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FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

D^r ipartesfü: t. t tg-jai ae lapot díjmentesen áélc.

A mi m ozga lm i."

(A) Tisztelet annak az iparosnak, a ki a ke
nyérért való harezban is meg tudja óvni iparának 
becsületét. Mert bizony ebben a hercze-hurcza vi
lágban ritkán találunk oly embert, a ki az eszme 
szolgálatában munkálkodni akar.

E nagy város nyüzsgő emberei csak azért lót- 
nak-futnak, hogy a gyomor, ez a mindenség, meg
kaphassa a maga jussát. Es ha akad köztük egy, 
ki emberi kötelességének megfelel, a ki lelkesedni 
tud az eszméért, azt úgy köszöntjük, mintha a 
mindenható más, nemesebb anyagból teremtette 
volna. Megbámuljuk, mintha a kavicsok között 
gyémántot találnánk. A közjó szolgálatában nem 
igen szeretünk katonáskodni, mert irtózunk attól a 
gondolattól, hogy elfáradunk. Jobb szeretjük azt 
rábízni azokra, a kik elég balgák a kényelmes éle
tet felcserélni a munkálkodással.

Ne értsenek félre, nem a fodrász iparosokat 
vádolom, hanem azokat, a kik iparosoknak tartják 
magukat és még sem tesznek semmit sem, hogy 
az ipar az egész vonalon megtisztuljon. A fodrász 
iparosokat nem vádolhatom, mert hisz kötelesség- 
szemen zászlót bontottak, hogy a felburjánzott gazt 
kiirtsák az iparból. És ennek a nemes elhatározás
nak meg is lesz a jutalma, mert a közel jövőben 
nem lesz szemét iparunkban. El fogjuk hordani De 
hu a többi iparos osztályok is fel tudnának emelkedni 
az erkölcsi magaslatra, ha velünk együtt dönget
nék a kaput, ha mint egy test követelnék velünk 
együtt az ipartörvény módosítását, akkor czéltuda- 
tosabban, nagyobb reményekkel eltelve tudnánk 
munkálkodni.

Valamennyi iparos osztály érzi a szabad ver- 
senygés nyomasztó hatását, valamennyi hallatja 
jajkiáltásait, de a cselekvés terére lépni egy sem 
akar. Csakis az az osztály érzi az elnyomatást, a 
jogtalanságot, a mely elég gyáva hallgatni. A  tör
vény iránt minden embernek kötelessége tisztelettel 
viseltetni, de ha annak rendelkezése örvénybe ker
get. ha annak betűi a mostohaságot publikálják, 
akkor meg van adva a természet törvényei szerint 
a jog a védelmezésre. Hisz a fennálló törvényeink 
nem azok ma, a melyek Mózes idejében voltak, a 
korral azok is reformálódnak, mert a viszonyok a 
korral együtt változnak. Hisz az ipartörvény a mai 
formájában nem állna meg, ha az iparosság han
gos szavakkal követelné annak megváltoztatását. 
Az ipartörvény csak kisérletképen lett megalkotva 
és csodálatos, hogy az még a mai napig is fennáll, 
pedig tisztában vannak azzal faktoraink régen, hogy 
az a iparosság megélhetését lehetetlenné teszi.

De hát rég időktől fogva megszoktuk, hogy az 
iparosság bajaival nem igen szokás törődni, bele
éltük már magunkat, hogy a jogok osztogatásakor 
nekünk nincs helyünk. Bebizonyult dolog, hogy 
nincs Európában oly ország, a hol annyi törvényt 
és szabályrendeletet gyártanak, mint nálunk, a füg
getlen magyar hazában. És hogy ezen törvények 
és rendeletek mily áldásosak, csak kettőt emlitek 
meg, az ipartörvényt és a tiszti főorvos ur reánk 
vonatkozó szabályrendeletét. Mindkét produktumnak 
annyira érezzük üdvös hatását, (ez utóbbi majd 
csak jön), hogy bizony akaratlanul is azt kérdez
zük önmagunktól, hogy vájjon mit vétettünk, hogy 
annyit kell lakolnunk. Manapság már, ha valamely 
faktor babér után vágyik, az iparosság meghallga
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tása nélkül törvényt vagy rendeletet alkot, mert az 
iparosság úgy sem tesz ellene semmitsem.

Bennünket nem fog érni vád soha, mert mi 
őrt állunk iparunk előtt és annak érdekében csele
kedni is tudunk.

De az utókor átka jogos lesz, ha látni fogja, 
hogy az örökhagyó iparosok némán nézték az ipar 
elzüllését. Mi megtettük kötelességünket, mert ben
nünk fakadt ki legelőbb az ipar iránti szeretet vi
rága. Számoljon lelkiismeretével valamennyi iparos
osztály, mert nincs szavuk akkor, a midőn látják, 
hogy miként válik napról-napra hitványabbá az egy
kor féltve őrzött ipar. A mi lelkiismeretünk nyu
godt lesz akkor is, ha a XlX-ik század utolsó 
órája ütni fog, mert csatasorban állunk az Óvári- 
féle szaktársakkal szemben. Mi c gálád világban 
sem feledkezünk meg, hogy iparosok vagyunk, te
hát az ipar érdekében cselekednünk is kell. A  ki
bontott zászlónk eléggé hirdeti becsületes törekvé
sünket. Bennünket nem képes a munka kifárasztani. 
Ezt fogadtuk meg, ezzel az elhatározással küzdünk 
mindaddig, mig czélt nem érünk.

F o d r á s z  se g é d e k  m u la t s á g a .
Sikerült ünnepélyt rendezett a budapesti fodrász segé

dek önképző köre, f. hó G-án a városligeti Klemens-féle kert
helyiségben. Ez alkalommal színre került a „Sárga csikó“

népszínmű és a szép számmal egybegyült közönség élvezet
tel hallgatta végig a jól előadott színdarabot. A női szereplők 
közül kiváltak L ip n er Fánny  k. a. (Erzsiké) szerepében, a 
ki kellemes hangjával és kedves játékával meghódította a 
közönséget akként, hogy minden egyes dalát 2, 3-szor is 
megkellet ismételnie. Kitűnt még Fodorné Csik Mariska  
urhölgy (Ágnes) szerepében, a ki természetes játékával sok 
tapsot aratott. Elismerőleg kell nyilatkoznunk még a többi 
szereplőkről is, úgymint Pau li Gyulánó (Böske) Zs ifkov its  
Endréné (Kecskésné) urhölgyekről, továbbá K u g le r Zsófi 
(Trózsi) és K ugler Mariska  (Panna) kisasszonyokról, a kik 
kisebb szerepükben is jól alakítottak. A férfi szereplők közül 
kitűntek F ischer János (Bakai András) szerepében, 
Andai Dezső (Laczi) szép hangjával aratott tapsokat. 
Thurzó Im re  (Iczig zsidó) kitűnő alakításával annyira elra
gadta a közönséget, hogy nyílt színen is kitapsolták. Pau li 
Gyula  (Gelecséri) nagyban előmozdította a darab sikerét. 
Kálmán B. Lajos  (Csorba Márton,) R e iz in ge r Béla  (Csárdás 
gazda) és Bardoczy La jos  mint (Bogár Imre) derekasan 
megáiták helyüket. A többi szereplők szintén megfeleltek 
feladatuknak. A jól sikerült szinelőadást táncz követe és 
feljegyzésünk szerint 120 pár vett azon részt. A talp alá 
valót Kuti Gyurka kitűnő bandája szolgáltatta. Íme a jelen
volt szép hölgyek névsora :

Asszonyok:

Antal Istvánné, (Gyöngyös) Bánvég Mátyásné, Bardoczy 
Mihály né, (Gyöngyös) Özv. B rt Samuné, Berényi Ferenczné, 
Bellovai Lajosné, Benc Józsefné, Csirmázi Kálmánné, Csik 
Imréné, Csepány Jánosné, Engl Heinrichné, Éles Istvánné, 
Eles Józsefné, Fodor Józsefné, Flesch Péterné, Fischer N-né, 
Fischcr Jánosné, Filó Dezsőné, Fering Ferenczné, Fehér

Táicza.
Világos szombatja.

— Szavalták a budai honvéd szobor előtt. —

Fátyolos zászló s egy pár koszorú 
Mi egész ünnepünk.
Úgy jöttünk, mint égre föl a ború : 
Sírunk s tovább megyünk.
A dicsőség s a gyász e bús napon 
Szivünkben elvegyül,
De hozzá hajh ! —  áldatlan alkalom, — 
Uj szégyen könnye gyűl.

Titokba’ sir a megalázott :
Ha otthonába tér ;
Párnája, melyet könnyel áztatott,
Csupa gyász, csupa vér ;
Magányba fut, kit fojtó szenvedés 
Marcangló ölyve tép ;
S a hősök emlékéhez : — megvetés, 
Gyász idején a nép.

Hősök, kik egykor itten győztetek 
Ármányon, fegyveren,
Mert szolga épp úgy nem volt köztetek, 
Mint nem volt félelem :
Világos nagyszombatján eljövénk, 
Szivünk gyászban zokog :
Szálljon le bosszús lelketek közénk, 
Győzelmes bajnokok !

Panaszra jöttünk, honvédő nagyok, 
Oltárotok elé !
Mint istenéhez száll az elhagyott,
S mint jajszó az ég felé.
Panaszra jöttünk, gyászba öltözénk,
De szivünk fenn dobog :
Szálljon le bosszús lelketek közénk, 
Győzelmes bajnokok !

Békés felejtés, bárgyú pulyaság 
'Permi gyümölcseit.
A régi Ián ez, a régi szolgaság 
Itt van már, újra itt.
Panaszra jöttünk . . . Van vigasztalás ? . 
Szent sereg oda fenn,
S te bosszús Isten, igazat te tégy,
S könyörülj népeden !

Világos gyászát megcsufolni kél 
Egy ünneplő sereg.
Mit nekik annyi könny és annyi vér, 
Mely vádlón elpereg ?!
Mit nékik annyi fölvert fájdalom ?
S fölzaklatott keserv ?!
Ők ünnepelnek e szent szombaton, 
Melyen gyászunk betelt.

S kit ünnepelnek, dicsőitenek 
Pompájok fényiben ?
Talán a hősiséget ? jellemet ?
A nagyságot ? Ó‘ nem !
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Pálné, Fischer Józsefné, Fehér Istvánná, Gállá Istvánná, Hinkl 
Ádámné, Herlinger Antalné, Herbek Andrásáé, Hironyai 
Lajosné, Hirtl Emilné, Koch Józsefné, Kováesik Ferenczné, 
Klein Miklósné, Koczler Antalné, Kerkovics Antalné, 
Kopschics Károlyné, König Samuné, Kálmán Miklósné, Lulai 
Ádámné, Lippner Mórné, Lővy Jakabné, Mailand Gyuláné, 
Muzager Jánosné, Müller N-né, Móni Mihályné, Mener 
Kálmánná, Mészáros Istvánná, Német Gézáné, Pichler 
Ferenczné, Pauli Jánosné, Pauli Gyuláné, Paulik Józsefné* 
Reischl Tivadarné, Reisch Józsefné, Szimrok Jánosné, 
Szabados Józsefné, Sztics Jánosné, Strupp Károlyné, Strezsák 
Lőrinczné, Somogyi Lajosné, Thurzó Jánosné, Thurző 
Imréné, özv. Weszely Gyuláné, Vencs Jánosné, Zsifkovits 
Endréné, Tnoger Józsefné.

Leányok:

Ambon Mária, Auszterbaum nővérek, Bihari Teréz, 
Bárt nővérek, Bugyi Mariska, Csoti nővérek, Csivol Mariska, 
Czobl Emília, Csapó Juliska, Csik Etelka, Engl Irma, Fering 
Róza, Füredi Irén, Foszler Gizella, Fischof nővérek, Franki 
Irén, Fukszel Jenora, Fábián Boriska, Gallér Mariska, Herhtl 
Róza, Halmay Netuska, Holló nővérek, Kugler nővérek, 
Kovács Teréz, Klein nővérek, Kerkovics Juliska, König nő
vérek, Klein Czeczilia, Kuti nővérek, Loidl Irén, Lengyel 
Boriska, Láng nővérek, Marosányi nővérek, Muszil Anna, 
Mandl Vilma, Müller Róza. Mészáros Olga, Nitmász Anna, 
Oppenlieiin Paula, Oriold Emma, Popper Bella, Popper 
Teréz, Polonyi nővérek, Peszofl nővérek, Pécsi Irma, Rusz 
nővérek, Reischl Miczike, Rumiezer nővérek, Sümegi Anna, 
Szabó Teréz, Schöffer nővérek, Szalontai nővérek, Trauber 
Erzsiké, Feichtcr Ilka.

A budapesti borbély-, fodrász- és paróka-ké
szítő ipartestület szaktanfolyamának alap

szabályai.

i. §

A szaktanfolyam hallgatója lehet bármely Budapesten 
tartózkodó borbély vagy fodrász-segéd, aki kötelezi magát 
osztályonként 4 f r t  tandíj előzetes lefizetésére.

Lehetnek azonban a szaktanfolyam hallgatói azon bor
bély vagy fodrász-mesterek is, akik az előirt szabályoknak 
alávetik magukat, de oly módon, hogy a tanulmány fejekről 
(médium) saját kölségen tartoznak gondoskodni.

3- 8

Évenkint két szaktanfolyam tartatik és egy-egy négy  
hónapig tart. A szaktanfolyam mindenkor márczius és szep
tember hónapokban kezdődik. Az előadások meghatározott 
napokon este 9— 11 óráig tartatnak.

4. §

A szaktanfolyam négy  osztályból áll és pedig: 1) elő
készítő, 2) gyakorlati, 3) tanári gyakorló és -I) tanár jelöltek 
osztálya.

A hős, kiért ma durrog áldomás, 
Sortűz és nagy szavak :
A zsoldos bujdosók egy katonás 
Kontár példánya csak.

Mint széltől űzött, vándorló szemét, 
Közénk ő úgy került.
Beállt, elárult, — győztünk, elesék : 
['elejtsék ! elmerült.
Történetünkbe is — vérlázitó ! — 
Emléke igy jőve,
Mint a mezőn ott felejtett bitó,
Úgy maradt fönt neve.

Es ez a zsoldos ötven éve már 
Magasztalt minta-kép,
Ki megalázni minket vissza jár,
Jön és szivünkre lép.
A mi hűségünk úgy hűség csupán,
Ha hozzá mérhetik . . .
Hűnek a magyarnak lenni bűn talán? 
És árulás — nekik ? . . .

Az elbizott gőgnek ki mondja meg : 
Légy bölcsebb 1 lég}' szerény !
Mert szivünk békeségét rontja meg 
Az ilyen gőgös merény.
A békettirő, bús önérzeten 
Gázolnod balgaság :
Örökké nem tart se a türelem 
Se a rabszolgaság.

Az elbizott gőgnek ki mondja m eg:
A gazda itt a nép !
Ki szent ? ki czenk ? szivével szabja meg 
S állítja példakép.
S azt ünnepelje csákó és szurony,
Kit sapka és süveg, —
Mert nélkülünk hatalmuk tán torony,
Nagy torony, de — üveg . . .

Utolsó leczke, népem, ez legyen 
Uj tettek küszöbén.
Állj rendületlen völgyön és hegyen 
S pusztáid közepén.
S ha jő a szép szó, csalfa akarat,
Ne nyiss ajtót, fület,
Ki gúnyt vet nékünk, annak nem arat a 
A magyar kenyeret.

Magadnak tartsad szived és erőd 
S kenyered ezután ;
Taszítsd el a hitetlen vakmerőt 
S magadnak élj csupán.
Hitlen szövetségednél biztosabb 
Munkás, erős karod,
Szabad lész, fel jő immár az a nap,
Feljő, ha — akarod !

Zempléni Árpád.
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Azon hallgatók, akik az első osztályt sikeresen hallgat
ták, a második osztályba iratnak be, azok pedig akik a má
sodik osztályt is sikeresen hallgatták, a harmadik osztályba 
vétetnek fel oly módon, hogy kötelesek az első ^osztály- 
hallgatoit oktatásban részesíteni, hogy ez által úgy az el
méleti, valamint a gyakorlati teendőkben magukat gyako
rolhassák.

(3. §.

A tanfolyam hallgatói kötelesek ajvizsgán résetvenni, 
amelynek végezetével az eredmény kihirdetettik olyképpen, 
hogy a jó eredménynyel vizsgázott hallgatók a felsőbb osz
tályba véletnek fel, azok pedig, akik sikertelenül vizsgáztak, 
ismételni tartoznak az előbbi osztályt. A negyedik  osztály 
hallgatói azonban, ha a vizsgát sikkerrel végezték, elnyerik 
a tanár képesítő oklevet, de kötelesek a második tanfolyam 
hallgatóit 1 évig ingyenes oktatásban részesíteni. Az oklevél 
az 1 évi oktatás után lesz kiszolgáltattva.

7. §

Ha a négy  osztályt végzett hallgatók :iz ipartestület 
elöljárósága által tanároknak alkalmaztatnak és ha két éven 
át kifogástalanul tartják előadásaikat, a szakiskolai vezető
ség által ajánltatnak és az ipartestület elöljárósága arany 
éremmel jutalmazza szorgalmukat.

8. §

Azon hallgatók, akik a tanári vizsgát sikertelenül vé
gezik, köteléssek az utolsó tanfolyamot ismételni.

9. §

A vizsgák alkalmával a bíráló bizottság (Jury) akként 
alakul meg, hogy minden előadandó tárgynál két szak
férfiú vesz részt, vagyis, a testületi elnök elnöklése mellett 
8 tag. Minden vizsgázó egy  számot kap, a bíráló bizottság 
azokat feljegyzi és szavazategyenlőség esetén elnök szava
zata dönt.

10. §

A negyed ik  osztály hallgatói kötelesek két frizurát- 
kifogástalalanul elkészíteni és pedig egyet saját felfogás sze
rint, a másodikat a bizottság által megjelölt ábra után.

11. §

A vizsgákra nézve három-féle osztályzat állapittatik 
meg, úgymint: jeles, jó és elégséges. Hogy azonban a vizs. 
gázók a következő osztályokba felvétessenek, legalább is 
elégséges osztályzatot kell elnyerniök. A tanár képesítő vizs
gák alkalmával kétféle osztályzat állapitattik meg, úgymint : 
jeles és jó.

12. §.

A hallgatóknak jogukban áll az összes előadandó tárgya
kat hallgatni, valamint azokból vizsgázni. Ha valamely hall
gató egy hónapban kétszeri mulasztást követ el úgy megin

5. § tetik, ismétlés esetében egy tanfolyam tartamára kizáratik. A 
kizárt hallgató a tandíj visszatérítésére igényt nem tarthat.

13. §.

Az előadó tanárok egy-egy előadás után két forint 
tiszteletdijban részesülnek. Elmaradás esetén a tiszteletdij 
levonandó.

14. §.

Azon tanár előadásait, amelynek 8 hallgatója nincs, a 
szaktanfolyam vezetősége beszünteti és hallgatóit beosztja a 
többi tanárokhoz.

15.
A szaktanfolyam vezetősége köteles élő tanulmány fe

jekről gondoskodni és egy-egy tanulmányfőn 0— 8 hallgató 
gyakorolhatja magát. Ha azonban a hallgatók érdeke meg
követeli, úgy a tanulmányfők száma szaporittatik.

16. §.

A szaktanfolyam mindegyik osztályához (úri, női, szín
házi fodrászat és hajmunka) egy rendes tanár és egy harmad 
éves hallgató osztatik be.

Ha a hallgatók érdeke megköveteli, úgy a szaktan- 
folyam vezetősége újabb tanerők kinevezése czéljából jelen
tést tesz az ipartestület elöljáróságának.

17. §.

A tanárok és tanfelügyelők a hallgatók névsorát meg
kapják oly czólból, hogy ellenőrzik azoknak pontos meg
jelenését.

IS. §.

A diszokmányok, valamint a kiosztandó érmek költsé
geit a szakiskola alap fedo«zi.

19. §.

A szaktanfolyam alapszabályai, valamint a házi szabá
lyok könyv alakban kinyomatnak a hallgatók részére.

20 . §.

Jelen alapszabályok az ipartestületi elöljáróságának 
jóváhagyásával lépnek életbe.

A budapesti borbély-, fodrász- és paróka készítő ipar
testületnek 1899. augusztus hó 10-én tartott ülésén felolvas
tatott és jóváhagyatott.

Könyves Kálmán Joszt Pé ter
jegyző. test. elnök.

Az iparos tanonezok oktatás ügye. Soksz or szóvá tet
ték már az iparo6 tanonezok oktatás ügyét rendszabályozó 
törvény egyes sérelmes szakaszait. Így különösen a 62 és 
82. szakaszokat, melyek a tanórák elmulasztásáról és azok 
büntetéséről szólanak. Nevezetesen, ha a tanoncz elmaradt
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az iskolából a gazdát büntették meg, a tanoncz pedig, noha 
■számtalan esetben marad el ae iskolából — bár oda őt gaz
dája elküldte — büntetést soha sem kapott, fizetett helyette 
a gazdája. Panaszkodtak még a mesterek a hétköznapi is
kolázás ellen, mint a mely egyrészt elvonja a tanonczot a 
munkától, másrészt pedig, mivel a tanoncz az egész napi 
nehéz munkában kifáradt lévén, nem figyelhet az előadásra 
— sikertelen, meddő. E bajok orvoslására az aradi ipartes
tület föliratot küld a miniszterhez s azt pártolás végett az 
összes hazai ipartestületeknek megküldte. A felirat azt 
ajánlja a miniszter figj’elmébe, hogy a hétköznapi iskolázást 
szüntesse be s a helyett vasárnap kapjanak a tanonczok 
elméleti oktatást.

Az V. ipartestületi kongressus- Az ipartestületek köz
ponti országos bizottsága julius hó 27-én tartott ülésén 
tudvalevőleg elhatározta, hogy az ötödik országos ipartestü- 
leti gyűlést október második felében tartja meg és pedig, 
ha a kolozsvári ipartestület ragaszkodik az 1890. évben ho
zott határozathoz, illetőleg akkori meghíváshoz, úgy Kolozsvá
rott, különben Budapesten. A központi bizottság elnöksége, az 
ülés határozata alapján kérdést intézett a kolozsvári ipartes
tülethez, hogy a meghívást októberre is fenntartja-e ? A kér
désre már megérkezett a távirati válasz, amely szerint a 
kolozsvári ipartestület örömmel járul hozzá a kongresszus
nak októberben Kolozsvárt leendő megtartásához. Ennek 
következtében a kongresszus helyéül most már véglegesen 
Kolozsvárt tűzték ki. Pontos idejét későbben fogják megha
tározni.

A Rustschuki kiállítás ügyében ipartestületünk elnök
sége a következő átiratot vette :

Budapesti kereskedelmi és iparkamara.

T. ez.

A kereskedelemügyi miniszter ur f. évi julius hó 
21-én 45047/1X. szám alatt kelt leiratával arról értesítette 
kamaránkat, hogy a Rustschukbun tervbe vett ipari kiállí
tás anyagi nehézségekkel küzd és létrejövetele is igen két
séges.

Erről van szerencsénk T. cz.-t értesíteni azzal a kére
lemmel, szíveskedjék érdekelt tagjait megfclelőleg tájékoz
tatni oly czélból, hogy a kiállításban való részlvételtől saját 
érdekükben eseteg tartózkodjanak.

Budapesten, 1899. julius hó 31-én.

A budapesti kereskedelmi és iparkamara :

Hüttl. F r i iz  P é te r
alelnök. titkár.

V egyes  hírek.

Életmentő fodrászaegód. Fischer Miksa malaczkai szü
letésű fodrászsegéd éppen az uszodában volt Fenyőházán, 
midőn egy ott nyaraló család szobaleánya fürdőit s a mély 
vizben egyszerre csak fuldokolni kezdett. Erre a fodrászse
géd felebaráti szeretettől áthatottan a vízbe ugrott s a le
ányt megmentette. A jelenvoltak zajosan megéljenezték a 
derék életmentőt.

Értesítés. Van szerencsém a t. segédi kart, valamint 
a t. fodrász mestereket tisztelettel értesíteni, hogy a buda

pesti borbély, fodrász és paróka készítő ipartestület szak- 
tanfolyama jö v ő  hó 4-én megnyílik és már 1-én a beirat
kozások nálam eszközölhetők. Azon reményben, hogy úgy 
a segédi kar, valamint a fodrász mesterek ez igazán hézag
pótló intézményt felkarolják, maradok szaktársi üdvözlettel:

Molnár Lajos, 
szakiskolai igazgató 

IV., Kishid-utcza 10. szám.

A női szaktanfolyam záró vizsgája f. lió l(i-nr. 
(szerdán) délután 4 órakor tartatik meg az ipartestületi 
helyiségben, amelyJe a t. szaktársak külön értesítés helyett, 
ez utón tisztelettel meghivatnak.

Zóna borbély. Most ünnepelték a zseniális vasminiszter 
nagyszerű alkotását, a zóna tarifa 10 éves fenállását. De 
mi lenne az emberiségből, ha elhalt nagyjai helyébe újab
bak nem jönnének ? Mivé lennénk mi is, ha az a jó Teremtő 
nem vezérelte volna közibénk azt a lángelmét, a ki VII. 
kér. Dob-uteza 10 sz. alatt rezidiál ? Örök büszkeségünk 
lesz ez a század, utódaink büszkék lehetnek szintén reá, 
mert benne született meg a legzseniálisabb asszony, aki iparunk 
érdekében, a borbélyság terén megteremtette a zóna tarifát. 
E mindnyájunkat boldogító szellemi szülemény előbb vagy 
utóbb ki fog vezetni bennünket mostoha helyzetünkből és 
nem lesz okunk többé a panaszra. Özvegyi fátyola alatt is 
az a gondolat foglalkoztatta, hogy miként emelhetné iparunkat 
a századhoz méltóvá.

A ki megunta a nyomort és boldog akar lenni mindörökké 
az kövecse özv. Rosenthal Czeczilia asszonyság dicső példáját.

Tessék betérni bármelyik pálinka mérésbe és elol
vasni az ott kifüggesztett következő reklám táblácskát:

Halló! Halló!

Tiszte lt urak !

W0F* Itt a  z ó n a  borbély. T B B

Pártolják a zóna borbélyt és az özvegyet 

Hajvágás 10 kr. Borotválás 5 kr.

Tisztelettel
Rosenthal Czeczilia  

VII. kér., Dob-utcza 10. sz.

Es önök még nevetnek e reklámon ? Hát önök nem tud
ják felfogni, hogy mit jelente szó: haladás? Önök kigunyol- 
ják özv. Rosenthal Czeczilia asszonyságot ?

Pedig ő az a ki a borbély és fodrász ipart az őt meg
illető magaslatra emelni fogja ! Nem hiszik ?

I
Szerkesztői üzenetek.

K. M. Budapest. Czikke tehetséget tanúsít, de még 
nem üti meg a mértéket. Próbálkozzék egy újabbal.

F. J. Kassa. A fenti üzenet önnek is szól.
S. L. Budapest, Ne tessék annyira megijedni. Megírtuk 

már nem egyszer, hogy a d ntő fórum a törvényhatóság 
közgyűlése. Mihelyt a kérdéses szabályrendelet napirendre 
kerül, ipartestületünk elnöksége a már készen lévő memo
randumokat kisérő levél kapcsán megküldi a törvényható
ság bizottsági tagjainak tájékozásul. Ha tehát a közgyűlés
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elé kerül a szabályrendelet, akkor már a törvényhatóság 
tagjai tisztán fognak látni és nem fognák hozzájárulni egy 
oly szabályrendelet megteremtéséhez, a mely egy becsüle
tes iparos osztály megélhetését czélozza lehetetlenné tenni- 
Üdvözlet!

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyző 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

FogrorvoMOk t

A pesti oldalon :

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

A budai oldalon :

Dr. Kohn Dániel, 11. kér., Fő-utcza 7. szám.

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.

A z igazgatóság.

Felelős szerkesztő: L e ich te r L ipót. 

Belmunkatársak : Hermann János, R é th ly  Árpád és 

H orváth Ferencz.

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

Kéziratok nem adatnak vissza.

Kiadja : N a ge l István könyvnyom dája, Budapest, 
V II., Vörősm arty-utcza 17.

F.llciiürzü orvosok :

I., II., 111., 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. Juba Adolf, VII., kér., Barcsay-utcza 3., rendel d 
u. 3—4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 9 óráig.

tó»“«elö orvosok t
Budai oldalon :

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

Pesti oldalon :

Dr. Schwarcz Béla VI., Váczi-körut 37. szám.
Dr. Bodor Zsigmond. VI., Király-u. 70 
Dr. Glass Rezső Wessselényi-u. 4. szám.
Dr. Csányi Aladár. VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. C3eley József IX., Üllői-ut 79. szám.
Dr. Drechsler Dezső, Vámház-körut 10. szám.
Dr. Érti Géza. Vili., 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.
D • Roth Alfréd VII., Király-u. 0. 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 belehelyezett bizalma esetén.

^ öüQöQGQGOG0öéjG0öüGGG0GGGGüöGOGOO0GGQGGQGI&
y  ~

Beretváló szappan Rasier Seife
eddig utói nem ért kitűnő X in bis jetzt ' unerreichter | 

minőségben. X Qualitát.
Szakferfiak á l t a l  kipróbálva, Von Fachleuten erprobt

Á  a j á n l  c m p f io h l t  d i e

Í  E U T Í á l o  Ct  Seifen und Kerzen-Fttbrik
|  w p p u n  és gyertya gyára \ E I T E E

 ̂ Brassó (Kronstadt) ' K r o n s ta d t  ( B r a s s ó )  $
5 kilós postacsomag 3 frtért pr. 5 klg. Postpackeí fi ? 

y  minden állomáshoz X franca jetíer Station.
r  Minta i*syen és bénnentvn <) Muster jjratis und franco.

^öGGGGGöüGöOí
X

x. X j ■. x ?£ 4.x }0Qöüö£ a 3ÖÖ0OX jGOGQí

é h e l ő f i z e t é s e k
e la p  s k á zx i Á  r a f e l v é t e t n e  le

a k iadóh iva ta lban  :
\

ijudapsst, VII , Vörösrnarty-utcza 17.

N A G E L I S T V Á N
könyvnyomdájában.
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* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben.

Miért kedvelik? — Miért használják?

■ó A Jászsági bajuszpedrőt! >
O)CLISI U H U É R T  JÓ!! -I*CD
o>tZ3 Mert semmi körülmények között sem keményszikcdja meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban Cfi
’5> megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. UiCD'*cd</) Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő CS.
Mifi anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők.‘Cd Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál £2.£=
if<X> fogva bárkinek is ajánlhatom. ifirsi
L. Fehér, barna és fekete színűben : kis doboz 15 kr. nagyobb CD-C doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33°/0-ot és ingyen csomago- '-I
< lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentességet is biz-

tositok r f , fI Ioim I an JanoN gyógyszerész
Jászberényben

®:

* Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *

Kecskem éti Sándor, Tem esvár belváros.
Homorú köszörülő műhely

l é g s z e s z  é s  v i l la n y  erdővel, saját házamban.
—  H am burgi küszörüsök. —

M r  Összes borbély és fodrászati czikkek nagybani gyári
raktára.

Ú jdonság* !  Ú j d o n s á g !

„W ID E  A W A K E “
eredeti amerikai hajvágógép 
két feltoló fésűvel

ára 2 frt 90 kr.

„ X o h - I - N o o r “ legrövidebb 
szakálvágó ; ára 3 frt 90 kr*. 
Budapesti rendelések 5 frton 
felül — az összeg előleges 
beküldése esetén — bér
mentesen házhoz szállítva 

küldetnek.

Árjegyzék ingyen és bérmentve.

FlrASNER RAJOS
mü-köszörüs-mester

első magyar villanyeröre berendezett borotva homoru-müköszörüldéje és
aczéláru raktára

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

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

Johnbarber, Pcarson 
Kronwolt, Pfeifen, John- 
heilfort, stb legjobb öblösre 
köszöt üléssel minden szé
lességben, darabja 1.60,
1 70, 2.— , 2.25, 2 80,

3 —  frt
Borotválókés franczia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborotválni 
való, darabja 1.— , 1 25.
1.50, 1.80, 2.—  , 2.25. 2 50
3. , 3.40, 4.— , 5.— frt.
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1.40,
1.70, 2. — , 2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 3.40 frt.
Báriyánt Hajvágógép 5 —
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-küvek darabja 1.—
1.25, 1.50', 1.80, 2 -  2.25,
2.50, 2 80, 3 . - ,  3 50 frt.

Hajfodoritóvas német és valódi franczia, 
darabja .40, — 50, — .00 kr.

Köpölyvas darabja 4 — 4.50, 5.— , 5.50,
6.— , 6 50. 7.50,8.—  frt.

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 cs előrajz után is) darabja 1.50. 1.80, 2 .— 
2.25, 2.50, 2.80. 3—  frt.

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

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

Megrendelések vidékre gyorsan éspontosan eszközöltetnek

ti itt ifi ifi ifi ifi it l  Hí Hí il

m

H  B U D A P E S T ,  V I I I . ,  B  A R O S S - l  T C / A  5. S / A M .
^  Első magyar

villany és légszesz erővel berendezett
borotva homorú -f̂ öszörüCdeje.

czé l  ánu raktár*.
Múlt év november hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz. alá helyeztem át,

melyre felhívom b. figyelmét.

b

p
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C H 1 C !!

í ^ a j u s z -  €> #  •  
e r ő s í t ő !

Ui
t a l á l m á n y !

Az eddigi eljárás, a nedves bajuszt a bajuszkütővel lekötni, igen hiányos volt, mei t a csinos 
alakot elérhetni ugyan, de tartóssága : még néhány crára sincsen biztosítva, Üzen nagy hiányt pótlandó, 
sok kísérlet alapján oly jó illatú folyadékot találtam fel, mely a bajusznak, a kötő áltál adott ala v- 
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 szükséglétéi köze 
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 ra  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 próbaitatott 
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.

,.CHIC“ 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.
dó 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 rá a 

selyem bajuszkötővel átkötnek, 2—3 napon át a legszebb helyzetben marad és alakját, mely tet
szés szerinti marad, ez idő alatt egyáltalán nem változtatja.

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

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

IF1 © Italáulója-: I D a , x a . l s : o T 7- s z l ? : 3 7 - I s t v á n
illatszer ész

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

jobb minőségben és mégis igen előnyös á nkon. 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 illatászat legkiválóbb különlegességeim a következők:

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

Viaszkhajkenőcsök, Hajfestőszerek, Briilantinek, Bajuszped'ŐK, Bandaulinek, Vinaigerek ToiloOe szappanok, Aetherikus olajok 
Legújabb eszköz és illatszer árjegyzékem már a leszállított árakkal díjmentesen és bérmentve küldetik.

m
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Nyom. Bagel István könyvnyomdájában, Budapest. Vörosniarty-utcza 17.




