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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.
11. emelet 14. ajtósz. És az előfietéseket is ezen czi- 
men beküldeni.

Ezen kiviil a vidéken a következő szaktársaknál 
lehet előfizetni:

Prokob Antal, Miskolcz.
Greifenstein György, Aranyos-Maróth.
Gaál Kálmán, Székesfehérvár.
Fehér Jenő, Balaton-Fiired.
Galbács Lajos és Pántya Zsigmond, Nagyvárad- 
Gera István, Szeged.
Kratochwill Ignácz, Makó.
Krámer Domonkos, Nagy-Káta.
Petsár 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 kérjük.

Budapest, 1885. jun. 1.
Megmondtuk, hogy egyik föfeladatunk lesz a bor

bély és fodrász értekezlet létesítése. Megígértük, hogy 
mindent elkövetünk, hogy ezen eszménk valósuljon.

Azt mondja a magyar közmondás »minden kez
det nehéz* s ha ez áll, úgy a mi iparágunknál két
szeresen meg kell ktizdenlink a kezdet nehézségeivel.

Mert először le kell kiizdenünk a gyűlölet kor
látáit, mely oly óriási válaszfalt képez szaktársaink 
között.

Ezen gyűlöletet épen nem tudjuk mire magya
rázni akkor, midőn büszkén mondhatjuk el, hogy ipar
águnk majdnem kizárólag a legintelligensebb férfiak 
kezében van.

Azt kérdem: értünk-e el valaha czélt a gyű
lölettel ?

Nem, és százszor nem!
A gyűlölet a mi iparágunknál nem lehet más. 

mint az irigység szüleménye.
Már pedig ha ezen kérdést teszem fel: vájjon 

ezen gyűlölettel mennyit használt egyik vagy másik 
szaktársam üzletének, a felelet lesz: semmit.

S méltán! A vendég nem azt nézi, melyik szak
társunk tudja másikat felülmúlni gyűlöletben, hanem 
azt, melyik szolgálja öt ki jobban.

A gyűlölet a legrútabb emberi tulajdonság, mely 
megvetést érdemel.

Nem hangzik-e az szebbén, ha az mondatik: 
hogy ez vagy amaz városban a szaktársak példás 
egyetértésben élnek.
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Az egyetértéssel mindent ki lehet vívni, mert a 
hol összetartás van. ott a legnehezebb akadályok 
romba dűlnek.

Az egyesült erő megtud mérkőzni a sors viszontag
ságaival. A hol egyetértés van, ott az Isten áldása van.

Példányképen kell felhoznunk Miskolc/ városát, 
a hol a szaktársak egymással a legcollegialisabb vi
szonyban állanak. Ott nincs a gyülöltségnek árnya sem.

Kérdezzük meg csak van okuk e miatt panaszkodni ?
Bizonyára azon választ kapjuk, hogy ezen vi

szony csak javukra szolgál, és legkevésbé sincs okuk 
panaszkodni, hogy üzletük ez által érték csökkenést 
szenved. De sőt a többi polgártársak előtt ez által 
általános becsülést vívnak ki maguknak.

Melyik városban bírták szaktársaink kivívni azt, 
mint miskolczi szaktársaink, hogy pünkösd másnapján 
üzleteiket zárva tartják.

Pedig bizony mondom, hogy tán egy iparág 
emberei sincsenek annyira üzletükhöz kötve, mint mi, 
s igy nagyon jól esik, ha van egy nap az esztendő
ben, a mikor az üzlet gondjait lerázhatjuk.

Mi miskolczi szaktársainknak csak elismeréssel 
adózhatunk eme szép egyetértésükért.

Nem akarjuk kizárni, hogy vannak számos ily 
városok még, hol szaktársaink ezen dicséretes colle- 
gialis kapocscsal fűződnek egymáshoz, de bátran és 
nyíltan kimerjük mondani: a legtöbb helyen az ellen
kezőt tapasztaljuk.

Tegyük le ezen gyülölséget, mely nem vezethet 
semmi eredményhez. Fogjunk egymással békejobbot, 
viseltessünk egymás irányában, azon igaz szere
tettel, mely minden iparoshoz illő, mely iparunkra 
csak dicsőséget hoz.

Tartsuk szem előtt azon szent mondást, mram, 
ne nyugodjék le a nap a te haragoddal*.

Munkálkodjunk közre egyesült erővel iparunk fel
virágoztatására, mely által polgári kötelességünknek 
is megfelelelünk.

S igy hazánkban, úgy a külföld előtt is általá
nos elismerést vívunk ki magunknak.

Csakis az egyetértéssel foghatunk országos ér
tekezletünk szervezéséhez, csakis igy tudunk egyön
tetűen eljárni, s kívánalmainknak érvényt szerezni.

Hogy pedig erre nagy szükségünk van, az nem 
szorul további fejtegetésre, mindenkinek meg van a 
szomorú tapasztalata.

Ha tehát ezen nehézségek csak némileg is le 
lesznek küzdve, bátran foghatunk munkánkhoz, s az 
eredmény nem maradhat el.

Azt fogják mondani szaktársaink, mindezt megírni
könnyen lehet, de teljesíteni............. arra nincs, ki
vállalkozzék.

Ep azért szükséges, hogy a kezdet megtörtén
jék, még pedig a következő módon :

Mindenekelőtt alakittassek egy országos borbély- 
és föd jász-egylet, melyhez a tagok gyűjtésé aláirási

1885.

iveken történjék; ha oly tetemes számban jelentkez
nének a tagok, melylyel jogosan léphet hazánkban lé
tező szaktársak nevében — a sorompók közé — 
egybehivatnék az az alakuló közgyűlés, mely elé már 
kész alapszabályokat elfogadás avagy esetleges mó
dosítás végett terjesztenek.

Mindenesetre —  a mint már lapunkban említet
tük — szükséges, hogy a vidéken létező szaktársak 
egymás között szervezkedjenek,— egy megbízót férfiút 
válasszanak, ki magát szerkesztőségünkkel érintkezésbe 
tegye, hogy mi a további lépések iránt intézkedhessünk.

Hogy mi czélja legyen egy országos borbély- és 
fodrász-egyletnek azt már sokszor szellőztettük, de 
van annak még egy másik hasznos és különösen 
praktikus oldala is.

így nézzük meg külföldet, ott az ilyen egylet 
tartja kezében a központi elhelyezést.

S habár igy is teljesíthetjük a kívánalmakat, 
de nagy nehézségekkel jár, mert nincs kellően rend
szeresítve.

Továbbá a munkaárakra nézve árjegyzék volna 
megállapítható stb.

Szóval, nagyon sok oly intézményt lehetne meg
honosítani, melyre iperágunk utalva van.

Ezzel kiirthatjuk a gyűlölet magvát is és leküzd- 
hetlink minden akadályt, mely iparág-unkra káros, 
meghonosíthatjuk azt, mi arra üdvös és hasznos. Ez áltaí 
érintkezhetünk.

Minden kezdet nehéz, de ha leküzdtük a kezdet 
nehézségeit megelégedéssel nézünk az általunk meg
alkotott műre.

Kezdjünk tehát eszménk kiviteléhez és tartsuk 
szem előtt a költő ezen mondását:

Kezdj buzgón, már sokra ménéi, halad 
a ki megindul,

Mig porban fetreng a tunya gyáva erő.

Illa tsz e r, m in t ip a ro s a in k  á ru e z ik k e .
Iparágunk szakemberei nagyon aránytalan számban sza

porodnak.
Ha végig tekintünk a kis városok egész során, azon ta

pasztalatot merítjük, —  hogy 4— 5000 lakost számláló helye
ken két, sót három borbély és fodrász működik.

IMagyon természetes, ily körülmények között a megélhetés 
nagyon sanyarú lehet, nemcsak, sőt a concurrentia leszállítja 
az iparágnak azon becsét, mely az olcsó munka által jelent
kezni szokott.

S ez igy van minden iparágnál, a hol a munkaerő arány
talanul áll a lakosok számával.

Nem is csodáljuk, mert kapkodnak »fühöz-fához« —  kény
szerülve vannak.

Az egyetértés megbomlik, a gvülölség lép előtérbe. Ezzel 
ug\an nem sokra megy, de azért mégis fenn art ja.

Arra azonban egyik sem gondol, hogy a bajon segiteni 
kell —  és lehet is.

Nézzük meg a külföldi szaktársak Üzleteit, azok már ki-
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találták ennek orvoslását, mert mesterségük mellett az illatszer 
darusítására is szorítkoznak.

S méltán !
A mi iparágunk épen az, melynek keretébe illik.
Kevés tőkét igényel —  és nagy hasznot hoz.
A kis városi publikum bizonyára nincs hozzászoktatva.
De miért nem ?
Azért nem, mert pl. egy doboz rizspor vagy 1 üvegecske 

illatszerért nem érdemes a fővárost még csak megrendeléssel 
sem felkeresni, s a beszerzés módja nehézségekkel já.\

A gyógyszertár ugyan rendelkezésére áll, de tudjuk na
gyon jól, hogy ott kétszer háromszor oly árt kell fizetniük, 
mint egyébütt, de nincs is nagy választéka — meg nincs is 
alkalma az elárusitásra publicumot szerezni.

Mig ellenben a borbély- és fodrász-üzlet azon hely, hol 
az intelligentia megfordul, és igy alkalom nyílik ajánlgatni és 
hozzá szoktatni az illatszerekhez.

Nem mondjuk, hogy ezzel mindjárt az első évben olv 
forgalmat fog elérni, mely busás jövedelmet hajt, de minden 
bizonnyal befogjuk látni, miszerint évről évre nagyobb és na
gyobb kiterjedést nyer, úgy hogy végtére is meggyőződünk 
annak jövedelmező voltáról.

Kisértsük meg. Veszteni nem veszthetünk semmit; és ha 
eredményre jutunk, csak magunkon segítünk.

A haj és an nak  divatjáról.
A haj szine a tartomány, vidék és éghajlat stb. szerint 

váltakozik.
Ép úgy mint a bőr szine, úgy a haj szine is különböző 

emberfaj és nem megkülönböztetésére szolgál.
Minden psvchologiai szakiró azon nézetének ád kifejezést, 

hogy a haj szine, az ember vérmérsékletének meghatározására 
alkalmas.

A világos haj az atletha alakú embereknél nagyon rit
kán fordul elő, mert a szőke haj rendesen a gyenge testalkat 
tulajdona.

Azon alakokat, kiknek erős szenvedélyt, bátorságot vagy 
hősiességet nem tulajdonítunk, a festő világos hajjal festi", igy 
pl. szép eszményi hölgyalakok, a mythologiai gráciák rendesen 
világos hajjal ábrázoltainak. Egyébiránt a barna és szőke haj 
ugv a férfi, mint a nőnemnél majdnem egyenlő arányban áll.

Kisérjük csak figyelemmel, hogy milyen benyomást tesz 
a különböző szinti hajjal biró nők szemlélete.

Ha egy szőke nőt szemlélünk, felébred bennünk azon ér
zés, mely szépség láttára támadni szokott és úgy tűnik fel 
előttünk, hogy a barnánál sokkal gvengédebb és félénkebb. Már 
ezen kifejezés »angyali szőke fej«, melylyel az ily jelenséget 
jelképezni szoktuk —  kifejezi ezen érzést.

A barnában ellenben a »piquant« setétszemü, fekete hajú 
mindensetre ép oly szép, de erősebb jelenségre találunk.

A szépség mindenesetre a nőknek kizárólagos privilégiuma, 
de ezen szépség a különböző testi tulajdonságok szerint lesznek 
meghatározva ; ugv különösen a haj szine által is, a szerint a 
milyen benyomást tesz a szemlélőre.

Bágyadt szemek szőke hajhoz tartoznak, mig a tüzes sze
mek oly mértékben a mint azokra a vérmérséklet befolyással 
van, csak a barna hajú nőknél fedezhető fel. »Tüzröl pattant 
menyecskéu még nem láttunk szőkét.

A divat, a mely mindenhol érvényesíti befolyását, a haj 
színét sem hagyja érintetlenül.

Azonban hajszindivat nem bir még sem annyira lábra

FODRÁSZOK LAPJA.

j kapni, mert senkinek sem lesz kedve haját festetni, vagy levá- 
i gatni és állhajjal, parókával helvettesiteni, csupán a divat kedvé

ért, de meg természet által adott éket, melv változtatást a dolog 
természeténél fogva nem tűr, divat által szabályozni lehetetlen.

így Rómában és Párisban a vörös haj divat kapott lábra, 
azonban csak rövid időre, mert bizonv az már az ember ter
mészetében van, hogy a vörös hajút, mintegy a természet által 
mostohán bánt gyermekének tekinti.

Pedig tisztelt olvasóink közül is sokan láttak vöröshajú, 
és mégis szép nőt.

Ebből tehát azt következtetjük, hogy nem is annyira a 
szin, vagy a szin után Ítélt vérmérséklet támasztja bennünk 
azon szánalmat, mely a veres hajúak láttára bennünk ébre 1, 
hanem azon valóban igazságosan alapuló feltevés, hogy a vörös 
haj sok zsírtartalommal bir és kellemetlen szagot terjeszt, a mi 
más szinú hajnál elő nem fordul.

A haj kétségtelenül a szépség egyik főkelléke.
A szép hosszú tömött haj már sok emberi szivet lebilin

cselt. És bátran el merjük mondani, az ilyen haj pótolja az arcz 
szépségének fogyatkozásait. S igy nem csoda, hogy a hölgyvilág 
minden szert felhasznál, hogy a hajat növésre késztesse. Igv pl. 
a Csillag-féle szert is felhasználja, mely reclámjai által lett hí
ressé, mely azonban a növésre ép oly kevés befolyással van, 
mint bármelv más ártalmatlan szer, de azért mégis drága pén
zen megvásárolja.

A haj növését csakis rendes és helyes ápolással mozdít
hatjuk elő.

Hogy á haj szinei közt melyik szebb, azt nem határoz
hatjuk meg, mert az egyik ép úgy mint a másik, csak az arcz 
és a szem szine által éri el csak a valódi fenségét.

Igv a fekete haj halvány arezot nagyon emeli — és ha 
hozzá kék szem is járul, eszményi szépséget ábrázol.

A haj szépsége összehasonlítást nem tűr, mert az egyik 
a szőke — a másiknak a barna fürtü tetszik.

A női hajdivat nagy szerepet játszik. így külön fésülés 
alkalmaztatik otthoni, utczai és báli öltözékekhez.

Ki tudná megmondani, hányfélekép viselik a hajat?-
Hanem annyi bizonyos, hogy fodrászaink müérzésük után 

— a szerint a mint hosszúkás, gömbölyű vagy széles arczu nőt 
fésül magasabb, szélesebb vagy keskenyebb frizeurát készít.

A nők hajukba rendesen virágot alkalmaznak, de csakis 
mulatságok alkalmával.

Volt divatban a diadém, s tudj’ Isten mennyi mindenféle 
hajékités.

így Angolországban I. György országlása alatt még a 
hajporozás nem dívott — és midőn két hölgy a ballada énekes
nőket utánozva hajukat porozták, nevetség tárgyává lettek.

Csak II. Gvörgy alatt kapott lábra általánosságban.
1795-ben Nagybritániában 5000 fodrász volt, kik üzle

tükben —  állítólag —  évenként 1,250.000 lira értékű port 
használtak fel.

Hajporozott fejekre egyenként 1 Guinee fizettetett, mely 
1795-ben 187,085 lírát jövedelmezett, azonban évről évre csök
kent, úgy hogy 1803-ban csak 44,852 lira jüvedelmet hozott.

Egy másik példát is hozhatunk fel a divat szeszélyre vo
natkozólag.

Igv l7 i4 .  évben Versaillesban a nők oly magasan fésülték 
hajukat, hogy a fej a test középen látszott lenni, s midőn egy 
ízben 2 franczia nő alacsonyan fésülte haját, a király tetszés 
nyilatkozata folytán az udvar utánozta a divatot.

A hajnak tollal való ékesitésére — állítólag a követkevő 
esemény szolgáltatott alkalmat.

Ugyanis: a szerencsétlen Mária Antoinette franczia királynő, 
egv Ízben csupa véletlenből, öltöző szobája asztalán heverő és 
egy jelmez tánczvigalomra szánt tollak hevertek, melyeket kisebb 
strucztollakkal s más egyéb drága kövekkel ékítve, hajába tette és 
ezen hajékkel udvari hölgyei közt megjelenve általános tetszést szült.
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Ezen percztöl kezdve Franczia- és Angolországban az ily 
haj ékesités általános divattá lön.

Innen láthatjuk, hogy a divat gyakran csak a véletlen- 
ség szüleménye.

A jelenkorban, a midőn általában képzett fodrászaink 
vannak, kik művészetükkel teremteni tudnak eléggé Ízléses haj
divatot a divat megállapítását ők tartják kezeikben. Pedig mond
hatjuk, hogy a fodrász ép úgy mint a szobrász, művésznek tekint
hető, mert" neki is mintegy életet kell adni azon frizeurának, mely 
a nő arczkifejezéséhez illő, és emelésére szolgál a női bájnak.

A  k é s  fen ésrő l.
Irta : Jo s z t  P é te r .
(Folytatás és vége.)

Még egy helyreigazítás.
A késfenésröl szóló utolsó közlésem! en 5. oldal, 24. sor 

felülről igy kezdődik: »fejesre köszörült kés« stb. A ki csak 
némi szakértelemmel bir, tudhatja, hogy az is nem más lehet, 
mint sajtóhiba s annak igy kell szólni: »A friss köszörült 
kés« stb.

Tárgyunkra térve, csak annyi maradt még hátra, hogy 
mindent a mit elmondtam, összevonva röviden megmagya
rázzam.

Közlésem ugyanis három főpontból áll. Az első az, hogy 
a kést illetőleg annak lehuzatját — tehát tulajdonképeni élét meg
ismerjük. A lehuzat nem más, mint egyszerű szabályos 
ék, mely a II, ábra a) és b) betűknél kezdődik és c)-nél vég
ződik. Ha nagyitó üvegen át a kést elölről megnézzük, — 
tisztán kivehető s igy jobban érthető.

A második pont az, hogyan kell, úgy a tompára kibe- 
retvált, valamint a tulhuzott kést ismét használható állapotba 
hozni. A beretva kétféle okból nem vág. Először azért, mert a 
volt éle már lekopott; másodszor azért, mert nagyon is sok 
él van rajta, — több mint kell.

E szerint feladatunk abból áll, hogy az első esetben a 
már meggömbölyitett lehuzatot ismét kihegyesitsük, vagy véko
nyabbra élesítsük, a második esetben pedig ellenkezőleg, az igen 
vékonyra élesített lehuzatról a felesleget eltávolitsuk. Az ered
mény pedig egy legyen : jó kés, — mely egyedül van hivatva 
üzletágunk fentartására.

Hány ember visel teli szakáit, mert rósz késsel beretválva 
öt sokszor megkinozták.

Ezáltal keresetünk napról-napra csökken, a teli szakái 
mindig divatosabb lesz. Már a közönség tizedrésze nem beret- 
válkozik. A fodrászatból pedig nem igen élünk meg!

A harmadik főpontban végre azt fejtegetem, hogy hogyan 
lehet uj köszörülési késsel legjobban boldogulni; a mire is 
egész uj ienési módot ajánlok, mely eljárás igen könnyű, már 
azért is, mert nem ronthatunk vele semmit, — sőt ellenke
zőleg uj köszörült késnek okvetlen használni fog, amennyiben 
az azon levő kényes és gyönge élt simábbá, enyhébbé teszi.

Végre egy néhány szó a fenöszről:
A f e n ö s z i j.

Ezen eszköz, a mely oly szokásos és oly gyakran hasz- 
náltatik, megérdemli, hogy azzal is közelebbről foglalkozzunk, 
rossz és jó oldalait megvizsgálva világosan leírjuk.

A fenöszij ügyetlenül használva vagy túlságosan igénybe véve,

a legrosszabb hatással lehet a késre. Mert itt tisztában kell lennünk, 
miszerint a szij tulajdonképen nem fenő eszköz, hanem annak a 
fenésben kiegészitési szerep jut, mert azon kés, melynek éle 
nincs, s mely a kövön nincsen jól lehúzva, azt a szíjon hiába 
fenjük, ott élt nem kap, hanem az a már meglevő élt 
csak finomabbá, enyhébbé teheti, —  de jó élt létté hozni kép
telen. Ámbár anyagot kis mértékben le koptat a késről, de 
csak az ékformáju lehuzatnak a végső csúcsáról és- nem a le
huzat oldalairól egyformán s igy azon ékalaku lehuzat jönne 
létre a melyet a kivájt kő teremt és a melyet fentebb leírtam és 
a VIII. ábrában bemutattam. Tehát igy félgömbölvü lenne, 
éppen azon hátrányokkal, mint azt már a VIII. ábra leírásával 
megm agyarázta m.

A szíjon való fenésnek igen szelíden és egyforma húzá
sokkal kell történni. Nem szabad egyik húzást erősebben tenni, 
mint a másikat, mert különben a kés éle azon oldalra hajlik, 
a melyet jobban kíméljük és pedig többnyire a jobb oldalra; 
mert sokan a felfelé húzást rendesen megteszik, holott lefele 
erősen rá ütik és rá nyomják, de sőt még az élfelé is felállítják 
és igy a kést egészen elrontják.

Az erős ráütésnek pedig az a következménye is szokott 
lenni, hogy a kést teljesen agyonverik rajta. —  Elét a 
meddig vékony, tökéletesen behasitják, úgy hogy azt sem tud
ják mitől van. Ha ezen kés épen jó élben volt, mennyi kárt 
okoztunk magunknak. Sajnáljuk azután a kést —  de már késő, 
— miért nem vigyáztunk ?

A hosszas fenés a szíjon még ártalmasabb, mint a kövön, 
mert a kő csak egy élt ront el, szij pedig az egész kést. —  A 
dörzselés által melegség keletkezik, annyi melegség, hogy a 
penge is meleg lesz, mely aztán lassú kihűlés után —  mentül 
finomabb az aczél, annál rosszabb és kedvézötlenebb változás áll 
be rajta : az aczcl l á g y  l e s z ,  mert minden aczél szerszám edzve 
van; izzó állapotban hirtelen hideg vizbe tétetik, ez által ke
ményebb lesz és e keménység elvesz a lassú kihűlésnél!

Ennek következtében a beretva tönkre van téve és meg 
nem foghatjuk m itől; A kés mely eddig mindig jó volt, egy
szerre csak rósz lett. Persze rossz, a szerencsétlen fenés által 
a fenő szíjon, a mely fenöszij ily körülmények között minden 
beretva gyilkosa lehet.

Mindemellett szíjat használnunk kell. Először is az él 
finomítása czéljából, mert józanon meggondolva, nincs kő a 
világon, mely oly enyhe élt adna a késnek, hogy azt ne kellene 
a szíjon is megfenni. Azután használnunk kell azt, a tisztaság 
és az egészség érdekében is. És itten kitűnő szolgálatot tesz, 
oly szolgálatot, a minőt nem is sejtenénk.

Mi borbélyok sok embert egymásután, egy és ugyanazon 
késsel beretválunk meg anélkül, hogy a tisztaságra kellő figye
lemmel lennénk. Ha netalán ezen emberek között volna egv, 
a kinek csekély bőrbetegsége volna, mely alig észrevehető, de 
mégis ragályos jellegénél fogva elégséges, hogy azt a tisztáikul 
beretvával tovább terjeszszük, egy másik vagy harmadik egész
séges arezra is — mily borzasztó következmények állhatnak 
be. És ez eshetőségtől megmentette az emberiséget, megmentett 
eddig bennünket a beretva fenöszij.

A szíjon való fenés, mint tudva van, minden beretválás 
alkalmával kétszer, de háromszor is történik, ha csak szokásból
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is, mert annyiszor nem volna szükséges az élre nézve, de a 
tisztaság és egészségre nézve igen is. Mert akár müven tisz
tádat! arczot borotválnánk, ha a kést a szapantól letöröljük és 
a szíjon megfenjük, akkor a kés éléről, mely az arczbörrel érint
kezik, —  beteg anyag vagy csak a legcsekélyebb tisztátlanság 
eltávolittatik —  mert hiszen a szij nemcsak minden idegen 
anyagot, hanem még az aczélból is lekoptat anyagot. Eszerint
ebbéli félelem a beretválkozó közönség részéről teljesen alaptalan.

Azért használjuk mi a szíjat rendesen és annál inkább, 
mert rósz hatását igen könnyen elkerülhetjük, mig ellenben 
biztosak lehetünk abba, hogy kis vigyázattal, —  csakis jó tu
lajdonát fogjuk felismerni. Mert a mit a kőnél lehetetlen elérni, 
itt határozottan mondhatom, hogy vékony késnél 8— 10 húzás, 
vastagnál pedig 1 0 - 1 5  húzás elégséges a sikerhez. A mely 
beretva annyi húzás után nem vág, azt már a szíjon élesre 
tenni nem lehet, legföljebb elrontani, a mint azt fentebb le
írtam.

Ezekben akartam összegezni késfenésröl szóló tapaszta
lataimat. S ha a tisztelt szaktársak figyelemmel kisérték mun
kámat és az előadottak alapján kísérletet tesznek — azon meg
győződésre jutnak hogy azon állításom, melyszerint ezen 
eljárással a pénztakaritás mellett még jó késsel is lógunk ren
delkezni —  valóságon alapszik.

(V é g e.)

H a la d ju n k !
Csak előre . . .
A világ haladásával!
Ne maradjon hátra senkise.

Mióta lapunk napvilágot látott, van csak alkalmunk látni 
és tapasztalni, hogy üzletágunkbeli emberek mennyire halad
nak a korral.

Haladnak iparukban, és szellemi művelődésben. Mégis ha 
tekintetbe vettük a szellemi téren való haladást, hiányzik ugvan 
egy kis jártasság, gyakorlat, egyik másik laptudósitónknál, de 
ez is meg fog idővel jönni.

Cak munkára fe l!
Gyakorlat; Bizony mondom kedves üzlet társaim, hogv 

hosszú fáradság után lehet megszerezni.
Az eszmék gazdag halmaza van sokszor agyunkban, de 

hiányzik a kivitel, —  hiányzik az összeállitási képesség.
Ez a gyakorlatnak van fentartva.
Nem minden ember született lángésznek, de azért még 

mindig szerezhet magának saját szorgalma, iparkodása által 
annyi tapasztalatot, hogy ezt eltulajdonitsa, ezen a téren is 
—  helylyel-közzel —  jártasságot szerezzen.

Ep ezért ne tulajdonítsa roszakaratnak egyik-másik üzlet
társunk, ha dolgozatai e lap hasábjain meg nem jelennek.

Ha e lap szerkesztősége becses leveleiket átolvasta, ha 
bármily rósz fogalma van is : kellőleg tájékozva van Írójának 
képességéről s megérti jó akaratát. — Ott hol alkalmasat talál, 
feldolgozza adott eszméket és magáévé teszi. Ha egyelőre a 
papírkosárba vándorol is egyik-másik dolgozat, de később elő 
fog kerülni, habár töredékekben is.

Emlékszem, nem nagyon régen volt, — kedvem kerekedett 
egyszer, másszor a tudósítók közé lépni. — Megiráam hírlapi 
tudósításomat. — Reszkető kezekkel vettem a másnapi lapot: 
vájjon megjelent-e ? Elolvastam a másnapi, —  elolvastam a 
harmadik napon is, —  szóról szóra, minden legkisebb sorát 
is . . . és ime az én általalam irt tudósítás csak nem jelent 
meg. —  Nem csüggedtem. —  Éreztem, hogy van bennem va
lami, ami ösztökélt — ami azt súgja: Tudsz te, csak akarj.

De oh hitűm, úgy látszott, minden ellenem szegül. — A 
hírlapok megjelentek, annélkül — hogv csak egyetlen szócska 
is megjelent volna, az általam irt karczolatból. —  Még most 
sem csüggedtem, nem mintha nagv reményt fűztem volna te
hetségemhez, hanem azon öntudat is ösztönzött, hiszem, mégis 
van egy ember, ki tudja jó szándékomat —  a szerkesztő.

Elégszer olvashattam: »Nem közölhető« »Ideit múlta,« 
»Majd talán jobb is jön.« —  Végre egvik lap szerkesztője e ' 
rövid megjegyzést tette : Papír kosárba vele . . .  Ez utóbbi üzenet 
annyiban vigasztalt, hogy megtudtam, hol van dolgozatom.

Hiszik-e tisztelt barátaim, hogv ez meg folyton biztatott :
— hogy azért is ! . . . írok tehát a papírkosár tartalmának 
gyarapítására. Egyel több, vagy kevesebb vándorol bele. Ez 
nem aggasztott. Legfeljebb a szerkesztőt bosszantotta. Ki törő
dik azzal?

Az alföldi iparlap megindulása alkalmával, —  újból tol
lat ragadtam, (természetesen a papírkosár részére.) Újból kezd
tem irkáim’, már előre tudtam, nem is kerestem a lap hasábjain, 
hogy ugyan van-e benne valami —  az én k a r c z o  l a t o m 
ból. És ime legnagyobb meglepetésemre . . . szóról szóra ott 
volt! Csak akkor kezdtem bánkódni, hogv ugyan miért nem 
gondolkodtam egv kissé, hogv jobban, s még helvessebben 
nem irtain. De hát mikor a papírkosár számára ir az ember
—  nem igen gondolkodik.

Ettől fogva néhányszor írtam már az emlitett lapban. De 
ne tessék gondolni, hogy mindig besorozták.

Ez villanyozza fel azon derék üzlet társaimat, kik velem 
együtt a közjónak is szentelnek fel ideikből, és ne csüggedje
nek, ha egyszer-másszor megesik rajtuk, hogy dolgozataik a 
papírkosár fenekére vándorolnak.

A kis méhecske is igen lassan halad munkájával. Hány 
virágot jár körül, mig valahára a teljes rakománnyal tér vissza 
lakába. így dolgozgassunk mi is, habár nem mindenki saját 
érdekében, és ha ugv látszik is, hogy magának ezzel keveset 
használ, jut belőle még is a kaptárba, — habár annak legcse
kélyebb része is.

Haladjunk, művelődjünk, ez nemesíti az emberi leikületet, 
és kitartást ad a munkához.

M ezey P éter.

L e v é l a  sz e rk e sz tő sé g h e z .
Igen tisztelt Szerkesztő u r !

F. évi május hóban kelt becses levelét vettem, melyben 
most megindított »Magyarországi Borbélyok és Fodrászok Lapja« 
támogatására hivott fel.

Azon megtiszteltetését, melylyel az által, hogv becses lapja 
itteni képviseltetésére felhívott —  a legnagyobb örömmel vet
tem, már csak azért is, mert ez által szerény ismereteimmel 
szakunk fejlődéséhez hozzájárulni alkalmam nyílik.

Szivemből üdvözlám t. Szaktárs urat azon alkalomból, 
hogv nemes törekvésével leküzdve a nehéz akadályokat, a közjó 
érdekében megteremtő azon eszközt, mely iparunk anyagi és 
erkölcsi haladását előmozdítani van hivatva.

Nagv, igen nagy szükség volt arra, hogv érdekeink meg
óvásával kapcsolatba — a művelődés felvirágoztatására egy oly 
tényező teremtessék, mely a legelszigeteltebb társaink körét is 
felkeresve, — őket a kor igényeinek megfelelő törekvések gya
korlására buzditsa.

Az én szerény nézetem szerint csak is egy szaklap van 
hivatva arra, hogv iparosaink tekintélyét hazánk többi iparosai 
etőtt érvényben fentartva megmutassa azt, hogy az előre haladás 
törekvésében mindenkor kiváló helyet foglalt el és azt meg 
hátványozni törekszik.

Becses lapja támogatása szerintem nekem kötelesség, de 
kötelesége minden társainknak, kik iparunk előre haládására 
büszkék.
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Ezek után tehát legyen t. Szaktárs ur meggyőződve arról, 
hogy nemes feladatában osztozni fő törekvésem leend, hogy min
den tehetségemet lapja jövője áldásos működésének szenteljem. 

Maradván hazafias üdvözlettel 
Veszprém, 1885. május lü.

J  terczeg L a jo s ,
fo-Jrász.

maga a budapesti borbély és fodrász ipartársulat annak fontos 
missióját, nem rettentek vissza semmi nehézségektől és anyag, 
áldozatoktól, és teremtettek nekünk egy orgánumot, a melynek 
jótékony hatását legnagyobb pessinusta collegáink is rövid 
idő alatt magok elfogják ismerni.

Már most mi rajtunk van a sor, hogy e lap prosperáljon, 
.. „ iövőie biztosítva legven.

Szarvas, 1885. Május 14.
Igen tisztelt Szerkesztő ur!

Becses lapját megkaptam, fogadja c nemes törekvéseiért 
legjobb szerencse kivánataimat. Különösen a munka közvetítés 
behozataláért úgy hiszem minden vidéki szaktársam hálás fog 
lenni, ■— mert tudja azt, hogy ezentúl nem fog a segédszerzés 
annyi gondot okozni, mint eddig, —  ugv szinte a segéd is 
fogja tudni, hova kell fordulni.

A mi pedig az országos borbély és fodrász értekezletet 
illeti, nagyon is szükségesnek tartom és úgy hiszem a ki csak 
teheti — a vidéken oda fog törekedni hogy minél hamárább 
létre jöjjön.

Mcgujitva legjobb szcrencsckivánataimat, fejezem be so
raimat és maradok

Hazafiui üdvözlettel
G rosz L am bert, 

borbély és fodrász.

Szigetvár, 1885. május 18.
Tekintetes szerkesztő ur !

Május 15-röl keltezett lapunkban olvastam, hogv voltak 
szaktársak, kik megütköztek azon, hogy miért nincs más nyel
ven szerkesztve e lap pl. szerb vagy német nyelven, ezek ugv 
látszik elfelejtették, hogy Magyarország szivéből Bpeströl indul 
ki c lap és csakis magyar lehel. Miért nem küld Bécs magyar 
szaklapot? Azért mert német az anyanyelvűk. A mienk magyar 
és ki magyar levegőt s z í v , tanuljon ha nem tud magyarul, hogy 
megértse e becses lapnak czélját. Magam is szerb származás 
vagyok, de ha más nyelven lett volna szerkesztve, megve
téssel utasítottam volna felszólítását vissza, mert ez szégyenfolt 
lett volna iparunkra.

N icsov its Vazul,
fodrász és szab. fogmütő.

Miskolcz, 1885. május 25.
Azt hiszem minden a kor és értelmiség színvonalán álló 

szaktársam e szaklapunk megindítását melegen üdvözölheti; —  
csekélységemnek régi kedvencz eszméi közé tartozott, hogy a 
nyugati müveit államokban lakó szaktársaink példájára egy 
szaklapot teremtsünk magunknak, hogy egyes sérelmeinket e 
lapok hasábjain tehetségünkhöz képest megvitassuk, és azoknak 
orvoslását összetett erővel keresztül vihessük, — továbbá ipa
runkban előforduló újításokat egymással közöljük, de a leglé
nyegesebb talán a segédek könnvü és czélszerü módoni köz
vetítését elősegítsük.

Ez volna e lapnak tendenciája. S hogy a várakozásnak tö
kéletesen megfelel, bizonyltja a szakszerű összeállítása és tartalma, 
de különben is mind a szerkesztő, mind pedig e lapnak vezér- 
férfiai kellő garantiát nyújtanak arra nézve, hogy a mi igé
nyeinket minden tekintetben képesek lesznek kielégíteni, — 
ügyünket és érdekeinket lelkiismeretesen felkarolni és támogatni 
fogják.

E szaklap szükségességét ezelőtt ha jól emlékszem 5 évvel 
egy Mezev Péter úrhoz intézett levelemben fejtegettem, mclv 
eszmét e fent jelzett igen t. szaktársunk már akkor magáévá 
tette, bizonyítja levelemre küldött becses válassza.

De legjobban bizonyítja az, hogy az ige testté lön. Belátta

De különösen mi vidéki szaktársak vagyunk hivatva e 
lapot anyagilag támogatni, mert erre nekünk nagyobb es egetobb 
szükségünk van mint a budapesti kartársaknak, mert o nekik 
megvan az összekötő kapcsok, a virágzó ipartársulatuk, s nem 
messze a jövőben, csak is napok kérdése, meg lesz az uj ipar
törvény által előirt ipartestületük, a mely testület hivatva lesz 
még szorosabbá össze fűzni azon elemeket is, a kik eddig tisz
telet a kivételeknek, az ur választott népeinek tartották ma
gokat és lenézték azon becsületes és szorgalmas kartál saikat, a 
kik borotválásból merték magokat és családjukat eltartani. De 
vessünk íátyolt a múltakra az idő és viszonyok  ̂ oda fogják 
terelni az illetőket, hogy ők magok fogják a béke és collegiali- 
tás olajágát kitűzni és a szép testületnek ők lesznek legoda- 
adóbb s leghüebb támogatói.

El nem mulaszthatom egyúttal az összes kartársaim ne
vében hálás tiszteletem és elismerésemet kifejezni a bu
dapesti borbély és fodrász ipartársulatnak, különösen annak 
érdemdús elnökének Mezev Péter szaktársunknak azon paiatlan 
ügybuzgóság, és sikerdus fáradozásaiért, a melyet az uj ipar
törvény megalkotásakor kivívott, hogy minket és iparunkat a 
képesítéshez kötött iparosok közé felvették, az igaz hogy szór
ványosan akad még ma is oly szaktárs, a ki nem szereti magát 
iparosnak tekintetni, de ez csak kis töredék-e szaktársainknak. 
A a nagv többség e vívmányt lelkesen fogadta. Ezentúl a ki 
qualificatióval nem bir, üzletet nem nyithat, nem lesznek többé 
kontárok. Eddig lehettek kiélt kassirnöknek, kiszolgált őrmesterek 
s tudná az ég miféle fajtájú individiumok, kik iparunkat a leg- 
könnvebb megélhetésnek vették és a tanult szaktársainknak, 
különösen a nagyobb városokban kezéből kivették a kenyeret 
és existentiájukat veszélyeztették.

Végül bátor vagyok a budapesti borbély- és todrász- 
ípartársulatot, illetve a leendő ipartestületet vasárnapi isko
lázás ügvében felhívni. Én elismerem hogy az iparos tanon- 
ezok iskoláztatása nagyon áldásos és hogy ez által nagyon 
sok müveit és képzett iparosokat nyerünk, de az 1884-iki 
XVII-ik ipartörvény 83. §. egyik passusa azt mondja. A taní
tásra hetenkint két munka napon legalább négy óra az álta
lános ismeretek tantárgyaira, ezeken felül vasárnaponkint há
rom órai idő a rajztanitásra szabatik ki, az uj ipartörvény 
eme rendelkezését, magam is a mi iparágunkra sérelmesnek 
találom, mert tanonczainkra épen vasárnap van legnagyobb 
szükségünk, de különben is a rajzbani jártasság a mi iparágunknál 
nélkülözhető. Maga az uj ipartörvény intézkedett, hogy egyes ipar
ágak érdekei sértve ne legyenek, a mennyiben az uj ipartörvény 
85. §. igv szól: Mennyiben lehet eltérésnek helye egyes iparágakra 
nézve a 83 és 84. szakaszokban megálíapitott határozatok tekin
tetében azt a iparhatóság indokoló előterjesztésére a vallás és közok
tatásügyi miniszter a földművelés ipar és kereskedelemügyi mi
niszterrel egyetértőleg állapítja meg. Ezen szakasz értelmében le
hetne a mozgalmzt megindítani — és én megvagyok róla győződve, 
hogy eredményre fog vezetni, mert a törvény intentiója nem az, 
hogy egyes iparágaknak kárt tegyen, hanem hogv javukat és 
érdekeiket előmozdítsa illetve megvédje. Előre is bízva, biztos 
sikerben, annak idején mint precedens esetre magunk is fogunk 

j hivatkozni, az illető fórum előtt.

P rokob  A n ta l.
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K ü lön félék .
A kiállítás budgetje. A megnyitás napjáig az orsz. bi

zottság összes kiadásai 1.596.000 forintra rúgnak, mely ősz- 
szegből a hivatalos építkezésekre 1.220,000 frt (ebből az ipar
csarnokra 526.000 frt) esik. Az állami e'ölegekből, a sorsjáték
jövedelméből, továbbá a térdij- és egvéb bevételekből a lenti
kiadásokon felül 90.000 frt kiállítás 
zatos kiszélesbülését:

B e v é t e l e k :
1. Térdijak fedett tér után .......
2. Térdij félfedett és szabadtér, pa- 

villonok és állatkiállitások után
0. Belépti dij ..................................
4. Katalógus elárusitásából és hir

detésekből ....................................
5. Kézi eladási engedélvek, fényké

pek stb. után jutalék.................
6. Vendéglő, kávéház, czukrászda,

dohányeladás stb..........................
7. Sorsjáték jövedelme .................
8 . Államsegély ...............................
9. A főváros segélye ......................

1 0. Hangversenyterem ......................
11. Kerités hirdetési dijak ............
12. Az állandó épületek 50°/#-ban

való értékesítése..........................

K i a d á s o k :
1. Fakerítés, gyalogutak, rétfeltöltés
2. Parkírozás, kerti-munkák, csa

tornázás, vízvezeték .................
9. Főépület 30,000 □  méter 9 

írtjával.............................................
4. Melléképületek IC,000 Q  méter

0 írtjával.........................................
5. Díjmentes asztalok s állványok, 

kiállítási szekrények ártöbblete...
6 . Diszités .........................................
7. Légszesz és elektromos világítás
8. Irodai kiadások és nyomda

költségek..........................................
9. Administratio, fizetések és bérek

10. Örök, napszámosok, rend- és
tüzörség ........................................

11. Épületek biztosítása .................
12. Gőzgép- és kazánfelállitás, trans-

missiók és fűtőanyag................
13. Érmek és okmányok.................
14. Katalógus szerkesztése és nyom

tatása ..............................................
15. Előre nem látott kiadások........
16. Műcsarnok....................................
17. Horvát kiállításhoz hozzájárulás
18. Pályadijak ....................................
10. Házbér és butorbérlet ..........
2(). Interieurök kész té se .................
21. Vasúti szárnyvonal.....................
22. Rendőri laktanya ......................

keretének nem várt foko-

Első költség
vetés 

frt
100,000

Második költség- 
vetés 

frt
157,000

80,000
320,000 1.000,000

10,000 50,000

5,000 5,000

30.000
25.000
75.000
50.000

30.000 
125,000

75.000
50.000
18.000 
10,000

— 355,000

695,000 1.875,000

Első költség- 
vetés 

frt
45,000

Második költség 
vetés 

frt
02,500

25,000 40,000

270,000 520,000

96,000 538,100

30.000
30.000 
5,000

30.000
50.000
17.000

20,000
40,000

30.000
50.000

30,000
4,000

95.000
10.000

10,000
20,000

15.000
20.000

20,000
50,000

20,000
100,000
106,000

10,000
20,000

8,000
20,000
25.000
20.000

695,000 1.806,600

Országos fodrász szövetkezet. Az osztrák szaktársak az 
országos fodrász szövetkezetét már majdnem teljesen megalkot
ták. ügy látszik, hogv ott az egyetértés teljes mértékben meg 
van, mert alig néhány hónapja, hogy az eszme meg lett pen
dítve és máris az alakítás küszöbén állanak. Egymásután ér
keznek a prágai, insbrucki, salzburgi, znaimi stb. hasonló ipar
társulatok átiratai, melyekben kijelentik, hogv a szövetkezetbe 
testületileg belépnek. Jó volna nekünk példát venni róluk.

Sztikiskolii megnyitás. A bécsi borbély és fodrász szak
iskola április elsején nyittatott meg hat havi cursussal. Előadás 
tartatik tanonczok részére : borotválás, hajfésülés és hajnyirásból.

Üzletnyitás. Mint értesülünk f. hó 20-án Ó-Tátra-Füreden 
közbecsülésben álló szaktársunk : Prokob Antal, a nyári évadra 
úri- és női fodrász-termet nyit. Sok szerencsét kívánunk hozzá.

Fodrász segédek strájkja. Alig hogv a borbély segédek 
kapituláltak Berlinben, most meg a fodrász segédek unták meg 
a munkát, —  mert hát azt hiszik, könnyebb a dolognélküli 
élet. 700 segéd irta alá az ivet, mely szerint addig, mig köve
teléseiket — t. i. a munkadij felemelést — a mesterek meg 
nem adják, napi munkájukhoz vissza nem térnek. —  Mi azt 
hisszük, hogy az éhség majd vissza viszi őket.

Meghívó a budapesti borbély- és fodrász-ipartársulat 
nagygyűlésére, mely 1885. évi juniushó 9-én esti 8 órakor az 
egylet helyiségében (Sebestyén-tér) tog megtartatni, melyre t. 
tagtársaink ezennel meghivatnak. Tárgy: 1. Elnöki beszéd. 2. 
A rendes tagok végleges megállapitása, kik minden dij nélkül 
tagjai lesznek a testületnek. 3. A vagyon állásáról jelentés, mely 
a testületre szól. 4. Határozathozatal a társulatba való felvé
telre, mérsékelt dij mellett. 5. Határozathozatal a fodrász-ipar- 
társulattal szemben való eljárásról. — Indítványok csak 4 nap
pal a gyűlés előtt adhatók be az elnökséghez. Minthogy ez, 
utolsó társulati ülésen, egyéb határozat nem hozatik. A meg
hívottak utolsó testületi nyugtáikat elömutatni kötelesek. Kik 
még eddig be nem váltották, Reisz Antal alelnök urnái bevált
hatják. Figyelmeztetjük azon hátralékban lévő tagtársainkat, kik 
még eddig kötelezettségeiknek eleget nem tettek, ha a tentem- 
litetb közgyűlésen kitöröltetnek, a testület tagjai nem lehetnek, 
— oda csakis 25 frt befizetés mellett léphetnek be. A 124. 
törvénvczikk értelmében, minden borbély, fodrász, parokkészitö 
és hajmunkákkal foglalkozók a testületbe kényszer utján is 
tagjaivá kell hogy legyenek.

F ig y e lm e z te té s .
Figyelmeztetjük szaktársainkat, hogv Dikai István •—■ ki 

csekély ideig az elhelyezést ideiglenesen eszközölte az ipartár
sulatnál —  ezen állásától elmozdittatott, —  mit annál inkább 
tudomásul adunk —  mert a nevezett czimére beérkezett leve
leken, mint az ipartársulat titkára van megnevezve, —  holott 
ö ezen hivatalt sohasem viselte —  mintogy az ipartársulatnak 
titkára ezen lap szerkesztője.

Kérjük egyúttal szaktársainkat, hogy azon esetre, ha a 
nevezett czimére beküldött bármely pénzküldeményre visszkü- 
vetelésük volna — bennünket értesíteni szíveskedjenek.

Az ipartársulat nevében :
F ó liá k  Jó z s e f, M ezei P éter ,

titkár. elnök.

R e c e p t .
Nem csekély szolgálatot teszünk iparostársainknak akkor* 

amidőn egvszer-másszor üzleteikben szükséges anyagoknak köz
lését hozzuk. Azoknak Ilii leírását koronkint közzé tesszük. I.t 
közlünk egv minden üzletben szükséges úgynevezett »briHantin 
receptet.
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Jó és kitűnő szakálfényezöt a következőkép készítünk. 
Spermacet 6 deka 
finom táblaolaj 30 deka

összefőzve, ha lehetséges egy edénybe felforralt vizbe tenni 
olvasztásra. Ha már hidegülni kezd, rózsaillattal szagositandó.

Hajfestő szer:
melv lassan, idővel adja meg a haj vagy szakáinak a szint.

V e v é n  v.
40 gram Salpeter savanv, Wismuth oxyd.
40 » kéntej

Egy üvegbe jól összerázva, ezután S00 gram destillalt 
viz töltendő hozzá. 200 gram narancsvizzel újból lelkeverni, 
illetve jól felrázni, és használni lehet.

A mai számunkkal az összes hazai szaktársak névsorát 
hozzuk. Ha netán egyik vagy másik szak társunk neve tévedés
ből kimaradt volna, kérjük a névsor helyesbítése czéljából be
küldeni. Vagy azon esetre, ha egyik vagy másik szaktárs el
költözött, vagy üzletét beszüntette volna -— szintén szerkesz
tőségünket értesiteni szíveskedjenek tisztelt olvasóink.

Azt hisszük ezen névsorra égető szükségünk van, hogy 
ezáltal végre megállapíthassuk az összes hazai szaktársak név
jegyzékét és betekinthetés végett a tervbe vett országos bor
bély és fodrász egylet nyilvántarthassa.

A m agyarországi borbélyok és fodrászok névsora.

A b a u j-S z á n t ó (Abauj T . m.) Jánoky Albert.
A b o n y ^Pest m.) Gletz Mátyás.
A b r u d b á n y a  (A. fehér m.) Kuti Károly, Maksay Já

nos, Sikve György, Kuti Lajos.
Ad a (Bács m.) Beslin Tihamér, Pasiti György, Wagner 

Ferencz, Horvát Péter.
A d o n y  Jancsin János, Csory Ferencz.
A l b r e c h t s f l o r  (u. p. Nagy Termia) (Torontál m.) 

ilj. Csereby Péter, Gnig József, Matliiás Miklós, Wéber Mihály. 
A l i b u n á r  (Torontál m.) Reiter Károly, Krancz József. 
A l i i  os  (Temes m.) Gelcz János, Hay Mihály. 
A l m á s - K a m a r á s  (u. p. Kevermes. Arad m.) Vasits 

Demeter.
A l p á r  (u. p. Kis-Kun Félegyháza) (Pest m.) Frankulov

Péter.
A l s ó  M e t z e n z é f  (Abauj T . m. Falyár Antal.
A l s ó  n y é k  (u. p. Báttaszék Tolna m.) Endl János. 
A n t a l f a l v a  (Torontál m.) Predel János.
A p á c z a (Csanád m.) Siszler Miklós.
A p á t f a l v a  (dtto.) Szerbszky György.
A p a t i n ( Bács m.) Leindeker Jakab, Reiszma m Nándor, 

Leindeker Ernő, Gráf Jakab, Burda Antal, Leinbrecht János.
A r a d  (Arad m.) Ambró István, Alexits János, Antono- 

vits Péter, Duganics Borcsa, Gremer József, Gruber Sándor, 
Iílics Jánosné, Jakoblovits János, özv. Kapiten Anna, Lencsán 
János, Nisnyi György, Milinavits Milán, Pausenwein János, 
Krémer József, Walter Jakab, Hadován János, Stoics Simon, 
Szabligv Zsioka, Tabakovits János, Vass István, Weixelbaum 
András, Wersching Miklós, Schwellengráber Gvuláné, Pick 
Mór, Turóczy Elek, Gruber István, Duka Demeter, Deák Dániel, 
Bányai Rezső.

A r a d - S z t . - M á r t o n  (Arad m.) Maver Ádám, Töckl 
Antal, Mayer József.

A r a n y o s - M a r ó t h  Greifenstein György.

E 1 b e r t-I r s a Gergelyi Imréné.
A s z ó d  (Pest m.) Czirbusz József, Laczkovich Miklós.
A u r é l  h á z a  (u. p. Újvár Torontál m ) Mily András, Ku- 

csera Simon.
B a b a r c z  (Baranya m.) Imgrund Adám, Paky János
B a b ó c s a  (Somogy) Gyuriczki Ferdinánd.
B á c s  (Bács m.) Polaretzky Ferencz, Bertits Antal, Risz- 

mann András, Schwager Márton.
B á c s - A l m á s  (Bács m.) Kovacsek János, ICrnyeiszky 

Ignácz, Tatics József.
B á c s - F ö l d v á r  Major János, Krnyászky Vászá.
B á c s-K  e r e s z  t ú r  (Bács m.) Dzsnnya András, Kiér Jó

zsef, Dzsunyo Vazul.
B a j a  (Bács ni.) Megosi Fábián, özv. Stankovits Anna, 

Besty Alajos, Koch Vendel, Eckert János, Petkovits Pál, Do- 
linka János, Germojczky Szylveszter, Vali Lajos, Bogarosky 
Svetozár, Haska Nándor, Gáál Dezső.

Bajmok (Bács m.) Blumenthal Lajos, W olf Márton, Gu
bán István.

B a j s a (Bács m.) Neveda Pál.
B a k ó  v á r  (Temes m.) Dukhorn Antal, Lovas József.
B a 1 a t o n-F ü r e d :  Fehér Jenő.
B a l a s s a - G y a r m a t  (Nógrád m. Molnár János.
B a l á z s f a l a  (Alsó-Fehér m.) Stromayer Károly.
B a 1 m a z-U j v á r o s (Hajdú ni.) Pinczés István.

(Folytatjuk.)

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 készítői
Borbély ?
Hány éves ?
Mióta működik mint segéd?

Választ igénylő leveleknél egy postabélyeget kérünk be
csatolni.

S z e rk e sz tő i ü z e n e te k .
Álom mint házasság* közvetítő. Megbocsát, de ez már a rosznak 

is rósz. Csak nem képzeli, hogy ily drasztikus alapon valaha jutott valaki 

gazdag házassághoz. Ha hozzám elfáradni szives lesz — minden hiányt bő

vebben részletezni fogok. Ellenszenv gyümölcsei küzölhetlen. Azt hiszszük 

jobbat is tud készíteni. B a rtj’ik L. Orosháza. Köszönjük szives fárado

zását. ltosenhart A. Szalmái*. A kivánt számot elküldtük. P á n tja  Zs. 
Nagy-Várad. Güiibanm János Keszthely, Kratoclivvill Ignácz Makó, fo

gadják fáradozásaikért köszönetünket. J .  J .  B jiest. »Csak várja-várja vár
jatok ! No hát én türelmes vagvok és várok.

Nyomatott Márkus Sumunál, Budapest Nagvkorona-utcza 2Ö.





B L A Z E K  A D O L F
öl aezélárú kereskedés és mükőszörülés,

B U D A P E S T ,
P  I V .  k e r ü l e t ,  Z ö l d f a - u t c z a  í>. s z .

Ajánlja jótállás mellett gazdagon
nemű

ellátott raktárát minden-

ACZÉLÁRÜKBAN
a legfinomabb és legjobb minőségben. Kitűnő amerikai és 

’á f i  franczia homorúan kiköszörült
b e r  e t v á U a t é m b e r e t  v a s z i j  a k  a  t. ^

valamint mindenféle

O L L Ó K A T  jg
szakács-, ke-conmlikált ollókéseket, zseb-, toll-, konyha

y /  kát,, izr. vág-ók és eket, csiszolóköveket, mindenféle szabad. 
ogj dugaszbiizókat, kanalakat, kertészmíiszereket, szőlőbaltá-

kát, kávéőrlőket, a leglinoniobb evőeszközöket stb. |j|§

KöszörBskövek raktára 5"tiil kezdve csesz 'd

Mii

■Ifi

Hirdetés.
Keszthely melletti hévíz für

dőben, egy borbély és fodrász üzlet 
teljes berendezéssel és hozzátar
tozó ruhanemüekkel ellátva bérbe
adandó előnyös feltételek mellett, 

A bérbe venni szándékozók 
felvilágosítást n yernek

KRAFT FRIGYES
fo d rá sz n á l, 

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

 ̂- a legjutányosabb árakon. CA
ÜX Régi beretvák n ja k  ért becseréltetnek, úgyszintén csiszolásra jp|

elfogadtatnak. M
Tisztitópor- és kenedékraktár.

U.j szerkezetű beretvák védöfésüvel, a beretválásnál 
jobbra és balra használhatók.

Minden e szakba vágó czikkek valamint rajzszerek és sebészi y j  
műszerek is köszörülésre és simításra elfogadtatnak.

. sp*-
Legjobb minőségű amerikai gomblyuk- és 

nagyságban.
Megrendelések vidékre gyorsan és pontosan eszközöltetnek. |||

Nem tetsző áru kicseréltetik. M

szabó-ollók minden g |

1 Üzlet eladás |
Egy 50000—-60000 lakost számláló 

városban két ü/.let 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.

X
X
X
X
X
XX

Unstreitig
ist das íranzösisehe NigritineA  
V égétal das vorzügiichste H a a r- 1! 
fárbe-Mittel, fárbt dauernd und un-1 
schadlich Bárt- und Kopfhaarejj

in jede beliebige Nuance blond, braun und schwarz: 1
| Für Friseure zum Gebraucbe und zum Wiederverkauf| 
|| ara besten geeignet. |
|( Preis mit Zugeliör, Sclialen u. Bürstcn Dtz. ti, 18.— i 
jj| Preis ölnie Zngeliör Dtz. fi. 12—  |

j Stefan Dankovszky j
H aarh andlung und P arfü m erie  en gros | 

Budapest, V. Joset'splatz 2.
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m
ÜXLKT ELADÁSI illllf f i.

Budapest főváros egyik lég- 
élénkebb terén egy elsőrendű

borbély és fodrász
t Í T l Z i X j E T

családi körülmények folytán gg 
azonnal eladó. Bővebb felvi- ||t 
lágositással a szerkesztőség >•§; 
szolgál.

S
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N yom atott Márkus Samunál, fiuilapest, Nagykoronauteza 23. szám.
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