Márkus Samu könyvnyom dája, Budapesten.

Budapest, 1885.

Szombat augusztus 1.

8. s z á m .

A BUDAPESTI BORBÉLY ÉS FODRÁSZ IPARTÁRSULAT HIVATALOS KÖZLÖNYE
BORBÉLYOK, FODRÁSZOK ÉS PARÓKAKÉSZITŐK SZAKKÖZLÖNYE.
ELŐFIZE TÉS I Á R :
Egész é v r e ................................................... 5 frt — kr.
Fél é v r e ........................................................2 „ .>0 „
Negyed é v r e ...............................................I „ 25 „

Szerkesztőségi iroda és kiad ó h iv atal:
SZ E R K E SZ T I:

BUDAPEST,

POLXjA k: JÓZSEF.

Figyelmeztetés
Felkérjük tisztelt olvasóinkat miszerint azok. kik
mindeddig az előfizetéseket be nem küldték, azt be
küldeni szíveskedjenek, nehogy a lap szétküldésében
fennakadás történjék.
Az előfizetési pénzeket szerkesztőségünkbe Buda
pest, EV. Gránatos-utcza 10. II. emelet 14. ajtószám
kérjük küldeni.
Azonkívül a következő szaktársaknál lehet elő
fizetéseket eszközölni:
Prokob Antal, Miskolc/..
Greifenstein György, Aranyos-Maróth.
Gaál Kálmán, Székesfehérvár.
Fehér Jenő, Balaton-Füred.
Galbács Lajos és Pántya Zsigmond, Nagyvárad
Gera István, Szeged.
Kratochwill Ignác/., Makó.
Krámer Domonkos, Nagy-Káta.
Petsár János, Sáros-Patak.
Kőváry 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.
Sepsi Kiss István, Nagy-Kálló.
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Tatár László, Losoncz.
Fiklovszky István, Salgó-Tarján.
Gödbaum János, Keszthely.
Elás József, Karczag.
P'ehér János, Tállya.
Agárcly Nagy István, Nyíregyháza.
Kiket a netán befolyandó előfizetéseknek
költségeik levonása után
leendő szives békáidésere kérjük.
A te stü le tró 'l.
Végre valahára a borbély-fodrász ipartestedet folyó
hó 21-én végleg megalakult.
Tehát oly jogok gyakorlatába lép, melylyel iparának
érdekeit a leghathatósabban előmozdíthatja. A testület
hatósági joggal van felruházva. ( )rködik a segédek ügyei
felett. Azoknak névlajstromát vezeti. Felügyel a rendre, a
főnök és segédek közti viszonyt, kellőleg fenntartja. Bo
nyolódott esetekben mint békéltető közeg határozatokat
is hoz. Utóbbinál a kivántató számarányt megállapítja
Azokat a segéd-egyletek által, vagy erre külön összehí
vandó gyűlésén megválasztatja.
A segédek munka-könyveit ellenőrzi, azoknak kik
még munka könyvvel nem bírnak, munka-könyvet állít ki,
A törvényszabta kívánalmak pontos megtartására, ellenőr
zésére — kerületi felügyelő biztosokat választ, kiknek min
den hónap utolján kötelességükké tétetik, — kerületeik
ben történtekről az elöljáróságnak jelentést tenni.
A tanonezok szegődtetését, szabadulását eszközli. Az
ipariskolába járatást szigorúan ellenőrzi. Ellenkező esetek
ben a tanonezok főnökeit, a törvények értelmében bünteti.
Szóval végrehajtója az uj ipartörvénynek.
Azon iparosok, kik még eddigelé a testület kebelébe
beigtatva nincsenek, a hatóság közvetítése mellett belé
pésre kényszeriteti.
A megválasztott elöljáróságnak fontos feladat jutott,
de hogy mennyire fog annak mégis felelhetni: az a jövő
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titka. Azt hiszem, egy kis szorgalom, odaadás és jóakarat
megfogja hozni gyümölcseit.
Hogy végre rendezett viszonyok allanak be
annak
édes mindnyájan örülni fogunk csak. De különösen azon
jóakarat vezérel bennünket, hogy a mennyire lehetséges
— nocsak itt Budapesten, hanem az összes hazai iparos
társaink javára is hathassunk. Mert üzletágunkból csak
egyedül mi vagyunk erre hivatva mint szervezett ipartestület.
Nagyon jól tudjuk, hogy üzlettársaink sokat várnak testü
leti működésűnktől.
Mi törvényeink alapján iparkodunk haladni es azok
alapján intézkedni. Bűnt követnénk el, ha adott alkalom
mal elmulasztanánk saját iparunk haladásának előmozdítá
sát. A mit tehetünk megfogunk tenni minden irányban.
Szükséges azonban, hogy meglehetősen tájékozva legyünk
minden a vidéken előforduló netaláni visszaélések felől; mert
csakis kellő tájékozás mellett tehetjük meg arra vonatkozó
lépéseinket. Szükség esetén a legmagasabb fórumnál is
megfogjuk tenni a lépéseket, hogy sérelmeiket orvosol
hassuk.
Mi nyugodtan nézünk a jövő elé. Csak egyedüli ké
résünk az volna, hogy bennünket ne mulaszszanak el be
cses támogatásaikban részesíteni.
Mezcy Péter.

A b u d a p e s ti b o rb é ly , fo d rá sz é s p a r ó k a k é s z itő ip a r te s ü le t a la p s z a b á ly a i.
(Folytatás és vége.)

' 13. §.
Elöljáróság :
A testületi elöljáróság 10 rendes tagból áll, kiket a
testület választóképes tagjai a közgyűlésen egy évre vá
lasztanak.

T Á R C Z A .
H oli T a m á s .
Kiív falusi borbély életéből. —
(Rajz.)

Iíoli Tamás csizmadia mester volt Pödöri falunak
borbélya és hajnyirője. Azt mondják a falubeliek, hogy
.'•mesterember* létére elég tisztességesen értett hozzá,
mert ha például IIári Laci biró uram egy hónapban egy
szer valamikép a borotfája alákerült, még a tündöklő meny
országot is bőgőnek nézte, elannyira, »fájdalom nélkül«
(ez volt a szavajárása, ha fogat húzott is) tudta áliáról le
kotorni a szőrt, ha pedig a birkás csöpörödő gyereket megnyirta, az aztán meg volt isten igazában koppasztva; olyan
tarka-barka lett a kölyök feje a sok csupasz folt mián,
hogy szinte káprázott az ember szemevilága, ha rá te
kintett.
Különben jámbor tisztességtudó, vallásos és közbecsülésben álló lakója volt Holi Tamás Pödöri községének.
A falubeliek még most is emlegetik azt a kicsike, zömök
termetű, torzonborbz bajuszu emberkét és csodákat beszéltek
virtuskodásairól.
Ha érdekli olvasóinkat, elmondok e falusi csizmadiá
ból avanzsirozott borbély viselt dolgaiból egyet, úgy a
bog)- én hallottam, úgy a hogy nékem mesélték.
Történt pedig, hogy egy májusi nap alkonyatán Holi
Tamás uram kiténlergett az utcza közös-közepére és va-

Választható azon választóképes (11. §.) testületi tag,
a ki legalább ;> év óta a főváros területén, mint önálló
iparos működik.
14. §.
Az elöljáróság intézi a testület mindazon ügyeit,
melyek a jelen alapszabályok értelmében a közgyűlésnek
fentartva nincsenek.
Nevezetesen ügykörébe tartozik:
A lajstromok vezetése és főleg az ipartestület által
törvény szerint végzendő hatósági teendők elintézése.
Az ügyvitel felett őrködni, a havi jelentéseket, vala
mint a levelezést és a havi pénztári kimutatást megvizs
gálni. A tisztviselők hanyagságából netalán eredő hátrá
nyok — esetleg a számvevők javaslatára megelőzni, jogában
állván súlyos vétség esetében a jegyzőt, vagy pénztárno
kot vagy ügyészt működésétől a legközelebbi közgyűlésig
felfüggeszteni és azokat helyettesittetni.
A közgyűlési tárgyalásokat elkészíteni, nevezetesen
a jövő évi költségtervezetet elkészíteni, valamint a köz
gyűlési határozatok végrehajtásáról gondoskodni.
A 3. §. értelmében a tanonezok, tanoncz iskolák és
segédek ügyeinek állandó ellenőrzésére kebeléből egyes
megbízottakat, esetleg- bizottságokat küld ki, ezeknek je
lentéseit rendes ülésein tárgyalja és a szükséghez képest
intézkedik.
Iá . §.

Az elöljáróság havonkint legalább egyszer és pedig
minden hónak egy bizonyos előre megjelölt napján és
órájában rendes, azonkívül pedig valahányszor szükséges
nek mutatkozik, rendkívüli ülést tart. Ily esetben az előljárósági ülés tárgyai az előljárósági tagoknak megfelelő
módon eleve tudtul adandók. Határozat hozatalra az összes
előljárósági tagok többségének jelenléte szükséges. ■
Háromszori igazolatlan elmaradási esetben az illető
tag az elöljáróság határozata által a testületi pénztár javára
1 —20 frt erejéig bírságolható.
lami panorámán vagy mi az istennyilán keresztül órahoszszat bámult fel a csillagos égre.
fzibe körülötte csoportosult a falu apraja-nagyja fon
toskodó áházattal, elfojtott szóval és lélekzettel, mert anynyit még a legoktondibb is tudott Pödöriben, hogy ha
Holi uram valamit szemügyre vesz, meg van annak a
maga oka-foka.
Meg hát, volt is ottan nézni való.
Mert nem mindennapi látomány volt ám Pödöriben
amolyan üstökös csillag féle, mint a minőt -— teszem
hozzá — a mi hősünk fölfödözött. Úgy' hányta a szemkáp
ráztató sugarakat (t. i. a csillag), mint valami mesebeli
tüzokádó hegy a tündérvilágban, az üstökét meg ugyan
csak kaczkiássan fitogtatta, akár csak az ispány uramék pá
vája czifra hosszú tollazatát. Ez a ritka égi csoda való
ságos áhítattal töltötte el a falusi nép lelkületét elanynyira, hogy szinte belemeleg'edtek a sok miatyánkozásba.
Azután, hogy dosztig voltak a nézéssel, m eg az imád
kozásai, elkezdődött a találgatás, firtatás. Már micsoda je
lentősége lehet ennek? (Mert közbe legyen mondva, Pö
döriben még annak is van jelentősége, ha az ispány ur
Hamzsa kutyája valamivel többet tutul kelleténél.) Egyik
háborút magyarázott ki belőle, a másik kolerát, a harma
dik szűk világot, a negyedik ribilliót; dehogy tudom
sorba szedni, se vége, se hossza a sok jövendőmondásnak.
Végre is Holit kezdték ostromolni, a legilletékesebb jóst,
a legnagyobb bölcset és a legelső írástudót Pödöriben.
Az ostromlott egyet-kettőt köhintve, imigyen adta meg a
módját:
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Az elöljáróság üléseire a számvevők is meghívandók.
1(1. §.

Az elöljáróság saját kebeléből titkos szavazás utján
általános szótöbbséggel alelnököt választ.
Az

elnök:
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évi időre pénztárnokot választ a tagok kebeléből; ez veszi,
kezeli és adja ki a testületi pénzeket, a közgyűlési illetve
előljárósági határozatoknak megfelelő elnöki utalványozás
alapján.
A pénzkezelésért vagyoni felelősséggel tartozik.

a) képviseli a testületet a hatóságok és harmadik
19. §•
személyek irányában, miért is minden okiratnak, mely által
S z á m vevő.
a testületre nézve jog és kötelezettség állapittatik meg,
A rendes évi közgyűlésen általános szótöbbséggel
az elnök által aláirva kell lenni;
b) összehívja az elöljáróság! üléseket és a közgyűlést három számvevő választatik, kiknek kötelessége a pénz
és azokon elnököl, adja a szót sorrendben és mondja ki a kezelés és számvitel felett, ezzel összefüggésben azonban
határozatot szótöbbség alapján. Szavazat egyenlőség ese az összes ügyvitel felett is, a mennyiben az pénzbeli ki
adásokkal jár őrködni s a nctaláni felmerülő hiányok el
tén az elnök szavazata dönt;
hárításáról
gondoskodni.
c) közgyűlési illetőleg előljárósági határozatok végre
E czélra a számvevő bizottság a pénztárt bármikor
hajtását, valamint a folyó ügyek intézését vezeti, illetőleg
a jegyzőnek azok intézésére nézve utasítást a d ;
ii megvizsgálhatja és az elöljáróság üléseiben részt vehet.
d) halasztást nem szenvedő esetekben kisebb 30 frtot 1
Fia a pénzkezelés vagy ügyvitelben bármely testületi
felül nem haladó összegeket utalványozhat, de erről a leg közeg részéről oly hanyagságot vagy pontatlanságot venne
közelebbi előljárósági ülésnek indokéit számot adni tartozik. észre, melyből a testületre nézve anyagi kár háramlanék,
Az elnök akadályoztatása esetében, az elnöki jogok — a számvevő bizottság kötelessége ez ügyben intézkedés
gyakorlása és kötelességeknek tcljesitésc az edclnököt illeti. végett az elöljáróságnak, vagy ha a hiba az elölj áróságban
volna, a közgyűlésnek összehívását kívánni; ha az elnökség
17. §.
e kívánságot teljesíteni vonakodnék, a számvevő bizottság
J é g y z ő.
Az ipartestületi ügyek irodai vezetésére, egy évi az iparhatósági biztoshoz jelentést tesz az elöljáróság, eset
időre jegyző választatik az elöljáróság által, esetleg nem leg a közgyűlés összehívása végett.
testületi tagok sorából is.
20. '§.
A jegyző fizetését a közgyűlés határozza meg.
Ü
g
y é s z :
A jegyző a közgyűlés és az előljárósági ülések ta
Az
ipartestület
jogi
vagy
az ipartörvényből kifolyó
nácskozásait előkészíti, az ügyeket előterjeszti s a határo
zatokat jegyzőkönyvbe veszi, melyből a határozatok által ügyeiben tanácsadóul és szakvezetőül egy évi időre ügyészt
érdekelteknek kivonatot ad. Vezeti a tagok, továbbá a választ. Az ügyészi és jegyzői teendők egy személyre
testület területén levő tanonezok és segédek lajstromát; bízhatók.
2 F §,
elintézi a határozatokat és végzi a testület levelezéseit.
18. §.

Pénztárnok.
A testület vagyonának kezelésére az elöljáróság egy

Vag y o n :

Az ipartestület vagyonát képezi:
1. A testület alaptőkéje, mely a beolvadó szaktársu-

— Hm, hm ! Bajnak bizony elég nagy b a j! De sem
Pedig amúgy még semmi nyoma sem volt a kö
mikép sem fojthatom magamba, minő szerencsétlenség zelgő viharnak és veszedelemnek. Tiszta volt az égbolto
zat, még csak egy parányi felhőcske sem lebegett a lég
kutforrása ez a menybeli ragyogó csillag.
imben, a nap különben tündökölt, mint valaha, a verebek
Jézus-Mária felkiáltások hallatszottak tél-tul.
— Tudják meg kigyclmetek — folytatá 1Joli — mi csak olyan vidáman csicseregtek az akáczfákon és hogy
szerint, folyó évi augusztus 31 -dikén iszonyú dörgedelem j el ne mulasszam megemlíteni, az ispány ur I lamzsája
riaszt fel bennünket déli 12 órakor éjjeli álmunkból. Az olyan jóízűen hortyogott a pad alatt, . . . . az igaz, hogy
üstökös lepottyan magas álláspontjáról és megemészt min nem volt tudomása, micsoda veszedelem fenyegeti őkéimét.
Tizenegyet vert az óra, mikoron Holi Tamás, redős
den halandót egy órában, egy minutumban.
Miután kivétel nélkül e napon minden ember termé hondokkal, beesett szemekkel, hült lialovány arczczal kiszetes halállal múl ki, Írja meg — a kinek még van va téblábolt a házból.
— Feleim és haldokló társaim ! — szólt a künn vá
lamije — testamentomát, hozza rendbe a szénáját, a ki
valaha tudtán kívül készakarva rossz fát rakott a tűzre; rakozó néphez. Ha élünk, hát valamennyien meghalunk e
mai napon. Még most ugyan benne van minden a rendes
bőjtöljünk és imádkozzunk.
Elszörnyüködve hallgatták végig Holi Tamás eme kerékvágíisba, csöndes a természet, mint a megboldogult
borzadályos nyilatkozatát, suttogva, majd meg zúgva- búgva feleségem, mikor a harmadik versét aludta, de egy rövid
oszlottak szét, elvesztette mindenki nyugtát, maradását és óra múlva egyszerre kifordul a világ feneke.
Sirás-rivás követte e remegő hanggal elmondott be
— a fejét.
Az már szent, hogy izgalmas éjszakája volt Pödü- szédet.
— De jó az isten és nem hagyja el övéit,, ő mind
rinek.
nyájunk édes atyja gondviselője és istápolója. Almomban
Került-fordult az idő, egyszerre csak azon vették kijelentette előttem, hogyan mikép lehetne elhárítani ezt
magukat észre a jó pödöriek, hogy itt a végítélet napja: a veszedelmet. »Fiam 11öli — igy szólt zengzetes mézes
augusztus 81. Már kora reggel jajvcszékelve, sikoltozva, mázos beszédével — gyújtsd össze kedves községem Pödöri
imára kulcsolt kezekkel lótott-futott ki erre, ki arra, nya jámbor népeit, szólítsd fel őket, hogy hordjanak össze a
kába vette az egész falut apró és nagy, boldog és bol te csűrödben gabnát, zabot, krumplit, kukoriczát és más
cgyébb földi termést, hogy mi czélra, azt senki firtatni ne
dogtalan.
Később odacsoportosultak Holi Tamás háza elé, nyil merje. Ha ez megtörtént, fegyverkezzen fel mindenki villá
val, doronggal, kaszával és ha látni fogják az óriási csilván onnan vártak még némi vigasztalást.
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latok hagyományaként a testületre száll és mely a beiratási
dijakkal vagy a netaláni hagyományok- vagy alapítványok
kal és bírságokkal gyarapittatik.
2. A testületi jövedelmek, nevezetesen:
a a vagyon évi kamatja,
b- a tagok által fizetett évnegyedi illetékek,
c az előljárósági és békéltető bizottsági tagokra
netán kivetett bírságok.
3. A közös vállalatok tiszta nyereményéből a külön
szabálvzatok értelmében a testületre eső rész.
i. A múlt évről netán maradt többlet.
22. j.

A főivé kiadások fedezésére közvetlenül nem szüksé
gelt pénzek magyar járadék-papírban helyezendők el.
23. j.
V a g y o n kezelés.
A bevételekről és kiadásokról évnegyedenkint jelentés
és az év befejezésénél okmányolt számadás készítendő, mely
a számvizsgálók által történt felülvizsgálat után az évi
közgyűlés elé terjesztetik.
24. *.
A pénztámok bárminemű fizetést csak nyugta ellen
és szabályszerű utalványra teljesíthet. Szabályszerű utal
ván vnak tekintetik:
a bizonyos időszakonkint rendesen ismétlődő fizeté
sekre nézve pl. házbér. tiszti és szolgafizetések, iskolai
művelődési és iparérdekü czélokra megszavazott rendes
járulékok stb.* oly fizetési iv, melynek fejére az utalványt
tartalmazó előljárósági határozat az elnök, jegyző és egy
számvevő aláírásával fel van Írva a mely az egyes részle
tek nyugtázására alkalmas rovatokkal el van lá tv a :
b kisebb 3 " irtot felül nem haladó összegekre nézve
az elnök által aláirt utalvány:
c minden egyéb kiadásra nézve az elnök, jegyző és
egy számvevő által aláirt jegyzőkönyvi kivonat.
lagnyomot, tartóztassák fel.« — — Xos feleim, ha nem
akarjátok a veszedelmet, tegyétek meg isten parancso
latját.
A kinek csak lába volt szaladt, vitt, hordott, a mi a
keze ügyébe akadt, alig telt el egy félóra, Holi Tamás
csűrje, pajtája szinültig megtelt eleséggel, és ugv állt ott
kicsiny és nagy — kapával, villával az utcza során glédába,
mint a parancsolat.
Egyszerre csak óriási vihar keletkezett, recsegtek a
fák ágai-bogai. fekete sürü felhők tornyosultak az égen,
villámok czikáztak a levegőn keresztül kasul, dörgött
egvre-másra, szakadott az eső, mintha dézsából öntötték
volna, mindazonáltal ott állt a nép, rendületlenül, férfiasán
harezra készen.
Közeledett az ellenség.
Eleinte csak fekete pontnak mutatkozott, később
határozottabb alakot öltött. Semmi kétség, hogy* ez az
üstökös.
Formája megegyezett egy óriási császárkörtével, is
ten a megmondhatója, hány szint játszott, és mikor már
vagy egy kőhajtásnyira lehetett, azt hitte volna az ember,
hogy szines hólvagpapirból van össze toldva-foldva.
Nosza rajta! É g felé meredett a sok fegyver, iszonvu ki
áltás, orditáshallatszott, minta minőt talán még az ó-testamentombeli Jerikó falai sem hallottak, és a szegénv üstökös,
látva a hatalmas ellenséget no meg nyilván isten akaratja
folytán — önként megadta m agát még pedig olvformán.
hogy bele aggatott a feléje tartott vasvillákba.
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A vauvon és pénzkezelés további részleteire nézve
az előljárósáe kezelési szabályzatot dolgoz ki.
26. §.
F elügyelet.
Az iránt, hogy a testület a jelen alapszabályok és a
törvény értelmében működik, az iparhatósági biztos őrkö
dik. a ki is a testületi elöljáróság minden ülésére, valamint
a közgyűlésekre mindig külön meghivatik.
27. $.
B é k é lte tő bizottság.
Az ipartestület kebelében az iparosok és tanonezok,
vagy segédek közt felmerülő súrlódások és vitás kérdések
elintézésere az 18S4. X V II. t. ez. 141. í-a értelmében bé
kéltető bizottságot szervez.
26. §.
A te s tü le t feloszlása.
Az ipartestület közgyűlési határozattal nem oszlat
ható fel.
Ha azonban a testületi tagok száma 50-re olvadt le.
ez esetben az iparhatósági biztos jelentése alapján a tör
vényhatóság jelentést tesz a földmivelés-. ipar- és kereske
delemügyi m. kir. minisztériumhoz, a mely az ipar- és
kereskedelmi kamara meghallgatásával a testület fenmaradása esetleg feloszlatás esetén a testületi vagyon hovaforditása iránt határoz.
to llá k József s. k..
Jlezcy Péter s. k .
iú. ipartestületi ) egyzö.

iű. ipartest, elnök.

20204 885. I. Ezen alapszabályok a földmivelés-. ipar
és kereskedelemügyi magy. kir. miniszter urnák 18*5.
márczius hó 26-án kelt 14949 sz. leiratával nyert megbízás
alapján ezennel jóváhagyatnak
Budapest, 1885. junius 13.
A főv. tanács Kada s. k.. alpolgármester. íP. H.
Volt öröm leirhatlan, megmentették a pödoriek a
világot a végveszedelemtől.
Ep akkor érkezett oda az ispánv ur. Elmondtak neki
mindent, Holi csak a mellét verte, de nem szólt semmit.
— Az eszetek ment el — szólt mosolyogva az ispán.
— hisz ennek még az apja se volt csillag. Nem egvébb
ez, mint papirosból összeférczelt léghajó, mely'et szemem
láttára egy órával ezelőtt eregettek fel a marcali vásáron
és mely történetesen itt esett le. hogy a ti bolond esze
teket végkép megkeveije. Adjátok csak id e!
Az ispánv összetépte az egész férczelményt, azután
sietve tovább hajtatott.
— Könnyű neki most virtuskodni — mondá Holi —
hanem tessék megfogni akkor, mikor eleven.
— Hej — mondá az öreg biró — m ég a csillag se
olyan szép, ha az ember közelről tekinti.
Senki sem kételkedett benne, hogy az üstököst fog
ták meg és hálálkodva indultak kiki a saját portájába.
Holi is haza bandukolt. En az én egyszerű eszem
mel azt hiszem, hogy valamennyi között aligha őneki nem
volt legtöbb hálálkodni valója.
Ha ez az ember annak rendje-módja szerint tanul
hatta volna meg a borbély és fodrász mesterséget, az üs
tököst talán nem fogta volna meg. de több mint valószínű,
hogy ő találta volna fel a — Csillag Anna féle hajkenöcsöt
Illés József:
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1-rantziák, ’s ’a t. addig a’ böltsességet magokévá nem tehették,
valameddig
a’ tudományokat anva nyelvekbe bé-nem-huzták,
Nem érdektelen adatokat közöl Malatinszky Lajos i
ugv
a’
Magvar
Ncmzct-is addig a böltsességet közönségessé nem
szaktársunk egy a borbélyság részére 17Sd. évben j
teszi,
vala-meddig
vagy anva-nyelvén nem irat, nem taníttat, és
kiadott sebészetről szóló és birtokában levő l’lenek j
nem
tanultat,
vagy
más Nemzettől nvclvet nem költsencz...........
József által kiadott könyvről.
A czimiapját és az előszót érdekességénél fogva I ............. Magyar írók már elegen volnának, de a’ Magyar segitök, kik az íróknak leghathatósabb ösztönei, még eddig vagy
szóról-szóra ide igtatjuk:
»A borbélyságnak eleje melyeket Németül s igen kevesek, vagy leg-alább az íróknál tudva Hintsenek Én
Deákul kiadott Plenek József a borbélyságnak tudósa ugyan, megvallom, ezt a könvvet még ki-nem adtam volna,
és Budán a Borbélyoknak bábáknak közönséges ki ha a Kegvclmességed Kegyessége arra lel-nem indított volna;
rályi tanítója. Magyarra fordította két képekkel s i azért-is hogy ezen írásommal kedves Nemzetemnek hasznát, és
dítsösségét valamennyire elö-moz íthattam, azt egvedül tsak a'
némely Hasznos czikkelyekkel szaporitottá
Kegvclmességed’ Kegyességének tulajdonítom : \ égve tehát KeRácz Sámuel.«
gyeimességed’ töllem ezen munkámnak ajánlását ólIy szívvel, a'
A Deáki világi és orvosi Tudományoknak tudósa miilyennel én az egész világ előtt megmutatni kiváltom, hogy
és Budán a felbonczalásnak közönséges k i r á l y i vagyok és holtig lenni is-akarok Kegvelmességcdnek Irám-Budán,
t a n 1 1 ój a.
lTs-J-dik esztendőben, Böjtelö havának 'Jb'-dik napján, igaz
Budán és Pesten.
hálá-adó szolgája. Rácz Sámuel.
K özli: M alatin szky L ászló.
Nagy Kegyelmű és Méltóságú Gróí szapári Szapárv Péter
borbély.
urnák murai-szomhath és szétsi-sziget várak’ és vágh-besztercze
L e v é l a s z e rk e s z tő s é g h e z .
örökös urának. Felséges tsászári, és királyi Fejedelmünk belső
kamarássának, tanátsassának és Marsai Főstrása-Mes!erének. A’
Válasz Petsár János untak.
köz-jó nagyérdemű nevelőjének. Ki az 6 régi gyökerű Dítsö
Engedje meg mielőtt becses levelére válaszolnék; —
elejének koronás Fejedelmünk’ Királyi székekhez mutatott hív- hogy köszönetét monljak Szil\ray József barátomnak, azon
szives figyelméért; — hogy engem távollétem alatt ki
ségeket tulajdon vitézségével szerentsés diadalmival, Fő tisztmenteni fáradozott; s egyúttal észrevételeit megtette ön
viselésével, és álhatatos szolgálatival, uj szilire emelé. Hazánk’ nek, — hozzám intézett levelére.
Bitsőséges terjesztőjének, Ki annak mostáni és jövendő ékes- j
Ne vegye rósz néven őszinteségemet, s engedje meg,
ségére ugv teként, hogv ezen borbélvság’ elejit dítsö neve alatt ; hogy nyiltan bevallhassam, hngy elmosolyogtam magamat
magyarul kibotsátván azokról is meg-emlékezzék a mikről az ! akkor, a mikor hozzám intézett levelét elolvastam; — s
nem is volt szándékomban refiectálni levelére, mert szak
el-folvc sok századok még-nem is álmodozhattak. Vitézség’, s j lapunk ugyanazon számában, a melyben az ön levele nap
böltsesség igaz baratlvának. Ezen munkáját illendő tisztelettel j világot látott egy czikk jelent meg- »A k é p e s í t é s r ő l *
czimen Mezey Péter ur tollából: — a mely czikk felelet
ajánllva Rácz Sámuel.
Kcgvelmes Uram 1 Hogv ezen munkámat kegvelmességed- nek tökéletesen elengedő lett volna; — mert e czikk min
den a korral haladó és a jelenlegi viszonyainkat s helyze
nek Dítsö Neve alatt ki-adni merészeltem, azok-nélkül nem
tünket komolyan megfigyelő borbély és fodrász iparosnak
esett; tudtam, tudni-illik, hogy kegyelmesseged a’ Köz-Jónak
gondolatát — és kívánságát tolmácsolta. Továbbá szakla
mindennemű hasznát, és dítsösségét elő-mozdítani úgy kivánnya, punk fi-ik számában Szilvay József barátom szives figye
hogv semmit el-ne mulassan, valamit megért, hogy véghez lemből -— helyettem irt levele is magyarázatot ad arra
vinni hatalmában vagvon. Ezen mondásomat könnyen meg- nézve, — hogy- ön egészen máskép értelmezi levelem tar
talmát és lényegét; — és oly-an dolgokat tulajdonit annak,
bizonvithatnám, ha attól nem tartanék, hogy utóljára-is tsak
a mit én levelemben nem is említettem.
azt kellene mondanom, hogv a valóságos érdemet még eleget
Azt hiszem, hogy- mint ön, mint pedig bárki a t. kar
nem magasztaltom. A’ ki a különös történetek' lajstromát bal társaim közül, ki szaklapunk -1-ik számában, levelemet
héiét nélkül meg-visgálva, Az a" Szapárv nemnek fáradozásait, figvelmesen átolvasta, nem tulajdonított és merített annak
véres verejtékeit, szép téteménveit, és igyekezeteit, mellyekct tartalmából egvebet — csupán azt, hogy csekély szemé
lyem bátor volt szaktársaimat felhívni szaklapunk jó indu
egyedül tsak a’ Köz-Jónak haszna, és dítsössége okozott, vilá latból kifolvó tömeges pártolására és támogatására, —
gosan fel-talválva.
mert soha sem volt égetőbb szükség e szaklapunkra, mint
Ezen borbélyságnak kiadása a’ Magyar Köz-Jónak, mely a jelenlegi viszonyok között, a hol iparunk, hogyr igy fe
hasznos és dítsösséges légven, azt a" józan itéletück könnyen jezzem ki magamat, egy átalakuláson megy- keresztül.
Két áramlat küzd a borbély- és fodrász ipar ellen és
áltai-láttvák ; kivált ha nieggondollyák, hogy illyen könyv ma
annak czime végett.
gyar nyelven még soha nem-iratott, jóllehet sok jóra menendő i
Az egyik áramlat sehogysem akarja megérteni azt,
magyar Borbélyoktól, kik idegen nyelveket nem tudnak, és j hogy a két ipar csak úgy virágozhat mint a fővárosban,
még-is a’ Felső Hatalmasságoknak kegyelmes parantsolataival j mint pedig a vidéken, ha azok össze lesznek forrva és nőve,
tanulásra, és mesteri próbára hathatósan ösztönöztetnek, már mert az egyik a másiknak kiegészitő részét képezi, — s
csak úgy lesz mindkét ipar tökéletes, ha azok együtt cultivárégen óhajtatott. De ha ez nem volna-is, még is mindazon
lódnak és együtt fejlődnek.
által ezen könyv hasznos és dítsösséges voltának meg-rnutalására
A másik áramlat, sehogy- sem tud kibékülni azon
az-is elég, hogy a’ közönséges böltsességet nem keveset segitti.... eszmével, hogy mi az 1884-iki új ipartörvénnyel képesítést
Kegyelmes U ram ! valamint a' Görögök. Rómaiak, Angliusok, nyertünk, — ez náluk lefokozás, degradálás. Erőnek erejé-
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vei cíoctororokat szeretnének belőlünk csinálni, pedig t.
Petsár ur az az idő elmúlt, azt még 1872-ik évben meg
ölte az ipartörvény és megölték az 1870-ik év után kelet
kezett miniszteri rendcletck, — mert attól az időtől a se
bészi graemiumok csak úgy haldokló félben voltak es
szépségesen meg is haltak, meg kellett nekik halni, mert
magok a sebészek és borbélyok nem viseltettek iranta va
lami jó indulattal.
Azt vagyok bátor kérdezni Petsár úrtól, hogy^ az
1872-ik évtől kezdve, de különösen az utóbbi időkben hány
szaktárs szabadította fel tanonczát a kerületi graemium
előtt, nem-e majdnem mindnyájan magunk állítottunk ki
tanonczaink részére szabaduló levelet, legfeljebb előttemeztettük szak társainkkal, vagy pedig a helyi hatásággal lát
tamoztattuk.
Hol vannak ma már a sebészek! — Vannak igenis
borbély iparosok.
Kern mondom, hogy nincsenek öregebb szaktársaink,
akik még mindig vindicálják magoknak ezt a ezimet, nem is
vehetik cl tőlük, ha képesítésük van hozzá, de a jelenlegi
gencratiónak le kell erről a czimről mondani, s felvenni
ít borbély iparos ezimet.
A másik részében levelemnek egyszerűen regisztrálni
akartam és méltányolni bátor voltam, a budapesti borbély
és fodrász ipartársulat tevékenységét, — buzgón töreke
dett érdemdús elnökével Mezey Péter úrral együtt, hogy
ügyeik rendezett viszonyok között legyenek. S csakugyan
rendet csinált a szaktársak között, a segédek elhelyezését
tisztességes kezekre bizta s velünk vidéki szaktársainkkal
mindig- a lcgjovialisabban viselte magát, ha segédekre volt
szükségünk. Mindenféle iparos mozgalmaknál tevékeny
részt vettek és ennek elismeréseid az egylet derék elnökét
az országos iparegyesület választmányi tagjául választotta.
Segély és temetkezési pénztárt létesített; szakiskolát állí
tott fel, és Mczy Péter szaktársunk befolyásának köszön
hető, hogy az országos iparegyesület pártolólag terjesztette
fel a magas minisztériumhoz, hogy subventióba részesüljön.
Az igaz, hogy vannak szaktársak, a kik ezen szak
iskola működését kritika alá vették, s kétségbe vonták
annak létjogát és szakbeli képességét, de az illetők a kik
ezt állítják, nem képesek, vagy nem akarják minden kez
detnek a nehézségeit belátni és elismerni.
Ez a szakiskola hazánkban a gyermek éveit éli, azért
kellene minden őszintén gondolkozó s szakbeli iparunkat
szivén hordozó szaktársnak ez ügyet önzetlenül felkarolni
és gyámolitani, hogy ez egy erős és egészséges fává nőjje
ki magát.
A budapesti borbély és fodrász ipartársulat két ok
ból tette, hogy szakiskolát állított fel:
1-szőr. Mert meg értette évekkel, a kor intő szavát,
s belátta azt, hogy iparunk csak akkor lehet tökéletes, ha
az, ni elv évszázadokon keresztül isokilva állott egymással
szemben, összeforrasztja, de tudta azt is, hegy ha nem
akarnék is összeforrasztani a két iparágat, a mai társa
dalmi és üzleti viszonyok követelik azt, hogy együtt le
gyenek, és hogy együtt fejlesszék, azt többé elválasztani
nem lehet, s hogy az eszme megvalósult és diadalmasan
keresztül ment, az oroszlán részt a budapesti borbély és
fodrász ipartársulat érdemli meg'. Ez eszme ellen többé
küzdeni bárkinek is illusorius volna.
2-szor. A budapesti borbély és fodrász ipartársulat
szükségességét belátta akkor még. a mikor az 1884-ik uj
ipartörtörvénynek claborátja még csak csirájában volt, s
hogy megmutassák és tettel documentálják azt hogy érde
mesek vagyunk arra, hogy minket a képesítéshez kötött
iparosok sorába felvegyenek ; igenis hogy iparosokká emel
jenek, s hogy mit nyertünk mi a képesítéssel, szükségte
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lennek látom még továbbá is indokolnom, mert annak je
lentőségét döbbeni levelemben már elmondtam. _
Ennélfogva- beláthatják azok, akik minket cs iparun
kat kicsinyük és azok is, akik ily merész allitast koczkaztatnak, hogy minket az l8S4-iki uj ipartörvény lefokozott,
hogy mi, a kik azon eszme mollctt küzdünk, hogy a két
iparágot együtt műveljük és hogy iparosok legyünk, helyes
utón járunk. A jelen már bebizonyította, a jövő pedig még
jobban fogja bebizonyítani.
A harmadik része levelemnek, a vasárnapi tanoncz
iskoláztatást említi fel, — azt hiszem minden szaktarsam
érezheti, hogy mily kellemetlen es karos hatassal van üzle
tünkre a vasárnapi iskolaztatas, — habar en elismerem,
hogy a rajz finomítja az izlest es hogy nemely iparágak
nál elkerülhetlcn és nagyon áldásos, de a mi iparágunk
nál okvetlen nem szükséges.
Azért ajánlottam a budapesti leendő borbély, fodrász
és paróka készítő testületnek figyelmébe, hogy c viszas
és káros rendelkezése az uj ipartör vénynek, hatályon ki
vid helyeztessék.
De volt még levelemben egy kifejezés, amiért en
gem Petsár ur meg'leczkéztct iskolás- gyermek m ódjára:
hogy merem én szaktársaimat iparosonak nevezni.
Azt tudtam, hogy a nyúl kiugrik a bekorból, de hogy
Petsár ur ugrasztja ki, nem hittem volna soha.
Szaktárs ur, kiről tudom azt, hogy az iparos ügyek
nek minő pártolója és hogy rajong az iparos ügyekért,
mégis olyíit állít, hogy minket az uj .ipartörvény, keve
sebbé tett mint íi minők voltunk, — és hogy mi minden
től meg lettünk fosztva.
Én nagyon csudálkozom a fölött, hogy ön visiokat
lát, s oly sötét színben tünteti fel jelen állapotunkat s jö
vőnket, s másokkal el íikarja hitetni azt, hogy a mi ipa
runk hanyatlott és hogy mi mindentől meg lettünk fosztva.
Engedje meg nekem, hogy oly bátor vagyok Öntől
és mindazon szaktársaktól, (habár kevesen lehetnek, akik
Így gondolkoznak) megkérdezni, hogy mit vettek el önök
től tulajdonképen ? Különösen azon szaktársunktól, a kik
187l-ik év előtt már üzlettel bírtak.
A felelet bizonyosan az lesz, — hogy semmit, — de
maga az 1S7<*-iki közegészségi törvény sem fosztotta meg
a kisebb sebészi műtétektől, csakis egy későbbi miniszteri
rendelet korlátozta azt annyiban, hogy a borbélyoknak or
vosi rendelet nélkül ezentúl semmiféle sebészi műtéteket
nem szabad végezni.
De különben mind Petsár ur, mind pedig azon szak
társak meg lehetnek győződve, hogy a borbély iparos szó
kifejezés mellett, s azért hogy képesítéshez kötött iparosok
közé felvettek végezhetnek, a mint a gyakorlat is mutatja
végeznek is kisebb sebészi műtéteket és nincs semmiféle
aggodalom, sem most sem a jövőben, hogy őket megfosz
tani akarnák egy lényeges jövedelmi forrástól.
Ha panaszkodni valója van valakinek szaktársaink kö
zül, csakis azok panaszkodhatnak, a kik a foghúzás gya
korlatától el lettek tiltva, mert ebben a szerencsében nem
részesültek, hogy az 1871-iki évben kibocsájtott miniszteri
rendelet keletkezése előtt önálló üzlettel birtak.
Ezen szaktársakért kell együttesen a mozgalmat m eg
indítani, és minden áron oda törekedni, hogy ők jogai
kat visszakapják ismét, és hogy azok a szaktársak, külö
nösen helyenkint oly lényeges jövedelemtől továbbra meg
fosztva ne legyenek.
Végül egy országos értekezlet megtartását nemcsak
időszerűnek, de nagyon is szükségesnek tartom, és a muükaprogrammba szerény nézetem szerint felveendő volna;
1-ször. A foghúzás eltiltó rendelet visszavonását tar
talmazó kérvény megvitatása.
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2-szor. A vasárnapi tanoncziskoláztatás megszüntetése
iránti kérvény tárgyalása.
3: sz°r. E gy országos borbély és fodrász szövetkezet
fölállítását, — központi irodával Badapesten. Ez országos
szövetkezet feladata lennnc a segéd- és tanonczügyet tö
kéletesen rendezni és egy országos szakiskolát felállítani.
Ezáltal megmutatnánk, hogy nem vagyunk önzők, s hogy
a fiatal nemzedéket, kik e pályára léptek és tanulni akar
nak, arra a színvonalra akarjuk emelni és kiképezni, hogy
bármely más müveit állambeli szaktársaikkal versenyre kel
hessenek, — mellyel szaktárs urnák utóbbi levelében felemlitett azon óhaja teljesülne, mely szerint igy iparunk
müveit szakférfiakat fognak nyerni.
Ezen országos szövetkezet feladata lenne továbbá, ha
iparunk bármely ágát veszély fenyegetné, résen lenni s
minden erejével megvédeni. Ez által megmutatnánk, hogy
méltányosak; s nem önzők vagyunk, s hogy a fiatal nem
zedéket, kik c pályára lépnek, megvédeni, s a műveltség
színvonalára akarjuk emelni stb.
Elmondtam nézetemet őszintén, leplezetlenül; mert
kívánta- Petsár ur. Ne vegye rósz néven, hogy nézeteink
nem egyeznek, ajánljon üdvösebbet, s ha meggyőzött an
nak üdvös és gyakorlati hasznáról, szívesen megliajlok
előtte.
Miskolcz, 1885. julius 25.
P r o köb A ntal.

Az »Egyetértés< 198. számában dr. Kress Géza ur
tollából egy bírálat jelent meg, mely a fogászok — vagy
mint ő emlité, a technikusok kiállítását tárgyazta.
Dr. Kress Géza ur, mint csoportbiztos és hozzá jurytag, bírálatot hoz a nyilvánosság elé, saját csoportjából:
azon csoportról tehát, a mely csoport tekintetében első
sorban is ő volt azon joggal felruházva: hogy ha netán
egyik-másik kiállító külföld provincziájára valló tárgyakkal
jelentkezne és azokat mint idegen tárgyakat akarná kiállí
tani : már a kiállítás berendezése alkalmával kötelességévé
volt téve erre vonatkozó észrevételeit megtenni. Ú gy azon
tárgyakra vonatkozólag is, melyeket ő nevetségeseknek és
Ízetleneknek talál nemcsak, — hanem azok azonnal elutasitandók voltak, nehogy a kiállításban egyáltalában ne
vetséges dolgok forduljanak elő.
Ezt dr. Kress ur nem tette meg.
Megtett azonban oly dolgot, mely szerény nézetem
szerint megengedhető nem volna. Megtette pedig azt, mit
mint a jury tagjának titkol kellene megőriznie, t. i. észrevéte
leit, melyeket a nyilvánosság elé tárt, holott ezt csak a bírá
latnál lett volna joga elmondania és azokat érvényesíteni . . .
Hogy mi czélja volt azzal, — hogy a bírálat előtt
ily kritikát hoz nyilvánosságra, alig hiszszük, hogy ő
maga is tisztába volna vele.
Ebből mást nem következtethetek, mint azt, hogy a
doktor ur egy diplomatikus embernek tetszeni akar azzal:
»No lássátok, hogy mily becset tudok én adni azon tech
nikusoknak, kik nem átalottak az orvos urak között kiállitásaikkal megjelenni. Tudomásul vehetitek, mennyire
fogok küzdeni ezen proletárok és azok kitüntése ellen.«
Nagyszerű dr. ur ! . . . Sajnos, hogy az a kutyabőr még
mindig oly nagy válaszfalul szolgál ember és ember
között !
De van egy elismerő mégis kritikájában, azaz
hogy a technikusok által kiállított müvek oly nagyszerűek
nek mutatkoznak, hogy azokat egyenesen külföldről szarmazottaknak vallja.
No már pedig meglehet győződve, hogy ezek az
illetők műhelyeiben készíttettek es mint hazai ipar bírál
hatók meg.

.
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Furcsa dr. Kress ur bírálata: hogy a fogak a cclulois aparatba explodálnak . . .
Többet mondani nem szükséges, csak annyit mégis,
hogy még eddigelé, porczellán fogakat dinamittal kitöltve
nem készitettek . . .
Azon korona pedig, mely egyik kollega által készittettetett, soha se busitsa doktor ur fejét, mert biz az a
kiállítási szekrény díszítésére szolgáló tárgy szintén meg
állja helyét és különösen a benne levő némi tanulságos
dolog is. Hogy most akár egy rakásra szórva, akár pedig
ezen Ízléstelen koronára rakva állitatott is ki, az ugyan
mindegy . . .
Különben el vagyunk reá készülve milyen jutalom
vár reánk!
Mi megtettük a magunkét s legyen róla meggyő
ződve, hogy az ily dolgokkal nagyon is rósz szolgálatot
tesz hazai iparunknak, — mert az iparos, ha már a kiállí
táson részt vesz — semmi esetre sem teszi magát nevet
ségessé — mert inig egyrészről, jó hírneve — másrészről
pedig a becsületérzés — nem engedi meg, hogy magát
ennek kitegye. Ezzel a kiállítóknak csak kedvét veszik és
azon törekvés — mely a hazai ipar fejlesztésében nyilvá
nul — csak csökkenik.
y. r.

E g y le ti ü g y e k .
J é g y z ű k ö n y v.
Fölvétetett Budapesten az 1885-ik évi julius hó 21-én a
budapesti borbély, fodrász és paróka-készitö ipartestület alakuló
közgyűléséről.
Jelen volt tag.
1. Elnöklő dr. Horváth János iparhatósági biztos konsta
tálja, hogy a mai közgyűlés kitűzése, valamint a meghívó jegyek
szétküldése kellő időben történt m eg; sőt a mai közgyűlés
megtartását a hírlapok is több Ízben felemlítették; ezeknél fogva
tekintettel a megjelent tagok nagy számára, a mai közgyűlés
határozatképes; midőn tehát ezt megnvitottnak nyilvánítja, fel
hívja Bullák Józsefet, mint a testület ideiglenes jegyzőjét, a mai
gyűlés jegyzőkönyvének vezetésére; Réthív Árpád, Szarvas
Alajos és Kovács Antalt pedig felkéri annak hitelesítésére.
Ezek után a napirend első pontja értelmében az alap
szabályok jóváhagyását közli és az életbe léptetési módozatokra
áttérve, kiemeli, hogy mig az 1872. évi ipartörvény tisztán az
ipar szabadság elvére volt lektetve, addig az új ipartörvényben
a szabadság és a rend elve igen szerencsésen van összeegyez
tetve. E két elvnek gyakorlati kivitele és megvalósítása azon
magukra az iparosokra van bízva, és e czélból az ipartestület
mint önkormányzati közeg nagy hatáskörrel bir. 1 logv ezen
hatáskörét az ipartestület kellőleg betölthesse, szükséges hogy
a tagok maguk közül oly elnököt és elöljárósági tagokat vá
laszának n eg, a kik tehetség és jellemszilárdság által tűnnek
ki. O mint iparhatósági biztos a maga részéről, habár hatás
köre az ellenőrzésnél fogva inkább negatív irányú, nem fog
semmi gyakorlati és czélszerü tervnek és működésének aka
dályául szolgálni és a testület hatáskörét nem fogja korlátozni,
hanem az adminisztráczió terén a méltányosság és a czélszerüség elvei szerint a testület érdekében szabad mozgást tart kí
vánatosnak ; a tanonezok és a segédek, valamint a főnökök
közt felmerülhető súrlódások esetében azonban a békéltető bi
zottságban, a szigorú jog és igazság elve szerint fog eljárni
azon czél megvalósítása végett, hogy egyrészt a tanonezok és
segédek közt fegyelem uralkodjék; de azért másrészt velük
szemben a főnökök se léphessék át az igazságosság határát.
A mi az ipartestület életbeléptetését illeti, az esak foko
zatosan történhetik meg. A legelső teendője lesz a megválasz
tandó elöljáróságnak megalakulása után a feloszlott budapesti
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borbély és fodrász ipartársulatnak az ide ■/. alatt bemellékelt
emlékiratában jelzett vagyonát, mely az ipartestületre szállott
és a melv ennek a beiratási dijakkal együtt érintetlen alaptő
kéjét képezi, — átvenni és miután az ipartestület a jelen év
második felében alakult meg és költségvetés az alakulás előtt
készíthető nem volt, ez év két hátralevő negyedében a tagsági
dijakat az eddig felmerült és felmerülendő költségek fedezésére
behajtani. Ha ezek megtörténtek, át fogja adatni az ipartestü
letnek a lajstromok vezetését, majd meg fogja alakítani a bé
kéltető bizottságot és esetleg felállittatik a segélypénztár is.
Dr. Horváth János iparhatósági biztosnak ezen általános
helyesléssel kisért beszéde folytán, a közgyűlés egyhangúlag
köszönettel fogadja a feloszlott budapesti borbély és fodrász
ipartársulatnak ezen ipartestületre hagyományozott 1 2l>2 frt
kr. értékű ingóságok és készpénzből álló vagyonát, ennek és a
helyiségeknek átvételével a megválasztandó elöljáróságot bizza
meg; egyúttal feljogosítja az elöljáróságot, hogy a behatási
díjon felül ez évben a két negyedévi tagsági dijakat is behajthassa.
2. A napirend második tárgya az elnök, az elöljáróság
Ki tagjának, 3 számvevő tagnak és az ügyésznek megválasztása.
Miután az alapszabályok értelmében Fodor Lajos. Land
ler György, Jochum Keresztély, Maksa Ferencz, Diószeghy
István, Biegeleisen- Henrich, Krémén Mátyás, Kovács Antal,
Burján Illés és Mandits József testületi tagok titkos szavazást;
a szavazatszedö bizottságban Wagner Ernő, Cseh József, Buch
Frigyes és Pollák Gábor testületi tagokat, az elöljáróság és
számvevők választásához pedig Andreanszky Adolf, Joszt Péter,
Zsivánovits Milián és Michelits József urakat küldi ki, meg
jegyezvén, hogy az elnökre, az elöljáróságra, a számvevőkre és
az ügyészre külön történik a szavazás.
Ezután az elnöki tisztségre Mezev Péter és Réthly Árpád
kijelöltetvén, megkezdődött a szavazás, de e közben Réthly
Árpád a jelöltségtől visszalépett; minek folytán Mezev Péter
egyhangúlag ipartestületi elnöknek megválasztatott.
A testületi elöljáióságba két részről l( i— 10 tag ajánltatván; a megejtett szavazás után következő tagok választattak
meg szótöbbséggel, u. m .:
1. Gabrits Péter 515 szavazattal,
2. Molnár Lajos öli
,,
3. Bíick Sándor 54
„
4. Reiss Antal
54
,,
5. Kolumbán L. 54
„
(>. Dankovszky I. 54
,,
7. Joszt Péter
54
„
S. Kreuter Miklós 54
,,
!>. Michelics József54
,,
10. Kaltenbach F. 53
„
11. Szeszics Adolf 53
„
12. Staubach Bőid. 52
„
13 Szarvas Alajos 51
,,
14. Mayer Fülöp 40
,,
15. Macher Károly 48
,,
Ki. Hausdorf József47
,,
Számvevőkul egyhangúlag megválasztattak a következő
tagok :
Berényi Alajos,
Wagner Ernő és
Burján Illés.
Végre az ügyész megválasztása — tekintettel arra, hogy
e részben az elöljáróság czélszerübben járhat el, egyhangú ha
tározattal az elöljáróságra bizatik.
3. A napirendre tűzött jegyzői lizelés megállapítása, te
kintettel arra, hogy a teendők mérve és a választandó egyén
igénye előre meg nem állapítható, szintén egyhangúlag az elöl
járóságra bizatik.
4. Végre a Réthly Árpád által beadott 2-/. alatti azon
indítvány, hogy a beiratás 5 frt, 10 frt és 25 írtban állapitas-
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sék meg, e tekintetben a mai közgyűlés, miután az alap
szabályokban a beiratási dij már érvényesen 25 írtban van
megállapítva, tárgyalásba sem bocsátkozik, hanem az alapsza
bályok 11. §-ának 2. bekezdésére való hivatkozással, az indít
ványt az inditványzónak visszaadatni rendeli.
A napirend kimerittetvén, dr. Horváth János iparhatósági
biztos üdvözli az időközben megjelent elnököt, valamint a meg
választott elöljárósági tagokat és számvevőket; felkéri őket
teendőik pontos és lelkiismeretes teljesítésére s sikert kíván fá
radozásaikhoz.
Mezey Péter megválasztatott elnök az elöljáróság és szám
vevők nevében is megköszönvén a tagok bizalmát, kéri őket,
hogy a pártoskodással felhagyva, egyesült erővel törekedjenek
a közös czél elérésére; ö a maga részéről valamint eddig, úgy
ezután is minden lehetőt meg fog tenni a szaktársak javára.
Ezek után elnöklő iparhatósági biztos a közgyűlést be
fejezettnek nyilvánítja.

K ü lö n fé lé k .
Kitüntetett borbély-tanoncz. A budai ipariskolában
az első jutalmat egy darab aranyat Bacsányi József buda
pesti borbély iparos tanoncza nyerte el. Mindenesetre, —
egyrészt a főnöknek becsületére válik az ily tanoncz,
addig a tanoncznak mi dicséretünket fejezzük ki és kí
vánjuk, hogy a megkezdett pályáját sikerrel folytathassa.
Megszökött, fodrászsegéd. Mint Réthly Árpád szak
társunk értesít, e hó első felében Reitmayer József kassai
születesti fodrászsegédnek Gráczba leendő alkalmaztatása
czeljabol 2-> frt előleget és azonkívül egy oda szóló vasuti jegyet adott át, — de daczára, hogy munkakönyvét és
igazolójegyét nevezett szaktársunknál biztositékképen letéteményezte — mindeddig Gráczban a conditio betölté
sére nem jelentkezett, mi okból a kapitányságnál köröztetése végett jelentés tétetett. Felkéretnek a szaktársak ez
utón is, hogy azon esetre, ha ily nevű egyén náluk jelent
keznék, akár szerkesztőségünket, akár fentnevezett szaktársunkat erről értesíteni szíveskedjenek.

S z e r k e s z tő i ü z e n e te k .
László Józsid Győr. A beküldött 2 Irtot javára irtuk és ha szüksége
lesz segédre, csak tessék az egylethez vagy hozzánk fordulni, — mi majd
kifizetjük, mert olyan intézkedés nem existál, a minőt becses levelében em
líteni méltóztatott. — Bíró J . bogaras, PetrolT 31. Békés-Gyula. Meg
kapták-e levelünket : — (■;tl;tniI)os J . Gyöngyös, Morvái li Isi váll Tapolcza,
(íöilliaum Ján os Keszthely. A gépeket elküldettük.

K erestetik.
Egv ügyes és gyakorlott borbély- és fodrász segéd, ki
asztali munkához is ért, üzletemben alkalmazást nverhet. i

Belépési határidő augusztus 10-ike.
Feltételek az alulírottnál megtudhatók.

Nyomatott Márkus Samunál. Budapest Nagykorona-utcza 23.

P r o k o b A n ta l.
M isk olcz.

A valódi szabadalmazott

Haj- és szakálnyiró -gépek
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Clark William londoni gyáros találmánya és gyártmánya,

a melylyel minden laicus saját szakálát és egy másiknak haját
legfeljebb
perez alatt — minden elöleges gyakorlat nélkül lenyirhatja.
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Clarc William londoni ezégnek Magyarország, Ausztria, Románia, és Szerbia, részére
felállított főügynökénél kaphatók:
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hosszú vágással szakálnyirásra
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— 7s“ 7s“ 7s“ 7s“ hosszú vágással, fej
és szakái nyírásra
9. sz. darabonként 8 frt — kr.
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Megrendelések az összeg elöleges beküldése, vagy
postai utánvét mellett a legpontosabban teljesittetnek; kéretik azonban a minőség és nagyság
pontos megjelölése.
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9. sz.

darab adatott el és hazánkban is napról napra nagyobb tért foglal el. practikus szer
kezete s minden tekintetben utolérhetetlen előnyeinél fogva, melylyel az eddig hasz
nált ollókat óriási mérvben felül múlja, úgy hogy ezen gép a

borbély és fodrász üzletek nélkülözhetlen eszközének
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Ezen gépekből Nagy Brittániában és Európa
nyugoti tartományaiban, alig egy évleforgása alatt
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tekinthető.
Különösen kiemeljük, hogy ezen gép élesítést vagy javításokat sem igényel és sem
magunkat, sem mást vele meg nem sérthetünk, és hogy egy más ollóval oly egyen
letes vágást létrehozni képesek nem vagyunk.
Ezen gépek kaphatók az eredeti ár mellett: Órabér Sándor fodrásznál Aradon. Weninger
Antalnál Győrben. Mayer Ferdinand és fiainál .Szegeden. Műnk Lipót ügynöknél Brünnben
Herczog Lajos fodrásznál Veszprémben líartyik Lajos fodrásznál Orosházán és szerkesztőségünkben.
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