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A se gé d -szak ta n fo lyam .
( L )  Ismét építettünk egy hatalmas oszlopot, 

hogy iparunk szilárdan hirdesse létjogosultságát. A  
fiatalságnak újabb módot nyújtottunk, hogy az ipar 
iránti szeretetét tettekben is nyilváníthassa. A f. hó 
4-én megnyitott reformált segéd-szaktanfolyam - s e 
gélyével a megélhetés útját nyitottuk meg a fiatal
ság részére, hogy szakképzettségére támaszkodva 
könnyebben boldogulhasson az életben.

Czélunk egyúttal az, hogy a szaktanfolyamban 
oly generátiót neveljünk, a mely az ipar tökéle
tes elsajátítása folytán meg tudja védeni mindenkor 
a közprédává vált fodrász ipart.

Az ipar iránti szeretet tüzét gyújtottuk meg 
akkor, a mikor megteremtettük a segédszak-tanfolya- 
mot. Hisz szüksége van a fiatalságnak oly intéz
ményre, a hol megtanítják az ipart igazán szeretni, 
a hol megismeri iparának értékét.

Szeretettel és áldozattal nyitottuk meg a segéd
szaktanfolyamot, hogy versenyképessé tegyük a 
magyar fodrász segédi kart a külföld előtt is. Nem 
akarjuk tovább tűrni, hogy a fiatalság külföldön 
gyarapítsa-szakképzettségét. Idehaza akarjuk bele 
oltani a szaktudást, hogy babérokat arasson idegen
ben is. És azért reformáltuk a segéd-szaktanfolya
mot, hogy oly fiatalság környezze a fodrász-ipart, 
a mely azt veszély idején meg tudja védeni. Hisz 
látjuk, hogy a spekuláczió bevonulását tartja az 
összes iparágakban és nem kiméit meg bennünket 
sem, hogy ma-holnap oda jutunk, hogy nagyobb 
számban lesznek azok, a kik egy téves törvény 
égisze alatt jogtalanul veszik föl a kenyérért való 
harezot velünk.

Kötelességünk megparancsolja, hogy ezen ele

mekkel mindaddig kell harczolnunk, a mig iparunk 
tisztességét teljesen helyre nem állítjuk.

Tehát olyan utódokra van szükségünk, a kik 
nyomdokainkban haladva, úgy tudják szeretni az 
ipart, mint mi és oly elszánt küzdelmet képesek 
folytatni, mint azt mi tesszük. Oly fiatalságra van 
szükségünk, a mely ideálisan csüng az iparon, 
mint mi.

Es hol tanítják meg másutt az ipar iránti sze- 
retetre, mint ott, a hol bevezetik a tudás templo
mába, a hol megismeri iparának szépségeit.

Es itt köszönettel kell adóznunk Molnár Lajos 
szakiskolai igazgató urnák, a ki szivén hordva ipa
runk érdekét, reformálta a segédszak-tanfolyamot. 
Ezzel oly fegyvert adott a fiatalság kezébe, a melynek 
segélyével czéltudatosan haladhat utján. Az ipar 
iránti szeretetnek megnyilatkozása volt Molnár ur
nák az az elhatározása, hogy oly intézményt létesí
tett, a hol szakképzést gyűjtve, boldogulnia kell a 
fiatalságnak.

De aztán a fiatalságnak kötelessége, hogy fel
karolja azt az intézményt, a mely érdekeinek elő
mozdítása végett lón megteremtve. Aknázza ki az 
alkalmat a fiatalság, mert az életnek göröngyös 
utain csak akkor boldogul, ha szakmájának minden 
ágazatát tökéletesen érti. Csak akkor fog virágozni 
iparunk, ha a fiatalság szeretve lóg őrt ál lan i ipa
runk előtt. Akkor fogja hirdetni iparunk erős talap
zaton a mi boldogulásunkat, ha a fiatalság szak
tudással lesz felruházva, ha minden egyes szívve
rése az iparnak szol. Legyen ez az intézmény a 
fiatalságnak erős vara, a hol erőt merítve, fölemelt 
fővel haladhat mindig előre. I.eg3ren a segéd-szaktan
folyam hirdetője a fodrász-ipar egykori feltámadásának.
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A  tiszti fő o rvo s i  szabá ly rende le t,
A székes-főváros tanácsa folyó hó 8-án tartott 

ülésében elfogadta a tiszti főorvosi hivatal által ki
dolgozott iparunk gyakorlásáról szóló szabályrende
let tervezetet. A  tanácsi határozat azonban nem 
foszt meg bennünket azon reménytől, hogy a székes 
főváros közgyűlése álláspontunkra helyezkedve, iga
zunkat meg fogja védeni. Mert nem lehet föltéte
lezni a törv. hat. bizottság tagjairól, hogy egy csupán 
orvostudományilag megalkotott szabályrendelet ked
véért egy becsülettel működő iparos osztályt kenye
rétől megfoszszon. A közgyűlés elég garanczia ne
künk, hogy egy téves, indokolatlan szabályrendele
tet nem fog reánk erőszakolni. Ipartestületünk elöl
járósága különben a napokban már széjjelküldi a 
törv. hat. bizottsági tagjainak ama memorandumot, 
a mely a szabályrendelet tarthatatlanságát bizo
nyítja. Szaktársaink megnyugtatására szószerinti 
szövegében közöljük a memorandumot :

Memorandum
a fodrász-üzletek niegrendszabályozása tárgyában.

Tekintetes Tnnács !

Hetek óta foglalkoztatja már a úgy a napi sajtót, mint 
a budapesti szaktársakat a tiszti főorvosi hivatal által a 
borbély- és fodrász-üzletek tisztántartása — és a borotváló- 
és fésülő eszközök fertőtlenítése tárgyában kidolgozott sza
bályrendelet tervezetének ügye. Valóságos forrongást idézett 
az elő, különösen a szaktársak körében, mozgásba hozva 
azok minden réteget és nem is ok nélkül, a csodálkozás és 
aggodalom váltakozó érzelmei töltik el mindnyájunk keblét, 
olvasván e tervezetet s önkéntelenül tolul ajkunkra a kérdés: 
vájjon miféle praecedensből kiindulva akarja a közegészség- 
ügy hivatott őre a szabályrendeletet megalkotni ? Talán for
dultak elő a fővárosi borbély- és fodrász-üzletekben a ki
szolgálások alkalmával fertőző betegségek átplántálásának 
esetei ? Tudtunkkal nem. Avagy talán nem tettük meg 
mindazon intézkedéseket, a melyek üzleteink és eszközeink 
tisztántartása czéljából mulhatlanul szükségesek, nem csak 
az elmélet, de a gyakorlati élet, a konkurrenczia és megél
hetés szempontjából is ? De igen, mert hiszen a minden
napi élet és vendégeink folyton finomuló érzéke és ennek 
folyományaképen jelentkező igényei — de meg saját üzle
tünk érdeke is elementáris erővel kényszerit bennünket a 
kifogástalan tisztaság minden irányban való kifejtésére. S ha 
talán elszórtan is fordultak elő egyes üzletekben a köztisz
taság és közegészségügy szempontjából kifogásolható mu
lasztások, nézetünk szerint ez nem lehet-ok arra, hogy a 
rendet tartó nagy többség is belesodortassék az anyagi ál
dozatok oly veszedelmes örvényébe, ahol magának és csa
ládjának — hatósági kényszer utján megásott — sírját 
találná meg.

E tervezet megvalósulása esetén hasonló volna annak 
hatása azon orvos eljárásához, aki a betetégségben sínylődő 
testrész gyógyítása helyett, tulbuzgalomból a testnek többi 
egészséges részeit égetné össze.

A tiszti főorvos ur szives volt annak idején a terve
zetet a testület elnökének megmutatni, aki nyomban meg
tette észrevételeit minden egyes pontra nézve, két szakasz

ellen pedig indokolt Írásbeli előterjesztést is tett, az ott fel
hozott kifogásokat azonban a közegészségügyi bizottság — a 
szigorúan tudományos orvosi szempont megóvása szempont- 
jából — nem vette figyelembe, hanem változatlanul elfogadta 
a tervezetet.

Pedig a tudományos elméleti orvosi szempont, vagyis 
az ideális állapot megteremtése és a gyakorlati élet elenged
hetetlen, a megélhetés múlhatatlan követelményeit biztositó 
feltételei között oly óriási ür tátong, a melyet a tervezet 
szerint egyszerre áthidalni több mint 000 adófizető borbély 
és fodrász-iparos anyagi tönkretétele nélkül nem lehetséges. 
Már pedig a tervezetnek a gyakorlati életbe*! való merev 
keresztülvitele ezen eredményre vezetne, a mi nem lehet 
czélja sem a t. főorvosi hivatalnak még kevésbé a hatóság
nak csak azért, hogy a tudományos elméleti orvosi szem
pont megóvassék.

Mi is törekszünk az ideális állapot felé s ennek meg
közelítése végett, tehetségünk arányában minden rendelke
zésre álló eszközt felhasználunk, már csak azért is, hogy 
a mindennapi élet követelményeinek tőlünk telhetőleg meg
felelhessünk ; de kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a 
jelenlegi viszonyok között —  amikor a szabad ipar kinövé
seként a gomba módra szaporodó ipari proletárjátus s en
nek folyományakép a spekuláczió és a túlhajtott, nem egy 
esetben piszkos konkurrenczia mellett a megélhetés anyagi 
gondja önsúlyként nehezedik vállainkra — ezen elérni óhaj
tott ideális állapottól nagyon is messze vagyunk ; talán 
messzebb mint valaha !

Ily körülmények között felelősségünk és kötelességünk 
teljes tudatában — kénytelenek vagyunk több mint 600 
borbély- és fodrász-iparos törvényes képviseletében a kérdé
ses szabályrendelet tervezete ellen szavunkat felemelni s 
észrevétcinket az alábbiakban azon tiszteletteljes kérelemmel 
megtenni, miszerint azokat szives figyelemre méltatni s azok 
alapján a tervezetet módosítani kegyesen méltóztassék.

A tervezet 3. pontja szerint a borbély-üzletben sen
kinek sem szabad hálni. A mily üdvösnek látszik ezen 
rendelkezés az első pillanatra, épp oly kegyetlen és hátrá
nyos az szegénysorsu szaktársaink üzletére nézve. Tudjuk 
ugyanis, mily szerény viszonyok közt tengődik szaktársaink 
70— 80 százaléka, úgy hogy magának és családjának, ha 
ez mindjárt 5— (> tagból áll is, kicsiny, sok esetben egyab
lakos szobát képes csak bérelni a hol segédjét elhelyezni 
teljes lehetetlenség, úgy hogy ennek folytán egy vagy rit
kább esetben két alkalmazottja számára kénytelen üzletében 
szállást adni, a mely helyiség azonban tágas, világos és 
szellőztethető. Teszi pedig ezt azon kényszerűség nyomása 
alatt, hogy szorult anyagi helyzete miatt alkalmazóija szá
mára helyiséget tartani képtelen, viszont oly fizetést sem 
tud adni segédjeinek, melyből azok lakást tarthatnának fenn 
maguk számára. Már most a tervezet ezen pontjában im
plicitéi- benn foglaltatik azon rendelkezés is, hogy vagy ve
gyen a borbély-iparos segédje számára külön szobát, vagy 
adjon 5— 6 forinttal havonként több fizetést, hogy a segéd 
maga vehessen magának lakást illetve szállást.

A mai nyomasztó ipari viszonyok mellett határozottan 
állíthatjuk, hogy szaktársaink közül négy' — ötszáza nképtelenek 
ezt megtenni Hiszen köztudomású, hogy szakmánk űzőinek 
legnagyobb része sanyarú viszonyok között napról-napra ten
gődik és sok esetben a mindennapi élelmét is alig képes 
megkeresni, úgy, hogy’ maga és családja nélkülözéseknek és 
szenvedéseknek van kitéve. Honnan és miből vegye már 

most egy ilyen szegény családapa havonként azon 5— G fo
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rint kiadási többletet, a melylyel e pont határozmányainak 
megfelelni képes lenne.' — oly kérdés, a melyre válasz^ 
adni képtelenek vagyunk, de mely nagyon is fontos arra 
nézve, hogy komoly figyelemre méltattassék, mert ettől több 
száz kisiparos szaktársunk és családjának léte vagy nem léte 
függ ; ezt pedig nézetünk szerint — kár volna egy oly prob
lematikus intézkedés kedvéért tünkre tenni, a melynek várt 
eredménye nagyon is kétséges.

Mert még azon esetben is, ha tehetségünkben állana 
minthogy nem áll — alkalmazottjaiknak havon kint 5—(5 

frttal többet fizetni, alig hiszük, hogy ebből a közegészség
ügy követelményeinek csak egy szemernyi haszna is lenne, 
mert ezen segédek — csekély keresményük miatt — nem 
bérelhetnének maguknak külön szobát, hanem szegény csa- 
Iádnál, talán (3— 8 személlyel együtt egy szobában volná
nak kénytelenek hálni, a honnét nem egy esetben magukkal 
hoznák és terjesztenék a ragályos betegségek csiráit. Ez 
pedig, nem hisszük, hogy kívánatosabb lenne a mostani ál
lapotnál. Miért is e pont egyszerűen kihagyandó volna a ter
vezetből.

Ép ily, sőt merjük állítani, még nagyobb és gyorsabb 
tempóban okozná anyagi teljes romlását szaktársaink na
gyobb részének a 6 és 7. §, a mely a borbély- és fodrász
üzletekben használt olló, borotva s minden fémeszköz nem
különben a kefe, fésű stb. tárgyak fertőtlenítését szabályozza ; 
sőt szerintünk — szakemberek véleménye szerint — a prak
tikus életben ezen szakasz kivihetetlen, de sőt felesleges is. 
Kivihetetlen azért, mert akkor, a mikor tömeges munkával 
(szombat-vasár napokon) el vagyunk látva, a minden haszná- 
1 :t utáni fertőtelenités már a türelmetlen közönség érdekében 
sem lehetséges, de technikailag már azért is lehetetlen, mert 
a meleg vízben áztatott kefe pl. csak akkor lesz ismét hasz
nálhatóvá, mikor az teljesen megszáradt, ee pedig az év % 
részében órák hosszáig eltart; annyi kefének a beszerzése, 
hogy a készlet egész 8— 10 órai folytonos és szakadatlan 
munkaidőre elegendő legyei}, a tetemes anyagi áldozat miatt 
is lehetetlen, mert ez egyértelmű volna szaktársaink legna
gyobb részének teljes tönkretételével.

Ott van aztán a borotvának minden használat után 
tervezett fertőtlenítése, a mely eljárás tökéletesen elégséges 
arra, hogy néhányszori forró vizbcmártás után egyáltalában 
hasznavehetetlenné váljék.

Merőben kivihetetlen a hajnyirógépek minden haszná
lat utáni fertőtlenítése, különösen szombat és vasárnapokon, 
mert ezek szétszedése, fogaiknak teljesen szárazra való tör
lése, ismét összeállítása és beolajozása legalább is 10— 1;> 
percznyi időt igényel ; ennyi időre pedig a többnyire egy-két 
ritkábban három segéddel dolgozó üzletekben egy segédet a 
kiszolgálástól elvonni teljesen lehetetlen, egyrészt az anyagi 
veszteség, másrészt az a nélkül is türelmetlen közönség 
szempontjából.

Eszközeink fertőtlenítésére tehát egy külön alkalmazott 
felvevése válnék szükségessé, a minek keresztülvihetősége 
már első pillanatra is a lehetetlenségek közé tartozik.

S még az esetben is, ha a nagy közönség hajlandó 
volna a sokféle uj kiadás által aránytalanul megdrágulandó ki
szolgálás magas díjtételeit megfizetni, — a mit alig hiszünk 
— mindig fenmarad a fenyegető veszély, hogy eszközeink 
egyike vagy másika a legcsekélyebb nedvesség rajtamara
dása következtében megrozsdásodik s hasznavehetetlenné 
válik.

Ez az eshetőség pedig nagyon is közeli és valószín^ 
mert a főnök a tömeges kiszolgálások alkalmával maga is

szakadatlanul el lévén foglalva, nem ellenőrizhetné a fertő
telenités és letörlés eszközlését, már pedig a legtöbb esetben 
összes vagyonkáját képező szerszámait alkalmazottainak ké_ 
nyekedvére, avagy épen roszakaratára bízni, nagyon könjf- 
nyen elképzelhető, hogy ez minő veszélyt rejt magában.

D’e fölösleges is ezen intézkedés, mert elvégre föl kell 
tételezni annyi egyéni önnállóságot és intelligencziát, hogy 
minden borbély-fodrász már saját érdekében is a nagy kon- 
kurrenczia nyomása alatt, eszközeinek tisztántartását a maga 
emberségéből eszközölje. Legfölebb az volna kimondandó, 
hogy ezen eszközök naponta kétszer a szabályrendeletben 
körülirt módon, 3 százalékos forró szódaoldatban fertőteleni- 
tendők.

A szabályrendelet 10-ik pontja, mely a fehérruha hasz
nálatát, illetve mosását szabályozza, különösen nagyon is 
messzemenő intézkedéseKct tartalmaz, a melyek a szabályren
delet hatását nemcsak az üzlet belső életére, hanem a ház
tartás legintimebb részeire is kiterjesztik azáltal, hogy még 
a ruhamosás módját is meghatározzák, mely ruhamosás egy 
fodrász-üzletben sem eszközöltetik, hanem okvetlenül a la
kásban, vagy a lakás melletti mosókonyhában, hajtatik végre 
minek folytán csak úgy volna ellenőrizhető, ba a hatóság- 
közegeinek beavatkozási jogát a háztartás benső formájára 
és lényegére is kiterjeszszük.

Nem hisszük, hogy a hatóság a közegészségügyi köze 
gek kényekedvének kiszolgáltatni akarná a polgároknak és 
ebben az esetben a fővárosi borbély és fodrász-iparosoknak 
egszentebb jogát : a minden törvény által védett házi jogát.

Továbbá a ruha hány szőri használatát ép oly nehéz 
ellenőrizni, mint a hogyan a szabályrendeletnek szorosan 
véve eleget tenni lehetetlen, már a hiábavaló nagy költsé
gek, valamint a fizikai munka szaporítása miatt sem. E sza
kasz tehát, a mellett, hogy illuzóruissá tesz minden ellenőr
zést, hivatva van az adófizető polgárok elleni zaklatásokat 
mintegy megteremteni és állandósítani.

És miután a fehér ruha úgyis a közönségnek saját és 
minden perezben gyakorolt ellenőrzése alatt áll, valamint a 
nagy és korlátlan konkurrenczia hatása által is serkentve 
van minden borbély és fodrász, hogy üzleti fehér ruháját a 
legnagyobb tisztaságban tartsa, kérjük e szakasz törlését 
és legfölebb annak kimondását, hogy : a fehér ruhák min
den borbély és fodrász üzletben csakis tiszta állapotban 
használandók és ha netán gyanús kinézésű ember részére 
használtattak, ezen ruhadarabok rögtön forró 3 százalékos 
szódaold atban fertőtlenitendők és igy szennyes közé doban- 
dók. Újbóli használatuk pedig csak rendes mosás után en
gedtetik meg.

Végül a 14-ik §-ba felveendőnek kérjük, hogy az el
lenőrzéssel — már csak az egyöntetűség szempontjából is 
—  a kerületi választmány tagjai, a tiszti orvosok felügye
lete alatt bizandók meg. Különös sulylyal bir ez reánk ipa
rosokra nézve, mert a tervezetben nem lévén határozott 
intézkedés, az elöljáróságok megbízhatják alantas közegei
ket : hivatalszolgáikat, kézbesítőiket stb., hogy a fodrász
üzletekbe akármikor behatoljanak és laikus-észszel és fel
fogással véleményt mondjanak a szabályrendelet be- vagy 
benem tartása ügyében.

A fentiekben kötelességünkhöz híven előadtuk alapos 
s a viszonyok gyökeres ismeretén nyugvó aggodalmainkat, 
a melyekből nyilvánvaló, hogy az egész tervezet léi^-eges 
intézkedéseiben egyáltalában nem számol a gyakorlati élet 
követelményeivel, hanem ennek teljes figyelmen kívül ha
gyásával kizárólag az elmélet szempontjából van megalkotva



s eltekintve egyes intézkedéseitől — a melyeket különben 
minden borbély és fodrász, már saját jól felfogott érdeké
ben eddig is megtett, az általunk kifogásolt szakaszok me
rőben feleslegesek is. Kitűnik ez már magából a terve
zetből. A 4-ik §. ugyanis kimondja, hogy bőr- vagy haj
beteg alkalmazottat tartani nem szabad, az 5-ik §. pedig 
hogy az alkalmazottak kötelesek minden vendég kiszolgálása 
után kezüket megmosni s bőr vagv haj betegeket pedig ki
szolgálni egyáltalában nem szabad ; s mégis a későbbi 
s általunk méltán kifogásolt szakaszok, oly felesleges óvin
tézkedéseket tartalmaznak, mintha csupa ragályos betegség
ben szenvedő főnökök és segédek kizárólag bőr- vagy haj- 
beteg vendégeket szolgálnának ki.

Valóban hasonló jogosultsággal az is felvehető lett volna 
a tervezetbe, hogy minden vendég kiszolgálása után kötele
sek az alkalmazottak tiszta kötőt és más kabátot felvenni, 
mert ha egyáltalában fennforogna a ragályos betegségek át- 
plántálásának veszélye, akkor ez megtörténhetik a kötő és 
kabát utján is; ha pedig nem fenyeget ez a veszély, akkor 
ép oly feleslegesek a tervezett intézkedések, a különben is 
tisztán tartott ruhaneműéit és eszközökre nézve is, mint a 
mily felesleges lett volna korlátozó intézkedést felvenni a 
most említett ruhaneműekrc nézve.

Ha egyesek nem teszik meg .kötelességüket a köztisz
taság és közegészségügy szempontjából, szoríthatók ez irány
ban a kér. elöljáróságok által, a közegészségügyi törvény 
szellemében kiszabandó bírságolások által ; de hogy szórvá
nyosan jelentkező kötelességmulasztás miatt egy egész szak
mának összes űzői ártatlanul sujtassanak el nem viselhető 
terheket maguk után vonó rendszabályokkal, ez sem az 
igazság, sem a méltányosság örök törvényeivel nem volna 
összeegyeztethető.

Ugyanazért alázattal kérjük, hogy a tervezetnek álta
lunk kifogásolt pontjait törülni, illetve az előadottakhoz ké
pest módosítani méltóztassék.

Budapesten, 1898. évi augusztus havában.
Rét hly Á rp á d  Juszt Péter

te s t ,  a l e ln ö k .  t e s t .  e ln ö k

Nyílt levél.
R e i s z  A n t a l  ú r h o z .

Egy oly érzés kényszerit e levél megírásához, a me
lyet elnyomni képtelen vagyok. De érzem, hogy ez érzés 
kapcsolatban van az iparom iránti szeretettel és arra ösz
tönöz, hogy kimondjam azt, amit már régen megkellctt 
volna tennem. Arról az intézményről akarok szólani, amely
nek Reisz Antal ur az elnöke, és amely azért született meg, 
hogy bennünket hajlékában csoportosítson. Már a neve is 
eme intézménynek iparunk czégérét viseli, tehát jogosan 
mondom, hogy a mienk. De nem úgy áll a dolog. Mi, akik
nek megvan betegsegélyző és temetkezési egyletünk, kény
telenek vagyunk idegen gründolok egyletébe iratkozni, mert 
a mi egyletünk el van zárva előttünk. Értsük meg egymást ! 
Nem akarom az egyletet támadni, hanem jelen alkalommal is 
csak az a czélom, hogy szolgálatot tegyek ez intézménynek, 
hogy czéltudatosabban haladhasson.

Azon panaszok, amelyek elhangzanak az egyletről, jo
gosak. Mert nem azt panaszolják, hogy a gazdálkodás nem 
jó, hanem hogy a vezetőség nem nyújt semminemű módot, 
hogy a szaktársak beiratkozzanak. Sőt tudom, hogy becsü
letes emberek vezetik az egylet ügyét, de mégis vétkeznek

akkor, ha oly magas felvételi dijjat állapítanak mog, amelyet 
szegény ember csak anyagi áldozat folytán képes lefizetni. 
Már pedig a mai viszonyok nem oly kedvezők, hogy ily 
úri passziót megengedjünk magunknak. Nem akar szemre
hányás lenni e levelem, csupán a ténynek konstatálása. 
Mert fáj amikor látom, hogy egy intézményünk korhad el, 
amely hivatva van a szaktársak érdekeit előmozdítani. Hisz 
mindannyian szeretjük iparunkat, hisz tanúságot teszünk 
erről nem egyszer, tehát miért is hagyjuk e intézményt 
ósdi formájában ? Miért nem tesszük e intézményt közkin
csévé ? Miért nem állítjuk az őt megillető helyére ?

Azzal fognak vádolni, hogy üszköt hajitok be a siri 
csendes intézménybe. De a kötelesség megparancsolja, hogy 
addig döngessem a betegsegélyző egylet kapuját, amig meg 
nem nyitják előttünk. Le kell szállítani a felvételi dijat oly 
minimumra, hogy bárki szívesen beiratkozhassék. Hisz el
végre is a XX-dik század küszöbén állunk és a haladó 
kor szelleme reformátiót parancsol mindenütt. Felvilágosult 
emberek vezérlik a betegsegélyző egjdetet cs Ön, mint ci
nciké e intézménynek nem egyszer adta tanujelét az értel
miségnek. Értelem erejéhez apellálok cs kérem, hogy bocsás
son be minket is egyletükbe. Megfogja látni, hogy akkor 
felel meg egyletük az összeség érdekeinek, ha azt a korral 
reformálják. Addig inig le nem szállítják a horibilis felvételi 
dijjat, csak amolyan, a kor által itt feledett ósdi intézmény 
marad az Önök betegsegélyző és temetkezési egyletük.

Szaktársi üdvözlettel:
L e ich te r L ipó t

V e gy e s  hírek.

Tanoncz szerződök figyelmébe. Értesítjük a t. 
szaktársakat saját érdekükben, hogy a tanoncz szer
ződések alkalmával a tanoncz születési, u jraoltási és 
iskolai bizonyítványát bemutatni szíveskedjenek, mert 
ezen okmányok nélkül a testületi iroda nem kötheti 
meg a szerződéseket.

Kérelem ! F ö lk é rjü k  a t. sogédi karm ik ama tag
ja it ,  akik Ó vári Józseí urrn l a fodrászsegédek szak
egyletében működtek, hogy fe lv ilá gos ítá s  végett 
szőj'készt őség ü n kbe elfára dn i szi vesk e dj e nek.

A  „Fodrász Ú jság “ szerkesztősége.
Figyelem. Van szerencsém a t. segédi kart értesíteni, 

hogy a segédszaktanfolyam f. hó 4-én m egny ílt és ujnbb 
beiratkozásokat csak f. hó 2O-ig intézhetek el és 
a kik a beiratkozásokhoz addig nem jelentkeznek, jö v ő  év i 
márczius h ó ig . vagy is  az ujnbb m egny itás ig  várn iuk  
kell. Ennél fogva felhívom az érdeklődőket, hogy a beirat
kozásokat mentői előbb eszközölni szíveskedjenek. Szaktársí 
üdvözlettel

M olnár Lajos  
szakiskolai igazgató.

Ipartestületünk elnöksége a segédi szaktanfolyam részére 
kinevezte tanárokká Szabados József, Fülöp Mihály és Turzó 
Imre szaktársakat. E tanerők eléggé biztosítják a tanfolyam 
sikeres működését.

A kontárok elleni mozgalom 100-as bizottsága f. hó
8-án tartotta választó ülését. Társ-elnökök lettek Hermann 
János és Gryzbovszky Ignácz, jegyző Leichter Lipót. Több 
fontos ügyek elintézése után elhatároztatott, hogy a mozga
lom érdekében mentői szélesebb körű agitátió inditattik meg.
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A mozgalom vezetősége felkéri a százas bizottság tagjait, 
hogy a legközelebb egybehívandó nagy értekezletre  teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek.

Elsikkasztott örökség, Ehler Antal, a tárnoki vasúti 
állomás váltóőre hatszáz forintot örökölt a minap. A váltóőr 
felesége vitte haza a pénzt. Éppen akkor náluk volt Takács 
Gyula fővárosi borbély-segéd a ki néhány hatost kölcsönkért 
Ehlertől és zálogba hagyott érte két asztalkendőt. Ehlerné 
azután belecsavarta a pénzt az egyik asztalkendőbe s eltette 
a szekrénybe. I akács Gyuláné másnap megvitte tartozását 
a váltóőrnek, a ki mit sem tudván arról, milyen kincset rej
teget az asztalkendő, visszaadta az asszonynak a zálogot. 
Csak később tudta meg a feleségétől, hogy az örökséget is 
odaadta adósának. Hiába sietett el Takácsék lakására, a 
házaspár eltűnt. Följelentést tett a budapesti főkapitányságon, 
a mely most keresi a megszökött házaspárt.

Gyilkos borbély. Szabadkán f. hó 7-én Vojnus Tunics 
Pá l borbély és Benedek Márton napszámos a korcsmában 
összeszólalkoztak s később Tunics  Pál a napszámost az 
utczán meglesve ólmos botjával úgy fejbe vágta, hogy két 
óra múlva a kórházban meghalt. A gyilkos azzal védi magát, 
hogy részeg volt és nem tudja mit tesz.

Ipar.
Ipartestületek kongresszusa. Arad-, Békés-, Csanád-, 

Hunyad- és Biharmegyék ipartestületeinck küldöttei, összesen 
száztizenkét ipari kiküldött érkezett tegnap Csabára, hogy 
elsőül az iparosok nyugdíjintézetét az aradi kamara terüle
tére megteremtse. Ez alkalommal illusztris vendégeket láttak 
a vendéglátó iparosok. Budapestről Zsilinszky Mihály közok
tatásügyi államtitkár, aki mint Csaba város országgyűlési 
képviselője érkezett; Thék Endre alelnök, Gelléri Mór, akik 
maguk is mint előadók járultak hozzá a tárgyaláshoz. Ott 
volt első napon Békésmegye főispánja, Lukács György és 
Fábry Sándor alispán.

Rosenthal Ignácz a csabai ipartestületi elnöke, aki a 
kongresszus megtartása érdekében lelkes tevékenységgel fá
radozott, lendületes beszédben üdvözölte a népes számban 
egybegyült iparosokat : a vidékről annyian jöttek, hogy a
városháza nagy közgyűlési terme egészen megtelt közönség
gel. E. Illés László kamarai titkár tett indítványt a megala
kulásra s indítványára díszeinek lett Zsilinszky Mihály, Fábry 
Sándor alispán és Kristyóry János aradi kamarai elnök. 
Jegyzők : Aehin János (Csaba), Kiss Ferencz (Arad), Szontagh 
Jenő (Szolnok) és Vitéz Lajos (Orosháza).

Elsőül Thék Endre nagyjelentőségű s érdeklődéssel 
hallgatott előadást tartott, arról a kérdésről, mint kell az 
iparosnak szakmabeli becsvágyát a tanuló évek alatt nevelni ? 
Azzal, ha angol mintára létesítjük az iparostanulók zászlóal
ját, ha becsvágyukat felköltjük s ott igazsággal választott 
érdemet méltatunk. Ő próbaképen Orosházán létesítette ezt a 
zászlóaljat és az ipartanoncz iskolák tananyagának egészen 
más anyagot adott. A gyakorlat kiváló eredményeket mutat. 
Meg lenne jutalmazva, ha eszméje más helyen is hóditana.

Gelléri Mór az ipartestületek munkásságának sikerét 
attól várja, ha az ipartörvény liberálisabb működési tért 
biztosit s ha az érdekképviseletnek fontossága az iparos 
osztálynál hódítani fog. Fejtegetését lekes tetszés követte.

Verner László csabai lapszerkesztőnek az ipari szövet
kezetek alakithatását s czéljait ismertető, tetszéssel fogadott 
előadása után E. Illés László, az aradi iparkamra titkára, 
terjesztette elő az iparosok nyugdíjügyére vonatkozó javas

latát. Tervezete szerint az országos első iparos nyugdijszö- 
vetkezet keretei igy állitandók föl : A nyugdijegyesületnek
tagja minden kisiparos, aki 50 évet be nem töltött. A ta
gok fölvétele az ipartestületeknél történik. Fölvételi dij 2 frt 
50 kr, ebből fele a temetkezési járulékra jut. A tagsági 
járulék heti 30 kr. Ez után 80 frt temetkezési segély jár. 
Magasabb klasszisba tetszés szerint beléphet bárki. Őt év 
után keresetképtelenség esetén a nyugdijazhatás ténye bekö
vetkezett. Ez a nyugdíj öt esztendei befizetésnél (30 frt, öt 
éven túl havonkint 1 forinttal több, de a nyugdíj heti 30 
kros befizetése esetén 3(30 forintnál több nem lehet. Az ipa
ros özvegye segélyt húz. A tervezett szerint az alföldi ipa
ros nyugdíjintézet székhelye Arad lesz, ügyeit tizenkéttagu 
igazgatóság intézi, melyből tervezet szerint hét aradi, öt a 
kamara vidéki területéről a nyugdíjjogosultait összessége 
által választatik. Ezt a tervezet a d. u. folyt hosszabb eszme 
cserék után elfogadták s megválasztották az igazgatóságot.

Egy ipartestület az iparosok bajairól A váczi ipar
testület körlevelet küldött az ország összes ipartestületeihez, 
a mely körlevél az ipartörvény nehány szakaszának módo
sításával és a fegyenczipar kérdésével foglalkozik. A körle
vél leglényegesebb része a következő :

Azért fordulunk tehát hozzátok iparos társaink, hogy 
kéz kezet fogva tegyünk meg saját érdekünkben mindent, 
tartozunk ezzel szűkölködő családunknak is, hogy exiszten- 
cziájukról gondoskodjuk ; egyesüljünk mindannyian édes 
hazánk iparosai, intézzünk memorandumokat a nagyméltóságu 
keresk. miniszter úrhoz, jelenjünk meg előtte kiildöttségileg, 
tárjuk fel előtte sérelmeinket a fegyház-ipar túlkapásai miatt, 
a mely a mellett, hogy óriási hátrányos az ország iparosaira 
mert az általa támasztott verseny lehetetlenné teszi a szaba
don. űzött iparfejlődését, — még lealázó is az iparosra, hogy 
minden elvetemült embert az iparra tanítanak a ('egyházban s 
azt adják neki jutalmul a polgári életben elkövetett bűnéért. 
Használja fel az állam a fegyenczeket föld és bánya-munkára, 
miként azt más államok teszik, ne vétesse el még a fegyen- 
czelc által is súlyos terheket viselő kisiparosok kenyerét!

A kontár ipar megszüntetése érdekében égető szükséggé 
Vált már a törvény 4-íg $-ának módosítása, a 0. 7. 8 és 47. 
§-ának pedig törlése.

Iparigazolványok és iparengedélyek egyedül képesített 
kézmüiparosoknak adassanak ; a képesítés kimutatásához a 
a tanonezbizonyitványon kívül 3 évi szakbavágó munka és 
szakvizsga letétele legyen szükséges.

Mindezen sérelmekre orvoslást csak úgy remélhetünk, 
ha közös egyetértésben saját érdekünkben országos mozgal
mat indítunk az iparosok körében, az ipartestületek magu
kévá teszik az iparososztály érdekeit s az iparkamarák 
támogatásával mindent elkövetünk helyzetünk türhetővé 
tételére, feliratokban — s kiildöttségileg kérelmezzük a 
nméltóságu keresk. miniszter urnái sérelmeink orvoslását és 
törvénymódosítása iránt a javaslat elkészítését s végül a 
szeptember hóban Kolozsvárott megtartandó országos ipar
testületi közgyűlésen a fentemlitett panaszainkat mindannyian 
újból is hangoztatjuk s azok legsürgősebb orvoslása ügyé
ben a legmesszebb menő intézkedések megtételét szorga- 
mazzuk !

K ü lön fé lé k
A kinai gyermekek hajviselete. Minden kínai gyerme

ket születése alkalmával megnyirtiak. Megnyirják őket, még
pedig annyira, hogy koponyájukon egy szál haj sem ma-



s eltekintve egyes intézkedéseitől — a melyeket különben 
minden borbély és fodrász, már saját jól felfogott érdeké
ben eddig is megtett, az általunk kifogásolt szakaszok me
rőben feleslegesek is. Kitűnik ez már magából a terve
zetből. A 4-ik §. ugyanis kimondja, hogy bőr- vagy haj
beteg alkalmazottat tartani nem szabad, az 5-ik §. pedig 
hogy az alkalmazottak kötelesek minden vendég kiszolgálása 
után kezüket megmosni s bőr vagv hajbetegeket pedig ki
szolgálni egyáltalában nem szabad ; s mégis a későbbi 
s általunk méltán kifogásolt szakaszok, oly felesleges óvin
tézkedéseket tartalmaznak, mintha csupa ragályos betegség
ben szenvedő főnökök és segédek kizárólag bőr- vagy haj
beteg vendégeket szolgálnának ki.

Valóban hasonló jogosultsággal az is felvehető lett volna 
a tervezetbe, hogy minden vendég kiszolgálása után kötele
sek az alkalmazottak tiszta kötőt és más kabátot felvenni, 
mert ha egyáltalában fennforogna a ragályos betegségek át- 
plántálásának veszélye, akkor ez megtörténhetik a kötő és 
kabát utján is; ha pedig nem fenyeget ez a veszély, akkor 
ép oly feleslegesek a tervezett intézkedések, a különben is 
tisztán tartott ruhaneműek és eszközökre nézve is, mint a 
mily felesleges lett volna korlátozó intézkedést felvenni a 
most említett ruhaneműekre nézve.

Ha egyesek nem teszik meg .kötelességüket a köztisz
taság és közegészségügy szempontjából, szoríthatók ez irány
ban a kér. elöljáróságok által, a közegészségügyi törvény 
szellemében kiszabandó bírságolások által ; de hogy szórvá
nyosan jelentkező kötelességmulasztás miatt egy egész szak
mának összes űzői ártatlanul sujtassanak el nem viselhető 
terheket maguk után vonó rendszabályokkal, ez sem az 
igazság, sem a méltányosság örök törvényeivel nem volna 
összeegyeztethető.

Ugyanazért alázattal kérjük, hogy a tervezetnek álta
lunk kifogásolt pontjait törülni, illetve az előadottakhoz ké
pest módosítani méltóztassék.

Budapesten, 1898. évi augusztus havában.
Réthly Á rp á d  Jászt Páter

test. alelnök. test. elnök

Nyílt levél.
R e i s z  A n t a l  ú r h o z .

Egy oly érzés kényszerit e levél megírásához, a me
lyet elnyomni képtelen vagyok. De érzem, hogy ez érzés 
kapcsolatban van az iparom iránti szeretettel és arra ösz
tönöz, hogy kimondjam azt, amit már régen megkellett 
volna tennem. Arról az intézményről akarok szólani, amely
nek Reisz Antal ur az elnöke, és amely azért született meg, 
hogy bennünket hajlékában csoportosítson. Már a neve is 
eme intézménynek iparunk czégérét viseli, tehát jogosan 
mondom, hogy a mienk. De nem úgy áll a dolog. Mi, akik
nek megvan betegsegélyző és temetkezési egyletünk, kény
telenek vagyunk idegen gründolok egyletébe iratkozni, mert 
a mi egyletünk el van zárva előttünk. Értsük meg egymást ! 
Nem akarom az egyletet támadni, hanem jelen alkalommal is 
csak az a czélom, hogy szolgálatot tegyek ez intézménynek, 
hogy czéltudatosabban haladhasson.

Azon panaszok, amelyek elhangzanak az egyletről, jo
gosak. Mert nem azt panaszolják, hogy a gazdálkodás nem 
jó, hanem hogy a vezetőség nem nyújt semminemű módot, 
hogy a szaktársak beiratkozzanak. Sőt tudom, hogy becsü
letes emberek vezetik az egylet ügyét, de mégis vétkeznek

akkor, ha oly magas felvételi dijjat állapítanak meg, amelyet 
szegény ember csak anj^agi áldozat folytán képes lefizetni. 
Már pedig a mai viszonyok nem oly kedvezők, hogy ily 
úri passziót megengedjünk magunknak. Nem akar szemre
hányás lenni e levelem, csupán a ténynek konstatálása. 
Mert fáj amikor látom, hogy egy intézményünk korhad el, 
amely hivatva van a szaktársak érdekeit előmozdítani. Hisz 
mindannyian szeretjük iparunkat, hisz tanúságot teszünk 
erről nem egyszer, tehát miért is hagyjuk e intézményt 
ósdi formájában ? Miért nem tesszük e intézményt közkin
csévé ? Miért nem állítjuk az őt megillető helyére ?

Azzal fognak vádolni, hogy tiszköt hajitok be a siri 
csendes intézménybe. De a kötelesség megparancsolja, hogy 
addig döngessem a betegsegélyző egylet kapuját, amig meg 
nem nyitják előttünk. Le kell szállítani a felvételi dijat oly 
minimumra, hogy bárki szívesen beiratkozhassék. Hisz el
végre is a XX-dik század küszöbén állunk és a haladó 
kor szelleme reformátiót parancsol mindenütt. Felvilágosult 
emberek vezérlik a betegsegélyző egyletet és Ön, mint el
nöke e intézménynek nem egyszer adta tanujelét az értel
miségnek. Értelem erejéhez apellálok és kérem, hogy bocsás
son be minket is egyletükbe. Megfogja látni, hogy akkor 
felel meg egyletük az összeség érdekeinek, ha azt a korral 
reformálják. Addig mig le nem szállítják a horibilis felvételi 
dijjat, csak amolyan, a kor által itt feledett ósdi intézmény 
marad az Önök betegsegélyző és temetkezési egyletük.

Szaktársi üdvözlettel:
L e ich te r L ip ó t

V e gy e s  hírek.

Tanoncz szerződök figyelmébe. Értesítjük a t. 
szaktársakat saját érdekükben, hogy a tanoncz szer
ződések alkalmával a tanoncz születési., ujrao/iási és 
iskolai bizonyítványát bemutatni szíveskedjenek, mert 
ezen okmányok nélkül a testületi iroda nem kötheti 
meg a szerződéseket.

Kérelem ! F ö lk é r jü k  a t. segédi karnak ama tag
ja it ,  ak ik  Óvári József úrra l a fodrászsegédek szak- 
egyletében működtek, hogy  fe lv ilá gos ítá s  végett 
szerkesztőségünkbe elfáradni szíveskedjenek.

A  „Fodrász Ú jság “ szerkesztősége.
Figyelem. Van szerencsém a t. segédi kart értesíteni, 

hogy a segédszaktanfolyam f. hó 4-én m egny ílt és újabb 
beiratkozásokat csak f. hó 20-ig in tézhetek el és 
a kik a beiratkozásokhoz addig nem jelentkeznek, jö v ő  év i 
mározius h ó ig . vagyis  az újabb m egny itásig  várn iuk  
kell. Ennél fogva felhívom az érdeklődőket, hogy a beirat
kozásokat mentői előbb eszközölni szíveskedjenek. Szaktársi 
üdvözlettel

M olnár La jos  
szakiskolai igazgató.

Ipartestületünk elnöksége a segédi szaktanfolyam részére 
kinevezte tanárokká Szabados József, Fülöp Mihály és Turzó 
Imre szaktársakat. E tanerők eléggé biztosítják a tanfolyam 
sikeres működését.

A kontárok elleni mozgalom 100-as bizottsága f. hó
8-án tartotta választó ülését. Társ-elnökök lettek Hermann 
János és Gryzbovszky Ignácz, jegyző Leichter Lipót. Több 
fontos ügyek elintézése után elhatároztatott, hogy a mozga
lom érdekében mentői szélesebb körű agitátió inditattik meg.
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A mozgalom vezetősége felkéri a százas bizottság tagjait, 
hogy a legközelebb egybehívandó nagy értekezletre  teljes 
számban megjelenni szíveskedjenek.

Elsikkasztott örökség. Ehler Antal, a tárnoki vasúti 
állomás váltóőre hatszáz forintot örökölt a minap. A váltóőr 
felesége vitte haza a pénzt. Éppen akkor náluk volt Takács 
Gyula fővárosi borbély-segéd a ki néhány hatost kölcsönkért 
Ehlertől és zálogba hagyott érte két asztalkendőt. Ebiemé 
azután belecsavarta a pénzt az egyik asztalkendőbe s eltette 
a szekrénybe. Takács Gyuláné másnap megvitte tartozását 
a váltóőrnek, a ki mit sem tudván arról, milyen kincset rej
teget az asztalkendő, visszaadta az asszonynak a zálogot. 
Csak később tudta meg a feleségétől, hogy az örökséget is 
odaadta adósának. Hiába sietett el Takácsék lakására, a 
házaspár eltűnt. Följelentést tett a budapesti főkapitányságon, 
a mely most keresi a megszökött házaspárt.

Gyilkos borbély. Szabadkán f. hó 7-én Vojnns Tunios 
Pá l borbély és Benedek Márton napszámos a korcsmában 
•összeszólalkoztak s később i  uniós Pál a .napszámost az 
utczán meglesve ólmos botjával úgy fejbe vágta, hogy két 
óra múlva a kórházban meghalt. A gyilkos azzal védi magát, 
hog5’ részeg volt és nem tudja mit tesz.

Ipar.
Ipartestületek kongresszusa. Arad-, Békés-, Csanád-, 

Hunyad- és Biharmegyék ipartestületeinek küldöttei, összesen 
száztizenkét ipari kiküldött érkezett tegnap Csabára, hogy 
elsőül az iparosok nyugdíjintézetét az aradi kamara terüle
tére megteremtse. Ez alkalommal illusztris vendégeket láttak 
a vendéglátó iparosok. Budapestről Zsilinszky Mihály közok
tatásügyi államtitkár, aki mint Csaba város országgyűlési 
képviselője érkezett ; Thék Endre alelnök, Gellcri Mór, akik 
maguk is mint előadók járultak hozzá a tárgyaláshoz. Ott 
volt első napon Békés megye főispánja, Lukács György és 
Fábry Sándor alispán.

Rosenthal Ignácz a csabai ipartestületi elnöke, aki a 
kongresszus megtartása érdekében lelkes tevékenységgel fá
radozott, lendületes beszédben üdvözölte a népes számban 
egybegyült iparosokat; a vidékről annyian jöttek, hogy a 
városháza nagy közgyűlési terme egészen megtelt közönség
gel. E. Illés László kamarai titkár tett indítványt a megala
kulásra s indítványára díszeinek lett Zsilinszky Mihály, Fábry 
Sándor alispán és Kristyóry János aradi kamarai elnök. 
Jegyzők : Aehin János (Csaba), Kiss Ferencz (Arad), Szontagh 
Jenő (Szolnok) és Vitéz Lajos (Orosháza).

Elsőül Thék Endre nagyjelentőségű s érdeklődéssel 
hallgatott előadást tartott, arról a kérdésről, mint kell az 
iparosnak szakmabeli becsvágyát a tanuló évek alatt nevelni ? 
Azzal, ha angol mintára létesítjük az iparostanulók zászlóal
ját, ha becsvágyukat fel költjük s ott igazsággal választott 
érdemet méltatunk. Ő próbaképen Orosházán létesítette ezt a 
zászlóaljat és az ipartanoncz iskolák tananyagának egészen 
más anyagot adott. A gyakorlat kiváló eredményeket mutat. 
Meg lenne jutalmazva, ha eszméje más helyen is hóditana.

Gelléri Mór az ipartestületek munkásságának sikerét 
attól várja, ha az ipartörvény liberálisabb működési tért 
biztosit s ha az érdekképviseletnek fontossága az iparos 
osztálynál hódítani fog. Fejtegetését lekes tetszés követte.

Verner László csabai lapszerkesztőnek az ipari szövet
kezetek alakithatását s czéljait ismertető, tetszéssel fogadott 
előadása után E. Illés László,-az aradi iparkamra titkára, 
terjesztette elő az iparosok nyugdíjügyére vonatkozó javas

latát. Tervezete szerint az országos első iparos nyugdijszö- 
vetkezet keretei igy állitandók föl : A nyugdijegyesületnek
tagja minden kisiparos, aki 50 évet be nem töltött. A ta
gok fölvétele az ipartestületeknél történik. Fölvételi dij 2 írt 
50 kr, ebből fele a temetkezési járulékra jut. A tagsági 
járulék heti 50 kr. Ez után 80 frt temetkezési segély jár. 
Magasabb klasszisba tetszés szerint beléphet bárki, üt év 
után keresetképtelenség esetén a nyugdijazhatás ténye bekö
vetkezett. Ez a nyugdíj öt esztendei befizetésnél GO frt, öt 
éven túl havonkint 1 forinttal több, de a nyugdíj heti 30 
kros befizetése esetén 360 forintnál több nem lehet. Az ipa
ros özvegye segélyt húz. A tervezett szerint az alföldi ipa
ros nyugdíjintézet székhelye Arad lesz, ügyeit tizenkéttagu 
igazgatóság intézi, melyből tervezet szerint hét aradi, öt a 
kamara vidéki területéről a nyugdíjjogosultait összessége 
által választatik. Ezt a tervezet a d. u. folyt hosszabb eszme 
cseréli után elfogadták s megválasztották az igazgatóságot.

Egy ipartestület az iparosok bajairól A váczi ipar
testület körlevelet küldött az ország összes ipartestületeihez, 
a mely körlevél az ipartörvény nehány szakaszának módo
sításával és a fegyenczipar kérdésével foglalkozik. A körle
vél leglényegesebb része a következő :

Azért fordulunk tehát hozzátok iparos társaink, hogy 
kéz kezet fogva tegyünk meg saját érdekünkben mindent, 
tartozunk ezzel szűkölködő családunknak is, hogy exiszten- 
cziájukról gondoskodjuk ; egyesüljünk mindannyian édes 
hazánk iparosai, intézzünk memorandumokat a nagyméltóságu 
keresk. miniszter úrhoz, jelenjünk meg előtte ktildöttségileg, 
tárjuk fel előtte sérelmeinket a fegyház-ipar túlkapásai miatt, 
a mely a mellett, hogy óriási hátrányos az ország iparosaira^ 
mert az általa támasztott verseny lehetetlenné teszi a szaba
don. űzött iparfejlődését, — még lealázó is az iparosra, hogy 
minden elvetemült embert az iparra tanítanak a fegyházban s 
azt adják neki jutalmul a polgári életben elkövetett bűnéért. 
Használja fel az állam a fegyenczeket föld és bánya-munkára, 
miként azt más államok teszik, ne vétesse el még a fegyen- 
czek által is súlyos terheket viselő kisiparosok kenyerét!

A kontár ipar megszüntetése érdekében égető szükséggé 
Vált már a törvény 4-ig $-ának módosítása, a 0. 7. 8 és 47. 
§-ának pedig törlése.

Iparigazolványok és iparengedélyek egyedül képesített 
kézmüiparosoknak adassanak ; a képesítés kimutatásához a 
a tanonezbizonyitványon kívül 3 évi szakbavágó munka és 
szakvizsga letétele legyen szükséges.

Mindezen sérelmekre orvoslást csak úgy remélhetünk, 
ha közös egyetértésben saját érdekünkben országos mozgal
mat indítunk az iparosok körében, az ipartestületek magu
kévá teszik az iparososztály érdekeit s az iparkamarák 
támogatásával mindent elkövetünk helyzetünk türheiővé 
tételére, feliratokban — s ktildöttségileg kérelmezzük a 
nméltóságu keresk. miniszter urnái sérelmeink orvoslását és 
törvénymódosítása iránt a javaslat elkészítését s végül a 
szeptember hóban Kolozsvárott megtartandó országos ipar- 
testületi közgyűlésen a fentemlitett panaszainkat mindannyian 
újból is hangoztatjuk s azok legsürgősebb orvoslása ügyé
ben a legmesszebb menő intézkedések megtételét szorga- 
mazzuk !

K ü lön fé lé k
A kínai gyermekek hajviselete. Minden kínai gyerme

ket születése alkalmával megnyirnak. Megnyitják őket, még
pedig annyira, hogy koponyájukon egy szál haj sem ma-
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rád. A kis babát azután gyakorta elviszik a borbélyhoz, a 
hol a kicsinyeknek a hajnyirás fájdalmas proczedurájánflk 
kell magukat alávetniük. Szegénykék szörnyű bőgést visznek 
ilyenkor véghez, de a lelkiismeretes borbélyok, ezen nem 
éppen kellemes muzsika daczára, híven teljesítik feladatu
kat. Ha a hajzat sűrűsödni kezd, már nem nyírják meg az 
egész fejet, —  hanem egyes helyeket érintetlenül hagy a 
borbély. Azok a részek, a melyeket meghagynak, talléi- 
nagyságu helyek, a melyek hármasával (egy sorban) diszle- 
nek a kis kínai fején. Rendesen a fülek és a homlok felett 
diszlenek ezek a hajcsomók. Ha a hajcsomók megnőttek, 
összefonják és szalagot fűznek belé, a mi rettenetes komi
kus hatással van. Szegény kis kínaiak úgy néznek ki, mintha 
öt-hat szarvacskájuk nőtt volna. És ez még komikusakba 
válik, ha a gyernjek sapkácskáját felteszi, a mely a szarvak 
számára lyukakkal van ellátva.

A bajusz. London egyik előkelő vendéglőjében két főút 
ült egy asztalnál. Gróf Eszterházy és Lord Kinley. Mind
ketten arról voltak nevezetesek, hogy milliók fölött rendel
keztek. De külsőleg nagyon is eltértek egymástól. Gróf 
Eszterházynak magyar ember lettére nem volt bajusza, sem 
szakála, ellenben Lord Kinleynak páratlan szép bajusza volt. 
Gróf Eszterházy ez alkalommal is irigykedve tekintette ba
rátjának bajuszát. Végre igy szólalt meg. Barátom, add el 
a bajuszodat, megveszem.

— Még ha egész vagyonodat adnád érette, akkor sem 
válók meg tőle, — felelte Lord Kinley.

— Adok 1000 aranyat bajuszodért, borotváltasd le.
— Nem adom el.
— Adok érte 10,000 aranyat.
— Megmondtam, hogy nem adom el, de hát minek is 

kell neked az én bajuszom ?
— Ecsetet akarok csináltatni belőle és ennek folytán 

nagy szükségem van tömör bajuszodra.
— No, én meg azt mondom, hogy az én bajuszomból 

nem fogsz csinálni semmitsem, nem adom el.
— Adok érte 100,000 aranyat.
— Nem eladó, — szólt határozottan Lord Kinley.
— No jól van — szójt Eszterházy — hát fogadjunk, 

hogy' ide adod 1000 aranyért is bajuszodat.
— Nem adom, tartom a fogadást.
És fogadtak 10,000 aranyban.
Lord Kinley jókedvvel hagyta el barátját és furcsának 

találta, hogy miként lehet őt kényszeríteni arra, hogy leg
szebb ékességétől, bajuszától megváljon.

De megdöbbenve olvasta másnap reggel a lapokban, a 
melyekben Eszterházy következő hirdetése tűnt fel :

Figyelem  !
A ki nekem Lord Kinley bajuszát meg
hozza. 1000 arany jutalomban részesül.

G ró f  Eszterházy.

Ugyan, — szólott magában Lord Isindley — mit je
lent e hirdetés, hisz életem is veszélyeztetve van immár, 
képes valamelyik szolgám, hogy életem árán is megszerzi 
az 1000 aranyat.

A hirdetés a következő napon is megjelent mindegyik 
újságban.

Lord Kinley halálos félelmet állott ki éjjel nappal és 
idegessége napról-napra nőtt.

Barátait nem fogadta és életét annyira féltette, hogy 
feleségét sem engedte magához.

Idegességét még fokozta azon körülmény is, hogy a 
hirdetés még mindig megjelent. Ismerte Eszterházyt és tudta, 
hogy az szándékáról nem mond le egyhamar és hogy czél- 
ját el fogja érni.

Becsengette legrégibb, meghitt szolgáját és leborotválva 
bajuszát, papírba göngyölte azt és a következő szavakkal 
adta át :

— Vidd el gróf Eszterházy urnák és vedd át a jutal
mat, 1000 aranyat, a tiéd.

London előkelő köreiben még most is beszélnek e kü
lönös fogadásról.

Szerkesztői üzenetek.
Egy szaktárs Szíveskedjék mégegyszer megírni pana

szát névaláírásával. Ellenkező esetben nem teljesítjük ké
relmét.

Egy ifjú fodrász kalandja- Tárcza czikkét a legnagyobb 
megerőltetésünk mellett sem közölhetjük. Nem voltunk ké
pesek kiböngészni, hogy mit akar azzal a szerencsétlen 
leánynyal. De hát, hogy is kínálhat szerelmet oly leánynak, 
a ki három napig nem evett semmit sem. Sokkal jobban 
tette volna, ha előbb bevisszi egy füstölőébe és adatott 
volna neki egy pár debreczenit és csak azután engedett 
volna szivének szabad folyást. Nem ebbe a századba való 
az ön tárcza czikke, mert az nagyon, de nagyon is barbár.

Külömben azt ajánljuk, hogy tegye le a tollat, nem 
érdemes önnek azzal bajlódni.

R. J. Kolozsvár. Czikke már idejét múlta, tehát nem 
közölhetjük. De annak objektív tartalma dicséretet érdemel 
és azt tanácsoljuk önnek, hogy ne mondjon le a toll forga
tásáról, mert eléggé értelmes, hogy azt szabad idejében kul- 
tiválhassa. Üdv.

F. D. Budapest. Kérelmével tessék ipartestületünk jegy
zőjéhez Könyves Kálmán úrhoz fordulni.

K. G. Budapest. Igen ! De csak mostan kerül a döntő 
fórum elé. Ne féljen, lesznek ott oly törv. hat. bizottsági 
tagok, a kik párhuzamot tudnak vonni a jog és jogtalanság 
között. Nem tételezzük fel, hogy a közgyűlés a mi igazunk 
tudatában, a tiszti főorvos urnák adna igazat.

Ipartestületünk elnöksége minden lehetőt elkövet, hogy 
a szabályrendelet-tervezet ne emelkedjen törvényerőre. Csak 
türelem.

K. J. Budapest. A nevezett neve azért nem jött be a 
kontárok névsorába, mert nem vagyunk tisztában, hogy az 
illető kontár-e. Ipartestületünk elnöksége azonban feljelentést 
tett ellene és a hatósági határozattói tesszük mi is függővé, 
vájjon kontár-e az illető, vagy sem. Üdv.

A budapesti fodrász-segédek betegsegélyzö 
pénztár orvosainak névjegyzéke.

l 'o g o rv o M o k  t

A pesti oldalon :

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

A budai oldalon :

Dr. Kohn Dániel, 11. kér., Fő-utcza 7. szám.
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II., III., V. és VI. kerületek részére :
Dr. Bauer károly, Teréz-körut 41. szám. 11. em. Rendel 

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

IV., VII., VIII., IX., és X. kerületekre:

Dr. Juba Adolf, VII., kér., Barcsay-utcza 3., rendel a. 
u. 3— 4 óráig, vasár- és ünnepnapokon reggel 8 —9 óráig.

K e z e lő  o rv o M o k  :
Budai oldalon :

Dr. Tipanics Elek 1., Krisztina-tcr 7. szám.
Dr. Steiner Károly,II., Zsigmond-utcza ó. szám.
Dr. Berger Lipót, III., Mókus-utcza 14. szám.

Pesti oldalon :

Dr. Schwarcz Béla VI., Andrássy-ut 92. szám.
Dr. Bodor Zsigmond, VI., Király-u. 70 
Dr. Glass Rezső Wessselénvi-u. 4. szám.
Dr. Csányi Aladár, VII., Csömöri-ut 22. szám.
Dr. Cseley József. IX., Üllői-ut 79. szám.

/ Dr. Drechsler Dezső, Vámház-körut 16. szám.
Dr. Érti G za, VIII., 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. (3. 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-egv szelvény ellenében 
teljesitendik.

Az igazgatóság.

Felelős szerkesztő: Leich ter L ipót 

Beim unkatársak: Hermáim János, Réth ly  Árpád és 

Horváth Ferón ez.

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

Kéziratok nem adatnak vissza.

Kiadja: N agel István könyvnyom dája, Budapest, 
V II., Vörősmarty-utcza 17

<x>

Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben

Miért kedvelik ? — Miért használjak ? 
A Jászsági bajuszpedrőt!

Ü9IGRT JÓ! !
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. 
Úgy hogy jóságánál és kitűnő tulajdonságainál 

fogva bárkinek is ajánlhatom.
Fchcr, barna és fekete sziniib.*n : kis doboz 15 kr. nagyobb 
doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33°/0-ot és ingyen csomago
lást, nagyobb megrendeléseknél még poi tóment ességet is biz
tosítok.

IRÉN Cl!EME
Bőrszépitó és finomító higiénikus készítmény 

Kitűnő hatású a bőr szépsége és finomsága elő
mozdítására.

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

Eltávolít minden pörsenést, fagy ást, ajkrepe
dést. Egyedüli szer a bőr fölrepedezése, az arez 
és a karok vörössége, sömör,-pikkely, ktiteg, bőr- 
hámlás, napégetes ellen.

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

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

Egyedüli fontktrira 
ik o m I in  •iú i io m  gyógy sz 

Jászberényben.
r é s z n é l
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Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben. *
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Beretváló szappan l
eddig utói nem ért kitűnő  ̂

minőségben.
Szakférfiak által kipróbálva, (v

a já n l

JCaJL JL AÍaJLst \JT»
s z a p p a n  és f j t/ e r í t ja  f j i p í r a

Brassó (Kronstadt)
5 kilós postacsomag 3 írtért 

minden állomésh oz 
Minta ingyen és bérmentve /

X

%

\
§

Rasier Seife
in bis jetzt unerreichter 

Oualitat.
Von Fachleulen erprobt

empfiehll dic

Seifei und Kerzen-Fabrik

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

franco jeder Slation. 
Muster gratis und franco

s
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Sffirdetéseü
© l a p  © z, át r rx  á r a  f e l v é t e t n e k

a k iadóh iva ta lban :
✓

Budapest, V II., Vörösm arty-utcza 17.
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LJPP FERENCI
Villanyeröre berendezett borotva homorú mü-köszörüldéje

és aczél-áru raktára
ltii«lai»4'Ml, IX., KorokN»ri-u«‘»a 5, s«áin

A já n l j a

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, liaj- és szaktilvágó gépeit

és minden e szakmába vágó tárgyakat. 
Különösön fe lh ívom  a fodrász, uruk figyelm ét n 
műhelyemben készült munkám, melyet magúm 

végzek , m iért is jó tá llást vállalok.
Vidéki megrendelések a legpontosabban teljesittetnek

♦>OC<XX>C<)OCOC<X<>C<^>OCCCOC<>C<XXX<X<>C>OOOC<X<>C<<>

Kecskeméti Sándor, Tem esvár belváros.
------- ^ ......

Homorú köszörülő műhely
1 é ó s ze s z , é s  v i l la n y é i*ő v e l,  saját házamban.

—  Hamburgi kiiszörüsök. —
Összes borbély és fodrászati czikkek nagybani gyári

raktára.

jf||jj, Újdonság; ! Újdonság?!

„W1DE A W A K E “
eredeti amerikai hajvágógép
két feltoló fésűvel

ara 2 frt 90 kr.

.,Koh I-N o o r “  legrövidebb 
szakálvágó ; ára 3 frt 90 kr*. 
Budapesti rendelések ö frton 
felül — az összeg elöleges 
beküldése esetén — bér- 
mentesen házhoz szállítva 

küldetnek.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

FRASNER RAJOS
mü-köszörüs-mester

első magyar villanyeröre berendezett borotva homoru-müköszörífldéje és
aczóláru raktára

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

Borotválókés j e l l e l  : B e n g a l .
J o h n s o n ,  D o d g e ,  7 c s i l l a g ,

J o h n b a r b e r ,  P e a r s o n  
K r o n w o l t ,  P f e  fen ,  Joh r ,-  
l ie i l fo r t ,  s tb  l e g j o b b  ö b l ö s r e  
k ö s z ö l  ü lé s s e l  m in d e n  s z é 
l e s s é g b e n ,  d a r a b j a  1 60 ,
1 70 , 2 . — , 2 .2 5 ,  2 8 0 ,

3 .—  frt

Borotválókés f r a n c z i a  és  
a n g o l  k ö s z ö r ü l é s s e l ,  m in 
d e n  g y á r b ó l  ö n b o r o t v á l n i  
v a l ó ,  d a r a b j a  1 .— , 1 25 .
1 .50 ,  1 .80 ,  2 .—  , 2 .25 .  2 .5 0
3. , 3 .40 ,  4 . — , 5 .—  fr t ,

Hajollök k ü lö n f é l e  g y á r t 
m á n y ,  m in d e n  s ú l y b a n  é s  
n a g y s á g b a n ,  d a r a b j a  1 .40 ,
1.70, 2. —  , 2 .1 0 .  2 .5 0 ,  2 .70 ,

3 .— , 3 .4 0  f r t .

Báriyánt Hajvágógép 5 —
Báriyánt-Szakálnyiró 3 .5 0  
Amerikai Hajvágógép 5 .5 0  
Amerikai Szakálnyiró 5 . —
Fenöszijak d a r a b j a  — .80 ,
— .90, 1. —  , 1 .20 ,  1 .5 0 ,

2 . - ,  2 .5 0 ,  3 . —  frt .

Lehuzó-kövek d a r a b j a  1 .—
1 .25 ,  1 .50 ,  1 .8 0 ,  2 —  2 .25 ,
2 .50 ,  2 .8 0 .  3 . — , 3  5 0  frt .

Hajfodoritóvas n é m e t  és  v a l ó d i  f r a n c z i a ,  
d a r a b ja  .40 ,  —  50 ,  — .60  kr.

Köpöiyvas d a r a b j a  4 .—  4 .5 0 ,  5 . — , 5 .5 0 ,
6. —  , 6 5 0 .  7 .5 0 ,8 .—  frt.

Ervágó d a r a b j a  1.40, 1 .50 ,  2. — , 2 50 ,
2 .80 ,  3 írt.

Fogszerszámok. A n g o l  k u lcs  3 h o r o g g a l ,  d a r a b j a  2 5 0 .  2 .8 0 ,  3 . —
4 -----f r t  K o g - v a s f o g ó ,  (n é m e t  é s  e l ő r a j z  u tán  is )  d a r a b j a  1 .5 0 .  1 .8 0 ,  2 . —
2 .2 5 ,  2 .50 ,  2 .8 0 .  3 ___ frt.

Köszörülések ára:
B o r o t v a k é s  ö b l ö s r e  k ö s z ö r ü l é s e  cs  f r a n c z i a  k ö s z ö r ü l é s e  5 0 ,  60  

70  kr.  v a s t a g o k  v a g y  ú jak  8 0  kr. U j  é l  30 ,  h a j v á g ó  o l l ó  3 0  kr.

Megrendelések vidékre g-yorsan éspontosan eszközöltetnek

SS u  1& A 1" K N T, VB IS., SS A  K Ö S S -  U T  C W* A  5. S W. Á  JH.

m 
m
^  r . ..Ivlso magyar
4 !  villany és légszesz erővel berendezett

borotva homorú öszörüfdc'jr.
3̂ Acxél áiui ívikifín.___ ■

^  8 W ” Múlt év november hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz. alá helyeztem át,
melyre felhívom b. figyelmét.

vív txz ín  7
Nyom Magéi István könyvnyomdájában, Budapest Vörósmarty-utcza 17.




