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Előfizetési dij: 
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N egyedévre  I frt 
Egyes szám óra 
20  kr. Kapható a 
kiadóhivatalban.

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

A lap szellemi részét illető közle
mények a szerkesztőséghez czim- 

zendők.

Kiadóhivatal •
VII., Vörösmarty-utcza 17. sz.

Minden pénzbeli küldemények, hir
detések, felszólamlások a kiadóhi

vatalhoz intézendő!?.

Megjelenik minden hó l-én és 15-én.

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 betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.

FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

ipartestület t&.g'ja.I a. lapot dijinentesen. Icapjáblc.

Ipartestü le tek
Itt vannak, t. Ház. az ipartestületek. No, 

hát ezek őszintén szólva, nagyon szomorú képet 
adnak. Van 305 ipartestület és hogy egész műkö
désüket egy adattal jellemezzem, elég, ha azt mon
dom, hogy van összesen egy félmillióra menő költ
ségvetésük és abból 20.000 m.ond : húszezer forin
tot fordítanak az ipar fejlesztésére és szakdolgokra. 
Nos, ily módon az ipart előmozditani, fejleszteni 
teljes lehetetlenseg.

Ez 7ődn Pny igazságot H e g e d ű s  S á n d o r  
Magyarország kereskedelemügyi minisztere mon
dotta 1899. márczius hó 22-én a képviselőházban, 
—  s ez arany igazság kimondásánál csak igaz s 
őszinte örömet érez minden iparos ember, mert 
látja, hogy e nagyfontosságu tárczát egy oly férfiú 
tölti be, ki feladata magaslatán állva meglátja a kis 
ipar ügyes-bajos dolgait.

Ez aranyigazság kimondásánál szivünkből üd
vözöljük Hegedűs Sándort —  az ő működésétől a 
magyar ipar üdvös fejlesztését s sérelmei orvoslását 
ezek után várhatjuk.

Mert sok az iparosság sérelme s orvoslást na
gyon kevés esetben talált, pedig önmaga magában 
ha keresne találhatna, még pedig első sorban a sa
ját ipartestületében. Mert nagyon helyesen említi a 
miniszter, hogy az ipartestületek keveset fordítanak 
az iparfejlesztési dolgokra, ez az ipartestületek ve
zetősége előtt mostoha gyermek —  náluk a főczél, 
hogy minél kedvezőbb pénzügyi kimutatást csinál
janak, hogy minél több tiszta vagyont gyűjtsenek. 
Pedig az Ipartestületek megalkotásánál a testület 
nem üzleti, —  hanem erkölcsi alapra lett fektetve

s a czél nem a vagyon szerzése, a „testületi ház“ 
hanem az ipar fejlesztése volt. —  Hja persze az 
ipartejlesztése körüli érdemekért márvány táblát, 
nem igen tesznek a falba -  de a ház építésénél 
igen, s ez a fő — mert ez hirdeti az utódoknak, 
hogy N. N. testületi elnök s előljárósági tagok alatt 
lett a ház építve — ez a czél —  s ezt iparkodnak 
nagyon helytelenül a testületek vezetőségei szem 
előtt tartani —  nagy erkölcsi s anyagi kárára az 
iparnak. —  Ez általános testületi felfogás megvan 
sajnos, a legkisebb város testületének is —  hisz a 
példa is onm n indult ki.

A  mi ipartestületünk vezetősége még ezideig a 
márványban való megörökítést nem vette be prog- 
rammjába, —  s remélhetőleg nem is lógja be
venni, — ha csak a nagyság átka utói nem éri 
őket is —  de a vagyonszerzést, a Harpagonkodást 
azt cultiválják. —  Vegyük tekintetbe a lefolyt évi 
közgyűlés kimutatását, s sajnosán fogunk meggyő
ződni arról, hogy az 1899. évi költségelőirányzatá
ban egy 13*443 forint bevétellel szemben 7486*59 
frl kiadásban az ipar tényleges fejlesztésére 400 
mondd : négyszáz forintot áldoz —  ez szomorú —  
s igy történhetik meg az, a mi egy felszabadítás 
alkalmából nem régiben megtörtént, hogy egy juta
lomra érdemes tanoneznak az elnök sajnálattal volt 
kénytelen kijelenteni, hogy megérdemelné a jutal
mai, —  de sajnos nincs . . .

De tekintsünk el a jutalmaktól —  a testület, 
a mely ily költségvetéssel dolgozik —  s a 
mely 18.729 frt 94 kr. vagyonnal bir, —  nagy 
szükkeblüséget mutat, ha csekély 400 frttal járul a 
saját iparága fejlesztésére. —  Itt van a segédi szak
iskola, ez nem tud felvirágozni azért, mert nagyon
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sok szerény javadalmazásu segéd nem képes meg
fizetni azt az összeget, a melyet tandíj czimén kö
vetelnek. Ez s az egészséges alapra fektetett tanoncz 
iskola —  az alapköve az ipar felvirágoztatásának. 
Ezeket kell könnyen hozzáférhetővé tenni, hogy a 
szerény javadalmazásu segéd is találjon módot arra, 
hogy szakismereteit kibővithesse. Mig külföldön a 
szakmánkbeli szakiskolák már virágkorukat élik —  
addig minálunk még csak a kezdet nehézségeivel 
küzdenek. —  A közelmúltban hangzottak a lapok 
hasábjain igen élénk eszmecserék erről — de saj
nálatomra nem olvastam azokat, —  hogy miért ? 
Azt a kiadóhivatal, vagy a posta tudhatná, a kitől 
következetesen nem kapom a lapokat. —  Az én 
nézetem szerint legczélszertibb volna, —  egy pár 
nagyobb külföldi város szakiskolájának annak szer
vezetét —  működési eljárását tanulmányozni s 
erre a szakiskola vezetői közül valakit kiküldeni, 
—  s itt nem szabad takarékoskodni, mert ez meg
hozza a gyümölcsöt, ha értelmes munkásokat ne
velünk.

Továbbá czélszerü volna, ha az ipartestület 
utazási ösztöndijat adna ki egy a szakiskola éveit 
legjobban végzett magyarországi születésű segéd
nek, a ki ismeretei szaporítása czéljából pár hónapi 
külföldi útra menne, s a testület őt erkölcsi tá 
mogatásban is részesítené s e tanulmány útját és 
tapasztalatait itthon hazajövet értékesíthetné és 
közre adná.

Továbbá egy bizonyos összegű alapot létesíteni, 
a melyből évente egy segéd —  s egy tanoncz-kiál- 
litást rendezne —  ez felébresztené az ambíciót —  
s munkakedvvel fejlődne az ipar.

De a mi nir.es, az lehet —  s a mi testületünk éle
tében is valóvá válhat ez —  mint a mily valóvá 
vált a „Segély alap“ nemes eszméje —  s ez a ne
mes „Segély alap“ létesítése minden márvány kőnél 
ékesebb, s maradandóbb emléket adott s éppen úgy 
maradandó emléket íog hagyni az iparfejlesztése 
körüli alkotás is, a mely egy egészséges jövő gene- 
rátiot fog szakmánk terén nevelni.

S ha ez az áldozatkészség meglesz a mi ipar
testületünk vezetőségében is, úgy a jövő kereske
delemügy ministerének nem lesz oka az ipartestületek 
felett ily Ítéleteit alkotnia —  s fejlődni fog az ipar.

fíre itíe ld  Alajos.

H a r c z  a  k o n tá ro k  ellen.

( L .) A „fodrász Újságában megvitatott eszme
csere a kontár-ügyben meghozta már is a várt 
eredményt. Az elhintett mag termő talajra talált és 
ma-holnap összetartásunk áltál be fogjuk bizonyít
hatni, hogy mi fodrász-iparosok zászlóvivői lettünk

az iparosságnak, mert a kontárok elleni harezot mi 
kezdeményezzük. A szaktársak, valamint a segédi 
kar körében elhatározott ténynyé vált, hogy közös 
erővel, egy hatalmas mozgalom által megozabadit- 
juk iparunkat a kontár-inváziótól. Egyetértünk im
már mindnyájan abban, hogy a kontárok a megél
hetésünket már-már lehetetlenné teszik és hogy cse
lekednünk kell. Elhatároztuk, hogy kigyomláljuk a 
gazt, hogy egyesült erővel megvédjük iparunkat a 
jött-ment csőcseléktől. El kellett határozni magun
kat a tettre, mert hisz odajutottunk, hogy ma holnap 
a kontárok száma felül fogja múlni a mi számun
kat, a képesített iparosokét. A  legnagyobb bűnt kö
veti el az iparos akkor, ha látja ipara hanyatlását 
és nem tesz annak megvédésére semmit. A  törvény 
iránti tisztelet nem lehet akadály, hogy egy téves 
törvényt meg ne kritizáljunk, vagy hogy annak 
módosítását hangosan ne követeljük. Maguk az ipar
törvény megalkotói is tisztában vannak azzal, hogy 
az iparosság elégedetlen az ipartörvénynyel. Hogy 
azonban az ipartörvény mind ez ideig nem módo
síttatott, annak oka maga az iparosság, mert a pa
naszon kívül egyéb eszközhöz ez ideig nem fordul
tak. Ha az iparosság, tömörülve egy zászló alatt, 
kilépne a porondra és követelné az ipartörvény sé
relmes pontjainak módosítását, úgy csakis siker ko
ronázná elhatározását. Hisz a mai viszonyok immár 
akként állanak, hogy ma-holnap úgyis csődöt mon
dunk, ha a kontárokat ki nem irtjuk. Az ipartörvény 
manapság már az erkölcsi, valamint az anyagi zül
lés útjára kergetett úgy bennünket, mint az egész 
iparosságot. A spekuláczió az ipartörvény védő
szárnyai alatt tartotta bevonulását az c s ipar
ágakban és ugyanannak az oltalma alatt végzi rom
boló munkáját. Az ipartörvény védelme alatt dege- 
nerálja a spekuláczió az összes iparágakat és cso
dálatos, az iparosok mind ez ideig nem egyesültek 
a közös ellenség kiirtására. Jól esik hallanunk, hogy 
a fodrász-iparosok vállalták el a szent feladatot, 
hogy a segedi karral egyesülve fegyvert ragadtak 
az ipar megvedesére. Manapság, a mikor az önér
dek lenyomja a legszebb eszméket, a mikor az em
ber csak a gyomrát ismeri czélnak, oly jól esik 
hallanunk, hogy az ipar becsülete még mindig vonz.

De hát lehet-e az iparosnak a hazaszeretet után 
szebb eszméje, mint iparát a szennytől, a társada
lom kitaszítottjaitól megtisztítani ?

Hát nem nemes cselekedet az, ha az ősöktől 
ránk maradt, féltve őrzött iparág előtt őrt állunk és 
annak becsülete érdekében erőnket megfeszítjük ?

A ki nem igy gondolkozik, az nem állhat az 
éitelmiség fokán, az nem a mai kor embere.

A fodrászok zászlóbontása egy uj kor bekövet
kezését engedi remélni. Az érettségnek első jelét
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úgy is megmutattuk az utóbbi közgyűlésen, mu
tassuk meg most igazán, hogy nem a szétszaka
dás, hanem a férfias, komoly összetartás jellemzi 
a fodrász-iparosokat. Bontsuk ki zászlónkat, harczol- 
iunk a kontárok ellen és ne rakjuk le fegyverein
ket mindaddig, mig iparunk meg nem tisztul a 
kontár-piszoktól. Előre !

A közgyűlés.

A budapesti, borbély-, fodrász- és paróka-készitő-ipar- 
testület múlt hó 17-én tartotta rendes évi közgyűlését az uj 
városház tanács-termében. Az érdeklődésnek legkifejlettebb 
jelét mutatták meg a szaktársak ez alkalommal. A tágas te
rem zsúfolásig megtelt és számtalanok be sem fértek. A 
közgyűlés oly méltóságteljesen folyt le, hogy alig találunk 
példát arra a többi iparágaknál is. A fodrász iparosok ez 
alkalommal bebizonyitottták azt, hogy elég érettek arra, mi
szerint őket az iparosság értelmiségének elismerjék.

Joszt P ó to r  elnök a közgyűlést a következő szép 
beszéddel nyitotta meg :

T isz te lt közgyűlés !

T isztelt szaktávsak !

Elsősorban engedőimet kell kérném, hogy közgyűlé
sünk nem azon teremben tartatik meg, melyben meghívónk 
által össze volt hiva : a törvényhatósági bizottság közgyűlési 
termében. De azon ok, mely miatt ezen változás történt, 
minden magyar ember előtt szent.

Ugyanis a fővárosi törvényhatósági bizottság közgyű
lését .1 rendes napján szerdán kellett volna megtartani ; de 
miután ezen nap épp márczius 15-ére esett, a mikor is, mint 
a nemzeti nagy ünnepen a főváros közgyűlést tartani nem 
akart, a közgyűlést csütörtökre halasztották s igy csak ma 
fog végződni, a mikor is a terem a mi közgyűlésünknek 
át volt engedve. Ezért szorultunk mi ezen terembe. Kérem 
ennek szives tudomásul vételét. (Tudomásul vétetik.) Üdvöz
löm önöket, mint a testület oly tagjait, a kik mindenkor ér
deklődést tanúsítanak. Érdeklődésük annyival is indokoltabb, 
hogy a múlt év mozgalmas eseményei után számon kérjék 
a testület elöljáróságától, vájjon a szakmának érdekeit meg- 
védték-e minden téren, különösen a tiszti főorvosi rendelet 
ügyében? Azután, hogy a testületi vagyon kezelését ellen- 
őrizzzék, jogaikat érvényesítsék, melyek minden közgyűlés 
alkalmával Önöket megilletik. Különösen most, miután rend
kívüli közgyűlésért folyamodtak, hogy a vezetőségnek bizal
matlanságot szavazzanak. Tisztelt közgyűlés! Én ez alka
lommal is minden jogos tagnak a szólási és szavazati jogát 
biztosítom. A szólás szabadságát egész valójában tiszteletben 
fogom tartani, de viszont elvárom, hogy Önök is az itt je
lenlevők mint a fodrász iparosok értelmisége masoknak a 
szólás szabadságát is tiszteletben fogják tartani és arra őr
ködni kötelességemnek fogom tartani. Elvárom és megva
gyok győződve, hogy önök szakmánk hírnevét szem előtt 
tartva, komoly és férfias magatartást fognak tanúsítani, úgy, 
hogy a mai közgyűlés, mint már annyi előzőleg tartott köz
gyűlés komoly és ünnepies lefolyású lesz. Ezzel tartozunk 
ügyünknek és a nyilvánosságnak. Emeljük a mai közgyűlést 
oly méltóságteljessé, hogy megelégedéssel emlékezzünk 
vissza reá mindenkor.

A rendelkezésünkre álló időből nem akarok magamnak 
nagy részt lefoglalni a megnyitómhoz.

Hisz évi jelentésünk és pénztári kimutatásaink, minden 
szaktársnak kezében van és oly kimerítően, oly világosan 
tükrözi vissza a lefolyt év minden mozzanatát, hogy a 
hosszú megnyitó beszéd teljesen feleslegessé válik. Ezen 
évi jelentés egész terjedelmét az elöljáróság magáévá tette 
és én részemről is csak azt mondhatom, hogy sem elvenni 
sem hozzátenni valóm nincsen. Minekelőtt tehát ismételten 
figyelmeztetném a tisztelt közgyűlést a napirendben levő 
tárgyak fontosságára és kérném önöket a rend és komolyság 
szemelőtt tartására, konstatálom, hogy a közgyűlés össze 
hívása alapszabályaink 11 §-a értelmében megfelelő időben* 
megtörtént, konstatálom továbbá azt, hogy az alapszabályok 
7 §-a szerint, minden tagnak, kinek szavazási joga van, 
kiskorúak képviseletében is egy szavazattal bir. Ezennel a 
közgyűlést ünnepélyesen megnyitódnak nyilvánítom.

Az elnöki megnyitót a jelenlevők nagy lelkesedéssel ki
sérték és végül lelkes éljenzésekben törtek ki.

Az ismeretes napirendet a közgyűlés minden vita nél
kül letárgyalta, ami főleg az elnök iránti szeretetnek tudható 
be, a ki feladatának magaslatán állva, a tagok érdekében 
mindenkor buzgóan fáradozik.

Nem mulaszthatjuk el, hogy c helyen köszönetét ne 
mondjunk Könyves Kálmán ipart, jegyző urnák az évi je 
lentés megszerkesztéséért. A ki az évi jelnntést figyelemmel 
olvasta, beláthatta azt is, hogy az ér annyit, mint egy gon
dosan megirott irodalmi mii. Ipartestületünk gratulálhat ön
magának, hogy ily kiváló tehetségű férfiút bir szolgálatában-

K o n tá r  ügy.
Nagy érdekkel olvastam a szaklapban megjelent czikke- 

ket, melyek a kontár ügygyei foglalkoztak, de fájdalom, mind 
csak czikk volt, melyet olvasni jó, de semmi konkrét in
dítvány bennük — melylyel a bajon segíthetnék — nem 
volt. Ennek ironijááért említem, hogy éppen egyik ezikkiró, 
lelke egy kontár üzletnek. Ez, azt hiszem sokat levon a 
czikk komolyságából.

Újévkor jelent meg egy tudással irt czikk, „Iparunk 
hanyatlása" ezimen, a mely oda konkludált, hogy keressük a 
kivezető utat, de nem találjuk.

Majdnem igaza van a czikkirónak. Ugyan az utat 
megtalálnék mely kivezeti, de a szaktársaink közönyössége 
lehetetlené teszi, hogy ezen haladhassunk.

Magam is annyiszor csalódtam, hogy bizony jelenben 
is, nem a legnagyobb reménynyel fogok az ügy netáni tisz
tázásához. De hát bizzunk a jövőbe, hátha meggondolják 
szaktársaim, hogy saját ügyük iránt érdeklődni kell. — Hi
szen ha mi összetartanánk, az összes kontár üzleteket el 
tudnák törülni a főváros területéről.

Csodálkozom azon, hogy a testületi elöljáróság is, mely 
igazán megfelel a hivatásának, a kontár ügygyei oly lazán 
bán cl. Nézetem szerint a testület volna hivatva arra, hogy 
legalább a törvény keretébe szorítsa őket.

A z ipartörvény 8. §. kimondja, hogy: „Ha valaki képe
sítéshez kötött mesterséget űzni kíván, és képesítését iga
zolni nem tudja, az az iparhatósági igazolványt csak oly 
föltétel alatt nyeri meg, ha üzletében oly nagykorú, vagy 
annak nyilvánított egyént alkalmaz, ki a 4. 5. v 6. $§. ha
tározatainak megfelel."

Nagyon jól tudjuk, hogy 100 kontár üzlet között nin
csen 10, mely az ipartörvény föntebb említett paragrafusoknak
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megfelelne. Ha ezt a testület teljes szigorral ellenőrizné, az 
eredmény sokat bizonyítana.

Természetesen ezzel még nem irtanók ki a kontárokat, 
de a további munkánkhoz pompás segítő lenne. Ha egy aka
rattal akarnék, rövid időre felényire olvadna le számuk.

Ki kellene mondani, hogy a budapesti fodrászok, csak 
oly segédet és kisegítőt vesznek fel, ki a fodrász segédek 
önképző körének tagja. Ugyan igy kimondaná a kör, hogy 
csak az lehet tagja, ki a főnökök határoza folytán kontárnál 
nincsenek alkalmazva. Ezzel nem akarom az elhelyezést a 
körnek vindikálni, azt vezethetné tovább a testület, mert hi
szem, hogy a testület alkalmazkodna a főnökök határozatához. 
És ha a kisegítést a kör lisztája szerint adnék t. i. sorrendbe, 
elkerülnék azt, hogy az éhség ne kényszerítse őket kontár
hoz belépni.

Mert a mostan divó szokás szerint, némelyik mindig, 
mások meg soha sem jutnak kisegítéshez. — Ezzel egyúttal 
segítenénk a szocziális bajon és az önképzö kört segitenök 
arra, hogy hivatásának megfelelhessen.

Röviden ez az én nézetem a kontárügy gyógyítására. 
Aki jobbat tud ám álljon elő és ha jó, követni fogjuk. Ha
nem ne czikkeket írjunk, ne bocsátkozzunk polémiába, ha
nem tegyünk valamit.

Necsak az munkálkodjon kinek háza ég, hanem humá
nus szívvel segítsünk szaktársainkon és ne hagyjuk elztilni 
szakmánkat. A sült galamb repkedésének korszaka már rég 
lejárt, mugunknak kell megfogni és megsütni, ha megenni 
akarjuk.

Tehát fel a mukára !
Pau lik  József.

A női s z a k ta n fo ly a m  tervezete.
Az ipartestületünkben fenálló intézmények ismét sza

porodtak egygyel. A női szaktanfolyam ez, a melynek fon
tosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ipartestületünk elöl
járósága a női szaktanfolyam megteremtésével újabb bizo
nyítékát adta annak, hogy a szakma érdekét minden tekin
tetben előmozdítani óhajtja. Alább közöljük, már az elöljáró
ság által is jóváhagyott női szaktanfolyam szervezeti sza
bályzatot.

I. Czim.
A budapesti borbély, fodrász és parókakészitő ipartes

tület női szaktanfolyama.

II . Czéljn.

Czélja a budapesti képzett borbély és fodrász mesterek 
illetve ségédek hites feleségeik, valamint 17 éven felüli leá
nyaik a női fodrászatban való kiképeztetése, azzal kapcso
latban a női hajconfekczió fejlesztése, miáltal a családfő 
anyagi érdekeit előmozdítani segítjük.

H l. H allgatók fe lvétele .

Felvételre csakis képzett szaktársnak törvényes felesége, 
illetve 17 éven felüli leánya jelentkezhetne. A hallgatók száma 
24-ben állapittatik meg — a hallgatók ezen létszám betöl
téséig a jelentkezés sorrendjében lesznek fölvéve, ezen lét
számon felül, valamint a tanfolyam megkezdése után hall
gatók nem vétetnek föl.

IV . A  tanfolyam kezdete.
A tanfolyam kezdete a szaklapban 15 nappal megelő

zőleg kihirdettetik, ezen időn belül a hallgatók személyesen, 
vagy írásban a szaktanfolyam vezetőjénél jelentkezni köte
lesek. A szaktanfolyam csak azon esetben tartatik meg, ha 
annak kezdetéig legalább 20 hallgató jelentkezik.

V. Tand íj

A tandíj 4 korona, mely összeg a beiratásnál azonnal 
fizetendő, ezen összeg a tanfolyamhoz szükségelt kellékek 
beszerzésére fordítandó. A tanulásra szolgáló fejekről (mo
dellek) a hallgatók kötelesek gondoskodni.

VI. Tanidő.

A tanidő két hónapra terjed, vagyis: június 15-től
augusztus 15-ig, hetenkint kétszer, minden kedden és pénte
ken délután 3 órától 5 óráig.

V II. Tan terv .

A tanítás rendszere a következőkben állapittatik meg. Az 
első előadási napon a hajkibontása illetve kifésülése, a má
sodik napon az alapkötéshez való beosztás. Ezután az egy
szerű frizurától a divat frizuráig fokozatonkinti bemutatás 
eszközlendő. Az ezen tervszerinti, egyöntetű tanítás az elő
adókra kötelezők — az előadás tartama alatt látogatóknak 
a tanterembe tartózkodni tilos. Ezen tanfolyam hallgatói bi
zonyítványra igényt tarthatnak azon esetben, ha a megfelelő 
képzettséget elsajátították —  a képzettség meghatározása 
olykép történik, hogy az utolsó 4 előadási napokon a tan- 
felügyelők az előadókkal egyetemesen a hallgatók által ön
állóan készített frizurákat osztályozzák és a legalább is jó 
osztályzatot nyert hallgató bizonyitványra igényt tarthat A 
bizonyítvány a testület elnöke, a tanfolyam vezetője és az 
előadó által hitelesítendő.

Vili. A  tanfolya m vezetése.

A tanfolyam vezetése a testületi elöljáróság által kine
vezett 5 tagú bizottságból áll, nevezetesen, a vezetőből, 2 
tanfelügyelőből és 2 előadó tanárból, a) A  vezető gyakorolja 
a tanfolyam közvetlen felügyeletét, eszközli a beiratásokat, 
kezeli a bevételi és kiadási tételeket és a tanfolyam ügyme
netéről az elöljáróságnak jelentést tesz. Összehívja a tanfo
lyam bizottsági üléseit, azokon elnököl és a szavazategyen
lőség esetében szavazatával dönt. b) A tanfelügyelők, kik 
lehetőleg gyakorlott hölgyfodrászok legyenek, kötelesek föl
váltva minden előadáson jelen lenni, azokon a rend betar
tása fölött őrködni és esetleges mulasztásokról a vezetőnek 
jelentést tenni, c) Az előadók kötelesek az előadási napokon 
pontosan megjelenni és a tanítást a 7-dik szakaszban meg
állapított tanterv szerint gyakorolni.

IX. A tanfolyam m egnyitása és berekesztése.

A szaktanfolyam megnyitása és berekesztése a testü
leti elnök, annak akadályoztatása eseten a tanfolyam ve
zetője által történik az ilyen eseteknél szokott ünnepélyes
séggel.

Záróvizsga nem tartatik, de az utolsó előadási 
napra a testület elöljárósága, valamint, a hallgatók hozzátar
tozói meghívandók.

X.

E női szaktanfolyam szervezeti szabályai a testületi 
elöljáróság jóváhagyásával lépnek életbe.
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Országos iparos-korgresszus. Az iparosok országos 
kongresszusára az előkészítő bizottság most küldi szét a fel
hívásokat az ország összes ipartestületeihez, melyben arra 
is felszólítja az érdekelteket, hogy a napirendhez szóló in
dítványaikat záros határidőn belül küldjék be az előkészítő 
bizottsághoz A kongresszus a millenniumi kongresszus ha
tározata értelmében Kolozsvárt lesz szeptember hóban. Az 
ideiglenesen megállapított napirend a következő : Az ipar
törvény revíziója. Az iparosok gazdasági érdekeinek megvé
dése. Az állami munkaközvetítés kérdése. A fegyencz munka 
szabályozása. A munkásügyek rendezése. A kongresszusra 
nagyban készülődnek az összes ipartestületek ; ezek küldöt
teiket már meg is választották, annál is inkább, mert a kon
gresszuson csak az ipartestületek küldöttei és az országos 
ipartanács tagjai vehetnek részt.

Ipari munkások adója. Az ipari alkalmazottak adójának 
kivetése és beszedése ügyében a kereskedelmi miniszter még 
a múlt év deczembcr havában rendeletet adott ki, melyet 
azonban az érdekelt iparos körök félreértettek, mert újabb 
terhektől látszanak félni akkor, midőn e rendelet pontos vég
rehajtása valóban az eddigi terhek könnyítését eredményez
heti. Az érdekeltek tájékoztatása és megnyugtatására a na
pokban újabb rendelet érkezett a kereskedelmi és iparkama
rákhoz, mely az eddigi félreértéseknek és az adókivetés kö
rül követett visszásságoknak, melynél fogva sok adófizetésre 
nem köteles munkás adót fizetett, elejét venni kívánja. Ol
vasóinknak szives figyelmébe ajánljuk a rendeletnek követ
kező részeit: Az 1875. évi XXIX. t.-cz. 2. §-ának c. pontja 
szerint a gyárakban, kereskedelmi és iparüzletekben és vál
lalatokban alkalmazott segédek és sedédmunkások csak ak
kor tartoznak az I. oszt. kereseti adó c. alosztálya szerint 
adót fizetni, ha 40 forintnál több havi dijat nem húznak, 
vagy ha darabszámra dolgoznak. Ugyanezen törvény l l . § -a  
szerint a gyári, kereskedő és iparossegédek és segédmun
kások I. osztályú kereseti adóját a munkaadók fizetik, kik
nek jogában áll az általuk lefizetett adót az illetők béréből 
levonni. E rendelet a jelzett visszáságot akként szünteti meg, 
hogy egyfelől a heti vagy tisztán napi bér mellett alkalma
zott munkásokat adózási szempontból napszámosoknak te
kintvén, a kereseti adó alól teljesen mentesiti s ezzel az- 
adóköteles munkások számát jelentékenyen csökkenti, más
felől felmenti a munkaadókat az időközben elbocsátott mun
kások adójának befizetése alól.

V e gy e s  hírek.

Öngyilkosság- Dobrovits András 34 éves fodrászsegéd 
bátyjának Illés-utcza 5. szám a. lakásán ollóval mellbe 
szúrta magát s nehány perez múlva meghalt.

Régi szívbaja kergette a halálba.
Ipartestületünk múlt hó 17-én tartotta rendes közgyű

lését az uj városház tanácstermében. Örömmel konstatáljuk, 
hogy a tagok zsúfolásig megtöltötték a termet és méltóság- 
teljes, nyugodt viselkedésük által beigazolták, hogy nem a 
rendzavarás, hanem az ipar iránti érdeklődés képezi czélju- 
kat. A lelkesedés sűrű kitörésével kisérték J o s z t  P é t e r  
elnök szép megnyitóját, a ki dicsérettel halmozta el a jelen
levő tagokat, példás magaviseletük miatt. A közgyűlés oly 
-szépen folyt le, hogy a vezetőség följegyezheti magának a

dátumot, mert becsületes kötelességtudó munkájának tudhatja 
azt be.

A kontárok ellen. Szaktársaink és a segédi kar köré
ben erősen készülnek egy hatalmas mozgalom megteremté
sére a kontárok ellen. A mozgalom nem fog viselni hivata
los jelleget, mert az ipartestület, mint a hatóságok kiegé
szítő ága nem kezdeményezhet oly mozgalmat, mely a tör
vény rendelkezését ignorálja. A mozgalom magán jellegű 
lesz ugyan, de hisszük, hogy valamennyien részt veszünk 
abban, mert a kontároK betolakodása immár tűrhetetlenné 
vált.

Az egybehívok — értesülésünk szerint — rövid idő 
múlva ebben a tárgyban értekezletet hívnak egybe.

Márczius 15. A „Sólyom“ kerékpár egyesület, a mely 
szaktársakból alakult, szép s lélekemelőén ülte meg a mu- 
gya r szabadságharcz 51 éves fordulóját. —  E napon 
díszközgyűlést tartott, a melynek egyetlen tárg3>a e nagy s 
dicső napok emlékezete volt. R é t h 1 y Árpád elnök megnyit
ván a disz ülést. B r e i t f e l d  Alajos ismertette lendületes 
szavakban e nagy nap eseményeit — s kegyeletes szavak
ban áldozott az elhalt hősök emlékének — majd S e r e g i  
Sándor szavalta el érzelmesen Petőfi Sándor „Talpra magyar" 
szózatát. A programra utolsó számául a „Sólyom" saját házi 
(és családi) dalárdája (karmester F ü 1 ö p Miska) a Szózatot 
és a Hymnust énekelték el. — A hazafias estély a legsike
rültebb s egyik legkedélyesebb estéje volt ez ifjú s lelkes 
egyesületnek, a melyen a testület részéről J o s z t  Péter el
nök — s H e r  m a n n János elölj, tag — s a Fővárosi ke
rékpár egylet nagy küldöttsége vettek részt. — A hölgyek 
közül jelen voltak : R é t hl y Árpádné, S e r e g i  Zsigmondné, 
J o s z t  Péterné, B r e i t f e l d  Alajosné, B a k Sándorné, 
P i c h l e r  Ferenczné, \ é r d e s  Arpádné, S c h i e l l e r  Jó- 
zsefné, M a y e r  N-né, asszonyok s leányok R é t h l y  .Mar
git S e r e g i  nővérek és S c h e r i i b e l  nővérek. A szép 
ünnepély a leglelkesebb hangulatban a késő éjjeli órákban 
ért csak véget.

A budapesti fodrász segédek tánezestélyén a követke
zők fizettek felül. B. F. P. K. Ipartestület 5 frt, Dunay János 
ur 3 frt, Leichter Lipót ur 2 frt, Hermann János ur 5 frt, 
Lipovich J. ur 3 frt, Venczel József ur 5 frt, Brancsics J. 
ur 3 frt, Karakás J. ur 3 frt, Brkics János ur 50 kr. Engel 
János ur 4 frt, Vakulya Vendel ur 5 frt, Hajdú J. ur 5 frt, 
Kocsis Béla ur 4 frt, Sterner Miksa ur 2 frt 50 kr. Szaba
dos József ur 5 frt, Martin Miklós ur 50 kr. Vurmlinger 
Henrik ur 5 frt, Ivanic József ur 1 frt, Biber Károly ur 2 
frt, Skoland István ur 2 frt, Dankovszky Isván ur 5 frt, 
Dollencz Béla ur 5 frt, Krúch Péter ur 5 frt, Péczely Henrik 
ur 5 frt, Stein Manó ur 5 frt, dr. Friedmann ur 3 frt, di\ 
Júba Adolf ur 2 frt, Steril és társa urak 3 frt, Stein Mihály ur 
2 frt, Flesch Péter ur 2 frt, Molnár Lajos ur 2 frt 50 kr. 
Krabochnel Jenő ur 80 kr. Titz Gyula ur 3 frt, Veszély Ká
roly ur 2 frt, Pichler ferencz ur 3 frt, Joszt Péter ur 5 frt, 
Petri Jakab ur 3 frt, Flaszner Lajos ur 5 frt, Hcsz Miklós 
ur 3 frt, Scherer Dániel ur 3 frt, Groldon Lajos ur 5 frt, 
Torna Kálmán ur 2 frt, Heich Miklós ur 5 frt, A budapesti 
fodrász segédek betegsegélyző pénztára 5 frt, Uram József 
ur 1 frt 50 kr. N. N. 50 kr. Viselmann Jenő ur*4 frt, Spindler 
Endre ur 2 frt, Özv. Schutt Károlyné 5 frt, Klivényi J. ur 
5 frt, Engel Henrik ur 5 frt, Bach Sándor ur 2 frt, Németh 
János .̂ur 2 frt, Kurtz Imre ur 5 frt, Fischer Ignácz ur 3 
frt, Majthényi N. ur 2 frt, Könyves Kálmán ur 2 frt.

Kolozsy József s. k. pénztárnok.
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A tanoncz-szakiskola megnyitása. Értesítjük t. szaktár
sainkat, hogy a tanonczszakiskolai tanfolyam f. évi április 17-én 
fog megkezdődni, a melyre beiratkozni a testület hivatalos helyi
ségében már most is lehet. Szükségtelennek tarjuk, hogy 
itt tüzetesebben fejtegessük a czélt, a melyet a szakiskola 
hivatva van szolgálni. Hiszen úgyis minden szaktárs tudja, 
hogy saját és ipara érdekében cselekszik, ha tanonczainak 
módot és alkalmat nyújt, hogy az iparűzéséhez megkiván- 
tató gyakorlati ügyességet minél inkább elsajátíthassák, Fezéit 
van hivatva szolgálni a tanonczszakiskola. Miértis bizalommal 
kérjük tagtársainkat, hogy minél számosabban írassák be 
tanonczaikat s ez által bizonyságát adját anrak, hogy a 
saját érdekük, a szakma jövője és fejlődése iránt helyes ér
zékkel viseltetnek. Nagy szükségünk va i erre különösen 
most, a mikor az üzleti visszonyok általános megrosszabbo- 
dása és folytonos visszafejlődése veszélylyel fenyegeti anélkül 
is sok gondot okozó existencziánkat.

Budapest 1899 márczius hóban.
Az elnökség.

Szerkesztői üzenetek.
B J. Budapest. Az Ígért dolgozatot várjuk. Üdv !
S. T. Budapesten. A hivatalos kimutatás szerint 814 

fodrász üzlet van a fővárosban és az ahoz tartozó kerüle
tekben.

M. L. Budapest. Versét nem közöljük, mert sajnos 
egyikünk sem tud görögül. Szíveskedjék magyarra fordítani, 
ha megfelel, nagyon szívesen közöljük. Uraságod talán At
héni, ugy-e bár ?

L. H. Arad. Legjobban teszi, ha helyén megmarad. 
Annyi itt a fővárosban a munkanélküli segéd, bogy bizony 
egy egész ármádiát meg lehetne verni velük. Fogadja meg 
tanácsunkat és maradjon.

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

k c ic lw  o rvo so k t

Budai oldalon :
Dr. Tipanics Elek 1., 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., Csömüri-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, VIII., József-körut 29. szám.
Dr. Horváth Sándor, VII., Rottenbiller-utcza 44: szám.
Dr. Pollitzer Alfréd, V., Mérleg-u. 9. szám.
Dr. Ungar Imre VI., Teréz-körut 30.
Dr. Roth Alfréd VII., Király-u. 0. sz.

Felelős szerkesztő: Le ich ter Lipót. 
Belmunkatársak : Hermáim János, I ié t l i ly  Árpád ős 

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

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

V II., Vörösnm rty-utcza 17.

Kégi jó  hírnevű, többszörösen  k itüntetett SzeRula-íele

BOROTVA SZAPPANT
mely kitűnő jó minősége által minden más gyártmánynyal versenyez, ezentúl tetemesen 
leszállított áron: 1 kilót (14 drbot) Budapesten á 40 krért, vidékre 5 kilós postacsoma

gokban bárhová bérmentve szállítva 2 írt 50 krért ajánljuk.

T ottáToIdí kü lön legességünk  :
tuczat frt kr .

Brillantin  díszes kiállításban finom virág

illattal, nem romlik soha, nagy üvegekben 

M agyar bajusz-pedrő nagy brill, tivegb. 
„ „ „ erősebb bajusznak

2.40 

1.80
2.40 
9.—

tuczat frt kr.

K eleti hajfestőszer biztos rögtöni hatás
sal, szőke, barna, sötétbarna, vörös és 
fekete szintiek . 1 üveg 1 frt 20 kr. 14.00

Tannin ola j a haj kihullása ellen 1 iiv. 50 6.—
Fejkorpu  víz  hajkorpa ellen 1 „ 50 0.—
Fejkorpa  kenőcs „ „ 1 tégely 30 3.60
Szőrvesztő  tökéletesen ártalmatlan 1 üv.80 9.GOArany lia jv iz  . . .  1 üveg 75 kr.

Összes más fodrász czikkek szinte legjutányosabb áron nálunk kaphatók. 
Szétküldés legszolidabb kiszolgálás előfizetés vagy utánvét mellett pontosan eszközöltetik.

Rendelések csűrne: S z e fe lO - la  ÓS T á l S a  .
ltiMlapcHt, l á c x l  k ö r ú t  5f».

•<
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Figyelmeztetés!

Méltóztassék szives tudomásul venni, hogy az
immár Istenben nyugvó boldogult férjem : Dcinkovszky 
látván úr által 20 év előtt alapított:

haj és illatszer-üzletet nagyban és kicsinyben
ugyanazon bejegyzett czég alatt, hasonló kiterjedésben, 
kellő tőkével, a sok éven át bevált kereskedelmi és 
technikai vezetés és az összes gyakorlott munkaerők 
közreműködése mellett folytatni fogom.

Szives jóindulatát, melyben boldogult férjemet része
síteni kegyeskedett, méltóztassék számomra is föntartani.

K i v á l ó  t i s z t e l e t t e l

Dankovszky István özvegye  
V., Wurra utoza 5.

Árjegyzék Ingyen és bérmentve. 

íé^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCCOOOOCO^#

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

Miért kedvelik ? — Miért használják?
=d A Jászsági bajuszpedrőt! >
-a05
ca.M ü l i  É R T  J Ó ! !

=r
"5*
CD

Cf>
*c5*ja

Mert semmi körülmények között sem keményszik
meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban C/5

*o> megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. Cí> CD'
Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő C2.

MCf) anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. c r  
£2. 
c *

»cö Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál
<f>05 fogva bárkinek is ajánlhatom. cn

N
L. Fehér, barna és fekete szinüben: kis doboz 15 kr. nagyobb CD

doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33%-ot és ingyen csomago- 1
< lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentosségot is biz

tosítok. llordátt JanoN gyógyszerész
Jászberényben

O-

♦ Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

I® ! !  P i ^ y e l e m  !!
B orb é ly -  és fod rász -ü z le tek ,  valamint üzleti be

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

FIxASNER 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-kereskGdése és müköszörüléss 

Bud apest,  VII., Józse f^körut  21.
Ajánlja :

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

Johnb-trber, Pearson 
Kronwolt, Pfe fen, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszöt üléssel minden szé
lességben, darabja 1 60, 
1 70, 2.— , 2.25, 2 80,

3.— frt
Borotválókés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborotválni 
való, darabja 1,— , 1 25,
1.50, 1.80, 2.—  , 2.25. 2 50
3. , 8.40, 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 — 
Báriyánt-Szakálnyiró 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnyiró 5.— 
Fenöszijak darabja — .80, 
— 00, 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 S0. 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 írt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.S0, 3 .—
4—  frt Fog-vasfogó, (német cs elórajz után is) darabja 150. 1.8J, 2 .— 
2.25, 2.50, 2.80. 3__ frt

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

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

Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek

Síi Ml tti ÜÜ it4 ifi 5K Ü£ Síi & ILI 111 I l i  111 H l  ILI 111
fiía f i a  fiXo. í. la  í>%cl í>.

B U D A P E S T ,  V I I I . ,  B  l K O S N - U T i  /  l  5. S Z A B .
Első magyar

v il la n y  és légszesz erővel berendezett
öorotva homorú -^öszörü ideje.

& c z é l  á r u  r a k t á r * .
November hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz alá helyeztem át, melyre

felhívom b. figyelmét.

&  
&
p*
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Bajusz
erősítő!

Uj
t a l á l m á n y !

Az eddigigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszkötővel lekötni, igen hiányos volt, mert 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 által adott alak
ját és helyzetét 2— 3 napig is képes fenntartani, daczára, hogy c folyadék nem ragad és nem 
zsíros. Többi jó tulajdonságainál fogva ezen czikk minden fodrászterem szoros szükségletei közé 
Tog tartozni és úgy az állandó, mint az utazó közönség által czélszertisége 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  | 6 0

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

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

„CHIC“ törvény'leg védve van, hogy hasznavehetetlen rósz utánzásoktól megóvassék, me
lyek a legelső^ sorban is a vevőközönséget károsítják.

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

dó tu la jd o n s á g a i :
1. Nincs benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
2. Hatása a bajuszra két perez alatt a legszenzácziósabb módon mutatkozik.

A bajusz, melyet fésűn át a „CHIC“ bajuszerősitővel bedörzsölnek és nyomban rá a 
selyem bajuszkötővel átkötnek, 2— 3 napon át a legszebb helyzetben marad és alakját, mely tet
szés szerinti marad, ez idő alatt egyáltalán nem változtatja.

„ 4- A bajusz-erősitő a bajuszt megpuhitja és hajlékonynyá teszi, a szőrszálakat nem mere
víti, sót azok növését előmozdítja.

. >»CHIC“ ezen hatása utolérhetetlen' és semmiféle más hasonló szer által még csak 
megközelithetőleg sem éretett el, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más leg
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszszc.

feltalálója,: IO  ̂ m.H^:oT7"S!z;l!Z37" I s t T r á n
illatszer ész

Budapest, V. kér., Wurin-utcza 5. szám.
• ui, • ^ n o t t  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- 
pemi ara tudvalevőleg majdnem negyedrészével alászállt. A többi fodrász és borbély eszközök is 
tömérdek külföldi bevásárlásaimnál fogva is előnyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

Az illatászat legkiválóbb különlegességeim n következők :

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

Viaszkhajkcnőcsök, Hajfostőszerek, Briilantinek, Bajuszpedrőn. Bandaulinek, Vinaigerek Toilc tc szappanok, Aethcrikus olajok 
Legújabb eszkoz és Illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

I
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Nyom. Magéi István könyvnyomdájában, Badapost. Vörósmarty-utcza 17.




