mozgalom vezetői
nek, eléggé mutatja azon körülmény, bog}’ a kérdéses sza
bályrendelet-tervezet még mindig nem került s előrelátható*
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lag nem is fog egyhamar a döntő fórum : a székesfőváros 
törvényhatósági bizottság plénuma elé kerülni, a mi bizo
nyára legkevésbé az ő érdemük.

Ebből azonban még nem következik az, hogy össze
tett kezekkel kell várni a tervezet sorsának eldölését, a mint 
hogy nem is nyugodtunk eddigelé sem, hanem felkerestük 
az illető szakbizottságok tagjait, felvilágosítottuk őket a ter
vezet káros, sőt kivihetetlen voltáról ; testületünk elnökének 
vezetése alatt megjelentünk a székes-főváros polgármesteré
nél, a hol átnyújtottuk a tervezet módosítását, esetleg elve
tését ezélzó memorandumunkat; nem voltunk restek az ösz- 
szes fővárosi befolyásos bizottsági tagokat részint a kerületi 
klubbokban, részint saját lakásukon felkeresni, őket a terve
zet tarthatatlanságáról meggyőzni, támogatásukat kikérni s a 
mennyiben hinni lehet a sok oldalról nyert biztatásnak, ala
pos a remény, hogy a kérdéses tervezet semmiesetre sem 
fog a t. főorvosi hivatal által kidolgozott formájában életbe
lépni. Bejelentjük még, hogy az előkészítő munkálatok tel
jesen be vannak fejezve az irányban, hogy a mint az ügy 
napirendre kerül, a fővárosi közgyűlés összes tagjainak fi
gyelme azonnal reá tereitessék s mindegyiknek jóakaratu tá
mogatása ismételten és újólag kikeressék.

De az ezen ügygyei kapcsolatosan megindult sociális 
ízű mozgalom alkalmával ellenünk szórt kvalifikálatlan tá
madásokkal és nemtelen gyanúsításokkal szemben köteles
ségünk itt, az önök színe előtt egy kijelentést tennünk, s ez 
a következő :

Midőn az önök megtisztelő bizalmából az ügyek inté
zésének élére állíttattunk, mi kibontottuk zászlónkat, a melyre 
felirtuk jövendő programmunkat azzal a szilárd elhatározás
sal, hogy azt, az önök hozzájárulásával és közreműködésével, 
valamint Isten segedelmével megvalósítjuk. A tanonezszakis- 
kola, a segédszakiskola testet öltött és jótékony hatása tagad
hatatlan. A testületi segélyalapot megteremtettük s évről évre 
jelentékeny összeggel gyarapítjuk, hogy annak idején áldásos 
működését egész bizonyossággal megkezdhesse. A testület 
vagyoni helyzetét rendbehoztuk s minden dicsekcdés nélkül 
mondhatjuk, hogy e tekintetben is oly nem várt és fényes 
eredményt értünk el, a mely méltán tölthet cl bárkit is a 
óleső érzés igaz melegével ; teljes odaadással, buzgalommal 

és becsületes munkával törekedtünk és törekszünk arra, 
hogy a testületben minden téren rend és pontosság uralkod
jék, egyszóval programmunknak minden pontját megvalósí
tottuk.

Tiszta és mocsoktalan volt a zászló, a midőn kibon
tottuk, tiszta és becsületes elvek szolgálatába szegődtünk, 
midőn azt kürülállottuk; nem engedhettük azért meg, hogy 
esetleg sárba tiporjak azt oly egyének, a kik az összeség 
érdekével csak akkor törődnek, de akkor is csak látszólag, 
ha leplezett, önző magánérdeküknek tehetnek szolgálatot 
Nem ál apostolokra, hanem önzetlen és jellemes férfiakra 
van a testületnek szüksége. Miért is a fölforgató kísérletek
nek a mint a múltban, úgy a jövőben is a leghatározottab
ban ellen fogunk állani, mert a kezünkbe vett zászlót tisz
tán és szcnnytelenül óhajtjuk az önök kezébe letenni. A 
mennyiben azonban önök úgy volnának meggyőződve, hogy 
vannak a szaktársak között oly egyének, kiknek személyes 
képessége és múltja több garancziát nyújt, mint a mennyit 
mi vagyunk képesek csekély erőnk mellett szolgáltatni, a 
tekintetben, hogy a testületi ügyek intézését, a testület ke
belében fennálló intézmények fejlesztését és a közérdek elő
mozdítását a jelenlegi viszonyok között és a törvény keretén 
belül eredménydusabban tudnák intézni, illetve előmozdít an

ám méltóztassanak előállani s mi a legnagyobb készséggel 
átadjuk a reánk bízott tisztséget, a melynek nemcsak deco- 
rumát őriztük meg szeplőtlcniil, de terheit is tőlünk telhető 
buzgalommal, tisztességgel és becsülettel igyekeztünk viselni.

Tisztelt közgyűlés ! A fájdalmas érzés nem közönséges 
nemével kell itt számot adnunk azon sajnálatos és megdöb
bentő jelenségről, a melyet a szabad iparnak törvényben 
gyökerező elvénél fogva az üzletek felburjánzása tekintetében 
kell tapasztalnunk. Általános a kisiparosság körében az a 
panasz, hogy a tanulatlan elemek betódulása és az üzérke-, 
dési szellem végromlással fenyegeti a kézműipar űzőit. De 
sehol sem oly jogosult a panasz, mint szakmánk körében, 
a mely valóságos melegágyát képezi a saját zsebét istenitő 
spekulátiónak. Képviselve van itt a házmestertől és a zöld
séges kofától a doktorig, a társadalmi osztály minden rétege, 
a kik mitsem törődnek a szakma érdekével és jó hírnevével, 
agyafúrt fondorkodással törekednek annak tönkretételére és 
a közönség kizsákmányolására. Csoda-e, hogy ily körülmények 
között a szakma színvonala napról-napra sülyed, s hogy ki
haló félben van iparunk űzőinek körében a tökéletesedésre 
való hajlam, de meg az alapos tanításra való készség is ? 
Nagyon is indokolt, de egyszersmind megdöbbentő is azon 
mind sűrűbben felhangzó kifakadás, hogy miért vesződjék és 
küszködjön a mester eveken át a tanonezok oktatásával ak
kor, a midőn látja, hogy fáradsága gyümölcsét oty egyének 
szedik le, a kik a szakma üzéséhez mit sem értenek, azért 
semmit sem fáradtak ? S vájjon nem épen olyan indokolt-e
azon kérdés felvetése, hogy érdemes-e egy iparágat éveken 
keresztül tanulni, azért küzdeni és szenvedni, s egy hosszú 
életen át előmozdításáért, fejlesztéséért és a tökély legmaga
sabb fokára való emeléséért latba venni minden munkás
ságát, crqjét és ambiczióját a tanult iparosnak akkor, a mi
dőn látja, hogy a tanulatlan és a szakma érdekében mit 
sem tevő elemek ugyanazon jogokat élvezik, a kötelességek 
teljesítése tekintetében pedig — furfangjuknál fogva — arány
talanul kedvezőbb helyzetben vannak, mint a tanult ipa
rosok.

Ezen szakmánkat — spccziális helyzeténél lógva — 
végromlással fenyegető helyzet megszüntetése czéljából a 
múlt évben — karöltve a többi iparosokkal — kértük a nagy 
méltóságú kereskedelmi miniszter urat, hogy egyebek között 
az ipartörvénynek a képesítésre és az iparengedélyek kiadá 
sára vonatkozó sérelmes intézkedéseit olyképen módosítsa, 
hogy ipart csakis tanult és képzett iparosok folytathassanak. 
Sajnálattal kell azo íban'bejclentenünk, hogy ezen — nézetünk 
szerint — immár a kisipar teljes tönkrctevésérc vezető sza
kaszok' módosítására a keresk. miniszter ur — az országos 
iparegyesülettől nyert értesítés szerint —  még mindig nem 
látja elérkezettnek az időt, daczára annak, hogy az egész 
ország kisiparossága létérdekét veszélyeztetve látván, ritka 
egyértelműséggel és hangosan kérelmezte az egyedüli 
módot, a mely a mostani zilált visszonyokon még segíteni 
képes, t. i. az ipartörvény megváltoztatását. De hiába, raj
tunk, a kisiparosokon, — úgy látszik — nem akarnak betelje, 
sedni a szent irás azon szavai : Kérjetek és megadatik, zör
gessetek és megnyittatik ; a mi legjogosabb és legéletbevá
góbb kérésünk és kopogtatásunk süket fülekre és zárt ajtókra 
talál mindig. Bedig mindaddig, a inig az ipartörvény módo
sítása testet nem ölt, — sajnos — nem áll módjában a fes
tőiét vezetőségének a nagyon- is súlyossá vált betegségeket 
orvosolni.

De épen azért, mert ez szilárd meggyőződésünk, a melytől 
-.magunkat semmiféle melléktekintet által eltántorittatni nem
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engedjük, — bejelenthetjük önöknek, hogy a szabadipar elvének 
legalább a kisiparosságra vonatkozólag — az ipartörvényből 
leendő törlése iránt a hazai összes iparosság bevonásával 
újabb mozgalmat indítunk ; kiállunk a küzdtérre, s nem fo
gunk addig eltávozni, a mig a kisiparosság életfáján nagyon 
is régen és mélyen rágódó férget : a minden tanulatlan és
arra nem hivatott elem által szabadon folytatható iparűzés 
lehetőségét ki nem pusztítjuk. Hisszük, hogy ez minél előbb 
bekövetkezik, mert külömben olyan krízis elé jutunk, a mely
nek csak elpusztulás lehet a vége.

Mint eddig, úgy ezentúl is arra fogunk törekedni, 
hogy önök mindenkor híven legyenek tájékozva a testület
ben történő minden fontosabb mozgalomról. Erre Szolgál a 
testület hivatalos orgánuma : a „Fodrász Ujság“ , a mely — 
amint ez köztudomású, — a Vörösmarthy- nyomda bukása 
folytán ismét gazdát cserélt, s jelenleg Nagel István könyv
nyomdájának kiadásában jelenik meg. Minthogy azon remé
nyünk, a melyet szaklapunk szellemi színvonala tekintetében 
akkor tápláltunk, a midőn annak szerkesztését hivatásos új
ságíróra bíztuk, — egyáltalában nem vált be : ennélfogva
annak szerkesztését a szaktársak köréből alakult szerkesztő- 
bizottságra bíztuk, a mely bizottság élén Leichter Lipót fe
lelős szerkesztővel, dicséretre méltó buzgalommal törekszik 
a lap szellemi színvonalának emelésére, s már eddigi műkö
dése is teljes garantiát nyújt arra, hogy e lap azon hivatá
sának, mely szerint a szaktársak között a szellemi érintke
zést közvetítse, minden tekintetben fényesen meg fog 
felelni.

Kérjük ez alkalommal az összes szaktársakat, hogy 
minden a szakmát érdeklő fontosabb kérdést, újítást, stb. 
soha se mulasszák el annak hasábjain megvitatni, mert e 
tekintetben a szaklap bárkinek is rendelkezésére áll, s külö
nös és főhivatása abban van, hogy a közérdeket szolgálja s 
fogja is szolgálni. A szaklapra vonatkozó szerződés f. é. 
márczius hó 1-én lejárván, kérjük, méltóztatnék annak egy 
évre leendő megkötésével a testületi elnökséget — az eddigi 
módozatok és feltételek érvényben tartásával felhatal
mazni.

Természetes, hogy a felelős szerkesztői teendők ellá- 
sa sok munkát, sok fáradságot, nagy körültekintést és igen 
sok időt igényel: miért is méltányosnak, sőt egyenesen kö
telességnek tartjuk, hogy e nagy fontosságú és felelősséggel 
járó teendők ellátásért bizonyos évi dotációt állapítsunk 
meg, részben a készkiadások megtérítéséül, részben a fá
radság némi megjutalmazásául.

E czimen költségvetésünk kiadási rovatába 200 frtot 
állítottunk be, s kérjük annak a jövőre nézve leendő jóvá
hagyását.

Bármennyire igénybe vették is gondoskodásunkat a 
szaktársak anyagi helyzetének javítását ezélzó törvénymódo
sításra irányzott törekvések, mégis pillanatig sem tévesztet
tük szem elől azon nagyfontosságu kötelességet, a melyet 
a szakma jövendő fejlesztése szempontjából a fiatalság ne
velése tekintetében magunkra vállaltunk. Erős meggyőződé
sünk, hogy a mennyiben a íinomultabb kor igényeinek meg
felelni akarnuk, ezt csak úgy érhetjük el, ha az ifjú nemze
déknek módot és alkalmat nyújtunk arra, hogy esetleg hiá
nyos ismereteit kiegészithesse, a meglevőt gyarapithassa, s 
magát a tökély oly fokára emelhesse, a mely mellett mig 
egyrészt magának biztos és tisztességes megélhetést biztosít
hat, másrészt a szakmának is díszére és becsületére vál- 
hatik.

E czélt van hivatva szolgálni a tanoncz és a segéd

szakiskola, a melynek évről évre való fenntartását és fej
lesztését elodázhatatlan kötelességnek tartottuk és tartjuk 
mindenkor, mert úgy vagyunk meggyőződve, — s e  meg
győződésünket a mindennapi élet nagyon is fényesen iga
zolja, hogy a teljes képzettségű, —  képzettségében és önma
gában bizó fiatal ember nem fog veszedelmes mellékczélok 
és tévtanok szolgálatába szegődni, hanem teljes buzgalom- 
és ambitióval szenteli magát azon életpályának, a melyen be
csületes munkája révén tisztességes megélhetést, boldogulást 
hisz és remél. S vajha a vidéki ipartestületek és azok kebe
lében fennálló szakosztályok is hasonló értelemben fognák 
fel hivatásukat, s akkor bizton hisszük, hogy nem félképzett- 
ségü, s épen ezért munkájuk után tisztességesen megélni 
nem tudó segédeket, hanem oly tanult ifjakat küldenének a 
fővárosba, a kik nem a munkás proletáriátust szaporítanák, 
hanem a komoly munka után törekvő egyének számát nö
velnék, azon egyénekét, a kik nemcsak jó munkások, de jo 
hazafiak is igyekeznek maradni. Sajnos, ettél az álapottól 
még ez idő szerint igen messze vagyunk, s nem is fogjuk 
mindaz ideig megközelíthetni, a mig a tanult mesterek közé 
betolakodott üzleti szipolyok az iparosság köréből ki nem ir. 
tatnak.

A tanonczszakiskolának az 1898. évi tanfolyamában 
volt 53 hallgatója, a kik közül évközben kimaradt 3, vizs
gára jelentkezett 50. Ezek közül 5-en jelc-s, ?5-en jó és 
20-an elégséges os tályzatot nyertek.

Az oktatás egyik főelvét képezte, hogy a tanonezok a 
gyakorlati képzettség elsajátítása mellett, már korán meg
kedveljék a komoty munkát s hogy megtanulják a vendé
gekkel való bánásmódot. Nem tudjuk eléggé ajánlani a szak
társaknak, hogy minél számosabban Írassák be tanoncz&ikat 
e szakiskolába, a hol az önbizalom felkeltése és a szakmai 
megkedvelése által nemcsak a tanonezok, de azok korább 
hasznavehetősége folytán a főnökök is eléggé meg nem be
csülhető előnyben részesülnek.

A segéd szakiskolai tanfolyamnak volt 44 hallgatója, a 
kik közül vizsgáztak 25-en és pedig 8-an jeles, 8-an jó és 
9-en elégséges eredménynyel.

A  tanfolyam kiterjedt az úri- és hölgyfodrászaton kívül 
a színházi fodrászatra is, az lévén a czélunk, hogy a fiatal
ságnak módjában álljon a szakma összes ágazataiban ma
gát a kor igényeinek megfelelően kiképezni s ez által isme
reteit széles alapra fektetni.

A tanfolyamot az eddigi szokáshoz híven sikerült nyil
vános versenyfésülés fejezte be, a melynek nagy erkölcsi 
hordereje tagadhatatlan, már csak a nemes ambitió felköl
tése szempontjából is, a mire a fiatal generácziónak, mint a 
jövő letéteményesének, a mai sivár viszon3rok közepette két
szeresen nagy szüksége van.

Különösen fel is hívjuk a segédi kar figyelmét ez al
kalommal, hogy minél teljesebb odaadással, hogy úgy mond
juk egész önfeláldozással szentelje magát a szakmabeli ko
moly munkának s igyekezzék képességét és ügyességét oly 
fokra emelni, a mely mellett önmagának tisztességes meg
élhetést biztosíthat, a szakma iránt pedig a közönség köré
ben bizalmat és tiszteletet vívhat ki. Válságos időket élünk, 
veszély fenyegeti iparunk egész jövőjét, ez a jövő pedig a 
fiatalságé, a melyet úgy biztosíthat magának, ha összetar
tással, vállvetett munkával, önmegtagadással, esetleg a pil
lanatnyi előnyről való lemondással igyekszik a tanulatlan 
elemektől magát távol tartani s az általuk okozott bénító 
hatást a lehetőségig ellensúlyozni az által, hogy üzleti ösz- 
szeküttetésbe nem lép egy kontárral sem. Ez idő szerint az
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összetartásnál és komoly munkánál nem áll más eszköz ren
delkezésünkre, de ezt azután használjuk fel becsületesen.

Minthogy pedig a segédszakiskola éppen az iparág ér 
deliében kifejtendő önfeláldozó munkásság terjesztője, láto
gassák azt, mint hallgatók, minél számosabban, hogy ez ál
tal is bizonyságot tegyenek arról, hogy a szakma jövője 
iránt nemcsak aggódnak, de áldozni is tudnak és akarnak is.

Úgy a tanoncz, mint a segéd szakiskola oktatói fogad
ják ez utón is buzgó és fáradhatatlan munkásságukért őszinte 
köszönetünk kifejezését.

Tiszte lt közgyűlés ! Mint a fentiekből látható, a tes
tület vezetősége tőle telhetőlcg és legjobb akarata szerint 
mindent megtett, amit a fennforgó viszonyok között a szak
társak és az iparág érdekében megtehetett, de e mellett 
kiváló gondot és munkásságot fordított arra is, hogy a tes
tület pénzügyi helyzete ne csak rendezett, hanem oly szi
lárd alapokra fektetett is legyen, hogy minden eshetőséggel 
szemben megfelelhessen ama feladatoknak, a melyek a tes
tületre, mint részben erkölcsi, részben hatósági intézményre 
háramolnak. Ha önök figyelmesen átolvassák az 1898. évről 
szóló alábbi kimutatásunkat, látni fogják, hogy a múlt évi 
bevétel 7048 frt G4 krt. a kiadás 0005 frt 18 krt tett ki, s 
igy 1898. év deczember 31-én 1043 frt 40 kr. tiszta ma
radvány. mutatkozik. Ez oly eredmény, a mely első pilla
natra is tanúságot tesz arról, hogy csak lelkiismeretes és 
becsületes, de egyszersmind körültekintő gazdálkodással vol 
elérhető. De még kedvezőbb, sőt testületünknél eddig még 
elő nem fordult s a jelenlegi nyomasztó üzleti viszonyok 
mellett majdnem hihetetlen nagy az elmúlt év fölöslege, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a bevételekből a múlt közgyűlés 
határozata értelmébee 000 frt 17 krt, — azonfelül a befolyt 
tagsági járulékok */3-da fejében 1042 frtot irtunk át a segély 
alap javára, iig}' hogy ezen összegek beszámításával a tiszta 
felesleg kitesz 2685 frt 03 krt. Ha igaz az, hogy minden 
intézménynél az anyagi helyzet a fokmérője a rendes gaz
dálkodásnak, akkor megítélhetik önök, hogy miként igyekez
tünk mi megfelelni a belénk helyezett megtisztelő biza 
lomnak.

Minthogy pedig minden cselekedetünk és igyekezetünk 
arra iránjul, hogy a testületi segélyalap vagyonát minden 
lehető módon gyarapitsuk : j avaso l juk  önöknek, h og y  a 
t iszta f e l es legként  muta tkozó  1043 frt 40' krnak ez 
a lka lommal  — tekinte tte l  a t estü le t  k e d v e z ő  pénz 
ügy i  h e l y z e t é r e  — nem 50, hanem 75 száza lékát ,  
v a g y i s  782 frt 59 krt mé l t óz ta tnék  a s e g é l y a l a p  javára 
át í ratni .  Kérjük,  hogy  ezen j a vas la tunka t  határo
zottá emelni  s annak keresztül  v i t e l é ve l  a testület  
v e z e t ő s é g é t  megbízni  m é l t ó z ta ssék . Ily módon 
a segé l ya lap  vagyona  e g y s z e r r e  2424 frt 70 krral 
f og  gya rapodni .

Kötelességünknek tartjuk már itt bejelenteni, hogy a 
mint múlt évi jelentésünkben is említettük, — a testületi iroda 
sokoldalú és nagymérvű teendői elodázhatatlanná tették a tes
tületi jegyző mellé egy állandó segéd alkalmazását. E czi- 
men kö l ts égve tésünkbe  240 frt év i  f izetést  á l l í tot 
tunk be, a me l ynek  j ó v á h a g y á s á t  kérjük,  annyiva-  
is inkább, mert  ha tekinte tbe  v e s s zü k  a t en n i v a l ó k  
sokaságát ,  akkor pi l lanat ig  sem kéte lkedhetünk,  
h o g y  e j a v a d a lm a z á s  a te l jes í tendő szo l gá la t  mér
véhez  képest  e l é ggé  sz erénynek  mondható.

Megemlíthetjük még, hogy a hosszú téli estek unalmá
nak elűzése szempontjából érintkezésbe léptünk a „ Szaba- 
Lyecum" tudományt és ismeretet terjesztő társaság igazgató

ságával a czélból, hogy a testület hivatalos helyiségében két 
hetenként szórakoztató, de c mellett tanulságos és a gya
korlati életből vett előadásokat tartson. Mint önök előtt isme- 
retes, ezen kísérletünk és újításunk bevált s már a deezcmberi 
hónapban két ilyen előadás tartatott a testületünk helyiségé
ben, úgy a szaktársak és családjaik, mint a segédi kar élénk 
•észvétele mellett. Ezen előadások czélja a szórakoztatva 
való tanulás és ismeretterjesztés, s azon minden borbély 
és fodrász iparos és családja, nemkülönben a segédi kar 
minden díj fizetése nélkül részt vehet.

Bejelentjük, hogy néhai Axmann Károly a vakok buda
pesti országos intézeti segély alap javára 1000 fitos alapit, 
vényt tett s az alapitó oklevelet a nagyméltóságu m. kir 
vallás és közoktatásügyi ministerium 1898. szept. 12-én 
00590. sz. a. jóváhagyta. Ezen alapítványi tőke kamatjöve
delme egy budapesti illetőségű róm. káth. vallásit szegény- 
sorsit fodrász, borbély vagy paróka-készitőnek a vakok or
szágos intézetében nevelt, benlakó vagy bejáró gyermeke 
vagy árvája segélyezésére fordítandó.

A gazdasági és ipari hitelszövetkezetekről szóló 1898. 
évi XXIII. t. ez. megalkottatván, bár az iparunkat különösebben 
nem érinti, de mégis azon reménynél fogva, hogy a szövet
kezeti intézmény hivatva lesz a kisiparosság sanyarú helyze
tén is bizonyos mértékig segíteni, — a kereskedelmi minisz
ter ur körlevele folytán az országos hitelszövetkezetbe, mint 
alapitó tag, a testület részére 1 drb 1000 koronás részje
g y é  jegyeztünk. Minthogy a részjegyek jegyzése határidőhöz 
volt kötve s igy lehetetlen volt a közgyűlés hozzájárulását 
kieszközölni: ennélfogva kérjük a tisztelt közgyűlést, hogy 
ezen eljárásunkat utólag jóváhagyni méltóztassék.

Az önálló vámterület érdekében megindult mozgalom
ban élénk részt vettünk, s a múlt évi április 11-én tartott 
országos tiltakozó gyűlésen a testületet képviseltettük s a 
képviselőházhoz benyújtott memorandumhoz hozzájárultunk.

Végül a magyar tanítók országos kaszinója által az 
iparos tanoneziskolák oktatási idejének szabályozása tárgyá
ban megindított mozgalom alkalmával azon nézetünknek ad
tunk kifejezést, hogy szakmánk érdekeinek leginkább meg
felel, ha az oktatás hetenként kétszer d. u. 1—4 óra között 
taratnék meg, mert nekünk az esti órákban tanonczainkra 
szükségünk van.

Ezzel jelentésünk általános részét befejezve, áttérünk 
testületünk beléleténck főbb mozzanataira, amelyeket a szak" 
bizottságok alapján a következőkben ismertetünk:

I. Békéltető bizottság’.
A főnökök és alkalmazottaik között felmerülő vitás kér

dések elintézésére hivatott e bizottság az elmúlt évben is tel
jes objektivitással és lelkiismeretesen teljesítette kötelességét s 
feladatát kifogástalanul oldotta meg. A pártatlanul 'meghozott íté
letek alkalmasak arra, hogy ezen szép és független intéz
mény iránt mindenki teljes bizalommal viseltessék.

Az elműt évben tartott 9 bizottsági ülésen a benyúj
tott 07 panasz közül elintéztetett : határozatikig 37, makacssá- 
gilag 13, egyezségileg 7. a panaszos felek meg nem jelenése 
miatt irattárba helyeztetett 10. Ezenkívül a testület jegyzői 
hivatalban békességes utón kiegyenlittetett 105 panasz.

Kötelességünknek tartjuk itt a főnök urakat, figyelmeztetni, 
hogy segédeikért sem szabónál sem vendéglősnél slb. semminemű 
jótállási kötelezettséget ne vállaljanak, mert az ilynemű köte
lezettségből eredő károk biztosítására, — hacsak külön kö
telezvény nincsen — a segéd kilépése alkalmával annak 

munkabéréből nincs joga a főnöknek levonást isi 1 i i i  ,‘i.i
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mert nem közvetlen a munkaviszony,- hanem minden egyes 
esetben a személyes akarat, tehát a készség alapja e ma
gánjogi kötelezettség beáltának s csakis a bíróság jelőtti per 
utján szerezhető azért kártérítés.

II. Pénzügyi bizottság.
A testület péznügyeinek vezetésére, tehát virágzása feltételei

nek létesítésére hivatott bizottság működése szintén eredmé
nyes és a jövőre nézve a legszebb reményekre jogosító volt. 
Kitűnik a zárszámodásból, a mely szerint daczára az évről-évre 
természetszerűleg emelkedő kiadásoknak, az 1898 év tiszta 
feleslege — amint fentebb is említettük 1043frt4ö krt tesz ki.

Ezen felesleg részben való hováforditása iránt már 
megtettük javaslatunkat.

Itt kötelességünk hangsúlyozni, hogy a tagok egy je
lentékeny része fizetési kötelezettségeit vagy egyáltalában 
nem, vagy nagyon is lanyhán teljesiti, a minek a következ
ménye, hogy a hátralék — úgy a behatási, mint a tagsági 
dijaknál még mindig igen jelentékeny, nevezetesen az els" 
nél G33G frt, a másodiknál 52G9 frt, mely összegből az idő 
szerint behajthatatlan és pedig: beiratási dijakban 3088 frt, 
tagsági dijakban : 1724 frt, összesen: 4812 frt. Kérjük azért
a tagtársakat, hogy a végrehajtási eljárás kellemetlenségeinek 
kikerülése czéljából tagdíjfizetés iránti kötelezettségeiknek pon
tosan eleget tenni szíveskedjenek.

Ili. Tanoczvizsgáló bizottság.
Az ország minden vidékéről feltóduló félképzettségű 

segédekkel szemben főfeladatának tekintette e bizottság, hogy 
segédekké csak képzett s a kor követelményeinek elméleti
leg és gyakorlatilag megfelelő tanonezok avattassanak. S bár 
a vizsgálatoknál mindenkor a kellő szigorral járt el, még sem 
volt kénytelen az év folyamán egyetlen tanonezot sem után- 
tanulásra kényszeríteni.

Jelentékeny része van ezen kedvező eredmény eléré
sében a tanoncziskolának, a hol a gyakorlati képzettség el
sajátítására valóban eléggé meg nem becsülhető alkalom kí
nálkozik, s a melyet a tanonezok évről-évre szép számmal 
látogatnak, kétségtelen jeléül annak, hogy e szakiskola mind
inkább szélesebb körben hódit.

A múlt évben tartott 5 tanonezvizsgáló bizottsági ülé- 
,  sén felszabadult összesen 45 tanoncz.

IV. Szakiskolai bizottság.
A szakma magasabb ismeretének elsajátítása, fentartása 

és fejlesztése szempontjából ép oly fontos c bizottság, mint 
a testület anyagi helyzete szempontjából a pénzügyi bizottság.

Azon nagy és fontos feladatának, hogy a segédi kar
nál a szakmabeli ügyességet fokozza s az iparnak oly ágá
val is megismertesse, a melyet a tanonczidő tartama alatt 
elsajátítani nem volt alkalma, a múlt évben is elismerésre 
méltó buzgalommal igyekezett megfelelni.

Jelentésünk általános részében már beszámoltunk az 
elért eredményről.

V. Elhelyező bizottság.
Hogy úgy a segédet kereső főnökök, mint a munka* 

után néző segédek jogos igényeinek kielégítésére egy meg
bízható intézmény álljon rendelkezésre, e czélból tartjuk fenn 
a főnökök és segédek bizalmi férfiainak együttes ellenőrzése 
alatt álló elhelyező intézményt, a mely feladatának az elmúlt 
évben is közmegelégedésre felelt meg.

Elhelyezett Budapesten 1130 állandó segédet és 
4517 kisegítőt; vidéken pedig: 219 esetben eszközölte a
helyközvetitést.

VI. Jegyző.
A testületi tagok folytonos szaporodása és változása, 

a nyilvántartandó segédek és tanonezok számának fokozatos 
emelkedése, úgyszintén a főnökök és alkalmazottaik között 
felmerülő vitás kérdések megvizsgálása és kiegyenlítése, a 
panaszok felvétele, a tanonezok szegődtetése stb. a jegyzői 
teendőket oly nagy mértekben szaporította, hogy azoic ellá
tása immár megfeszített igyekezet mellett sem lehetséges egy 
személy által.

Minihogy pedig a testületi ügyek szellemi intézésén, a 
rend és pontosság meghonosításán, a pénzügyi érdekek elő
mozdításán, a hatóságokhoz intézendő megkereséseken, 
levelezéseken, jegyzőkönyvek megszerkesztésén kivűl 
akárhányszor merülnek fel úgy a szakmát, mint az 
egész kisiparosságot érintő fontosabb kérdések, a melyeknek 
megvitatásánál részint .t testület képviseltetése, részint a 
kellő tájékozottság megszerzése szempontjából nagyon is kí
vánatos a jegyző jelentető, már csak azért is, hogy az intéző 
körökkel való közvetlen érintkezés által a szakma speciális 
érdekeire nem egy esetben módjában áll a figyelmet jobban 
ráirányítani : ennélfogva szükségessé vált egy állandó
jegyző-segéd alkalmazása, a kinek javadalmazása te
kintetében már jelentésünk általános vészében m egtettük  
javaslatunkat, it t  is kérve  annak a inunk oltalmaz által 
nagyon is indokolt elfogadását.

A múlt év folyamán beérkezett 1584 ügydarab, tehát 
22) darabbal több, mint a tavalyi és eddigelé a legerősebb 
évben.

Elintéztetett üléseken 111, — elnökileg 1473, elinté
zetlen nem maradt egy sem.

A segédek nyilvántartási lajstroma az év végével 4782 
számmal záródott. Uj nyilvántartási lap nyittatott az év 
folyamán 454, nyilvántartatott 1508 segéd, be- és kijelentés 
teljesít tetett 1564G esetben.

A testületi tagok száma volt és pedig képesítetteké 
G00, nem képesítetteké 82, —  összesen G82. Üzlet száma és 
pedig képesítetteké 71G, nem képesítetteké 99, összesen 815 
Kőüzlet volt G82, fióküzlet 133, összesen 815. Szaporodás 
1898. évben képesített iparosok által nyitott főüzlet 21, fiók
üzlet 30, — nem képesített iparűzők által nyitott főüzlet 1G 
fióküzlet 7, — összesen 74.

A testületi elöljáróság tartott a múlt évben 10 rendes 
elöljárósági ülést.

Végül bejelentjük, hogy a testület tagjai közül az év 
folyamán a következők haltak c l : Donisz János, Keisztham- 
mel Antal, Gerbcr Péter, Ritter Kerencz, Weisz Vinoze, 
Gregor Róza, Schutt Károly, Csobai Mihály, Thanhoft'er 
József né. Legyen áldott emlékezetük

A fent előadottak alapján tisztelettel kérjük, hogy jelen
tésünket tudomásul venni, — az elöljáróság és számvizsgáló 
bizottság részére a felmentvényt megadni, a költségelőirány
zatot elfogadni s bennünket a közjóra irányzott jóakaró törek. 
vésőinkben jövőben a is hathatósan támogatni méltóztassék.

Kelt Budapesten, a budapesti borbély-, fodrász- és 
paróka-készitő ipartestület elöljáróságának 1899. évi február 
hó 23-án tartott rendes havi üléséből.

Könyves Kálm án,
test jegyző.

Joszt Péter,
tesi. elnök.
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B E V E T EL. Pénztári k im utatás  1898. évről. K I A d a s
1 Pénzállás 1807.decz.31. . . . 4547 41 1 H azbé r .................................. 573 30•) Beiratási dijakban............... 2538 — O Fűtés —  világítás............... 140 623 ragsági dijakban á 1 frt . . 288 — 3 Segélvalarra az 1 v*7. évi tiszta
4 , „ 2084 V* á 1.50 3120 — maradványnak 50' . . . 000 l 7
5 lanszerződések után . . . . 208 — 1*T Segeivalapra 1 "98. negyedévi6 1 anbizonyitványok után . . 138 — :asrs. d:; egy ham:, részé 1042 —
1 Kültagdijakban.................. 30 — 5 Jegyző fizetese..................... 599 97
8 Kamatokban . 172 87 0 Szolgák fizetese............... 801 249 Szaklaphirdetés czimén . . . 48 — 1 Szaklap................................. 532 5'.'

10 Bizonyítványok után . . .  ̂ __ s Irodai szerek......................... 42 5511 Tanoncz szakisk. beir. czim. 102 — 9 N vöm ta t vany o k .................. 208 45
12 Elhelyezési dijakból............ 223 — 10 Beszerzések........................... 130 75
13 Temetkezési egylettől . . . . 50 — 11 Előfizetések és adományok . 35 —

14 Segédek segély pénztárától :2 Tisztogatás, házmester. . . . 132 C -
fűtés és világítás . 48 87 13 Vegves kiadások.................. 21S 00

15 Munkakönvvekből............... 7 90 14 Seged szakiskola alap . . . . 100 —
15 Tanoncz - kiadás . . . 187 15
10 Visszafiz. tags. din tulfiz. foly. 10 —
17 Szolga ruha átalánya . . . . 40 —

!8 Renumeratiók..................... 500 —
19 Készki. dások megtérítése . . 99 28
20 Pénzállás 1898. decz. 31. 5590 87

Összesen 11590 05 Egyenleg 11596 05
Budepest, 1S9S. deczember hó 31-én.

K ő  nyves Kei/m án .
je g y z ő .

F. esek Péter
p éo it im o k .

Mo 1 n á r L  a jós.

Pétr, Á r p i i .
2 p- ö. S:~r. elnöke..

Sí a t. i B:  »zsa r.

Josst Péíer.
:e%i. élne k.

5 £ 3 ID V . i-S-gjü :  JC,

K ö ltsé ge lő irán yza t  1899. évre.

B e v é te l:

1. Beiratási dijak ................................................  1250.

"2. Tagsági dijak .............................................. ... 4500.

3. Hátralékos beiratási dijak..................................  3248.-

4. Hátralékos tagsági dijak ............................... ~  3545.-

5. Kamatok ...................................................... — 100.-

6. Elhelyezési dijak ....................................... 150.-

7. Tanoncz-szakiskolai beiratási d ijak....................  100.-

8. Tanonczszerződések után................................... 250.-

9. Tanonczbizonyitványok .................................. 160.-

10. Kültagdíjak.........................................................  30.-

11. Temetkezési egylettől .................................- 50.-

12. Segélypénztártól fűtés és világítás megtérítése

összesen: 13.443.—

lind'ipcsten, 1898. deczember hó 31-én.

Kftnyvt'N Kálmán, Flesch Peter,

ü.

3.

o.
6.
a »
8.
o % ■

10.

3!.
12 .

13 .

H 4.

i 5* 
20. 
17.
IS.
19.

Kiadás :
Tanonczszakiskolára ..........  ... ...  ...  ... 200.—
Házbér czimén ...        574.—
Jegyző fizetése ................. . ... . . .    600.—
Jegyzősegéd fizetése __ .... .... __ __ — 240.—
Szolgák . ....................... . ...  _  800.—
Szolga mhaátalánys .... ...   .... ... __  40.—
Fűtés, világítás ....................... -   ............... .. 200.—
Remameraíiók ..................  ... ...  . . . __ 500.—
Irodai átalány ....................... .................  ... 50.—
Szaklap ...  ................ ...         700.—
Szaklap szerkesztésért járó készkiadás ______ 200.—
Vegyes s előre nem látott kiadások . . . . __  300.—
Nyomtatványok ........................  .... ... __  200.—
Helyiségek takarítása, kapunyitás és ház mesteri

illetmények ... ... __ __ __ .... l->0.—
Elöljárósági tagok készkiadasatra ..... ... — 1CO.—
Beruházásokra ...  ....   ...     150.—
Segéd szakiskola támogatására ... __ .... __ 200.—
Segélyalapra 1898. évi tiszta maradvány 75 %  782.50

1899 tagdíj után 1 , rész czimén 1500.—
összesen: 74 8’ . 59

|oHV«ő. psni-.Írnok

Bet h ív  Árpád.
p. u. Ma. etne-kí

Joszt Péter
lestúleti elnök.
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A testület vagyona 1898 deczember 31-én.
1. Koronajáradék ................................................ 2G49.75
2. Takarékpénztári betétkönyvekben (beleértve a

szakiskola vagyonát is )......... . ... ... 7666.25
3. Készpénzben _..............................................  ... 627.92
4. Hátralékos beiratási dijak  ............................ . 3248.—
5. „ tagsági dijak ................................  3545.—
6. Egyéb ingóságok leltár szerint 10 °/0-os leírással 993.02

Összesen: 18,729.94
Budapesten, 1898 deczember 31-én 

K önyves Kálmán Flesch Péter R éth ly  Árpád
jegyző pénztámok a p. ü. biz. elnöke

Joszt P é te r
test, elnök

Molnár Lajos, Staubach Boldizsár 
számvizsgálók,

S e g é l y a l a p .

Bevétel. Pénztári kimutatás 1898 évről. K iadás.

Pénzáll.is 1897 decz, 31 3252 11
Tagdíjak 1042 —

Kamatok ................... 108 04
1897 évi testületi pénztár

tiszta maradványának
5 0 % ,........................... 600 17

Adományok ................... 56 72

5059 04

Segélyen ... .
Nyomtatványok 
Axniann ünnep 
Segélyek Axniann 

alapból

; 41
80

1 A 50

60
|j.

12 HO
4936 74
.5069 04

Budapest, 1S9S deczember 31-én.

Könyves Kálmán Flesch Péter Réthly Árpád Joszt Péter
jegyző pénztárnok a. p, ü, biz. elnök test. elnök

Molnár Lajos Staubach Boldizsár
számvizsgálók

S z a k i s k o l a i  a 1 a p.

Budapest, 1899, deczember 31.

Könyves Kálmán Flesch Péter Réthly Árpád Joszt Péter
jegyző pénztárnok a p, ti, biz, elnöke test, elnök

Molnár Lajos Staubach Boldizsár
számvizsgálók

V e gye s  hirek.

Ipartestületünk elöljárósága, a tisztéről lemondott 
H u s z e t h y  Mátyás urnák helyébe, K ö n y v h e g y i  
András urat választotta meg elhelyező elnöknek. H u- 
s z e t h y Mátyás urnák érdemeit az elöljáróság jegyző
könyvileg örökitette*meg, amelyet hosszú, buzgó szolgá
lata folytán bizonyára meg is érdemelt.

Köszönet-nyilvánítás. Boldogult férjem, Dankovszkty 
István urnák elhalálozása folytán oly nagy számban ér
keztek hozzám a részvétnyilatkozatok, hogy képtelen va
gyok azokat külon-külön megköszönni. Fogadják tehát 
ezúton mindazok, kik fájdalmam enyhítésére hozzá járul
tak, legőszintébb hálás köszönetemet.

Tudomásid korom egyúttal, hogy a boldogult fé r 
jem által 20 év előtt alapított il/aiszergyárt és haj
nagykereskedést a régi tapasztalat szerint, tovább is 
folytatn i fogom és kérem a t. fodrász urakat, hogy 
ebbeli törekvésemben engemet is pá rto ln i szíveskedjenek.

Teljes tisztelettel

ozv. Dankovszky Istvánné.

Fölhívás és kérelem.
A  Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület egyik föla

datául ttizte ki, hogy az első segélynyújtásnak  annyira 
szükséges ismeretét a legkiterjedtebben népszerűsítse, i'-  
letve, hogy mindenkinek alkalmat adjon arra, hogy az 
első segélynyújtás ismeretét megszerezze.

Ezt a czélt követve elhatároztuk, hogy ebből a tárgy
ból az elmúlt téli évadokéhoz hasonlóan, az egyesület be- 
yiségében, körülbelül öt előadást felölelő tanfolyamokat 

tartunk, a melyeken az ötvös m egérkezté ig  szükséges 
és czélszerü első segítség  miként nyújtását és a balese
teknél való eljárást tanítjuk.

Előadásainkat sebkötözö gyakorlatokkal és a gyako
ribb balesetekben az orvos megérkeztéig szükséges tenni 
valók bemutatásával kötjük össze és az esti órákban 
tartjuk.

A  tanfolyamok idejét és az előadások tárgyait a be
osztás elkészítése után, postán közöljük az érdekeltekkel.

Abban a szilárd meggyőződésben, hogy az egyesület 
önzetlen és áldozatokkal járó szándéka iránt igaz és élénk 
érdeklődéssel méltóztatik viseltetni, mély tisztelettel kér
jük, hogy azon t. egyének nevét, állását és lakását, a 
kiket tanfolyamaink hallgatására kijelölni méltóztatik, avagy 
a kik erre önként jelentkeznek : a mellékelt ivén közölni 
kegyeskedjék.

Hazafias tisztelettel
D r Kresz Géza kir. tanács igazgató.

A  budapesti mentő egyesület saját helyiségében —  
a borbély és fodrásziparosoknak —  az első segélynyújtás 
ismeretéből 5 estén át kimerítő előadási cziklust fog tar
tani. Ezen előadások este 9 órakor fbgnak megtartatni, 
úgy hogy a segédi kar megjelonhetése is biztosítva legyen

A z előadások ideje postán fog az érdekeltekkel kö
zöltétől.

Kzeu előadások fontossága és tartama arra késztette 
a testületi elöljáróságot, hogy a Szabad Lyceum felolva
sásaikat ez időszerűit beszüntesse és azoknak folytatását 
a jövő t«li hónapokra elhalássza.

Elhalálozás. Mint részvéttel értesülünk, B u c h Frigyes 
szaktársunk 51 éves korában, ki nos, hosszú betegség után 
meghalt. A z elhunyt érdemes tagja volt ipartestünknek és 
kedves modora folytán szaktársai között általános tiszte
letnek örvendett. Béke hamvaira!

Belmunkatársak : Hermáim János, R é tlily  Árpád és 
n  o rvátli Ferenc/..

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

Kiadja: Nagel István könyvnyomdája, Budapest, 
VII., Vörösm arty-utcza 17.
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* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *
Miért kedvelik ? — Miért használják ?

A  Jászsági bajuszpedrőt! 3»
■a
CDQ.
ni !  1 M  E  I I  T  J  l !

=r
■V
CD

(O
=3

’ c5'ja
'05

</)
ISI
co'G3
(f><x>

Mert semmi körülmények között sem keményszik 
meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban 
megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. 
Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő 
anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. 
Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál 

fogva bárkinek is ajánlhatom.

&>'(/)
NIU)o*

( O t

c r

s=*c/>
NI

t.
le
<

Fehér, barna és fekete szintiben : kis doboz 15 kr. nagyobb 
doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33"/0-ot és ingyen csomago
lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentcsségel is biz
tosítok. SCoi-flaw «Ptii io s  gyógyszerész

Jászberényben

w
CD
ÍZL
“ J
O :

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. ❖

Eladó
Sárközi Mihály 6® é v  ó t a  f<v22Bisíl l«  borbély 
és fodrász üzlete Öcsödön (Békés-megye) azonnal 
jutányos árban.

Borbély- és fodrász-üzletek, valamint üzleti be
rendezések vétele és eladása nálam pontosan eszközöl
hetek. Előjegyezve vannak kisebb-nagyobb rendű üzle
tek 150— 10,000 frtig; — alkalmi vételek részletfize
tésre —  is. — Értekezhetni %rá i*y  Q ily iilá g iá l^  
IV., Ujvilág-utcza 18. Fodrász ipartestületnél d. c. 8-tól 
0-ig és d. u. 4— 9 óráig.

FLcASNER 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-kGresksdéss és müköszörüléss 
Bud apest,  VII., J o z se f -k ö ru t  21

Ajánlja s
Borotválóke8 jellel : Bengal. 
Johnson, Dodge, 7 csillag, 

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Pi'e.fen, John- 
heill'ort, stb legjobb öblösre 
köszö: üléssel minden szé
lességben, darabja 1 60, 
1 70, , 2.25, 2 80,

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

3.— , 3.40 frt. 
Báriyánt Hajvágógép 5 — 
Báriyant Szakalnyiro 3.50 
Amerikai Hajvágogép 5 50 
Amerikai Szakalnyiró 5 .— 
Fenöszijak darabja — .80, 
— .90, 1.— , 1.20, 1.51/,

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.

Hajforfnrkóvas német cs valódi franczia, 
darabja .s0, — 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.S0, 3.—1 
4:— frt Kog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 1.50. 1.80, 2.— 
2.25, 2.50, 2.S0. 3 .— frt.

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

70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. llj él 50, hajvágó olló 30 kr.

megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek

$3 _____  _____

|  Z ^ . O E ^ . L  C T ^ . 2 n T O S
^  U  U  I >  A  ■ » E  S  T ,  A B  IB . .  I S  A  R O B 8 - I J  T  V  X  A  5 .  S  X  Á  M L
m

Első magyar
villany és légszesz erővel berendezett

Borotva fiomoru-^öszöriiideje.
J ^ c y .é l áru  raktár*.

November hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át, melyre
felhívom b. figyelmét.
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Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszköfővel lekötni, igen hiányos volt, inért a csinos
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága: még néhány órára sincsen biztosítva. Ezen nagy hiányt pótlandó, 
sok kísérlet alapján oly jó illatú folyadékot találtam fel, mely a bajusznak, a kötő áltál adott alak
ját és helyzetét 2—3 napig is képes fenntartani, daczára, hogy e folyadék nem ragad és nem 
zsíros. Többi jó tulajdonságainál fogva ezen czikk minden fodrászterem szoros szükségletei közé 
fog tartozni és úgy az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüsége következtében szívesen 
fog vétetni.

N a g y b a n i  b e s z e r z é s i  á r a  I d a r a b n a k  3 0  k r.
E la d á s i  á r a  1 ,, 6 0  ,,

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

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

„CH1C;Í törvényileg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól megóvassék, me
lyek a legelső sorban is a vevőközönséget károsítják.

„CHIC“ bajuszerősitő, a bajuszt ‘J 3 napig a kívánt helyzetben tartja.

Jó tu la jd o n sá ga 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 ,,CH!C“ 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 
megközelithetőlcg sem éretett el, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más leg
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszsze.

ZEr’elta.láblója,: HZ) 0^32:^37" I s t T r á n
illatszerész

Budapest* V. kcr., 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 étidig jegyeztettek.

Az illntászat legkiválóbb különlegességeim a következők :

Eau-de-Cologne, Eau-de-Quinine, Eau-de-Poriugal, Champoing, Eau-Ionique, Eau-vegetale, Vínaigre-de-Toilette,
ROB. GREENSILL-féle speczialitások, úgymint: Salycil szájvíz, fogpor és fogpép.

Viaszkhajkenőcsök, Hajfostőszcrek, Briilantinek, Bajuszpedrőn, Bandaulinek, Vinaigerek T o ilc te  szappanok, Aetherikus olajok 
Legújabb eszköz és illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

Nyom. Magéi István könyvnyomdájában, Badapcst, Vörósmarty-utcza 17.




