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FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

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

Minden pénzbeli küldemények, hir
detések, fe szólainlások a kiadóhi

vatalhoz imézendők.

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.

Előfizetési dij: 
Hp ész évre  4  irt 
Fé l évre  2 frt 
N egyedévre  I tV 
Ktryes s'/.nm ára* 
20  kr. Kapható a 
kiadóin v a iái hau.

Szerkesztőség:
VI., Laudon-utcza 7. sz.

A lap szellemi részét illető közle
mények a szerkesztőséghez eznn- 

zendők.

Megjelenik minden hó l-én és 15-én.

ipartestület ta.g-ja.1 se lapot dijmentesen lapját le.

Csak azért is előre!
(L.) Meghúzták a kontárok a lélekharangot. 

Végünk van. A múlt hónapban tartott ülésükön el
határozták, hogy följelentést tesznek az ipartestület 
ellen, mert szerintük ő kezdeményezte az ellenük 
megindult mozgalmat. Elhatározták azt is, hogy a 
„Fodrász Újságé ellen sajtópert indítanak, meri 
egy glédába helyezte őket a kétes existencziákkal.

Az ipartestület vezetősége is, meg mi is vajmi 
keveset törődünk a kontárok fenyegetéseivel, előbbi 
azért, mert tudvalevő dolog, hogy semmi köze a 
mozgalomhoz, mi meg nem félünk egy oly cso
porttól, a kik egy, a más zsírján élősködő apostol 
vezérlete alatt kergetik csődbe az iparáért megküz- 
dött iparost.

Hiába húzza generálisuk a lélekharangot, mi 
addig nem állunk meg, inig iparunkat meg nem 
tisztítjuk. Nem azért tiiztük ki czélul a kontárok 
kiirtását, hogy Óvári úrtól megijedjünk és a zász
lót eldobva, elszaladjunk. Egy ily nagy gyermek 
ficzkándozása nem önt belénk félelmet. A „Fodrász 
Ujság“-tól azon jogot, hogy a szaktársakat a tettre 
buzdítsa, semminemű fórum el nem veheti, mert 
ez a lap a szaktársaké és azok érdekeit megvédeni 
kötelessége.

A mi czélunk szent, tehát nem ismerünk olyan 
akadályt, mely utunkban gátolna. Fenyegetődzéssel 
elijeszteni nem hagyjuk magunkat soha. Ha ezt 
megtennénk, úgy nem volnánk érdemesek szaktár. 
saink bizalmára. Szemébe nézünk majd annak ide. 
jén azon büntető fórumnak, hogy bűnösök va
gyunk-e akkor, a midón azok érdekét kívántuk 
megóvni, a kiknek a sors velünk együtt oly ipart

adott, a melyért csak küzdeni kell, de belőle meg
élni nem lehet, mert egy oly sereg ragadta el pré
dának, a mely más utón megélni nem tud. Majd 
megmondjuk annak idején, hogy nem rágalmaz
tunk, hanem igazat állítottunk, amikor megmon
dottuk, hogy iparunk gyökerét a kétes existcncziák 
rágják és lehetetlenné teszik a képesített iparosnak 
a megélhetést.

Mindig lesz annyi bátorságunk, hogy azt meg
mondjuk majd ott is.

Addig, mig a szemetet el nem hordtuk ipa
runkból, addig mig az Óvári-féle csemeték fogják 
rázni a fánkat, addig mi meg nem állunk. A mi 
fánknak a gyümölcsét leszedni nem hagyjuk. A 
fodrász ipart nem engedjük közprédává tenni, ha
nem dolgozni fogunk tovább, hogy tulajdonosainak 
birtokába jusson. Azt a tüzet, a mely bennünk ég, 
egv jöttment csoporttol eloltatni nem hagyjuk. Az, 
ki egy szent ügy szolgálatába szegődik, és czélul 
tűzi ki az eszme megvalósítását, azt olyan Óvári- 
féle kaliberű emberek megijeszteni nem tudják. 
A zászlót kezünkben tartjuk, szaktársaink össze- 
sége mögöttünk áll és készek erejüket megfeszíteni, 
hogy iparunk megtisztuljon.

Tehát nem volnánk komédiások, ha megfut
nánk akkor, a midőn a czél oly közel van, a mi
kor látjuk az elébünk varázsolt képet : megtisztí
tott iparunkat ? Hiába erőlködik Óvári József kontár 
apostol ur az ipartestületet is a peres útra vinni, 
tisztán áll az azon az erkölcsi magaslaton, a hová 
az ő köpködése nem ér fel.

Ha a törvény kényszert is alkalmazott az ipar
testületre, hogy az Óvári-féle társaságnak is szabad 
bemenete van oda, de arra nem kényszerítheti a
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világ semminemű törvénye, hogy a kontárok léte
zését üdvös dolognak tartsa. Az ipirtestület elöl
járóságának elegendő értelem-ereje van" azonban, 
hogy hivatalosan mozgalmat nem indit ellenük, ha
nem rábízza azt a szaktársakra, hogy öntudatuk 
folytán maguk kezdeményezzenek olyant. Óvári 
urnák az egyszer (?) tehát dugába dóit a terve, 
hogy az ipartestületet pelengérre állítsa, be fogjuk 
tudni bizonyítani mindenkor, miszerint az ipartestü
let a mozgalomtól teljesen távol áll.

A mi mozgalmunk nem vezényszóra indult 
meg, hanem a jogos panasz adta ahoz az impulzust. 
Hozzáfogtunk a gaz kigyomlálásához, mert meg
lazult bennünk a jövőben vetett bizalmunk. Kilép
tünk a porondra, mert látjuk iparunkat a sárban 
fetrengeni és látjuk a becsületes munkában meg
őszült szaktársainkat, hogy a kontárok betolako
dása folytán elveszett a megélhétéstik biztosítéka. 
A köznapiság honából kiléptünk a hareztérre, mert 
nem látjuk már családjaink részére a jövőt meg
vetve.

A kényszer, az élethez való ragaszkodás 
nyomta kezünkbe a fegyvert és nem az ipartestü
let. Nem szabad elfelednünk, hogy a létfentartás 
biztosítékát csak akkor nyerjük el, ha az Óvári- 
féle szaktársakat kipusztitjuk. Tehát ne hallgassunk 
egy kontárapostolnak jajkiáltásaiia, hanem tartsunk 
össze és munkálkodjunk. Csak azért is előre !

A  női sz a k ta n fo ly a m  m egnyitása.
E hó 15-én lép életbe, az ipartestület legifjabb 

alkotása, a női szaktanfolyam, amely azon nemes 
czélt van hivatva előmozdítani, hogy szaktársaink-

Táicza.

Ip a ru n k  hanyatlása .
Iparunk ma már csak egy elkorhadt törzs és nem hajt 

többé virágot. A jövő előttünk mély homályba van burkolva, 
mert lassankint a megélhetés biztosítéka sem marad meg 
számunkra. De a csőd hamarabb fog beálni iparunknál, ha 
erős kezekkel és egy kis önfeláldozással nem segítünk rajta. 
Iparunk hanyatlását a kontár sereg idézte elő föképen, de 
nagyban segédkeztek nekik a tisztességtelen verseny clő- 
időeői, akik pár krajezár fejében kegyelmes titulust is osz
togatnak vendégeiknek, mint afféle koronás fők. És vájjon a 
bérletjegyek árának való leszállítása hasznára vált-e iparunk
nak ? Hisz sok fodrász iparos oly olcsón dolgozik manapság, 
hogy bámulni kell rajta, miszerint a terheket elviselni bírja 
még. 1— 1.20 kr. havi bérlet nem a legolcsóbb ár ma
napság.

Ha iparunkat az erkölcsi magaslatára emelni akarjuk, 
úgy első sorban becsüljük meg önmagunkat. És ezt úgy 
érhetjük el, hogy munkánkat, ha nem is túlságosan, de meg
fizetettjük. A sarki hordár többre becsüli szolgálatait, mint

I nak, (tekintet nélkül főnök vagy segédi minősé- 
| gükre) nejeit és 17 éven felüli leányait a női fodrá
szatban kiképezze.

Ezzel nemcsak a családfő anyagi érdekeitakar
juk előmozdítani, hanem egyszersmind lehetővé 
kívánjuk tenni azt is, hogy idővel minden kereseti 
forrást, amelyet szakmánk magában rejt, szaktársa
ink birtokába juttassunk, mert a kontárkodás e té
ren is annyira felburjánzott, hogy az Isten a meg
mondhatója. Talán sehol másutt nem létezik az, 
hogy szakmánknak ezen igazan ápolásra méltó ki
egészítő része annyira parlagon heverne, mint nálunk, 
ahol a női fésüléssel és a hajconfekczió készítésé
vel, illetve annak eladásávál tényleg csak egyes 
szakemberek foglalkoznak. E szomorú és tovább 
nem tűrhető állapot ellensúlyozásaképpen léptette 
életbe az ipartestület jelenlegi vezetősége, ezelőtt 
egy pár évvel a segédi szaktanfolyamot, amelylyel 
már is szép eredményeket ért el, s most ugyancsak 
szaktársaink sanyarú anyagi visszonyai késztetik 
arra, hogy e női szaktanfolyamot létesítse, amely
nek látogatóit díjmentes oktatásban kívánja része
síteni.

A tanfolyam vezetősége Réthly Árpád elnöksége 
alatt, Szabados József és Burprich János előadókból, 
Molnár Lajos és Maróthy János felügyelőkből fog 
áilani. Ezen érdemes férfiak nevei elég biztosítékot 
nyújtanak arra nézve, hogy ezen újabb intézmé
nyünk hivatásának meg fog felelni. A tanfolyam 
időtartama két hónapra terjed és pedig junius 15-től 
augusztus 15 ig s a hallgatókra való tekintettel dé
lután 2 — 5 óráig- Miután a hallgatók száma a 24-et 
meg nem haladhatja, felhivatnak mindazok, akik a 
tanfolyam hallgatói kívánnak lenni, hogy abbeli 
szándékukat mielőb jelentsék be, vagy Réthly Árpád 
urnái, vagy az ipartestület helységében Váry urnái, 
ahol is bővebb felvilágositással készséggel szol
gálnak.

mi fodrász iparosok. A legtiszteségesebb kiszolgálásért any- 
n3'it kapunk sokszor, hogy esetleg rá is fizetünk.

1 isztességes ár meghatározást leéli teremtenünk lega- 
áftb a bérletjegyekkel. Nem szabad tétlenül néznünk, hogy 
párunk \jiint halad a megsemmisülés utján. Össze kell tarta
nunk és be kell látnunk végre, hogy iparunkon csak önma
gunk segíthetünk. Iparunk fölépítésén a segédi karnak is 
munkálkodnia kell. Most, amikor a legjobb alkalom kínálkozik, 
hogy a kontárok kiirtásával iparunk föllendüljön, mutathatják 
meg legjobban, hogy szivükön hordják az ipar érdekét. Se
gédkezet kell nyujtaniok a főnököknek, hogy a megindult 
mozgalom czélhoz vezesen. Megkell tisztítani iparunkat, hogy 
az büszkén hirdesse kitartó munkánkat.

Addig dolgozunk mig az a elkorhadt törzset feltámasz
tottuk, uj életre ébresztettük, hogy ismét gyümölcsöt termeljen. 
Ne a gyomor, hanem az ipar érdeke és a közjó szolgálatá
ban elvégzendő munka legyen a czél. Értsük meg egymást. 
Ne lássunk egymásban ellenséget, hanem oly testvéreket, 
akik hivatva vannak közös erővel a közös érdeket előmoz
dítani. Mutassuk meg, hogy bár társadalmilag elszigetelve 
állunk, de ha kell és iparunk megköveteli, ugv dolgozni is 
tudunk érte. Ugv legyen !
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A kon tá rok  ellen.
A kontárok ellen megindított mozgalom tárgyában 

kibocsájtott aláírási iveket a következő szaktársak írták alá 
s kötelezték magukat, hogy a határozati javaslat értelmében 
junius 30-án túl kontárnál alkalmazásban lévő segédet néni 
fogadnak fel.

Alaburits Sebestyén, özv. Alb Jánosné, Alzner Márton. 
Arndt Henrik, Augenfeld Lajos, Auth József, Bácsi István, 
Bacsányi József, Back Sándor, Bartos Ádám, Bartha János, 
Bartl Antal, Bárány Lajos, Bauer Ádám, Baumann Károly, 
Baum Fülöp, Bayer Vendel, Bayler Józef, Bednarik István. 
Biller Károly, Binder Miklós, Binder József, Broch Zsigmond, 
Brattinger János, Brammer György, Brenycha Ármin, Brkits 
János, özv Buch Frigyesné, Buchert Miklós, Buchert Péter, 
Burkó Vincze, Busch Pál, Büllős Károly, Charle Miklós, 
özv. Cseh Johanna, Dienes Kálmán, Diók József, Dollenez 
Béla, Dudits Gusztáv, Echten Ágoston, Echten Ferencz, 
Effenberger József, Ergh József, Ernhaft János, Éles József, 
Fehér Pál, Fauszt Mihály, Fehér József, Fehérvári András, 
özv. Feiszthamel Antalné, Fekete Ádám, Fekete János, 
Felvinczy Miklós, Ferling Ferencz, Feszner József, Fischer 
Dániel, Flescli Domonkos, Fleischer Adolf, Fleischer Samu 
Fölkér Alajos, Frey Ferencz, Fridrich Rezső, Fülöp János’ 
Gablini Antal, Galaba József, Gelcz József, Fuchs János, 
Gergely Lukács, Ging Mihály, Grzybovszky Ignácz, Glasz 
Vilmos, Glatz István, Gajárszky József, Gold János, Goldberg 
Izsák, Gertner István, Götz Benedek, Geringer Péter, 
Goldsmied Lipót, Gorlicz Ármin, Götz Henrik, Götz Benedek 
Götz Mihály, Harter János, Haskó István, Hauszdorf József 
Heich Miklós, Hepp Ádám, Herschaft Frigyes, Hermann 
János, Hermann Miklós, Hirschfeld Vilmos, Hoch Henrik. 
Hochmann András, Horácsek Ferencz, Horváth Ferencz' 
Hozlinger Gyula, Ilics Döme, Jáger Ferencz, Jack Péter’ 
Jakobi Antal, Hochung Keresztély, Joszt Mihály, özv. Josz" 
Miklósné, Kabakovics György, Kalikin József, Kompf, József, 
Kalinin Miklós, Kapás János, Katzler Péter, Kaup István, 
Kazányi Vilmos, Kempf Jakab, Kern Venczel, Kiss Ferencz, 
Kinczer Ágoston, Kiszler Péter, Kivovics Károly, Klein Miklós, 
Klekner Ferencz, Klopstein Mihály, Klug Jakab, Knébl 
Rezső, Kocsis Béla, Kotre Péter, Könyvhegyi András,
Kratochvilla Ferencz, Krachtusz Ferencz, Krámer Mihály, 
Krenim Mátyás, Kreuter Miklós, Krimin Mátyás, Kruch Péter, 
Kudlik Miklós, Kulcsár Zsigmond, Kvapil János, Lackcnbacher 
Károly, Láng József, Láng János, LangpaulEde, Landenberger 
Pál, Leimstátter Károly, Lemche Mátyás, Lemle Ferencz, 
Lelkes Géza, Leichart József, Leichter Lipót, Lindemann 
Péter, Liszakovszky Dezső, Liszakovszky Lajos, Lőber
Henrik, Madár Károly, Maksa Ferencz, Mancz György, 
Markel Zsigmond, Márik Lajos, Martin Antal, Mandics 
Bertalan, Mayer János, Milbach János, Mihalovics Vazul, 
Mirzsinszky János, Miskey Lajos, Muskát Ferencz, Németh 
István, Neuhrohr Péter, Neurohr Miklós, Neu János, özv. 
Ney Józsefné, Osoha Ferencz, Őry János, Pásztory János, 
Patay János, Perin János, Pauli Miklós, Pauli János, Petri 
Jakab, Petik János, Plette Péter Prekop Ignátz, Rndó
Ágoston, Réder János, Reiter Károly, Resch Márton, Reisz
Ferencz, Ripszáni József, Ritter Mihály, Rothrnayer János, 
Sééniayer Antal, Simkó Mihály, Skalud István, Schreiner József, 
Speicher Ármin, Spitznagel Henrik, Sproncz Adolf, Schenk 
Ignátz, Scherer Dániel, Schlosser György, Schmidt József, 
Schmidt János, Schneider Miklós, ifj. Schnur János, Schober 
Józsefné, Schuszterman Simon, Stahl Miklós, Staud Antal.

Stechlich János, Steigervald Mátyás, Steiner Dávid, Strubert 
János, Strupp Károly, Stumper Fülöp, Szabady Antal, 
Szabó István, Számber Antal, özv. Szarvas Alajosné, 
Szatmáry János, Szauer Tamás, Szauer Mátyás, Szelőczey 
Dénes, Szeemann Károly, Szemere Adolf, Takács Sándor 
Taubner Antal, Tetl János, Till Péter, Tilschneider Konrád, 
Tipold István, Tisza István, Titz Ádám, Titz Gyula, Tud, 
Márton, Ujváry Ignáczné, Urbán Fülöp, Vadas Ádám, 
Walter Domonkos, Waldingbrett Antal, özv VVayand Jánosné, 
Wéber Péter, Wenczel József, VVerkmann József, Wetro 
József, Weyland József, Winkler Ferencz, Wurnilinger 
Henrik, Wurster Antal, Verdes Árpád, Zengraf Miklós, 
Zvctschenstiel Hermann, Zvinger György, Zsivánovics 
Milán.

A névsor folytatását lapunk legközelebbi számában 
közöljük.

A kontárügy/)
(Beküldetett.)

Az a mozgalom, amelyet a fővárosi szak társak megindí
tottak a kontárok ellen, visszhangra talált nálunk is vidéki 
fodrász iparosoknál. Ha távol vagyunk is az ország szivétől, 
mégis napról-napra gondolunk arra, hogy mivé lesz iparunk, 
ha a kontárok terjeszkedését némán, összetett kezekkel néz
zük. A kontárok ellen megindult mozgalom csak akkor válik 
iparunk üdvére, ha az nem csak lokálisan, hanem az egész 
országra lesz kiterjesztve. Mert oda jutottunk immár, hogy a 
kontárok nem csak a fővárosi szaktársaknak nehezítik meg 
a megélhetést, hanem a mi kenyerünket is elvenni igyekez
nek. Nálunk, pl. Körmenden, eme 5000 lakossal biró város
kában már is 2 kontár rezidiál. Az egyik déligyümölcs ke
reskedő és fölcsapott borbélynak. A másik nem déli gyümölcs 
kereskedő ugyan, de nem jobb az előbbinél. Én a magam részéről 
megtettem minden lehetőt, hogy e két kontár megélhetését 
megkeserítsem. Résen vagyok és tudom, hogy helyből segé
det nem kapnak.

De sajnos, mégis kaptak — Budapestről, onnan ahol a 
mozgalom megszületett.

Ne legyünk mi vidéki fodrász iparosok iparunk mosto
hái, hanem sorakoztasson a vezetőség minket is zászlójuk 
alá, hogy mi is munkálkodhassunk a közös ügyünk érdeké
ben. Ha a vidéki szaktársak is egyetértenek a fővárosiakkal 
és közös erővel fogunk a munkához, akkor ne kételkedjen 
senki, hogy a kontárokat kipusztitjuk. Mi is részt akarunk 
azon harczban, amely igaz jogaink megvédését czélozza. Hadd 
vegyüljön a mi hangunk is a budapesti szaktársakéval, 
hogy : pusztuljanak a kontárok !

Szaktársi üdvözletté

Körmend. Várnái Sándor.

*) Alkalmunk lévén czikkirónak óhaját, — t. i. hogy a vi
dék is belevonassék a kontárok elleni mozgalomban, — a 100-as 
bizottság ülésén felhozni és ott elhatároztatott, hogy a moz
galom érdeke megköveteli, miszerint a vidéki szaktársak is 
felhivassanak a részvételre.

Lapunk legközelebbi számában foglalkozni fogunk az
zal, hogy miként óhajtjuk a mozgalmat országossá tenni.

(Szerk.)
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Óvári József
— Beküldetett. —

Ezen név ugyan nem érdemli meg még a nyomda- 
festéket sem, de egy korlátolt észszel és hibákkal teleirt 
„Nyílt levél", mely a napokban került ki a kontárok tábo
rából, kényszerit arra, hogy' szaklapunk hasábjain vele fog
lalkozzam, annál is inkább, miután meg vagyok róla győ
ződve, hogy mindezen ostobaságok Óvári József czérnafonál- 
vékony bölcseségű kontárapostol piszkos tollából kerültek 
ki. Ezt azért tudom oly határozottsággal állítani, mert kép
telen vagyok elhinni azt, hogy Óvári Józsefen kívül más 
hasonló gondolkozása egyén is létezzék a kontárok díszes 
társaságában.

A „Ny il t levél‘‘ -ben összehadart ostobaságokat nem 
akarom itt ismertetni, mert nem akarom, hogy ezen sorok 
olvasói is azon betegségbe essenek, mint jelenleg — pardon 
— születésétől fogva Óvári József kontárapostol (ő t. i. 
agyvelő-sorvadásban szenved). A „Nyílt levél" csak egy 
pontjához akarok nehány szót szólani.

Óvári József azt mondja, hogy „a botnak két vége 
van“ , nos ebben igaza van. De most még csak az egyik 
végével simogatjuk szegény fejét és ha az már lekopott, 
akkor majd a másik végét ragadjuk meg, de azzal majd 
akkor úgy találjuk szegény fejét eltalálni, hogy a hátra
maradt horpadások nagyságától még a legjobb barátai, a 
kontárok sem fognak ráismerni.

Egyébiránt ajánlom Óvári József szabadalmazott ezérna* 
rágicsáló és kontárboldogitó álapostolnak, hogy őrizkedjék 
azoktól az „éretlen tacsKÓktól", mert volt már rá eset, hogy 
egy „éretlen tacskó" nyakát szegte egy tapasztalatokban 
megőszült vén szamárnak.

Ezek után felszólítom Óvári József ész nélkül — par
don — ősök nélkül született szaktársat (?) ha van bátor
sága a névtelenség leple alatt otrombaságokat összehadarni, 
legyen bátorsága ily szamárságok alá a nevét is kitenni, 
másodszor a junius (5-án tartandó gyűlésünkön megjelenni, 
talán szerezhet ott magának a segédboldogitás terén ba
bérokat.

Rostásy Géza.

A kézműves ezéhek czimerei. A ezéhezimer nemcsak a 
ezéhszobára volt festve, hanem ez diszitettette a ezéhhez 
tartozó mesterek házait, korsóit, sőt még a pipáját is. Csak 
egynéhányat említünk föl a sokféle iparágak czéh-czime- 
reiből:

A sütők ezimere többnyirre kék mezőben egy sárga 
pcrecz. Gyakran fölötte lebeg egy korona és az egészet két 
oroszlán tartja.

A könyvkötőké egy sajtó, mely alatt a könyvek könyve : 
a biblia fekszik.

A nyomdászok ezéhének czimeréül III. Frigyes császár 
(1439— 1493) arany mezőben a birodalmi fokete sast enge
délyezte ; karmai között a nyomdászatban használt két esz
közt tart: egy kézirattartót és sorszedőt.

A kölni szücsmesterek ezéhe 4 részre osztott ezimere 
ugró rókát és három sorban a mókusnak irháját tünteti föl.

A kőművesek jelvénye a függő-ón, szögmérő, vakolat
csapó és hegyes kalapács.

A késmtivesek czimerét három kard, mely arany ko

ronával van körülvéve, képezi. Zsigmond királyt a monda 
szerint egy késmüves mentette ki a török kézből. Hálából 
életmentőjét a király lovaggá avatta és megengedte neki, hogy 
valami kéréssel a királyhoz forduljon. A lovag pedig azt 
kérte, hogy a lovagjelvényt a késmüvesek egész ezéhe 
használhassa.

A különféle hentesek többnyire díszített ökörfej és 
puszta bárdból álló czimert használnak.

A lakatosok czimerét két keresztezett kulcs képezi, 
melyhez gyakran szent Petrusnak, a ezéhek védőjének képe 
fűződik.

A kovácsok fölváltva kalapácsot, fogót, gyakran patkót 
használnak czimerül.

A szabók ezimere ismeretes, nagy olló és vasaló vas
ból áll.

Az asztalosok jelvényét a különféle kézi eszközök ké
pezik. Ott találjuk a körzőt, szögmérőt és a gyalut. Az asz
talosok védnöke a narbonni kolostorból származott szent 
Rókus volt.

A czipészek, vagy egy magas csizmát, vagy pedig 
középkori czipőt használnak czimernek.

Az ácsok ezimere a balta. Többnyire ott van mellette 
a szögmérő, kalapács és véső is. Olykor Szent-Józsefnek, 
az ácsok védnökének a képét is ott találjuk. Jézus is az 
ácsmesterséget tanulta, a mire az ácsok módfölött büszkék.

A borbélyok  ősidőktől fogva réztányérokat alkalmaz
nak czimerül nyilván azért, mert nem voltak még abban a 
helyzetben, hogy aranyból készíttessenek olyanokat.

V e g y e s  hírek.

A Neue Wiener Friseur-Zeitnng május 15-iki számát 
Joszt Péter ipartestületi elnök arczképe ékesiti és életrajzi 
adataival kapcsolatosan felsorolja mindazon érdemeket, me
lyeket a fodrász-ipar terén szerzett. Mi, a kik tanúi va
gyunk elnökünk kitartó tevékenységének, oly jól esőleg 
veszünk tudomást, hogy a bécsi szaktársak is elismerik azt 
a sikert* a melyet csak becsületes szándékkal és kitartó 
munkálkodással lehet elérni. De meggyőz bennünket a bécsi 
szaklap arról is, hogy a szakma érdekében kifejtett munka 
elismerésre talál és a közérdek szolgálatában eltöltött tövises 
évek előbb-utóbb meghozzák a jutalmat : az elismerést. Ha 
visszatekintünk a múltba, a mikor még szervezetlenül bo
lyongtunk és ügyes-bajos dolgainkkal nem törődött senki 
és ha látjuk, hogy a jelenben mind épültek fel érdekeinket 
megóvó intézményeink, úgy akaratlanul is hálával kell 
adóznunk annak a férfiúnak, a kit közelismerésünk folytán 
vezérünknek választottunk. — A bécsi szaklap által átnyúj
tott pálmaág ne egyf befejezett tevékenységnek legy’en ju
talma, hanem iparunk érdekében a jövőben is kifejtendő 
sikeres munkálkodásnak jele.

A budapesti fodrészmesterek 10 tagból álló küldött
sége tisztelgett múlt hó 26-án Joszt P é te r  ipartestületi elnök
nél. G rzybovszky  Ignátz, a küldöttség szónoka rámutatott 
azon visszaélésekre amelyek a gőzfürdők részéről történek 
és kérte az elnököt, hogy megszokott lelkiismeretségével 
hasson oda, hogy a gőzfürdőkre nézve is kiterjesztessék a 
vasárnapi munkaszünet. Joszt P é te r  elnök köszönetét mond 
a küldöttségnek megjelenéséért és elismeri a szónok által 
előadott panaszok jogosultságát. ígéri a küldöttségnek, hogy 
az elöljáróság legközelebbi ülésén napirendre tűzi c kérdést
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és keresni fogja a módot, hogy a gőzfürdőkre is kiterjesz
tessék a vasárnapi munkaszünet, mert azáltal, hogy azok 
korlátlanul dolgoznak, sérelmet lát a fodrász iparosokra 
nézve, akik kénytelenek 2 órakor üzleteiket bezárni. A kül
döttség az elnök válaszát örömmel vette tudomásul.

A budapesti borbély és fodrász segédek 50-63 előké
szítő bizottsága, múlt hó 30-án ülést tartott Rostásjr- Géza 
elnöklésével és többek között elhatározták, hogy junius hó 
6-án (kedden este 9 órakor) a Krupka-félé kávéház helyiségei
ben, Hajó- és Sütő-utcza sarok, gyűlést tartanak : a
fodrász segédok helyzete és a kontárok  napirenddel, 
továbbá elhatározták, hogy a gyűlés napján külön felh ívást 
bocsájtannk ki. — Kívánatosnak tartjuk, hogy a fodrász se
gédek a gyűlésen való tömeges megjelenésükkel kimutatnák, 
miszerint elég érettek saját ügyük megvédésére és hogy 
elérkezettnek látják az időt, az észnélkül terjedő kontár 
sereg elé egy dörgő „ m e g á lljá t  kiáltani ! (Szerk.)

A bécsi fodrászsegédek nagygyűlése. Múlt hó 13-án nagy
gyűlést tartottak a bécsi fodrászsegédek az uj bécsi város
ház néptermében, hogy bajos dolgaikat megbeszéljék. Minek 
után Alseher, a segédek egyletének elnöke jelentést tett a 
választmány határozatairól, Löscl alelnök referált a segédek 
gazdasági helyzetéről. Nevezett hosszasan ismertette a bécsi 
fodrászsegédek sanyarú helyzeté' és kimutatni igyekezett, 
hogy az évről-évre rosszabb lesz. Példaképpen felhozta, hogy 
3 — 4 év előtt 4 — 6 forint és ellátás havonta a legrosszabb 
volt és most 4—6 forint lesz fizetve lakás nélkül. A meg
változott rósz viszony ok okát abban találja Lösel, hogy a 
fodrász ipar a megélhetést már nem nyújtja a mestereknek 
és sok fodrász iparos a megélhetés nehézségei folytán mel
lék kereset után kénytelen nézni. Szerinte meddő dolog lenne, 
ha a segédek a munkabér felemelését határoznák el, mert 
ez úgy sem vezetne czélhoz, a mesterek nem fizethetnek 
többet, de más módot kell találni, hogy a segédek helyzete 
javuljon. Kötelességük volna azon politikai pártoknak segéd
kezet nyújtani, akik szüntelenül azt kiáltják : a kisiparosnak
kell segíteni," de ne várjunk mig ők segítenek, mert soká 
tartana.

Önmagunknak kell érdekünkben dolgozni, habár nehéz 
munkánk lesz. Szónok a főokot, hogy a fodrász ipar elzül- 
lött, abban találja, hogy — eltekintve az általános gazdasági 
bajoktól — a szennyes verseny lábra kapott, a tömeges ta- 
noncz tartás és azok felszabaduláskor az ipart nem értve, 
a bérleszállitást mozdítják elő. A tanonezok számát redu
kálni szükséges úgy Ausztria, mint Magyarországra nézve is. 
Továbbá ki kell szorítani a házakba járó fodrásznőket, a 
kik az ipart nem értve, házbért és adót nem fizetnek, a ké
pesített fodrásziparosnak a megélhetést lehetetlenné teszik. 
Az ipar érdeke megköveteli, hogy egy helyes alapon álló 
elhelyező-osztály létesittessék. mert a jelenlegi városi munka
közvetítés a segédek és mesterek igényeinek nem felel meg.

Lelkes szavakban buzdítja a nagygyűlést a szervezke
désre és végül következő határozati javaslatot nyújtja be.
1. A tanonezok számát redukálni és ehelyett a tanonezok 
alapos kiképzése. 2. A házakba járó fodrásznők kiküszö
bölése. 3. Az elhelyezést a segédi választmánynak átadni, 
azt anyagilag támogatni. Az ellenőrzési jog az ipartestület 
elnökségét illeti meg, 4. A követelések megadása.

A debreczenl fodrászsegód hőstette. Debreczenben hetek 
óta szórakoztatja egy állatsereglet a közönséget s tegnap öles 
plakátok hirdették, hogy. Halász Árpád fodrászsegéd két hiéna, 
ugyanannyi medve és farkas társaságában megborotválja az

állatszeliditőt. A kitűzött időben Halász be is ment az állatsze- 
liditő társaságában a vadállatok közé. A közönség félelem
mel eltelve leste a borotválást s ugyancsak megszeppent a 
borbély legény nyel együtt, mikor egyik farkas, borotvalás 
közben, hátulról első két lábával átölelte. Baj nem történt, 
mert az állatszeliditő tekintete meghunyászitotta a farkast s 
a borbély nyugodtan szappanozhatta be s borotválhatta meg 
kundsehaftját, sőt még arra is volt ideje, hogy bajuszát 
is kisütötte, de azt az ajánlatot, hogy 100 forintot kap, ha 
a medvét megborotválja, már nem fogadta el. — (Ezt a 
hirt a Kis Újságon kívül egyik lap sem hozza. Tehát igaz 
lehet a dolog.

Kérelem! A kontárok ellen megindult mozgalom vég
rehajtó-bizottsága ezúton is felkéri azon szaktársakat, akik 
a kötelező iveket alá nem Írták, hogy azt a mozgalom ér
dekében mentői előbb megtenni szíveskedjenek.

Aláírni lehet: Grzybovszky Ignácz urnái (Üllői-ut 21- 
szám) és a hét minden péntek napján, a Krupka-féle kávé. 
házban, ahol is e czélra egy bizottság működik.

Kü lön fé lék

Bismarck és Moltke Lenbach előtt. A vaskanczellár, 
amíg hivatalában volt, nem szeretett a festőknek ülni, de 
Fridrichsruheban már könnyebb volt öt erre megnyerni, csak 
kényelmes helyzetről kellett gondoskodni.

— Szerencse a festőre nézve — szólt Lenbach mes
ter egy ilyen ülés alkalmával Bismarckhoz — hogy herczeg- 
ségednél tudja, hogyan fogjon a munkához. Az arcza min
dig ugyanaz marad, csak a szeme változik a különböző ke
délyállapotok szerint.

— Ezt örömmel hallom, kedves Lenbach, mert nem 
mindig jó, ha a gondolatokat úgy le lehet olvasni az arcz- 
ról, mint a regényeket.

Lenbach Ferencznck különben elég bajt okoztak a hí
res embrek. Moltke tábornok, a mester kérésére, rászánta 
magát, hogy az ismert szőke parókája nélkül festeti le 
magát. Két ülésen nem volt baj, a harmadikon a nagy had
vezér szép nyugodtan föltette vendeghaját s midőn Lenbach 
megkérdezte, Így felelt :

— Hagyjuk azt a kopasz koponyát. Parókával a feje 
mén még csak hódíthatok, de anélkül olyan a fejem, mint 
egy frissen beolajozott palló.

— De mégis kár, hogy a világ nem látja azt a gon
dolkozó fejet. . .

— Eh, a paróka nem határoz . . .  de ha mindenáron 
kopaszon akar megörökiteni, lássa meg hát a világ, mi rej
tőzött a paróka alatt és fesse tovább azt a beolajozott pallót.

Azzal levette a parókáját és Lenbach befejezhette az 
arczképet.

A haj hirtelen megöszülése- Az öregedő ember haj- 
g.őkere már nem kap elegendő tápanyagot a fejből s en
nélfogva kevesebb festőanyagot juttat a hajszálaknak : innen 
ered az őszülés. De okozhatja az őszülést egyéb körülmény is. 
Miután az idegrendszer nagy befolyást gyakorol a hajmirigyek 
elválasztására, a haj meghalványulása sok esetben az idegek 
kóros állapotára vezethető vissza. Ebből magyarázható meg
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az a sajátságos körülmény, hogy nagy kedélyrázkódást 
szenvedett emberek hirtelen megőszülnek. Az Annales 
politiques et littraires több ilyen esetet ir le.

Az 1859-iki véres indiai fölkelés idejében az angolok 
egv szökevény katonát fogtak el. A katona tudta, hogy mi 
vár reá és midőn lánczra verve a tábornok elé vezették, 
egész testében remegett. Kábultan tekintett maga elé és a 
körülállók nagy ámulatára koromfekete szakálla és haja 
szemlátomást őszült. Nem telt bele félóra és a fiatal ember 
megtört, ősz aggastyánná változott át. A tábornok megszánta 
szegényt és megkegyelmezett neki. Egy hollandi orvos em
líti, hogy egy halálra Ítélt nemes 24 órával az ítélet kihirde
tése után teljesen megőszült.

Egy angol orvos beszéli, hogy egy munkás egy ma
gas épületről bukott le, de esésközben sikerült neki megka
paszkodni. Mire veszélyes helyzetéből megszabadították, haja 
teljesen megfehéredett az ijedtségtől. Sajátságos a nyomás
nak őszitő hatása. Féré franczia orvos említi, hogy egy 
úrnő sétakocsizást tett fiával. Útközben a lovak megbokro
sodtak és elragadták a kocsit. Az anya ijedten megragadta 
gyermeke fejét és ölébe rejtette. A lovakat megállították és 
nem történt semmi baj. Csak a gyermek fején történt cso
dálatos változás. Haja ugyanis öt helyen megfehéredett és 
a fehéredések világosan mutatták az anya ujjainak nyomát, 
ki a válságos perczben izgatottságában az ijedt gyermek fe
jét erősen megnyomta.

Emlékezetes történeti e-et, hogy Mária Antoinette a 
francziák szeréncsétlen királynéja a kivégzést megelőző éj
szakán teljesen megőszült.

Szerkesztői üzenetek.
R. B. Budapest. „Iparunk hanyatlása“ czimű tárcza 

czikk sorozatot Paulik József irta.
V. S. Körmend. Dolgozatait a jövőben is szívesen lát

juk. A beküldött hirdetést a kiadóhivatalhoz juttattuk. Üd
vözlet !

P. K. Budapest. Tessék a Dankovszky czéghez for
dulni V., Wurm-utcza 5. sz, a. Ott megkapja a kívántakat.

T. H. Budapest. Csak közérdekű dolgokat közlünk, 
tehát ne vegye rossz néven tőlünk, hogy czikkét a papír
kosárba helyeztük el.

Felelős szerkesztő: Leich ter L ipó t 
Belmunkatársak: Hermann János, R éth ly  Árpád és 

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

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

VII., Vörösm arty-utcza 17.

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

K eze lő  (m o n o k  t
Budai oldalon :

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

F . l l e n o r s ő  o i *v o m o K <

I., II., III., V. és VI. kerületek részére :
Dr. Bauer Károly, Teréz-körut 41. szám. II. em. Rendel 

2— 3 óráig, ünnep és vasárnapokon 8— 9 óráig ;

IV., VII., VIII., IX., és X. kerületekre:
Dr. Jüba Adolf, VII., kér., Barcsay-utcza 3., rendel d. 

u. 3—4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 9 óráig.

FoKorvoMOkt

A pesti oldalon :

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

A budai oldalon :

Dr. Kohn Dániel, II. kér., Fő-utcza 7. szám.

Resti oldalon :
Dr. Schwarcz Béla VI., Váczi-körut 37. szám.
Dr. Bodor Zsigmond, VI., Király-u. 70 
Dr. Glass Rezső Wessselényi-u. 4. szám. ;•
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József, IX., Üllői-ut 79. szám.
Dr. Drechsler Dezső, Vámház-körut 1(3. szám.
Dr. Érti Géza, VIII., József-körut 87. szám.
Dr. Szinessy József, Vili., József-körut 29. szám.
Dr. Horváth Sándor, VII., Rottenbiller-utcza 44: szám. 
Dr. Pollitzer Alfréd, V., Mérleg-u. 9. szám.
Dr. Ungar Imre VI., Teréz-körut 30.
Dr. Roth Alfréd VII., Király-u. G. sz.

Járó betegeket az ellenőrző orvosok kezelik, a meg
jelölt rendelési órákban díjtalanul.

Az ellenőrző orvos házhoz is hívható sürgős esetben, 
ha a kezelő orvos igen messze lakik és ha valamelyik ke
zelő orvos a látogatást megtagadja, vág}' pedig a beteg kü
lönös kívánsága, illetve beléhelyezett bizalma esetén.

A kezelőorvosok a fekvő betegeket kezelik, ki is min
den látogatásnál egy e végre a pénztár által kiadott szelvényt 
kap a tagtól.

A foghúzás után ellenőrzés végett az illető ellenőrző 
orvos urnái kell jelentkeznie a pénztári tagnak.

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

Az igazgatóság.

^€irdetéseü
© l a p  s sz át m. étrev f e l v é t e t n e k

a k iadóh iva ta lban :

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



7

Űs-Budavára.
Budapest legszebb szórakozási helye. •&*

9Ia  egészen uj
f é n y e s  j ú n i u s i  m ű s o r

Belépti dij esti 7 óráig 30 kr. 7 óra után 50 kr. 

Mérsékelt áru jegyek n doliáiiytőzsdékben.
M-4 •-H *-+-•

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

Miért kedvelik? — Miért használják ?
:o A Jászsági bajuszpedrőt! >
<x>
CLN Ü 1 I J E K T  . 1 0 ! ! CD
(fi•c
’cd’-a

Mert semmi körülmények között sem keményszik
meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban (fi

*0) megtartja. Nem törj. Nem tépi ki. Nem avasodik. (fi
Ch

*d Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő CH.
NI
(fi anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. O"
‘Cd Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál c:
(fi05 fogva bárkinek is ajánlhatom. (nM
t. Fehér, barna és fekete szintiben : kis doboz 15 kr. nagyobb CDle doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33"/0-ot és ingyen csomago- “1
< lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentességet is biz-

tositok r fIlortlitM JaiittN gyógyszerész
Jászberényben

®:

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *
s

Szt, -Lukácsfürdő
vendéglő.

Saját üzemben. Katona zene,

Tanoncz
felvétetik Fisclier József fodrásznál, Gáva (Szabolcs- 
megye) kik már a szakmában működtek, előnyben 
részesülnek.

FhASNER LAJOS
mü-köszörüs-mester

első magyar villanyeröre berendezett borotva homoru-müköszörüldéje és
aczéláru raktára

Bud apest,  VII., J ó z se f -k ö ru t  21.
Ajánlja x

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

Johnb.irber, Pearson 
Kronwolt, P:e fen, Johr.- 
heilforl, stb legjobb öb ősre 
köszö: üléssel minden szé
lességben, darabja 1 60,
170, 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 .—, 3.40, 4.— , 5.— frt,
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja l 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,
— .90, 1.— , 1.20, 1.50.

2 .—, 2.50, 3.— frt.
Lehuzó-kövek darabja 1.—
1.25, 1.50, 1.80, 2 — 2.25,
2.50. 2 80. 3.— , 3 50 frt.

Hajfodoriióvas német és valódi franczia, 
darabja .40, — 50, — .60 kr.

Köpölyvas darabja 4 — 4.50, 5.— , 5 5o,
6. — , 6 50. 7.50,8.— fit.

Ervágó darabja 1.40, 1 50, 2.— , 2 50,
2 80, 3 frt.

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

Köszörülések ára:
Boro vakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 60 

70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él c0, hajvágó olló 30 kr.

M e gren d e lé se k  v idékre  gyo rsan  éspontosan eszközöltetnek
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Első magyar
villany és légszesz erővel berendezett

Borotva homorú -l^öszörii ideje. -
^ . c z é l  á r u  n a k t á n .

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

aj visz- # # # 
# * ® erősítő!

UJ ™
t a l á l m á n y !

Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszköfővel lekötni, igen hiányos volt, meit 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 •• bajusznak, a kötő által adott alak
ját és helyzetét 2— 3 napig is képes fenntartani, daczára, hogy e folyadék nem ragad és nem 
zsíros. Többi jó tulajdonságainál fogva ezen czikk minden fodrászterem szoros szükségletei közé 
fog tartozni és úgy az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüségc következtében szívesen 
fog vétetni.

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

„CHlC‘ törvényileg 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.

J ó  c u  1 a j d o n s á £ a i :

1. Nincs benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
2. Hatása a bajuszra két perez alatt a legszenzácziósabb módon mutatkozik.
3. A bajusz, melyet fésűn át a ,,CHIC“ bajuszerősitővel bedörzsölnek éé 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 
megközelithetőleg sem éretett el, miért is a közönség érdeke, hogy utánzatokkal vagy más leg
többször ártalmas szerekkel össze ne téveszsze.

feltalálója,: I s t T 7 á n .
illatszerész

B u d a p e s t ,  V. k é r . .  W u r m - u t c z a  5. szám .
Ugyanott kapható a födi ász és borbély szakmába vágó összes kellék és berendezés leg

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

Az illntászat legkiválóbb különlegességeim » következők:

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

Viaszkhajkenőesök. Hajfestőszerek, Briiluntinek, Bajuszped ő k . Bandaulinek, Vinaiííetek Toile te szappanok, Aetherikus olajok 
L O S jri1 Legújabb eszköz és Illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

Nyom. kagel István könyvnyomdájában, Budapest. Vörösniarty-utcza 17.




