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Egyesüljünk:.
( L )  Úgy szeretem látni az embert, mint a 

hogy Isten teremtő. Az iparosnak igazi értéket ak
kor tulajdonítok csak, ha látom, hogy nem a gyom
rát, hanem az ipar becsületét helyezi első sorba. 
A mai korban, a mikor a kenyérért való harezban 
elkorcsosodnak az érzelmek, a mikor látom, hogy 
mint rohannak egy darabka kenyérre ezren is, ka
lapomat levéve köszöntőm azt az iparost, aki az 
érzelem világából ki nem lép, hanem tovább csüng 
az eszmén. Annak az iparosnak tapsolok, a kit a 
közterhek súlya nyomorékká tett és mégis lelkese
dik az eszméért.

De bámulom iparunk iíjuságát, a kik belátva 
kötelességüket, zászlót bontottak, hogy a már már 
dobra került fodrász ipart a piszoktól megtisz
títsák.

Annak van jussa az élethez, aki mint ember 
kötelességét teljesíti. Nem iparos az, aki ipara iránt 
éizékkcl nem bir. Nem kell ahoz virtus, a fáról a 
gyümölcsöt leszedni, a fát ápolni is kell. Az, aki 
iparát csak megélhetési forrásnak tekinti és annak 
érdekében cselekedni nem akar, az tétlenségével 
elősegíti iparának hanyatlását.

A kontárok ellen megindított mozgalom eléggé 
dokumentálja, hogy úgy a fodrász mestereknek, 
valamint a segédi karnak van érzéke az eszme 
iránt és az ipar érdekében áldozatot is képesek 
hozni. Megmutatta a segédi kar, hogy föl tud 
emelkedni az erkölcsi magaslatra akkor, ha a kontá
rok az ipart alátemetni akarják. Fényes tanujelét 
adta a fiatalság, hogy van benne összetartási erő, 
ha arra szükség van.

Nem süllyedhet alá oly ipar, amely előtt ily 
lelkes gárda áll őrt.

Tagadhatatlan tény, hogy mozgalmunk meg 
fogja hozni a gyümölcsét, mert hisz már ma is 
képesek vagyunk eredményt felmutatni. Kitartó, be
csületes munkánk első hajtásának tekinthetjük azt, 
hoyy m ár is 7-V kontár mondott búcsút a fodrász 
iparnak.

De nagyobb volna az eredmény, ha oly várunk 
volna, a hol összetartva folytatnánk a harezot. Oly 
körre van szükségünk, a hol az erőnket össze- 
gyüjtenénk, a hol a munkához lelkesedést merí
tenénk.

Hiszen láthatjuk, hogy az ipartestület passzív 
szerepre van utalva, némán kell néznie, hogy a 
kontárok mint szaporodnak gomba módra. Az ipar
testületre ily mozgalmak alkalmával nem számít
hatunk. Az ipartestülettől különállóan kell tehát egy 
kört alakítanunk, a mely védőbástyánk lenne, a 
melynek oltalma alatt pusztíthatnánk ki a kontáro
kat teljesen.

A legelszigeteltebb osztályok is birtokában 
vannak immár oly egyleteknek, a hol érdekeik 
megóvatnak és talán csak mi vagyunk az egyedii- 
liek, a kik arra nem is gondolunk.

Iparunk természeténél fogva megadatott nekünk, 
hogy értelmiség dolgában több iparos osztály fölött 
állunk, tehát be kell látnunk, miszerint czclunk az 
legyen, hogy kört teremtsünk, a melynek segélyé
vel elérjük azt, a mit ez ideig elérnünk nem 
lehetett.

Az emberiségnek mindenkor, ha elhatározta, hogy 
küzdelmet folytat * z eszméért, az egyesülés, az erő 
összegyüjtésev olt az első teendője. De ha már
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egyesültünk, ha megteremtettük körünket, az csak 
akkor felelhet meg czéljának igazán, ha mindnyá
jan hozzá tartozunk. Akkor lehetünk csak képesek 
nagyot alkotni, ha megértjük egymást és ha be
látjuk, hogy mindegyikünknek kötelessége az ipar 
érdekében közreműködni. Mert egyesek ereje soha
sem bírhat azzal a sulylyal, mint az összeségé. A 
kontár sereg sohasem nőtt volna töl oly nagygyá, 
ha mint egy test együtt lettünk v̂ olna. Ha körün
ket megteremtettük akkor aztán igazán kiálthatjuk, 
hogy: pusztuljanak a kontárok!

Jegyzőkönyv
a budapesti borbély,- fodrász- és paróka- készíto ip a r
testül et elöljáróságának 1SL>9. évi májas hó 25-én

tartott rendes havi üléséről.

Jelen voltak ; Joszt Péter elnök, Réthly Árpád alelnök, 
Burprich János gazda, Könyvhegyi András elhelyező bizott
sági elnök, továbbá Herschaft Ádáin, Csillag Ágoston, Bóta 
Károly, Hermáim János, Seregi Zsigmond, Leichter Lipót, 
Horvátit Ferencz, Stankovícs Sándor, Huszetti Mátyás elöl - 
járósági tagok és Könyves Kálmán jegyző.

Elnök üdvözli az elöljáróság szép számmal megjelent 
tagjait s az ülést megnyitja.

Napirend 1-ső pontjánál a múlt ülés jegyzőkönyve 
fclolvastatván, kisebb módosításokkal Bóta Károly és Burprich 
János által hitelesíttetik.

Ennek kapcsán elnök jelenti, hogy Krcutcr Miklós 
ellen foganatosított zálogolás folytán neje által támasztott 
igénykereset következtében a végrehajtás további folytatását 
beszüntette s annak az igényt támasztott nő ellen leendő 
folyamatba tételét elrendelte.

Napirend 2-dik pontjánál elnök jelenti, hogy Naefí 
Ferencz részére a pünkösdi ünnepek alkalmából 2 frt segélyt 
utalványozott ki.

Az elöljáróság az utalványozást jóvá hagyja, Hcrrnann

T á r c z a .
A „Fodrász Újság*. eredeti tárczája,

N a g y s á g o s  a s s z o n y o m !
Engedje meg, hogy e nem szokatlan helyen és formá

ban adjam meg Önnek a választ, arra a kérdésre, melyet 
teljes naivitással hozzám intézni kegyeskedett

Midőn e lap szives olvasóitól engedőimet kérek, hogy c 
szaklap keretében szokatlanul levelemet közzé tettem, ment
ségül hozom, hogy ez némileg szakmázza] bir, amenyiben 
az arcz szépségéről és annak változásáról vagyon szó, mely
nek megbirálására, jobban mondva a baj diagnózisának 
megállapítására, némileg illetékesek vagyunk.

Ön pedig kedves szerkesztő ur, fogadja cl a keserű 
poharat, azaz pardon, nézzen cl a szigorú sablontól, szorít
son egy kis helyet c levélnek, mely ugyan szakmánkban 
nem tettekkel tényező, — mint ahogy egy bölcs politikus 
mondta messze-messze a tengereken innen — hanem okulni 
lehet belőle, miként Diogenes tanult attól a kis pásztor fiútól, 
ki hason fekve itta a tenger vizét, aet, hogy bizony a kagyló

János indítványára azonban kimondja, hogy jövőre nézve 
NaelT Ferencz részére segély nem utalványozandó.

Jelenti továbbá elnök, hogy özv. Jakusch Mihály né se
gélyért folyamodott.

Az elöljáróság folyamodónő szorult anyagi helyzetére 
és nagy családjára való tekintettel 5 frt segélyt szavaz 
meg.

Napirend 3-ik pontjánál, Réthly Árpád alelnök azon 
körülményre való tekintettel, hogy a női szaktanfolyam 
június hó 15-én m egny ílik , emlékezésbe óhajtja hozni 
azon határozatot, hogy e tanfolyam ügye a szaklapban ki
merítően küzöltessék. S miután a megnyitás idejétől már 
csak rövid idő választ el, készülni kell, kik legyenek a ve
zetők és felügyelők.

Hermann János kijelenti, hogy az elöljáróság öt bízta 
meg a női szaktanfolyam ügyének a szaklapban felhívás 
utján leendő közlésére ; bocsánatot kér, hogy a megbízásról 
megfeledkezett, de Ígéri, hogy a lap legközelebbi számában 
ez irányú kötelezettségének meg fog felelni.

Az elöljáróság elnök és Burprich János gazda hozzá
szólása után Réthly Árpád alelnüköt kéri fel a női szak- 
tanfolyam vezetői tisztének elvállalására, aki oly feltétellel 
fogadja azt el, hogy csak egy évig marad meg e tiszt
ségben.

Felügyelőkké megválasztattak : Molnár Lajos és Maróth 
János.

Oktatók lesznek : Burprich János és Szabados József.
Napirend 4-ik pontjánál elnök előadja, hogy a segéd- 

elhelyezés körül az ünnepek alkalmával oly dolgok merültek 
föl, a melyek az ügyrend értelmében nem engedhetők meg. 
Tudvalevő, hogy a professionatus kisegítők (5— 8 forintot 
kérnek nagyünnepek alkalmával 2 napi kisegítésért, a mi az 
alkalommal való visszaélés, mert a szabály 4 frt maximumot 
állapit meg, s a testületi elöljáróság feladata, hogy a rendel
kezésnek érvényt szerezzen. Neki jelentett - a testületi be
mondó, hogy az elhelyező irodában megjelent lsét főnök, a 
kik azon ajánlatot tették, hogy ők 0— 7 forintot fizetnek a 
két napi kisegítésért, minek folytán azon segédek, a kik 
már 4 írtért elszegődtek, tömegesen visszakövetelték köny
veiket, azt állitván, hogy a főnökök szívesen fizetnek iinne-

is fényüzési czikk, melyből ő vizét szűrésűié. No ne rán. 
czolja a homlokát kedves szerkesztő ur, ne keveselje levélkém 
tartalmát. Hiszen kisebb dolgokat isszedtek már csengő rímekbe! 
Vagy nem hallott volna Ön, a cserebogarak halhatatlanságá
ról szóló époszről? Vagy aki száradt tó dús vizében kurutyoló 
holt békák, legendás danájáról ? Avagy arról a hosszú balla
dáról, mely örökké nevezetessé tette azt a kis ölebecskét, 
mely akkorát ugrott, mint a legmagasabb piramis ? (persze 
mert a piramisok nem szoktak ugrálni.) Azért kedves szer
kesztő ur, tegye le a szerkesztőség szigorú szemüvegét, mely 
csak a szoros szakezikket látja meg, pillantson cl mellette, 
melyért én hálás leszek Önnek. Hálám im mindjárt nyilványul 
xs abban, hogy nem mondom azt, hogy „Le a vaskalappal.“

— Azt kérdi Ön Nagyságos Asszonyom, hogy a szív
ben és lélekben dúló szenvedés, nem hágy-c nyomokat az 
arezon ?“

Nevezzük nevén a gyermeket, Nagyságos Asszonyom. 
Ön azt akarja tudni, hogy a szerelem, mely viszonzatlanul 
él szivében, nem-e árt-c arcza rózsáinak cs nem-e töri meg 
annak, most gyönyörű klassikus vonásait ? Ön azt hiszi 
Nagyságos Asszonyom, hogy szenved, viszonztla anszerelme
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pék alkalmával a két napi kisegítésért többet is 4 forintnál, 
de a testület nem engedi meg, hogy a segédek többet keres
hessenek.

Hosszas vita után, a melyben Könyvhegyi András, 
Seregi Zsigmond, Réthly Árpád, Sztankovics Sándor és 
Leichter Lipót vettek részt, kimondja az elöljáróság, hogy 
azon két főnök, aki többet Ígért a kisegítésért, mint a meny
nyit a szabály megenged, elnökileg megintendő és az alap
szabályok mindenkor leendő szem előtt tartására figyelmez
tetendő.

A segédek értesítésével pedig Könyvhegyi Andrást bízta 
meg az elöljáróság és pedig oly hozzáadással, hogy a meny
nyiben tulkövetelésekkel lépnek fel, akkor a testület helyisé
géből kitiltatnak.

Ezen ügy tárgyalása közben Seregi Zsigmond nézet- 
külömbség folytán leköszönt előljárósági tagságáról.

Elnök, Burprich János, Stankovics Sándor, Hermann 
János és Réthly Árpád hozzászólása után az elöljáróság 
sajnálattal bár, de egyhangúlag elfogadta a lemondást.

Spiesz Rudolfné az iránt folyamodik, hogy miután ő 
az üzletet hosszabb ideig mint özvegy gyakorolta s csak férj- 
hezmenetele óta folytatja azt nem képzett borbély férje neve 
alatt : ennélfogva a testületi elöljáróság ne tekintse őt
kontárnak.

Az elöljáróság nem tartja magát hivatottnak, hogy ez 
ügyben bárminemű határozatot is hozzon.

Dankovátz Ignácz Lajos nevű fiának felszabadí
tását kéri.

Minthogy a tanoncz csak 1G éves, ennélfogva kérelmé* 
vei elutasittatik.

A IV-ik kér. elöljáróság 5339/99 sz. alatt közli a ke 
reskedelemügyi m. kir. ministeriuin 8003/VI11. 99 sz. elvi 
jelentőségű határozatát, a melyben kimondja, hogy az ipar
testületek feletti felügyeletet gyakorló 1 fokú iparhatóságnál, 
—  valamint a betegsegélyző pénztárak felügyeletével meg
bízott hatóságoknál csakis a fogalmazó személyzet az, a 
mely díjazott állást a nevezett egyleteknél nem foglalhat cl.

Tudomásul szolgál.
Napirend 5-ik pontjánál Könyvhegyi András indítvá

nyozza, hogy egy négyes bizottság küldessék ki az elhelye
zési ügy reformálására.

Elnök és Leichter Lipót hozzászólása után felhívja az 
elöljáróság Könyvhegyi Andrást, hogy tapasztalatait gyűjtse 
össze s memorandumba foglalva nyújtsa be az elöljárósághoz.

Több tárgy nem lévén, elnök megköszöni az elöljáró
ság támogatását s az ülést bezárja.

Kmf.
Le ich ter L ipó t Könyves Kálmán
JI 01*111 a1111 Junos. jegyző

Fodrász mesterek és segédek nagygyűlése.
Emlékezetes dátum marad junius 25, mert e napon 

nyilvánult meg úgy a fodrász mesterek, mint a segédi kar 
szerctete az ipar iránt. E nagy gyűlésen láttuk csak igazán, 
hogy nem kell féltenünk iparunkat a kontár-élősdiektől, van
nak elegen köztünk még, akik készek dolgozni az ipar be
csületéért. Nem gyűlés volt az, hanem zarándok hely, ahova 
eljöttek úgy a mestered, mint a segédek, hogy megmutassák 
miszerint el vannak határozva mindenre, csak hog}' az ipar 
megtisztuljon. A szeretet, az összetartás áradt ki a nagygyű
lésen és újabb bizonyítékot szolgáltattunk, hogy az értelmi
ség magaslatán állunk.

A nagygyűlésről a következőkben számolunk be :
G rzybovszky Ignác/., mint a 100-as bizottság elnöke 

üdvözölte a megjelenteket, elnöknek Leich ter L ipótot a 
segédek részéről Rostásy Gézát, jegyzőnek Kőrakás 
Gyulát, a segédek részéről Rethő Antalt ajánlja.

A nagygyűlés az ajánlotakat elfogadta.
Leich ter L ipót elnök megköszöni a beléhelyezett bi

zalmat — hosszabb beszédben foglalkozik a kontárokkal, 
akik már-már lehetetlenné teszik a tisztességes fodrász-iparo
soknak a megélhetést. Reá mutat az ipartörvény káros ren
delkezéseire, amelyek kényszerítik az iparáért megküzdött 
iparost, hogy a társadalom kitaszítottjaival a kenyerét meg
ossza. Kemény szavakkal ostorozza a mai rendszert, a mely 
a kis iparost, az államnak e leghasznosabb tényezőjét a ki
zsákmányolásnak dobja oda. Végül kéri a nagygyűlést, hogy 
higgadt magatartásukkal könnyítsék meg tisztet. A nagy
gyűlést megnyitja. (Éljenzés./

Rostásy Géza, szépen fogadott beszédében ostorozza 
azon elemeket, akik a fodrász iparba bele Kirakodtak és az

van akkor a fájdalom, mint az ókor Sziszifus és Tantalusainak 
összes kínjai. Önre nézve e nagy szenvedésben, a 
lelkében dúló viharban eltűnt az egész világ, nem lát, nem 
hall semmit, csak egy szó tör át szenvedésén, csak egy ret
tentő kérdés lebeg láng betűkkel gyönyörű kék szemei előtt, 
hogy nein-e árt e szenvedés arcza szépségének ?

Ha orvos volnék, kissé nagyképüsködném és ha 
tározottan állítanám, hogy árt önnek a szenvedése és meg
győződéssel írnék láztcsökkentő pirulát.

Ha költő volnék, költészetem összes tudásával
megénekelném, csalódott szerelme fájdalma nagyságát*
Könnyeket sajtolnék költészetemmel a szemekből, lábaihoz 
raknám vigasztalóul az emberi részvétet.

Nagyon helyesen tette Nagyságos Asszonyom, hogy 
hozzám intézte kérdését, mivel én sem orvos, sem költő 
nem vagyok és igy kérdésére, igaz feleletet adhatok. — 
Nagyságos Asszonyom, az ön fájdalma nem hágy nyomokat 
az arczán és pedig azért, mert önnek nincs fájdalma. Asz- 
szonyom, ön egy kis ellentállásra talált, egy kicsit beláttak 
leikébe, ez igazolja ön t; ki a hódolók seregéhez van szokva

és most azt hiszi, hogy szeret és szenved. Legyen nyugodt 
Nagyságos Asszony, az ön szép szeme ragyogását nem 
töri meg a fájdalom, annak fényessége még soknak fog bo
rút okozni, az ön hiúsága legnagyobb örömére. Ön azzal az 
észbontó szép szemeivel nem lát önleikébe. Nagyságos 
Asszonyom, akkor fog ön tisztán látni, ha majd annak 
ragyogását meghomályositja az idő vas foga. Majd akkor 
látja ön lelkének sivárgását és annak ürességét. Akkor lógja 
ön kutatni a múlt emlékeit, de memóriája nem fog találni egy 
perezet, melynél mint a múlt édes emlékével, örömmel, 
pihenhetne meg megtört lelke. Fogja ön keresni azokat a 
perczeket, melyeket aranynak vélt, az ön hiúsága és önzése. 
De nem fog találni csak rozsdás patkószeget, mint a múlt 
aranyait.

Akkor fogja önt el a szenvedés, de legyen nyugodt, 
akkor már nem árthat arcza szépségének Nagyságos 
Asszonyom.

hive : Kiluap Feszoj.
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iparosnak a megélhetést lehetetlenné teszik. Kritizálja az 
ipartörvényt, amely rendelkezéseivel az ifjúság jövőjét nehe
zíti meg. Végül felhívja a segédi kart, hogy egyesült erő
vel hassanak oda, hogy a fodrásziparból a kontárok kipusz
tuljanak.

Kéri a segédi kart, hogy a meghozott határozati ja
vaslat értelmében boykotálják a kontárokat. (Éljenzés.)

G rzybovszky Ignacz  kitartásra buzdítja a jelenlevő
ket és kéri őket, hogy az ipar érdekében munkálkodjanak.

Több szónok nem lévén, elnök buzdító, lelkes szavak 
kíséretében a nagygyűlést bezárja.

N e m  az a  legény aki üt, h a n e m  

x aki á llja!
A „A Pesti H írlap “ junius 10-ikén megjelent számá

nak törvényszéki rovatában olvastam, hogy a kontárok 
szaklapunk m. t. vezérféríiai ellen sajtópört indítottak. Ezen 
hir indított arra, hogy jelen czikkemnek a fenti czimet adjam, 
mert tény az, hogy mi ütünk, de az is igaz, hogy a kontá
rok állják, sőt mi több ; olyanok is akadnak a kik vissza is 
ütnek. Hát jó lesz ez igy ?

Én azt hiszem, hogy nem ! Már azért sem lehet ez igy 
jó, mivel ez utón czélt érni teljes lehetetlenség. Ezt bebizo
nyította a múlt és ha ez igy fog folytatódni, akkor a jövő
ben sem lesz másképpen. A trompfot nem szabad mind 
kiütnünk, mert az ellenfél marad utolsó ütésre és a játszmát 
könnyen elveszthetjük.

A „Fodrász Újság" f. é. 11-dik számában megjelent 
„Csak azért is e lő re !" ezimü vezérczikkre azon szerény 
észrevételem van, hogy bár tisztelet a kitűzött őzéi iránt — 
annak sikere nem lehet és pedig azon okból nem, mivel 
addig inig rósz menetelő üzletek lesznek (és azok mindig 
lesznek) a balekok sem fognak kipusztulni, mert nem helyes 
az elnevezés, hogy kontár, hanem balek. És ki a balekfogó ? 
A szakember, mert nem törődik azzal, hogy ki és mi az a 
ki üzletét megveszi, a fő dolog az, hogy akad egy balek, 
ki rósz üzletét jó pénzért megveszi és igy czélját elérve, 
egy kontárral, vagyis egy balekkel több van. Elvégre a 
tapasztalat eléggé mutatja, hogy még eddig egy kontár sem 
volt hosszú életű és mindegyik a saját zsírjában fulladt meg, 
(tisztelet azoknak, akik még csak ezután fognak megfulladni).

De ha már tenni akarunk, mert tenni kell, tegyük azt 
úgy, hogy annak az eredményét el is érjük, de ne szemé" 
lyeskedéssel, hanem ügyesen és erre kizárólagosan a 
szaklapunk van hivatva. En szerintem a következőképpen 
kellene eljárnunk : A szaklapban egy állandó rovatnak  
ke ll lenni, mely kizárólag a kontár-ügygyel foglalkozna, 
melyben bcnfoglaltatnék I-ször : az összes kontárok névsora, 
teljes czimmel, 11-szor : neve annak, kitől a kontár az üzle
tet megvette és az ok, hogy miért adta az üzletét el. 
111-szor : minő állást töltött be a kontár mielőtt azzá lett.
Természetes, hogy mindezeket alaposan kitudni ügyesség 
kell, mert ezen adatok beszerzése nehéz, m ivel ezek között 
sok o ly  kétes exisztencziák vannak, akik múltjukat 
takarni akarják, s mivel múltjuk ilyformán pellengérre 
lenne állítva, azt hiszem, inkább lemondanának a kontár 
dicsőségről.

Magától értetődik, hogy nemcsak a szaktársaknak kell 
erről tudomást venni, hanem a nagyközönségnek is kell 
arról értesülni azért, hogy a ki csak annak gondolatávál is

•

foglalkozik, hogy fölcsap kontárnak, elmenjen a kedve attól 
Ezen rovattal vendégeit megismertetni, tartsa minden szak
társ kötelességének. Ezeken kívül lenne még egy mód, amely 
abból áll, hogy kötelezze magát minden szaktárs akinek 
üzlete van, vagy üzletet nyit, azon esetben ha üzletét kon
tárnak adná el, (mert ezt betiltani a fennálló ipartörvény 
rendelkezése folytán nem lehet) a vételár összegének^ Vs-ét 
a testület pénztárába egy meghatározott czélra befizetni.

Ezzen móddal remélem, hogy a czél el lenne érve, 
mert amit a pénz és erőszak nem volt képes kivivni, azt a 
toll és egy kis nyomda festék képes lesz. Mert nem az a 
legény aki üt, ha :em az a ki állja !

Vércse madár.

Az ipartestületek újjászervezése. A kereskedelmi mi
nisztériumban mostanában ipari reformok előkészítésén, fő
képen az ipartestületek újjászervezésével foglalkoznak. Ha 
nem akarjuk, hogy kis iparunk teljesen tönkre ne menjen, 
erre a reformra nagy és föltétien szükség is van. A baj fő
képen abban rejlik, hogy a mi ipartestületeinkben kevés az 
élet, kevés az irántuk való érdeklődés. Ennek oka viszont 
arra vezethető vissza, hogy az ipartestületeknek csak köte
lességeik vannak, ellenben majdnem minden jogot nélkülöz
nek. Az egykori ezéhrendszer, a meljmek helyébe ezek lép
tek, tényleg képviselője volt az iparnak és érdekeinek előhar- 
ezosa. Ipartestületeinkről alig lehetne ezt mondani. Első sor
ban nagyobbitani kellene az ipartestületeknek a jogkü'ét. 
Szervezni kellene azokat mint elsőfokú iparhatóságokat, őket 
felruházni az iparigazolványok kiadásával, a tanonezoktatás 
felügyeletével és ellenőrzésével és még egyéb végrehajtó 
jogokkal. Az ipartestületek és ipar- és kereskodelmi kamarák 
között szorosabb viszonyt kellene létesíteni, még pedig oly- 
képen, hogy az utóbbiak ipari kérdésekben meghallgatnák 
az ipartestületek véleményét és tekintettel lennének arra. 
Ilyen fokozott érdeklődés mellett az ipartestületeknek egyéb 
autonóm tevékenysége, mint betegsegélyző pénztárak, rok
kantalapok, munkaközvetítés, szakszervezetek, termelő- és 
eladási szövetkezeteknek a létesítését is nagyobb buzgalom
mal és eredménynyel folytathatnák. A közszellem, az ösz- 
szetartandóság érzete, az egyesült erővel való czéltudatos 
munka előmozdittatnék, az öntudat emeltetnék. Az ipartestü
leteknek a szövetsége pedig koronáját képezné ezen társa- 
dalm egyesülésnek. Jó lesz, ha iparosaink c kérdéssel behatóan 
foglalkoznak, azt minél többször megvitatják s nézetüket és 
kívánságaikat memorandumba foglalva ipartestületeik által 
illetékes helyre juttatják. Most itt az ideje, siessenek tehát, 
nehogy azután később hiába panaszkodjanak. Minden társa
dalmi réteg szervezkedik és az egyesülésben keresi és talál 
erőt a nehéz életküzdelemben való kitartásra. Tegye ezt 
meg az iparososztály is és akkor könnyebben boldogul 
majd.

Délvidéki iparosszövetség alakult a délvidéki iparosok 
nagy részvétele mellett Temesváron, mely az iparfejlesztés és 
iparoktatás, valamint a helyi szövetkezetek pártolását tűzte 
ki czélul és egyúttal 100.000 korona alaptőkével iparbankot 
fog alapítani. A szövetség elnöke Vest Ede lovag a keres
kedelmi és iparkamra elnöke, védnökei : Dessewffy püspök,
Molnár, Pogány és Rónay főispánok és Telbisz polgár 
mester.
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V egyes  hirek.

A választók megszaporodása. A junius 10-én kihirdetett 
'kúriai bíráskodásról szóló törvény értelmében még az nap 
életbelépett a törvénynek az a rendelkezése, amelynek értel
mében az adóhátralék megszűnt a választói jogosu ltság  
akadálya lenni. A nemzeti akaratnak e szabadabb lélekzése 
szinte várakozáson felül megszaporitotta Magyarország vá
lasztóinak számát, mely az utolsó esztendők alatt amúgy is 
^rendkívül megcsappant. Hiteles értesülések szerint a legtöbb 
Területben százakkal nőtt a választók száma, sőt sói hé
vén ezreket mutat a szaporodás. Különösen a fővárosban 
észlelhető óriási változás. A VII. kerületben az illetékes bi
zottságok erre az esztendőre 7570 választót írtak össze, akik
hez most az uj törvény alapján még 3254 választó csatla
kozik, úgy, hogy ma 10.824 választó van az Erzsébetvárosban. 
Még szembetűnőbb e változás, ha megemlítjük, hogy tavaly 
6800 erzsébetvárosi polgárnak volt választói jogosultsága.

A bécsi fodrászok kiállítása. A bécsi fodrászok és pa
róka készítők kör-e, 10-éves fenállásának emlékére, f. é. ok
tóber hó 4-től 8-ig d iva t-fe j k iá llít ást rendez az „Etiglischer 
Hof“ czimü szálloda termében (VI., Mariahilferstrasse.) A 
kiállításon nem csak fodrászok vehetnek részt, hanem min
dazok a szakmák, amelyek fejdiszitésekkel foglalkoznak, pld. 
fodrászczikk kereskedők, virágkeszitők, fésükészitők, toldisz- 
készitők, divatárusnők, stb. stb. A kiállítás reggel 9 órától 
esti 9 óráig marad nyitva szabad bemenettel és csak a meg
nyitás napján lesz bemenetdij. A kiállítandó czikkek feldíszí
tett asztalokra lesznek kitéve ós egy méter hely 3 frtba lesz 
számítva. Minden kiállító díjtalanul oklevelet kap és igényt 
tarthat a kiállítási éremre.

Kitüntetett fodrász-iparos. Az országos iparegyesület 
elhatározta, hogy mindazon ipartelepeket, a melyek a kor kí
vánalmai szerint vannak berendezve arany, ezüst és bronz 
érmekkel tünteti ki. Örömmel veszünk tudomást, miszerint 
az O. 1. E. iparunk iránt is figyelemmel lévén, egyik ezüst 
érmét, a vidéki szaktársak egyik kitűnőségének, Terká l 
Béla kolozsvári fodrász iparosnak adományozta. A „M agyar 
Ipa r," az országos iparegyesület hivatalos közlönye, követ
kezőket írja Terkál Béláról : Terká l Béla kolozsvári szín
házi fodrász 1884-ben nyitotta meg üzletét, a melyet azóta 
évről-évre nagyobbitott. Külföldön tanulta a női fodrászatot 
parókakészitést és színházi fodrászatot. 1898-ban üzletét 
újonnan és az egészségügyi követelmények szigorú figye
lembe vételével rendezte be. Megemlítendő, hogy a keféket 
és fésűket egy e czélra készült légmentes szekrényben kén" 
gázfejlesztéssel fertőtlenítik, a borotvákat és ollókat pedig 
lysololdattal dezinficziálják ; továbbá, hogy a fertőzés teljesen 
ki legyen zárva, a borotválásnál nem használnak rizsporozó 
pamacsot, hanem sterilizált pamutot, minden alkalommal 
mást. A parókakészités terén fölvette a versenyt az osztrák 
és német iparral s a bécsi, berlini és hamburgi hajmunkákat 
Erdélyből teljesen kiszorította. Színházi parókákat Romániába 
is szállít. Legújabban az eddig Nüriibergből hozatott babaparó
kák készítésének meghonosítását tervezi. Tizenöt év óta 
fodrásza a kolozsvári nemzeti színháznak.

Figyelmeztetés! Értesítjük t. szaktársainkat, hogy a 
kerületi tisztiorvosok, a tisztaság szempontjából szigorúan 
ellenőrizik a fodrász üzleteket jelenleg.

Fodrász segédek mulatsága. A fodrászsegédek önképző 
köre augusztus hó ö-án konfettivel, verseny dobással, sor
solással stb. egybekötött nyári mulatságot rendez a város

ligeti nagy Klemensben (Hermina ut). Ez úttal színre kerül 
a „sárga csikó1* czimü népszínmű. Felkéretnek a segéd urak 
ez utón is, hogy a ki a rendezőségben belépni kiván, ebbeli 
óhaját a kör elnökénél, Paulik József urnái jelentse be.

A mulatság iránt már is oly érdeklődés nyilvánul meg, 
amely biztosítékát nyújtja a sikernek.

K ü lön fé lé k

A kopaszok jellemvonása. Jaj a kopaszoknak ! A kinek 
közülük valami takarni valója van, az rejtse kopaszságát 
frissen dushajzatú paróka alá, mert a kopaszság nyitott 
könyv, melyről a kopasz fej tulajdonosának legtitkosabb jel
lemvonását is lelehet olvasni. Ezt állítja ugyanis egy jeles 
frenologus. A frenologusok csalhatatlansága iránt egy idő 
óta ugyan némi kételyek merültek föl. Nemrég ugyanis egy 
frenologus felolvasást tartott és eközben kérdést intézett a 
hallgatósághoz: van-e közte olyan ember, a ki hosszabb 
időt töltött fogházban és a ki hajlandó volna koponyáját a 
frenologia gyakorlati értékének demonstrálására pár perezre 
odakölcsönözni ? A fölhívásra egy termetes úriember jelent
kezett, a ki az emelvényen helyet foglalva, halk hangon 
emlité. hogy 15 évig volt fogházban.

— Meg is látszik rajta — mondá a frenologus határo
zott hangon, miközben a médium koponyát össze-vicza ta
pogatta. — Koponyájának alakja és arezának kifejezése szü
letett gonosztevőt árul el . . .

Tovább nem folytathatta, mert a médium dühösen rá
kiáltott az elképedt tudósra :

— Hogy mer ön ilyet rólam állítani. Hiszen én 15 
évig fogházigazgató voltam . . .

A frenologus adós maradt a tudomán3-os fejtegetések
kel és hirtelen elpárolgott a felolvasó-teremből.

E példából ítélve a frenologusok is alá vannak vetve 
az emberi nem öröklött gyarlóságának : a tévedésnek. Mind
azonáltal talán nem egész érdektelen a kopaszság jellemta
nából egyet-mást elmondani Tehát:

Az olyan ember, a kinek kopaszsága a homlokot 
mintegy kiszélesíti, erős önérzettel bir, nem sokba veszi 
mások véleményét, hanem mindig a saját nézetét tartja leg
helyesebbnek. Az ilyen ember többnyire önző.

Ha a kopaszság kétoldalt felfelé terjed, ez az illetőnek 
túlérzékenységére hagy következtetni. A fejtető kopaszsága 
rokonszenves jellemvonást, a fej hátsó részének kopaszsága 
nagy utánzóképességet, a halántékok kopaszsága ravaszsá
got és alattomosságot árul cl. Kellemesen lehetnek érintve 
a dushajzatuak a frenologus azon tétele által, hogy az igazi 
emberbarátok sohasem kopaszok. A kopaszok pedig jól te
szik, ha ezentúl csak a tükör előtt veszik le parókájukat és 
evvel eleget tesznek a bölcs görög mondásnak : „Ember, ös- 
merd meg tenniagadat!“

Mennyit nö a haj ? Egy tudós — mire is nem vállal
koznak manapság a tudósok — hosszú tanulmányozás után 
kisütötte, hogy az emberi haj naponta ‘/a vonalnjdt nő, mi 

- egy hónapban 30 milimétert tesz ki. A berlini antropológiai 
társaság tagja, Pohl azonban ezzel szemben azt állítja, hogy 
e tekintetben nem lehet biztos mértéket megállapítani. Az 
egészséges emberek haja ugyanis különböző korban külön
böző gyorsasággal nő, mihez még az egyes évszakok is 
módosítókig hozzájárulnak. Továbbá a haj nem egyformán 
nő az egész fejen ; nevezetesen lassúbb növést mutat föl a
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fej szélén, a halántékon és tarkón, mely helyeken a haj tehát 
mindig rövidebb is, mint a többi részeken, Érdekes, hogy a 
haj különben sem egyenletesen nő, hanem hol az egyik, 
hol a másik hajcsomó fejlődik erősebben. Összehasonlító 
mérések után megállapították, hogy a haj ll-lő l 17 éves 
korig átlag 12*5 mm.-nyi növekedést, a 20-iktól 24 évig 15 
mm.-t, GO éves korban 1 1 mm.-t mutat föl havonta.

Szerkesztői üzenetek.
N. L. S. Budapest. Czikkét nem közölhetjük azért, mert 

nem voltunk képes azon elgabalyodni.
V. S. Körmend. Az egyik kérelmének eleget teszünk, 

t. i. hogy megküldjük a kívántakat, a másik nem a mi dol
gunk, tehát átadtuk a kiadóhivatalnak intézkedés végett. 
Üdvözlet!

T. Gy. Budapest. Ha nem kap lapot, tessék a kiadóhi
vatalhoz fordulni.

F. M. Losoncz. Czikkét megkaptuk és amint láthatja 
betettük. Ajánlatát nagyon szívesen fogadjuk és örömünkre 
szolgál, hogy önt munkatársunknak mondhatjuk. De aztán 
ne tessék ám a tollat kímélni ! Üdvözlet !

F. J. Budapest. A kivetett adóját megfelebbezheti az 
adófelszólamlási bizottságnál bélyegmentes kérvénynyel.

Ha eredményt nem ér el, ugv tessék megfelebbezni a 
közigazgatási bíróságnál. Ide már bélyeg kell.

Felelős szerkesztő: Leich ter L ip ó t 

Belnvarkalátsak Hermáim János, R éth ly  Árpád és 

Horváth Ferenc'/..

A kéz rátok legkésőbb 8 és 24-ikéig bezárólag küldendők be. 

Kéziratok nem adatnak vissza.

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., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József, IX., Üllői-ut 79. szám.
Dr. Drechsler Dezső, Vámház-körut 1G. 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. Pollítzer 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, vagy 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.

Kiadja : Nagel István könyvnyomdája, Budapest, 
VII., Vörösm arty-utczn 17.

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

Kcxclü orvosok :
Budai oldalon :

Dr. Tipanics Elek 1., Krisztina-tér 7. szám. .
Dr. Rozenzweig dolf. 11., Fő-utcza 59. szám.
Dr. Berger Lipót, 111., Mókus-utcza 14. szám.

Klldiörzö orvomoK t

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

2 — 3 óráig, ünnep és vasárnapokon 8— 9 óráig ;
IV., VII., Vili., IX., és X. kerületekre:

Dr. Juba Adolf, VII., kér., Barcsay-utcza 3., rendel u
u. 3— 4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 3 óráig.

^  ^  ̂  ̂  ^  ^  ^  ^

Fodrász segédek

t a l á l kozó  he l ye
ITérxiet utcza 20. sz.

hol olcsón
d e  k i t ü n ő e n  le h e t  é tk e z n i .

Tisztelettel

Mészáros János vendéglős.

&  $  &

«
Fogorvosokt

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.

3€irdetéseü
© l a p  s z á m  á r a  í e l v é t e t n e k

a k iadóh iva ta lb an :

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

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

* :0 A Jászsági bajuszpedrőt! >
■o03a.m ! ! I I £ R T  J Ó ! ! CDC/5=3 Mert semmi körülmények között sem kemónyszik

C/3

-O meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban CJ)
*5) megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. cn

C/5 Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő <S.rsic/? anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. 0“•cö Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál £2.
c/)
CD fogva bárkinek is ajánlhatom. c/5Mt-
le Fehér, barna é.<? fekete szinüb.n: kis doboz 15 kr. nagyobb 

doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33"/0-ot és ingyen csonvigo-

■a
CDQ-

< last,'nagyobb megrendeléseknél még portómentességet is biz
tosítok. ICortl ts .laiios gy<>gyszer-sz

J á s z b e r é n y b e n

9 :

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

N  élkülözhetetlen.
Az egész világon szabadalmazott találmány

Feltaláló : C se rm á k  J ó z s e f  műszerész.

Fodrász
B e m  l e h e t  meg

PPPPP

hogy hajuyirás
alkalmává' levágott 
haj az arczba és 
szembe ne hulljon.

J9-pB IBm
Bármely arczra alkalmazható. Nem pusztul. 10 évig 
is eltart. Könnyen tisztogatható és elmés, czélszerű 

szerkezeténél fogva mindenki tud vele bánni.

FIxASNFR IxAJOS
mü-köszörüs-mester

első magyar villanyeröre berendezett borotva homoru-müköszöríildéje és
aczéláru raktára

B u d a p e s t  Vili., J ó z se f -kö ru t  21.
Ajánlja ;

Borotválókés je lle l: Bengal. 
Johnson, Dodge, 7 csillag, 

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Pféfén, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszörüléssel minden szé
lességben, darabja 1 60, 
170, 2.— , 2.25, 2 80,

3.— írt
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.—  írt.
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 Szakalnyiro 3.50 
Amerikai Hajvágógép 5 50 
Amerikai Szakálnyirá 5 .— 
Fenös/.ijak darabja — .80,

-.90, 1 1 i .20, 1.50,
o 9 “ • » — •.50, • >. — frt.

Lehuzó-kövek diarabja 1,--
l .25, 1.50, l.£!0, 2 — 2.25,
*)'50, 2 80, I. —- , 3 50 frt.

tvas német ési va.lódi franczia,
50, — .00 kr.
dal'; 
__ 1

iibja 4 —
\ f

4.5•o, 5.— , 6,.50,

rabj;
1 1 ,
;t 1.40, 1 50,» •> __ ow« , “ •50,

2.80, II írt.
Fogszerszámok. Angol kulcs 3 horoggal, darabja 2 50. 2.80, 3.- 

4 — fi". Fog-vasfogó, (német és eiőrajz után is) darabja 1.50. 1.80, 2.
2.26, 2.50, 2.80. 3.— frt

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

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

M egren de lé sek  v idékre  gyo rsan  áspontosan eszközöltetnek

Kapható csakis az egyedüli elárusítónál :
Leichter Lipót fodrásznál, Budapest, V1-, Szerecsen-utcza 12.

K g y  a i ' r / , v r « l «  á r a  2  f r t .

at. Í «  itt 04 »  Oí &  tXi X* *3* %+ &  «  Í& ^  *3* ^  ^
T A X ,  p A O t á ' A t t G A f t P A O  ö 'A ü . f A a C A Q  c Z a c v o A c r  o.f?7 4 . 0 . p  j£cx p A d 4 Q . w A a o T a P A f t P A O  í - t o  Oa  cro a  a . P A P A  A  P  A . ^  A<4-P  /$rft.PAcví>A<t- c j a ^ P A cv o  A  a . p A o . P A < V

Wz
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*5
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m

U  II II A  ■» E  N T, VI*H., K A  Bt - V X  C ifi A  .V & K A  31.
Első magyar

Yillany és légszesz erővel berendezett
borotva homorú - köszörű ideje.

j3 t czé 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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# erősítő!
■ UJ ™

t a l á l m á n y !

Az eddigi eljárás, a nedv es bajuszt a bajuszköfővel lekötni, igen hiányos volt. mert a csinos 
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága • még néhány órára silKsen biztosítva. Ezen nagy hiányt pótlandó, 
sok kísérlet alapján oly jó illatú folyadékot találtam fel. mely h bajusznak, a kötő áltai adott alak
jai és helyzetét 2— 3 napig is képes fenntartani. daczá:a. hogy e folyadék nem rayatl és nem 
zsíros, többi jó tulajdonságainál fogva ezen ezikk minden fodrászterem szoros szükségletei közé 
fog tartozni és úgy az állandó, mint az utazó közönség által czélszerüsége következtében szívesen 
fog vétetni.

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

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

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

,,CHÍl»‘ törvényileg védve van, hogv hasznavehetetlen rósz utánzásoktól megóvassék, me
lyek a legelső sorban is a vevőközönséget károsítják.

„CHIC bajuszerősitő. a bajuszt 12 —3 napig a kívánt helyzetben tartja.

J 6  t ú l  a j  (1 o n s á ó a i :
1. Nincs benne sem zsiradék, sem ragasztószer.
-• Hatása a bajuszra két perez alatt a legszenzáeziósabb 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-erósitő a bajuszt megpuhitja és hajlékonynyá teszi, a szőrszálakat nem mere
víti, sőt azok növését előmozdítja.

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

fe lta lá l ója: ZO Sü2nLl5:OT7"S!Zils:37"
Illat szer ész

Budapest, Vr. kor.. Wurni-utcza 5. szám.
• uu • kapható a födi ász és borbély szakmába vágó összes kellék és berendezés leq-
jobb minőségben és mégis igen előnyös árakon. Valódi franczia és amerikai haj és szakállvágó gé- 
pemi ara tudvalevőtcg majdnem negyedrészével alászállt. A többi fodrász és borbély eszközök is 
tomeidek külföldi bevásárlásaimnál fogva is előnyösebbek, mint eddig jegyeztettek.

Az illat ászát legkiválóbb különlegességeim a következők :

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

Viaszkhajkenőcsök, Hajfestőszerek, Briilantinek, BajuszpedŐK. Bandaulinek, Vinaigerek Toile te szappanok, Aetherikus olajok 
rT Legújabb eszköz es illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

Nyom. Uagei István könyvnyomdájában, Budapest. Vörosmarty-utczn 17




