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Előfizetési felhívás.
Felkérjük azon szaklársakat, kik előfizeté

seiket még be nem küldték, azokat minél előbb 
kezeinkhez juttatni sziveskedjenek, nehogy a lap 
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Előfizetési árak:
E gész évre . . .  5 frt —  kr.
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N éhány szó az  olcsó m unkáról.
A hány ember annyiféle a felfogás.
Más és különböző a szakmabeli főnök uraké, 

különböző a segédeké s ebből kifolyólag eltérő a nagy 
közönség véleménye is.

Mi — a jövő generáczió, kik hivatva vagyunk a 
társadalom hasznos polgárai; az államnak tisztes adó
fizetői lenni, éppen nekünk őszintén megvallva nagyon 
fáj, ha látjuk, — miként egyes főnökeink legtöbb eset
ben az elejükből — daczára legjobb törekvéseiknek s 
hosszú éveken át szerzett tapasztalataikkal párosult 
szakképzettségükkel együtt a létért való küzdelmek 
közepeit, alig-alig képesek, különösen, ha családos, 
ha csak valami szerencsés véletlen közbejátszása mellett 
nem, magukat föntartani.

Mi bizony (segédek) elszörnyüködve nézünk a jövő 
elé, ha ezeket látjuk s meggondoljuk, hogy rajtunk a 
sor és hivatva vagyunk a létért való küzdelmet to
vábbra is felvenni.

Nem úgy adták át elődeink iparunkat, még csak , 
három-négy évtizeddel ezelőtt, mint azt mi manapság 
átvesszük.

Hanem átadták azt úgy, hogy a ki azzá lett, 
büszke voltjreá, mert társadalmilag el volt ismerve s 
jövője meg volt állapítva és méltán számithatott reá, 
hogy családját föntarthatja, úgy hogy még öreg nap

jaira is maradt annyija, hogy nyugodtan lehajthatta 
fejét, mert szerezhetett.

Manapság az nagy ritkán fordul elő, ha egyiknek 
másiknak a sors úgy kedvez. Ezt méltán mondhatni 
szerencsés véletlen közbejátszásának.

Azt mondják, hogy akkoriban más idők jártak és 
más idők járnak most.

Igen ám, én meg azt állitom, hogy nem az idő 
volt más, hanem mások voltak az emberek.

Tudták a jogaikat védeni s tudták munkásságu
kat megbecsülni, mint azt a hátramaradt okiratok is 
bizonyítják. Ila  egyik-másik szakemberünk önálló lett, 
az szakadatlan tempóban reggeltől napestig, úgy a fő
nök, mint a segéd el volt foglalva s nem csak puszta 
borotválással meg hajnyirással, hanem volt ott számta
lan más teendő is.

Tehát nyilvánvaló dolog, hogy iparunknak je 
lenlegi állásában nem annyira az olcsó árak, mint 
inkább az intézményben rejlik a hiba. Valljuk be 
őszintén ez intézmény nem csak hibás, hanem általá
ban rossz.

Miért? azért, mert midőn a szabad iparűzéssel 
együtt bekövetkezett az is, hogy iparunknak főkereset- 
forrását tökéletesen lenyirbálták, hogy csak pusztán a 
borotválás és hajnyirásra szorították le, vezérférfiaink 
azt a megbocsáthatatlan hibát követték el, hogy ipa
runkat nem tudták kellőleg védelmezni.

S ha már azt a hibát követték el, tették volna 
jóvá legalább azzal, hogy a lenyirbált keresetforrást, 
lehetőleg mással iparkodtak volna pótolni, hogy ipa
runk ne oly csekély körre szorittassék.

Mert rendelkezésre állott sok mindenféle, úgy 
mint áll még most is. Ha úgy jártak volna el hát, ne
hezen hiszem, hogy iparunk ilyen hanyatlott állapotban 
sinlődne.

Mert az csak mégis abszurdum, hogy egy kis bo
rotválás és nyírásból kénytelenittetünk megélni, hol 
van meg ily körülmények közt a tisztességes megélés, 
midőn terhes kötelezettségekkel szemben, mint pld. a fő
városban, a hol drága lakbér, adó, segédtartás stb. hárul 
a főnökre, a jövedelem a minimumot üti csak meg.
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Ott még hagyján, ahol naphosszat van munka, de 
azon üzletekben — és ilyen a legtöbb van — ahol 
érákig nem fordul meg vendég s daczára annak mégis 
nyitva állanak egy nap alatt 15—16 órát, nagyon saj
nos az állapot, ott már aztán kezdenek experimentálni. 
Ezek tehát a versenyüzletek.

A folytonos dologtalanság következtében, azt hiszik, 
ha olcsón dolgoznak, több lesz a teendő, csinálnak tari
fákat az ajtófára, de legtöbb esetben az mind nem 
sikerül. S ha véletlenül egyik-másik megmarad az csak 
tengődik. De a segédek javarésze is az oly üzletekben 
roppant rossz helyzetben van. Megesik az ember 
szive ha látja, hogyan hervadnak fiatal korukban s 
csak tengődnek inkább, mint élnek, mert a folytonos 
do'ogtalanság következtében — a hét alatt, — kis 
keresetűket elszivarozzák, az elszántabbak pedig nem 
ritkán elisszák. Most pedig áttérek egy múlt számbeli 
czikkiró «olcsó munkás czimü közleményére, ki statisz
tikailag mutatja ki, az ország különböző részeiben divó 
árakat s iparkodik decorumunkat legalább annyiban 
menteni, hogy iparunkat ha feljebb nem, de legalább 
hogy «krajczáros munkások* hirébe ne jöjjünk, ami 
nagyon szép és nemes gondolat. Csakhogy itt egy 
nagyon beteg iparággal állunk szembe s mondhatni, 
hogy: kitudja, hogy ez-e a valódi orvossága?

Mert levonva a konzequenciákat tegyük fel, hogy 
felemelődnek az árak a duplára, nehezen hiszem, 
hogy többet használna, mint a fuldoklónak a tyuk- 
szemvágás.

Itt az intézmény a hibás, a melyet alapjában 
kell orvosolni s az a szakférfi, ki ennek a nyitjára jön 
azt valóban megváltónak ismerhetjük el.

Különben avval, úgy vagyunk, mint a hajnyiró 
géppel, azt is se fodrász, se borbély nem találta ki.

Gyuricslcay.

E G Y L E T I  Ü G Y E K .
É rtekezlet a segélyalap  ügyében.

A budapesti borbély, fodrász- és parókakészitő j 
ipartestület, valamint a budapesti borbély- és fodrász j 
betegsegélyző és temetkezési egylet részéről kiküldött | 
közös bizottság február hó 19-én tárgyalta a testület 
kebelében alakítandó segélyalap ügyét. Jelen voltak: 
Mezey Péter, Joszt Péter, Pollák Gábor, Jochum Ke
resztéig Huszetthy Mátyás, Mayer Fülöp. Hafrank i 
Péter, Staubach Boldizsár és Reisz Antal.

Az értekezleten Joszt Péter elnökölt, ki az érte
kezletet megnyitotta és a jegyzőkönyv vezetésére Pol
lák József testületi jegyzőt kérte fel.

Az értekezleti elnök ezután fejtegette az értekez- ; 
let czélját és különösen kiemelte, hogy a testület kebe- I 
lében a még kezdetleges stádiumban lévő segélyalapot 
egy izmos intézménynyé óhajtaná alakítani; ez pedig 
jelenleg úgy lenne lehető, ha a betegsegélyző egylet 
abba beolvadna és ezt annál inkább reményli, mert a 
betegsegélyző egylet tagjai napról-napra kevesbednek, 
mig ha ez a testületbe olvadna, a fővárosi összes szak

társak tagjai lennének, ennek ellenében ismét a testü
leti tagsági dijak 4 forintról 8 forintra volnának feleme
lendők.

Felkérte végre Reisz Antalt, mint a betegsegélyző 
egylet elnökét, nyilatkozzék az iránt, vájjon mily áram
lat uralkodik az egylet intéző köreiben, milyen a han
gulat és van-e remény a beolvadásra.

Reisz Antal válaszolólag kijelenti, hogy az egylet 
intéző köreiben nem talált nagy visszhangra az indít
vány és különösén hangsúlyozza, miszerint habár JoSzt- 
nak ezen emberbaráti szeretet által sugalt indítványá
nál magasztosabb és szebb gondolatot kívánni alig le
het — a kivitel nehézségekbe ütközik. Ezután fejtegeti 
ezen érveket és állításait széles alapokra fektetett be
szédben bizonyítja. Végre felvilágosításként bejelenti, 
hogy az egylet mindenekelőtt a testületi segélyalap 
feltételeit óhajtja látni s csak azután terjesztheti a vá
lasztmány a közgyűlés elé.

Majd Joszt Péter a következő általa készített ela- 
boratumot terjeszti elő ?

A b u d a p e s t i  b o r bé 1 y-f o d r ás  z és p a r ó k a- 
k é s z i t ő  i p a r t e s t ü l e t  »S e g é l y  pé  n z t á  r« a l a 
p í t á s a .

Az ipartestületek életbeléptetésének idejében min
den a közügyekkel foglalkozó, vagy legalább azok iránt 
érdeklő iparos azon hiszemben volt, hogy ezentúl az 
ipar terén uralkodó rendetlenségek orvoslásának ideje 
fog beköszönteni.

Ezen befolyás alatt a testületek elnökségei és 
elöljáróságai működésűk első éveiben tényleg elárasz
tották az iparhatóságokat beadványaikkal a számtalan 
sérelmek orvoslása végett. Sajnos azonban, törekvésük 
a hatóságok tulszabadelvüsége miatt, majdnem minden 
esetben hajótörést szenvedett.

A testületeknek meg van ugyan a sokoldalú ha
táskörük, de mert mindez látható kedvezményeket és 
jutalmakat nem nyújt, már-már népszerűségüket elvesz
tik és legfőbb ideje annak, hogy hasznos voltukat más 
téren is bebizonyítsák. És itt egész természetszerűleg, 
mintegy ujmutatásul minden körülmény a humánus 
működésre mutat, arra a térre, ahol a legszebb siker 
aratható.

Mert tagadhatatlan, hogy a testületek ezen a téren 
nagy missiót vannak hivatva teljesíteni, mivel hogy kö
telező voltuknál fogva az egyes iparágak férfiait összes
ségében magukba ölelik és igy összetartással és közös 
erővel képesek lesznek létre hozni azt, a mit az ipar
szabadság korszaka nem is létesíthetett, sőt el is ha
nyagolt. A mely iparágnál a ezéhrendszer nem hagyott 
hátra semmit, ott a szabadipar korszaka nem is teremt
hetett semmit; mert összetartás nélkül, szétforgácsolt 
erővel nagy sikert elérni nem lehet.

A testületeknek tehát legfőbb kötelessége, hogy 
az ipari teendők végzése mellett, egy segélyalap léte
sítéséről is gondoskodjék, melyből elaggott, elszegé
nyedett, munkaképtelen és beteg tagjait segélyezhes
se. Ezt tenni kell annál inkább, mert a fönt neve
zett kényszerben azon eszközzel rendelkezik, mely az
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intézmény fennállását biztosítja; de nem utolsó sorban 
azért is, mert manapság minden társadalmi osztályban 
azon törekvés nyilvánul, hogy tagjait öreg napjaiban a 
legnagyobb nyomortól megóvja, vagy legalább a kol
dusbotra jutás szégyenét elhárítsa.

A sok alkalom daczára, a mi ma, különösen a 
fővárosban meg van, arra nézve, hogy minden családos 
ember még fiatal korában arról gondoskodjék, hogy 
betegség vagy baleset következtében ö maga és csa
ládja meg legyen óva a nyomortól — még igen sokan 
elmulasztják azt. Pedig általában tudva van, hogy a mi 
iparunk nem az az ipar, hol oly könnyen vagyont le
hetne gyűjteni, a miből betegség, munkaképtelenség 
esetén saját magát, vagy övéit ápoltatni, eltartani lehes
sen. Ezért szükséges tehát, hogy az ipartestületek azok
ról gondoskodjanak, akik saját magukon segíteni nem 
tudnak és akik magukról gondoskodni — elfelejtettek.

A segélyalap létesítése sokféle utón és módon 
volna elérhető, de én csak két módot fogok ismertetni 
és elfogadásra ajánlani.

I.
Mindenki tudomással bir arról, hogy egy szakbeli 

betegsegélyző és temetkezési egylet Budapesten fennáll, 
a mely 50—60 tagot számlál és a tagoknak e csekély 
száma mellett 5000 írtnál nagyobb vagyonnal rendelke
zik. Óhajtandó volna tehát ezen egyletet arra bírni, 
hogy alaptőkéjével olvadjon be a segélyalapba, de ter
mészetesen azzal a kiváltsággal, hogy ennek tagjai 
mindazon javadalmakat élvezzék, mit eddig egyletüktől 
nyertek s csak az átmeneti idő lefolyása után lépjenek 
a testület többi tagjai egyenlő jogokba; addig is azon
ban ezek csak rendkívüli segélyekre tarthatnak igényt.

Ennek a megfelelő tervezete volna a következő : 
A budapesti borbély-fodrász és parókakészitő ipartestü
let évi járulékait 4 írtról 8 frtra emeli fel, úgy hogy 
minden tag után 4 frt a segélyalap pénztárába folyna; 
ez lenne tehát a segélyalap rendes és fő évi bevétele.

A segélyalap bevételi rovata lesz a következő:
1. Tagsági dijak évi 4 frtjával 350 tag

u t á n ..................................................  1.400 frt
2. A testületi pénztár tiszta maradványa

eddigi tapasztalatok után . . 350 »
3. Mulatságok rendezése a betegsegélyző

egylet által eddig is elért eredmé
nyei után (a mi egyesült erővel 
még előnyösebbé válhatik) . . , 209 »

Összesen . . 19.000 frt
4. Adakozások, tiszteletbeli tagok részéről és egyéb

ajándékok, hagyományok és szubvencziók.
5. Netaláni behatási dijak azon tagok részéről, akik

mint testületi tagok azonnal rendes segélyek
ben részesülni óhajtanának — az ilyen beha
tási díj 20 írtban volna megállapítandó.

Ezen bevételi tervezet csak 5 évi átmeneti idő 
alapján számítva és a beolvadó betegsegélyző egylet 
tagjainak befizetését leszámítva (mert ezek rendes be
tegsegélyt élveznek, de ezért 5000 frtos tőkével olvad

nak be) a tőke utáni kamatokat pedig a rendkívüli 
segélyezésekre fordítva — lesz öt év múlva, évenként 
1750 irtot véve, legalább is befizetett tőke 8.750 frt 
hozzá a betegsegélyző egylet jelenleg létező

tő k é je ....................................................... 5.000 >
és a már meglevő segélyalap tőkéje . . 600 »

Tehát összesen 14.350 frt.
Ilyen tőke meglevőn, azt hiszem meglehet kezdeni 

a rendes segélyezés jótéteményét, melyet azután bizo
nyára folytatni lehet a beteg, elszegényedett, vagy 
munkaképtelen tagtársak javára és anélkül, hogy a se
gélyalap felvirágzásának útját állnók, vagy annak foly
tonos gyarapítását meggátolnék ; annál is inkább, mert 
a segélyalapnak az orvos évi fizetésén kívül alig van 
kiadása. Hisz ugyanazon pénztárnok kezeli, aki a tes
tületi pénztárt kezeli, ugyanazon pénzbeszedö szedi be 
a járandóságokat, aki a testületéit szedi és ugyanazon 
időben, sőt ugyanazon nyugta átnyujtásával eszközli 
azt, stb. stb.

II.
Ha azonban a betegsegélyző egylettel való fúzió 

lehetetlen volna, akkor a segélyalap létesítését a kö
vetkezőképen ajánlom: Az ipartestület évi járulékait 6 
frtra emelné fel, abból két forint minden tag után a 
segélyalap pénztárába folyna ; ezen tervezet tisztán csak 
tőkegyűjtés czéljából volna megvalósítható, úgy, hogy 
10 év elmúltával, évenként és pedig tagsági dij 350
tag után s z á m í tv a ........................................ 700 frt,
a testület évi tiszta m arad ék a ................... 300 »

Összesen 1.000 frt,
mondjuk csak 8—9000 frtnyi tőke gyűlne össze. Ezen 
terv megvalósítása természetesen csak másodsorban 
volna ajánlható, de ha az elsővel hajótörést szenved
nénk, ezzel legalább azt mutatják, hogy a szaklársak 
sorsán valamit lendíteni akartunk és hogy a végsiker
ben hiszünk: minden kezdet nehéz, de kitartással a leg
nagyobb akadályokat is legyőzhetjük, holott a semmi
tevésnek csak »semmi« lehet az eredménye . . .

A javaslatba hozott átmeneti idő elfogadása ok
vetlen szükséges, sőt életkérdés, a leendő intézményre, 
mert azon statistikai adatok, melyeket, mint a leghite
lesebb forrásból eredőknek és a mi viszonyainkra legin
kább alkalmazhatóknak az általános munkás egylet 
egyik évi kimutatásából vettem, arra tanítanak, hogy 
oly intézmény kebelében, a hol fiatal, öreg, egészséges 
és beteg embert tagnak tekintetnek, az általános segé
lyezés csak úgy léphet azonnal életbe, ha a tagsági 
dijak annak megfelelő magasságában szedetnek be. Az 
általános munkás egyletben ugyanis, a hol heti járulé
kok szedetnek és három osztályba vannak a tagok 
osztva, a legalacsonyabb fokozatot véve alapul a heti já
rulékok évi járulékokra átszámítva, 6 frt 20 kr. befize
tés mellett 2 frt 40 kr. heti betegsegélyben részesül
nek a munkaképtelenek, vagy aggok segélyezésénél 
pedig 2 frt 60 kr. évi befizetés mellett heti 1 frt 50 
krnyi segélyre tarthatnak igényt. Ezen kulcscsal szá
mítva, ha 5 frtos heti betegsegélyt és 3 frtos heti agg
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segélyezést akarunk adni hetenkint 32 krt vagyis 16 1 
frt 64 krajczárt, mint évi járulékot kellene minden | 
egyes tagnak befizetni. Itt azonban meg kell jegyezni, ; 
hogy a munkásegylet a fentnevezett befizetések mellett 
45 frt halottjárulékot, gyógyszert, orvost, sebészeti 
kötőszereket, betegszállítási költségeket, fürdőt és ás
ványvizeket is ad ; továbbá, hogy az elaggott tagok 
fizetési kötelezettségeik megszűnnek, a mint munkakép
telenségük ki van mutatva. De megjegyzendő az is, 
hogy az általános munkás egylet azon évben 32.115 
tagot számlált, melyek után heti járulékok fejében 
224.716 frt 75 krt vett be, betegsegély fejében pedig 
133.203 frt 43 krt fizetett ki. Úgy, hogy e magas be
fizetéseknek is több, mint a fele csak tisztán betegse
gélyekre adatott ki.

Ezen tervezetek valamelyikének életbeléptetése után 
nem várok ugyan csoda dolgokat, tudom, hogy min
denkit boldoggá tenni nem lehet. Bukottja van, mint 
tudjuk, minden társadalmi osztálynak, olyanok, kik fia
tal korukban gondtalanság folytán és mert a társada
lom őket gyámolítani elmulasztotta; sok esetben pedig 
önhibájukon kívül is — koldusbotra jutnak. De az öt, 
vagy a tiz év elteltével bizonyára azon helyzetben le
szünk, hogy szakmánk elbukottjainak egy falat kenye
ret fognak nyújthatni és igy komor életestéjét legalább 
mint elalvó mécset, uj életre hozhatjuk.

A felolvasott elaboratumhoz első sorban Mezey 
Péter szólt, ki kötelességet lát abban, ha a jó eszmét 
elősegíti, de ő is nehézségeket lát a keresztülvitelben 
e nehézségek különösen a testület részéről a tagsági 
dijaknak 4 frtról 8 frtra leendő felemelésében fog nyil
vánulni.

Reisz Antal a számadatok ellen szól és ő nem lát 
oly fényes jövőt.

Joszt Péter különösen a kényszerben lát garan- 
cziát, s biztos sikert jósol a segélyalapnak.

Végre Huszetthy Mátyás és Pollák Gábor szólnak 
a tárgyhoz, mely után az értekezlet határozatilag ki
mondja, hogy ezen ügy az elöljáróság elé terjesztessék 
mely esetben a közgyűlés napirendjére tűzheti s az, 
eredményről a betegsegélyző egylet értesittessék, mely 
ismét a fejleményekhez képest fog intézkedni.

Ezzel az ülés véget ért.

Igazgatósági ü lés.

A budapesti fodrász-segédek segélypénztár és ön- 
képző-egyesülete f. évi február hó 17-én igazgatósági 
ülést tartott.

Jelen voltak: Hermann János elnök, Staud Antal, 
Kalinin Miklós, Molnár Sándor, Gyuricskay Manó, Gier 
Ferencz, Mühl Viktor, ifj. Littmann Antal és Steinhauser 
Miklós igazgatósági tagok.

Elnök az ülést megnyitva, felolvastatja a múlt ülés 
jegyzőkönyvét, melynek jóváhagyása és hitelesítése után 
az orvosi pályázatok terjesztettek elő.

A beérkezett 5 pályázó közül dr. Neumann Sieg- i 
fried választatott meg.

Elnök előterjesztésére — tekintettel arra, hogy 
Gerber Péter könyvtárnok időközben ellenőrré történt 
megválasztatása miatt eme tisztét be nem töltheti, — 
helyébe Steinhauser Miklós választatott meg. Egyúttal 
elhatároztatott, hogy a könyvtár márczius 1-én nyittassák 
meg. A könyvtárt- igénybe vevő tagok 1 frt óvadékot 
tartoznak letenni és minden 14 napot meghaladó határidő 
után a könyv be nem szolgáltatásáért naponkinti 1 kr. 
bírságot tartoznak fizetni.

Titkár bejelenti, hogy a testületi elöljáróság hatá
rozatba hozta, hogy az egyesület a tanoncz-felszabaditó 
bizottsághoz 3 tagot delegálhat, örvendetes tudomásul 
vétetett és a bizottságba: Eőry Sándor, Hermann János 
és Eisengráber József választattak meg.

Végre Gyuricskay Manó az iránt interpellálja az 
elnököt, vájjon a közgyűlés határnapja mikor kerül m:g- 
állapitásra.

Elnök válaszában kiemeli, hogy az a jövő ülés 
napirendjét fogja kitűzni.

Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.

A fogak természetes színe és azok gondozása.
Közli : B  v e it fé ld  A n d o r .

Számtalanszor hallható szülők részéről azon panasz, 
hogy a különben szépen fejlődő gyermekük fogai nem 
fehérek.

A felvilágosítás erre abban áll, hogy igenis nem 
minden ember fogai fehérek, még pedig azért nem, 
mert a fogszin ép oly természeti tulajdonság, mint a 
bőrszín, arezszin, szemszín stb.

Tudjuk ugyanis, hogy a legsötétebb bőrszínű, majd
nem teljesen fekete. Középafrikai négerek (Congó, Ben- 
guella) fogsorai cutrastiroznak csak a sötét szinü test
tel. Es ugyanez látható a barna bőrű népeknél is.

Már a sárgabőrü népek (mongolok, chinaiak) fogai 
(az utleirók szerint) szennyes színűek. Nálunk a czigá- 
nyok fogai gyönyörű fehérek s a barna bőrű, szabad
ban élő, napsütötte alföldi is, mondhatni fehér fogak
kal bir.

Továbbá tapasztalhatjuk naponta, hogy épen a 
feltűnő fehér bőrű egyének fogai sárgák és szürkék. 
Nem jelentéktelen szerepet játszanak itt a szervezetbeli 
általános bajok, pl. tüdővészes hajlam, midőn a legszebb 
arezbör mellett gyakran találunk szennyes, sárgaszinü 
fogakat, nagy befolyással lehet a foglalkozás is, mely 
az eredeti fehér vagy közel fehér fogakat szürkére vál
toztatja. Ha e tekintetben a dohányzás nem kedvez a 
fogaknak s hogy ezek által kormosodnak, sárgulnak, az 
magától érthető.

A fogak és a száj gondozását már kora ifjúság
ban meg kell ismertetni, s ebben nevelődjék az ifjú 
mint szükséges dietetikus életrendben, hogy később 
mellozhetlen szokássá váljék. A legfontosabb főszabály 
tehát abban áll, hogy mindazt kerülni kell, e mi a foga
kat fizikailag, vegyileg vagy mechanikailag megtámadja 
és a szájfolyadék megromlását okozhatja. A fogak die
tetikus gondozásának gyógy- és eszköztára nézetem 
szerint igen kicsiny.
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Nagy elterjedésben részesülnek a különféle fog
porok, fogpaszták, fogfehéritő szerek, ilyen meg olyan 
fogkefék, egy légió szájvíz és fogtinctura, a legczifrább 
czimek, nevek égig terjedő hirdetési magasztalások 
mellett.

Fölötte kívánatosnak találom az ez iránt érdeklő
dők figyelmét felhívni ezek összetételeire.

A rendes hasz nálatban lévő fogporok vagy össze
tört osztrigahéj porából vagy iszapolt krétaporból, rák
kövekből, timsó és és borkőpor, fehér és piros korallok- 
ból, horzsakőből, szénsavas magnesiából, hársfaszénpor
ból, sepia-csontból, növényhamuból stb. készülnek. Ezek
hez aztán hozzákevernek majd keserű (china héj), majd 
színező faporokat, hogy a hatás és hit nagyobb legyen, 
nehogy a szem csak egyedül élvezze a szép színeket, 
hozzá cseppentenek még illatos olajakat, pl. szegfű-fahéj, 
menta stb. olajokat a szaglás illatos örvendeztetésére.

Mindezen porok kisebb-nagyobb mértékben a fog
kefén használva dörzsöltetnek, s koptatják a fogakat. 
Ide járul még súlyos voltánál fogva, hogy azok a száj
folyadékban alásülyednek s reá ülepednek a már meg
levő fogkőre s ezt gyarapítják, vagy önmaguk kezdik 
képezni, a mennyiben a fogrészek közé beletapadnak.

A szénpor lebeg ugyan a szájfolyadékban, de ezt 
ismét a fogkefe viszi annyira, hogy ezt aztán bele is 
dörzsöli az ínybe, — s idővel az íny szegélyt megfe- 
ketitik.

Azt állítják, hogy a fogporok feladata a mecha
nikai tisztítás a vegyi behatásu savak és szagos anya
gok ellen felszívás áltál az ínynek megvédése a föllazu
lásától s hogy a fogporok oly finomak legyenek, nehogy 
a fogat koptassák. Ez állítólagos czélt az által lehet 
elérni, ha fogporokat egyáltalán nem használnak, mert 
a szabad szemmel még oly finomnak látszó por is elég 
kemény, hogy köszörüljön, koptasson és a savak és 
szagos anyagok felszívása, ha meg törénik is talán, csak 
a por egy részével visszatartatnak a fogak között s a fogkő 
lerakodásra vezetnek, s igy épenséggel nem megvédeni, 
hanem előmozdítani fogják az íny föllazulását, de egyéb 
bajt nem is okoznának a fogporok, mint a lekoptatást, 
a mi több évi használat után bármely fogpor áldása 
szokott lenni, ami magában elegendő ok arra nézve, hogy 
a fogpor használatától bárki is őrizkedjék. A fogpasz 
t ik  és fogszappanok majdnem kivétel nélkül szintén 
ama fogporok valamelyikéhez hozzá kevert szappant 
és illatos szert tartalmaznak és hatásuk azonos a fog
por hatásával, tehát ugyanazon megítélés alá esnek.

Egyáltalán a fogporok s hasonló szerek,, melyek 
a tisztításra és szájszagositásra való czéllal használtat
nak, úgy tekintendők, mint az ókor hagyományai.

Már a legrégibb egyptomi és görög időkben állí
tották össze az orvosok az illatszerek furcsábbnál fur
csább keverékeit a szájvíz szagtalanítására és illatossá 
tételére. A rómaiaknál a Caesarok idejében ezen száj- 
kultus annyira el volt terjedve, hogy Martiál, a klassikus 
gunyköltő kíméletlenül ostorozza Fascenió híres illat- 
szerésznőnek pastilla-falását és Maximina festett fo
gait-. Az annyira udvarias Ovidius azonban jóakarólag

I

figyelmezteti ama egyéniségeket, hogy a kiknek kelle
metlen szájszaguk van, az soha se beszéljen éhgyomor
ral és mindig álljon távol az illető arczától, a kivel 
beszél. A fogfestő szerek nálunk, szerencsénkre, nem 
divatosak s igy ezek ellen felesleges síkra kelni. Noha 
az ilyen szokások keleten jelenleg is elterjedve fönn- 
állanak, igy pl. a japáni nő, midőn férjhez megy, fekete- 
festő anyagot tártalmazó (létei) nedvével megfeketiti 
fogait, jeléül annak, hogy ezentúl nem keresi azt, a kinek 
tetszeni vágyna ; Jáva szigetén pedig csak a megara
nyozott fogak szépek. Nálunk az előbbi sorokban emlí
tettek ellentétét tapasztaljuk : ugyanis, sok hiú és fogai
nak természetes színével elégedetlen férfi és nő min
den áron megfehériteni óhajtja azokat, s igy gyakran 
fordulnak charlatanságokhoz, miáltal fogaik rövid ideig 
meglepően megfehérednek ugyan, de az ehhez használt 
erős savak egyúttal elpusztítják a zománczot és a visz- 
szaesés az előbbi állapotba annal hevesebb lesz, mivel 
most fogaik nemcsak nem fehérek többé, hanem a fel
lépő szú folytán egészen sárgák, kormosak lettek, s 
végül pedig a fogszú elterjedése után is töredeznek.

Ez utóbb vázolt következményekkel jár a higa
nyos kendőző szerek használata is. Kevésbé ártalmasak 
a szájvizek, nem szólhatunk általában (kivéve J. G. Popp- 
féle, Anatherin, Grensil és Kothe szájvizeket), mivel 
ezen szájvizek elismert jó hatásúak. A baj azonban az, 
hogy összetételüket nem lehet tudni, mert (kivéve a 
fent elősorolt szájvizeket) azok a h í r e s  vizek mind
megannyi titkok egy díszes palaczkban, virágos vignette 
alá rejtve, számtalan czélokra üdvösnek ajánlva, u t ó l
é r h e t  e.t l e n n e k  és p á r a t l a n o k n a k  magasztalva 
és végül a hiszékeny közönségnek méregdrágán eladva. 
Az ár még csak mellékes dolog, mert ha nem is ér 
meg a «tinctura» annyit, mint a palaczk, melyben árul
ják, ez még senkit se tesz tönkre> c*e ha ily ismeret 
len összetételű folyadékokban esetleg s a v a k  vannak- 
a melyek a fogakat megtámadják, ez már nem közöm, 
bős dolog többé. Szintúgy nem tekinthető az ily áruba 
bocsátott szájvizek használata helyes eljárásnak, már 
csak azért sem, mert itt egy meglehetősen kérlelhetlen 
logikát (Syllogizumot) lehet föltalálni.

1-ször a szájvíz összetétele ismeretlen; mert most 
erről lehet szó, vájjon orvosság-e ? tehát ható anyagot 
tartalmaz-e ? vagy nem ? ha igen, akkor az a kérdés, 
vájjon az a ható minőség megfelel-e minőség és meny- 
nyiség tekintetében azon betegségnek (ezen esetben egy 
betegségnek), a melynek gyógyítására használtatik, ha 
nem, akkor fölösleges, föltéve, ha nem ártalmas az 
összetétele.

Midőn egyáltalában nem valami tárgyilagos be
tegség az, melynek gyógyítását a szájvíz eszközölni 
hivatva lenne, hanem csupán az í n y ü d i t é s r ő l  van 
szó, a szájban pedig különben egészséges viszonyok 
uralkodnak, akkor vagy éppen nem lehet szájvizet hasz
nálni, vagy ha valakinek ez különösen kellene, úgy a 
szakértő megfelelően fog utasítást adni, de nem jó ön
hatalmúlag ujsági hirdetések után indulni.

Vannak esetek, midőn bizonyos szájvíznek id eig
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lenes vagy állandó használata nemcsak hasznos, hanem 
múlhatatlanul szükséges is, ha valaki ilyen esetben vala
mely önkényüleg választott ettöl-attól dicsért c o n t. 
vagy t i n k t u r á t karol fel gyógyszernek az, ha talán 
nem is egyenesen, de közvetve bizonyára ártani fog még 
bajának az által, hogy egy megfelelő helyes kezelést 
mellőzve, baját öregbedni, elharapódzani engedi. Rendes 
állapotban az összes szájtisztitó apparátus egyszerű s 
nem áll több mint következőkből: fogkefe, kézi szappan j 
(pl. glicerin szappan) egy pohár nem tulhideg viz s egy j 
fogvájjó, valamint hasonczélu selyem gombolyag.

A fogkefe használatának helyes módja nem az, a 
mit a legtöbben követnek, midőn azt erősen a fogak
hoz dörzsölve harántul, vízszintesen húzzák.

A helyes fogkefélési mód abban áll, hogy az em
ber j ó 1 megválasztott fogkefét a fogak hosszában, tehát 
f ü g g é l y e s e n  alkalmazva s igy föl- és lefelé huzva 
meg kell kefélni a fogsorokat kívül és belül s a rág 
felületeken, hogy a kefélés eredményes, legyen szüksé
ges tudni, miszerint a főczélt úgy érjük el, ha a fogak 
közötti részekből is minden nyák iilepedéket kikefélünk 
s e végből kell igyekeznünk, hogy a kefével ezen ré
sekbe behatoljunk s ezt pedig oly kefével eszközölhet
jük, melynek sortéi nem túlságos lágyak, sem pedig '■ 
egészen merevek, hanem közép keménységű és hajlé
kony sörtéüek. Ebből tehát kitűnik, hogy a lágy, min
denféle néven árult rossz szőr és gummi fogkefék a 
fent említett czél elérésére nem alkalmasak, szintúgy ke
rülendő a fogaknak kendővel vagy ujjal való töriilése, 
mert ezek által a fogrészekbe nyomjuk ép azt, a mi 
eltávolitandó. Használat előtt jó a fogkefét glicerin szap- 
p inon gyöngén végig luizni s igy a szappanos kefét 
használni, de felesleges ebből annyi, hogy a szájban 
habot verjen, a mi sokaknak utálatos.

Ha valaki nagyon undorodik a szappantól s nem 
válhatik meg a fogpaszta használatától, ám tegye, azon
ban, ilyenkor czélszerü az ismeretlen összetételű fog
pasztát szakember ajánlata után felhasználni.

A ki nagyon nyughatlan az iránt, hogy fogai 
minden áron fehéreknek tűnjenek fel s nem akar elállani 
a fogpor használatától, annak, hogy rosszabbhoz ne 
nyúljon, iszapolt kréta-port (a gyógyszertárból) ajánl
hatni. ez a rosszak között a legkisebb rossz, de idővel 
fogkövet csinál s erre aztán gondot kell fordítani.

A f o g v á j ó  használata nélkülözhetetlenül szük
séges mindenkinél különbség nélkül, ugyanis az étel
maradékok a fogrészekből máskép nem távolithalók el, 
ezeknek visszamaradása pedig rothadást, erjedést a nyál 
részéről és idővel a fogaknak ezen részekben való szuvo- 
sodását vonják maguk után.

Vannak, kik a fogvájó használatát illedelmetlennek 
tartják s ezeknek némi részben igazuk van ; azonban 
ha valaki nem étkezés közben, hanem étkezés után és 
illő kíméletes módon a társaság irányába használ fog
vájót, azt senki sem fogja eltiltani.

A fogvájók között a legjobbnak tekintendő a 
lúdtolból készült fogvájó, a mely vékonysága és ruga
nyossága folytán czélirányosan alkalmazható.

Azon esetben midőn a fogak oly szorosan állanak, 
hogy a fogvájó nem megy körükbe, akkor leghelyesebb 
mód nyitott selyemmel pótolni akként, hogy egy drb. 
selyemmel a mutató és hüvelykujjal mintegy fűrészt csi
nálva behatolni s egy-két húzás rendet csinál.

(Természetes ez utóbbit akkor lehet végezni, ha 
magunkba vagyunk.)

Tárgyam kiegészítése gyanánt még néhány élet
rend szabályt csatolok ide.

Nem szabod a fogakat oly erős műveletekre hasz 
nálni, melynek ellenálló képességüket koczkáztatják.

S egyáltalán nem szabad a fogakkal kemény 
tárgyra harapnunk, pl. ezukor, dió, mogyoró, csont stb. 
a fogak nem lévén törő-harapó és hajlító fogak, ugyan, 
ezért a varróczérna leharapása is ártalmas a törékeny 
üvegszerü zománezon, ez által nagyon könnyen kelet
kezhetnek repedések s az ily fogak ki vannak téve a 
mielőbbi szuvosodásnak.

A tulhideg viz s a forró étel is nagy befolyással 
van a fogra nézve s ez által keletkezik a leggyakoribb 
szuvosodás. 100 fog szuvosodásnál bátran lehet állitani 
90 a hideg, vagy a túl meleg étel élvezete következté
ben áll be.

A savanyu anyagokat nem szabad élvezni, mig a 
fog elvásodás be áll, a mi nem egyéb, mint a gyökhártya 
legfelső, t. i. az íny alatti szélének izgatottsága és a 
savak által eszközölt megdurvulása, mihelyt az elváso
dás nyomát észre veszszük, azonnal öblítsük ki a szájat 
1—2 kortynyi sósborszeszszel kevert vizzel a sav hígí
tása és gyöngitése czéljából.

A fogkefélést már kora gyermekkorba, mihelyt 
elég számú foggal bir a gyermek, meg kell kezdeni 
erre utóbb betanítani s e tekintetben mindig felügyelni.

A kefélés módja ne legyen más, mint a fönt 
leirott és különös figyelembe részesittessenek.

Az alsómetsző és kis őrlő fogak belső (elvi oldala) 
a miért is a kefét csúcsával kell a szájba vezetni, mig 
a külső oldalon az egész sörte felület alkalmazandó.

Tisztítás után hígított sósborszeszszel öblíteni 
mulaszthatatlanul szükséges, mivel ez által az íny és a 
szájüreg erősbödik.

A ki ezen műveletekhez szorosan tartja magát, az 
méltán meggyőződhetik fogai és szájának épentartásáról.

A  h ajv ise let különböző tartom ányokban.
Minden tartománynak, népnek, meg van a saját 

hajviselete. Sőt majdnem minden országban — és ez 
csak a pórnépnél — vidék szerint meg van egy bizo
nyos hajviselési divat. így például hazánkban egyik me
gyében a kontyot viselik felpántlikázva, máshol szalaggal 
egy fürtbe fonja a pór leány haját stb. Ez csak a pór
népnél van igy mindenhol, mert a műveltebb osztály 
Európában az egyöntetű divatot tartja szem előtt.

Másképen van ez azonban más világrészekben, hol 
az európai divattal lépést nem tartanak.

így például mindjárt először nézzük meg Chinát, 
a hova ezelőtt idegen embernek belépni nem volt sza
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bad, s e czélból magas kőfalakkal kerítették. Innen van ' 
az, hogy az európai divat sem hatolhatott be hozzájuk.

Chinának egy kis részében, melyet az úgynevezett 
kalmükök lakják, ruházatuk egy hosszú hálóköntöshöz 
hasonló kabátból áll. Hajuk a homlok fölött szétválasztva 
van és csucskásan felfésülve. Két széles fürt, mely gyak
ran a derékon alól csüng le, képezi hajdivatjukat. Leg
főbb díszük a nemzeti sapka (machlai), mely ezen törzs 
minden osztályánál nagy tiszteletben részesül. De néz
zünk egy történetileg nevezetes országot és különösen 
annak egy részét, az Oroszországban fekvő Georgiát, 
mely a Fekete- és Kaspi-tenger között terül el. Az orosz 
Kaukázusnak provincziája és melynek székvárosa Tiflis. 
A mint tudjuk, sok ellenségeskedés után került csak e 
kis tartomány Oroszország kezébe. De nem a jelenlegi 
Georgiáról akarunk szólani, hanem még az ókoriról, t. i. 
midőn ott mintegy 5000 évvel ezelőtt Dávid király uno
kája, Támár királynő uralkodott, ki általános szeretet- 
ben és tiszteletben részesült erényeiért, úgy hogy máig 
is ezen tartomány lakói minden jó intézményüket neki 
tulajdonítják: A mint az 1882. évi október 21-én meg
jelent >Elegance Parisienne« czirnü lapban látható és 
Támár királynőt ábrázoló arczképen kivehető — haja 
közepén elválasztva és két füle fölött omlik le csigában. , 
Hivatalos ügyekben történt megjelenésénél azonban a 
fej hátsó részén összetűzte haját és fejét gyöngyökkel 
bőven kiczifrázott magas tiárával fedte. Most pedig te
kintsünk be Törökországba. Az európai és ázsiai törö
kök faji különbsége nagyon változó. De a mint több 
keleti utazó állítja, — az ottomán nők leginkább hódol
nak az európai divatnak. Az európai török nők kis lenge 
hajfürtöcskéket hordanak, melyek gyakran gyöngyökkel 
díszített turbánnal fedvék. de nem ritka náluk a magas 
hajviselet sem, a melyet drága kövekkel szoktak ékí
teni. A férfiak mindegyike rövid hajat visel. Az archi- 
pelaguson Scio szigetén is a nők a magas hajviselet 
divatját gyakorolják — csakhogy ezek diadem alakú 
gyöngyök — vagy lánczokkal köritik. A fésülés elől két 
csomóban végződik.

Tekintsünk be Perzsiába, ott lenge göndörített haj
fürtök képezik a nők fésülési divatját. A perzsiai fér
fiaknak fényes fekete gazdag hajzatuk van. Viseletűk a 
törökéhez hasonló. Rendesen fejtakaróul a turbánt hasz
nálják. E két nemzethez leginkább hasonlít Egyptom; 
a hol a nép szokása az előbbiekhez hasonló. Lakosztá
lyuk itt is 2 különrészre van osztva, és pedig férfi és 
női lakosztályra. A nők itt is sűrűén elfátyolozzák ar- 
ezukat, de azért nincs kizárva, hogy bájaikat idegenek 
előtt nagyon sokszor szeretnék fitogtatni. Az egyptusi 
nők hajukat egy vagy két fürtbe fonják — melyek sza
badon lógnak le a háton, némelykor azonban fel is tű
zik. Hajukat nem igen ékítik, hanem annál inkább a 
kezet, orr és fült értékes vagy értéktelen fémekkel, a 
mint vagyoni viszonyeik megengedik.

A falathok Közép-Szudán lakói. Ez egy különös 
faj, mely a négerektől egészen különbözik.

Van még ugyanott egy más faj is, mely az előb
bitől nagyon eltér minden tekintetben, ezek az úgyne

vezett kopti keresztények, kik a régi egyptomiaktól 
származnak. Világos arezbőriik, széles hosszú arezuk és 
hosszú selyemhez hasonló sötétszinü hajzatuk van, mely 
sűrűén fonva fekszik a fejbőrön.

Algierben a körülbelül 30.000 európain kívül 
laknak még az úgynevezett berberek, arabok, maurok, 
törökök, zsidók és négerek. Ezek közül a berberek leg
nagyobb számmal vannak képviselve, miért is ez az 
uralkodó osztály. Többnyire falvakban puszta köböl, 
vagy agyagból rakott, pálmagalyak, csádé, vagy szal
mával fedett sátrakban laknak. Bútorzatuk néhány birka
bőrből áll, mely fekvőhelyül szolgál. Ruházatuk : az 
úgynevezett »Hykes«, mely egy téli nagy kendőhöz 
»Plaidc-hez hasonlít, vagy pedig köpeny, mely éjjeli 
takarójukat helyettesíti. Az asszonyok is a .'>Hykesti hord
ják, csakhogy azalatt tunikát viselnek. Itt a nők nem 
fátyolozzák el arezukat, mint az arabok és hajzatukat 
szabadon hagyják a vállra omolni. Testrészeiket festik 
és különösen körmüket és tenyerüket piros festékkel 
színezik.

Az abissinok hajzatukat, mely elég hosszú és e 
mellett elég vastag — felfelé fésülve hordják, úgy 
hogy minden hajaszáluk az ég felé áll. Ha tán az a 
kérdés merülne fel, vájjon hogy lehet az, hogy oly 
hosszú haj mereven megálljon, egyszerűen utalhatunk 
arra, hogy ezt már gyermekkorukban igy szoktatják — 
és hajzatuk elég durva arra, hogy ezen természetellenes 
állást foglalja el. Ékítményük egy fából faragott balta 
mely nem az állam védelmére, mert ez arra nagyon is 
alkalmatlan — szerkezeténél fogva — hanem a vadál
latok, jobban mondva rovarok pusztításához használják, 
melyek ott bőven teremnek.

Közép-Abissiniában a négerek hajzatukat két 
gömbölyű erős fadarab segélyével fodoritják, mely nagyon 
hasonlít a hajsütő vashoz. Az előkelőbb osztály hajzatát 
több apró fürtökben fonja, melyek a homloktól parallel 
vonalban a nyak legvégső pontjáig futnak. A középső 
3 fonat kicsiny, az utána következők pedig mindig 
kisebb alakban lathatók. E hajviselet úgy a férfiak, 
mint a nőknél jelentkezik. A nők különösen sok időt 
használnak a fésüléshez. Hajukat guibicének nevezett 
hajkenöcscsel kenik — nem egyéb, mint olvasztott 
vajnál — mely, ha azon forró éghajlat alatt a nap 
által érintetik, oly bűzt terjeszt, mely egy európainak 
sem lenne kellemes a szaglásra — és bizonyára sokáig 
visszaemlékezne ezen illatszerre.

Hajzatuk puha selyemhez hasonló — és a nők 
— a fentebb leirt hajfonatba, fűzőt illesztenek — melyre 
többnyire 3 darab a mi huszkrajezárosunknak megfelelő 
ezüst darab van fűzve, melyekbe gyakran gazdag cziradák 
vannak bevésve. Egyet a homlok közepén egyet-egyet 
pedig oldalt hordanak. A fűző rendesen fekete, gyász 
esetén azonban fehéret használnak.
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KÜLÖNFÉLÉK.
A fodrász-segédek bálja. A márczius 5-én tar

tandó bál iránt különösen a szaktársak részéről általános 
a meleg érdeklődés. Számos tudakozó levelek érkeznek 
a bálbizottság irodájába, melyeket a bizottság elnöke 
Hermann János és titkára Kászonyi Lajos intézik el a 
legnagyobb gyorsasággal és tapintattal, úgy hogy min
den jel most már arra mutat, hogy a siker biztosítva 
van. A női tánczrendek már meg vannak rendelve, még 
az eddigieknél is díszesebb kivitelben, melyekben a höl
gyek a bál egy méltó emlékét fogják birni. — Felké
retnek ez utón ismételve azok, kik tán meghívókat nem 
kaptak és erre igényt tarthatnak — forduljanak az iránt 
a bálbizottság irodájába (IV. Granátos-utcza 8. sz.)

Meghívó. A budapesti borbély-, fodrász- és paróka- 
készitő ipartestület elöljárósága márczius hó 5-én a tes
tületi helyiségben (IV. Granátos-utcza 8. sz. a.) ülést 
tart, melyre a tagok ez utón is meghivatnak.

Könyvtár-megnyitás. A fodrász-segédek segély
pénztár és önképző egyesületének könyvtára ma nyit- 
tatik meg, illetőleg az első könyvtári nap kedden lesz. 
Egyleti rovatunkban már ismertettük a feltételeket, me
lyek mellett a tagok könyveket kapnak. Különben is a 
körözvények e tárgyban már szét lettek küldve.

— Mibe r
A mibe akarsz.

_ Kétszáz font. — Áll. A körülallók egész este
nevettek a bolond fogadás fölött.

Másnap tele voltak a lapok ezzel a hirdetéssel .
«A ki nekem lord Ch.-ron bajuszát elhozza, kap 

tőlem kétszáz font sterlinget E . . . herczeg.*
A lord kedvetlenül olvasta reggeli teája mellett 

ezt a hirdetést.
Hiszen ezért meg is ölnek, csakhogy a bajuszomat 

elvihessék és gyanakodva nézett a komornyikjára.
Az nap nem ment ki a házából, másnap nem 

fogadott vendégeket.
Harmadnap körüldugta a slafrokkját pisztolyokkal 

és három-lépésnél közelebb nem engedett senkit sem 
hozzá lépni.

Negyedik nap bezárta és eltorlaszolta a háló
szobája ajtaját és nem beszélt senkivel.

Ötödik nap becsomagolta a kétszáz font sterlinget, 
melléje tette a szép bajuszt és ezt a levelet irta E.-nek:

— Itt van a bajuszom, csináltasson belőle pemzlit!

L evél a szerkesztőséghez.
Tek. Szerkesztő Ur 1

Egyesületi orvosválasztás. A segélypénztár a 
budai oldalon egy orvosi állást rendszeresített, melyre 
dr. Neumann Siegfr.ed választatott meg (lakik II. kér., 
Kacsa-utcza 26. sz. a.) Működését a mai nappal kezdi 
meg. Az ujonan megválasztott orvoshoz nemcsak a Bu
dán és O-Budán lakó tagtársak fordulhatnak, hanem a 
pesti részen lakók is.

Helyiségváltoztatás. A budapesti borbély-, fod
rász- és paróka-készítő ipartestület hivatalát május 1-én 
a Gyár-utczába teszi á t ; az uj helyiségért 50 írttal 
olcsóbb bért fizet és a testület igényeinek is jobban 
meg fog felelni.

A bajusz mint pemzli. Lord Ch.-nak volt két 
óriási birtoka London mellett és egy hatalmas bajusza 
az orra alatt.

A birtokára nem volt büszke, de a bajuszával 
henczegett az egész világ előtt.

E. . . . herczegnek volt egy megyéje Magyar- 
országon, de bajusza nem volt, mert borotválkozott.

E . . . herczeg nem volt büszke birtokára, de a 
bajuszára sem, hanem lord Ch-ra rettenetessen hara
gudott.

Egy társaságban dicsérgették a lord bajuszát.
E. boszusan szólt a lordhoz: mennyiért adod el a 

bajuszodat.
— Minek az neked, kérdé nevetve a lord.

Pemzlit akarok belőle csináltatni.
— Az én bajuszom nem arra való, felelt sértődve 

a lord.
De adok érte egy milliót 1
— A világ minden kincséért sem adom oda.
E. fölkelt helyéről és igy szólt:
— <Hát fogadjunk, hogy 10 frankért is nekem adod.

Szaklapunk 4-dik számának vezérczikke a vasár
napi munkaszünettel foglalkozik, többek között azt 
is mondván, hogy: «Látszólag a borbély és fodrász 
gondol existentiájára a legnagyobb veszedelmet*. Engedje 
meg szerkesztő ur, hogy én is hozzá szólhassak — ezen 
mindnyájunkat oly közelről érdeklő ügyhöz — már csak 
azért is, hogy a félőket némileg megnyugtassam. Tehetem 
ezt azért, mert én már tapasztaltam valamit a vasárnapi 
munkaszünetet illetőleg. Mi székesfehérvári borbély és 
fodrászok 1890-ben közös megállapodás folytán elhatá
roztuk, hogy üzleteinket májustól kezdve október 1-ig 
minden va s á r -  és ü n n e p n a p o n  d. u. 3 órakor 
becsukjuk. Mi ezt igen szépen meg is tartottuk, még 
pedig — minden anyagi kár nélkül, mert kivéve az első 
és második vasárnapot, midőn még nem lévén a 
közönség hozzászokva, jött egy-két vendég. Nem tapasz
taltunk semmit ami üzletünk hátrányára lett volna, de 
legjobban akkor láttuk, hogy nincs belőle semmi kárunk 
— és hogy vendégeink is mily szépen hozzászoktak 
az általunk önként létesített munkaszünethez midőn 
lejárván a megállapított idő, üzleteinket ismét nyiva 
tartottuk. Az első vasárnap a záridő után egy vendégünk 
sem volt, a másodikon is csak egy-kettő mutatkozott; 
szóval hetek kellettek hozzá, mig üzletünk menete ismét 
a régi mederbe volt terelhető. És igy, mi székesfehér
vári borbélyok és fodrászok — egy idényi tapasztalat 
után — összes szaktársaink megnyugtatására kijelent
hetjük, hogy a vasárnapi munkaszünet nekünk hátrá
nyunkra nem fog lenni, ha az az ipartestület által a 
kamarához beadott memorandum értelmében lesz meg
állapítva. Előnyeink inkább lesznek belőle pl. azok, mit 
czikkiró is felhoz, és előny az is, hogy nemcsak az 
üzlettulajdonos, de a segéd is szabad lévén, nem kell 
neki hétfőn, vagy más napon kimenőzni. Ez által el lesz 
érve az, hogy segédeink is kellemesebben töltik el 
szabad idejüket, mert találnak maguknak társaságot 
inkább, mint hétköznapon, előny lesz az üzlettulajdonosra 
azért, mert segédje ez által egész héten üzletben van 
és nincs annak kitéve, hogy ha valahová hívják — vagy 
üzletét bezárja — vagy egy vendéget elszalaszt, a mi
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pedig oly üzletben, hol csak egy segéd van, igen köny- 
nyen megtörténhet. Az én véleményem tehát az, hogy 
a vasárnapi munkaszünet nekünk előnyös fog lenni.

Végül még Krámer Domokos szaktársamnak 
ugyan e számban közölt levelére bátorkodom azon 
megjegyzést tenni, hogy pártolom nézetét, hogy tenni 
kellene valamit a * legpiszkosabb konkurenczia* meg
szüntetésére, habár nálunk nem lehet éppen a leg
rosszabbat mondani, habár itt is van konkurenczia, de 
nem a piszkosabb fajtából való, mert árjegyzék nálunk 
egy üzletben sincs.

Lehetne ezt az ügyet egy országos értekezleten 
elintézni és talán ez volna a legjobb, de legköltsége
sebb is és igy kétes a siker. Lehetne talán e szaklap 
által oda hatni, hogy minden városban kisértsék meg 
a szaktársak maguk között, mintegy házilag elintézni. 
Én ugyan ennek a sikerében is kételkedem, de ez nem 
oly költséges, mint egy országos értekezlet és ha lehet 
valamit kívánni, csak ez utón gondolom elérni.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK .
F. M. Losonci. Habár igazat kell adnunk, de a személyes 

támadások oly természetűek, hogy azoknak se vége, se hossza 
nincsen, s mindig élesebbé válik s csak a lap reputácziija szenved 
általa ; azért csak helyese heti, h gy a közleményt ezutt.d fel 
nem használtuk. U . S. Solt. Habár annak idején az előfizetéseket 
nem mi vettük L át, a lapot küldeni fogjuk s előfizetését leszá
mítjuk. L . S. B udapest. Szaktárs ur közleményéhez hasonló 
tartalmú közleményt már előzetesen kü dtek be, mit sajtó alá 
adtunk, s igy igen rossz benyomást tenne, ha ezen egy thémáról, 
me y különben igen üdvös — oly sokat Írnánk. B . L . Sz.-Fe- 
h érvá r . Meg vagyunk arról győződve, hogy lapunknak legjobb 
barátja.

Nyomatott az »Országgyűlési Értesítő* kő- és könyvnyomdájában 
Budapest. Granátos-uteza 1 . szám.

Non plus ultra
BOROTVÁLÓ-SZAPPAN.

m
Borbély és fodrász urak figyelmébe !

Van szerencsém tiszteletteljesen a legkitű
nőbb minőségű b o ro tv á ló  - s z a p p a n t  szives
figyelmükbe ajánlani; a legszolidebb kiszolgálta
tást hazafias őszinte kötelességemnek ismerem, 
amelyről gyáram 22 éves fennállása és folytonos 
virágzása bizonyító eiővel tanúskodik, készítmé
nyeim a székesfehérvári országos kiállításon a 
magasabb kitüntetésbe részesültek.
Magyarországi gyári raktár és megrendeési irodám.

Leuchter Ignácz urnái
BIJ D A PEST, V I I. Akáczfii-n tcza 32. szám.

Ugyanitt kapható valódi NIZZAI SESÁM -OLAJ kilója 70 kr.
Midőn tisztelt vevőimet előre is pontos ki

szolgáltatásról biztosítom és magamat méltányos 
figyelmükbe ajánlom, vagyok hazafias tisztelettel

K v a s z n á l  D r a s k ó c z y  S á n d o r
szappan-gyaros

Non p lus u ltra  szappan, csomag' 50 kr., k iló ja  55 
kr., o lcsó  m in őségű  k iló ja  38  kr.

S
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DÁVID és ROSENBERG
első szegedi szappan és illatszer-gyár

Gizella-tér 1. SZEGEDEN. Gizella-tér 1.
Ajánlják a legjobb minőségű

PALMA BOROTVÁLÓ SZAPPANT
V, kilós bosszú rudakban vagy lelszés szerinti súlyú darabokra, darabolva 5 kilós 

postacsomag vételnél 42 kr. kilója; nagyobb vételnél a mennyiséghez arányitva m e g  

felelöleg olcsóbban.

Ezen borotváló szappan világszerte elismert, hosszantartó nagy babot ád . 

igen kellemes illatú és az arc bőrt finomilja
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A legjobb minőségű s a legkedveltebb
B A J U S Z P E D R Ő

S ma a B r e it fe le l  A la jo s - fü le

I „ I l y e n  s i n c s ”
K
[jj bajusz puhító kenőcs. Kapható fehér, barna 
Cj és fekete színben.
CíDJ 1 t u c z a t  á r a  1  f r t  2 0  k r .
Glj' 1  d o b o z  e l a d á s i  á r a  2 0  k r .

3
3
3
3
3
3

Kapható a feltaláló és készítőnél
B r e i t f e l d  A l a j o s  f o d r á s z n á l ,

S IV- leér., Dorottya-utoza 13. szám.
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HAJMUFONAS.
Alólirott tisztelettel értesíteni, a t.

158*S8i
| p

cz- §áj | |  szaktárs urakat, hogy elfogadok mindennemű 
_yj| hajnní-fonásokat úgymint: óra és nyaklánczok, [g>Á 
jjfj női karkötők, gyürüfonást, fülbevalókat, bros- [:; 
■jj sokat a legszebb és pontos tiszta kivitelben ijjjp’ 

készítek, kifésült női hajból a legjutányosabb ||& 
-fj| áron; a megrendelésnél a kész mintáim üzle- gf- 
■fUj temben megtekinthetők.
s M‘fcí
* $3

Sí-TOKOBY FE 1E K Ö Z  F O B li .S E ,
F ö ü zle t: V I. leér. nag ym ezö -u teza  4 5 . sz. 

F iólc-üzlel: VJ. kér., P o d m a n ic zk y -u t-za  1. sz. £

W f f f f f f f f W f f f f f É

forgatható fodrász székek
eg y e d ü li g y á r i rabtára. 

BUDAPESTEN,
IV. bér., K ároly-utcza 10-ib  bolt.

Elvállal tükrük, márvány 
asztalok, mosdó, ruhafogasok slb., 

fodrász-terembe való bútor
zat s állítását jutányos áron.

f  -tI t t !

V  I

NEMETH JÁNOS
133,-ü.köször-ü.s és aczéláru kereskedő

B U D A P E S T
I V. Iter, Sütő-utcza O. szám.

Elvállal különösen a fodrász urak részéről 
köszörülésre beretvákat és ollókat.

Ajánlja dusválasztékát jól üregre és franczia 
kiköszörült beretváit, úgy mint minden nagy
ságú legjobb minőségű hajvágó ollókat, fenő 
szíjak, lehúzó kövek, hajfodoritó vasak, köpö- 
lözö gépek, érvágó gépek, mindennemű foghuzó 
szerszámok, tyukszemvágó kések, körömesipök 
és ollókat.

Ezen áruim a legjobb minőségben kapha
tók és a lehető legolcsóbb árakat szabok.

Valódi Bariquand hajvágó gépek három 
nagyságban, vágó 5 frt 50. A gépek köszö
rülése I frt.

Különös figyelmet fordítok arra, hogy a 
megrendelések pontosan és gyorsan eszközötessenek.

Nem tetsző áruk 8 nap alatt kicseréltetnek.
Á rje g yzé k e t in g yen  és bérm en tve  k ü ldök .

m m m M M S M S m m  

Bariquand-féle hajnyiró-gép
a legnagyobb vá la szték b a n  ta lá lh a tó k  ra k tá ro m o n .

Ezen általán nagy keletnek örvendő gépein a hozzávaló fésűk alkalmazá
sával iS-féle hosszúságra nyírják a hajat és a fodrász-üzletek nélkíilözhetlen 
eszközét képezi.

H ajnyiró-gép  5 frt 50.
S zab á ll n y ir ó - g é p ........................................... 3 frt 50.

Ezen kiviil a legolcsóbb ár mellett a gép minden darabja egyenként 
nálam kapható. Postai megrendelésnél az eltörött gép számát kérem csak 
megnevezni.

W T J R M L I N G E R  H E N R I K
B u d a p est, VI. kér ., N a g ym ezö -u teza  42. sz.
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A magyarországi borbélyok és fodrászok lapjának bizományi raktára 
Budapest, V. kér., Dessewfify-utcza 40. szám.

Kivonat a nagy árjegyzékből.
Forgó-székek

Fejtámlával bécsi 14.50, 
16.— és 19 frt, tömör
fából hajlított frt 13.— 

13.50 és 16.50
Minden a borbély és fod
rász üzletekben szükségelt 
illatszerek és kenőcsök

eredeti gyári árakon.
Nyakszirt-pemet és rizs 

por-pamacs (pnfferli). 
Hajsütő-vasak

különböző nagyság és 
minőség szerint.
Hajfestő-szerek

mint
Végétale Dr. Riccard-féle 
Mtlanogéné és az arany 
szőke Őrein gyári árakon.

Toilette asztalok
márványlappal vagy a nél

kül 9 írttól—14 írtig.

Toiletle-asztal
teljes felszerelés fehér és 

kék színben.
B o r o t v á k

német és franczia humo- 
ruan köszörülve drbja

1.50— 3.50-ig.
O l l ó k

német és franczia leg- 
finom. minőségű drbja

2.50— 3.50-ig.
Bariquand-féle haj- és 

szakálnyiró gépek 4.50— 
6 írtig.

K é z i - t ü k r ö k .
N A G Y S Á G  S Z S R.IN  £..

B é r l e t - j e g y e k .
40 krtól 1 írtig.
Toilette-tükrök

különféle nagyságban, 
nagyság szerint legjiitá- 

nvosabb árakon.

Fodrász fésűk
tuczatja frt 2.40—4.50-ig. 
Mindenféle más fésű nagy 

választékban.

R é z - t á n y é r o k
egyszerű és dupla, sárga 
réz és aranyozott, nagyság 
szerint. Hozzávaló csino
san kidolgozott vasrúd 

darabja 2 frt.

Fenő szíjak és hevederek
különféle nagyság és szé
lességben 70 krtól 3.50-ig.

F e n ö - k ö v e k :
Olaj kövek darabja frt 
1.50. 1.80 és 3. A leg
jobb minőségű felülmúl
hatatlan jóságu Sváty-fóle 
Alumin-kövek drbja 1.50 

és 2 frt. '

K E F É K .
Forgó kefk drbja 5 írttól 
9 írtig. Hajkefék nyéllel 
és nyél nélkül nagyság 

szerint.

Bel- és kü lfö ld i
p i pe r e  s z a p p a n o k

a legolcsóbbtól a lcg- 
finomabbig gyári ár'kon.

Czimtáblák
arany írással és művé
sziesen kidolgozott uri- 

és női fejekkel árak, 
nagyság szerint.

Hbverö és mosdó borbély 
tányérok

darabja. 25, 35,45 és ISO kr.

Kitűnő minőségű
b o r o t v á l ó  s z a p p a n

kilója 52 kr.

üliK
I3
Ii
■
i1
i11

A fent elősorolt tárgyakon kiv.,1 minden a borbély- és Todrász-üzletekbsn szükségelt 
áruk úgymint: arczvizek, hajporok, montir-fej, szeg-kalapács és fogó, kartács, tresurpad, sodrógép, 
aczél gereben, gereben srófok, körömcsipök és ollók, hajpor bojtok, vizszórók, szagtalan sesam 
olaj, hajtük a legjutányosabb árakon kaphatók. p

!
I11
I1
I1
i1

Kivonat az illatszer árjegyzékből:
Az árak 12 darabra vannak szabva.

F ejm osó  v iz . frt. ki
ölő Ean Athenienne kis alak . . 6 .- —
516 » » nagy alak . 1 2 .—
517 Eau de Quinine kis » . 6 —

18 » > » nagy » 12  —
öli) Glycerolé au Khum & Quin-

q u i n a ............................... 8.40
521 Eau de végétale de violettes 8.40

B rilla n tin .
542 Hosszú köcsögökben . . . 2.40
543 Kicsi 12 virágillatban . . . 3.—
645 dom ború.............................  7.20
600 F o ly ék o n y ......................... 3.60
627 » üveg dugóval . . 4.80

C osm etiques.
Rudakban. szőke, barna és fekete.

1-44
I.—
1.60

—.90
3.60

642
64i
636
645
646 
689

surfin piros csomagolás

» pléh hüvelyekben . 
B ajuszpedrő.

555 Nemzeti dobozokban . .
556 » nagy

—.70
1.40
1.80
1.20
1.80
7.20

1.20 
2.64

554 Nemzeti érczdobozban . . .
553 Nagy pléhdobozban . . .
549 üvegköcsög üvegdugóval 
548 » » parafadugóval
564 - * üvegdugóval nagy

E xtraits.
500 Esence concentrée kis alak 4.80
501 ■ közép 5.40
504 » nagy » 7.20
502 » legnagyobb alak 9.60

Bandolines.
547 Bandolin lixateur..............  3.60
633 » » kisebb . . 1.80
H ajolaj különböző v irágilla tb an .
558 Huile p b ilo c o m e ........  :>> —
5 59  Societé hygienique . 4.80
557 Dió o l a j ............. 2.80

Szakáltusch.
5 7 b fekete, barna és szőke 2 —
5 7 7  » » > » tükörrel

és k e fé v e l.......................  4.80
Créme n utritive v irág illa tb an .

591 kis m in ő ség ......................  3.—
992 közép »   4.80
638 nagy   —

Old
648

580 J

532
5)0

5.31
534
539

536

538
593

602
60S

N igrine végeta l. frt. kr. 
fekete, barna, szőke . . . .  18.—
Rie.ard liajfestöszer szőke, 

barna és fekete berende
zéssel ...............................18.—

Aqua amarell hajfesték kicsiny 12.— 
Fogpraparat.

á la Botot kiesiiiy' . . . .  4.8b
! ogpasta Odontin Dosisban 4.80 
Dr. Bob G reensill Paris.

Szájvíz................................... 3.—
Fogszfpitő ...........................  3.—
Fogpasta...............................  2.40

D iversi.
Fosuk)r I)r. Heider foher és■ a  )rtrózsaszín...........................  z.-tv
kisebb Dr. Heider . . . .  1 '20
Fogcseppek Wan Boskirtól . 1.80

Eau de Cologne.
Minőség ............... 3—6 12.—

................ 2.40 4 80
literenként

SZ

I.
II.
I.
II.

hamburgi 
appan .

legjobb borotváló

2.50
1.90

-.60
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LAUKOVSZKY ISTVÁN
 ̂ hajkereskedése és gyára

[0 Budapest, V. kér., Józseftór 2. szám.
ii/ii
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Legnagyobb raktár hajból és illatszerekből

1
i
|>J
!>1
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I
I
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Ivijf,-• -z r htb. a legjobb minőségben és legolcsóbb áron kaphatók.

w

úgy nemkülönben

h a jfon a tok , n ő i h a jvá la sz ték o k ,  u tc z a i és s z ín 
h á z i p a ró k á k  es s za k á la k  hajból.

A fodrászathoz szükséges minden eszköz és czikk:
gazdag választék.

valódi angol gerebenek, kartácsok, hajfodoritó-vasak és haj- 

sütögépek. sörtetisztitó-gépek, fodrász-fésűk és ollók, fodrász 

és hengerkefék, parókafejek, pipere berendezések stb. stb.

Különlegességek úri-, női- és félparókákban.
Hajlánczok és miudennemü hajfonó munkák saját gyárából.

IL L A T S Z E R Ü K  NAGYBANI E L A D Á S A .
Fodrásziknak ismét eladásra vagy saját használatra különösen ajánlatosak.

^  Tisza-újlaki i ? brillantine, bandoline viasz hajkenó'csök, dióolaj, hajolaj
|>j Yianiyre de T -' e. Eau de Quinine és más mindenféle fejmosószesz, szakállus
m

m

K ettős arczfecskeaáő darabja 1 frt 50  k r. -  1 ,  80  kr -íg .

Kívánatra árjegyzék ingyen és bérnientve küldetik.

m

m

i)
ÍV L egjobb m inőségű borotváláshoz való  szappan Colnmbus 42 kr. H am burgi k iló ja  — frt 60  kr.
m
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