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Szerkesztőségi iroda és kiadóhivatal:
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IV. kerület, granátos-utcza ÍO. szám

Értesítés.
Tisztelettel értesítjük lapunk barátjait, hogy szer

kesztőségünket és kiadó hivatalunkat Granátos-utcza 
10. sz. alatt létező házba tettük át. Minek folytán 
ezután a következőkép kérjük czimünket Írni. A
magyarországi borbélyok és fodrászok lapjának szer
kesztősége Budapest IV. kér. Granátos-utcza 10. sz.
alatt. És az előfizetéseket is ezen czimen beküldeni: 

Ezen kívül a vidéken a következő szaktársaknál 
lehet előfizetni:

Prokob Antal, Miskolcz.
Greifenstein György, Aranyos-Maróth.
Gaál Kálmán, Székesfehérvár.
Fehér Jenő, Balaton-Füred.
Galbács Lajos és Pántya Zsigmond, Nagyvárad. 
Gera István, Szeged.
Kratochwill Ignácz, Makó.
Krámer Domonkos, Nagy-Iváta.
Petsák János, Sáros-Patak.
Köváry József, Czegléd.
Mészáros Győző, Gömör-Rozsnyó.
Gruber Sándor, Arad.
Szabó Rumi Imre, Halas.
Bernitzky József, Csongrád.
Bartyik Lajos, Orosháza.
Pancsák Lajos, Eger.
Imecs Gyula, Nagy-Bánya.
Horváth Ferencz, Zala-Szent-Gróth.
Erdélyi János és Széplaki Pál, Rima-Szombat. 
Herczeg Lajos, Veszprém.
Csanádi János, Békés-Csaba.
Szarka József, Trencsén.
Fiklovszky István, Salgó-Tarján.

Gödbaum János, Keszthely,
Flas József, Karczag.
Fehér János, Tállya.
Kiket a netán befolyandó előfizetéseknek —- 

költségeik levonása után — leendő szives beküldé
sére kérem.

B u d a p e st, 1885. május 15-én.
Megvan és végre valahára nekünk is vannak 

laphasábjaink, a hol panaszunkat, ügyes bajos dolga
inkat elmondhatjuk és közölhetjük egymással.

Meg van mondom — mert már — az óriási 
nehézségekkel létre jött »Magyarországi borbélyok és 
fodrászok Lapja* harmadizben jelenik meg.

Hogy életképes, eléggé igazolja a lap tartalma.
Hogy pedig mikép védi a borbély és fodrász 

iparág érdekeit — az nem szorul Ítéletre — mert hisz 
azok érdekében indíttatott.

S hogy mily szükséges és régen érzett hiányt 
pótol, — azt szaktársainktól szerkesztöségünkhez beér
kezett egész halmaza a leveleknek — melyekből jelen 
számunkban is közlünk — igazolja.

De egyes napilapok is elismeréssel, dicséröleg 
nyilatkoztak tartalmáról. Azt is olvastam egy vidéki 
lap hasábjain: »ideje már hogy ezen szakmának is van 
lapja.*

De egyébként azt hiszem —  mindazon szaktár
sam —  ki saját iparágának érdekeit szemei előtt 
tartja — elég itélötehetséggel bir arra — hogy sza
vaim igazságon alapulnak — s nem szükséges fejte
getésbe bocsátkoznom, hogy mily hézagot pótol szak
lapunk.

Mindezt csak azért hoztam fel, hogy szaktár
saimnak, mint a budapesti borbély- és fodrászipar- 
társulat elnöke melegen ajánljam szaktársaim párt
fogásába.

Nagyon természetes, sokféle a nézet. A hol annyi
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mindenféle nyelvű egyének A’annak képviselve, mint a 
mi szakmánkban, nem is lehet máskép.

Az egyik szeretné ha német szöveggel hoznánk 
lapunk egyik részét, a másik meglehet ráczul. — De 
az bizonyos, hogy egy zágrábi horvát testvér - pláne 
horvátul vagy németül.

Nagyon naiv.
így aztán terjed a német agitatió a lap ellen.
Hát hiszen az sem tesz semmit.
Mi haladunk czélunk felé :
Minként nem rettent vissza semmisem, mert 

bízunk magyar ajkú szaktársaink pártfogásában; ámbár 
elég sajnos, hogy ipari érdekekben a nyelvharcz elő
térbe szorul.

Közeledik már az ipartestület megalakítása — a 
hol —  mint alkotmányos országunk egyik erkölcsi 
testületében semmiféle más nyelven való értekezés 
mint édes hazánk nyelve — megnem türetik.

S ez nagyon helyes.
Május 7-én tartott közgyűlés a módosítás végett 

visszaérkezett alapszabályoknak azon pontjait, melyek 
előző számunkban felsorolvák — elfogadta. Az összes 
Budapesten üzlettel biró társaknak volt a módosítá
sokhoz szava. Nem következés azonban, hogy az illető 
már ezáltal tagja is lett a testületnek. Ep ez volt 
egyik módosítandó pont, — aholt.i. ezen pont: >mind- 
azok, kik valamely társulatnak tagjai, »mint illyenek* 
tagságidíjjat nem fizetnek a testületbe való beiratás 
alkalmával*. Ez kiegészíttetett: »ha azok fent álló 
tőkéjükkel a testülethez csatlakoznak.* Tehát azok, 
kik a fennálló társulatoknak, mint nevezetesen: a 
»borbély- és fodrász-ipartársulat és fodrász-ipartársu- 
lat tagjai*. Ellenben mindazok, kik csak névleg tagjai 
vagyis tagsági kötelezettségeiket ezen ipartársulatokkal 
szemben alapszabályaik értelmében nem teljesitették 
— kötelezve lesznek beiratásidíj fejében 25 irtot fizetni. 
Kivétel nem történhetik azokkal sem, kik már egyik 
vagy másik társulatnál befizetést eszközöltek ugyan, 
azonban annak tagjai megszűntek lenni.

A II—ik pont atanonczok felszabadítása alkalmával 
fizetendő dijaknak eltörlése volt, illetőleg az alapszabá
lyokból teljesen kihagyatott és pedig hivatkozással az 
ipartörvények III. szakaszára.

Ez ha ugyan nem is érzékeny anyagi veszteség, 
mégis azon óriási kiadásokkal szemben, melyet az ipar
társulat fentartása követel — bizonyos összegig mégis 
járult volna a társulat vagyonához, mert a nagymél
tóságú minisztérium nagyon sok pénzkiadásokkal járó 
dolgokat kíván a testületektől; de a jövedelmeknek 
fokozásáról vajmi keveset gondoskodik. A testüle
teknek mindenesetre igen nagy jogai lesznek; de 
nem kell szemelöl téveszteni kiadásai is lesznek, 
Quantum satis!

Ha most a tanonczok szegödtetése és fel- 
szabaditási dijai elvonatnak a testülettől, honnét 
pótolja ezen hiányokat. Igen szép, igen jó, ha

: a tanonczok iránt méltányosak vagyunk, de oly dol
gokat és fizetéseket, a melyek századok óta szokásban 
voltak, eltörlését mégsem tartom helyesnek.

De meg tudvalevőleg a szabaditásért a mester fizet 
és igy nem mindegy, akár mi a testület tagjai fize
tünk testületünk fentartására annyival többet, mint a 
mennyit a szaditás behoz.

A jelenlegi törvényekkel pedig oda jutottunk, 
hogy többé nem is gyakornokkal van dolgunk, hanem 
iskolai gyermekkel, úgy hogy szép kevés azok száma, 
kik vélük vesződni akarnak. A legfőbb ok pedig az : 
hogy a tanoncz iskoláztatását eléggé szigorúan veszik, 
és pedig olyan időket sem vesznek tekintetbe, hol 
némely iparágnál a tanonczot teljes lehetetlen nél
külözni. Ilyen például a borbély és fodrászoknál a 
vasárnap reggel. —  Akkor küldje ezen üzletember 
tanulni tanonczát, a mikor legnagyobb szüksége van 
reá. És ez sajnos az iskolai gondnokoknál, tekintetbe 
nem vétetik. Nem is csoda tehát, hogy a főváros igen 
kevés tanonczot szabadit.

Egészen máskép fog ez nézetem szerint lenni 
akkor, a midőn, habár csak egy borbély és fodrász 
testület lesz is e magyar hazában. De ez minden esetre, 
mint erkölcsi testület, nemcsak saját érdeiknek elő
mozdítására fog mindent elkövetni, hanem gondoskodni 
fog ezen lap közvetítésével, hogy az egész országban 
szétszórt üzlettársaik bajain is segítve legyen.

A 111. pont melyet változtatni kellett alapszabályain
kon, egészen lényegtelen. Az utolsó fejezetnél módo
sítandó volt, hogy pénzmaradványok, nem takarék- 
pénztárban helyezendök el —  hanem azokon állami 
papírok vásárlandók.

Ezen pontok voltak tehát azok, melyeket változ
tatni kellett.

Az igy módosított alapszabályok pedig az ipar
hatósághoz már felterjesztettek, —  a honnan a nm. 
minisztérium meghagyásából egy pár nap múlva 
visszaérkeznek — mely után hozzáfoghatunk a testület 
aHkitásának nagy munkájához.

M e z e y  P é t e r .

S z a b á ly re n d e le t a  k iá llítási la k á s  iro d a  
fe lá llítása  és sz e rv e z e te  tá rg y á b a n .

Szaktársaink előtt bizonyára tudva van, hogy a fővárosban 
a kiállításra felrándulóknak könnyebbségére lakásiroda állitatott fel, 
melynek praktikus czélja az, hogy a felrándulóknak legyen 
hova fordulni lakás tekintetében és ne kénytelenitessenek drága 
vendéglői szobákat igénybe venni. Ép ezért tartottuk szükséges
nek szaktársaink tudomására hozni szabály rendeletéit, hogy fel
jövetelük esetén tudják magukat mihez tartani.

1. §. Budapest főváros tanácsa az 1885. évi országos 
atalános kiállítás alkalmából, az elszállásolási ügy hivatalos 
kezelésére egy központi lakásirodát és fiók-lakásirodákat állít fel.

2. §. Ezen iroda czélja: a kiállítás alatt az idegenek 
tömeges látogatása folytán felmerülhető lakhiány és lakdrágulás 
lehető meggátlása; továbbá a kiállítási látogatóknak rendezett 
és biztosított elszállásolása ; végre a lakást kereső idegenek és
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a berbeadandó helyiségekkel biró lakosok közti összeköttetés 
közvetítése.

3. §. A központi lakásiroda a régi városház szomszéd
ságában, a kegyes-rendiek épülete mellett levő kötö-utczai iskola 
földszinti helyiségében, —  az egyik fiók iroda a központi pálya* 
udvar érkező oldalán, a másik az osztrák-magyar államvasut, a 
harmadik pedik a déli vasút pályaudvarának érkező oldalán, 
végre a negyed k fiók-iroda a Duna-gözhajózási társaság azon 
épületében helyeztetik el, a hol a bécsi személyszállító hajók 
szoktak kikötni.

4. §. A központi lakásiroda élén egy főnök áll, ki egy
úttal a fiók-irodákat is kellő utasításokkal ellátni és működésű
ket szigorúan ellenőrizni tartozik. A főnökön kívül az irodai 
teendők ellátására a szükséghez képest kisegítő erők fognak al
kalmaztatni.

5 §. A lakásirodánál bérbeadásra előjegyeztetnek:
a) a szállodákban levő lakások, a mennyiben a szállótulaj

donosok azokat bejelenteni kívánják:
b) magánlakások ;
c) a főváros által e czélra átengedendő helyiségek;
d) az állam vagy magántársulatok és intézetek által kia

dandó helyiségek;
e) a főváros környékén lévő községekben, esetleg a 

vasút- és gőzhajó-állomásokhoz közelfekvö helységekben levő 
lakások.

6 . §. Kellő nyilvántartás és elllenörizhetés szempontjából 
a lakbejelentések kizárólag csak a központi irodában történhet
nek. A bejelentések az A-/, alatti minta szerint szerkesztett be
jelentési lapon eszközöltetnek, mely a lakást kiadó által saját
kezűig kitöltve és aláirva a központi irodába adandó be. Ha a 
bejelentési lapot nem a lakást kiadó tölti ki, az még két tanú
val is aláíratandó. A lapminták a központi iroda által díjtalanul 
szolgáltatnak ki.

8 . §. A bejelentés alkalmával a lakást kiadó által, beik
tatási díj fejében az egy napra eső bérek 40°/0-ka fizetendő, 
melyről a B -/. alatti minta szerint kiállított elismervény szol- 
gáltatik ki.

9. §. A bejelentési lapok az osztályozás előtt a főnök 
által láttamozandók. Minden oly bejelentést, mely a közbizton
ságot veszélyeztető, vagy pedig egyébként meg nem bizható 
egyénektől (ismert tolvajok, betörők, zsebmetszök, hamis kár
tyások, bordélytulajdonosoktól stbtöl) származik, a lakásiroda 
főnöke visszautasítani tartozik.

Nehogy az említett egyének álnevek alatt jelenthessenek 
be lakást, köteles a főnök minden oly esetben, midőn a lakbe- 
jelentő személye előtte ismeretlen vagy gyanút keltő, a hely
színén személyesen, vagy pedig kellő személy- és helyismerettel 
biró egyén után a bejelentő megbizhalóságáról meggyőződést 
szerezni. Ha e tekintetben kételyek forognak fenn, a lakásiroda 
főnöke az illető lakást kiküldöttjei által megvizsgáltathatja.

Általában pedig bejegyzésre csak oly lakások fogadhatók 
el, melyek egészségesek, tiszták és az értök követelt bér nem 
túlcsigázott. A visszautasított lakásokat a főnök, a fővárosi tör
vényhatóság orsz. kiállítási biz. elnökének bejelenteni tartozik.

10. §. Mihelyt a bejelentési lap a központi irodánál be- 
nyujtatik és ott elfogadtatik, arról az említett iroda C-/. alatti 
minta szerint azonnal Írásbeli utalványt állít ki.

11. §. A főnök gondoskodni tartozik arról, hogy a bejelentett 
lakásokra vonatkozó utalványok a központi iroda és a fiókiro
dák közt a mutatkozó szükséghez képest megfelelöleg osztassa
nak el úgy, hogy a lakást keresők kielégítése tekintetében fenn
akadás ne történjék. Ha a bejelentett lakások a lakástkeresők 
elhelyezésére elégteleneknek mutatkoznak: ezen körülményről a 
főnök a fővárosi törvényhatóság országos kiállítási bizottság 
elnökének haladéktalanul jelentést tenni tartozik.

12. §. Ha valamely az iroda által már kiadott lakás meg-
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üresedik, és a tulajdonos által kiadásra újból bejelenteti: ezen 
újabb bejelentésért csak 20 krnyi díj fizetendő.

13. §. A lakásbérbevétel személyes jelentkezés, vagy levél 
utján történik.

14. §. Jelentkezés utján mindegyik irodánál, levélben 
pedig csak a központi irodánál lehet felvenni a lakást. Jelent 
kezés alkalmával az illetőnek a kívánt lakásra a C-/. alatti 
utalvány szolgáltatik ki. Ezen utalvány kiadásáért a lakáskereső 
által 20 krnyi díj fizetendő, mely összeg már az utalvány kia
dásával nyugtázva van.

Annak, ki levél utján kíván lakást feivenni, ez iránt a 
központi irodához kell fordulnia. A levélben pontosan kitünte
tendő a lakástkereső neve, foglalkozása, tartózkodási helye és 
az utolsó posta; továbbá a felvenni szándékolt lakás akként 
Írandó körül, hogy annak alapján az utalvány kiadható legyen. 
Az ily megrendelések után 30 krnyi díj fizetendő, melyből 
20 kr. az utalvány kiadására, 10 kr. pedig levéldíjra esik.

E 30 kr. a levélhez csatolva készpénzben, vagy készpénz 
gyanánt elfogadható bélyegjegyekbeu, továbbá posta-utalvány 
által küldhető be. Minden levélbeli megkeresésre 24 óra alatt a 
központi iroda a kért utalványt megküldeni köteles; ha azon
ban a bejelentett lakások közt a kívánt minőségű már nem volna, 
vagy pedig a felvenni szándékolt lakás oly átalánosságban Írat
nék körül, hogy annak alapján az utalványt kiállítani nem 
lehetne; a 20 krnyi utalványdíj visszaküldése mellett arról a 
lakástkereső azonnal értesíttetik; ellenben a 10 krnyi levéldíj 
visszatartatik.

15. §. Levélbeli megrendeléseknél a lakfelvétel azon naptól 
kezdve számittatik, a melytől megrendeltetett. És akár foglalja 
el a megrendelő a lakást, akár nem, a megállapított bért a 
megrendelési időre Budapesten megfizetni tartozik. E végből 
minden megrendelő levélhez a lakást kereső által egy általa 
személyesen irt kötelező nyilatkozat melléklendő, melyben az 
illető magát a fentiekre világosan kötelezi. Ha a lakásfelvevő a 
kötelező nyilatkozatot nem személyesen írja, az még két tanúval 
is aláírandó.

16. §. Az iroda gondoskodni fog arról, hogy a bérbe
adandó a lakásjegy kiadásáról minél előbb tudomást nyerjen. 
Viszont a bérbeadandó köteles lakásának megüresedése esetén 
azt az irodával a 10 krnyi dij lefizetése mellett közölni. Ha 
ezt tenni elmulasztja, öejentési lapja továbbra is a kiadott la
kásokra vonatkozó csomóba fog kezeltetni.

17. §. Személyes jelentkezés alkalmával a lakást kereső a 
részére utalványozott lakást 12 óra alatt elfoglalni köteles, ha 
ezt tenni elmulasztja, a bérbeadó bejelentésére a már kiadott 
utalvány semmisnek, az illető lakás pedig ki nem adottnak te
kintetik; minélfogva a bejentési lap azonnal és díjtalanul a 
kiadandó lakásokra vonatkozó csomóba helyeztetik vissza. Ha 
azonban a bérbevevő azon irodánál, hol a lakást felvette, 12 
óra lefolyása alatt kijelenti, hogy a részére utalványozott lakást 
elfoglalni nem kívánja! tőle az utalvány visszavétetik és 10 krnyi 
díj lefizetése után neki más utalvány adatik ki.

18. §. Alapos kifogás esetén a laktulajdonos a bérbevőt 
elfogadni és a lakásban megtartani nem tartozik.

19. §. Ha valaki egy bérbeadásra bejentett lakást időközben 
az iroda közvetítése nélkül akarna kiadni, ezt 24 órával előbb 
a központi irodánál bejelenteni köteles. Ha pedig az illető lakás 
már levél utján kiadatott volna, a lakástulajdonos tartozik a 
távirati értesítési dijat is viselni.

Azon laktulajdonos, ki a most emlitett bejelentést elmu
lasztja; a bérbevevőt kártalanítani és büntetésül az iroda pénz
tárába 5 frtot fizetni tartozik.

A központi iroda által, a fenti bejelentés alkalmával azon 
fiók-iroda haladéktalanul értesítendő, melynél a lakásra vonat
kozó bejelentési lap kezeltetik.

20. §. Az összes irodák a közönség részére az első reg-
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geli vonat megérkezésétől az utolsó éjjeli vonat megérkezéséig 
nyitva állanak.

21. §. Minden irodában egy panaszkönyv van, melybe a 
központi irodánál úgy a bérbeadók, mint a bérbevevők, a fiók
irodáknál pedig csak a bérbevevők panaszaikat és óhajaikat be
vezethetik. Ezen panaszok és óhajok a fővárosi törvényhatóság 
orsz. kiállítási bizottságának elnöke által —  a mennyiben ha
táskörét meg nem haladják — lehetőleg leggyorsabban fognak 
elintéztetni.

22. §. Az irodák tényleges működésűket 1885. évi feb
ruár hóban kezdik meg és a kiállítás bezártáig szakadatlanul 
folytatják; a kiállítás befejeztével pedig véglegesen megszűnnek.

28. §. A főnök saját költségére és felelősségére az iro
dákhoz kalauzokat alkalmazhat. Ezen kalauzoknak kötelessége 
abban áll, hogy az irodához forduló idegeneket —  kívánatra 
—  az általuk felvett lakásba vezessék és ha valaki szolgálatukat 
ezen kívül is igénybe óhajtaná venni, az illetőnek a fővárosban 
vezetőül szolgáljanak.

Kalauzokká csak oly egyének alkalmazandók, a kik: a) 
feddhetlen előéletüek ; igazolják, hogy kellő helyismerettel bírnak 
és a főváros nevezetességeit ismerik; c) a magyar nyelven kívül 
legalább még egy nyelven jól beszélnek ; d) Írni, olvasni tud
nak ; e) undort gerjesztő, vagy ragályos testi betegségben nem 
szenvednek. A felvételnél előnyben részesitendők az elszegénye
dett fővárosi polgárok és oly egyének, kik a fővárosi rendőr
ségnél hosszabb ideig szolgáltak.

24. §. A kalauzok egyenruhával látandók el, s szolgálatuk 
után a majd hatóságilag megállapítandó dij szedhető.

A  k és fenésről.
Irta: .Toszt Péter.

(Folytatás.)

Mielőtt tovább mennék, szükségesnek látom felemlíteni, hogy 
a rajzon egy sajnos tévedés merült fel. Ugyanis a IV. alatti 
ábra g) f) és e) betűkkel való jelölés kimaradt. Mit jelen alka
lommal úgy igazítunk helyre, hogy a IV. ábra azonos lévén a
II. ábrával a mennyiben az előbbi csak nagyítása a másiknak 
és igy a g) f) e) betűkkel jelölt rész azonos a II. alatti a) b) c) 
betűkkel jelölt részszel.

Ezt akartuk csak helyreigazításul jelezni.
Még egv igen rossz szokást figyeltem meg, és vettem 

észre, a mi szintén gyakran a köszörülést idézi elő.
Láttam ugyanis számtalanszor beretvát, melynek feje egé

szen le volt koptatva, mert a fenésnél, mikor már a kés hegyéhez 
érünk, úgy szólván a beretyát fejére állítjuk. E kés keresztmet- 
szetje vagy feje nem lehet oly szabályos, mint azt a F. ábra 
mutatja: (lásd rajzot előző számban) hanem fent — a kés sarka 
egészén hiányzik. —  Ez az, éppen mi a kés helyes fekvését 
lehetségessé teszi, hogy arra élt húzhassunk. A lehuzat pedig 
nem a) és b) betűknél kezdődik, hanem jóval felébb, úgy hogy 
semmi ék alakú lehuzat, de inkább egy hosszú vékony él kép
ződik, mely a szakáinak ellen állani nem képes —  a kés hegye 
sodros lesz, nem vág és igy újra kell köszürültetni. A köszö
rülésnél pedig majd a fele kárba vesz, mert minél vékonyabb 
a kés törzse, annál keskenyebbnek kell lenni, —  hogy II. ábra, 
a keresztmetszetnek ezen szabályos alakja helyrehozható legyen.’ 

Szerény Útmutatásom ezen a téren talán némileg közre
hathat, hogy a bajon segítve legyen. A ki jól tud beretvát fenni, 
az a késnek egyszeri köszörülésével 5 évig beretválhat, úgy 
hogy ha csak véletlen által nem történik hiba rajta — köszö

rülésére csak kevés kiadása van. Mert ime, ha valakinek 4 kése 
van, minden egyes kése pedig 5 évig szolgál, esik tehát 4 kés 
köszörülés 5 évre, vagy pedig 1 évre 40 krnvi köszörülés költ

sége volna—  és biztosíthatok mindenkit, hogy az a beretva mindig 
jebb lesz, mint az a sokszor köszörült, —  a mely mindig szálat 
kap — vagy hamis élt.

Ezek szerint tehát a hosszadalmas lehúzás káros voltát 
eléggé ismerjük, annak elkerülésére kötelességemnek tartom —  
mindenkit ismételve figyelmeztetni. Próbáljuk inkább a kés élét 
többször, és pedig vékony kést mindjárt az első pár húzás után. 
—  Ha vág, szüntessük be a további fenést, mert mást és illetve 
többet mint élt nem akarunk arra huzni, »mert ami nagyon éles, 
az nem vág, a mi nagyon hegyes, az nem szúr.«

A próbálás módját ismerjük, és a gyakorolt borbély azt 
azonnal észre is veheti, még azt is, hogy hol vág és hol nem.

Ez egy érzés, melynél az él az ember bőrén úgy szólván 
a bőr külső részeit felmetszi anélkül —  mert a próba kellő 
vigyázattal történik —  hogy a bőrt keresztül vágná, de mégis 
az idegek végeivel érintkezik, az idegeken történt érzés pedig 
agyvelönkben visszhangot talál azonnal és igy e finom érzés 
ebben találja magyarázatát.

Ha mindamellett egy túlhúzott beretvánál, a szállt le kell 
fenni, akkor a sokféle eljárás közül leginkább a következőt 
ajánlhatom.

Egy darab bikfa gömbölyű helyén kell a kést néhányszor 
keresztülhúzni, de mindig a hegytől lefelé és úgy hogy a kés 
egész egyenesen álljon, ne inogjon, azonban nyomóst sem szabad 
reá gyakorolni, mert ez által az él a fába bele harapódzik és 
egészen ki is törhet. Ezután a kést meg kell vizsgálni hogv a szál 
lement-e már. Ami ismét következőkép történik:

Miután a szál szabad szemmel nem látható, hogv ilven 
létezik-e még, a kést fekve, belső oldalán hátrafelé húzzuk. Ha 
szál van, akkor azonnal egy bizonyos karmolás lesz érezhető 
a bőrön.

Legjobban érezhető az a bikfán való áthúzása után — Ha 
akkor már szál nincsen, a kés teljesen használható, ha pedig 
ezen karmolás és azzal együtt a szál is meg van még, akkor 
a fenés újból kezdődjék; de ezután különös vigyázattal, mert 
ezen meggörbült szál sokszor már az első húzás után teljesen 
lemegy és ha csak két húzással többet teszünk, mint a mennyi 
kellene, a baj talán nagyobb lenne, mint azelőtt.

A túlhúzott kés helyrehozásának még egy módja van, a 
melynek biztos a sikere ugyan, de csak akkor, ha ehhez már 
elég gyakorlattal bírunk. Gyakorlatlan ember ehhez természetesen 
ne fogjon, miután kését teljesen elronthatná.

Az eljárás ugyanis a következő: a kést a helyett, hogy azt 
— mint rendesen, laposan a köre fektetnénk, annak hátát egv 
kissé felemeljük, úgy hogy csak az éle érintkezzen a kővel, 
tehat felig felállítva teszünk egy-két húzást, azután a körmön 
való áthúzással teszünk próbát.

Ha Slma az él> akk°r a szál eltűnt, ha pedig még fog 
a kormon, akkor még egy két húzást teszünk. Ha aztán az é̂  
simának bizonyul, az a feladatunk, hogy uj élt húzzunk a be- 
retvara, a mi természetesen csak is lefektetett pengével 1-hét-
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Hogy ha minden két húzás után próbáljuk a kést óva
tosan, a siker cl nem maradhat.

Mindez igen könnyű, ha az ember mindig egy és ugyan
azon kővel dolgozik, a melyet jól ismer és akkor, mikor mind 
a kés régi köszörült és jó karban van. De az idegen kő és az 
uj köszörült kés ?

Az idegen követ legjobban igy lehet megítélni: ha a vastag 
kés is, melyet leginkább először fenünk, idegen kő használa
tánál jól fog; ennek az a jele, hogy a kő lágy, miért is vigyá
zattal kell lennünk.

A kemény kővel éppen ellenkezőleg cselekszünk : ott csak 
azon kell lennünk, hogy a beretva élt kapjon. Ez ámlár több 
időt vesz igénybe, de ha czélt érünk vele, legalább enyhe finom 
késünk leend.

A kemény kőveli bánásmódnál különben valami mester
fogás is létezik.

Hogy ez jobban fogjon, vagy egy másik fenőkövel, vagy 
tajtkövel vizesen' köszörültetik, azután tisztára leköszöröltetik. 
úgy mint rendesen, — használtatik. így a legvastagabb kés 
helyrehozható félig meddig és semmiesetre sem olyan rósz, 
mint ha túlhúzott szálas késsel dolgozunk.

Még egy pár szó a beretva kés helves kezeléséről és ok
szerű bánásmódjáról.

A fejesre köszörült kés lehúzására egy egész uj módrendet 
vagyok bátor itt bemutatni, — mely minden vékony késnél is 
használható, miután ezen eljárás mellett szált, sohasem lehet a 
beretvára húzni, bármeddig tartson is a fenés.

A beretvafenés ezen módrendje a következő : A kés élével 
és annak hátával együttesen a fenőkő felületére fektettetik, úgy 
hogy a két rész egyszerre a követ érintse. K ö n n y ű  n y o m á s 
után és anélkül, hogy csak egy kés húzást tettünk volna, 
felemeltetik, megfordittatik és másik oldalára ismét lefektettetik, 
de úgy, hogy ekkor is a kés éle és annak háta együttessen a 
kő felületét egyszerre érintse. Ezen eljárással —  a kőre öntött olaj 
mellett legalább is 5 p e r c z n y i  fenés után oly finom enyhe 
élt érünk el, a milyent húzások által elérni lehetetlen.

Miután nem húzás által, hanem a köre f e k t e t é s  által 
érünk cl ily nagyszerű czélt, ezen fenésmódját inkább ráfekte- 
tésnek, mint kés húzásnak nevezhetjük el.

A dolog érdekes volta arra késztetett, hogy azon indok 
után kutassak, min alapszik ezen eredmény.

A megfigyelés csak a következő alapos feltevésnek adhat 
helyet:

Hogy ha a vájt köszörülést! kést (II. ábra) vizsgáljuk 
-— láthatjuk, hogy a kés H és K közti része a legvéko
nyabbra van kiköszörülve. Tehát épen a közepén a legvéko- 
nvabb. Ha most már ezen kés, úgy mint fentebb mondva volt, 
k ö n n v ü n y o  m á s s a l  a köre fektettetik, akkor a H és K közti 
vékonyság folytán, tehát a beretva közepén —  szabad szemmel 
nem látható hajlás történik, miáltal az ékalaku lehuzat oldalai 
c) b) és c) a) a vékonyra kiköszörült kés ruganyosságánál fogva 
a kő felületén hullámzásba jő.

A mozgás, a köre fektetésnél ki leié történik, miközben a 
kéz felemelése által az vissza, befelé mozgattatik, azonban ez oly 
finomul történjék, hogy az élnek a kőveli érintkezése alig legyen 
észlelhető.

Mint mondva volt, ezen eljárás mellett a késre szált húzn 
lehetetlen, bár meddig folytatjuk is az élesítést. Ajánlom tehát 
ezen fenési módrendet, az uj köszörült kés féltésére, mert ez
által az él finomsága a legmagasabb pontját éri el, a mit kö
vetkezőképen bizonyítok b e : Minden egyik — niég a legfino
mabb késnek is, lágyabb és keményebb részecskéi vannak, 
melyek az aczél kovácsolása alkalmával jönnek létre. A lágy 
aczél ezen részei kékek, a közönséges eddig szokásos húzásnál 
jobban kopnak, mint a kemény aczélon létező részecskék. Innen 
van az, hogy az él, kivált vékony uj köszörült késeknél, mindig 
sodros szokott lenni, úgy hogy sokszor hetekig eltart, mig egy 
ily uj köszörült beretvát helyre lehet hozni.

A köre fektetésnél, anélkül, hogy húzást tennénk, a lá- 
gyabb és keményebb aczél részecskék egyformán kopnak s igy 
össz..-hasonlithatlan finom enyhe él jő létre, mely a szokásos 
lehúzásnál lehetetlen volt.

Ezen uj eljáráshoz természetesen első sorban egy jó fenőkő 
szükséges.

Én megvagyok győződve, hogv a lelkiismeretes borbély 
csak úgy felelhet meg hivatásának teljesen, ha legalább is 4 jó 
beretvája van. Abból mindig egy széies, egy keskeny használ
tassák, egy széles és egy keskenyebb pedig é l e s í t v e  tarta
lékban legyen, úgy hogy ha a két használatban levő kés kissé 
megtompult, a két uj élesitett kést lehessen elővenni. Azonkívül 
szükséges még egy vastag élű kés, a mostani divatos száraz 
nyak beretváláshoz, hogy a jó kést el ne rontsuk.

A kés fenés fölött kétféle nézet uralkodik. Az első az, 
hogy már G— 7 borotválás után újra fenés szükséges, mert 
akkor már az él egy kissé rosszabb szokott lenni, mert igen 
kis, —  szabad szemmel alig látható — sodrai vannak.

A második nézet pedig az, hogy ha ezen már durvává 
lett élt, tovább használjuk, persze gyönge szakái beretválásánál 
vagy kiberetválásnál és körmön való áthúzásánál addig próbáljuk, 
mig ezen sodrok lekopnak, azután oly finom éle van a késnek, 
és olv tartós az, hogy két hétig is eltart.

Ez utolsó nézet minden esetre a jobbik és azt magam is 
legjobban ajánlom, mert oly tartós és finom éle a sokszor 
élesitett késnek alig lehet, miután ezen él gyöngébb, kényesebb 
és a kést túlhúzni ilv formán leghamarabb lehet.

("Folytatás következik.^

A  sz a k á i.
A  szakáldivatot nem a divatlap határozza meg, mint 

a női fésülést.
Ivényekedve szerint kibe rét válható avagy egészben 

meghagyható. Van mindenféle szakái, gömbölyű, négy- 
szögletes, fecskefark, az állnál kiborotvált, és tudja Isten 
még hányféle.

A  szakái az ókorban a legnagyobb tiszteletnek örven
dett. Arany fonállal is fonák be. A  szakái érintése a leg
nagyobb barátságot jelképezte és ha szakáiéra esküdött, 
bizonyára hitelt érdemelt.

A  gyászolók szakálukat levágatták mintegy mutatva 
azt, hogy a legnagyobb szomorúságnak adnak kifejezést.

A  hosszú őszszakái pláne a legnagyobb tiszteletnek 
örvendett.

Dávid háborút inditott az Amonitálc ellen, csupán 
azért, mert követjeinek szakáiét levágták, és a Romaiak,
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kik 5000 éven át semmivel sem törődtek mással, mint a 
háború viseléssel szakáit még jobban tisztelték mint bármely 
más nemzet. Ez azonban csak Scipioig tartott, ki minden nap 
beretválkozott, mig Hadrián császár újra szakáit növesz
tett, azonban senkisem akarta utánozni.

Csak Jusztinián után részesült a szakái újból tiszte
letben.

Nagy Péter orosz czár, daczára hogy a szakáira adót 
vettetett ki, nem bírta az oroszokat megszakáltalanitani — 
mert ezzel hitüket látták megsértve.

Azok, ki szakálukat levágták, haláluk után sírjukba 
tétettek.

De úgy látszik, hogy a mit a kényszer nem birt meg
honosítani — meghonositotta a mindenre képes asszony ■— 
kiknek a sima arcz nagyon tetszett. A  férfiak pedig mit 
nem tesznek meg egy pár szép szemért. — Azóta aztán borot
válkozott arczczal inkább találkozunk.

A szakái viselés ebben a században Európában csak 
még a törököknél divik, a hol a szakállal tiszteletet és meg
vetést fejeznek ki. Csókokkal halmozzák el, meg'füstölik, 
megolajozzák. Szakáira köpni, vagy kiköpésnél valakinek 
a szakáiéra hivatkozni oly sértés a töröknél, melyet csak 
vér moshat le.

Az araboknál, kik szakálukkal kérést, óvatosságot, 
köszönetét, áldást, szitkot jeleznek — a szakái levágása 
sokkal rosszabb, mint a megbélyegzés.

És azért ezen népfajoknál a borbély csak is a fej 
borotválásra szorítkozik, — a melyet nem nyitott üzletben 
végez, hanem a piacz közepén, a hol esetleg ezen műtétéire 
felszólittatik. Leterit egy pokróczot a földre, arra rátérdel 
a muzelman és a borbély egész kényelmesen végzi 
munkáját.

A  szakáit alakjára és szinére nézve nemzetek szerint I 
oszthatnék be. így pl. az angolt vörös az állnál kiborotvált 
két oldalon lenyúló szakáiéról ismerhetjük meg stb.

Szóval egyöntetű szakái divatot meg nem állapít
hatunk, mert itt igazán elmondhatjuk: »a hány ház, annyi 
szokás*.

A z o rszá g o s  b o rb ély  és fo d rász  
é rte k e z le th e z .

A  múlt számunkban ösztönöztük szaktársainkat az 
összetartásra és egy országos borbély értekezlet megtar
tására.

Soha jobb alkalom nem kinákozott, mint a jelenlegi, 
a mikor az országos iparkiállitás elég vonzerővel bir, hogy 
itt a fővárosban összegyűljenek szaktársaink.

Erre pedig szükséges volna, hogy a vidéken tömö
rüljenek. Pl. a mely városban több szaktárs van, tartsanak 
értekezletet és határozatukat küldjék be szerkesztőségünkbe, 
hogy a további lépéseket megtehessük.

Mert jó lehet, hogy körülbelül 6000 szaktárs közül a
legnagyobb rész óhajtja ezen eszme érvényre emelését __
de ölbe tett kezekkel mit sem érhetünk el.

M i e z e n n e l  f e l h í v j u k  t e h á t  a z  ö s s z e s  
m a g y a r o r s z á g i  s z a k  t á r s a k a t  és egyszersmind leg
forróbban ajánljuk, ragadjanak meg minden alkalmat, em e  
e s z m é n k  v a l ó s í t á s á r a .

A munkaprogramm megállapítását magunkra vállal
juk. S a könyebbség kedvéért minden szaktárstól szívesen 
veszünk egy ilyent, hogy a sokból egy helyes és a czél- 
nak megfelelő egészet alkossunk.

Mi minden számunkban felelevenítjük ezen eszmét.
Ne hogy az csak puszta légvár maradjon — és a kivitel__
késsék az éji homályban.

L e v é l  a  s z e rk e sz tő sé g h e z .
Tekintetes szerkesztő u r !

Bátorságot vettem magamnak arra, tekintetességednél 
alkalmatlankodjam. Ezt tettem azért, mert tekintetes ur 
mint szerkesztő előttünk igen nagyon tisztelt személy lévén, 
mi a központtól nagyon^távolállók vállalatával valóságos 
jóltevőnknek, mondhatnám közös atyánkul tekintjük, teljes 
hittel, bizalommal s szeretettel ragaszkodunk személyéhez; 
mert mi valóban magunkra voltunk hagyatva, elszigetelve 
teljesen, úgy hogy üzletünkben beállott változásokról, 
reformokról vagy egyátalán nem értesültünk, tudomással 
nem bírtunk, vagy csak igen későn, akkor a mikor a reform 
már többé nem volt a z ; — e vállalatával tekintetességed 
bennünket egymáshoz közelebb hozott, egybecsatolt a mely
ért is minden hazai szaktársam csak köszönettel tartozik 
szerkesztő úrhoz.

Teljes tisztelettel vagyok a tekintetes szerkesztő úrnak, 
Hód-Mező-Vásárhelyen 1885 május 7.

Jím ety lto  Jy n á tz
fodrász- és borbélymester.

Igen tisztelt szerkesztő úr !
Becses lapja, mint a magyarországi borbélyok és 

fodrászok szakközlönye valóban nagy hézagot pótló válla
lat, mai napság, a midőn egyes iparágak oly bámulatos 
haladást tanúsítanak, elkerülhetlenül szükséges hogy éppen 
mi, kik eddig- sem állottunk műveltségi tekintetben a többi 
iparosok mögött, túl szárnyaltaim magunkat ezután sem 
engedjük, sőt már társadalmi állásunk s elfoglaltatásunknál 
fogva is erkölcsi kötelességünkké kell hogy legyen, 
miszerint a többi iparos társainknak is mi lehessünk vezetői 
s fáklyavivői.

De hogy azt elérhessük, okvetlenül szükséges a leg
szigorúbb értelemben vett tömörülés, szaklapunknak töme
ges pártolása, s- abban minél egészségesebb nézetek kifej
tése, hogy igy egymástól a jót és czélszerüt átvéve, a 
szükségtelent kiküszöbölve, önmagunkat képezve, kitűzött 
czélunkat elérhessük.

Én a magam részéről nem pártolom az országos érte
kezletnek oly rohamosan történendő összehívását, amiként 
azt Szilvay József szaktársam óhajtaná, nem pedig azért, 
mert nézetem szerint előbb szaklapunkban volna az meg
vitatandó, s egymást, higgadtan meggyőzni arról, hogy 
tulajdonképpen mi a sérelmünk? Számosaktól tudom, 
különösen a vidéken, hol némely kapzsi orvosok még beret- 
valnanak is — ha tudnának —  (de erről majd máskor) 
megvitatandó továbbá érdemlegesen az, hogy miként lehet 
megnyirbált jogainkat legalább részben visszaszerezni.

Ezeknek megvitatására pedig idő kell, az országos 
értekezletre pedig kinek kinek legalább félig kész prog
rammal kell megjelennie, mert nézetem szerint eredményeket 
csak akkor érhetünk el, ha azon hatóságot, a melyhez 
serelmeink orvoslásáért folyamodunk, meggyőztük arról, 
hogy mi azon kisebb sebészi műtétek kezeléséhez, melyet 
tőlünk az orvosok kenyér irigysége következtében jogtala
nul vettek el, elég szakértelemmel és képességgel bírunk.

Sáros-Patak, 1885. május 8-án.
JPetsár János.

Szaktársunk nagyon helyesen gondolkodik —  hanem 
két, három ho alatt nagyon szépen meglehet hánynivetni 
a dolgot — hogy az eszme igeve váljék. Nagyon termé
szetes — úgy mint Szilvay miskolezi szaktársunk óhajtaná 
t. i. jrünkösd masnapjara az értekezlet megtartását nagvon
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is rövid terminus lenne. Ehhez nagyon természetes — sok 
idő kell —  annál is inkább — mert az összes hazai 
szaktársak közreműködése szükségeltetik. Egyébként a 
gyors kivihetőség csak is a szaktársakon függ.

E g y le ti  ü g yek .
Választmányi ülés. A budapesti borbély és fodrász ipar

társulat f. hó 12-én Mezey Péter elnöklete alatt tartott ülésén 
elhatároztatott, miszerint még e hó folyamán közgyűlést hiv 
egybe — mely elé pártolókig fogja terjeszteni : miszerint azon 
szaktársak, kik eddig a fővárosban üzlettel birtak, behatási 
díjul — azon esetre, ha a testületi alapszabályok visszaérkez- 
léig jelentkeznek, 25 Irt helyett csak 10 frtot űzessenek. Azon 
tagok pedig, kik a testületi alapszabályok visszaérkeztéig bár
mely néven nvezendö ipartársulati kötelezettségeiknek meg nem 
le’eltek —  ipartársulati tagnak nem tekintetik s mint ilven kö
teles a 25 frtnyi felvételi dijat lefizetni.

Egyúttal felszólítja az ipartársulat a volt fodrász egvlet 
elnökségét, miszerint alaptőkéjével az ipartársulatba olvadjanak 
be — még pedig csupán azon tagjaival —  kik a legutóbbi 
időben fizető tagjai voltak. Kijelenti, hogy azon esetre, ha olyan 
tagokat óhajtanának a testület kebelébe felvétetni, kik egvleti 
kötelezettségeiknek a legutóbbi időkig meg nem feleltek — 
ellene, mint jogtalan kívánság ellen tiltakozni tog. Ép ezért 
óhajtja, hogy az ipartársulattal történendő egybeolvadás al
kalmával megállapítani azok névsorát, kik a testületbe —  min
den felvételi dij nélkül —  belépni jogositvák.

Egyik lényegtelen tárgy elintézése után az ülés véget ért.

Különfélék.
Mire jó a -paróka. Mint egy waschingtoni lap irja, az 

ottani tanács sehogy sincsen megelégedve a férfi hivatal
nokokkal. Elhatározta tehát, hogy ezentúl nőket fog al
kalmazni. De minthogy a bölcs tanács nézete szerint, a sző
kék sokkal ingerlékenyebbek a barnáknál, — csakis az 
előbbieket részesítette eme grátiába. E gy szőke kis leány, 
ki mindenképen hivatalnok akart lennni, — kifogott a 
bölcs tanácson. — Fogta magát és vett magának egy 
barna parókát, úgy felparókázva nyújtotta be kérvényét. 
Szépen nézhetett ki a szőke jószág — a barna parókával 
— mert csakhamar megkapta a kért hivatalt.

Tpartestületek alakítása. A  szegedi ipartestület april 
hó lG-án tartotta alakuló közgyűlését, mely alkalommal 
elnöknek: Reiner Ferencz, alelnöknek egyhangúlag Priváry 
János és Csikós Ignácz, pénztárnoknak: Bodvay Pál, el
lenőrnek Roth Róbert, végre jegyzőnek Babos Elek vá
lasztattak meg. — A  s z a r v a s i  i p a r t e s t ü l e t  Práz- 
novszky Ferencz szolgabiró, mint kiküldött biztos elnöklete 
alatt április 29-én tartotta alakuló közgyűlését. A  z s o m 
b o l y a i  i p a r t e s t ü l e t  kebelében az 1884. X Y I I . t. ez. 
122. §-a értelmében a békéltető bizottság megalakult. A  
kiállítás kiadásai. A  kiállítás a megnyitás napjáig 1596000 
frtba került, mely összegből hivatalos építkezésekre 1220000 
frt (ebből az iparcsarnokra 526000 frt esik.) Az allami előle
gekből, a sorsjáték jövedelméből, továbbá a térdij es egyéb 
bevételekből a fenti kiadásokon kívül 90,000 frt készpénz 
maradt a bizottság rendelkezésére. A  jövedelmek közt az 
eddigi térdij-részlet fizetések, melyek tudvalevőleg kö- 
telezőleg x/3-ot tesznek 56000 írttal szerepelnek,  ̂ úgy hogy 
mintegy 100000 írtnak kellene befolynia a további részle
tekből. A  kiállítás tartama alatt a folyó kezelési és sze
mélyi kiadások havi 30— 40000 írttal vannak előirányozva.

A királyné és az altisztek. Érdekességénél hozzuk 
a következő közleményt, hogy felséges királynőnk^ min
denki irányában tanúsított leereszkedését és szivjosagat

jellemezzük. Ugyanis: a Schwarzwaldcr Boté érdekes ese
tet mond el, mely Erzsébet királynénak heidelbergi tar
tózkodása idejében esett meg. Rastadt közelében e hó
2-án este 7 óra után két hölgy két altisztet megszólított 
és azt kérdezték tőlük, hogy melyik a legrövidebb ut a 
pályaházhoz és mikor indul a legközelebbi vonat Rastadt- 
ból LIeidelberg felé. Az altisztek udvariasan felajánlották, 
hogy a hölgyeket elkísérik a pályaházhoz, a mit ezek cl 
is fogadtak. Minthogy a leg'közelebbi vonatig az idő na
gyon rövid volt, gyorsan kellett mc-nniök, úgy, hogy a 
hölgyek egyike kifáradtnak látszott, mindinkább elmaradt, 
mire a másik hölgy azt mondta a kísérőjének: «Baden- 
Badenból jövet meglepett bennünket az eső és nagyon 
szeretnék mentül előbb tovább indulni.® De a gyorsított 
lépések daczára a hölgyek mégis elkéstek, mert a nieder- 
bühli pályaházhoz érve, már csak az elinduló vonat füttyét 
hallották. Az egyik altiszt értésére adta a nőknek, hogy 
11 óráig kell határozottan várakozniok és hozzá tette: 
«Önök határozottan okosabban cselekedtek volna, ha a 
rósz időjárás mellett még egy óra hosszat Badenben vár
tak volna, hogy a vonattal onnét ide utazzanak.® Az egyik 
hölgy azt válaszolta: «Ezen már nem változtathatunk; 
már most szívesen tennénk egy gyalogsétát Ebersteinon 
át.» Alikor az altisztek a nőket a rastadti pályaházhoz ki
sérték, a perron előtt nagy néptömeget láttak; az egyik 
altiszt a perronra akart menni, de egy rendőr rákiáltott: 
«Tessék hátul maradni!® De a hölgyek egyike azt mondta: 
»Kérem, maradjon csak it t !» mire a rendőr azonnal visz- 
szavonult. A  nők maguk az első osztályú váróterembe 
mentek, egy finoman öltözött ur pedig- az altisztekhez lé
pett és igy szólt hozzájuk: (Fogadják köszönetemet kész
ségükért. Tudják önök, hogy kit vezettek ide?» Az al
tisztek nemmel válaszoltak, mire az ur igy folytatta: «Az 
oszták-magyar uralkodónő ő felsége volt; fogadják ezt 
emlékül, és mindegyiküknek egy 20 márka darabot adott 
át. A  királyné kíséretével nemsokára elutazott lleidelbcrg 
felé, a meglepett altisztek pedig siettek barátjaik körében 
a furcsa kalandot elmondani és az igazság tanúságául a 
húsz márkás pénzeket előmutatni, melyeket Erzsébet ma
gyar királynétól emlékül kaptak.

A népviseletek eredeti alakjai. Mint az (Egyetértés® 
irja, érdekes epizód játszódott le ma a kiállítás igazgatósági 
épületében és pedig a kiállítási titkár szobájában. Egy nagyon 
takaros alföldi menyecske állít be férjével együtt a titkárhoz 
és kéri, hogy panaszát vegyék írásba. A dolog pedig, melyet 
a titkár ur az érdekes panaszossal elmondatott, a következő
képen esett m eg: Egy gazdag alföldi, mondjuk, hogy nagy- 
részben tótajku városban is fölkérték a háziipar egy buzgó 
pártfogóját, hogy az ottani népies lakberendezés föltüntetése 
mellett mutassa be a népviseletet is. A háziipar buzgó pártfogója 
fölkereste egyik előkelő és csinos külsejű gazdapárt és kérte, 
hogy- fénvképeztessék le magukat és adják kölcsön a legszebb 
ruházatukat. Az előkelő és gazdag polgárcsalád szívesen hajolt 
a kérelemre és teljesítette a szép asszony kívánságát. Azóta 
nagy idő folyt le, a népies lakberendezések elkészültek, a né
pies alakokat pedig papirmachéból megcsinálta a bánfai mester, 
az illető vidékek háziipari megbízottai pedig fölöltöztették a köl
csönvett festői ruházattal. Ez mind nem lett volna baj. De 
megnyúlt a kiállítás és a vidéki látogatók is kezdtek szállin
gózni annak megtekintése végett. E vidékiek között volt egy 
X. városbeli is. Ez meglátta X városi parasztszobát az ö széles 
keme.:czéjével és tagbaszakadt, jómódú paraszt-alakjaival. Mi
helyt hazament, első dolga volt a népies alakok eredeti alak
jainak elmesélni, hogv bizony látta őket a kiállításban ; hanem 
hát «rosszul vannak találva.® A mi x-i paraszt-arisztokrata pá
runk pedig nyomban vasútra ült, meg sem állt a kiállítás te
rületéig és midőn a háziiparcsarnokban csakugyan meggyőződ-
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tek, hogy ismerősüknek igaza van, besiettek a titkár úrhoz és 
a következő panaszra fakadtak : «Méltóságos titkár ur, nézze 
meg azt a bábut a mi szobánkban, meg nézzen meg minket 
és látni fogja, hogy csúffá vagyunk téve. Az én feleségem de
rekabb asszony ám, mint az a bábu, domborubb a melle, kar
csúbb a csipője, pirosabb az orczája, meg a termete is dere
kabb. Csak a ruha igazi rajta, ez pedig 600 forintba került. 
De ha már ennyit költöttünk rá, akkor már legalább azt akar
juk, hogy csúffá ne tegyenek bennünket, mert hiszen a váro- 
sunkbeli minden jóravaló ember azt fogja hinni, hogy vagy 
elpusztultunk, vagy megöregedtünk.* A titkár ur kellő méltó
sággal végighallgatta a nagy indignáczióval előadott panaszt 
és miután maga is beismerte, hogy az élő panaszos sokkal ele
venebb és különb utánzatánál, azzal vigasztalta meg a derék 
földmives párt, hogy mire százkilenczvenet fordul a gönczöl 
szekere, ez a hiba is meg lesz igazítva, ha pedig nem lenne, 
akkor majd elmondja ő maga minden látogatónak, hogy meny
nyivel derekabb az a tótvárosi gazdapár, mint a hogv a kontár 
papirmachégyáros be akarta mutatni. A panaszos pár ez okos 
vigasztalásból persze egy szót sem értett, és — nyugodtan tá
vozott haza Békésvármegyébe, a hol panaszra fognak menni 
a hatalmas főbíró úrhoz, aki nekik közeli sógoruk. Majd csinál 
az igazságot!

A virágkiállítás megliOSSzabitása. Rudolf trónörökös 
neje, Stefánia főherczegnövel a jövő hét elején ismét Buda
pestre érkezik sj úgy ő, mint Stefánia föherczegnö azt az 
óhajukat fejezték ki, hogy az e hó 5-én megnyílt első tavaszi 
virágkiállítást szeretnék megtekinteni. Ennélfogva a kiállítás el
nöksége a kiállítást, melynek bezárása e hó 14-ére volt kitűzve, 
20-ig meghosszabbította.

A kiállítás látogatói. A kiállítást vasárnap —  az ál
landó jegyek tulajdonosain kívül —  26,526 személy látogatta 
és pedig: 1 fitos jegygyei 3 személy, 50 kros jegygyei 31, 30 
kros vasárnapi jegygyei 23,961, 20 kros esti jegygyei 1162, 
tanuló és munkásjegygyel 1S7, 20 kros katonajegygyel 934, 
napi szabadjegvgyel 239 személy.

K u ty afésü lés .
Fia tisztelt olvasóim valamelyike tarokkozott már — 

bizonyara hallotta es használta is e szót »kutyafésülés«. A  
mi nem más mint — sem egyik sem másik fél nem nyert 
semmit.

De én nem erről a kutyafésülésről óhajtok szólani, 
hanem a minden furcsaságok hazájában előfordult kutya
fésülésről, a hol még a mopszlikat is divat szerint járatják. 
Én azt hiszem, krinolint is viselnek. Ha ezt nemis, de frizurát 
minden bizonynyal.

Mert mint a berlini fodraszlap írja, egy kutyanyirón — 
ott ilyen iparos is van — a követKező eset történt meg.

Egy szép verőfényes napon Boulabcrt nevű úri ember 
hillárd párisi kutyanyiró-üzlete előtt ment el, egy hosszu- 
szörü kutya pedig közvetlenül utána sompolygott.

A  kutyanyiró eme szavakkal szólítja meg Boulabcrt urat: 
»Csináljak a kutyának egy oroszlán frizurát ?« »Nem bánom*, 
szól az idegen.

Ezzel a kutyanyiró hozzálát a nyíráshoz és a mű csak
hamar elkészült.

Fizetésre kerülvén 
arról tudni, mert a lcuty

Szóváltás, végre egy kis verekedés után, a mely 
alkalommal Boulabcrt ur húzta a rövidebbet — az ügy a 
törvényszék elé került, — melynek lefolyását a követke
zőkben adjuk:

Mint vádlott a nagyreményű kutyanyiró ur szerepelt, 
mert mint említettük. Boulabcrt ur kapta a kutya poreziót,

E l n ö k :  (a vádlotthoz.) Mondja el, miért páholta el 
Boulabcrt urat?

V á d l o t t :  Ezen ur itt egy kutya által követve üzlet 
helyiségem előtt ment el. Én ezen szavakkal szólítom meg': 
»Polgár, levágjuk egy kicsit a kutya szőrét?* -— Levágni? 
válaszola ő. Igen. ez nem árthat neki. Ezzel megfogom a 
kutyát és ezen urat kérdem : csináljak neki egy oroszlány 
frizurát ? Ez nem is nézhet ki rosszul. A  mint készen vagyok 
munkámmal, azon kérdést intézem hozzá, vájjon megvan-e 
elégedve kedvenczével. Ez igen jól áll neki válaszolá. Ugye 
bár? és ezzel 40 soust kértem fáradságomért. Ez nem is 
drága, mondá, és ezzel távozni akart. Én természetesen nem 
engedtem és munkadijamat újra kértem. Micsoda munka
dijat? kérdé ő. Fiát a kutyafésülésért, válaszolám. Az én 
kutyám fésüléséért? Hiszen ez a kutya nem is az enyém. 
(Általános nevetés.)

A7 ádl ó .  \ralóban a kutya nem is az enyirn. Az utczán 
szaladt csak utánam.

E l n ö k :  És ön mégis oroszlán frizurát készíttetett 
neki anélkül, hogy megmondotta volna, hogy a kutya nem 
az öné.

V á d l ó :  Én megmondtam.
V á d 1 o 1 1 : Igen, már mikor munkámmal készen 

voltam.
Végre is a törvényszék, minthogy Boulabcrt uron a 

verés nyomai elég tanúbizonyság- voL arra, hogy a Fillárd 
urat 25 franc pénzbírságra ítéljék, mindkét fél belenyu
godott.

S most Fillárd ur a büntetést, Boulabert a verést 
kapta meg. A  kutya gazdája pedig hihetőleg a felett álmél- 
kodik: Vájjon honnan vett a kutya pénzt a nyiratkozáshoz.

M u n k a k ö z v e títé s i ro v a t .
A munkaközvetítésnél az igények teljes kielégithetése czél- 

jából a következő kérdésekre szóló feleleteket kérünk beküldeni.
A f ő n ö k ö k :

Mily fizetést hajlandó adni.
Mily képzettséget követel ?
Fiatal vagy idősb segédre van-e szüksége ?
A belépés határnapját.
A s e g é d e k :
Női fodrász ?
Asztali hajmunka készítő?
Borbély ?
Hány éves ?
Mióta működik mint segéd?

Választ igénylő leveleknél egy postabélyeget kérünk be
csatolni.

K e re ste tik .
Egy fiatal borbély segéd kerestetik, ki borotválás és hajnyirásban 

egészen jártas, fizetése havonkint 10 frt és teljes ellátás, bőv.sbb felvi
lágosítást szerkesztőségünk ad.a sor, Boulabcrt ur mit sem akart 

nem az ő tulajdonát képezte.

Nyomatott -Márkus Samunál, Budapest nagykorona-uteza 2





Alakíttatott 1871.

I b L A Z E K  A D O L F
..........................

íŝ l a ezé lárú  k e re sk e d é s  és m ü k ö szö rü les, 
É  B U D A P E S T ,
M  I V .  k e r ü l e t ,  S É ö l c l f a - u t c z a .  t i .  s z .
Í<*Í Ajánlja jótállás mellett gazdagon ellátott raktárát minden-

nemű

§  ACZÉLÁRÚKBAN
a legfinomabb és legjobb minőségben. Kitűnő amerikai és 

|«g franczia homorúan kiköszörült
gg  b e v e t  v á  k  a  t é s b e v e t v  a  s z i  j  a  Je a  t.
ÜH valamint mindenféle

m  I Ó K A T

»

eni'Keseiveij jici u«
kát, izr. vágókéseket, csiszolóköveket, mindenféle szabad. 
dugaszImzókat, kanalakat, kertésznn'iszereket, szölöbaltá-

kát, kávéőrlőket, a legfinomabb evőeszközöket stb. |8ö

Kösziirfiskövek raktára 5"t»l kezdve egész 20'% fjÉ
a legjutányosabb árakon. fAj

Régi bérét vák ú jakért becserőltetnek, úgyszintén csiszolásra 
elfogadtatnak.

Tisztitópor- és kenedékraktár.
----------------------------------------------------------------------------- ----- - p ú
Uj szerkezetű beretvák védőíesiivel, a beretválásnál ||| 

jobbra és balra használhatók. &É
%  Minden e szakba vágó czikkek valamint rajzszerek és sebészi phj 

műszerek is köszörülésre és simításra elfogadtatnak.
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Hirdetés.
Keszthely melletti hévíz für

dőben, egy borbély és fodrász üzlet 
teljes berendezéssel és hozzátar
tozó ruhaneműéit kel ellátva bérbe
adói n dó előnyös teltételek mellett, 

A bérbe venni szándékozók 
te 1 vi 1 ágositást nyernek

KRAFT FRIGYES
fo d rá s z n á l ,

K E S Z T H E L Y E N .

Legjobb minőségű amerikai gomblyuk- és szabó-ollók minden 
nagyságban.

Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek. 
Nem tetsző áru kicseréltetik.

Í |
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üzlet eladás
Egy 50000— 60000 lakost számláló 

városban két üzlet családi viszonyok 
miatt jutányos áron azonnal eladó. Az 
üzletnek 300 abonense van és a város 
legforgalmasabb utczáin vannak. Venni 
szándékozók bővebb felvilágosítást e lap 
szerkesztőségében nyerhetnek.
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U n s t r e i t i g
ist das rran zö siseh e  N igritin e- 
V é g é ta l das vorzüglichste H a a r-
Íarbe-M ittel, farbt dauerod und un- 
schadlich B á rt- und K o p fh aare

in jede beliebige Nuance blond, braun und schwarz 1 
Für Friseure zum Gebrauche und zum Wiederverkauf 

am besten geeignet.
Preis mit Zugehör, Schalen u. Bürsten IMz. íi, 18.— 
Preis ohne Zugehör Dtz. ii. 12.—

Stefan Dankovszky
H aarhandlung und P arfü m erie  en gros  

Budapest, Y. Joselsplatz 2.

I i

N ői-fodrászatból
OKTATÁS.

Alólirott bátorkodom a t. ez. közönség értésére adni, 
hogy miután Iílo tild  föherczegasszony ö cs. kir. fen
ségének udvari női fodrászánál Dorícs M. urnái elis
merés mellett működtem, jelenleg mint önálló fodrász 
női hajfésülésből magán órákat adni óhaj

tok, este S—10 óráig.

Csikós F e re n c /
hölgyfodrász,

koronaherczeg-utcza 7. szám.
■2. lépcső Hí. emelet 1!). a jtó.

Nyomatott Márkus Samunál, Budapest, Nagykoronauteza 20. szám.
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