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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 elöfietéseket is ezen czi- 
men beküldeni.

Ezen kívül a vidéken a következő szaktársaknál 
lehet előfizetni:

Prokob Antal, Miskolcz.
Greifenstein György, Aranyos-Maróth.
Gaál Kálmán, Székesfehérvár.
P'ehér 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.

Tatár László, Losoncz.
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. junius 15.
Végre szent a béke!
Budapesti fodrászaink béke jobbot nyújtottak, s 

letették a gyűlölet fegyverét.
A fodrász ipartársulat f. hó 9-én tartott értekez

leten kijelentette, hogy a budapesti borbély és fodrász- 
ipartársulattal fusionál.

Beolvad alaptőkéjével és azon 15 tagjával egye
temben, kik a legutóbbi időkig tagsági dijaikat be
fizették.

íme itt a példa, hogy a mit a gyűlölet fegyve
rével keresztül vinni nem lehetett, — azt az egyetértés 
kivitte.

Bizonyára azon feltevés kerül felszínre: Megtette 
ám a kényszer.

Ezen feltevés azonban hamis alapon nyugszik.
Mert a fodrász-egylet tagjai egyelőre az ipartár

sulat és nem a testület tagjai közé sorakoztak — 
mely utóbbinak törvénynél fogva szükségkép tagjaivá 
kell lenniük —  mig az ipartársulathoz járulni kötelesek 
nem voltak.

Mindenesetre üdvözölhetjük őket — s mint eL 
nökölő Mezey Péter megjegyezte: nem lesz okuk pa
naszkodni, hogy a fodrászatot — a borbélyok háttérbe 

I 'hajtják szorítani — sőt ellenkezőleg, azt ápolni tö
rekednek — mert ez hazánkban sokkal zsengébb, sok
kal fejletlenebb emennél; -— s minthogy e kettő 
egymástól elkülönítve alig képzelhető, — egyiknek ép
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úgy mint a másiknak érdekében áll annak tökéles- 
bitése.

Hisz az ipartestület alapszabályai parancsolják azt.
»Csak az a borbély szó ne lenne legelöl a tes

tületi czimberu —  szólal fel egy hang az értekezleten.
Ugyan szaktárs ur mondja meg: micsoda előjogai 

vannak a fodrászatnak, hogy elöl parádézzék? Az 
tán, hogy édes hazánkban alig 2 —300 alaposan kép
zett fodrász van — mig ellenben a borbély iparágról 
elmondhatjuk, hogy 4 — 5000 szakemberével a kül
földdel minden tekintetben versenyezhet.

De ha nem is igy volna, — még akkor sincs 
miért fenakadnunk ily csekélységen, — mert mint 
már említettük — majdnem minden fodrász egyúttal 
a borbélymesterséget is iizi, — s igy nagyon termé
szetesen borbély is —  s mint ilyen, — mi oka van 
azt a czimet gyűlölni.

Tán azért — mert az többet jövedelmez...........
A borbély ipar, ép úgy mint a fodrászat a leg

elsők egyike — s mint ilyenek csak büszkeségünk 
lehet, s nem kell a felett álmélkodnunk: melyik szebb 
hangzású.

Megfér egymás mellett mind a kettő igen szépen
— nem bántja az egymást.

Az a íödolog, hogy mind a kettőt megbecsüljük
— és törekedjünk felvirágoztatására.

Mire most már alapos a reményünk, — mert 
meggyőződtünk arról — hogy azon huzavona, mely 
eddig szaktársaink között napirenden volt —  meg
szűnt, — melylyel azt hisszük a szomorujáték felett 
legördült a cordina — hogy újólag egy vígjátékhoz 
felvonassék.

Kívánjuk is, hogy ezen béke legyen oly tartós, 
melylyel a küszöbön álló testület megalakításához vig 
kedélylyel és egyesült erővel foghassunk — és mi 
teljesen meg vagyunk arról győződve, — hogy ily 
kezdettel munkánkat a siker fogja követni.

A  k é p e síté srő l.
Miskolcz város borbély és fodrász iparos társaink —  iparunk

nak a képesített mesterségek közé sorozása alkalmából, csekély 
személyemnek mondanak köszönetét. Igaz, hogy ebben talán 
nekem is van csekély érdemem, de azt kérdezem barátaimtól, 
ki nem tette volna meg ezen kötelességet, ha azon helyzetbe 
jut, hogy alkalma van ezen ügyben felszólalni.

Bár ki is megtette volna.
Talán sokkal többet is ennél. —  De legyenek elnézök 

üzlettársaim, én csekély erömhöz képest többet eddigelé nem 
tehettem, a mit tettem csak kötelességem parancsolta.

Ezen elismerés nekem balzsamot csöpögtet szivembe és 
ösztönöz újabb munkaerőre ; mert nincs a világon fájdalmasabb, 
mint a hálátlanság akkor, mikor valaki egv ügyért önzetlenül 
küzd, fárad, éjjel nappalt feláldoz arra, hogy a borbélyság meg- 
érdemlett magaslatára emeltessék. Ha isten megsegít és barátaim 
támogatását továbbra is birom, talán sikerül egvesült erővel 
kivívnunk azt, hogy ipar águnk felemlitése alkalmával nem 
fogunk pirulni, hanem büszkén elfogjuk mondani:

Én borbély iparos vagyok !
Manapság azonban nemcsak borbélynak, de egyszersmind 

jó fodrásznak is kell lennünk. A mai visszonyok megkövetelik, 
hogv mindkét iparágban haladjunk. Ezért voltunk rajta a bu
dapesti borbély és fodrász ipartársulat kebelében, hogy egy 
szakiskola állítassák fel, hol segédeink a fodrászatban kellő gya
korlatot szerezzenek és alkalmazhatók lehessenek bármelyik 
előkelő üzletben. Mondhatom, hogy már az első évben oly 
eredményt mutatunk fel, hogy a borbély segédek közül szá
mosán oly kiképeztetést nyertek, hogy az első üzlettulajdonosok 
büszkeségeivé váltak.

A második, harmadik évben meglátszott, hogy titkos 
kezek működnek közre, ezen szép siker megsemmisítésére.

Hogy kik voltak és mennyiben érték el czélukat, mutatja, 
hogy ép az, ki megbízottjuk volt, daczára elismerésünknek, 
mellyel elsőnek nyilvánitatott, elégedetlenségét nyilvánította és 
a vizsgálatot megzavarta, ugv annyira, hogy ez alkalommal 
semmiféle irányban kitüntetések kioszthatók nem voltak.

Azonbcn újabb törvényeink életbeléptetése alkalmával 
azt hiszem mind ezen alattomos ármánykodás, mind pedig 
az idegenkedés a borbély és fodrász ipar iránt tökéletesen meg
szűnt. Megszűnt pedig azon oknál fogva, mert iparágunk a 
képesített iparhoz tartozván, azt minden bábaasszony, szabó, 
asztalos mester nem űzheti, hanem csakis egyedül tanult borbély 
és fodrász mester.

No már pedig azt hiszem, hogy minden tanult iparos, 
tanult iparának tiszteletet tud adni: különösen, ha azt oly 
magas lókra tudja kiművelni, hogy a müveit iparosokkal egy
általában megállja helyét.

A borbély ipar magában véve alig hiszem, hogy 
képesítést nyerhetett volna; ez csakis a fodrászattal való össze- 
csatolással volt elérhető. E két iparág külön-külön töobé nem 
képzelhető, nem pedig azon oknál fogva, mert mindegyiknek 
megvannak a maga fogyatkozásai. A borbélyipar kiegészítő része —  
a vérvétel manapság csak a ritkaságokhoz tartozik az élőbbéni 
évekhez képest. Hogy mi okozta ezt, erre még majd alkal
milag vissza térek.

A fodrász ipar is rendkívül sokat vesztett, részint a szabad 
ipar, részint a divat miatt. Szóval a két iparág, csak úgy állhat 
fenn, ha együtt müvehetik és kezeltetik. Ezért kellett okvetetlen 
odatörekednünk, hogy külön ne szakittassék és a törvényben 
együtt soroltassák a »Qualificalt« iparágak közé.

Örvendetes eseményképen kell felhoznom, hogy Buda
pesten immár csak egy szakunkbeli ipartársulat létezik, mely

ugyan mint ipartársulat: de néhány nap után már mint 
»Ipartestület« fogja működését megkezdeni.

Most azonban a testület dolga lesz saját ügyét úgy vinni, 
mint azt iparágának fejlődése megkívánja. Ha ezt elfogja mu
lasztani, csak elöljárói hanyagságának lesz felróható.

A törvények felruházzák a testületeket hatósági joggal. 
Már pedigbatósági joggal működő testületek sokkal többet tehetnek, 
mint egy kaszinói joggal felruházott ipartársulat, és azt hiszem, 
hogy mind ennek daczára, hogy ily csekély jogokkal vagyunk 
felruházva . még ellenségeinknek is el kell ismerni, hogy megtettük 
azt, a mit csak tenni lehetett.

Meglátjuk az újabb kor vívmányait és az újabb erők mi- 
képeni működését.

De már előre is jelezzük, hogy csak egyetértéssel, köz
ei óvei lehet előre haladni és édes mindnyájunk érdekeit ki
vívnunk.

A lezey P éter .
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A  h a j b eteg ség eirő l.
Lipcsében igen érdekes felolvasást tartott Dr. Startin nevű 

sebész a fenti themáról —  egy fodrász értekezleten.
Ezen felolvasást kivonatosan a következőkben adjuk:
»Uraim én nagyon örvendek, hogy értekezletükön meg- 

megjelelenve felolvasást tarthatok, annál inkább, mert azt hiszem 
Henrik országlása óta —  ki a sebészetet az önök mestersé
gével azonositotta — sohasem tudott a rokonrzenv kölcsö
nössé válni.

Mint mindnyájan tudják 1361-ben IV. Eduárd ország
lása alatt egyesittettünk és én úgy hiszem ma is egyesültünk, hogy 
ezen tárgyban nézetemnek kifejezést adjak, —  Én a haj és a 
bőrbetegségről — a mely a hajra hatással bir —  fogok ér
tekezni.

Egy régi jó közmondás »Mens sana in corpore sana«, vagyis : 
»Ép testben ép az ész«!

Mondjuk tehát: »Egészséges haj, egészséges bőrön«. Mert 
az tény, hogy szép haj csak egészséges bőrön található.

A haj ás a fejbőr betegsége —  mely a hajat tönkre teszi 
igen sokféle, úgy hogy ezek mindegyikéről felolvasást tart
hatnék.

A haj — legyen az férfi vagy nő, öreg vagy ifjú, a leg
főbb dísze az emberiségnek —  és a szépség nélküle nem kép
zelhető, és mégis mily kevés gond fordittatik ápolására.

A haj betegségei a következők:
1. Legema a fejbőrön.
2. Faon a fejbőrön.
3. Impetigo a fejbőrön.
4. Macbus Pedicularis, vagy a tetvesség.
5. Pitvriasis a fejbőrön.
6 . Psoriasis a fejbőrön.
7. Lupus a fejbőrön.
8. Rák a fejbőrön.
9. Svplibis a fejbőrön.
10. Svcosis a szakáiban.
Ezek —  habár nem mind —  de mégis többnyire a fejbőr 

betegségei, —  a melyek a haj növésére hatnak.
A haj betegségei a következők:

» 1. Alapecia.
2. Syplitic Alypecia.
3. Kukacz a haj és fejbőrön.
4. Faous hajbetegség.
5. Trichorexis nodosa vagy Piedra.
6 . Göndörített haj.
7. Plia polonica.
8 . Parasatic Sycosis a haj és szakálon.
9. Parasitic Affectio a hajon és szemöldökön.
10. Hajkihullás.
11. Hajhasadás.
A haj betegségen kívül a haj fejlődéséről is óhajtok szó

lam, szin, chemicai állománya, éghajlat, öszüfés, kopaszodás, 
s'.bröl.

Mielőtt a haj különböző betegségeiről beszélnék, szüksé
gesnek látom röviden a bőr és haj fejlődését ismertetni.

A bőr három főrészből á ll:
1. A külsőbör, a vékony bőr vagy Epidermis.
2. A Rete-Mucosum vagy Rete-Malfigii (ez utóbbi nevét 

felfedezője után kapta) a hol a különböző emberi faj színei 
vannak.

3. A tulajdonképeni bőr, Cutisvera vagy Dermis.
Az emberek zsírt és izadtságot tartalmazó mirigyei is 

vannak, melyek nagy szerepet játszanak felolvasásomban.
A haj a bőrrel erősen el van pólyázva, melyből az kinő 

és kezdetleges növése alkalmával a tenyér és talp kivételével 
az egész testet befedi.

Nagyitó üveggel tekintve hengeralakunak tűnik fel és át-

mérete egész végig egyenlő. Aközepen egy barna vonal vonul végig 
mely az úgynevezett velős részt mutatja ez a gyermeknél, több
nyire hiányzik, mely több vagy kevesebb kamrácskával bir. 
Szint nem tartalmaz, mint ennekelötte vélték, —  mert be van 
bizonyítva, hogy át nem látszó tömeg. A külső rész, mely a 
centrumot körül veszi szálkás. Ezen külső résznek köszönheti a 
haj ruganyosságát, erősségét és szinét. A haj —  hol a bőrrel 
érintkezik, hagyma alakban végződik, — és ez minél mélyebben 
hatol a bőrbe, annál erősebb a haj.

A midőn a haj a bőrön keresztül tört, egy hólvagocska 
alakba van, melyet bőr takarónak tartanak; az alsó részen 
a holyagocskák ápolására a véredényekböl nyert nedvvel 
közvetíti.

Ebből láthatjuk, mily szoros összefüggésben áll a haj a 
bőrrel és mily fontos arra, hogy az egészséges legyen, mert a 
vér szabad keringése ennek közvetítésével a hajat táplálja.

iFolyt. köv.)

L e v é l a  sz e rk e sz tő sé g h e z .
Nagy-Mihály, 1885. junius 2-án.

Tekintetes szerkesztő u r !
Becses lapjának második száma oly örömet okozott ne

kem, hogy nem tudok kifejezést találni, azon öröm tolmácso
lására önkéntelenül egy óhaj lebbent el ajakamról: hogy az Isten 
adjon ezen lapnak hosszú életet és azon megpendített szép esz
mének valósulást, hogy mi Magyarországban lakó borbély és 
fodrászok egyetértésben éljünk és egymást támogassuk ép úgy, 
mint az ország más szakban működő iparosai. így talán mi is 
segíthetünk bajunkon, de ha továbbra is ellenséges viszony ural
kodik közöttünk, sohasem fogunk sérelmeink ellen küzdhetni, 
és ha azon szép eszme megvalósulna, a melyet Mezey Péter 
szaktársunk megpendített, t. i. egy országos borbély és fodrász 
értekezlet létesítése, akkor talán lehetne egy országos egyletről 
is tanácskozni, a mi igen üdvös dolog lenne.

Maradtam kiváló tisztelettel
M alatin szky  L á sz ló .

borbély.

Tekintetes szerkesztő u r !
A magyarországi borbélyok és fodrászok lapjának mind 

a mutatvány, mind pedig az első és második számát meg
kaptam.

Mint collegám Mészáros Győző barátom mondja, hogy 
nem lel szavakat, a mellyel örömének kifejezést adhasson, — 
azt elhiszem, mert magam is úgy vagyok vele. A midőn a 
mutatványszámot kezeimhez kaptam, Borbélyok és fodrászok 
lapja czimet olvastam — örömöm oly magasra fokozódott, mint 
karácsonykor a gyermeknek a ki karácsonfát látva, nem terjed 
figyelme semmire, nem akar ott látni egyebet, mint a fán égő 
vékony gyertyácskák fényétől megvilágítva, a neki szánt aján
dékot. — Eltűnt előlem is azon napon minden lap értéke, csak 
ezt forgattam, csak ezt, —- mert ez a mienk. —  Én részemről 
el is mondhatom, hogy nekem igen kellemes élvezetet nyújtott 
és megvagyok győződve, hogy ezután is nyújtani fog.

Büszkén is mutogattam városunkban mindenkinek, i me! 
meg van a mienk is.

Ennek már régen meg kellett volna lenn', de a közmondás azt 
mondja: »a mi késik, nem mulik«, hanem most már szaktársak 
— tőlünk függ egyedül, hogy ezen lap virágozzék.

Részesítsük ezen magasztos eszmét, a mely pusztán saját 
érdekeinket van hivatva védeni —  támogatásunkba, sorakozzunk 
önkényt azon zászló alá — a hova jelenleg nem késztet ugyan
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senki, —  de a mely zászló alatti hadseregnek olyan parancs
noka és jóakaró vezetői vannak, mint a jelenlegiek, oda azt hiszem 
nem is kell biztató szó, úgy hogy e nélkül is örömmel ragadjuk 
meg az alkalmat és csoportosulunk zászlója alá tömegesen, 
adjuk bizalmunkat, sőt kérjük, hogy a mint megkezdték védeni 
régi jogaink visszaszerzését, mindaddig működjenek e téren, 
hogy azt, ha csak lehetséges keresztül is vigyék.

De szaktársak ez is csak úgy lehetséges, ha egyesült erővel 
egyetértöleg támogatjuk egymást, —  sok kérelmezőnek több 
adatik, —  sok lúd farkast győz.

Isten éltesse az elnökséget, csak előre !
Losoncz 1885. Junius 8 .

T atár L á sz ló ,
borbély és müfogász.

Zala-Szt.-Groth, 1885. junius 10.
Tekintetes szerkesztőség!

Azt hiszem nem lesz érdektelen, most midőn a sebészet 
a borbélyok kezéből elvétetett —  felhozni azon körülményt — 
miképen jutottak a borbélyok a sebészet gyakorolhatásának en
gedélyéhez.

A közép században a gyógyászat és sebészet gyakorlata 
majdnem egész Európában kizárólag a szerzetesek és zsidók 
kezében volt.

Azonban a toursi egyházi zsinat a papoknak s szerze
teseknek azon oknál fogva, hogy minden véres műtétet a 
szentegyház utál —  a sebészi véres műtét eltiltatott.

így került ennek gyakorlása a borbélyok birtokába, — 
kik átlátva, hogy ez iparuk keretébe illő —  a sebészet gyakorlását 
magukévá tették.

Francziaországban a borbély czéh felállításával egyidejűleg 
1006-ban a rounei érsek Vilmos a szakálhordást megtiltá.

Ettől kezdve a borbélyok és fürdösök birták a sebészet 
gyakorlatát, mely még a mai napság is itt-ott fenáll, mely 
azonban csak foghúzás, érvágás köpülyözéséhez hasonló műtétekre 
szorítkozik.

Most pedig az orvosi kar azon működik, hogy mindez, 
mely századokon keresztül, kiváltságaink közé tartozott, elvé-

T Á R C Z A .
S ik erü lt o p e rá cz ió .

— Karczolat. —
A  városban szerte-széjjel egyébről sem beszéltek, mint 

Dengi borbélymester urambátyám sikerült operácziójáról, 
melyet a számtanácsos a halántékján levő mogyoró nagy
ságú bibircsokján végrehajtott. Pedig soha életében nem 
járt a klinikára, az orvosi tudományhoz pedig csak annyi
ban konyitott, hogy világosan tudta, miszerint megárt a 
tyúkszemnek, ha rátipornak ; (ennyit különben minden jóra- 
való ember tud, a ki nincsen tyúkszem hijján) hogy miké
pen sikerült néki ez a világra szóló műtét, azt ugyan a 
számtanácsos ur tudná legjobban elmondani, de majd meg
kísérlem én is.

Ha a számtanácsos ur Dengi uram fodrász termébe 
lépett, rettegés fogta el mind a három borbélysegédet a 
princzipális úrral egyetemben. Egyik sem merte — borbély 
nyelven mondva: »kiszolgálni« •—■ csak néztek egymásra, 
a szemével nógatta egyik a másikat, miután azonban nem 
indult sem ez, sem amaz, valamennyien a mesterre néztek, 
akár csak ha könyörögtek volna: uram, kegyelmez meg 
nekünk. Dengi uram nem tehetett okosabbat, minthogy szó 
nélkül magára vállalta a számtanácsos ur megborotválását, 
különben ki volt téve annak a veszélynek, hogy a legé

tessék __ illetve azon rendelet bocsáttatott közre, mellyel
orvosi rendelés nélkül ezen műtétek általunk nem eszközölhetök.

Pedig mint nálunk —  kisebb városokban — a hol a-, 
orvosok gyakran a vidéken elfoglalva egész napon át távol vannak 
—  megeshetik és mégis történt már — hogy hasonló műtét 
hiányában —  az emberiségnek egy-egv szerencsétlenül járt tagja 
kiszenvedett.

Ebből kiviláglik, hogy azon felhívás, mely egy borbély es 
fodrász értekezlet megtartását czélozza, mily szükséges sérel
münk orvoslására.

Bizalommal fordulok tehát tisztelt szaktársaimhoz azon 
kéréssel, hogy tekintsék ezen e'rtekezletet oly eszközül, mely 
érdekeiket van hivatva előmozdítani s ne elégedjenek meg azzal, 
hogy távolról kisérik, hanem jelenjenek meg minél nagyobb 
számmal. Vegyenek élénken részt, járuljanak eszméikkel és ta
pasztalataikkal a kitűzött kérdéshez. S erre legyen szabad azt 
válaszolnom, hogy a gondviselés az igaz ügyet figyelem nélkül 
nem hagyja. A szeretet szavával szólok önökhöz szaktársaim.

A kölcsönös szeretet kapcsán egymást kölcsönösen segitsük 
mely bizonyára meghozza jó gyümölcsét, mely édes megelé
gedéssel fog eltölteni mindnyájunkat, mert mindnyájan fára
doztunk érette.

Maradván tisztelettel
H orváth  F eren cz , 

borbély és sebészi üzletvezető.

Igen tisztelt szerkesztő ur?
Becses lapjának 4-ik számában közölt Prokob Antal ba

rátom és szaktársam levelének azon részére, melyben elisme
rését fejezi ki a budapesti borbély és fodrász ipartársulatnak, s 
különösen annak érdemdús derék elnöke Mezey Péter szaktár
sunknak azon páratlan ügybuzgóság és sikerdús fáradozásaiért, 
a melyet az uj ipartörvény megalkotásakor kivívott az által, 
hogy minket és iparunkat a képesítéshez kötött iparosok közzé 
felvettek, igaz hogy szórványosan akad még ma is oly szaktárs, 
a ki nem szereti magát iparosnak tekinteni, de ez csak kis töre
déke szaktársainknak, mert a nagy többség e vívmányt lelkesen 
fogadta s. a. t. ■— némi szerény észrevételem volna, ha arra 
az igen tisztelt szerkesztő ur becses engedelmét megnyerhetném.

nyék sztrájkolnak, a sztrájkolás pedig egy magán ember 
üzletében több galibát csinál, mint a nihilizmus Muszka
országban, az anarchia Némethonban és az antiszemitizmus 
nálunk.

Az igaz hogy volt is oka minden borbélynak a szám- 
tanácsos úrtól félni, a ki különben igen jámbor férfiú volt, 
még a légynek sem vétett, ha csak ott nem alkalmatlan
kodott a már emlitett bibircsók tájékán, de miután a bo
rotvának okvetlen kellett, hogy valamikép közelebbi isme
retségbe lépjen vele, nagyon természetes, hogy mindenkit 
szívesebben látott, mint a borbélyt, mindenhol szívesebben 
megfordult, mint a borbély termében. Az utczán és otthon 
szelíd volt, akár csak a legszelídebb bárány, azon perczben, 
hogy a fodrász terembe lépett, egyszerre ingerült, dühös 
és izgatott lett. A  borbély segédeket valóságos hóhéroknak 
nézte, a helyiséget pedig rendesen purgatorium név alatt 
emlegette. A  borotfálás közben folyton izgett-mozgott, mint 
a kiről azt szokják mondani, hogy nem fér meg a bőrében, 

; és nyakra-főre Ígérte a poflevest és más egyéb hasonló 
J »borravalót« annak, a ki borotválás közben megsérti a bi- 

bircsókot.
Már most tessék a borotváló lelki állapotát elképzelni.
Dengi uram nem győzött eleget sóhajtozni!
Milyen boldog az, kinek nem kell törődnie senki 

tyúkszemével, de legisleginkább a számtanácsos ur bibir- 
csókjával! Mindig úgy rémlett előtte, hogy ez a bibircsók
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Előre kijelentem, hogy én nem tartozom azon »szórvá- 
nyosan akadó kevesek köze, kik nem szeretik magokat iparo
soknak tekinteni,« sőt ellenkezőleg az ipartörvénvnek s az abból 
kifolyó társulásnak, illetve a magyar ipar felvirágoztatá
sának én is egyik igénytelen tagja voltam mindég, azt megmu
tattam az 1872. évi ipartörvény keletkezőével is, a midőn Sá
rospatakon az általános ipartársulatok legelsőbbikét alakítottam, 
s annak mint elnöke éveken keresztül működtem. Mint ilyen 
tehát osztozom Prokob Antal barátom elismerésében a budapesti 
borbély és fodrász ipartársulatot s annak derék elnökét illetőleg, 
de azokat sem tudom elítélni, kik nem szeretik magokat ipa
rosoknak tekinteni es nem rajongnak azon nagv vívmányért, 
hogy őket a képesítéshez kötött iparosok közé lefokozták, meg
mondom, hogy miért.

Nagyreszt becses szaklapunkból győződtem meg arról, 
miszerint szaktársaimnak egyhangú kívánsága egv országos érte
kezletnek megtartása, a hol számos sérelmeinknek miként leendő 
orvoslásáról lenne szó. A z tűnik ki továbbá szaktársaim egyhangú 
nyilatkozataiból, hogy legnagyobb sérelmeinket a kisebb sebészi 
műtéteknél; az orvosok kenyéririgysége következtében történt 
elvétele képezik.

Azt kérdezem már most Prokob Antal barátom és szak
társamtól, van-e joga egy iparosnak az orvosi szakmába vágó 
kisebb sebészi műtéteket magának vindicálni ? ilynemű kérelmével 
nem-e teszi ki magát azon országos értekezlet nevetség tár
gyának és miként véli Prokob Antal barátom összeegveztet- 
hetönek ezen két körülményt azon régi közmondás értelmében 
hogy a kecske is jóllakjék, de a káposzta is megmaradják ?

Én megvallom, hogy erről már sokat gondolkoztam, de 
a józan ész fogalma szerint összcegyeztethetönek eme két kö
rülményt másként nem tudom, csak úgy, hogv a ki sebész, az 
nem iparos, és a ki iparos, az nem lehet sebész.

A tisztelt szaktársak pedig az országos értekezleten sem 
többet, sem kevesebbet nem akarnak kérelmezni, mint azt, 
hogy mint eddig, úgy ezután is a kisebb sebészi műtéteket gya
korolhassák.

Előre gyanitom, hogy mi lesz eme kérvényükre adott 
válasz, az tudniillik, mit fentebb is emlitettem, iparos vagy, ne 
kontárkodj, menj haza, s élj a miből tudsz, mert az országos

még végzetessé válik reája nézve. Nem is csoda, hogy 
minden második éjjel vele álmodott, hogy mindenütt és 
mindenhol csak bibircsókot látott maga előtt. Ezer szerencse, 
hogy volt a ki szomorúságában vigasztalta, mert Trézsi 
asszony értette a módját, — némelyik falusi plébános se 
külömben.

Sohse búsulj kedves férjem, — szokta mondogatni — 
búsuljon a ló, elég nagy a feje. Kisüt még mi reánk is a 
boldogság napja, megsegít az isten és megszabadít a szám- 
tanácsos ur bibircsókjától mindörökké, ámen !

Dengi uram sóhajtott, a mi annyit jelentett, miszerint 
nem tudja hogyan és mikép.

Trézsi asszony értett belőle annyit, a mennyit dukált.
— Llogyan ? ■— szólt mosolyogva és szokás szerint 

férje vállára ütött — Hát csak úgy, váratlan, hirtelen. Ide 
nézzen kelméd, ha van szeme, és örüljön, ha van szive! 
Tudja-e mi ez?

Trézsi asszony valami piros ezédulát lobogtatott a le
vegőben.

— Lutri ezédula, vesszen el a hol csak egy ija-fia 
van ! Minden megtakarított összeget oda rakod te asszony. 
Aztán mennyit adtál érte, valld ki n o!

—  Sokat, nagyon sokat! Van róla tudomásod ugy-e 
galambom, hogy már két hónapja vissza fogom dohány és 
szivarra szánt pénzedet. Te abban a hiszemben voltál, hogy 
valami inde-bindét szándékozom magamnak vásárolni a

közegészségügyi tanács, az illető miniszternek ezt tanácsolta cs 
ezzel szaktársaimnak majdnem fele —  tehát nem kis töredéke 
— megszűnt élni, mert ha a vidéki kisebb városokban sebészi 
műtéteket nem gyakorolhat, a borbélvságból magából meg 
nem élhet.

Azért ha Prokob Antal barátom és szaktársam eme két 
körülményt összeegye: tethetönek véli és azokat, kik a jövőt oly 
sötét színben látják, lelvilágositani, illetve meggyőzni szives 
leend, úgy fogadja előre hálás köszönetemet, mert akkor ama 
».szórványosan akadó töredéket« nyugtatja meg, kik az iparos
ságnak a maguk szakmáját illetőleg nerc tudnak olyan nagyon 
örülni.

Sárospatak 1885. junius 13-án.
P elsá r  Já n o s .

E g y le ti  ügyek .
J e g y z ő k ö n y v .

Felvétetett Budapesten, 1885. évi junius hó 9-én a bu
dapesti borbély és fodrász ipartársulat és budapesti fodrász ipar
társulat részéről kiküldött együttes bizottsági üléséről.

Elnök : Mezev Péter, titkár: Pollák József. Jelen voltak : 
Biber Károly, Gábrits Péter, Nedelkovits János, Macher Károly 
a fodrász ipartársulat részéről, —  Mezev Péter, Reisz Antal, 
Staubach Boldizsár, Kollárovits József, Joszt Péter a budapesti 
borbély és fodrászipartársulat részéről.

T  á r g y :
Mezev Péter a bizottság elnöke előterjeszti, hoj y az együttes 

bizottsági ülés czélja az, miszerint megállapittassék: vájjon a 
fodrász egylet tagjaival és alaptőkéjével óhajtana-e a budapesti 
borbély és fodrász ipartársulat kebelébe belépni, —  oly meg
jegyzéssel, hogy ez által az ipartestületnek minden belépti-dij 
nélkül tagjai lehetnek.

A fodrász egylet fennebb megnevezett kiküldöttei kije
lentik, hogy hajlandók és egyúttal az egylet feloszlásáig fizető 
tagjaiul bejelentik: Kis Libor elmük, Gabrics Péter alelnök, Biber 
Károly pénztárnok, Seregély Zsigmond titkár, Macher Károly, 
Nedelkovits János ellenőr; továbbá Dorits Márkus, Grcsz Antal,

megtakarított összegből és készséggel lemondtál a dohány
zásról, hej pedig................. most veszem csak észre, hogy
megcsaltalak édes férjem !

Dengi uram még csak egy rósz szóval se bántotta meg 
feleségét soha! Most is szemrehányás helyett vigasztalni 
kezdte.

— Jól tetted édes fiam, magam is azt hiszem, hogy 
nyerni fogunk, bár többet tettél volna; miattam akár egy 
ötös bankót.

— Fia csak egy ötös lett volna! — sóhajtott Trézsi 
asszony, akkor még hagyján ! Újdonatúj ropogós tizes bankó 
sirt oda galambom, a szivem is könyezett utána! No de 
mindegy! Nyerni fogunk lelkem ! én mondom azt, l'rézsi 
asszony, én, én !

— Tizes bankó, egy eleven tizes bankó, Jézus Mária! 
így szörnyüködött magába Dengi uram, — egy tizes bankó, 
most aztán mondja nékem valaki, hogy az asszonynak szive 
is van ! Ingerülten tenpergett be a fodrász terembe és csak 
arra az egyre kérte a mindenhatót, hogy most az egyszer 
be ne vezérelje a számtanácsost valahogy.

Akár kellett, akár nem, a számtanácsos .egyszerre 
csak ott termett.

— Alázatos szolgája!
— Kérem csak óvatosan — igy kezdte a kelletlen 

vendég — csak óvatosan, mert ma szörnyen ideges vagyok. 
Egyetlen egy számadásom sem vágott. Ha megsért, irtó-
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Jager Gusztáv, Fóliák Gábor, Koch Ede, Littmann Antal, Steiner 
Ede, Berényi Lajos, Leimstádter Károly ezeket a fentnevezett 
borbély és fodrász ipartársulat kiküldöttjei, tagokul elismerik.

Á fodrász egylet kiküldöttei továbbá jelentik, hogy az 
ipartársulat kebelébe 425 frt 08 kr. készpénzzel és annak több 
évi még meg nem állapítható kamataival.

Tudomásul vétetik.
Egyúttal elfogadják a budapesti borbély és föd ász ipar

társulat azon feltételét, hogy az ipartársulati dijat, ez évre az egy
letnek fennebb nevezett tagjai már fizetik.

Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.
Budapest 1885. junius hó 9-én.

G abrits P éter ,
borbély ipart, alelnök.
A lacher K á ro ly .
N eJelk o v its  Já n o s .
B ib er  K á ro ly .

P o llá k  Jó z s e f., 
titkár.

K ü lönfélék .
Fodrász Ünnepély. A német fodrász és paróka készítők 

országos egylete f. hó 27-étől egész 29-ig nagy ünnepélyesség
gel alakul meg Lipcsében Az előleges ünnepi műsor a kö
vetkező lesz: Julius 26-án a Prussehoz czimzett szállodában a 
szaktársak fogadtatása, —  27-én d. e. 9 órakor az értekezlet 
kezdete; délben egyszerű ebéd; este bankét és tánczvigalom 
a fentemlített szállodában, 28-án d. e. 9 órakor az értekezlet 
folytatása; ebéd a kristály palotában ; gondola séta Connevitre, 
29-én d. e. 9 órakor a szükséghez képest az értekezlet bere
kesztése.

Az ünnepnapi munkaszünethez. A berlini szaktársak 
a f. hó 11-én tartott választmányi ülésen elhatározták, hogv 
üzleteiket, vasárnap és ünnepnapokon d. u. 3 órakor közaka
rattal bezárják.

Tiiz egy fodrász üzletben. Mager István budapesti fod
rász üzletében lámpa robbanástól tűz keletkezett és a kiraka
tot minden benne lévő anyaggal együtt tönkretette.

zatost művelek. Vigyázzon, mert nem állok jót magamért! 
Megértett ?!

Ez is ingerült állapotban, amaz is, már ilyenkor jobb 
meleg kását fújni, mint borotválni!

Mindazonáltal Dengi uram hozzálátott türelemmel, vi
gyázattal, nem is történt volna semmi néven-nevezendő 
szerencsétlenség sem, ha — — — —

Jaj ez az asszony, ez az asszony!
Lelkcndeve szaladt be a konyhából és olyan szeren

csétlenül talált a szerencsétlen a mesterünknek — szokás 
szerint —  a vállára ütni, hogy Dengi uram keze kisiklott 
a rendes kerékvágásból és annak következtében a borotva 
besiklott a számtanácsos ur bibircsókjába, ketté vágta azt 
clannyira, hogy Dengi uram nem győzte a sebet vízzel és 
törülköző kendővel.

Pedig' csak azt akarta Trézsi asszony mondani, hogy 
a lutrin nem nyert.

A  számtanácsos ur elájult, a mester pedig — no de 
mi is telhetett volna tőle egyéb — dühében ugyancsak oda 
talált ütni kedves hitestársa — vállára. Véletlenül éppen 
oda talált.

— Nesze te meggondolatlan!
Zokogva vánszorgott ki szegény Trézsi asszony. Dengi 

uramnak pedig helyén volt a szive, nagyon meghatotta "a 
felesége könnye, utána vánszorgott.

Hogy mi történt a konyhában, azt csak gyanítom,

18S5.

Megjutalmazott szolgálat. A kincsem sorsjegy irodája 
ez év kezdetén megkereste a bécsi fodrász egyletet, hogy a 
fodrász termekben leendő eladásra —  sorsjegyeit közvetítse — 
minek a nevezett egylet készségeseen eleget tett — úgy hogy 
a leszámolás alkalmával az egylet pénztárába 139 frt 05 kr. 
elárusítási díjat jövedelmezett. Mi úgy tudjuk, hogy, ezen kin
csem sorsjegy irodája Budapesten létezik — miért_ nem kereste 
meg azitt lévő ipartársulatot is ennek eszközlésére ? Azt tán ők 
maguk sem tudják megmagyarázni.

Szép biztatás. A borbély üzletben egy vendég: Uram 
mielőtt koporsóba tesznek —  meghagyom végrendeletileg, hogy 
Ön előbb megborotváljon! borbély: Miért ? Azért, mert hátán, 
tetszhalott lennék — az ön borotválása biztosan életre hozna.

A kiállításról. Az országos iparkiállításra csak úgy özön- 
lik a nép —  úgy, hogy egy-egy ünnepnapon az óriási terüle
ten —  s igy különösen az iparcsarnokban ember ember hátán 
áll. De hisz nem is csuda, mert kiállításunk ugyancsak megér
demli a bámulást. Ott látjuk fodrászainkat is.képviselve. így különö
sen, lapvezérünk? Dankovszky István kiállított tárgyaiért megér
demli a dicséretet. Kiállítása különösen a paróka különlegességre 
szorítkozik. Szekrénye 2 □  méter nagyságú helyet foglal el. Benne 
öt viaszbábu van elhelyezve, melyek egyikére szőke haj van illesztve 
—  tüllbe kikészítve, —  de oly művészileg, hogy a legvizsgább 
szem is azt hinné, hogy a haj a viasz bábuba van illleszlve — 
továbbá egy drb halászt ábrázoló bábu fejére színházi paróka 
van illesztve, szintoly müvészeesen gazéba feldolgozva, —  majd 
egy harmadik egyik öreg pap színházi parókával —- így kiál
lított, még egy ifjút ábrázoló viaszbábun fej középen történt 
kopaszodás eltakarásához parókát, mely a többi hajtól meg 
nem különböztethető, —  végre egy barna alakot ábrázoló vi
aszbábun egy-egy parókát. Még több női és férfi friseurákat.

Elhalasztott közgyűlés. A budapesti borbély- és fod- 
rász-ipartársulat által egybehivott közgyűlés, melyet f. hó 9-én 
kelett volna megtartani, különös okoknál fogva, ugyan e hó 
16-ára elhalasztatott. Mely alkalommal az akkorra kitűzött tár
gyak kerülnek napirendre.

tény az, hogy mire a számtanácsos ur felocsúdott ájulásá
ból és a konyhába ment. a két öreget ölelkezve találta.

-— Lesz most ne mulass, — gondolá magában Dengi 
uram és minden áron hites társa háta mögé igyekezett jutni.

— Uram — igy szólt a számtanácsos ünnepélyes 
modorral — én önnek határtalan lekötelezettje vagyok, a 
miért oly ügyesen megszabadított eme nyavalyától. Azok 
a professorok mindig azt hánytorgatták, hogy fel kell vágni. 
Én meg semmitől sem féltem annyira, mint az operáczió- 
tól. De hogy igy megtörtént akaratom és —  úgyszólván 
— tudtom nélkül — lelkemből örülök. Fogadja még egy
szer köszönetemet és ezt a kis jutalmat.

E gy  százast nyújtott Dengi uram felé.
A  százast Trézsi asszony fogta el csinos bókkal, mert 

a borbély azt sem tudta álmodik-e, ébren van-e.
Mikor a számtanácsos távozott, Trézsi asszony oda 

lépett férje elé és — szokás szerint a vállára ütve — ily 
szókra fakadt:

—  Apjuk ez felér egy ternóval, egyúttal megfogadom, 
hogy soha többé a válladra nem ütök.

■— Én meg esküszöm — adta vissza a borbély — 
hogy soha többé bántalmazni nem foglak kedves angyalom.

Hogy a borbély megtartja fogadását, arról kezeske
dem, de hogy Trézsi asszony m egtartja-e................

Talán a legközelebbi lutrihuzásig.
I llé s  Jó z s e f.

M ezey P éter , 
biz. elnök.

R eisz  A n tal. 
Jo s z t  P éter. 

K o llá ro v its  J .
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B u d a p e s t e n :
(Folytatás.)

Andreanszky Adolí Vili. kerület, külső Stáczió-utcza 41. sz. 
Albulov Lukács VIII. kér., Stáczió-utcza 52. sz.
Ádáni Antal I. kér., Lánczllid-utcza 2 . sz.
Apczi Sándor VI. kér., Dalszinház-utcza 4. sz.
Ács Antal IV. kér., Bécsi-utcza 4. sz.
Alexits Mihály
Bartha János II. kér., Főutcza 4. sz.
Balogh János Vili. kér., Külső-Stáczió-utcza 9. sz. 
Bacsánzi József 1. kér., Döbrentey-utcza 37. sz.
Bácsi István IV. kér. Régi-posta-utcza 37. sz.
Biick Sándor V. kér., Nádorutcza 20. sz.
Biber Károly IV. kér., Koronaherczeg-utcza 8 . sz. 
Biegeleiszen Henrik V. kér. Sétatatér-utcza 8 . sz.
Berán Ida IV. kér. Sütő-utcza 6. sz.
Berényi Alajos IV. kér. Zsibáros-utcza 9. sz.
Blum Jakab II. Fő-utcza 19. sz.
Brandtner József VI. ker.,Király-utcza 52 sz.
Buch Frigyes VI. kér., Szerecsen-utcza 12. sz.
Buryán Illés VIII. kér., Üllöíut 2. sz.
Bücky Gyula V. Lipóttemploni-bazár.
Bradács István II. kér., Zzigmond-utcza.
Bota Károly VIII. Kerepesi-ut 73. sz.
Berecz István IX. Üllöi-uí 85. sz.
Cseh József IV. kér., Egyetem-utcza 2. sz.
Cseh Johanna I. kér. Aranykakas-utcza 35. sz.
Csicsman János VII. kér., Holló-utcza 14. sz.
Csillag Ágoston Vili. kér., Kerepesi-ut 47. sz.
Csongrádv Bertalan VIII. kér., Üllöi-ut 54. sz.
Czvinár Éva VII. kér., Dohányutcza 28. sz.
Christián F. R. V. kér., Fö-ut 28. sz.
Dankovszky István V. kér., Józseftér 2. sz.
Detnmer Károly III. kér., Zsigmond-utcza 29. sz.
Dick Mór VIII. kér., Kerepesi-ut 19. sz.
Dobrik Kálmán IX. kér. Malomutcza 39. sz.
Dorits Markusz IV. kér., Koronaherezeg-utcza 3. sz. 
Dober Ede VIII. kér. Kerepesi-ut 5. sz.
Diószeghy István IV. Röser-bazár.
Echten Károly IV. Rózsartér 12. sz.
Echten Ágoston II. kér., Fő-utcza 40. sz.
Etigler Gyula VII. kér. Dob-utcza 9. sz.
Engel Henrik IV. kér, Károiy-körut 12. sz.
Fodor Lajos IV. kér. Magyar-uteza 6 . sz.
Farkas Kálmán I. kér., Tárnok-utcza 10. sz.
Fent József IV. kér., Vámház-köut 10. sz.
Fekete János IX. kér., Soroksári-ut 1. sz.
Ferdinand János VIII. kér., Nagykörut-utcza 40. sz. 
Fliegler József VIII. kér., Mátyás-tér.
Filopovits Maxiin VIII. kér., Üllöi-ut.
Fleischer János VI. kér., Szondy-utcza 30. sz.
Fritz Kordik Teréz I. kér. Sz. Háromság-utcza 7. sz.
Frey Ádám VIII. kér., Köbánya-ét 1. sz.
Feiszthammer Fér. VII. kér., Szászház-utcza 39. sz. 
Gabrits Péter IV. kér., Zöldfa-utcza.
Gillich János V. kér., Nádor-utcza 11. sz.
Gresz Antal IV. kér., Koronaherczeg-utcza 15. sz. 
Gesztring János V. kér, Nagy-Korona-utcza 17. sz. 
Gombos Árpád VIII. kér., Stáczió-utcza 51. sz.
Götz Benedek IV. kér., Hali-tér 2. sz.
Götz Péter VII. kér., Királyutcza 59. sz.
Gétzv János VIII. kér., Rákóczi-tér 13. sz.
Goldberg Izsák VII. kér., Királv-utcza 35. sz.

Grobb Péter VII. kér., Külsö-Dob-utcza 10. sz. 
Hartang Péter VII. kér., István-tér 7 sz.
Hausdorf József V. kér., Váczi-körut 20. sz.
Herpi Antal III. kér., Zichv-utcza 10. sz.
Hirschfeld Vilmos III. kér., Lajos-utcza 4 1. sz. 
Hegedűs Soma V. kér., Bálvány-utcza 23. sz.
Hepesy Antal V. kér., Váczi-körut 10. sz.
Hrrczog János VII. kér, Diófa-utcza 9. sz. 
Harnischfeger .1. II. kér., Országút 29. sz.
Heller Manó V. kér., M.-Valériazutcza 11. sz.
Huszka Andor V. kér., Nagy-Korona-ntcza 12. sz. 
Horváth György VIII. Rákóczv-tér.
Heinrich József X. kér., Kápolna-ut S477. sz.
Heckert Ádám III. kér. Lajos-utcza 190. sz.
Honi Lajos.
Illés László IV. kér., Zsibáros-utcza 3, sz.
Illits Max IV. kér., Granátos-utcza 14. sz.
Illits Döme IX kér., Lálvin-tér 8. sz.
Özv. Jáner Jánosné X. kér., Jászberényt-ut 8424. sz. 
Jakus Mihály IV. kér. Lípót-utcza 1. sz.
Jager Ágoston IA. kér., Deák-Ferencz-utcza 1. sz. 
Jaksits János VII. kér.. Külsö-Dob-utcza 32. sz. 
Jakobovits Mihály I. kér., Christina-tér 8. sz. 
Jakobovits Dániel Vili. kér. Népszinház-utcza 1. sz. 
Janicsek Lipót IV. kér., Gránátos-utcza 2. sz 
Joszt Péter VI. kér., Király-utcza 30. sz.
Jöszt József IX. kér., Soroksári-utcza 72. sz.
Jochum Keresztély VI. Hajós-utcza 8 . sz.
Junger József VIII. kér., Népszinház-utcza 1. sz.
Jung András IX. kér. Üllöi-ut 95. sz 
Kaltenbach Ferencz IV. kér., Ujvilág-utcza 7. sz. 
Kandler Görgy IX. kér., Üllöi-ut 45. sz.
Kabakovits György II. kér., Fő-utcza 35. sz.
Kiss Libor IV. kér., Kishíd-utcza 8 . sz.
Kittelman József III. kér., Florián-utcza 4. sz.
Kindl József I I I .  kér., Lajos-utcza 138. sz.
Kiss Mihály V III. kér., Népszinház-utcza 21. sz. 
Kempf Ádám V. kér., Wurm-utcza 5 sz.
Kovács Antal IV . kér., Dorottva-utcza 19. sz.
Kovács Péter VI. kér., Gvár-utcza 4G. sz.
Kolumhán László I. kér , Döbrentey-utcza 33. sz. 
Komsa Svetozár V III. kér., Kerepesi-ut 45. sz.
Koch Ede I. kér., Tárnok-utcza 5 sz.
Kozsdy József VIII. kér., Kerepesi-ut Gl. sz. 
Kollárovits József V. kér., Harminczad-utcza 5. sz. 
Kreuter Miklós VI. kér., Váczi-körut 35. sz.
Krém Mátyás IX. kér. Soroksári-ut 4. sz.
Knébl Métyár II. kér. Főutcza 83. sz.
Knezevits Radovén II. kér., Főutcza G8 . sz.
Kupcsek Peter V. kér., Sugárút 52. sz.
Kuhinka Ferencz I. kér., Sz. Háromság-utcza 5. sz. 
Kulcsár Zsigmond VI. Hajos-utcza 39. sz.
Kutschera Győző IV. kér., Vámház-körut 14. sz. 
Küchel Miklós VI. kér., Gvárutcza 2G. sz.
Klug Péter VI. kér., Király-utcza 10. sz.
Klem József V II. kér. külsö-Dob-utcza G5. sz.
Kéhl Péter IX . kér., Tompa-utcza 20. sz.
Kazányi Vilmos VII. kér. Külsö-Dob-utcza 34. sz. 
Kirchner Jenő I I .  kér., Torök-utcza 2. sz.
Lambing Jakab V III. kér., Stáczió-utcza 2. sz. 
Lamoly János VI. kér., Szondi-utcza 1. sz. 
Laukonides János II . kér., Fő-utcza 56. sz. 
Lackenbach Ede V II. kér., Király-utcza 13.
Lenhart Jakab IX . kér., Tompa-utcza 10. sz. 
Leimstádter Károly II . kér., Bathványi-utcza 2, sz. 
Littmann Antal VII. kér., Kerepesi-ut 4. sz.
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Luzsánsky Imre V. kér. Nádor-utcza 8. sz.
Laroche Ferencz VI. kér., Váczi-körut 27. sz. 
Loibesberger Fér. I I I . kér . Császárfürdő.
Macher Károly IV. kér., Hatvani-utcza 3. sz. 
Mandits József VI. kér., Váczi-körut 38. sz.
Major Lajos V. kér., Váczi-körut *8  sz.
Marschal Péter V. kér., Nádorutcza 20 sz.
Maksa Ferencz V III. kér., Kerepesi-ut In. sz.
Mager István V ili. kér., Sip-utcza 1. sz.
Marvensky Pál I. kér., Alagut-utcza 1. sz.
Mezey Péter Vili. kér. Tavaszmezö-utcza 1. sz. 
Mayer Fülöp V. kér., Wurm-utcza 3. sz.
Mayer Henrik VIII. kér. Bodzafa-utcza 21.
Maier Cristof IX. kér. Soroksári-utcza 13. sz. 
Michelits József IV. kér., Károly-körut 28. sz. 
Molnár Lajos IV. kér., Kishid-utcza 10. sz.
Molnár Mária VIII. kér., Külső-Stáczió-utcza 23. sz. 
Morlin Klára I. kér. Roham-ntcza 2. sz.
Masztisz Cziryen Vili. kér., N.-Fuvaros-utcza 24. sz. 
Marton András
Najden Ferencz I. kér., Döbrentei-utcza lö  sz.
Ney József Vili kér., Kerepesi-ut 11. sz.
Neurohr Miklós Vili kér., M. Terézia-tér 10. sz. 
Neurohr Péter VII. kér., Dob-utcza 33. sz. 
Nedelkovits János V. kér., Bécsiutcza 7. sz.
Nyiri Zsuzsanna VII. kér., Kerepesi-bazár 
Ory János IV. kér., Muzeum-körut 33. sz.
Páni János III. kér., Lajos-utcza 193. sz.
Panits Zwetozár VI. kér., Rózsa-utcza 70. sz. 
Parcsetics Fülöp IV. kér., Lipót-utcza 35. sz.
Paduna Győző VII. kér. Akáczfautcza 61. sz.
Pesch Rezső IX. kér., Soroksári-utcza 26. sz. 
Petrásch Jánosné VI. kér., Rózsa-utcza 85. sz. 
Petrovits Márkus III. kér., Nád-utcza I . sz.
Poliák Gábor VI. Szerecsen-utcza 33. sz.
Reisz Antal IV. kér., Kalap-utcza 12. sz.
Reiter Hermáim VII. ner., Akáczfa-utcza 55. sz. 
Réthly Árpád IV. kér., Kecskeméti-utcza 14. sz. 
Ritter Ferencz V. kér., Váczi-körut 56. sz.
Ritter Ferenczné VI. kér., Váczi-körut 65. sz. 
Reberits Sándor II. kér., Retek-utcza 3. sz.
Rischánek Vilmos VI. kér., Király-utcza 36. sz. 
Rosenvald Ádáin VII. kér., Dob-utcza 11. sz. 
Rosenthal Zilli VII. kér., Dob-utcza 18. sz.
Radin János VII. kér,  Kerepesi-ut 56. sz.
Saárv Ignátz VIII. kér., József-utcza 84. sz.
Seregi Zsigmond IV. kér., Dorottya-utcza 
Steiner Ede IV. kér., Sebestyéntér 2. sz.
Stein Manó IV. kér., M. Valéria-utcza 6. sz. 
Steinbach Conrad VII. kér., Kerepesi-ut 30. sz. 
Staubach Boldizsár IV. kér. Rózsa-tér 1. sz. 
Stockinger József VI. kér. Király-utcza 82. sz. 
Strackv József VI. kér. Nagy-mezö-utcza 22.
Stáhl János VII. kér., Dohánv-utcza 45. sz.
Stechlick János II. kér., Fö-utcza 7. sz.
Szabó Józsefa IV. kér., Kötö-utcza 1. sz.
Szakái István IV. kér., Ferencziektére 
Szabady Antal II. kér., Fö-utcza 7. sz.
Szarvas Alajos VI. kér., Sugárút 102. sz.
Szilasv F'erencz IV. kér. Hatvaniutcza 
Schiller József V. kér., M.-Valéria-utcza 14. sz. 
Szöregi István I. kér. Palota-utcza 28. sz.
Schöller Mihály IV. kér., Hajó-utcza 12. sz.

[Folytatása következik.]

M u n k a k ö z v e títé s i ro v a t.
A munkaközvetítésnél az igények teljes kielégitbetése 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 postabélveget kérünk be

csatolni.

Unstreitig
ist das fra n z ö sisclie  N ig ritin e-i 
V e g e tá l  das vorzüglichste H a a r-  
fárb e-M ittel, fiirbt dauernd und un-i 
schadlich B á rt- und K o p fh a a re j

in jede beliebige Nuance blond, braun und schwarz: 
Für Friseure zum Gebrauche und zum íederverkauf [j

am besten geeignet.
Preis mit Zugehör, Sclialen u. Biirsten Dtz. íl, 18.- 
Preis ölnie Zugeliör Btz. fl. 12.-

Stefan Dankovszky
H aarh an d lu n g  u nd P a rfü m e rie  en gros  

Budapest, Y. Josefspatz 2.
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Nyomatott Márkus Sumunál, Budapest Nagykorona-utcza 23.





Acsélártt-Xsereslsedés —  StaJiXvraareix-Haixdluag -csxxd föttasfecíxXeííesei
IV .  kér., Zöldfa utcza 5 sz. R U D A .P E S T , I V .  Réz., Zöldfa•-utcza Ne. !}.

-Á _r3  e  g -3 7 -z é ls :. I F - ' r e I s - O o a a r a . :n . t .
B o ro tv á ló k é s  je l le l  : Bengal. Johnson, Dodge, Blazek, 7 csillag , Jo h n - 

barber Peárson, Kronwolf, Pfeifen, Johnheilfort stb. legjobb öb
lösre köszörüléssel, minden szélességben, darabja f t  1.60, 1.80, 
2 .—, 2.25, 2.50, 2.80. 3 .—

Borotválókés franczia és angol köszörüléssel, minden gyárból, önbo
rotválni való d rb ja  Irt 1.— , 1.25, 1.50, 1.80, 2. — , 2.25, 2.50, 3. —, 
3.50, t ,  5, 6, 7, S, 9, 10, 12.

H a io lló k  különféle gyártm ány, minden súlyban és nagyságban drbja 
~  f r t ' 1.50, 1.80, 2 . - ,  2.25, 2.50, 2.80, 3 . - ,  3.50, 4 - 6 .

darabja forin t —.80, —.90, 1. — , 1.20. 1.50, 1.70, 2.—

1.80, 2.—, 2.25, 2.30, 2.80, 

d arab ja  fr t —.70, — .80, 

0.50, 7.50, 8.

Fenuszijak
2.50, 3 .— . .

L elm zó-kövek darabja írt 1. , 1—o, l.oO,
3. •, 3.50, 4, 5, 0.

H a jfo d o ritó v a s , n én u t és valódi franczia,
— .90, 1 . - ,  1.20, 1.30, 1.40, 1.50.

Köpölvvas drbja frt 4.—, 4.50, 5. — , 5.50, 6 .-  
11 r vág ó  darabja fr t  1.40, 1.60, 2. — , 2.oJ, 5,.ö07 
Fosr-szerszám ok : A n g o l  k u l c s  3 horoggal, d arab ja frt 2.25, 2.50, 

2.80, 3.—
F o g - v a s  f o g ó ,  ném et és angol, (elorajz után is) d arab ja  fr t  
1.50^ 1.80, 2.—, 2.25, 2.50, 2 80, 3 .—, 3.50, 4.—

Öv m éter szerint 80 kr., keskenyebb 70 kr.
F o d o ritó -fé s ii  darabja 35, 40, 45 kr.
T v ilkszem k és d arab ja  70, 80. 90 kr., 1 4 frtig .
Körihncsip frt —.80, 1.— , 1.25, 1.50, 1.80, 2. , 2.25, 3. — , 3.50. 

Köszörülések ára :
Borotválókés öblösre köszörülése 60 —70 kr., vastagok vagy újak 80 kr.

és 1 Irt darabonként, 
dtto uj él 35 kr. — H ajolló 3 0 —40 kr.
Minden e szakba vágó czikkek u. ni. rajzszerek és sebészi mii- 

szerek köszörülésre és simításra elfogadtatnak.
Nem te tsz ő  á rú  k ic s e ré lte t ik . — N iclitcotn

lía s ie rm e s se r  mit Z ichen aus allén Fabriken : Bengal, Dodge, B lazek , 
Johnson, 7 Stern, Jolm barber, Pearson, Kronw olf, P feifen, Jo h n - 
heiltort etc. in aüen B reiten  zu habén, m it sehr gutem H ohlschliff 
pr. Stück fi. 1.60, 1.80, 2 . - - .  2.25, 2.50, 2.80, 3 .—

K a ie rm e ise r  m it franz. und engl. Schliff, aus allén Fabriken , zum 
Selbstrasieren pr. Stück fi. l .—, 1.25, 1.50, 1.80, 2 .— , 2.25, 2.50, 
3 .—, 3.50, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 12.

H aarsclieeren  diverse Fabrik ate  in allén Schw eren u. Grössen pr. S t.
fi. 1.50, 1.80. 2 — . 2.25, 2.50, 2.80, 3 .— . 3.50, 4 — 6.

S tre ic lir ie m e n  pr. Stück fi. — .80, — 90, 1 . — , 1.20, 1.50, 1.70, 2 .—,
2.50, 3 .—

A b zieh ste in e  pr. Stiick fi. 1 .—, 1.25, 1.50, 1.80. 2 .— , 2.25, 2.50, 2 .80  
3. — , 3.50, 4. 5, 0.

B re n n e ise n  deutsche und französische pr. Stück fl. — .70, — .80, — .90, 
1. — , 1.20, l 30, 1.40, 1.50.

S c lir iip ís tö ck e  pr. St. fl. 4 .—, 4.50. 5 .—, 5.50 6.— , 6.50, 7.50, 8. 
A d erlasssch n ap p er pr. S t. fl. 1.40. 1.60, 2.— , 2.50, 2.80, 3. 
Z a lin in stru m en te  : e n g l .  S c h l i i s s e l  m it 3 Hacken pr. S tück  fl. 

2.25. 2.50, 2.80, 3.
z a h n -i. a n g e n, deutsch und engl. Art, (auch nach A ngabe) pr. 
S t. fl. 1.50, 1.80, 2. —, 2.25. 2.50, 2.80, 3 .—, 3.50, 4.

G u rten  pr. Meter 80 kr., schm aler 70 kr.
F r i  eitrkam iue pr. Stück 35, 40, 45 kr.
H ith nerau genm esser pr. S tück  7(), 80. 90 kr., 1—4 fi.
N agelzvvicker fi. — .80, 1. — , 1.25, 1.50, 1.80, 2 .- - ,  2.50, 3.— , 3.50.

P i e '  -e f i ir  S c lile ife n  :
Rasiermesser H ohlschliff 6 0 —70 kr., dicke oder neue 30 kr. aucli 1 fl. 

pr. Stück.
dtto frische Sclineidc 35 kr., Haarscheeve 30 — 40 kr.
A llé in d ieses F a c h  seh lag en d e A rtik e l sow ie au cli c h in ir g .  In s tr n -  

m ente vverden zum S clile ifen  und P o lire n  angenoinm en. 
n ierend e W aare kann iím g cta n sc lil vverden.

Nyomatott Márkus Samunál, Budapest, Nagykoronantcza 23. szám.
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