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FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

Megjelenik minden hó l-én és 15-én.

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

dek betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.

A.Z ipartesteiét ta.g'j'a.i a, lapot díjmentesen kapják:.

A bérletjegyekről.
(A.) A mi nótánk panaszszal kezdődik és pa- 

naszszal végződik.
Egyszóval a réztányér nem más, mint a ke

serűség ezégére.
Nem igen dicsekedhetünk, hogy a haladó szá

zad besugarazza iparunkat, mert bizony az a kor
ral léjiést tartani nem tud A  mikor még a mécs 
volt az egyedüli világitó eszközünk, előbbre volt 
iparunk, mint ma, a mikor egy villanyfény is ele
gendő egy egész utcza bevilágitására. Mindegyik 
iparág haladt csak a miénk nem. Miért ? M ert nincs 
oly ip a rá g , a mely annyi rom boló eszközzel van kö
rülvéve, m int a miénk.

Az egyik oldalról a kontárok űzik a pusztítást, 
a másikról meg —  magunk. Az árjegyzék, vala
mint a bérletjegyek használata rázkódtatta meg ipa
runkat teljesen. Nincs oly iparos osztály, a mely 
munkáját kevesebbre becsülné, mint mi (Ez alka
lommal nem kívánok az árjegyzékkel foglalkozni, 
a melynek használói fi kiért adják oda a vendég
nek összes tudományukat.) A csákánynyal dolgozó 
tót napszámos sok esetben tiszteségesebhen fizeti 
meg a kiszolgálást, mint a „nagyságos ur“.

Konczedálom, hogy a megélhetés nehézségei 
akadályt képez, hogy mindenki élni akar. De ha 
már bevezettük a bérletjegyeket, úgy ne adjuk azt 
sok esetben 50 százalékkal olcsóbban, mintha a 
vendég minden kiszolgálás után fizetne. Hisz ma
gától értetődik, hogy abban az esetben, ha a ven
dég bérletet vesz, azt előre kifizeti, hogy olcsóbban 
akar ahoz jutni, de ne adjuk azt neki félig ingyen. 
Ne feledjük, hogy annak a vendégnek igényei van

nak és sok esetben minő igényei ! A bérletjegyek 
több szakmánál meg vannak honosítva, de kérdem, 
hol adják azt félárban ? Sehol ! Mert a közönség 
megelégszik, ha csak 20 százalékkal jobban jön ki, 
csak mi vagyunk az egyedüliek, a kik ily köny- 
nyelmű módon rontjuk jövedelmünket.

hinnék Jo oka az, hogy nincs bennünk kereskedő1 
szellem.

Nem számítunk, csak dolgozunk. Mert ha szá
mítani tudnánk, úgy tényleg belátnánk, hogy ily  
árak mellett csak az prosperálhat, a ki agyon dol
gozza magát. Már pedig a mai viszonyok mellett 
nem igen fáradunk bele a munkába.

A kereskedő, ha bármily nagy összegű árut is 
ad el egy vevőnek, olcsóbban adja ugyan, de a 
nyereségről nem feledkezik meg. Mi sok esetben 
ráfizetünk, mert nem számítjuk, hogy mily árban 
adhatjuk a bérletjegyeket.

A bérletjegyek manapság már oly olcsók lettek 
nálunk, hogy bizony itt az ideje, miszerint a fölött 
egy kissé gondolkozzunk. Ne feledjük el, hogy 
minden téren áremelkedés állott be és mi a helyett, 
hogy pozitív árakat határoznánk meg, egymást 
akarjuk legyűrni azzal, hogy már-már ingyen dol- 
gozzunk.

Nem az a czélom, hogy jelen czikkemmel le
hetetlen árak meghatározását érjem cl, hanem rá
mutatni akarok csupán arra, hogy a bérletjegyek 
mostani ára mellett lehetetlen úgyszólván a meg
élhetés. Szerintem egy közös akczióra van szüksé
günk, mert mindegyikünknek czélja az, hogy meg
élhessen. Mert nem hiszem, hogy akadna köztünk 
csak egy is, a ki a bérletjegyeknek, a mai ára 
mel’ett híve lenne. Jól tudom, hogy nem egy szak
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társ töprenkedett már azon, hogy miért is dolgozik 
oly olcsón. De hát ezen segiteni lehet. Erős elha
tározással mindent keresztül lehet vinni. Legyen 
ez a czikkem előhirnöke viszonyunk javulásának.

Fogjunk hozzá a bérletjegyek reformálásához. 
Ha ezt megtesszük, akkor mi is mondhatjuk, hogy 
még virradni fog ! Előbb nem.

S e g é d  s z a k i s k o lá n k  re form ja.
Végre hosszú vajúdás után megszületett az uj rend 

-szerre alapított segéd szakiskola. A f. é. augusztus hó 
10-én tartott rendkívüli előljárósági ülés elfogadta a bemu
tatott alapszabályokat. A megnyitás f. hó 4-én történik és 
remélem, hogy a segédi kar jól felfogott érdekében pártoln7 
fogja azt az intézményt, mely a saját érdeke miatt jött létre. 
Ez intézményben érvényre fog jutni a szorgalom és ambi- 
tió. Nem úgy mint a régi rendszer mellett, amikor is az if 
juság pozitív czél nélkül látogatta a a szaktanfolyamot. Kelt 
e szebb, nemesebb czél az ifjúság részére, mint megsze
rezni a tudás, a szakképzés pálmáját ? Az uj rendszer követ
keztében oly kiképzést nyer el az ifjúság, hogy versenyre 
hívhatja ki a külföld legképzettebb szakférfiait. Képzettségé, 
ben annyira haladhat, hogy megszerezheti a tanári oklevelet.

Hogy a szakiskolát eddig nem látogatta az ifjúság 
nagy része, ez azért volt, mert a szakiskola nem nyújtotta 
azt, amit az ambitió megkövetel. Egy szóval nem találta ott 
fel az ifjúság, ami után testtel, lélekkel vágyódott. Most a 
4 tanfolyam befejezése után büszkén fogja mondhatni, hogy

Tá icza.
R e gé n y  az életből.

Nagy tehetségű iró volt. Regényei érdekfeszitők voltak 
és a társadalom minden rétege csak az ő regényeit olvasta 
élvezettel. Es e szellemóriás, a ki dicsőségének tetőpontján 
állott, a ki termékeny munkálkodásával nagy vagyonra tett 
szert, még sem volt boldog. Nem volt megelégedve regé
nyeivel, mert azok csak fantáziájának szüleményei voltak. 
Nem volt azokban egy csepp valóság sem. Egyedüli vágya 
volt, oly regényt Írni, mely az életből van merítve, a mely 
nem hazugságokon épült fel. De honnan vegye hozzá az 
anyagot ?

Becsengette inasát és megparancsolta neki, hogy ké
szítse el podgyászát. Kiment falusi birtokára, hogy ott talán 
hozzá jut oly anyaghoz, amelynek feldolgozásával elérheti 
vágyának netovábbját.

Nehány napig időzött már a faluban, lemondott már 
boldogságáról, a mikor egyszerre csak sétaközben egy 
csoport asszonyt vesz észre, a kik kíváncsian hallgatják az 
egyik asszony híradását. Oda ment hozzájuk és hallja, hogy 
egy asszonyról van szó, aki az urát megcsalja, aki az ura 
háta mögött szeretőt tart magának. Meg van az anyag 1 A 
megváltónak igéit sem hallgatták nagyobb élvezettel, mintő 
az asszony pletykáját. Haza rohant dolgozó szobájába és neki 
fogott ahoz a regény megírásához, mely dicsőségét nagyobb 
fényben van hivatva elárasztani.

A regény czimével hamarosan kész vo lt : Az ártatlan 
asszony. Mert meg volt győződve, hogy az a nő, a kinek 
becsületét igy bemocskolták, ártatlan. Még sohasem irt re
gényt oly hévvel és kedvvel mint ezt.

kész iparos a szakmájában és nyitva leend részére a meg
élhetés útja. Ha nem is sikerül Budapesten a szakiskolánál 
tanári állást elnyernie, de állást vállalhat bármelyik első 
rangú üzletben is és nem kell félnie, hogy rossz munkát 
végez.

Vagy ha külföldre kerül, ahol iparunkat mesterileg ér
tik, nem kell szégyelnie magát, mert szorgalma folytán ő is 
igyekezett iparának becsületet szerezni.

Azért reformáltuk a segéd szakiskolát, hogy megtanít
suk az ifjúságot iparát szeretni. Mert csakis az szereti ipa
rát, a ki annak tényleg mestere. Az ismeri az ipar értékét, 
aki annak haladását örömmel látja. Oly intézménynek nyitjuk 
meg útját, ahol az ifjúság egy szebb jövőnek reményében 
büszkén haladhat. Ez az intézmény akkor fogja szilárd ta
lajon a szaktudást hirdetni, ha az ifjúság azt mentői nagyobb 
számban látogatni fogja.

Megvagyok győződve, hogy a mi ifjúságunk tömege
sen fog beiratkozni, ezzel tanujelét adva annak, hogy tud 
lelkesedni iparáért. Csak akkor fog iparunk felvirágozni, ha 
az ifjúság iparunkat tökéletesen elsajátítja. I ehát lássunk 
hozzá, hogy iparunk virágozzék !

Szaktársi üdvözlettel
M olnár Lajos, szakiskolai igazgató.

Az árjegyzékrő l.
A „Fodrász Ú jság “ m. hó 15-diki számában Néhány  

szó az á rjegy zék rő l czimmel egy czikk jelent meg, mely 
erősen ostorozza az árjegyzék használóit. Sajnos, magam is 
árjegyzéket használok, de mégis igazat kell adnom czikki-

*
De hirtelen elakadt a tolla, meri azt kellett megírnia 

hogy az asszonynak minő szinü volt az arcza, a mikor 
férje szemére veti, hogy megcsalja. Piros volt-e, vagy hal
vány ? Ez oly kérdés volt, a melyet nem tudott megfejteni, 
mert hisz oly regényt ir, mely az életből és nem a fantáziá
ból van merítve. Neki oly asszonyt kellett látni, a ki a sze
repet tudtán kívül eljátsza. Pompás gondolata támadt. Még 
aznap haza utazott a városba, bezárkózott dolgozó szobájába 
és levelet irt.

Kell c' leülő.nb asszony, mint az ő ártatlan felesége, a 
kinek hűségéhez még a legcsekélyebb árny sem fér ? A 
levélben megírta, hogy felesége megcsalja és, hogy visszonyt 
olytat az ő meghitt barátjával x-el. A névtelenül megirt le
velet borítékba tette és saját czimére megírva, feladta a 
postára. Oh, hogy örült pompás tervének. Mit fog szólani e 
ártatlanság, ha a levelet felmutatja neki ? Előtte fog állani a 
meggyalázott becsületes asszony. Vájjon minő szinü lesz 
arcz , piros-e. vagy halvány ?

Dolgozó szobájában volt, amikor inasa ezüst tálezán 
behozta leveleit, köztük azt is. Borzongás fogta el, amikor a 
legbecsületesebb asszonyt ily gonosz játékkal elszomorítja. E l
szánta magát, a levelet felbontotta és berohant feleségének 
hálószobájába a ki ép lefeküdni akart.

„Nyomorult asszony — kiáltá — kezeim közt van a 
bizonyíték, hogy te engem megcsalsz, ime a levél, a melyben 
értesítenek, hogy x. a kedvesed."

Az asszony halálsápadt lett, leborult férje elé s csak 
ennyit mondott : „Bocssás meg, nem teszem többé.

L. L.



rónak, mert meggyőzött, hogy az úgy iparunkra, mint ön
magunkra nézve veszélylyel van. Magam is amellett va
gyok, hogy az árjegyzéket ki kell küszöbölni, de hogyan ? 
Mert igaza van czikkirónak, hogy az árjegyzék használói 
csak nyomorognak, mert fiiunkájuk oly hitványul lesz dij- 
jazva, hogy alig tudnak megélni Én szívesen leveszem az 
árjegyzéket, ha a többiek is úgy cselekednek. Leghelyesebb 
volna, ha az árjegyzék használói mozgalmat indítanának 
meg az árjegyzék kiküszöbölése czéljából. Czikkiró azt kér
deni tőlünk, hogy mit fogunk csinálni akkor, ha a tiszti fő
orvos urnák kedv es szabályrendelete életbe fog lépni, hogy 
vájjon akkor is 6 krajezárért fogunk-e borotválni, amikor a fehér 
ruha tisztiása is többe fog kerülni G krajczárnál egy ven
dég részére ? Nos hát kérem ez a kérdés az, a mi engem 
gondolkodóba ejtett komolyan.

Mert tényleg, ha a kérdéses szabályrendelet a teljes 
szigorával fog életbe lépni, úgy magam sem tudom, hogy 
mitevők legyünk mi, akik árjegyzéket használunk. Hisz a 
mostani viszonyok mellett is nehéz a megélhetésünk és 
minő lesz akkor, ha a szabályrendelet törvényerőre lép, 
amikor is nagyobb költségeink lesznek ?

Ez kérem oly kérdés, amely fölött csak úgy könnye
dén átsiklani nem lehet. Köszönettel kell lennünk czikkiró
nak, hogy ezt a kérdést felhozta, de aztán nekünk köteles
ségünk, hogy arra megfeleljünk oly módon, hogy az ár
jegyzéket k i k üsz öböl j ü k.

He kell látnunk, hogy az árjegyzék használata folytán 
nem vagyunk képesek előbbre menni. Hisz mindannyian 
férfiak vagyunk és megvan adva mingnyájunknak a mód> 
hogy segítsünk magunkon. Ne várjunk addig, mig a meg
élhetésünk útját elzárja a tiszti főorvos ur.

Most segítsünk magunkon, mert még lehet, mert ha a 
szabályrendelet életbe fog lépni, akkor hiába keressük a 
kivezető utat.

Szaktársak ! A kiben van egy kis elhatározás, a k 
nem csak a jelenne!: él, hanem a jövőjének alapját is meg 
akarja vetni, az kiáltsa velem, hogy : le az árjegyzékkel!

B. M.

A budapesti borbély-, fodrász- és paróka készítő 
ipartestület segéd szaktan folyamának házsza

bályai.

A hallgatók kötelesek a tanóra idejében pontosan 
megjelenni. Az előadás alatt távozni nem szabad, nehogy 
az előadás ezáltal megzavartassék. A távozás az előadás 
után csendben történik, hogy a lakók nyugalma megóvassék. 
Az előadás után járó kapupénzt a szakiskoja vezetősége fi
zeti, de csak abban az esetben, ha a hallgatók együttesen 
távoznak.

5. §.

Az előadást látogathatja bármely fodrász segéd, vagy 
fodrász mester 20 kr. belépő dij mellett is, de kötelesek a. 
számukra föntartott ülőhelyeken helyet foglalni és nincs jo
guk a hallgatók cselekvő jogait igénybe venni. Az előa
dásokat bármily módon megzavarni tilos.

G. §.

Tanteremül* az ipartestülct tanácskozási terme szolgál 
Ha azonban a hallgatók érdeke megköveteli, úgy a szaktan
folyam vezetősége pótló helyiségről tartozik gondoskodni.

7. §.

A tanfolyam vezetősége gondoskodni tartozik a hallga
tók érdekeiket megkövetelő eszközökről, kötelesek azonban 
a hallgatók azokat tisztán és hibátlanul visszaszolgáltatni. A 
hallgatók saját eszközeiket is használhatják, de ezekért nem 
vállal felelőséget a vezetőség. A szaktanfolyam házszabályai 
valamint az alapszabályok könyvalakban kinyomatnak a 
hallgatók részére.

8 .

Jelen házszabályok az 
jóváhagyásával lépnek életbe.

i p a r t e s t ti 1 e t e 1 ől j á r ó ságá n a k

A budapesti borbély-, fodrász- és paróka-készitő ipar
testületnek 1890. augusztus hó 10-én tartott elűljárósági ülésén 
felolvastatott és jóváhagyatott.

Könyves Kálmán Jászt Péter
test. jegyző. test. elnök.

A szaktanfolyam hallgatói kötelesek a tanteremben 
az előadó tanárok, valamint a kiküldött tisztviselők
kel úgy szintén a médiumokkal szembem tisztelettel 
viselkedni. Lármázni vagy dohányozni a tanteremben ti
los. Azon hallgató, ki a jelen házszabályok eme ren
delkezését be nem tartja, első ízben megintetik, ismétlés 
esetében a szaktanfolyamból meghatározott időre kizárható.

2. §.

A hallgató köteles azon tanár előadásait hallgatni, 
amelyhez beosztatott és nincs joga más tanárhoz való beosz
tását követelni.

3. §.

Azon hallgató, ki viselkedésével a tanfolyam czéljait 
meghiuisitani igyekszik, vagy a hallgatók érdekeit bármily 
módon megkárosítja, a szaktanfolyamból mindenkorra ki
zárható.

Az ip a r o s o k  nyugdíjügye.
Ennek a gyakran megvitatott kérdésnek meg

oldása czéljából dr. Heilinger Alajos, az ismert 
osztrák iparjogi iró. most megjelent röpiratában 
konkrét javaslatokat tesz. Kiindulva abból a tényből, 
hogy az elszegényedés legfőbb oka az aggkor és 
rokkantság folytán beálló kcresctképtelenség, a tör
vényhozás feladatává teszi, hogy a szocziális bajok 
eme kutforrását megszüntesse. E tekintetben köve
tendő példa gyanánt állítja fel Németországot, hol 
a törvényhozás az aggkor és ' rokkantság esetére 
való biztosítás megalkotásával megtette az első lé
pést arra, hogy az államnak belső békéjére uj és 
tartós kezességet, a segélyre szorulónak pedig a 
támogatás nagyobb mérvét és biztosságát nyújtsa.
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De ez a törvényhozás sem ismeri a kötelező bizto
sítást aggkor és rokkantság esetére, illetőleg egyik 
legfontosabb közgazdasági faktorról, az iparososz
tályról való gondoskodást. Az iparos, ki kötelességét 
a társadalom irányában híven teljesítette, ha tőkét 
nem szerez, a melyből megélhet és keresetképtelenné 
lesz, a nyilvános jótékonyságra, a szegényápolásra 
Vein utalva. Szemben azzal a körülménynyel, hogy 
mis társad ilmi osztályok, mint tisztviselők, ta
nítók, nagy társaságok alkalmazottai stb. élvezik 
a nyugdij jótéteményét, az iparososztály mélyen 
érzi a hiányát a törvényben gyökerező jognak, a 
mely aggkor és rokkantság esetére neki hosszú, 
kötelességül! munkálkodása jutalmát nyugdij alak
jában biztosítsa. E jog megszerzése egy helyes 
irányú iparpolitika feladata. Az iparosok ellátása 
aggkor, rokkantság, gyengeség, az epők kimerülése, 
az üzemben vagy üzemen kívül történt balesetekből 
eredő keresetképtelenség esetére nem szegényápolás
nak részét kell hogy képezze, hanem a nyugdij 
elvi szempontjából veendő figyelembe. Az iparosok 
aggkor cs rokkantbiztositása kezdőpontjául tekinthető 
az általános állami aggkor és rokkantbiztositásnak. 
Ha ez az intézmény czéll ért, a szegényápolás 
helyére lép általában jogos gondoskodás állami biz
tosítás utján. Ez intézmény létesítése esetén az 
elaggott iparos nem lenne kénytelen a konkun encziát 
szaporítva a mindennapi kenyérért alacsonyabb bér 
mellett is dolgozni, hanem öreg napjaira biztos 
exisztencziát szerezhetne magának. Hogy e mellett 
az iparososztály öntudatossága és társadalmi nívója 
is lényegesen emelkednék, valamint a szerzési kész
ség és megelégedettség a nagyobb gazdasági önál
lóság folytán erősbödnék. az kétségtelen.

A nyugdij élvezete a következő feltételekhez 
fűződik : magas kor vagy rokkantság folytán beállott 
keresetképtelenség oly iparosnál, a ki 20 évnél to
vább űzte iparát a belföldön ; megszűnik a nyug
díjigény a keresetképesség visszanyertekor, valamint, 
ha az iparos egy hónál tovább tartó szabadságvesz
téssel büntetik, vagyha oly járadékot élvez, mely a 
nyugdíjnál nagyobb. így a vagyonos iparosnak is 

. érdekében áll ez intézmény megvalósítása, mert el
szegényedés esetén élvezi annak áldásait. Ha a 
keresetképtelenség szándékosan vagy itéletileg meg
állapított bűncselekmény elkövetésével idéztetik elő, 
a nyugdíjigény elesik.

Dr. Heilinger javaslatai szerint a következő 
biztosítás aggkor és rokkantság esetére a következő 
eszközök segélyével lenne megvalósítható :

1. Minden iparos vagy volt iparos hagyatékából 
5°/0, ha az 10,000 frton felüli 1070, ha 20,000 frton 
felüli 1570 biztosítási járulék a hagyaték beszava- 
tolása előtt levonandó.

2. A végrendelet hátrahagyása nélkül elhalt 
iparos, vagy volt iparosok után harmadizigleni ro
konok, külömben az aggkor és rokkantbiztositó 
intézmény örököl.

3. Az iparosok (ideértve a jogi személyeket) 
kereseti és jövedelmi adójához 15°/0-os pótlék csa
tolandó.

4. Minden iparos 12 frt évi járulékot fizet. A 
járulék esetleges emelése felett országos bizottság 
határoz.

5. Minden ipartestület évi járulék bevételeinek 
15 % - át tartozik átszolgáltatni.

6. Minden iparbejelenté^ért, áthelyezésért, ki- 
terjesztésért, képviselő vagy bérlő alkalmazásáért, 
az üzemberendezés, kiterjesztés vagy változtatás 
helybenhagyásáért a kisipar 10 frt, a nagyipar 100 
frt; konczessiók adásáért, kiterjeszt*, seért és átru
házásáért, a kisipar 10 frt, a nagyipar 200 frt já
rulékot (márka-jeg3'ekbcn) tartozik szolgáltatni.

7. Minden keresetképtelen járadékos részére 
illetőségi községe 20 frt,

8. Az országos-alap szintén 20 írt évi járulékot 
szolgáltat.

9. Az állam kölcsön utján beszerzendő 200 
milliónyi beruházási- alaptőkével járul az intéz
ményhez és ezért minden további szolgáltatástól 
mentes.

10. Keresetképtelen iparosok részére tett fenn
álló alapítványok az aggkor és rokkantság esetére 
ellátó intézményhez utalandók.

Az esetben ha a rendelkezésre álló eszközök 
nemcsak elégségesek a kijelölt czél elérésére, 
hanem, a mint a szerző számítása szerint várható, 
felesleget is eredményeznek, az ellátás kiterjesztendő 
egyrészről az iparosok árváira es özvegyeire, más
részről az ipari munkásokra.

Az egyes korona tartományokban önállóan 
szervezendő aggkor- és rokkant-alap kezelése orszá
gos bizottságokra bizatik, a melyekben az illető 
koronatartomány ipartestületeinek választandó kép
viselői kiváló figyelemben részesülnek. Ezek az 
állami felügyelet alatt álló bizottságok neveznék ki 
az említett alapoknak államhivatalnok jellegével 
biró hivatalnokait, tíz egyes országos bizottságok 
közt felmerülő vitás kérdések a felállítandó biro
dalmi biztositó hivatal elé tartoznak.

Dr. Heilinger e javaslata máris visszhangra ta
lált az illetékes Körökben. Az alsó-ausztriai tarto- 
mánygyülés keddi ülésén Bártl képviselő és társai 
azt az indítványt terjesztették elő, hogy tekintettel 
arra, miszerint Heilinger javaslatait a lakosság a 
legélénkebb helyesléssel fogadta és hogy azok az 
iparososztály jövője érdekében a legnagyobb figyel
met érdemlik, miután az országgyűlés jelenleg nincs



•együtt és az ügy Alsó-Ausztria tartományt is kivá
lóan érdekli, hivassák fel a kor . ány, hogy a Hei- 
linger-féle javaslatok értelmében az iparosok nyug
diját tárgyazó törvényjavaslatot mielőbb a képvise
lőház elé terjessze.

V e gye s  hírek.

A Fodrász Újság sajtópöre. Óvári József kiérdemült 
kontár apostol ur és kontár társai sajtópörbe fogták a 
„Fodrász U jság“ - ot, mert az igazsághoz híven megmondta 
nekik az igazat. Óváriék nyolc/. c/ikkre nézve kérték meg
állapítani a becsületsértés és rágalmazás kritériumát, de a 
sajtóügyi vizsgálóbíró csak ötre rendelte el a vizsgálatot és 
ennek folytán múlt hó 23-án kaptuk meg a végzést. Az in
kriminált czikkek a következők: „Csak szoroson," A mi- 
harezunk," „Csuk azért is előre." (c három czikknek 
Leichter Lipót felelős szerkesztő a szerzője.) „A kontárok 
elleni mozgalom 1894-ben," (szerzője : Hermáim János
belmunkatársunk) és végül „O váry .József" feliratú ezikk, 
amelynek szerzője Rostásy Géza. — Ez a pör legkevésbbé 
sem okoz bánatot nekünk, mert elértük czélunkat, hogy be
mutattuk Óvári apostol urat és hadseregét a szaktársaknak. 
De majd igyekezn i fogunk az adatok beszerzésének 
segélyével az esküdt bíróságot meggyőzni, hogy kö
telességet teljesítettünk, amikor megmondtuk az iga
zat azoknak, a kik egy becsületes iparos osztály meg
élhetését teszik lehetetlenné. Majd szemébe mondjuk annak 
az embertársai zsírján élősködő kontár apostolnak, hogy 
mennyire becsüljük értékét. Ha azonban azt hiszi, hogy az 
ellenünk mnginditott sajtóperrel kötelességünk teljesítésé
ben meggátol, hogy megijedünk, akkor nagyon is téved. 
Nem ijedünk meg akkor, a midőn igazunk tudatában oly 
egyénekről rántjuk le a leplet, akik csődbe kergetnek ben 
ntinkeL Esküdtek, polgárok fognak fölöttünk ítélkezni, a 
kiknek tiszta lelkiismeretük elég garanczia nekünk, hogy 
igazságosak lesznek. Óvári apostol ur a viszontlátásra 1

Folülfizetósek : A budapesti fodrász segédek önképzö 
köre által, múlt hó 6-án rendezett nyári mulatság alkalmá
val a következők fizettek felül: Berczelly M. ur 2 frt. Ben- 
csina E. ur 50 kr. Filó B. ur 30 kr. Pauli J. ur 1 frt. 1 lein 
bach J. ur 50 kr. Budapesti fodrász ipartestület 5 frt. Flesch 
Péter ur 1.50 krl Dienes Lajos ur 50 kr. Lulay Adám ur 
30 kr. Somogyi Lajos ur 1 frt. Fering J. ur 50 kr. Tifer J. 
ur 40 kr. Hermáim János ur 80 kr. Szabados József ur 80 
kr. Láng J. ur 50 kr. Vensz János ur 25 kr. Molnár Lajos 
ur 90 kr. Joszt Péter ur 2.40 frt. Leichter Lipót ur 1 frt. 
Éles József ur 1 frt. D.\ B mer Károly ur 2.40 kr. Hajdú 
Gyula ur 40 kr. Oriold Emma urhölgy 50 kr. Burprich 
János ur 90 kr. Strup Károly ur 30 kr. Segélypénztár 3 frt. 
Biber Káról/ 50 kr. Az elnökség ezúton mond a felülíize- 
tőknek hálás köszönetét.

Hereiguzitás. Ivoch Hironimusz fodrász segéd ur meg
jelent szerkesztőségünkben és munkakönyvével kimutatta, 
hogy neve tévesen került bele a kontároknál működő segé
dek névsorába. Minek után meggyőződtünk Koeh urnák iga
záról, szívesen adunk helyet kérelmének.

A kontárok ellen megindult mozgalom 100-as bizottsága
a napokban küldte meg a szaktársaknak a kontárok, valamint 
az azoknál alkalmazásban levő segédek névsorát. A 100-as

bizottság vezetősége ezután is felkéri a szaktársakat hogy 
hassanak oda, miszerint a mozgalom sikeres legyen. Es ez 
csak úgy érhető el, ha a szaktársak jól felforgott érdekük
nél fogva a kontároknál alkalmazásban lévő segédekkel 
szemben kötelességszerücn eljárnak. Tőlünk függ, hogy 
győzünk-e, vagy, hogy továbbra is megtűrjük magunk kö- 
ztött a kontár élősdieket. Czélunk legyen küzdeni mindaddig, 
mig iparunk a mienk nem lesz egészen.

Értesítés. Van szerencsém a t. segédi kart, valamint a 
t. fodrász mestereket értesíteni, hogy a budapesti borbély-, 
fodrász- és paróka-készítő ipartestület szaktanfolyama f. hó
4-én megnyílik és a beiratkozások 1-től fogva nálam eszkö- 
zölhetők. Azon reményben, Imgy úgy a segédi kar, valamint 
a fodrász-mesterek e igazán hézagpótló intézményt felka
rolják, maradok szaktársi üdvözlettel :

Molnár Lajos  
szakiskolai igazgat ó 

IV , Kishid-ij 10.
A női szaktanfolyam záróvizsgája múlt hő 16-án volt 

ipartestületünk helyiségében szép számú közönség jelenléte- 
mellett. Dicsérettel kell megemlékeznünk a hallgatók buzgó- 
ságárol, hogy ily rövid idő alatt is el tudták sajátítani a női 
fésülést tökéletesen. Hogy a hallgatók szorgalmuk folytán 
czélt értek, a főériem Szabados József és Uurpich János taná
roké, akik önként vállalkoztak arra, hogy a hallgatókat díjtalanul 
kiképezzik. Fs ebbeli tisztikben oly szépen megfeleltek, 
hogy nem tudjuk eléggé méltányolni fáradozásukat. De legyen 
jutalmuk az a jóleső tudat, hogy fáradozásuk által egy oly 
intézményt segítettek megtemteni, melynek áldásos voltát idő
vel sokán fog iák emlegetni

A Rustschtiki 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/IX. szám alatt kelt leiratával arról értesítette 
kamaránkat, hogy a Tfustschukban tervbe vett ipari kiálli- 

j tas anyagi nehézségekkel küzd és létrejövetele is igen két-
j séges.

Erről van szerencsénk 'I'. cz.-t értesíteni azzat a ké
relemmel, szíveskedjék érdekelt tagjait megfelelőlcg tájékoz
tatni olv czélból, hogy a kiállításban való résztvételtől saját 
érdekükben esetleg tartózkodjanak.

Budapesten, 1899. julius hó 31-én.
A budapesti kereskedelmi és iparkamara:

II (itt  1. F r itz  Péter
alelnök. titkár.

K ü lön fé lé k
Petőfi haja. Érdeses Petőfi ereklyét őriz Szatmáron — 

mint onnan írják egy 73 éves szegény öreg asszony, aki 
1846-ben Petőfinek Szatmáron tartózkodása alatt takarítónője 
volt. Petőü-haj birtokában van az öreg asszony, melyet 
nemzetiszinü szallaggal átkötve őriz nagy kegyelettel. Állí
tása szerint, midőn Petőfit a lakásán borbélya megnyirta, a 
szobatakaritásnál a padlóról felsepert hajcsomók közül kö
tötte magának az ereklyét.

Bajusz a szivárvány színeiben. A párisi lapok a lcgap- 
rólékosabb pontossággal Írták le Dreyfust. Arczának min
den vonásáról, minden barázdájáról, homlokának minden
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ránczárói megemlékeztek. Bajuszáról magáról is sokat írtak. 
Ezekbe a gondos leírásokba azonban némi hiba csúszott 
bele. A bajuszát például minden lap tudósítója más szinti
nek látta. íme, néhány párisi lap szerint Dreyfus bajuszá
nak színe :

A Temps szerint................... ....
A Petite Republique szerint .
A Figaróban Chincholle szerűt .
A Figaróban Cornely szerint .
Az Intransigeant szerint . . .
A Matin s z e r in t ........................
A Figaróban Grippon szerint
Az Evénement szerint . . . .
A Rappel szerint . . . . -
A Libre Parole szerint. , . •

‘ Amerikai vélemény Londonról. A
főparancsnoka Mr. James Príce pár hetet töltött Londonban ; 
egy amerikai újságíró meg is kérdezte tőle, hogy mi a vé
leménye Londonról ? — libben a városban nagyon sok az 
asszony — szólt Mr. Price ; — nagyon sok a rossz szivar 
és egyáltalán nincs jó szivar ; meg nincs olyan borbély  se, 
aki becsületesen tudna borotválni. Úgy latszik, hogy a fő
parancsnok ur ítéletére nem igen lesznek büszkék a Lon
doni szaktársak. De aztán'ha még egyszer Londonba kerül, 
őszintén ajánljuk, hogy inkább maga boiotválkoz/ék, mcit 
— baj lesz !

A haj élete. Egy négyszögczentimétcr fejből én átlag 
300 szál haj szokott nőni. A haj átlag 55— 78 czentiméterre 
szokott nőni. Férfiaknál — mióta a rövid hajviselet divatos
__ nyírt és hegyesvégü hajszálak közt szoktunk külömbsé-
get tenni. A haj —  midőn a tüszőből kibúvik, igen gyorsan 
nő, 10 naponkint átlag 2— 5 miliméter, ez a tempó majd
nem két évig tart, azután lassúbb lesz s az ötödik vagy ha
todik évben hónapok kellenek ahoz, hogy csekély kis nővé* 
észrevehető legyen. Ennél tovább a haj nem él, hanem ki
hull. Ez a normális hajhullás, melyben — dús hajnál — na
ponkint vagy 50 szál szokott részt venni. 5— 6 év alatt 
minden haj eléri azt a hosszúságot, mely neki a természet
től osztályrésze : Ezt tipikus hajhosszuságnak nevezik. Idősebb 
egyének tipikus hajhossza kissebb mint fiataloké, sőt a haj
szál meg is vékonyodik, úgy hogy ha sikerül is a haj- 
diszt késő öregségig megőrizni, az nem oly dús és nem oly 
hosszú, mint ifjú korában. Nők hajánál nagyobb a tipikus 
hossz, mint férfiak hajának, de náluk a normális hajhullás 
korábban következik be, azért van a nők hosszú hajában 
annvi rövid haj, melytől sokszor megijednek, természetesen 
ok nélkül.

Nincs ylang-ylang. Ez a kedvelt illatszer, mely a leg- 
leginkább keresett parfumoknak is jelentékeny alkatrésze, 
majdnem teljesen hiányzik már a nagyobb illóolaj-piaczokról. 
Főtermelő helyei az anyanövényeknek ugyanis a Filippi- 
szigetek voltak, ahol azonban az utóbbi háború csatái tel
jesen tönkretették az ültetvényeket, a pangó kereskedelem 
mellett pedig a már meglevő készlet exportálása is lehetet
len volt. Ez az oka nagyrészben, hogy az ylang-ylang olaj 
kereslete már (5 hónapja fokozott, a kínálat azonban oly 
csekély magas mint a múlt évben volt. Tekintve, hogy az 
ültetvényekben a háború okozta pusztulás 1— 2 év alatt 
aligha lesz helyreállítható, a magasabb árakban sem fog 
beállani ez alatt az idő alatt jelentékenyebb változás.

Drága.
— Mivel tartozom ? — kérdé a paraszt a városi bor

bélyt, kivel a fogát huzattá ki.
— Egy forinttal, válaszolt a borbély.
— Ejnye uram, ez már mégis sok . . . hiszen alig, 

hogy hozzányúlt, mindjárt kirántotta, pedig a mi kovácsunk 
otthon hajnaltól délig húzkodott végig a mühelj'ben a fogam
nál fogva, még sem fizettem többet két hatosnál.

SzerkQsztői üzenetek.
Özv. R. Cz. asszonyságnak. Budapesten. Üdvözlő sorait 

köszönjük és nagy örömünkre szolgál, hogy a „zóna bor
b é ly “ czimü czikkecskével meg van elégedve. Hisz az oly 
szaktárs tevékenységét mindenkor tudjuk méltányolni, a ki 
iparunk terén feledhetetlen alkotásokat képes teremteni. Már 
pedig asszonyság az ön zóna rendszere kimondhatatlan 
üdvösséget rejt magában. Alkotásához hasonlót ez időszerint 
nem ismerünk.

A zóna borbélyról a dicshymnust lapunk felelős szer
kesztője zengte, pedig akkor rekedt volt.

Sz. L. Budapest. Kérelmével szíveskedjék a 100-as bi 
zottság elnökéhez Grzyboszky Ignácz úrhoz fordulni, (IX. 
Üllői-ut 21 sz. a.) a hol szívesen kap felvilágosítást a moz
galmunk ügyében.

B. J- Budapesten. Szíveskedjék bármikor szerkesztősé
günkbe elfáradni, ott majd megbeszéljük körülményesen a 
kérdéses ügyet.

T. A. Budapest. Igaza van, hogy a mozgalom csendben 
megy, de annál biztosabban halad czéljához. Csak Óvári 
urnák szokása az, hogy trombitaszó mellett vonultatja fel 
seregét.

Egy szaktárs. Hogy az illető neve miért nincs a kon
tárok névjegyzékében, nem tudjuk. De alkalmasint igazolta 
képesítését. Utána járunk majd a dolognak és lapunk legkö
zelebbi számában meg fogjuk üzenni önnek, hogy miként 
áll a dolog. Szíveskedjék addig is türelemmel lenni.

T. L. Győr. Tessék előbb beküldeni, ha jó akkor közöl
jük. Kéziratot nem adunk vissza.

Egy budapesti szaktárs. Panaszának lapunkban nem 
adhatunk helyet, mert az csak polémiára adna alkalmat, a 
mit minden áron elkerülni óhajtunk. De ezzel még nem 
mondottuk azt, hogy panasza nem jogos. Levelét átadtuk a 
100-as bizottság elnökségének és legyen meggyőződve, hogy 
az illetővel szemben erélyesen fognak eljárni. Egyébként 
maradjon ön továbbra is lelkes katonája mozgalmunknak.

Ne háborítsa fel ez az eset, mert a többség soha som 
lehet felelős egy embernek a tettei végett. Üdvözlet.

K. L. Mezőberény, a lapot elküldtük.

A budapesti fodrász-segédek betegsegclyzö- 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

FoKorvoNok :

A pesti oldalon :

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

A budai oldalon :

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

ősz
őszülő
szürke
vörhenyes
vörös
gesztenye szinti
barna
fekete
színes
határozatlan, 

ewyorki rendőrség



7

E l l e n ő r z ő  orvomoK t

■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., Vili., IX., és X. kerületekr. :

Dr. Juba Adolf, VII., kér., Barcsay-utcza 3., rendel ci 
’ü* 3— 4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8— 9 óráig.

K e z e l ő  orvomok i
Budai oldalon :

Dr. Tipanics Elek I., Krisztina-tér 7. szám.
Dr. Steiner Károly,II., Zsigmoftd-utcza 5. szám.
Dr. Berger Lipót, 111., Mókus-utcza 14. szám.

Pesti oldalon :

Dr. Schwarcz Béla VI., Andrássy-ut 92. 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, Vili., József-körut 87. szám.
Dr. Szinessy József, Vili., 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. 6. 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 szelvény* 
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.
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Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben

Miért kedvelik? — Miért használják ? 
A Jászsági bajuszpedrőt!

ü i i e k t  j é ü
Mert semmi körülmények között sem keményszik 
meg. Ennek daczára a bajuszt a kívánt állásban 
megtartja. Nem töri. Nem tépi ki. Nem avasodik. 
Szaga állandóan kellemes marad. A benne levő 
anyagok pedig a bajusz növésére is kedvezők. 
Ugv hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál 

fogva bárkinek is ajánlhatom.
Fehér, barna és fekete színűben : kis doboz lő  kr. nagyobb 
doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33°/0-ot és ingyen csomago
lást, nagyobb megrendeléseknél még portómentességet is biz
tosítok.

IRÉN-CItEME.
Bőrszépitó és iinomitó higiénikus készítmény. 

Kitűnő hatású a bőr szépsége és linomsága elő
mozdítására.

Egyedüli szer szeplő, májfoltok, pattanások, 
bőratka (mittesser) és mindennemű bőrtisztátlan- 
ság ellen.

Eltávolít minden pörsenést, fagyási, ajkrepe
dést. Egyedüli szer a bőr fölrepedezése, az arcz 
és a karok vörössége, sömör, pikkely, küteg, bőr- 
hámlás, napégetes ellen.

Kisimítja a ránezokat és himlőhelyeket, még 
korosabb egyéneknek is üde, bájos, ifjú arezszint, 
az arcz, nyak, karok cs kezeknek megkapó szép
séget, elragadó bájt, varászos szint kölcsönöz.

Teljesen ártalmatlan s mivel nem zsíros, 
hanem tinóm kellemes sikosságu, gyorsan felszí
vódó kedves illatú vegyszer, mely már az első 
kísérlet után kedveltté teszi magát, az arezot nem 
teszi fényessé, mint más kenőcs, hanem annak 
fényét, mint a hölgypor elveszi, nappal is hasz
nálható. I tégely ára 1 korona.

E g y e d ü l i  f ő r a k tá r a  
llorclAM •Janó* g y ó g y s z e r é s z n é l  

Jászberényben.
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Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben.

i$ÍOGOGGGOGOGOGOGOöOGOG0G0ÖOG0GOGOGOGÜGOÖOö^t

Beretváló szappan
eddig utói nem ért kitűnő 

minőségben.
Szakférfiak által kipróbálva,

K I T E L ,  <5.
s z a p p a n  és f j i j e r t t ja  f j i/á ra

Brassó (Kronstadt)
5 kilós postacsomig 3 frtért 

minden álh>má sh oz 
Minta ingyen és bérnientve

Rasier Seife
in bis jetzt unerreichter 

Qualitiit.
Von Fuohleuten erprobt

í-nipfiehlt die

Selfen und Kerzen-Fabrik
Vjr« XsJ, X JÍnXi 

K r o n s t a d t  ( B r a s s ó )
pr. 5 klg. Postpacket fi. 3.— 

franco jeder Stábon. 
Mnster gratis nnil franco.

^GGGGpGOGOGGGOGOGOGGGOGOGOGüGOGOGOGÖGOGOöj®*

Felelős szerkesztő: Leich ter L ipót 

Belmunkatársak : Hermáim János, R éth ly  Árpád és 

Horváth Ferencz.

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

Kéziratok nem adatnak vissza.

Kiadja: Nagel István könyvnyom dája, Budapest, 
VII., Vörösm arty-utcza 17.

Jfirdetéseü
© l a p  s z á m. á r a  f e l v é t e t n e k

a k iadóh iva ta lban : 

Budapest, V II., Vörösmarty~utcza 17.
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Villanyeröre berendezett borotva homorú mü-köszörüldóje

és aczél-áru raktára
HiKiaiieMi, IX., K o ro k M Ú i 'i - i i l r x a  •>. *»#.nn».

Ajánlja

a  l e g k i t ű n ő b b  a n g o l  b o r o t v á i t ,  
<0° ollóit, haj- és szakálvngó gépeit

és minden e szakmába vágó tárgyakat. 
Különösön felh ívom  a fodrász uruk ligvelm ét a 
műhelyemben készült munkára, m elyet magam 

\~6gzek, m iért is jó tá llás t vállalok.
Vidéki megrendelések a legpontosabban teljesítetnek

^>x>coccoc<x>oc<x>c<>cooococ<>c<x>o<>c<ocoo<>c<x<x><<'

. v> <r *  o -  •  *  o  •  -4

Kecskem éti Sándor, Tem esvár belváros.
Homorú köszörülő műhely

l é ^ a z e s z  é s  v i l l a n y e p ő v e l ,  saját házamban.
—  Ham burgi köszörűsök. —

Összes borbély és fodrászat! czikkek nagybani gyári 
raktára.

/ iíM m r* • i  j d o u s á g  !

„W1DE A W A K E “
eredeti amerikai haj vágógép

•k
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 ingven és bérmentve.

FRASNER RAJOS
mü-köszörüs-mester

első magyar villanyeröre berendezett borotva homoru-müköszöríildéje és
aczóláru raktára

B u d ap e st ,  Vili., J ó z se f -k ö ru t  21.
Ajánlja :

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

Johnbarbor, Pcarson 
Kronwolt, Plefen, Johr.- 
heilfort, stb legjobb öb ősre 
köszörüléssel minden szé
lességben, darabja 1 üO,
1 70, 2. — , 2.25, 2 80,

3 .—  frt

Borotválókés frnnezia és 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önboroi válni 
vnló, darabja 1,— , 1 25,
1.50, 1.80, 2.—  , 2.25. 2 50 
J. , 3.40, 4.— , 5.— frt,
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban és 
nagyságban, darabja 1 40,
1.7Ö, 2 — , 2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 3.40 frt.
Báriyánt Haj vágó gép 5 —
Báriyánt Szakálnyiro 3.50 
Amerikai Hajvágogép 5 50 
Amerikai Szakálnyiro 5 .—
Fenöszijak darabja — .80,
— .90, 1 — , 1.20, 1.50,

2. , 2.50, 3.— frt.
Lehuzó-kövek darabja 1.—
1.25, 1.50, 1.80, 2 — 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, 
ü — , (> öU. 7.50,8.— f; t,

Ervágó darabja 1.40, 1 50, 2.— , 2.50,
2 80, ii frt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 1 oroggal, darabja 2 50. 2.30, 3 — 
4—  frt Kog-vasfogó, (német cs előrajz után is) darabja 1.50. 1.8 >, 2. — 
2.25, 2.50, 2.80. 3.— frt.

Köszörülések ára:
Borotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, 00 

70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él S0, hajvágó olló 30 kr.

Megrendelések vidékre gyorsan éepontosan eszközöltetnek

B U D A P E S T ,  V i l i . ,  B  A  I I O S S - I T T  C K  A  5. N % Á  I I .
ti
t i
t*3
ttg „Első magyar

villany és légszesz erővel berendezett
m  borotva homorú -lys^örii ideje.

A c z é l  á r u  n a k c á n .
Múlt óv november hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz. alá helyeztem át,

melyre felhívom b. figyelmét.

w  ov 7*v TIT VAv vív tíT gfl
Nyom. líagel István könyvnyomdájában, Budapest. Vörósmarty-utcza 17.
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