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Előfizetési dij: 
lOgé^'z évre 4  írt 
Fé l évre  2 irt 
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Kiryes ára
20 kr. Kapható a 
kiadóin var.- 1 han.

Szerkesztősét;: Kiadóhivatal •
VI., Laudon-utcza 7. sz. VII , Vörösmarty-utcza 17. sz.

A lap szeltérni részét illető közle- Minden pénzbeli küldemények, hir-
menyek a szerkesztőséghez ezun- 

zendók.
dttések, fe'szólaml.isok a kü.dóhi- 

rátáihoz intezendok.

FODRÁSZOK és BORBÉLYOK SZAKKÖZLÖNYE

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

dek betegsegélyző pénztárának hivatalos közlönye.

i p a r t e s t ü l e t  tseg-ja.1  sl l a p o t  d i j m e n t e s e n .  ic a p jé e ls : .

A tiszti f ő o r v o s i  szabá lyrende le t.
( L)  Közéig az idő, a mikor meg fogjuk tudni, 

hogy a székes-főváros közgyűlése szivén hordja-e 
az adózó polgárok érdekét. Hogy szankczionál-e oly 
szabályrendeletet, a melynek csak az a rendelkezése, 
hogy egy, a nélkül is anyagi gondokkal küzdő 
iparos osztály megélhetését tegye lehetetlenné.

Jól tudjuk, hogy a tiszti főorvos ur élet és 
halál küzdelmet fog megvívni, hogy a szabályren
delete törvényerőre emelkedjék. Kemény harczot 
fog megvívni, mert szerinte csak akkor fogja elérni 
a dicsőség legmagasabb fokát, ha a tervezetét a 
közgyűlés elfogadja. Keveset törődik azzal a tiszti 
főorvos ur, ha produktuma a maga áldozatait meg 
fogja hozni, ha egy becsülettel működő iparos osz
tály megélhetési útját elzárja. Könnyű oly ember
nek a mások megélhetési útját elzárni, a ki jólét
ben él, a ki az életnek csak fényoldalát ismeri. A 
ki fütyörészve halad a sima utakon. De tessék a 
tiszti főorvos urnák előbb a kisiparos viszonyait 
tanulmányozni és csak azután szabályrendeleteket 
gyártani. Mert utóvégre nem csak azért vagyunk 
mi itt, hogy a közegészségügynek tegyünk eleget, 
de hogy meg is élhessünk.

Hisz mindenütt reformálják az emberiség egész
ségét óvó intézkedésekket, de sehol sem hoznak oly 
könnyelmű módon törvényeket, mint nálunk.

Megszoktuk immár, hogy a tiszti főorvos urak 
hivatalba lépésük alkalmával a szegény emberek 
rovására remekelnek. Megmutatják, hogy méltók 
tisztségükre és alkotnak oly szabályrendeletet, a 
melynek üdvösségét csak maguk a tiszti főorvos 
urak konstatálják. Mert legkönnyebb dolog a kis

emberek rovására babérokat aratni. Azok csak duz
zognak, de nem ártanak.

Tessék a tiszti íőorvos urnák szabályrendeletet 
hozni ott, a hol illő, a hol ha alkalmazza szigorát, 
a nép háláját érdemli ki. Tessék például az orvos 
uraknak meghagyni, hogy mártsák be valamely ol
datba azt a kanalat, a melyet a betegek szájába 
dugnak. Tessék a háztulajdonosokat arra szorítani, 
hogy az illemhelyek ne legyenek a betegségek kut- 
forrásai. stb. stb. De hát ezek ugyebár nem borbélyok, 
ezek esetleg remonstrálnának, ezeknek tiltakozása meg
akadályozná a tiszti főorvos urat, hogy a dicsőség 
legmagasabb fokát elérje. Ezekkel nem lehet pacz- 
kázni, ezek nem kis emberek. De hát azt reméljük, 
hogy a mi rovásunkra sem fog a tiszti főorvos ur 
dicsőségre szert tenni. Mert hiába módosítja immár 
szabályrendeletének némely pontját, hiába alkudo
zik, a mi igazunk tudatában számítunk a közgyű
lésre, arra a testületre, a mely azért vállalt man
dátumot, hogy a mi érdekeinket ép úgy megvédi, 
mint a másokét. Hiába óhajtja a tiszti főorvos ur 
bemutatni nekünk az ő állítólag költségekkel nem 
járó készülékét, a kefeszáritót és papirkendőt, ben
nünket nem győzhet meg, hogy igaza van.

Nem lehet igaza akkor, a midőn az elnyerendő 
babér kedvéért kíméletlenül arra akar kényszeríteni 
bennünket, hogy oly törvényhez ragaszkodjunk, 
mely a megélhetésünket nehezíti meg.

De hát a tiszti íőorvos ur is kezdi már be
látni, hogy nincs igaza, mert már hajlandó enged
ményeket tenni. És ezen engedmények azt bizo
nyítják, hogy a tiszti főorvos ur n ég több pontjait 
is a szabályrendeletnek le fogja hagyni alkudni —  
a közgyűléssel.
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Ennek a tudatában nem féltjük jövőnket és 
bizalommal várjuk a közgyűlés határozatát.

J e g y z ő k ö n y v 

ül budapesti b o rb é ly fo d rá s z - és paróku-készito ipa r
test illetnek évi június hó 22-én tartott rendes

havi üléséről.

Je l e n  v o l t a k :

Réth lÁrpád alelnök, mint h. elnök, Mesch Péter pénz
tárnok, Burprich János gazda, Könyvhegyi András elhelyező 
bizottsági elnök, Herschaft Adám, Csillag Ágoston, Sztankovics 
Sándor, Bóta Károly, Huszetti Mátyás, Hermann János, 
Leichter Lipót, Horváth Ferenez elöljárósági tagok és Könyves
Kálmán jegyző.

megjelenteket s az üléstElnöklő alelnök üdvözli 
megnyitja.

Napirend 1-ső pontjánál a múlt ülés jegyzőkönyve ld- 
olvastatván, minthogy az ellen észrevétel nem merült lel, 
Leichter Lipót és Hermann János által hitelesíttetik.

Napiren 2-dik pontjánál alelnök bejelenti, hogy a kon
tárok elleni mozgalmat vezető 100-as bizottság kiküldöttei 
a testület vezetőségét arra kérték, hasson oda, hogy a für
dőkben a vasárnapi munkaszünet betartassák. Lz. ügyben az 
elnökség már régebben intézkedett, a mennyiben a Rácz- 
fürdő tulajdonosa ellen feljelentést tett az 1. kér. kapitány
ságnál, mely feljelentését a belügyminisztérium hamadfokulag 
oly elvi jelentőségű határozattal intézte el, hogy a fürdőkre 
nézve kivételes szabályok állván fenn, az ott alkalmazott 
segédszemélyzet, tehát a fodrászok is, nem önálló és külön 
iparüzőknek, hanem a fürdő alkalmazottainak tekintendők, 
így állván a dolog, egyáltalában nincs remény arra, hogy 
sikert lehessen elérni.

Az elöljáróság — Sztankovics Sándor azon indítványá
val szemben, hogy ez ügyben felterjesztés intéztessék — 
napirendre tér az ügy felett.

Jelenti továbbá, hogy a Vll-ik kér. tiszti orvos a szak
társak üzleteit megvizsgálta s közülök vagy 50-e.t különféle 
hiányosság miatt az elöljáróságnak megbírságolás végett any- 
nyival is inkább feljelentett, mert egyesek vele szemben 
pökhendi magaviseletét tanúsítottak, a mit, mint hatósági 
közeg, semmiesetre sem tűrhetett el. Megígérte különben, 
miszerint tudatni fogja, hogy mikor és mely részeiben fog 
•• kerületnek vizsgálatot tartani, úgy hogy a szaktársak a 
kellő intézkedések megtehetéséröl még idejekorán gondos

kodhatnak.
• Jelenti végül, hogy a női szaktanfolyam 1 3 hallgatóval 
megnyílt.

Tudomásul szolgál.
Napiren 3-dik pontjánál pénztárnok Il ik negyedévi je- 

jelentését a következőkben teszi meg :

/. Testület.

Bevétel a f. é. két negyedében . . .  ... 3 i l ö  fit 03 kr.
Kiadás a „ „ „ „ .. ... — 3408 frt 13 kr.

Tulkiadás : 383 frt 10 kr.
Pénzállás ................. ........... .................. 5207 frt 77 kr.

E tulkiadás onnan származik, mert a segélyalapra a 
közgyűlés határozata értelmében 782 frt 59 kr. a szakiskolai 
alapra pedig 200 frt íratott át.

II. Segély-alap

Bevétel a f. é. két negyedben 
Kiadás a ,, „ „ „

Pénzállás .............................

1315 frt 09 kr.
................  ... 35 frt — kr.

Maradvány : 1280 frt 09 kr.
(3210 frt 53 kr.

II I . Szakis kölni-alap.

Bevétel a f. é. két negyedében ............... — 200 frt ,<r.
Kiadás a „ ., „ — --- -........—- 127 Irt .>6 kp

Maradvány : 72 frt 44 kr. 
Pénzállás ............ . ............ -........... — — 489 frt 0.> kr.

Tudomásul szolgál.
Napirend 4-ik pontjánál Molnár Lajos a szakiskola uj 

szervezetére vonatkozó javaslatát előterjesztvén, azt az elöl
járóság Leichter Lipót indítványa és elnök hozzászólása után 
egy szükebb körű bizottsághoz utasította, a melynek tagjai 
Molnár Lajos, Hermann János, Burprich János, Szabados 
József, Leichter Lipót, elnöke pedig a testületi elnök.

Napirend 5-ik pontjánál kimondja az elöljáróság, hogy 
az eddigi szokáshoz mérten julius és augusztus hónapban 
rendes ülések ne tartassanak.

Napirend 0-ik pontjánál jegyző bemutatja a IV. kér. 
iparhatósági megbízottak átiratát, a melyben az iparos-tanoncz 
iskolák évzáró vizsgája alkalmából a kitűnő előmenetelül és 
jó magaviseletül tanonezok megj utal mazására adományt
kérnek.

Az elöljáróság ez alkalommal a többi ipartestületek 
eljárásának ismerete hiányában — tartózkodik mindenféle 
adomány. megszavazásától, annyival is inkább, mert a többi 
kerületek iparhatósági megbízottai hasonló jogosultsággal 
kérhetnének jutalomdijakat, erre pedig nincs költségvetés1 
fedezett.

Barna Jónás ipariskolai tanító az általa irt „Szabadság
harc/. hősregéit“ megrendelésre ajánlja.

Az elöljáróság a jó magaviseletét és előmenetelt tanú
sító tanonezok között leendő kiosztás czéljából 10 példány 
megrendelését határozza el.

Az iparostanonezokat nyilvántartó központi iroda a 
székesfővárosi iparostanoncz iskolák évzáró vizsgájának sor
rendjéről értesít

Tudomásul szolgál.
Dankováez Ignácz, Lajos nevű fiának a tanidő lejárta 

előtti felszabadithatásáért folyamodik.
Mivelhogy a 3 évi tanidő még nem járt le, ennélfogva 

a testület nem találja a kérelmet teljesíthetőnek.
Napirend 7-ik pontjánál Molnár Lajos indítványozza, 

hogy miután ki lett mondva, hogy a verseny fésülések alkal
mával rendező bálnikiállitásnál első dijat nyert versenyző 
díszoklevelet is kapjon s miután Szabados József azt mai 
napig sem kapta meg, — ez irányban történjék meg a kellő 
intézkedés

Tudomásul szolgál.

Több indítvány nem lévén, elnök megköszöni az elöl
járóság tagjainak szives ügyeimét s a szünidő kellemes 
eltöltését kívánva, az ülést bezárja.

Könyves Kaiméin 
jegyző.

Sztank o vics Sün dór.

Kmf.
doszt Pét er 

elnök.
Ile rsch a ft Adám.
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Válasz.*)
Leichter Lipót urnák szeptember 15-én közölt nyílt

levelére.
Ha gondolja, hogy helyesen teszi, akkor kérem t. 

Leichter urat, csak döngessen, elég korhadt vagyok ezen 
egylet vezetésében. Ma, midőn a nagy haladás korszaka 
teltarthatlanul előre tör, uj eszmék, uj tettek és cselekede
tek kerülnek felszínre, akkor a régi ósdiságot okvetlenül ki 
kell küszöbölni. Különös, hogy iparát oly nagyon szereti és 
ösztöne folytán mások szerzeményét szét terjeszteni óhajtja.

Látja kérem, én nem szeretem annyira iparomat, de 
néhány nemesen goldolkozó szaktársammal oly humánus 
intézményt alkottam, mely kitűzött czéljának mindenkor 
megfelel. Én nem frázisokkal, de tettekkel szolgálom szak
társaim érdekét.

Igaz, hogy egyletünk nem a nagy nyilvánosság előtt 
szerepel, de működése azért nyílt és oly javadalmakat nyújt, 
mely a csekély befizetésekkel szemben nagyon is előnyös. 
De tehetjük, mert oly tőkénk van, mely a javadalmak eme
lését időnkint megengedi és azt állíthatom, hogy mindeddig 
nem fukarkodott az egylet vezetősége a javadalmak javítá
sában. Csakhogy persze számítással kell működnünk, külön
ben az egylet visszahanyatlik. De lássuk csak Leiohter ur 
kívánalmát. Azt állítja, hogy nagy a beiratási dij, hogy a 
3.20 krt redukálni kell. Az egyletnek a 3.20 krból csupán 
2 frtja marad. Tehát hol van itt az ósdiság ? Az egylet ve
zetősége már több ízben leszállította a beiratási dijjat 1-20 
krra., de egy esetben sem kaptunk 10 uj tagot. De azért 
bizonyos időkben ismételni fogjuk ez eljárást, de ez csak 
akkor történhetik, ha az egyletben vagy más alkalommal 
nevezetes esemény fordul elő. A heti befizetés heti 10 kr. 
más semmi..

Ennek fejében mi adunk 5 frt heti betegsegélyt és el
halálozás esetén 100 frtot. Kevés egylet van Budapesten, 
mely ily csekély befizetés ellenében ily jutalmat ád.

De, hogy jpémi tájékozást nyújtsak a múltról, megem
lítem, hogy a 22 év előtt megalakult egyletünkben akkoriban 5.20 
kr. volt a beiratási dij, 20 kr. heti illeték és 50 kr. halotti 
járulék. Ezekieel szemben volt 3.50 kr. heti betegsegélyző 
dij, 40 frt. halotti járulék, mely később 80 és 100 írtra 
emeltetett.

Hát bizony t. Leichter ur, ezt csak rossz indulat mond. 
hatja ósdiságnak. Igaz, hogy egyletünk ma már nem oly 
tevékeny mint volt, de az idők és a helyzet igen sokat 
változtattak szaktársainkon.

Tessék kérem a mai közönyt megtörni és a mi fő 
iparunkat emelni, akkor majd megoldódik könnyen minden.

Ha csakugyan olyan ósdi vezetés volna szép,(?) nemes(?) 
és humánus(?) egyletünkben mint azt Leichter ur ecseteli, ak* 
kor mi már régen ki lennénk onnan döngetve. Higyje el, 
nem kapaszkodom annyira a dicsőséghez, de vannak oly 
erkölcsi kötelékek, a melyek arra késztetnek, addig megma
radni az egyletben, mig a választmányom és a tagtársaim 
bizalmát birom.

És ezen bizalom, biztosítom mindenkoron felér az ön 
döngetéseivel.

Szaktársi üdvözlettel
lleisz Antal.

* )Mindenekelőtt kijelentem, hogy Reisz Antal urnák a 
válasza engem semmiképen sem elégített ki és továbbra is 
fenntartom megirt véleményemet ‘az egyletről, őszintén

megvallom, én azt hittem, hogy Reisz Antal ur az én állí
tásaimat halomra fogja dönteni és ime, tessék a választ 
olvasni, nincs abba más, mint ellenem való támadás, no 
meg az öndiesérésnek netovábbja. Reisz Antal ur azt állítja, 
hogy csak rossz indulattal lehet az egyletet ósdinak mon
dani. Hát én a jelen alkalommal azon leszek, hogy bebizo
nyítsam, miszerint a borbély- és fodrászmesterek betegse- 
gélyző és temetkezési egylete abba a korba való, amikor 
még a krinolin is divatos volt. Befogom bizonyítani, hogv 
nem rossz akaratukig mondtam ósdinak ezen egyletet.

Hát tegyük föl, hogy én ennek az egyletnek tagja va
gyok, tizetek hetenkint 10 krt., és ezenkívül 3.20 kr. beira
tási dijat. De hát ugyebár, azért iratkoztam be, hogy beteg
ség esetében legyen, a ki gyógykezel, orvosság és táppén
zem. Hát tegyük fel, hogy az ember mégis csak ember és 
én egy szép napon megbetegszem. Az egylet ád 5 frtot és 
semmit mást. Á lljon  elém az n ember, a ki kitudja  
nekem mutatni, hogy betegségem tartamára elegendő e 
az 5 írt. orvos és patikára csupán ? Mert ha már bei
ratkozom egy egyletbe, ezt azért teszem, hogy betegség 
esetén ne kelljen az utolsó párnámat is eladnom, bog}’ az 
egylet legalább annyit nyújtson, hogy legyen aki gyógyke
zel és gyógyszer. Hisz nem adhatok annak az orvosnak egy 
látogatásért 1 írtnál kevesebbet és ez már maga 7 frt he
tenként. Hol marad a gyógyszer ? A táppénz ? Ne azzal tes
sék Reisz Antal ur a felelelet elől kibújni, hogy én rossz 
akaratukig bánok az egyletükkel, hanem tessék az igazsá
got megdönteni.

Mit csinál az önök betege 5 írttal ? Hogy csak 10 kr. 
a heti illeték, az nem változtat semmit sem a dolgon. Tes
sék felemelni a heti illetéket és legalább annyit nyújtani a 
tagnak, hogy betegsége alatt meglegyen védve. Mert nem 
nyújtanak Önök semmit sem tagjaiknak, azért nem képesek 
a czélt elérni. Hogy tőkéjük van, ez még nem siker, mert 
bizony könnyű ottan tőkét gyűjteni, ahol csak kötelezettsé
gek vannak és a tagnak előnye nincs. Hisz évszázadok 
előtt örvendett volna az emberiség ha oly humánus egylete 
lett volna, mint az önöké, de a mai korban, amikor a jóté
kony egyletek azzal versengnek, hogy áldásdus működé
sűkkel mentői jobban szolgálják az emberiséget, csak olyan 
antik intézménynek ismerik el az ön egyletét. Hát én az ön 
igazát meg az enyémet is a szaktársak ítéletére bízom, 
meglássuk, hogy kinek van igaza, önnek-e, a ki az ósdiság- 
ban leli gyönyörét, vagy nekem, aki a haladásnak vagyok 
hive.

Le ich te r Lipót.

Néhány szó a szabályrendeletről.
'I'isztelt Szerkesztő ur!

Miről oly sok szó esett már, ír.i oly sokaknak nem 
tetsző dolgot rejt magában, mi sokaknak oly sok dolgot ad, 
arról akarnék néhány, talán felvilágosító, a kétes kérdéseket 
tisztázó szót kimondani. A tiszti főorvosi hivatal önöket, fod
rászokat oly annyira érdeklő szabályrendeletéről van szó, 
mely gyökeres javítását kívánja az önök munkájuk közben 
előforduló, emberi Ítélet alá eső, látszólagos visszáságoknak. 
„Látszólagos"-nak mondom, mivel méltán kérdezhetjük, váj
jon e szigorú rendelet, mely önök közül oly' sokat sújtani 
fog, életbeléptetésével meg-e fogja hozni a kívánt, joggal 
mondhatni emberi javat akaró eredményeket.

Kétségenkivül átvihetők a bőrbetegségek a használt 
szerszám utján egyik emberről a másikra. Viszás helyzetbe



jut azonban a fodrász mester, illetve segédje, annak követ
keztében, hogy egyik embertársát bőrbetegnek tekintve a 
a használt ezközöket gyorsan bemártja a szabályrendelet 
stricte parancsa szerint a sz >dás forró vizbe, de ki is veszi 
mar, mivel következő vendégjét akarja kiszolgálni, ki már 
régóta var a zsölyeszékben, hogy haját nyirattassa, vagy 
magát beretváltassa. Nem fogja bizony kivárni az a vendég 
az ö perczet, mig az eszköz benn feküdt a vízben, de a 
fodrász sem, hanem vagy csak bemártva az eszközt, vag\ 
még azt sem téve fogja használatba venni a szabályrendelet 
értelmében megtisztult eszközt. Nem volt-e akkor még jobb 
az eddigi eljárás, midőn minden használat után az eszköz 
meg lön tisztítva szárazon ? Mivel ne higyje ám senki, hogy 
*/, percznyi főzetés után azok a sok mindenféle ragályozást 
okozó mikroorganismusok, bacillusok meg lennének ölve ! ( Mi 
nem, vígan fognak azok, talán egy kis bódulat után, élni, s 
tovaterjeszteni, ha ugyan termékeny talajra találnak, a kit - 
Jönféle bőrbajokat.

E szakbeli kérdéstől eltekintve van azonban a szabály
rendeletnek egv-két oly pontja is, melynek hátrányossága 
az első pillanatra szembeötlik. Mcgtiltatik, hogy a todrász- 
segéd vagv segédek az üzletben aludjanak. Jó, fogadjuk cl, 
hogy az nem engedhető meg. De nem idéztetik-e ez által 
egy komoly ba j elő A lakásmizériánk Budapesten anélkül 
is oly visszariasztó és még kényszeríteni akarjuk, hogy az 
a segéd a tágas, szellős hálószobává alakított üzlethelyiség 
helyett egy zsúfolt szobában háljék és segítse még jobban 
telíteni szénsavval, az anélkül is bűzös levegőt. Mivel nem 
fog ám ez a segéd, ha rákényszerittetik, egyedül, vagy ket
tőd magával egy szobát bérelni, hanem meg fog elégedni 
egy ágygyal, nem törődve azzal, hogy öten, vagy tizen fe- 
küsznek már a szobában. Mig ha a segéd az üzlethelyiséget 
használná hálószobának, azt korán reggel már szellőztetné, 
mivel nem várná be az első vendég megérkeztét és még ha 
a legrosszabb esetet felvéve a helyiség nem is volna szel
lőztetve, a néhány perczig tartózkodó vendégre nem volna 
oly egészségiden a szoba levegője, mint az emberekkel tolt 
szobáknak nevezett lyukban alvó segédre. Nem, csakis a 
lakásmizériánkat növelnök, hogy egy látszólagos bajt hárít
sunk el.

Az meg már lehetetlen, hogy a külvárosban dolgozó 
borbély is keresztül vigye azt a pontot hogy minden ven
dégjét, kik majdnem mindnyájan szegény napszámosok, uj 
kendővel lássa el, avagy hogy papiros kendőt alkalmazzon. 
Első esetben több kiadása keletkeznék a ruhanemű kimosá- 
tása miatt, mint a mennyit vendégétől kapott, másrészt, ha 
papiros kendőt használna, mivel törölné le a vendéget ? Is
mét csak azzal a kendővel, melyet előbb használt. Hát váj
jon a gőzfürdőkben nem-e szárítják csak egyszerűen meg a 
már használt lepedőt és újra, tehát kimosás nélkül használ
ják egy újabb egyénnél ?

Nem akarom utóbbi érvvel azt mondani, hogy ez he
lyes. Nem legkevésbbé sem. Jobbat, czélszerübb rendelke
zést e kérdésekben.

E szabályrendelettel sok viszásság fog megszűnni, *do 
sok viszásság fog létesülni is általa, mi nemcsak a fodrász- 
mesterek, hanem vendégeiknek is a zaklattatásában fog ál
lam. De hát mindennek meg van a saját árnyéka, s ha emlí
tett visszásságok javítva lesznek, könnyeben fognak a fod
rász-mesterek az uj rendeletbe beletörődhetni.

Üdvözlettel:
Dr. S. Zs.

Nyílt levél.
A magy. kir. kereskedelemügyi miniszter úrhoz. 

h'oM'voImos Uram !“ i

Méltóztasson megbocsátani, hogy csekélységem, ma
gaságodhoz szólni merészkedik, de szolgáljon mentségemül 
az a darabka kenyér, melynek megvédése adta az impul
zust szavam fölemelésére.

Súlyos, nehéz küzdelemmel, gonddal és bajjal bírjuk 
napi kenyerünket megkeresni, ezt is már tolvajként letörde
lik, a szabad ipar engedélyesei, az iparunkba betolakodó 
kontár elemek.

De nem ez ellen akarok most szólam, meit tudom, 
hogy Nagy méltóságod liberálisnak véli a szabad ipart és ta
lán megmosolyogja .azt a jajgató iparost, ki nem lat libera
lizmust abban, hogy iparának gyümölcsét megosztani kell a 
betolakodó haddal, mely veszélyezteti iparunkat, úgy anya
gilag, mint eikölcsileg, piszkos konkurcncziajaval, kiknek 
csak sáp, a mi szánkból elvett kenyér, mert a másik foglal
kozásuk sokkal dúsabban jövedelmez.

Mondom, nem erről akarok most szólni, mert fájdalom 
kicsiny ami jajunk a baj lokalizálására. Hanem arról akarok 
beszélni Nagyméltóságodnak, hogy a törvényt is a mi ká
runkra értelmezik. Budapesten a gőzfürdőkben vasárnap dé
lután is űzik iparunkat, a munkaszüneti törvény ellenére. A 
mi szerény véleményünk az, hogy a törvény ereje egyfor- 
mán nehezedjék mindenkire, legyen az bár szegény kisipa
ros, avagy gazdag részvénytársaság. Ezért mi ebben jogta
lanságot látunk, mert a munkaszünetről szóló törvény, nem ád 
jogot a fürdő fodrászának, — kik éppen oly iparigazolvány- 
nyal bírnak mint mi — hogy vasárnap délután is kiszolgál
janak. Amúgy is nehezen tud reuzálni iparunk és e nem a 
legszebb konkurrenczia még súlyosbítja létét.

Nagy bizalommal fordulunk Nagymélt9ságodhoz, mert 
programmjában — szokatlanul — rólunk, szegény kisiparo
sokról is mélíóztatott megemlékezni. Ez bátorított lói, hogy 
a törvény egyforma alkalmazását, a legnagyobb alázattal 
kérjem.

Nagyméltóságodnak alázatos szolgája
P  n u 1 i  k  J  ó x s e /' 

fodrász.

A b u d a p e st i  f o d r á s z o k  t á r s a s 
k ö re  m ega laku lt .

Az összetartásnak újabb jelét adták a szaktársak múlt 
hó 22-én, amikor is megalakították társaskörüket. Régen 
érezzük már szükségét egy oly intézménynek, amelynek 
segélyével közelebb vihetjük ügyünket a czélhoz. A hol, 
a kölcsönös szeretetet ^testvériesen istápolhatjuk, a hol 
szolgálhatjuk az ipar mivelést. Manapság minden osztály az 
egyesülésben találja meg helyzetének javulását, egy zászJó 
alatt reméli.; az élet inostohaságát legyőzni.

Es az a osztály, mely a sors csapásai alatt összc- 
roskad és nem egyesül érdekeinek előmozdítása végett 
tehetetlen és bűnt követ el. Bűnt követtünk cl ideáig mi is, 
mert ihostoha visszonyaink daczára nem bontottunk zász
lót, nem gondoltunk az egyesülésre. Elhagyatotságunkban 
támasz nélkül bolyongtunK, nem volt oly otthonunk, a hol 
erőt mentettünk volna a küzdelemre.

Végre nem állunk egyedül, felépítettük várunkat, onnan 
rőt merítve bizalommal tekinthetünk a jövőbe. De most a
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szaktársakon múlik, hogy ez intézményt mentői szilárdabb 
alapi a fektessék. I ártsuk kötelességünknek, hogv mindnyá
jan a kör zászlója alá csoportosuljunk, hogy az tényleg a 
mi érdekeinket hirdesse. Mert akkor lesz képes a kör hiva
tásának megfelelni, ha valamennyien hozzá tartozunk.

Az alakuló közgyűlésről a következőkben számo
lunk be :

A szaktársak élénk részvétele mellett f. hó 22-én tar
totta a Budapesti fodrászok társasköre ultikulo közgyűlését 
a Krupka féle kávéház külön helyiségében.

A jelenlevőket Grzybovszky Ignátz szaktárs üdvö
zölte,'? ecsetelve az egyesülés czélját, összetartásra intette 
a szaktársakat. Az alapszabályok felolvasása és elfogadása 
után megalakult következőképen a tisztikar :

Kínok : Hermáim János, alelnök : Grybovszky Ignátz, 
titkár : Leichter Lipót, jegyző : Pfeiffer János, I. pénztárnok • 
Máger István, II. pénztárnok: Perin János. I. Ellenőr: Baumann 
Károly, II ellenőr: Badisz István. Gazda: Éles József, Könvv- 
tárnok : Sislán József, és Gultermuth János.

Vnlns/.tmnny.
Strup Károly-, Kaup István, Todorovits Mihály, 

Holzinger András, Kiszler Péter, Érett Sebestyén, Hepp 
Ádám, Kalinin Miklós, Bárány Lajos, Szabados József, 
Altmájer Lórincz, Herschaft Ádám, Könyvhegyi András, 
Schöller Izidor, Kalikin József, Joszt Mihály.

Pót-tagok.* o

Szommer Pál, Karakás Gyula, Brancsics Miklós, 
Bittér Mihály, Galdon Lajos, Burprich János, Ivasevitcs 
József, Brkits János.

V e gy e s  hírek.

Az üzleti lámpák felirata. .Szaktársaink közül többen 
kérdést intéztek hozzánk, hogy szabad-e az üzleti lámpákra 
feliratot alkalmazni, mert többek .szerint a rendőrök azok
nak eltávolítását követelik. Ennek folytán tájékozásul közöl
jük szó szerinti szövegében, a székes-főváros tanácsának e 
tárgyban elnökségünkhöz intézet átiratát :

B u d a p e s t  s z é k e s  f ő v á r o s  t a n á cs a.
2 8 ,1 5 8  

iSSlő -  1
T.

A budapesti borbély, fodrász és paróka készítő ipartes
tület kérvénye az egyes üzletek felett alkalmaztatni szokott 
lámpákra a „borbély és fodrász" kifejezések felírásának en
gedélyezése iránt.

H
Tekintettel arra, hogy a székes főváros gyalogutain a 

közlekedés biztosítása érdekében alkotott ;>21/81*3 számit 
szabályrendelet 5. Jj-a megengedi, hogy az egyes üzlet mi
nőségének jelzésére szolgáló lámpák alkalmazhatók s ezen 
lámpákon csupán a czégfelirást tiltja el, ennélfogva miután 
ezen szavak „borbély és fodrász" csakis az üzlet minemü- 
ségének jelzésére szolgálhatnak, minthogy e nélkül pusztán 
ti lámpásról nem volna megtudható az üzlet minősége és 
igy ezen szavak czégfelirásnak nem tekinthetők, de azt a 
kereskedelmi törvény szelleménél fogva nem is képezhetnek . 
a tanács a budapesti borbély-, fodrász-és parókakészitő ipái. 
testület indokolt kérelmére való tekintettel az előlhiv atkozott 
szabályrendelet ö. S.-a alapján kijelenti, miszerint kifogás 
nem emelhető az ellen, hogy a borbély- és födi ászüzletek 
felett egyébként á szabálynak megfelelő módon alkalmazott

lámpákon a „borbély és fodrász" szavak felírása használ
tassák.

Erről a budapesti borbély, fodrász és parókakészitő 
iaprtesttilet felzeten, a székes fővárosi m. kir. államrendőr
ség pedig átirat utján értesittetnek.

Budapest, 189(i. február hó (5-án.
A székes főváros tanácsa

Márk us 
alpolgármester.

Holyreigazitás. Boratskay .János fodrász segéd ur 
megjelent szerkesztőségünkben és kimutatta, hogy neve té
vesen került a kontároknál működő segédek névsorába.

Schwartz Gyula székes-fővárosi szaktársunk eljegyezte 
Goldfínger Ilona kisasszonyt. —  Sok szerencsét a megkö
tendő frigyhez!

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

ipartestületünk elnöksége m. hó 2ü-án rendkívüli előljárósági 
ülés hivott egybe, melynek czélja lett volna, hogy hivassék-e 
egybe egy nagy értekezlet, a hol a tiszti főorvos urnák al
kalma lenne a kefetisztitó készüléket, valamint a papirkendő 
alkalmazását bemutatni. Az előljárósági ülés, tekintettel ha
tározat képtelenségére, értekezletté alakult és kimondta’ 
hogy nem járul hozzá a tiszti főorvos urnák kérelméhez, 
mert egy nagy értekezlet egybehivása egyenlő volna a sza
bályrendelet tervezetnek elfogadásával. Továbbá az e czélra 
egybehívott rendkívüli előljárósági ülés határozat képtelen
sége is elégé bizonyítja, hogy. a szaktársak nem érdeklődnek 
a tisztifőorvosi hivatal által történő bemutatás iránt.

Az őszi könyvpiacz legolvasottabb könyve lesz a M a
gy a r Bi/Aositási Évkönyv  11. Évfolyama, melyet Dr. Rőt h 
Pál, Szűcs Mihály, dr. Farkas Gyula, dr. Kondor Béla igaz
gatók és Milhofler Sándor, dr. Virágh Gyula, Török Jenő 
Endre és Bein Károly közgazdasági irók, szerkesztenek'. A 
rendkívül díszes és a magyar biztosítás ügy történetét tár
gyaló szakmunka, 1 Irt 50 kiért rendelhető meg a lap kia
dóhivatalában és az összes könyvkereskedésekben. A könyv 
a Biztosítási és Közgazdasági Lapok szerkesztésében (VI., 
Aradi-utcza 40.) jelenik meg.

Ipar.
Iparoskongresszus Kolozsvárott. A hazai ipartestületek 

által Kolozsvárott megtartandó kongresszus határidejéül ok
tóber 13— 15. napjai vannak kitűzve. A kolozsvári ipartes
tület a rendezés és egyéb előkészületek munkálatait már 
megindította. A kongresszus bizottsága is megállapította már 
a napirendet a következőképen : Az ipartörvény revíziójának 
kérdése. Az ipartestület hatáskörének kibővítése, működésé
nek hatásosabbá tétele, kapcsolatban .a kereskedelmi iparka
marákhoz való viszonyuk szabályozásával. A fegyenczipar 
kérdése. Az iparosok nyugdíjügye. Szövetkezeti ügy. Ipar
pártolás helyes irányítása a kézműiparra való tekintettel. 
Adóreform. Vásárügy szabályozása. A békélteti) bizottsági- 
intézmény fejlesztése. Közszállitók ügye. Az épitő-ipar törvé
nyes rendezése. Betegsegélyzési ügy. Munkaközvetítés. Ve
gyes indítványok.
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Az ipartörvény revíziója. Az ipartestületek központi bi
zottsága még a nyár derekán tartott ülésében sürgető leve
let intézett Hegedűs Sándor keresk. miniszter úrhoz, mely
ben újból kérelmezte az ipartörvény módosítása tárgyában 
beadott részletes fölterjesztéseinek az elintézését

A kereskedelmi miniszter ur most válaszolta meg ezt 
a sürgető fölterjesztést. Ez a válasz, a melyet mindenütt a 
legnagyobb érdeklődéssel fognak olvasni, csak előzetes és 
ideiglenes válasznak tekinthető ugyan, de mint ilyen is ta- 
gadhatlanul biztató és mindenütt kellemes benyomást fog 
kelteni, mert egész határozottan a törvény revíz ió jának  
alapjára helyezkedik, bár kijei ütéseiben és ígéreteiben egy
aránt óvatos. Első lépésnek azonban ez is elég. A végleges 
választ csak a kolozsvári gyűlés utánra helyezi kilátásba, a 
/ni némileg utasítás arra nézve is, hogy jó lesz Kolozsvárott 
az utóbbi évek összes idevágó fontosabb kívánalmait reá- 
szumálni.

A miniszter ur leiratának szószerinti szövegét a követ 
kezűkben adjuk :

A hazai ipartestületeknek folyó évi október havában 
tartandó V. országos gyűlése alkalmából a bizottság f. évi 
július hó 27-én kelt 4(58. számú fölterjesztésében azzal a 
kérelemmel járult elém, hogy az 189(5. évben tartott 
országos ipartestületi gyűlésnek az ipartörvény módosítása 
tárgyában hivatali elődöm f897. évi junirs hó 4-én 81(54/9(5. 
szám alatt kelt leiratával elintézett javaslatait újból vegyem 
tárgyalás alá s az ipartörvéey módosításának kérdésében 
elfoglalt álláspontomat közöljem a központi bizottsággal. E 
kérelem tárgyában a következőkről értesítem a központi 
bizottságot :

Már több Ízben hangsúlyoztam, hogy kisiparunk hely
zetének javítását és kifejlesztését elsőrendű kormányzati 
feladatomnak ismerem. Tudom, hogy közmű- s általában 
kisiparunk helyzetének javításánál nemcsak kedvező 
termelési és értékesítési visszonyokra kell tőrekedni, 
hanem kiváló súly fektetendő arra is, hogy az ipari 
közigazgatásra, az iparűzési j o g  megszerzésén* és 
gyakorlására, a munkaadó és az alkalmazottak közötti 
jogv iszony  szabályozására, az üzleti versenyre, vala
mint az egyesülésben és szervezkedésben re jlő  erő 
t'el használására alkalmas intézményekre vonat kozó 
törvényes rendelkezések az iparfejlesztés s az iparosok 
helyzetének jav ítása  érdekében felmerült kivánalmak
nak szintén megfeleljenek.

A huzamosabb idő óta, különösen az ipartestületek 
országos gyűlései után felhangzó panaszok meggyőztek ar
ról, hogy az 18S4. évi XVII. t.-cz.-be foglalt ipartörvények 
egyes intézkedései hiányosak s nem mindenben felelnek 
meg azoknak a szükségleteknek, amelyek az idők változása 
s az ipar fejlődése folyamán előálottak. Elismerem, hogy 
az ipartörvény egyes jelentékeny része az eddig szerzett 
gyakorlati tapasztalatokhoz s az élet igényeihez képest, re
víziót igényelnek, de alapjában az ipartörvényt fentartandó* 
nak vélem.

Az ügy' alapos tanulmányozásáról s az összes adatok 
összegyűjtéséről gondoskodom. Ezek eredmény e alapján fo
gom elhatározni azt, hogy mily részletekben és mily mérv
ben szükséges és lehetséges az ipartörvény határozataiaak 
revíziójára kiterjeszkedni.

Az ipartörvény hiányainak s azok megszüntetésére al
kalmas módoknak megítélésénél az ipartestületek eddigi or
szágos gyűléseinek határozatai és hivatali elődeimhez inté
zett felterjesztései mindenesetre használható és értékes anya
got foglalnak magukban.

Az ipartestületeknek, mint a kézmüiparosok érdekeinek 
képviseletére hivatott s a fölmerült hiányok és bajok felől 
közvetlen tájékozást szerző egyesületeknek véleményére és 
javaslataira különben is súlyt fektetek, ennélfogva az ipar
törvény módosításának kérdésénél nem csak az eddigi ipar- 
testületi gyűlések tárgyalásain összehozott any/agta leszek 
figyelemmel, hanem érdeklődéssel várom azoknak a tanács
kozásoknak az eredményét is, melyek a legközelebb tartandó 
V. országos ipartestületi gyűlésen megtartatni fognak. Buda
pest, 1899. évi szeptember 19.

Hegedűs, s. k.

Szerkesztői üzenetek.
G. J. Budapest. Tessék kérelmével a 100-as bizottság 

egyik elnökéhez : Grzyborvszky Ignácz vagy Hermann János, 
urakhoz fordulni. Ha be tudja bizonyítani igazát, úgy kérel
mének helyet adnak.

V. J. Budapest. K ik  a fodrászok?  czirnű czikkét ez
úttal sem közöljük, mert annak tárgya nem bir a közérdek 
színezetével. Tessék valamely aktuális dolgot megírni jól, 
akkor szívesen közöljük.

T. F. Budapest. A kívánt határozatot, a mint látja, 
közöltük. Az eredetit megtekintheti bármikor az ipartestület 
helyiségében. Üdvözlet!

B L. Budapest. A jövő számban. Üdv !

Felelős szerkesztő: Leich ter L ipót 

Beim unkatársak : Hermann János, Réthly  Árpád és 

Horváth Ferenez.

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

Kéziratok nem adatnak vissza.

Kiadja : Nagel István könyvnyomdája, Budapest. 
VII., Vörösmarty-utcza 17.

____________________________________________________________ SM_

Hygienigue
s z a b a d a lm a z o t t  lrej cá m  1 a - pá p-n a ~ú,y á u

Budapest, 11. k é r , Kacsa-utcza 6. szám.
Ausztria-Magyatország, Németország, Belgium, Angol 

és Franczia országokra szabadalmazott borbély czeluloid 
fejtámla vánkos. Úgy a budapesti tiszti főorvori hivatal és 
dr. Schermann tiszti főorvos által, mint Rétly Árpád, Pichler 
Ferenez és Seregi Zsigmond borbély' urak, kik által kipró- 
báltatott. jónak, czélszerünek és páratlannak találtatott. Sem 
vizet, sem folyadékot magába nem vesz, ruganyos és min
den bőr, vagy hajbetegséget kizár. Olcsóság és takarékosság 
szempontjából, minden borbély/üzletnek a legmelegebben 
ajánltatik.

Ezen fejtámlát a közönség is igen jónak találta, mely
ről bizony/itványok kezeimben vannak és bármikor megte
kinthetők.

.A  tsl 3  ír t .

Megrendelhető fenti czimen, vagy e lapok kiadó-
hivatalában is.

Megrendelésnél elegendő egy levelezőlap.



Kecskem éti Sándor, Tem esvár belváros.
»*•*•  ,

Homorú köszörülő műhely
é s  v i i i a i i y é r ö v e i ,  saját házamban.
—  Hamburgi küszörüsök. —

W ^ T  Összes borbély és fodrászati czikkek nagybani gy^ri
raktára.

í1/) U  jtloiisrig-! tljdoiiNtí^ !

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

ara 2 írt 90 kr.
„ X o h  I  N o o r “ legrövidebb 
sznkálvágó ; ára 3 frt 90 kr. 
Budapesti rendelések 5 frton 
leiül — az összeg előleges 
beküldése esetén — bér- 
mentesen házhoz szállítva 

küldetnek.
Árjegyzék ingyen és bérmentve.

«  >COOC5C<X)OCOCOOOOOÖOOOC<X>ODO<X>DCC<>DCOOOOOOC< *

L I P P  F E R E N C I
Villanyeröre berendezett borotva homorú mü-köszörüídéje

és aczél-áru raktára
lliHlniiekt, IX., Korohhári-iilc/.ii 5. xtv.ám.

Ajánlja

a  l e ó V ^ i t ü n ö b b  a n g o l  b o r o t v á i t .  

<-0® ollóit, liaj- és szűkülvágó lépő it
és í i.i„ ■ " knt.ába vágó tárgyakat.

Különösön felhívom a I c d r á s z  urak figyelmét a 
mű I n d  vemben készült munkára, meh'ot magam Q 

végzők, miért is jó tá llás i vállalok.
Vidéki megrendelések a legpontosabban tcljesittetnek

^XXX>C>X>C<>»C<XOCCOCCODC<XX^^

DGÖGGGOGOGGGOGOGOGOGÖGOGOGOQOGOQOGÖGÖGOG$$í
Beretíáló szappan

eddig utói nem ért kitűnő 
minőségben.

Szakférfiak által kipróbálva,
ajánl

b x  X bJji b*«
s^aftftart é s  tjt jerltjti  f j i /árci

Brassó (Kronstadt)
5 kilós postacsomag 3 frtért 

minden állomásh oz 
Minin ingyen és bérmentve

I
i

$

8

Rasier Seife >#<>*(

>#<
*
8

in bis jetzt unerreiehter $5? 
< Jualitát.

Von F.iChleuten erprobt
empfiehlt die

Seifen und Kerzen-Fabrik
m Ü  wl X J i  X_2t 

K r o n s t a d t  i B r a s s ó )  W
pr. 5 kig. Postpacket fi 3 /

franco jeder Station.

$  8
i

>♦< w
Mustéi* sratis und franco. )♦<>#<

^OGOGÖGa3OGGGGGí)G0GüGOGOGOGeX3e¥3a3€X»^^3e«^

\'an szerencsém b. tudomására hozni, hogy a M v r i i í k i r á l y i  iiO'/.st 1 alatt els irend.i :v-iju-szkot ö
ipartelepemen egy óv óta működöm, mely a mii kor igényeinek annyival is inkább megfelel, amennyiben e szakmában 
számos újított árukkal állhatok t. vevőim rendelkezésére, hogy úgy az áruk kivitelére, mint versenyképességére n inden 
eddigieket jóval felülmúl.

E l v e m  j ó  g y á r t m á n y  m é r s é k e l t  á r  !
Midőn versenyképességemre, mint jelzett elvemre vagyok bátor b. figyelmét felhívni, tisztelettel kérem megren

delésével megtisztelni, biztosítván arról, hogy legfőbb igyekezetem oda fog irányulni, hogy b. megelégedését kiérdemeljem.
Maradtam kivál°  tisztelettel

á m p á. r Mj a j o  n hajuszkötó-készitő 3udapest, VIII., Szentkirályí-u. 1*
Gyártmányaim a következő elnevezések mellett vannak Panama príma Törv. védve 13710. Ugyanaz a kivitel se-

forgalomba hozva :
Hunnia törv. védve 137 18. Az általam feltalált közkedvelt 

bajuszkötő, amely annyiban is lölültnulja az eddigieket, a 
mennyiben a gumi a Kilét nem érinti s az arezon jegyet 
nem csinál. 1 tuczat ára 3 forint,

Hungária príma. Legfinomabb gáz selyem szövet, vastag se- 
Ivein rózsa bőr szallag es amerikai patent csattal. 1 tucz. — 111.

Pannónia príma. Ugyanaz a kivitel valamivel kisebb. 1 tucz.
ára 1.80 kr. ^

Dreifus prima törv. védve 14303. Ugyanaz a kivitel, mint 
a Hungária prima azzal a külömbséggel, hogy az arezon egész 
széles selyem halcsonttal, úgy hogy a legnagyobb bajuszt is
eltakarja. . . . .  ,, , , , , ...Excentrikus prima. Ujonan javított remek kivitellel. 1 tcz. l.»>.>

Pannónia II. Törv. védve 13710. Legfinomabb selyem szövet, 
selyem gumi, bőr szallag, amerikai patent csattal, LbO kr.

Pannónia III. Törv. védve 1.3719. Szallag helyett saját gu
mijával. 1 tuczat ára 1.50 kr.

5 forinton felüli rendelményeknél ö%> és nagyobb vételnél a mennyiséghez mérten megfelelőJV„-ot engedélyezek.
Helyben egy levelező-lap által kívánatra személyesen megjelenhetek

Ivem gumi zsinór helyett színes pamut gumi zsinór 1 tucz. 1.30 
Ugyanezen kivilelek fekete színben 10°/0-al drágáim .k. 
Hungária batiszt mosható Törv. védve 13710. Bármily szí

nű gumival. 1 tuczat ára 1 frt.
Pannónia batist mosható. Törv. védve 13718. Bármily s á 

gumival. 1 tuczat ára 90 kr. Ugyanezek feketében eg\ aru.ak.
Figyelemre méltó, a kézzel hímzett bajuszkötő (Törv véd\ e 

13717) leginkább hölgyek részéről, mint igen <.: dekes ajánilé 
kot képez, u. m : „ F é l r e  b a j u s z  c s ó k o t k n p s /. “
„ F é r f i  é k e s s é g e  a ■ b a j u s z “ , N a g v r a n ő j i ö n a 
b a j u s z "  felirattal minden darab külön csinos dobozban 
elhelyezve. 1 tuczat ára ö frt .

A legkissebb megrendeléshez k i v á n a t r a e g y m i n t i  
b a j u s z k ö t öt  i n g y e n  m e l l é k e l e k ,  mely egyszer 
smint kirakat diszül is szolgál.

í> darab legszebb különféle minta 1 forint utánvét ellene
ben esetleg előleges beküldése után bérmentve megküldetik. 

Kívánatra bármilyen alakot elkészítek minta után.
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Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben

cn‘CÜ
C/3
NICO

*03

Miért kedvelik ? — Miért használják ? 
A Jászsági bajuszpedrőt!

ü l i  É R T  J Ó ! !
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 fekele .szintiben: kis doboz 15 kr. nagyobb 
doboz 20 kr. Viszonteladóknak 33"/0-ot és ingyen csi-ntago- 
lást, nagyobb megrendeléseknél még poitóir.ent s.scget is biz
tosítok.

IHÉN-CRKME.
Bőrszépitó és linomitó higiénikus készítmény. 

Kitűnő hatású a bőr szépsége és finomsága élő
in ózdit ásá ra.

Egyedüli szer szeplő, májfoltok, pattanások, 
bőratka (mittesser) es mindennemű börtisztátlan- 
ság ellen.

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

Kisimítja a ránczokat és himlőhelyeket, még 
korosabb egyéneknek is üde, bájos, ifjú arczszint, 
az arcz, nyak, karok és kezeknek megkap > szép
séget, elragadó bájt, varászos szint kölcsönöz.

Teljesen ártalmatlan s mivel nem zsíros, 
hanem finom kellemes síkossága, gyorsan felszí
vódó kedves illatú vegyszer, mely mar az első 
kísérlet után kedveidé teszi magát, az arczot 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  üli fő  rák i á ra
l l o n l Á N  • J a n ó *  gyógyszerésznél

Jászberényben.

Kapható: Bordás János gyógyszerésznél Jászberényben.
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S&rdetéseű
1 a f  s z, á m  át, r a, f e l v é t e t n e k

a  k i a d ó h i v a t a l b a n :  

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

FLcASNER ír A JÓS
mü-köszörüs-mester

első m agyar villanyeröre berendezett borotva  hom oru-m Uköszörííldéje és
aczéláru raktára

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

Borotvalókés jellel : liengal.
Johnson, Dodge. 7 csillag,

Johnbarber, Pearson 
Kronwolt, Píefen, Johr.- 
heilfort, slb legjobb öb.ösre 
köszörüléssel minden szé
lességben, darabja 1 00,
1 70, 2.— , 2.25, 2 80,

.■3 — frt
Borotválókés franczia cs 
angol köszörüléssel, min
den gyárból önborotválni 
velő, darabja 1 .— , 125,
1.50 1.80, 2—  , 2.25. 2 50 
í3. , 3.40, 4 — , 5.— írt.
Hajollók különféle gyárt
mány, minden súlyban es 
nagyságban, darabja 1 40,
1.70. 2 2.10. 2.50, 2.70,

3.— , 3.40 írt.
Báriyánt Hajvágogép 5 —
Báriyánt Szakalnyiró 3.50 
Amerikai Ha|vagogép 5 50 
Amerikai Szakalnyiró 5.—
Fenöszijak darabja — .80,
— .90, 1 1.20, 1.50,

2. , 2.50, 3.— írt.
Lehuzó-kövek darabja 1.—
1.25, 1.50, 1.80, 
2.50, 2.80. 3 . -

<•) — 2.
3 50 írt.

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

Köpölyvas darabja 4 —  4.50, 5.— , 5.5o,
6.— , ü 50. 7.50,8.— fit.

Ervágó darabja 1.40, 1 50, 2.--, 2 50,
2 80, 3 írt.

Fogszerszámok. Angol kulcs 3 1 oroggal, darabja 2 50. 2.80, 3.—
4-— írt Fog-vasfogó, (nemet és előrajz után is) darabja 1 50. 1.80, 2.—
2.25, 2.50. 2.80. 3.— írt.

Köszörülések ára:

llorotvakés öblösre köszörülése és franczia köszörülése 50, GO 
70 kr. vastagok vagy újak 80 kr. Uj él óO, hajvágó olló 30 kr.

M egren de lé sek  v idékre  gy o r s a n  éspontosan eszközö ltetnek
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Első magyar
Y l l l any  és l égszesz erővel berendezet t

borotva homorú -í^öszöriiideje.
Ĵ . cz.él áiuj na k  tán.

Múlt év november hóban üzletemet, melyet jóval megnagyobbítottam, Baross-utcza 5. sz. alá helyeztem
melyre felhívom b. figyelmét.
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Nyom. Ragéi István könyvnyomdájában, Budapest, Vörósmarty-utcza 17.




