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FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

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

dek betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.

Megjelenik minden hó l-en és 15-én.

ipar' estület tagjai a. lapot díjmentesen kapják,

C s a k  s z o r o s a n  !
( L . )  A kontárok ellen megindult mozgalom 

már is azon reményteljes jövőyel kecsegtet bennün
ket, hogy iparunk a piszoktól, mely ez ideig gá
tolja a haladásban, meg fog tisztulni. Harczunk 
nem lehet eredménytelen, mert hisz félretéve az 
önérdeket, iparunk becsületei kívánjuk helyreállítani 
akként, mint volt, a mikor még nem vette körül 
az Óvári József kontár-apostol vezérlete alatt a ké
tes ex isten ez iáknak raja.

Nem mentünk c mozgalomba gyerekmódra bele, 
meggondoltuk, hogy vájjon azt a zászlót, a melyet 
kezünkben tartunk, tisztán hozhatjuk-e ki a harcz- 
ból ? Elhatároztuk magunkat, mert jól tudjuk, hogy 
szándékunk nemes és czélunkat el kell érnünk, 
mert mögöttünk látjuk szaktársaink összeségét, a 
kiknek csak az a vágyuk, hogy az Óvári féle szak
társak pusztuljanak.

A legnagyobb könnyelműség volna tőlünk, ha 
végig néznénk, hogy a társadalom kitaszítottjai 
mint osztozkodnak a prédán, iparunkon.

Utóvégre is nekünk kötelességünk iparunk be
csületét megvédelmezni, mert ha mi nem tesszük, 
sohasem fog megesni az a csoda, hogy iparunk ma
gától megtisztul. Nekünk kell a segédi karral egye
temben a kontárok ellen dolgozni és közös erővel 
munkálkodni azon, hogy a mi iparunkat csak az 
űzze, akinek ahoz legitim joga van!

A megindult mozgalom sikere nem maradhat 
el, mert a fodrászok összesége harezra áll készen 
és férfiakhoz illő módon megértették a kiadott jel
szót, hogy pusztuljanak a kontárok. Mi, a kiknek 
osztályrészünk lett, hogy a harczosokkal együtt

küzdhessünk, nem fogunk elcsüggedni, mig a czél 
pontot el nem érjük. Es ezt elvárjuk mindazoktól, 
akik velünk együtt csatasorban állanak.

A megindult mozgalomban tanúsított lelkese
dés kitartó legyen, meri csak is igy fogják az 
Óvári-fele csemeték a konezot elhagyni és az élet 
más terén a megélhetéshez szükséges eszközöket 
beszerezni.

Legyünk mindnyájan a munkánál egymás mel
lett, mert csak akkor hirdetheti zászlónk a fodrá
szok összetartását. Csak szorosan !

Felh ívás(i
a budapesti borbély- és fodrász-segéd urakhoz.

SzakidrsciIc ! Minden iparosnak, a ki szakmáját 
szereti és annak érdekeit szivén viseli, kötelessége, 
hogy először előmozdítsa szakmája felvirágzását 
anyagilag, másodszor pedig, hogy őrködjék szak
máját azon az erkölcsi nívón fentartani, a mely 
nívóra azt Hődéi felemelték.

Azon ember pedig, a ki erre nem képes, az 
nem érdemli meg azt, hogy szaktársai őt körük
ben megtűrjék és őt a szaktárs elnevezéssel illessék.

Szaktársak ! Mielőtt mi ezt átgondoljuk, tekint
sünk szét szakmánkban cs gondoljuk meg, milyen 
állapotban engedték azt át nekünk elődeink és mi
lyen állapotba juttattuk mi ezt a mai napig.

Szakmánk hosszú évtizedeken keresztül virág
zásnak örvendett, tagjai mindenkor jólétben éltek 
és meg voltak sorsukkal elégedve. Büszkén nevez
ték meg bárhol is társadalmi állásukat, büszkén 
nevezték magukat borbély cs fodrász iparosoknak, 
mivel az iparosság közt mindenkor az e l ső  helyet 
foglalták el és a társadalom minden rétegeiben min
denkor szívesen fogadták őket. Ezt jegyzi fel az 
ipar krónikája szakmánkról, ez az, a mire elődeink 
büszkék voltak.
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És mit látunk ma? Milyen állapotban van szak
mánk? Milyen állapotban sodortuk azt mi? Miképen 
bírjuk mi elődeink, helyesebben őseink hagyomá
nyait fenntartani ? !

Iparunk a virágzás helyett a tönk szélén áll, 
a jólét helyett az örökös nélkülözés, a megelége
dés helyett az örökös harcz a megélhetés biztosí
tásáért !

Nem is nevezhetjük mindannyian ma
gunkat borbély és fodrász iparosoknak, miután nem 
vagyunk valamennyien azok, hanem közibénk so
rozták a kétes existencziákat is, a mely a mi ro
vásunkra űzi erkölcstelenségeit.

És mindezt miért ? Miért van ez az óriási 
fordulat a múlt és a jelen között ?

A feleletet reája megtalálja minden józan gon- 
dolkozásu ember.

Az egésznek az oka a kontárok, mert először 
piszkos konkurrencziájuk által lehetetlenné teszik a 
tisztességes iparáért megszenvedett iparosnak a meg
élhetést, a mi magában véve is már mutatja az 
ipar pangását, ez pediglen arra a polczra emeli a 
tisztességes iparost, hogy a megélhetés biztosítá
sáért ádáz harczot vivjon. Másodsorban oka ezen 
állapotnak a kontárok azért, mert tisztességtelen 
viselkedésük által szakmánk erkölcsi nívóját, —  
mely azelőtt a legmagasabb polczon állott —  most 
a legmélyebbre sülyesztették alá.

Mi pedig elég gyarlók voltunk eddig is őket 
megtűrni.

Szaktársak l Gondoljuk át helyzetünket, Gon

Tárcza.

Ip a ru n k  hanyatlása .
i.

Általános a panasz szaktársaink között, hogy a társa
dalom bennünket kiküszöböl s mindenütt gúnyos lenézéssel 
találkozunk. Nem tekintetünk annyinak mint más szakmabeli 
iparos. Ironikus játéka ez a sorsnak, most, a haldokló szá
zad utolsó éveiben, mikor oly fönnhangon szeretik hangoz
tatni az iparosok intelligenciáját; a munka tisztességes vol
tát. Nem minden keserűség nélkül gondolunk erre. — De 
türjük tovább ce vonjuk az igát. A nehéz küzködés, a sú
lyos megélhetési gondok között, még az a vigaszunk sincs, 
hogy elismerve tisztes iparosoknak — ha szűk anyagi kö
rülmények között is — gúny nélkül élhetünk. A hordár a 
sarkon, ép úgy érzi magát jogosítva viczczeket faragni ró
lunk, mint az élczlapok és a képviselők a t. házban.

Joggal kérdezhetjük miért mindez? Nem vagyunk-e oly 
polgárai a hazának, mint mások ? Nem teszünk-e mi is ele
get polgári kötelességünknek ? Nem kellene nekünk is éle
tünket áldoznunk honunkért ?

Kötelezettségünk éppen annyi mint másnak. Miért mégis 
az iparunk gunyolása ?

Ha analizáljuk a bajt, oda jutunk, hogy magunk va
gyunk oka annak. Önmagunk kisebbítjük tekintélyünket leg
többet — téves nézet szerint — üzleti érdekből.

Vannak szaktársaink, akik egész ambícióval áldozzák 
fel, nem csak ipari tekintélyüket, de emberi érzésüket is, 
egy-egy vendég hatosa állandósításáért. Mások a földig sü-

doljuk meg, hogy mindezekért mi a mi osztály
részünk ? Az, hogy szakmánkért megszenvedünk, 
a midőn azt tanuljuk és midőn azt már jól meg
tanultuk és érte már jól megszenvedtünk, akkor 
alászorittatjuk magunkat mindenféle kétes existen- 
cziáju elemektől.

Szaktársak! Tűrjük-e ezt még továbbra is? 
Meg vag/unk-e mi is elégedve sorsunkkal úgy mint 
elődeink?

Úgy hisszük nem ! Elképzelhetetlen, hogy akár 
csak egy komolyan gondolkozó szaktársunk is 
lenne a ki ezzel az állapottal megvolna elégedve!

Ha tehát látjuk, hogy ez igy rosszul van, éb
redjen fel bennünk az emberi méltóság, ébredjünk 
fel végre az aléltságból, lenditsünk egyet ügyünkön 
és közös akarattal, erős elhatározással sikerülni 
fog a már oly nagyon felburjánzott gazt kigyom
lálni.

Szaktársak ! A ki tehát nem barátja a szolga
ságnak, aki már a közel jövőoen akar helyzetén 
javítani, ösmerje el erkölcsi kötelességének a folyó 
évű május hó 4-én tartandó
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megjelenni, mert meg nem jelenésével csak a kontá
rok iránti szeretetének ad kifejezést, ez pediglen 
egyenlő a szakma elárulásával, a mi megint egyenlő 
a hazaárulással!

Szaktársak! Hogy ne legyen köztünk egyse a 
kit a hazaárulás vádjával lehessen illetni, jelenjünk 
meg valamenyien a gyűlésen.

lyednek, kisztihandoz-nak, szintén a föntebbi czélért. Hirha- 
rang, falu újsága, stb. czim elnyerése sokakat örömmel tölt 
el. A konkurrenczia piszkos hulláma már áthágta a tisztesség 
határait és beiszapolja iparunk tekintélyét.

Oda jutottunk már, hogy emberi érzésünk föllázad, ipa
runk tekintélyének sülyedésén. Örömünkre szolgál, ha 
ipari mivoltunkat elhallgatni tudjuk. És nem tudunk, vagy 
nem akarunk rajta segíteni. Rabszolgák vagyunk, emberek, 
emberi tekintély nélkül. Kűzködünk azért, hogy élni tudjunk.

Mint a fa virágkelyhe magába szedi a pók mérgét 
és mind az igv megromlott gyümölcs a zárt férget önned
vével táplálja, mig elvész, mert meg nem érhet, nem lehet 
belőle gyümölcs, igy fogadtuk be mi is a gúnyt, növeltük 
nagygyá, saját tekintélyünkkel, hogy azt teljesen mege- 
mészsze.

Föláldoztuk mindenünket azért a darabka kenyér, 
ért, mely naponta betevő falatunk. Czél nélkül, biztos jövő 
reménye nélkül, döczögünk napról-napra tele gonddal, kevés 
örömmel a sírunkig, addig a sirig, mely némi igazsággal 
egyformán ir sírkeresztünkre. És ha ez soká késik, ha a 
sors még hosszú élettel is megbüntet, sok évi munkánk 
eredményéül juthat egy koldusbot, meg egy szál gyufa, 
melynek világa lesz életünk egyedüli fényessége.

Sötét kép . . .  de való! S mitsem teszünk ellene, meg
lássuk a sirt és nyugodtan fekszünk bele. Érezzük mindnyá
jan a bajt, fájdalom és keserűséggel tölt el bennünket, de 
azért türjük egész nyugodtan. Egyesek föl-föl jajdulnak néha, 
halatják fájdalmas hangjukat, utat és módot Keresnek a ki
bontakozásra, de a nagy tömeg néma, az egyesek szava el
hangzik, süket fülekre talál, melyet süketté tett az ernyedés, 
vagy a reménytelen bizalmatlanság a sikerben.
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A gyűlés színhelye meghívók utján fog a t. 
szaktársaknak tudomásul adatni.

Fel! fel! fel! tehát a gyűlésre!
Budapest, 1899. május hóban.

Szaktársi üdvözlettel
Rostásy Géza Pető Ferencz 
Va/ics János Szendy Kálm án  
Fau li Gyula Ko/ozsy József 
Parayi János Kovács László

Szandányi Gyufa. 
Czirók Lajos  
Lány  János 

Krausz H er marin.

Beküldetett.*)
Igen  tiszte lt szerkesztő u r !

Tisztelettel kérem az alábbi soroknak becses lapjában 
tért engedni. —

A kontárok elnyomása czéljából a fodrászüzlet tulajdo
nosok által folyó évi április hó 7-én tartott nagygyűlésén 
Perin János ur határozati javaslatot nyújtott be, a mely egy
hangúlag elfogadtatott s a mi a következő két fő pont
ból áll:

I. Oly fodrász segéd, ki 1899. junius hó 30-ig bezáró
lag tovább is kontárnál működik, Budapesti fodrász iparosnál 
semmi körülmények között nem kap alkalmazást.

II. Minden bpesti fodrász iparos nyomatott kötelez
vényt tartozik aláírni a becsületszó kötelezettsége mellett, 
hogy 1899. junius hó 30-án tűi, kontárnál ' alkalmazásban 
levő segédet szolgálatába nem fogad.

Tisztelettel előre megjegyzem, hogy legkevésbbé sem 
vagyok hive olyan elemeknek, kik bárminő iparágban is

kontárkodnak, —  főképpen pedig ellensége azoknak vagyok, 
kik a saját iparágat, — a nélkül, hogy ezért megküzdöttek 
volna, — űzik jogtalanul.

Mindennek daczára ki kell jelentenem, miszerint a fenti 
két pont nem alkalmas arra, hogy a folyton veszélyesen 
terjedő kontár elemektől örökre megszabaduljunk.

Nem alkalmas pedig azért, mert Budapest területén 
körülbelül 84 kontár üzlet van, a hol ugyanannyi segéd 
mint üzletvezető — a többi alkalmazott segédektől eltekintve 
— keres naponta kenyeret. Ha a javaslat 1-ső pontja sze
rint ki is lépne az a 84 segéd, ki biztosítja a további meg
élhetésüket ?

A tényleg meglevő kontárüzleteken kívül, ha még 84- 
nek volna hajlandósága iparunkat űzni, — bizonyára nem 
fáradnának el keresésében azoknak, kiknek alkalmazása után 
engedélyt nyernek iparunk űzésére, — tekintettel a munka 
nélküliek jelentékeny számára.

A 11. pont inkább végrehajtható, — azonban igen so
kan nem Írják alá a nyilatkozatot, különösen azok, kiket a. 
közös érdek nem vezérel s nincs a közelükben kontár üzlet. 
Sőt a mely tulajdonosnak nagyon szükséges a segéd, nem 
fogja válogatni, melyik volt kontárnál a jelzett időn túl is 
alkalmazásban, főleg, ha más alkalmas nincs. — Tudomá
som szerint már volt hasonló megállapodás s elérni mit sem 
lehetett, — ezzel sem lesz másképpen.

Az ipartörvény ide vonatkozó módosításától eltekintve 
szerintem a czél bizonyosan úgy lenne elérhető, hogy az 
ipartestület elöljárósága egy nagyobb számú végrehajtó bi
zottságot küldjön ki, — főnök, segéd — melynek kizáró
lagos feladata volna, elsősorban s e g é l y a l a p o t  gvüjten*

Vagy éppen ludas a dologban. Megizmosodott lelkében 
az alantosság bele élte magát a süppedésbe. Hallja ugyan 
a jajt, de csak mint szépen zengő zenét, melyet élvezet 
hallani, de felelni rá és követni, nincs zenei tehetsége. Vagy 
annyira czinikussá tette a kenyér utáni küzdelem, hogy 
gunynyal nevetvén a józan ábrándozót és lenézvén a titok- 
fejtőt, kiről biztosan hiszi, hogy túlvilágon az elysiumban 
készítve van számára hely, mert nem tartja útját józannak, 
ki fölemelkedni akar a mindennapiság alacsonyságáról.

Egy szélvihar eltemeti piszkos homokjával a kert 
illatos virágait, homok buczkók képződnek annak tetején. 
Mily gondot és munkát ad az a kertésznek, hogy azt letisz
títsa, hogy az illatos szép virág ismét ftirödhessen a nap 
sugaraiban.

De kérdés, kellemctlenebb-e a virágnak a fényesség? 
Nem-e jól eső, melegítő takaró volt-e a szél söpörte piszok ? 
Nem-e érezte alatta jobban magat a kis virág ?

Megfejthetetlen probléma ! Ilyen az élet is, a jobb felé 
való törekvés szentségének himporát, az érdek keze leszedi, 
pedig csak ott születik az erény, elismerés és tisztelet 
megfogamzása, hol a haszonlesés, a szükmellüség, min- 
dennapiságból fölemelkedve, jóval fölül az alacsony ösztö
nök kívánságain.

II.
Mint a nagy földünk térés egén, sugarai milliardi- 

val áldást ömlesztő nagy nap, úgy áll a népek milliói fölött 
a kormáni'hatalom, elismerést sugározva reájuk, mely biz
tatva serkenti őket a további kitartó munkára.

A mi szakmánk, fájdalom, annyira kicsiny, annyira le
nézett, hogy a nap elismerő sugarait is nélkülöznie kell.

Az asztalosok, suszterek, szabók, stb. iparosok között

mindig akad egy-egy, kit kitüntetnek az ipar terén szerzett 
érdemeiért, melvlyel az egész iparág kitüntetve vagyon.

Közöttünk is volna olyan, ki teljes életén át kitartó 
munkával, tisztességet igyekezett szerezni iparunknak. Az 
ezredéves kiállítás hány iparost dekorált, a bíráló működé
séért, kitüntető kiállításáért és az ipar fejlesztéséért. Köztük 
volt minden ipar, csak mi mellőztettünk . . . Miért ?

Magunk vagyunk okai, mert nincs tekintélyünk.
Örökké Így marad ez, ha mindnyájan erős energiával 

össze nem tartunk és el nem csüggedve, kitartással hódít
juk meg fokról-fokra a társadalomban a bennünket megil
lető helyet, hol imponáljon egyéni karakterünk, mely szi
lárdítja pozieieziónkat és elnyeri iparunk tiszteletét.

Óriási tevékenység, mozgalom, törekvés és rend mel
lett megtestesült kitartás nyilatkozzék mindenütt és minden
ben, mely erények jótékony hatását mindenki észre vegye. 
Igyekezzünk a kulturélct magasztos tanainak köpenyegét 
magunkra húzni, hogy a benyomás, melyet művelt embe

reknél a gondolatszárnyalás idéz elő, a megtisztult érzetek ma
gaslatára emeljék, s megszűnjék a begombolkozás és a föl
tűnő hidegség. A társadalom tevékenységében hely 
adassák, hol ne legyünk idegenek, elhagyatott, egyéni
leg halott.

A görögöknek egykoron lerombolták a pártütők egye
düli erősségüket a várukat, hogy az ellen szabad utat talál
jon. Préda lett a város addig, mig megszűntek keseregni 
annak romjain és közös akarattal újra felépítették, sokkal 
szilárdabban és erősebben mint volt.

Adja Isten, hogy a mi várunk is fölépüljön !
(Folyt, köv.)
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azon segédek részére, a kik a kontárnál mint üzletvezetők 
alkalmaztatnak, továbbá azok segélyzésére, akik a főváros
ban hely nélkül vannak s mint üzletvezetők alkalmazhatók, 
— előbbieknek azért, hogy bátran kiléphessenek, utóbbiak
nak pedig azért, hogy utalva ne legyenek arra, miszerint 
kontárhoz álljanak be kenyérkeresetre.

Meg vagyok győződve, hogy erre a z  alapra minden 
főnök, segéd egyaránt, szívesen áldoz hetenkint 10—20 fil
lért, továbbá időnkint kisebb belépti díjjal különféle mulat
ságok, összejövetelek által lehet alapot teremteni.

Tehát ha a kontároktól véglegesen szabadulni akrunk, 
tereljük ez irányban működésünket, mely után ha nem is 
azonnal, de a közel jövőben a siker, kétségenkivül ha
tározott.

Budapest, 1899 április hó 21.
Tisztelettel 

Foltin Sándor
*

*) Fenti czikket szívesen közöljük, bár nem értünk egyet 
semmiképen sem czikkiró úrral, a kinek nincsen más czélja, 
mint az ipartestületet a kontárok elleni mozgalomba bele
vonni. Ha czikkiró ur jelen lett volna a fodrászmesterek nagy
gyűlésén, bizonyára nem irta volna meg fenti czikkét, amely 
a nagggyűlés szellemével homlokegyenest ellenkezik. Ott 
ugyanis kimondatott, hogy a mozgalom az ipartestület bele- 
vonása nélkül indittatik meg. Tehát segély alap létesítéséről 
szó sem lehet. Egyben kijelentjük, hogy fenti czikket csu
pán méltányosságból közöljük. (Szerk.)

Kim utatás.
A Budapesti borbéiy és fodrász betegsegélyző és temet

kezési egyletnek 1898. évről szóló működésének kimutatását 
alábbiakban közöljük.

Mólyen tisztelt közgyűlés!
Midőn visszatekintünk betegsegély és temetkezési egy

letünk alakítására, mely 1877. évben történt, látjuk, hogy 
kitűzött czélunknak mindenkoron igyekeztünk lelkiismerettel 
megfelelni.

Minthogy ezen idő lefolyása alatt kifizettünk betegse
gélyekre 1752 frt 81 kr. a halotti jutalékokra pedig 1800 frt, 
most már, ha tagjaink csekély számát tekintetbe vesszük, 
bizon3’itva láthatjuk humánus létünk jogos voltát eléggé.

De nem szabad elfelednünk, hogy úgy a betegsegély- 
nyujtás, mint a halotti jutalék, előbbi 5 frtra utóbbi 40 írtról 
00 frtra, később 80 frtra lett fölemelve, jelenleg pedig a vá
lasztmány azon kedvező helyzetben van, hogy a halotti ju
talék felemelését 100 frtra ajánlhatja.

Törekvésünk fő irányelve mindig a takarékosság lévén, 
annak gyümölcse hat bővebben az összes tagtársainknak 
jovoltára. Pedig többször találtatott ki, megróván még a ta
karékosságunkat is és ez adá meg egyletünknek szilárd alap
ját, ez teszi, hogy ma tőkéje oly magasan áll kevés bevi
telei daczára, hogy bátran mondhatjuk, idővel még többet 
is fog nyújthatni, csak vezetése takarékos, önzetlen és tiszta 
jellemű legyen, akkor ezen egylet idők folytán kimagasló 
helyet vívhat ki magának az egyletek közt a segélyezés ki
bővítéseivel.

A humánus egyletekben igen gyakran sivár vezető lel
keket a mai korban kell látnunk, mily megdöbbentő hatással 
van az összes társadalomra, jelenleg vizsgák alatt vannak 
az összes humánus egyletek, hol helytelen kezelés, másra 
fordított ‘költségek voltak az irányelvek, azok fel lesznek 
oszlatva, mi önérzettel tekinthetünk szeplőtlen múltúnkra, 
mi a tagjaink pénzét sohse fecséreltük hiábavalósagokra a

mi 13 éves elnökségünk a takarékosság mintaképét nyújtja, 
iparkodtunk alapot gyűjteni, hogy ma-holnap annál többet 
nyujhassunk egyleti tagjainknak, mily kimagaslóan áll cse
kély tagjai számarányához képest ma pénzállásunk, pedig 
mi oty csekélyét kapunk és veszünk tagtársainktól.

Ha ezután nem támadják meg önérzetünket, gyámság 
által nem sülyesztenek, továbbra is készséggel vezetjük egy
letünket, de ha önérzetünket megtámadják, az uj ellenőrzés
sel sehogy sem lehet elfogadnunk, ha túlozva lészen.

Betegsegély egyletünk az elmúlt évben keveset lett 
igénybe véve, úgy a betegsegélyezések, valamint az elhalá
sok által, ennek folytán egyleti vagyonunk a lefolyt évben 
273 frt 5 krral gyarapodott.

A halál kiragatta sorainkból Zeilner György disztagun- 
kat és Ritter Ferencz rendes tagunkat, nyugodjanak békében.

Fogadják az összes közreműködők legszivélyesebbb kö-
szönetemet.

Budapest, 1899. márczius 15-én.
Reisz Antal.

A budapesti borbély- és fodrász betegsegélyző és te
metkezési egy let árv pénztár kimutatása.

1897. évrőli pénzállás... ................... ...
Perzsely üléseken ........  ................... ...

Mihelits József, ellenőr.

994 frt 37 kr.

Bevétel.

Heti illeték 1897. évről

Kiadás.

Szegény gyermek egyletnek ............. ...
Szelvény- és jegyzőkönyv ....... . ... ...
Nyomtatványok ....... . ... ... ..............
Budapesti és Aradi fodrász ifj. belépt. ... 
Végtiszteleti költségek ... ... ... ... ...
Zászlórúd tok felirattal ..........................
Erzsébet királyné szobrára ... ............ .
G fáktya beszerzése....................... .
Gyászmise elhunyt tagokért....................
Évi járulék a testületnek ...................
Orvosi vizsgálat ..............................
Pénzbeszedő renumeratiója ........
Apróbb kiadás ....................... ...................

. 949 frt 99 kr.
3 yy 58 yy

2 »> 49 yy

. 38 31 yy

.. 994 frt 37 kr.

.... 84 frt G9 kr.

tál, árva atya.
Tt £3

1

kr. Összeg

1.

6959 frt 27 kr.
93 yy 20 yy

213 yy 50 yy
278 yy 58 yy

7544 frt 55 kr.
kr.

80 frt __ kr.
90 yy G8 yy

5 »» — yy

8 yy G5 yy

1 1 yy 50 yy

5 yy 05 yy

G yy 50 yy

10 yy — yy

10 yy — yy

G yy 55 yy

G yy 70 yy

50 yy — yy

5 yy — yy

15 yy — yy

1 yy GO yy

7232 yy 32 yy

7544 frt 55 kr.
Felülvizsgáltuk és helyesnek találuk 

Budapest, 1899. márczius 15-én.
Horváth Ferencz, titkár. Reisz Antal, egyl. elnök.
Lulay Ádám, pénztárnok. Flesch Péter, számvizsgáló.

Fenti betegsegélyző valóban megérdemli, hogy a szak
társak részéről nagyobb pártfogásban részesüljön, mert bi
zony a csekély 10 kr. heti befizetésért sokat nyújt.



A kon tá r -aposto l.
Le a kalappal, ha oly férfiúról van szó, aki azért szü

letett meg, hogy az emberiséget szenvedéseitől megváltsa. 
Óvári József! Van-e valaki közülünk a ki e nevet nem is
merné. Hol lenne iparunk, ha e nagy férfiú véletlenül meg 
nem született volna. A kereszt viselése volna osztályrészünk, 
ha a sors véletlenül nem mutatja meg az utat Óvári József 
urnák hozzánk.

Dicső férfiú ! Apostol ! Oh, hogy imádjuk a Teremtőt, 
hogy hozzánk vezérelt Téged. Hát még a kontárok, ez a el
nyomott szegény osztály, hogy áldja a nevedet, mert közi- 
béjük mentél, hogy a fájdalom könnyeiket megszáritsd. 
Óvári József! Neved a kontárok között már nemcsak puszta 
név, hanem fogalom, amely hallatára térdre roskad a leg
büszkébb hidalgó is. Dicső férfiú ! És Te még köztünk ma
radsz ? Igen, mert boldogítani akarod ugy-e bár azon embe
reket, akiket mi kontároknak neveztünk el és méltók te hoz
zád ? Oh bocsáss meg nekünk, hogy hadjáratot indítottunk 
azok ellen, akik Te véled egyenrangúak.

Azt a meghívót amelyet kibocsájtottál híveidnek, ime 
itt közöljük a „ sajttakaróban “ , hadd lássa a világ, hogy Te, 
a ki oly nagy vagy, minő remek módon akarod azokat bol
dogítani, akik méltók Te hozzád.

Figyelem !
Budapest. 1899. április hó 22-én.

T. ez.
Bizonyára t. Czirnnek is tudomása van arról a 

mozgalomról, a melyet a budapesti borbély mesterek 
indítottak az általuk elnevezett kontárok ellen. Es ez 
ügyben egv csárdában össze is jöttek és kerületi biz
tosokat is választottak, a kik a kontárokat ellenőrizzék. 
Miheztartás végett, előre is van szerencsénk értesíteni, 
hogy egy csárdában borbélyok által borbélyokból meg
választott biztosnak (borbélynak) semmi joga nincsen 
az ön üzletében betolakodni és ha mégis oda jönne, 
úgy őt egész egyszerűen kiutasítani szíveskedjék.

Miután ezek az urak még tovább is mentek és a 
„Fodrász Újságnak“ csúfolt sajttakaróban az általuk 
km tároknak elnevezett tisztességes adófizető polgárokat 
mindennek elmondanak, becsületükben sértegetik, ezt 
megtorlás nélkül hagynunk nem szabad. Miért is kér
jük az ez ügyben 1899. évi április hó 24 este / óra
kor (V. kér. Lipót körút 8. szám alatt levő) Spiczel 
Károly féle vendéglő külön helyiségében tartandó fon
tos értekezleten haladéktalanul megjelenni.

Teljes tisztelettel
az egybehívok.

Oh, bárcsak minden iparágnál volnának oly nagy és 
magasztos férfiak mint le  — Óvári József kontár-apostol.

E pour si muove !

V e gye s  hirek.

A  „Fodrász Ú jság“ szerkesztősége f. é. május hó 
1-től VI., Laudon-utcza 7. szám alatt létezik.

Harcz a kontárok ellen. A nagygyűlés alkalmával meg
választott 100 tagból álló végrehajtó bizottság múlt hó 21- 
én délután 4 órakor tartotta ülését a Krupka-féle kávéház 
külön termében. Többek között elhatároztatott, hogy kül
döttség utján felkéretik az ipartestület elnöke, hogy a végre

hajtó bizottság tagjai részére igazolványokat szolgáltasson ki 
a kontárok ellenőrzésére.

Az ülésen oly lelkes hangulat uralkodott, hogy biztosra 
vehetjük, miszerint a fodrászok e mozgalma sikerre fog ve
zetni.

A szaktársakon múlik, hogy komoly összetartással és 
az ügy iránti szeretettel támogassák azoknak a törekvését, 
akik kiadták a jelszót, hogy : pusztuljanak a kontárok !

A fodrászsegédek önképzőköre múlt hó 14-én tartotta 
rendkívül nagy érdeklődés mellett tisztu jitó közgyűlését. 
Elnök lett : Ráülik József, alclnök : Szabadics Károly, pénz
tárnok : Kolozsy József, titkár : Reizinger Béla, Il-od titkár : 
Rakovies Jenő, könyvtárnok: Konta Döme, gazda: Pauli
Gyula.

K ü lön fé lék

A legnagyobb szakái boldog tulajdonosa M. Sámuel 
Hanaker pensilvaniai szivargyáros. Negyvennégy hüvelyk 
hosszú a szakála, amelyet . télen a mellénye alatt visel. 
Mister Hanaker nagyon meg van elégedve a szakáiéval, csak 
az bosszantja, hogy minden nap egész sereg szerelmes leve
let kap, amelyben már — nem sok öröme telik.

„Habverő" —  sértő kifejezés. Ezt állapította meg a 
berlini esküdtszék egy csoportja. A tényállás a következő : 
Osztermann laptudósitó lapja oly hirt közölt, miként a reichen- 
dorfi borbélynak és sebésznek, Rotbergnek miközben egy 
pácziensénél foglalatoskodott bicziklijét lopták el. A czikkecske 
fölött e czim ékeskedett: A reichendorfi habverő kerékpáron. 
Az önérzetes fodrászt ez oly annyirá bántotta, hogy a vélt 
sértés miatt magánvádat emelt. A vádlott tagadta sértő szán
dékát s arra hivatkozott, hogy panaszos tényleg borbély és 
saját maga szappanozta be s beretválta kliensei arczát ; 
ezenfelül Berlinben s egyáltalán egész Németországban dívik 
a borbélynak habverő elnevezése s ilykép senkinek se jutott 
még eszébe ezt becsületsértésnek venni. Ez állítás helyessé
gét az esküdtszék elnöke nagy határozottsággal czáfolta meg, 
hangsúlyozván, hogy az esküdteknek pillanatnyi kételye se 
támadhat az iránt, hogy az inkriminált czikkben sértő szán
dék lappang. Erre való tekintettel pedig a vádlott lelkére be
szélt, hogy igyekezzék az ügyet békés utón elintézni, mire 
ez panaszostól bocsánatot kért s a perköltségek viselésére 
kötelezte magát.

— Egy galíciai pasa. Az összes lembergi lapok egy 
botrányos pörről adnak hirt, mely a galíciai pasa-gazdálko
dásra élénk világot vet. A nadoorskai járásbíróság VVolf 
Blau ottani borbélyt Haleczky kerületi kapitány panaszára 
becsületsértés és rágalmazás miatt két havi fogságra ítélte. 
Az elitéit azonban fölebbezett és a staniszlaui kerületi bíró
ság teljesen fölmentette azzal a megokolással, hogy a vádlott 
azoknak a tényeknek a valódiságát, melyek miatt a kerü
leti kapitányság rágalmazásért bepörölte, teljesen bebizonyí
totta. A kerületi kapitány öt éven át ingyen beretváltatta 
magát Blauval és mikor ez a hatodik évben fizetést követelt, 
azzal fenyegetődzött, hogy a borbélyt adószekaturákkal 
tönkreteszi. Tényleg megtiltotta alárendelt hivatalnokainak, 
hogy Blau szolgálatát igénybe vegyék, az állatorvost pedig 
eltiltotta attól, hogy Blaut asszisztensül használja műtétek
nél, bárha a helységben más erre alkalmas személyiség nem 
volt. Végre pedig az adókivető bizottságnál kijárta, hogy 
a borbélyra tízszeres adót vessenek ki és bár ezt a kivetést
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a pénzügyigazgatóság mcgsemniisitette, ennek a végzését 
nem kézbesítette és a borbély műhelyében az annak mester
sége gyakorlásához szükséges eszközöket önhatalmúlag lefog
lalta. A stanislaui törvényszék konstatálta, hogy a kerületi 
kapitány hivatalos hatalmával visszaélt és igy most hivatal
ból kell ellene az eljárá-t megindítani.

Hajnyiró és paróka készítő. A küzdelem a létért örökké 
tart, de mindig meg is volt. Egy újítás műszaki téren vagy 
csak a divat terén mindan időben elkeseredett küzdelmet 
idézett elő azok közt az iparosok között, akiknek ez az ujji- 
tás szolgált, illetőleg hátrányára volt. Ez az ekszintencziális 
harcz nem mai keletű. 1825 körül történt, hogy a természetes 
hajviselet ismét győzött a paróka fölött. Akkoriban egy német- 
alföldi faluban élt egy parókakészitő s egy hajnyiró. Mind a 
kettő nagyon különös czégtáblát akasztott a boltja elé. A 
parókakészitő Absolont ábrázolta, amint hosszú sörényével 
beleakadt egy fa ágába és ott mi ~adt ftigve a inig nyomo
rultul elpusztult, mialatt lova elvágtat alatta. A kép alatt ez 
a fölirat volt olvasható : „így jár az, aki nem hord parókát!“ 
A hajnyiró vagyis a borbély czégtábláján viszont egy ember 
fuldoldott a vízben, egy neufundlandi kutya odaszaladtjhozzá, 
hogy megmentse, beleharap a parókába, s ez a szájában 
marad, a szerencsétlen ember azonban belefulladt a vízbe. E 
történet morálja pedig szintén rajta volt a czégtáblán és igy 
hangzott: lg}' jár az, aki parókát hord !

Szerkesztői üzenetek.
M J. Budapest. A beküldött meghívót köszönjük, bár 

más oldalról is kaptunk egyet és amint láthatja, fel is hasz
náltuk. Hogy mit tegyünk azzal az emberrel ?

Ugyan kérem, csak nem tart bennünket ideggyógyászok

nak hogy utasításunkra azt a kontár apostolt valamely in
tézetben internálhatjuk. Tessék elhinni, ha hatalmunkban al- 
lana megvizsgáltatnánk őt, mert megvagyunk róla győződve, 
hogy beteg és alighanem paralyzis progressivaban szenved. 
Szegény !

Egy segéd ! Jó kivánatait köszönjük. Higyje el, hogy le
vele megörvendeztetett bennünket, mert az értelmiségnek 
igazi jelét láttuk benne. Hogy önök velünk lesznek ? T udtuk 
mi azt úgy is, mert megvagyunk győződve teljesen, hogy a 
segédi kar nem örvendhet a kontár inváziónak. De aztán a 
lelkesedés kitartó legyen ám.

Üdv !
F. M. Budapest. Arról ez ideig még nincs tudomásunk. 

Talán jön.

Felelős szerkesztő: Leich ter L ip ó t 
Beim unkatársak : Hermann János, R é th ly  Árpád és 

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

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

VII., Vörösm arty-utcza 17.

y  ifin t*G B  J Ó  Ü i f l l C t

nagyobb városban, nagy és elegáns kundsehaft-kör- 
rel, melynek nagyrésze katonatiszt, minden concur- 
rentia nélkül áll és tulajdonosának fényes megélhe
tést biztosit, családi körülmények folytán eladó. — 
Bővebbet a kiadóhivatal.

£  & 4V 4- 4  4 ' 4  4V 4V 4 ' 4V 4 ' 4  4r 4 ' 4V 4V 4  4V

X X
12égi jó  hírnevű, többszörösen  l^itün tetett Szel^ula-féle

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

gokban bárhová bérmentve szállítva 2 frt 50 krért ajánlom.

T o v á b b i  k ü l ö n l e g  e B s é g e m  :
tu c z a t  f i i  kr.

Brillantin  díszes kiállításban liliom virág

illattal, nem romlik soha, nagy üvegekben 

M agyar bajusz-pedrö nagy brill, üvegb. 
„ „ „ erősebb bajusznak

2.40

1.80

2.4 T 

9.—

tuczat frt

K eleti ha j festőszer biztos rögtöni hatás
sal, szőke, barna, sötétbarna, vörös és 
fekete színnek . 1 üveg 1 frt 20 kr. 14.

Tanain o la j a haj kihullása ellen 1 üv. 50 0.
Fejkorpa  v iz  hajkorpa ellen 1 „ 50 0.
F e j korpa kenőcs „ „ 1 tégely 30 3.
Szörvesztő  tökéletesen ártalmatlan 1 tiv.80 9.Arany haj viz . . .  1 üveg 75 kr.

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

Rendelések czime: 3  Z  <3 i f e  "U L  1  I M I  6  X

Budapest, Váczl körut 55.
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Figyelmeztetés!

Méltóztassék szives tudomásul venni, hogy az 
immár Istenben nyugvó boldogult férjem : Dankovszky 
István űr által 20 év előtt alapított:

ha] és illatszer-üzletet nagyban és kicsinyben
ugyanazon bejegyzett ezég 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,

Kiváló tisztelettel

Dankovszky István özvegye 
V., Wurm utcza 5.

Árjegyzék Ingyen és bérmentve.

♦>c<xxx<x<x>c<>oooc<xxx>coococ<>x>xx>oc<x<>oooc<x^

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

Miért kedvelik? — Miért használják?
-o A Jászsági bajuszpedrőt! >
TSQ3
C LM Ü I 1 E K T  J Ó ! !

ET.“S
CD

cn=5 Mert semmi körülmények között sem keményszik
G3JC meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban cn

’5? megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. cn

‘CÖ
cn Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő CO'
ISI
co anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. cr
*03 Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál zz
coCD fogva bárkinek is ajánlhatom. cn

ISI
J. Fehér, barna és fekete színűben : kis doboz 15 kr. nagyobb CD

-CZ doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33"/0-ot és ingyen csomago- —i
c lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentességet is biz

tosítok ltor«l:iM János gyógyszerész
Jászberényben

O:

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

Sffirdetésefi
e la p  s z. á m. á. r a, f e l v é t e t n e k

a k iad óh iva ta lb an :

FIASNER LAJOS
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-ksrssksdéss és müköszörülése 
B u d a p e s t ,  V II., J ó z s e f - k ö r u t  21.

Ajánlja s
BorotválÓké8 jellel : Bengal.
Johnson, Dodge, 7 csillag,

Johnb.irber, Pearson 
Kronwolt, P:'e fen, Joht.- 
heilfori, stb legjobb üb ősre 
köszö-üléssel minden szé
lességbe 1, darabja 1 60,
170, i  — , 2.25, 2 80,

3 — fri
Borotválókes franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborotvalni 
v.dó, darabja 1.— , 1 25.
1.50 1.80, 2.—  , 2.25 2 50 
3 , 3.40, 4 — , 5.— Irt,
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagysagb ui, darabja 1 40,
1.70. 2 - ,  2 10. 2.50, 2.70,

3.— , 3„40 frt.
Báriyánt Hajvágógép 5 —
Báriyánt Szakálnyiro 8.50 
Amerikai Hajvágogep 5 50 
Amerikai Szakálnyiro 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 -  v.25,
2.50, 2 80. 3 .-  , 3 50 frt.

Hajfodoritóvas nemet és valódi franczia, 
darabja .40, -  50, — .60 kr.

Köpölyvas darabja 4 — 4.50, ö.— , 5.5<>,
6.— , 6 50, 7.50,8.— f t.

Ervágó darabja 1.40, 1 50, 2. — , 2 50,
2 80, H írt.

Fogszerszamok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.S0, 3.
4 írt Fog-vasfogó, (német és előrajz után is) darabja 1.50. 1.80, -■
2.25, 2.50, 2.80. 3.— frt

Köszörülések ára:
Boro'vakés öblösre köszörülése és franczia köszörülésé ;<0, 60 

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

Megrende lések  v idékre gyo rsan  és pontosan eszközöltetnek

Budapest, V II., Vörösm arty-utcza 17.

©5a ©5a 3 a  ©5a ©5a eta  ©£a ©Xa ©£a ©£a ©£a ©1

Ifi U  I )  A  P  E  § r, V II I . ,  B A  R O S S - E T C / z  A  5. N /  A  B

m

m
* 3
Oá

Első magyar
villany és légszesz erővel berendezett

borotva homorú -í̂ öszöriiCdc'je.
J^czé\ á v u  r a k t á r .

jg^** 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 hajuszkáitövei lekötni, igen hiányos volt, mei t a csinos 
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága : meg néhány órára sincsen biztosítva, hzen nag\ bian> ’ Fot 
sok kísérlet alapján oly jó illatú folyadékot találtam fel, mely a bajusznak, a kötő aha <u o a a 
ját és helyzetét 2— 3 napig is képes fenntartani, daczára, hogy c folyadék nem ragad es nem 
zsíros. Többi jó tulajdonságainál fogva ezen czikk minden fodrászterem szoros szükségétéi s<>ze 
fog tartozni és úgy az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüsége következtében szívesen 
fog vétetni.

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

,,CHIC ‘ bajuszerösitö már 'nőnapok óta kitűnő sikerrel és általános elismeréssel próbáltatott 
ki és ma már majdnem teljesen bevezetett czikk, mely általános kedvcltségnek 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‘ bajuszerösitö, a bajuszt 12— 3 napig a kívánt helyzetben tartja.

Jó tu la jdonsága 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 „CHIC“ bajuszerősitővel bedörzsölnek és nyomban ra 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 
megközclithctőleg sem éretett el, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más leg
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszsze.

f e l t a l á l  ó j a :  I D  i G t T T á l l
illat szer ész

Budapest, V. kér., Wurm-utcza 5. szám.
Ugyanott kapható a födi ász és borbély szakmába vágó összes kellék és berendezés leg

jobb minőségben és mégis igen előnyös árakon. Valódi franczia és amerikai haj és szakállvágó gé
peim ára tudvalevőleg majdnem negyedrészével alászállt. A többi fodrász és borbély eszközök is, 
tömérdek külföldi bevásárlásaimnál fogva is előnyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

A/, ilhitászat legkiválóbb különlegességeim a következük :

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

Viaszkhajkenőcsök, Hnjfcstőszerek, Briilantinek, Bajuszpedrőn, Bandaulinek, Vinaigerek Toile'te szappanok, Aelherikus olajok 
Legújabb eszköz es illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

Nyom. Nagel István konvx nyotiKiajáhan, Budapest. Vörosmarty-utcza 17.




