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A testület elöljárósága is megalakult már. Ismét 

csak a régi erők vétettek igénybe, mintha csak azt 
a régi igyekezetét akarnák ezzel megújítani, melylvel 
a testületbe olvadt ipartársulatot a körülményekhez 
mért magaslatra emelték. Terhes feladat jutott a tes
tület elöljáróságának, mely feladatnak megoldására 
szükséges volt, hogy a régi erők szálljanak síkra és törje
nek utat a testület felvirágoztatásához. Ehhez vas szor
galom, kitartás és mindenekfölött oly erkölcsi erő szüksé
ges, melylyel — félretéve a személyes érdeket — csak 
iparának felvirágzását tartja szem előtt, melylyel le
tudja győzni az akadályokat, melyek eme törekvésé
ben akadályozzák. Hogy mily dolgokat kell végezni 
a testületnek, alig kell fejtegetnem. Eleget mondok 
azzal, hogy azon temérdek szakasz, melynek végre
hajtását az uj ipartörvény a testületekre ruházott — el
olvasása is elég időt vesz igénybe -— hát még annak 
végrehajtása?

Még annak is gondot okoz, ki az ipar terén 
némi gyakorlattal bir. Ily körülmények közt mit te
hetne a gyakorlatlan kezdő erő? Már az első ülésünk 
után oly férfiak szájából kelletett hallanunk némi 
megelégedést, kik úgyszólván ezen intézménynek, sőt 
a választásnak is ellenfelei voltak: »Hogy be kell is
mernünk, miszerint már az alakulás nehézségei 
igen könnyen lettek megoldva.* Az első ülésen már
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számos fontos határozat hozatott, melyet végre is kell 
hajtani. Van itt teendője az elnöknek, helyettesének, 
de a jegyző sem örvendhet valami virágos nyugal
mas helyzetnek. Első teendője az elöljáróságnak min
denesetre a következetes rend behozatala. E czélból 
ügyrend kézbesittetik, valamennyi a fővárosban lé
tező üzlettársnak, melyből megérthetik mindazon 
teendőket, melyek az elöljáróság vállaira nehezednek 
s egyszersmind zsinórmértékül szolgál a testület tag
jainak azon kötelezettségekre, melyek pontos teljesí
tését a testület reputatiója megkövetel.

Kétségtelen, hogy az elöljáróság feladatát csak 
ugv oldhatja meg könnyen, ha a testület tagjai is közre
működnek. Egy gépezet ez, melynek ha egyik kereke 
megáll, az egész gépezetre kártékonyán hat. Ezért 
kérem is a testületnek minden egyes tagját, hogy 
ügyrendünket átolvasva, törvényeinknek azon szaka
szait tanulmányozza, melyben a testület létjogát fogja 
találni. Es különösen iparkodjanak mindig ehhez al
kalmazkodni. Ne törekedjenek a testület hivatásából 
kifolyó határozatok végrehajtása elé akadályokat gör
díteni olv mérvben, mely szigorúbb eljárásra is kész
tetné az elöljáróságot. Ha kellő szigorral nem intéz
zük ügyeinket vagy tudva a törvények hatását, — 
mégis ellenkezünk, csak saját ügyünknek ártunk. Annál 
inkább kell kétszeres erővel hozzáfogni munkájához 
a testületnek, mert nem csupáh a fővárosban létező 
szaktársak ipari érdekeit támogatja, hanem az összes 
hazai szaktársak is innen várják mind azon sérelmek 
orvoslását, melyek esetleg iparunkon ejtetett.

S méltán az ipartestületnek megadattak azon 
eszközök, melyekkel megakadályozhat mindolyan in
tézkedéseket. melyek iparunkra kártékonyán "hatnak.

Az elöljáróság kezeibe van letéve tehát az ösz- 
szes hazai szaktársak sorsa s igy mint már mondám, 
kétszeres teher nehezedik vállára, melvnek megfelelni 
erkölcsi kötelessége.

De ez ne rettentse vissza! Mert mig egyrészről 
saját iparának érdekeit mozdítja elő. — addig más
részről azon édes öntudat, hogy ezzel többi szaktársai 
előtt becsülést vívott ki magának elég jutalom arra, 
hog\ tiszta lélekkel elmondhassa: >Én megtettem a 
magamét.« Ezért jelszavunk az legyen:

>Csak előre h
M ezcv P éter.

A  ta n o n c z ta r tá s ró l.
üzlettársaink, kik városokban laknak, nem igen szeretnek

azok. akik előkelőbb üzletteltanonczokkal bajlódni \ le^alábl
b rnak. Hisz tudva van. hogy finomabb üzletekben a tanonc 
nem sokat tanulhat, mert a vendégnek nincs bizalma hozzá 
a főnök maga is őrizkedik attól, hogv a tanoncz hibájából n 
maradjanak ' '  'vendégei: nagyon természetesen, mert azon kell. r*........ ^
lennie minden üzlettulajdonosnak ho»vi • t , < . . .  r». . .  , ...... ...... ......... n; vendégei tisztességesen
viszo.gálva hagyják el üzletét, tehát igyekszik minél jobb‘segé
deket tartani, annál is inkább, mert. (kivált itt a fővárosban 
ezeknek igényeik sem nagyobbak, mint a gyöngébb segédeké, 
de sót a tanoncz tartása sem kerül kevesebbe, mert azt élel-

| mezni kell s az eltartás itt sokba kerül. A tanonezot pedig 
| 2— H évig kell kitartani, mig az csak némileg is meg tud fe- 
' lelni az üzleti teendők tekintetében ugv. hogy egy segédet he- 

Ivettesíteni képes legven. Ahol tehát hajmunka nincs, ott igazán 
nem érdemes tanonezot tartani tisztán gazdasági szempontból 
— a .sok kellemetlenségeket nem is számítva.

És mégis, mindennek daczára mi városiak legelső sorban 
hivatva vagvunk a tanoneztartásra. Először a szakértelem érde
kében. másodszor pedig az általános műveltség tekintetében is.

A fővárosi szaktársak a helvzetnél fogva képesek jó szak
embert képezni. Fáradunk is eleget sokszor. A segéde
ket is újra kell tanítanunk, mert nem tudnak semmit, ha 
aztán kiképeztelek, mi a köszönet.' Ott hagvnak bennünket a 
laképnél és elmennek Bécsbe vagv máshova s nekünk mindig 
elölről kell kezdenünk mások részére segédeket tanítani. No de 
édes istenem ! ha már tanítanunk kell. tanítsunk mindjárt elölről. 
Vegyünk tel tanonezokat, legalább több kiképzett fiatal segédeink 
lesznek, kikből egvikünk vagv másikunknak is jut egv-egv, s 
miután az ebbeli törekvésünket már a legközelebbi jövő jutal
mazhatja meg, az eredménv ki nem maradhat, tehát mindez nem 
is oly háládatlan dolog; mert hiszen nem a jövő nemzedéknek, 
hanem saját magunknak dolgozunk. Igaz. hogv sok kellemet
lenséggel jár. kivált a beretválás tanítása.

Mi, fővárosiak, számíthatunk a szakiskolára, olv szakisko
lára. mint Bécsben létezik s melvet e lapnak 7. számában sze
rencsés voltam leírni.

Ha nekünk ily szakiskolánk lesz. akkor a tanoneztartás 
reánk nézve könnyű lesz; igen de addig, mig olv kevés ta
noncz van a fővárosban, nem is létesíthető ezen olv annvira 
kivánt szakiskola.

Miután a nehézség csak a beretválás megtanulásánál me
rül tel leginkább s mig ilynemű szakiskola nem lesz, (a na
gyobb vidéki városokban pedig egváltalában i, ugv kell segíte
nünk a bajon, hogy a fiukat, ha lehet katonai laktanvákba küld
jük gyakorlás végett; ott is igen szépen kiképezheti magát a 
beretválásban. mert nem kell neki más. mint a tömeges műkö
dés, hogy a keze jártasságot kapjon, a felülvizsgálat és az út
baigazítás otthon a tanító mestert illeti.

Egy kis buzgóság mellett ime meg van adva a lehetőség, 
jó segédeket képezni, úgy hogy jól beretválni is tudjanak. A 
hajmunka és a fodrászat minden ága kitűnő és üdvös dolog, 
de ezt inkább tanulhatják meg utólagosan, mint a borotválást.
A mai segédnek pedig okvetlen jó beretválónak kell lenni, kü
lönben nem igen boldogul.

Ki vehet fel mai nap oly segédet, a ki nem tud beret- 
válni: Nagyon kevesen. Merem állítani, hogv a jelenlegi viszo
ny ok közt az egész hazában nincs Conditió 50 segéd részére, 
akik tisztán csak a fodrászatot értik. Bizonvitja ezen állításomat 
az a tén\. hogy fodrászaink kitanultjai, kik nem tudnak beret- 
\álni. \ agy megtanulják azt. vagy nem tudnak megélni mester
ségük után, de még ha meg is tanulja a beretválást utólago
san. nem lesz belőle kitűnő munkás.

Segéd elhelyező létemkor találkozott olv fiatal segéd, aki 
a legfémesebb üzletből kikerülve falura ment Conditióba a be
retválás elsajátítása czéljából. igen. de ott pláne nem használ
hattak. Visszajött, az útiköltség végett. Még nekem volt kelle
metlenségem.

. ------------ mucii murasz segeuet csalt
úgy ruldtem vidékre, ha az illető főnök előbb beleegvezett, a 
mit sokszor, nagy szükségben meg is tett.

De ritkán boldogult vele. Ha az urii már tanulhatott volna 
is, nem volt ínyére ez a kisvárosi Conditió.

M ^ ebböl világos az. hogy a kötelesség tudó. lelkiisme- 
rettel bíró fonok csak akkor tartson tanonezot. ha alkalma van 
azt legelső sorban a beretválásban kiképezni; amit ennél többet 
tud, az nem csak a fiatal ember hasznára, de a mester becsü
letere is fog válni.



1885. 3b o r b é l y o k  é s

Ennyit a szakbeli kiképzésről.
De a szakbeli kiképzés mellett még más kötelezettség is 

vár reánk.
Nem elég mai napság. hogy a tanoncz jó mesteremberré 

legyen, a szakértelemhez szükséges még intelligenczia. vagvis a 
műveltség egy bizonyos foka is. Minden iparág, de pláne a mi 
Üzletágunk különösen megköveteli. Segédeinknek egv kis modo
ruknak kell lenni; modoruk, beszédmódjuk legalább némi mű
veltségről tanúskodjanak, ha a vendéggel érintkezik. A ma
gyar és német nyelvben jártas legyen stb. Köztünk is sokkal 
jobb a viszony, ha némi műveltséggel biró emberekkel ál
lunk szembe, ez az intelligens seged sokkal lelkiismeretesebb, 
mint a műveletlen. Kötelességét jobban ismeri, tehát jobban vé
gezi is azt. A műveltebb segéd nem fogja főnöke talán legrosz- 
szabb heh zetet. betegségét vagy más kedvezőtlen körűiménvt 
felhasználni, hogy épen akkor hagvja ott.

Azért mindenekelőtt nem. szabad tanonczul lelvennünk 
oly gyermeket, aki nem tud írni és olvasni, de sőt azon kell 
lennünk, hogy ez legalább is a négy elemi osztálvról bizonvit- 
vánnyal bírjon ; es ha inti olvasni tud. hozzunk mint tanító
mesterek még egy kis áldozatot, engedjünk időt nekik a hasz
nos. a szellemi munkásságra, sőt ösztönözzük arra.

Szabad ideje van nálunk minden tanoncznak. majd min
den üzletben, (ha csak nincs nagyon sok hajmunka.) Ezen sza
bad idő nagyon gyakran elrontja a fiatal gyermek szorgalmát, 
munkakedvét. Ép azért, ezen idő helyes kitöltésére fordítson 
minden tanítómester egy kis gondot. Mindenki hasson oda. 
hogv a tanoncz szabad idejét Írással, olvasással töltse be. úgy 
hogy a szorgalmas, törekvő hu foglalkozáshoz szokjon, hogv 
tudvágya fel legyen keltve, egv szóval, hogv miit eszü ember 
váljék belőle, akinek értelme és kedve legven maga-magát to
vább kiképezni, hogy ma-holnap polgári kötelességének teljesen 
megfelelhessen. Ha mindezt szemelőtt tartjuk s szivünkön hord
juk. nehánv év múlván értelmes, tisztességes és intelligens fiatal 
segédeink lesznek.

____ Ju szt P éter.

A b u d a p e sti b o rb ély-, fodrász- és p a r ó k a -  
k é sz ítő  ip a r tá rs u la t  ü g y ren d je .

Ü g y r e n d :
a) A budapesti borbélv-. fodrász- és parokakészitő ipartes

tület az 1884. XVII. t.-cz. Í2 . §. alapján és alapszabályai il. §. 
szerint az ezen testülethez tartozó iperosokra és segédszemély
zetükre nézve mindazokat a teendőket viszi, melyeket az 1884. 
XVII. t.-cz. ő'.i— 110. §§-ok értelmében az elsőfokú iparhatóságnak 
kell végezni.

Ez okból:
bi A hatóságokat iparunk tekintetében kellőleg tájékoz

tatja és figyelmét főleg arra fordítja, hogy tanoncznak csak tör- 
vénves kort elért gyermekek alkalmaztassanak szabályszerű írásos 
szerződés mellett; hogv az tanonczát iparában oktassa, templomba 
járassa, jó bánásmódban reszesitse. A tanonezviszony befejeztével 
a tanoncznak bizonvitvánvt ad. miért is ellenőrzi a tanonezvi- 
szonvt, annak tartamát esetleg felbontását. A területen alkal
mazott tanonczokról az 1884. XVII. t.-cz. 77. §. értelmében 
lajstromot vezet és kiküldöttek által meggyőződik arról, hogy 
ezek az iskolát miként látogatják:

c) a tanoncziskolákról. esetleg tanfolyamokról gondoskodik,
megállapítja a tanítás napját és gvakorolja a tanítás felett a köz
vetlen felügyeletet;

d) a segédek szabálvos szerződés viszonyainak megtartására 
felügyel, kiállítja számukra a munka-könyvet, erről pontos jegy
zéket vezet, valamint a területen alkalmazott segédeket az 1884. 
XVII. t.-cz. által előirt lajstromban nyilvántartja. így tehát a 
testület tagjai törvénveik értelme szerint üzletükben foglalkozó
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segédeiket és tanonczaikat is bejelententeni tartoznak, tanon- 
czaikat szerződtetni, iskolába járatni kötelesek;

- . a munkaviszonyokból eredő súrlódások és pereskedések 
esetében a testület közbenjövetelét alapszabályaink 7. §. értel
mében minden testületi tag igénybe veheti;

• a segéd elhelyezési osztály alapszabályaink értelmében 
mindenkor igénybe vehető minden díjfizetés nélkül. A segédek 
és tanonezok lajstromát idünkint megtekinthetik.

4. A testület esetleg általa felállítandó szövetkezetekben 
részt vehet betegsegélyző és temetkezési egyletnek, annak alap
szabálya szerint tagja lehet.

Hogy e fent említett szabályaink kellőleg végrehajtassanak, 
azok felügyeletére a következő kerületi biztosok küldetnek k i:

I. kerületben :: Kolumbán László
11. Adám Antal

111. Wagner Ernő
IV. Reisz Antal
V. Biick Sándor

VI. Brantner József
VII. i Mihelits József és Littmann Antal
Vili. Lambing Jakab

IX. Kandler Gvörgv és Schnur János
X. * Zwentskenstiel Vilmos.

A testület által kiküldött biztos urak részére a testület 
meghatalmazást állított ki. mehet a tag kívánatéra előmutatni 
tartoznak. Felkéretnek t. tagtársaink, hogy kötelességeik teljesí
tésében a kerületi biztosokat meg ne akadályozzák, mert ellen
kező esetben alapszabályaink értelmében járunk el.

Ezen ügyrend törvényen alapul és minden borbély-, fod
rász- és parokakészitő iparos annak megtartására és ezen ügy
rendnek üzletekben való felfüggesztésére felkéretik. Alapszabá
lyaink 4. íj. értelmében minden Budapest főváros területén létező 
borbély-, fodrász- és paróka-készitö, nemkülönben minden hajmü- 
fonással foglalkozó iparos köteles a testület tagjává lenni. Mint
hogy az elöljáróság tényleg működését szeptember havában meg
kezdi s az ügyrend is ezen időtől fog érvényre emelkedni.

Értesítjük továbbá szakbeli iparos társainkat, hogy minden 
szerdán délután fél 7 órától 8-ig felvételek eszközöltetnek, hol 
egyszersmind a panaszok iránt is kellő intézkedés történik és 
egyszersmind a tanonezok szegödtetésc is eszközölhető.

Naponta ugyan ez órákban segédek elhelyeztetnek és be- 
lajstromoltatnak.

A testület tagsági dijai ugv a beiratási dijak is a kése- 
delmező tagoktól, az 1887). XVII. t.-cz. 188. ij. alapján köz- 
igazgatás utón, közadók módjára hajtatnak be.

Mindazon üzlettársak, kik az ipartársulattal az ipartestületbe 
be nem léptek, a testület járulékainak fizetését ez év második 
felében kezdik meg. illetőleg szelvényeink 3. és 4-ik évnegyed 1 
frtos részleteit kötelesek befizetni.

Kelt Budapesten, 1 b85. év augusztus havi 1-sö ülésünkből.
P olliik  Jó z s e f, M ezey P ctcr,

jegyző. elnök.

A h aj b eteg ség eirő l.
— A lipcsei fodrászlap után. —

Dr. S ta r t  in felolvasása.
Pitvrias Iritis a fejbőrön észlelhető kicsiny fehér pontocska 

alakúak. A legkártékonvabbak a hajnövésre. Legtöbbnvire gyer
mekeknél fordul elő és ugv látszik a nagyon kemény kefe vagy 
a szappan túlságos használatának szüleménye.

Ily esetben a haj rövidre nyirassék és puha kefével ketél- 
tessék s hetenkint kétszer tojássárgájával és meleg vízzel mo- 
sassék.

Ptoriasis Capitis. Ez kinövésekben nyilvánul, melyek a haj 
gyökerei körül csoportosulnak és a hajnövését gátolják.

A következő három kinövést ismerjük, úgymint; Lupus.
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rák és fejbőr svphilis. melvek ha a hajat ellepik, a fejbőrt egészen 
megkopaszitják s nem is nő meg többé. Szerencsére ezen be
tegségek az utóbbi kivételével nagyon ritkán jelentkeznek.

Most áttérünk azon bőrbetegségekre, melvek a férfiaknál a 
szakái növésénél fordulnak elő és svcosisnak neveztetik.

Ezen nevet a görögöktől nverte. mi magvarul fügét jelent 
— mert ezen betegség színe és alakja ennek húsához hasonlít.

A Svcosis olvan betegség, melv rendesen a bőr gvuladása 
által dagadtságot mutat és inelv a felső ajakon levő szőrt lepi el.

Mint látszik ezen betegség a felnőtteknél fordul elő és 
ragálvos.

Dagadt állapotban lencse nagyságú foltokat látunk, melv 
a szőrrel fedett arczrészt is teljesen belepheti olv annvira. hogv 
ez által az arcz egészen elrutittatik.

Seborhoea Copitis vagy sokszoros elkülönítése a fejbőr zsírtar
talmának. Kis sárga szinü mélvedésekhez hasonlítanak. Az ez alatt 
fekvő bőr gyuladásba megy át és a zsirt tartalmazó mirigyek 
tulterheltetnek.

Ennvit a fejbőr betegségeiről.
Következik a haj betegségei.
A haj tömötten vagv ritka szálakban nő.
A tömötten nőtt haj ivadékról ivadékra szállhat át.
A haj gyakran hosszas melegség után rohamosan lepi el 

a testrészeket. Ilyen gyakran különös esetekben nőknél a sza- 
kálnövés, vagy mindkét nemnél az orron nőt szőr.

(Folytatás következik.)

L e v é l a  szerk esztő ség h ez .
Egy pár szó Prokob Antal úrhoz.

Kiválóbb barátaink, kik szaklapunkat olvassák, azon meg
jegyzést  ̂ tevék, hogy az nem eléggé élénk, és hogv kellőleg 
nem működik iparszakmánk korszerű elöhaladását illetőleg sat.. 
melyre én azon szerény megjegyzést tettem, hogv még lapunk 
mindig a kezdet nehézségeit éli. és még nem is volt arra fizikai 
ideje sem. hogy tehetségesebb szaktársainknak tere nyilt volna 
szaklapunknak támogatása, illetve élénkebbé tételére. És valóban 
nem csalatkoztam, mert Prokob Antal úrban cgv kitűnő kép
zettségű, s a mai kor szinvonalán álló vidéki szaktársat birunk.

Nem is csodálkoztam tehát azon, midőn becses válaszát 
olvasva, abban értésemre adja. hogy eszme-szegénv irkafirkámra 
magát kegyesen elmosolyogni méltóztatott.

... ^zers7,cr bocsánatot kérek azért, hogy a tenger sima szi
liétől fölemelkedve, egészen a magasban fekvő Tátra-Füredig 
kúszni merészeltem, és voltam olyan bátor, hogv csekélvsémT- 
met ; az ön ragyogó tehetségével összemérve, levelére némi 
szerény észrevételt tettem, a melvet ön méltó felháborodá
sában. valóságos gyermeket megillető meglcczkéztetésnck ol
vasott. és vett.

De azért engedje meg kijelentenem azt is, —  ha mindjárt 
nem retiextalna is reá, — hogv becses válaszával, daczára az 
ön iránt, mély tiszteletem és nagyrabecsülésemnek, sem én.' 
sem azok. kiknek nevében felvilágosító választ kérni bátorkod
tam. megelégedve legkevésbbé sem vagyunk, annyival is inkább, 
mert válasza vegén oda lyukad ki. amit én is hangoztatni bátor 
voltam, hogy bizony vannak itt sérelmeink, a melyeknek elhá
rítását tömörülés által véli megoldhatónak.

fia le méltóztatna szállani a magas régiókból a prózai 
hetkonapi elemek, vagyis azok közé, kik a nvári évszakban 
nem csupán magasabb sportból rendeznek be a fürdőkben fod
rász műtermeket, hanem valóban a mindennapi kenyérért küzdve 
koppolvözes. pióczázás sat.. szóval magyarán kimondva vérvé- 
, * elnf  • es ha mindezeket az ország kisebb rendű fürdői
ben szamba venni méltóztatnék. körülbelül meg kellene győződ
nie. hogv az a szám mégsem olyan elenvészőleg csekély.' mint 
a mily kicsinvloleg venni méltóztatott.

És hogv mindezen kenyérkereset módnak megszüntetése 
már csak napok kérdése, és hogy még gyakoroltatik, csakis a 
járásorvosok elnézésétől függ, az napnál világosabb tény.

Ami pedig a panaszolt két veszedelmes áramlatnak veszé
lyes voltát illeti, szerény nézetem szerint az első, vagyis a fod
rászok egyenetlenkedései annyira számot sem tevő valami, hogv 
ezen kérdés még csak szót sem érdemel. Ez a kérdés felme
rülhet hazánkban egyedül Budapesten, másutt sehol, s ezen két 
elemnek összeforrasztására egv lépést is kár koczkáztatni, mert 
arra a kor. és kénvszerüség mindég jobban megújuló követel
ménye, minden fáradozás nélkül is kényszerítendi őket. ha nia 
nem, holnap.

A másik áramlat pedig tökéletesen ki van békülve az új 
ipartörvénv eszméjével is. méltóztassék arról meggyőződni, fel 
tudja fogni annak előnyeit is, de hogv annak a mi iparágunkat 
illetőleg hátrányai is vannak, azt minden előleges mosolygás 
nélkül is méltóztassék nekem megengedni. Egyik sem vágyik 
azok közül magát doktorrá csináltatni, — de amit már többször 
is mondtam —  kenyerétől sem hajlandó örömmel megválni.

Miután én az 1871. év előtt már üzlettel birtani, tőlem 
úgyszólván semmit sem vettek el, abban Prokob úrnak igaza 
van. de ha levelemet becses figyelmére méltatja, úgy meg kell 
látnia, hogy nem pusztán a magam érdekének védelmére kel
tem fel. hanem igenis azon szaktársaimnak védelmére, kikről 
becses válaszának a végén Prokob úr is megemlékezik. És ha 
ön írhatott az örvendők nagv többségének nevében, méltóztassék 
csekélységemnek is megengedni, hogv én is szólhassak az ag
gódok nevében, megmondhassam még továbbá azt is, hogv bi
zony azoktól jogaik nagv része elvétetett, és mai napon már 
csak a doktorok jóindulatától függ, hogv annak gyakorlatától 
még teljesen el nem intettek. Nevessen bárki ismét, de állíthatom 
önnek egész határozottsággal, miszerint már nem messze van 
azon idő, amidőn a doktor fog a fürdőkben köppölvözni. itt Sá
rospatakon tapasztalom, hol egv legkevesebb négyezer forintra 
menő rendes fizetés, és ugyanannyi mellékjövedelemmel biró 
doktor, pióczáz és fogat húz, és csakis húsz éves gyakorlat és 
ösmeretségemnek köszönhetem, hogy kenvéririgvségével szerény 
jövedelmem egy harmad részétől el nem üthet.

Azon reményben ringatja ön magát, hogy a foghúzás gya
korlatától eltiltott szaktársaink jogai, egv országos mozgalom 
létrejöttével visszaszerezhetők lesznek ? bocsánatát kérem, ha ezt 
is kétségbe vonom. Itt ugvan egy véleményen vagyunk, mert 
ön is rátért arra, hogy a borbélviparosság részben mégis csak hát
rányára van régi szaktársaink egv részének, melv által helvenkint 
lényeges jövedelemtől fosztanak meg, de hogv az visszaszerez
hető lenne, kétlem.

Hogy az 18(1. év előtt üzlettel bíróknak, még a törvény 
keletkeztc előtt élvezett jogaik el nem vétettek, annak pusztán 
az az oka, mert a törvénynek visszaható ereje nincsen, de hogv 
a később üzletet nyitott szaktársaknak, különösen már mint tör
vényesen elismert és bevett iparosoknak, a kisebb sebészi teen
dőkre vonatkozó jogaik legcsekélyebb része is visszaadatnék, az 
uram óban légvár, csekélységem szerint, melvrc építeni nem 
sokat lehet, ellenkezik az uj ipartörvénnvel.

Lehet szó a borbélyok között még a kisebb sebészi mű
tétekről addig az ideig, a mig az 1871. év előttiekéinek, de ha 
ezek kihaltak, akkor örök időkre kihalt a kisebb sebészi mű
tétekhez való jogunk is. és nincs oly hatalom és tömörülés a 
világon, a mely azt a borbélyiparosoknak visszaszerezhetné.
, *'//j a 'Hágos intenciója annak a miniszteri rendeletnek,
es ne ámíttassa magát egy szaktársam se azzal, hogv elvett jo- 
giukat egykor visszakapják, mert az a józan ész törvényével 
is e en-ezik. Ezt állítja csekélységem egész határozottsággal. 
m<É\Ma<X<>r 's‘ l̂a állításom kinevettetnék is. a magam ré
széről azt nem is kívánnám, hogy ez a megtartandó országos 
értekezlet programmjába mint tárgy felvétessék, mert engemet 
Jegkevesbbe sem alterál az. ha szerény nézetemért Prokob Antal
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bántana az. ha országos 
fe

lír által kinevettetem, de érzékenyen, .. . . . 1 “" '‘“ " ‘i ii/.. Jia őrs
értekezletun,tét. mint egy értelmetlen, s a törvényről nié- cs- 
fogalommal sem bíró tömeget a miniszter nevetné ki ^

Engedje meg tehát nekem, hogy y i s i „ i a t mé- be
cses felvilágosítása, után is megtarthassam, arra pedfö az ,„en 
tisztelt szaktanaimnak hívom lél becses Ítéletét, ha váljon nevet
séges-e aggodalmam akkor, a midőn Prokob ur mami is h-,jt 
jelezi nem-e esélyesebb a bajhoz előre hozzá készülve bevárni 
mint az által meglepettetni ?

Egy országos borbély- és fodrász szövetkezetnek, esetleg 
egv országos borbély- és fodrász ipartársulatnak fölállítását sze'- 
rénv rtezetem szerint én is szükségesnek látnék, hol válvetve 
önmagunk intézhetnénk a saját szakmánkba vágó dolgainkat, s 
a saját igyekezetünktől függne iparágunknak európai színvonalra 
való emelése, de így. szétforgácsolva, más vegyes elemekbe bele 1 
olvasztva, —  melyek között ugyan tisztelet a kivételeknek — 
én most is lefokozásnak —  degradálásnak tartom, és épen azért 
tartom annak, mert mindenkor egyik legtevékenvebb tényező 
voltam testületek, egyletek, és társulatok alakításában, s ott győ
ződtem meg arról, gyakorlatból, hogy a magam szakmájára%o- 
natkozólag czélszcrünek nem látom.

Ez az én privát meggyőződésem, aki akarja tiszteletben 
tartja, és akinek tetszik ki is nevetheti, erőszakolni, sem ön sze
rint, senkivel elhitetni nincs szándékomban.

Végül Prokob Antal urnák azon megjegyzésére, hol a 
budapesti borbély, és fodrász ipartársulatnak igyekszik ellenem
ben vedelmere kelni, tisztelettel megjegyzem, hogy én annak 
és derék páratlan elnökének mindig nagy tisztelője voltam, s 
azoknak ipari életünkre befolyással biró üdvös fáradozása s köz
benjárását mindig figyelemmel kisértem, büszke voltam arra. 
hogy hazám fővárosában ily derék, fáradságot nem ösmerö, ál
talános javunkat akaró értelmes és ügvbuzgó szaktársaink van
nak. kik valóban méitok (óvárosunk hírnevére. Ujjonnan történt 
megválasztatásuk alkalmából is iogadják szives üdvözletemet, ki
váltom nekik, különösen Mezev Péter urnák, hogy becses Ígé
retéhez képest iparszak maiik lölvirágozása. annak táradhatlan 
előmozdítása s európai színvonalra való emelésére az Isten so
káig éltesse ! ! !

Sárospatak. 1885. augusztus ö-án.
P elsd r Já n o s .

S z a r v a s ,  1885. augusztus 8.
Igen tisztelt szerkesztő u r!

Engedje ntcg, hogy szerény nézeteimmel, néhány szóval 
én is hozzájáruljak lapunkban megjelent „Szent a békc“ czimü 
közleményhez.

Arról olvastam lapunk egyik számában, hogy a borbélyok 
és fodrászok közt szent a béke legalább a fővárosban. Dicsér
tessék érte az általam igen tisztelt borbély fodrász és paróka- 
készítő ipartestület elnöke Mezev Péter ur.

De szerény nézetem szerint nem elég. hogy talán csak ! 
papiroson szent a béke, hanem igenis legyen szent a béke az 1 
összes magyarországi borbély és fodrász iparosok közt. Fogjunk 
kezet egymással, éljünk békességben, ne ellenségeskedjünk, tisz
teljük egymásnak szakmáját. Ne szégvelje magát az fodrász a 
borhely elnevezésért. Ismerje be, hogy ha ö nem borotvál az ö 
fodrászatából Magyarországon ez idő szerint meg nem élhet. 
Mert ha az igen tisztelt fodrász urak a borbély ipar iránt oly 
ellenszenvvel viseltetnek, — minek ajtajuk felett a réztányér, 
s miért e czim : „borotváló terem í“

Mindezeket nem azért hozom fel, mintha ez által még 
inkább lel akarnám bujtogatni a gvülölséget, sőt ellenkezőleg, 
bgyelmeztctcm arra, hogy mindnyájan egy és ugyanazon ipar
ból kapjuk jövedelmeinket, a fodrászat csak „ráadás."

Higyjék el uraim, hogy sokkal többre megyünk egyetér
téssel és összetartással, mint az egymással való irigykedésscl. J

Az ,,irigvkcdés“ szót azért említem, mert az szüli az cl- |

lcnségeskedést és elmondhatom, aki erre a térre lép, az rende
sen maga adja meg az árát.

Ebből kilolyólag nem csak a borbély és fodrász közt, de 
— még nagyobb mértékben —̂ uralkodik a borbély és borbély 
között az ellenségeskedés.

1-n például nagyon szívesen szoritok kezet azon szaktár
sammal, és nem veszem soha ellenségnek, ha abban a város
ban nyit üzletet, a hol én vagyok, és ha tisztességes utón jár. 
De ne törekedjék saját mesterségé: aláásni és ne kezdjen má
sik szaktársával konkurálni olcsóbb munkájával.

Hanem igenis clösmercm, hogy mindenki azért tanulta 
mesterségét, hogy idővel értékesítse. Járjon tisztességes utón. 
Hirdesse üzlet-megnyitását a hányszor jónak látja, szerezzen 
magának tisztességes utón ismeretséget, ne igyekezzék saját 
magának és másnak üzletét rontani, akkor aztán elhiszem, hogy 
elérhető lesz az az óhajunk, hogy köztünk is, mint más iparos
társaink között, szoros baráti viszony fog fenállani.

bel tehát szaktársak, igyekezzünk egyetértés és összetar
tással iparunk érdekeit előmozdítani, hogy tiszta szivünkből el
mondhassuk : köztünk „Szent a béke!“

Maradok hazafiui üdvözlettel
G rósz L om bért,

borbély.

V a i s z l ó ,  1885. augusztus 10.
Tekintetes szerkesztőség!

Becses lapjuk legutóbbi számában »A régi borbélyok mint 
sebészek* czim alatt egv közlemény jelent meg Malatinszky 
László úrtól. Ezen közlemény olvasása arra indított, hogy ma
gam is beküldjem ezen adatokat a tekintetes szerkesztőségnek, 
melyből kiviláglik, hogy a régi borbélyok a gyógyászat terén 
mily fontos szerepet játszottak. Én jónak láttam a czimlapot 
ugv szintén az ajánló és előszót is szóról-szóra az akkori Írás
mód szerint lapunk számára beküldeni.

Nagyrabecsülésem nyilvánítása mellett maradtam alázatos
szolgája

Z sulyevüs A n tal.

A c z i m  la p.

Orvosi
Tanítás

Melylvel
L. B. Störck Antal 

Fcls. Tsász. s’ Kir. Fej. Tanátsosa 
Fő Orvosa, az Orv. Tud. áll.
Igazgatója, és az egész Austr.
Birodalom. Protomedicussa, s a ’t. az 
Austr. Borbély, szám. 1770 dik.; 
észt. Néni. Nyel. ki-adott, mostan 

pedig
Magyarra fordított 

Rácz Sámuel
A Nem. Mest. és a’ Filos. Meste

re ; az Orv. Tud. Doktora, és 
a’ Búd. Kir Univers. 

egyik Tanítója.
I. R é s z  
Budán,

A Királyi Univcrsitásnak Betűivel 
.1(78

Cilin speciali Privileg. Sae. Casar. Regia. Apóst. Majest 
Nagy

Kegyelmű ’s Méltóságú 
Galanthai 

Grotf 
Esztcrházi
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Ferencz
Urnák

Eö Excellentíájának
Frakno Vára Örökös 

Urának.
Az Arany Báránv, és egvszer-s mind Sz.
István Apostoli Királv’ Nevezetes Kende 

Nagv Keresztes 
Vitézének

Felséges Tsászárunk, ’s Apostoli Királvunk 
Koltsos 

Kamarássának 
Valóságos Belső Titkos 

Tanátsossának 
Nemes Mosony vármegve 

Fő-Ispánnvának
A Felséges Magvar Cancellaria és a‘ meg- 

Nevezett Sz. István Kende' 
Carfiblláriussának.

Felséges Királyunk Udvari 
Kapitánnvának.

ezen munkáját illendő tisztelettel ajánllya
a' Fordító :

Kegyelmes 
Uram !

Nintsen egv Hazának-is nagyobb öröme, mintha ugyan 
azoknak vállain pihenhet, a’ kiket fárott karjaival emelt-ki a 
böltsöből. Ugv tettszik, hogy szemeiből olvasom kedves Ha
zámnak ezen nemes vigasztalást, midőn Excellentiád lelöl gon
dolkodik : De nintsen-is különben; mert Excellentiád, fényes 
Százmozásának halhatatlan érdemét követvén, annyi igyekezettel 
dolgozik Ditsö Nemzetének előmenetelén, hogy többet már tsak 
kévánni — is alig lehet. MelLy szerentsés Magvar Nemzetünk 
hogy a kegyes végezések Excellentiádat inkább a’ közjónak 
igazgatására, mint-sem Ősei nyomdokán a’ vérengezö ütközetek 
vezérségére rendelték ' mert még úgy sem szárattak meg köny
veink, mellyekkel Vezeki Fábiusok ditsőséges halálának áldoztunk.*) 
Hát ha Excellentiádat-is hasonló veszedelmek között szémlel- 
nok ? alig tudom, hogy elégségesek volnánk é ezen félelemnek 
el-víselésére.

De közöttünk láttyuk Excellentiádat, és ezer áldásokkal 
jutalmazzuk minden tsepp verejtékeit, mellveket hazája-szerelmc 
görditt le homlokáról. Nem szükséges itt Excellentiád Nemes 
Faradságainak példáiról aggódni; nézzük tsak közelébb az or
vosi Tudománynak Hazánkba idézését: Az nem Hazafi, a’ ki 
ennek hasznát tsak kéttségben-is veheti; ez pedig Excellentiád- 
na  ̂ Hegyes  ̂ közben-járása által hozatatott-be országunkba, hogy 
tudni—illik a falusi Borbélyok a’ belső orvoslásokban annyira 
utasitassanak, hogy a falukban kénlodó szegény betegeknek a' 
legközönségesebb nyavalyákban használhassanak'.

Imé fordított könyvemnek tzélja, mellvet a’ Budai kiráb 
Uníversitásban a magyar Borbélyoknak magyar nyelven m; 
gyarázok. Excellentiádat illeti tehát e’ tsekélv fordítás, hogy 
minek ültetéseben annyira iparkodott, annak már most némi 
nemű gyümölcséből érezze érdemlett gyönyörűségét. Vég\ 
azért Excellentiád ugyan azon Kegyességgel erötten áldazatc 
mát, a melylyel Kedves Hazájának lég kissebb hasznához- 
szokott viseltetni. Én azonban annyiban logom magamat köt< 
lesnek tartani, hogy Excellentiádnak különös kegyelmét szüntele 
hálaadással emlegessem, és hogy azon mély tisztelettel, mellvi 
mind eddig voltam, légyek holtamig-is.

Excellentiádnak ‘ Érdemeden szolgáj
Rácz Sámuel

*) Azon a szomorú térségen nyugosznak Kszterházi László, 
lam as.es Gáspár, kik 1652-dik Esztendőben egv ütközetben estek 

jokert, mert ditsőséges volt nekick így meghalni.'

Ferencz, 
el llszá-

A’ Fordítónak 
E 1 ö 1 - J á r ó B e s z é d  e.

Nem tudom mclly titkos tűz nyughatatlankodik szivem
ben. hogv miolta létemet kezdettem esmérni, eltökéllet szándé
kom, Édes Nemzetemnek hasznára szentelni tsekélv tehetsége
met? Az-anva-természctnek nemű nérnü ajándékait tsak ollybá 
veszem, mint Kedves Hazámnak gondviselésemre Fizott zálog
ját. mellvre mindenkor igasságos törvénnyé vagyon, Nékem 
pedig kötelességem, azt hiányosságának kipótolására fordítanom.

Ez a' heves indulat ragadott-ki engemet szülőimnek karjai 
közül, hogv külső országbann keresném azon javakat, mcllyek- 

j kel idővel szolgálhatnék Kedves Flazámnak, és bizonyossá tehes- 
sem. hogv igaz Fia vagyok.

Imé már második jele hívségemnek: Egynéhány hónapok 
előtt botsátottam a’ magyar világ eleibe jobbított kiadásban 
Orvosi Oktatásomat.

De mivel önnön iró toliamnak annyi tellyességet nem 
ígérhette n, hogy ezen feltett tzélomra tsalhatatlanul vezérelne, 
szükség-képpen olly munkának fordítására kellett magamat el- 
töKéllenem, mellyel héányosságomat nem tsak hellyre hoznám, 
hanem tetézném is hasznát, Írásomnak. De mit mondok: szük
ség-képpen ? vidám szível áldoztam én magamat illyen fáratt- 
ságra.

Már pedig kiknek munkájit vehettem volna-fel nagyobb 
igazsággal azoknak, a’ tekénteteknek tellyesitésére, a’ kik a’ 
magyarázó tollat kezembe adták, mint Méltóságos L B. Störck 
Antal Urnák, Felséges Tsászári és Királyi Fejedelmink Taná
tsossának, és Fő Orvosának ’s a’ t. Orvosi Tanítását : mcllyet 
ö olly érzékei;vemberi szeretettel, oly éles elmével, oly ditsö- 
séges haszonnal az Ausztriai Tartományokban lévő hadi és me
zei Borbélyoknak számokra kiadott, hogy tsak egyedül az tagad 
hattya-meg tölle az halhatatlan Emlékezet-Követ, a’ ki sem a 
valóságos Érdemet nem esméri, sem a’ nemes téteményekröl 
józan ítéletet nem tud hozni.

De ez mind kevés illyetén Méltóságnak Ditséretére; töb
beket hoznék elő, ha tsak attól nem tartanék, hogy akár meny
nyi szollásomnak végén-is tsak ugyan megkellene vallanom, 
hogy még érdeme szerént nem ditsértem. Mindazonáltal azt 
semmiképpen el nem halgathatom, hogy midőn az Austriai 
Birodalomnak hasznát oly módon munkálta, nem elégedet még 
meg fényes fáradságaival, hanem tellyes igyekezettel azon ipar
kodott, hogy Kedves Hazánkba is bé-hozattatnának üdvösséges 
tanáttsai:

Nem különben, hanem mintha ugyan arra volna teremtve, 
hogy idővel az egész világ néki köszönhesse meg tartását.

Imé m nt fordításomnak oka, mint e’ könyv első szerzőjének 
le-rajzolása. A’ mikre még kegyes olvasóimat inteni kellene, 
azok a’ a szerzőnek elöl járó Beszédében bőven feltaláltatnak; 
nints-is egvébb hátra hanem, hogy telves örömemet Ígérjem, ha 
ezen fordításom által Ditsö Nemzetemet bizonyossá tehetem, 
hogy hasznára annyit kévántam tenni a’ mennyit lehetett, ha 
mindgyárt annyit nem tettem-is a’ mennyit tenni kellett volna.

E g y le ti  ü g yek .
J e g y z ö k ö n v v.

Felvétetett Budapesten 1885. évi augusztus hó 27-én a 
budapesti borbély, fodrász és parókakészitö ipartestület elöljáró
sági üléséről.

J e l e  n v a n n a k :
Dr. Horváth János testületi biztos, Mezev Péter elnök.
Az elóljárósági tagok és számvizsgálók: teljes számban.
Miután elnök üdvözli a testületi elöljáróságot, kiemelve 

annak fontos feladatát, mely működésében nvilvánuland, külö
nösen kötelességének pontos teljesítésére serkentve, az ülést 

1 megnyitja.
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A napirend első tárgya a megalakulás.
Mindenekelőtt az alelnöki tisztségre, közfelkiáltással Reisz 

Antal visszalépése folytán Mihelich József választatik meg.
Jegyzőnek: Pollák József.
Pénztárnoknak: .löszt Péter.
Ügyésznek: Rótt Jakab 

választatnak meg egyhangúlag.
A jelen nem levő ügyész egy Mihelich József. Burján Il

lés. Gábrits Péter, Staubach Boldizsár és Reisz Antalból álló 
bizottság által lesz értesítendő megválasztatásáról.

E szerint testületet —  elnök végleg megalakitottnak nvil- 
vánitja.

A számvizsgálók az elöljárósági ülésen szintén megalakul
ván, elnöknek: Vagner Ernőt választják meg.

Ezután napirendre kerül a költségvetés tárgvalása követ
kező sorozatban:

K i a d á s :
1. Irodai h e lv iség ..........................................  260 Irt.
2. .Tegvzöi fizetés á 20 f i t .......................  240 fit.
3. Szolga fizetése á 20 I r t .......................  240 fit.
4. Irodai k ö l t s é g ..........................................  100 fit.
5. Fűtés és tisztogatás................................  f>0 Irt.
6. Világítás . ..........................................  30 Irt.
7. Egvenruha a sz o lg á n a k .......................  40 fit.
8. R e m u n era tió k ..........................................  200 fit.
0. Előre nem látott k ia d á so k ..................  100 li't.

Összesen 12110 fit.
F e d e z e t :

1. Tagsági d i j a k ..........................................  060 fit.
2. K am atokban............................................... 80 fit.
3. Betegsegélvzö egvlettol............................  200 fit.
4. Okmányok kiszolgáltatása.......................  40 Irt.
5. Elhelvezésekböl..........................................  80 fit.
6. Vidéki szaktársaktól munkaközvetítésért

átalánvban............................................. 30 fit.
Összesen 1300 fit,

mi által 125 frtnvi felesleg mutatkozik.
Ezen czélbavett költségvetés azonban ez évben csak fele

részben számítható fel.
Az elöljáróság a költségvetést egyhangúlag elfogadja.
Elnök előterjeszti, hogv néhai Morfin Klára üzletét Kern 

János vette át, kinek elnök az iparjegv kiszolgáltatása végett iga- 
zolvánvt adott arról, hogv magát a testület tagjai közé felvétette.

Tudomásul vétetik.
Ez alkalomból elhatároztatik. hogv az összes fővárosi ipar

hatóságok megkerestessenek arra nézve, hogy az iparjegyet az 
ezen testület hatásköre alá tartozó iparosok számára addig ki 
ne szolgáltassa, mig azt be nem igazolja, hogy a testület tagjai 
közé magát felvétette.

Előterjesztetik továbbá, hogv a testület tagjainak sorába 
olv egvének vétettek- fel minden beiratási dij nélkül, kik ipar- 
engedélvlvel nem rendelkeztek, igv olv eset is felmerült, hogy 
a térj képviselte nejét.

Ilven Farkas Kálmánná és Balogh Ede.
Farkas Kálmánnéra vonatkozólag határoztatik. hogy . te

kintve, miszerint az ipartársulati 4 írt beiratási dijat lefizette 
ugcan, de sem a testület alakítását ezélzó közgyűlésen részt nem 
vett. sem pedig a testület alakításához bármi módon hozzá nem 
járult s igv az igazoló bizottság tévesen vette fel a testület tagjai 
sorába azon indokolással, hogv lérje képviselte — mert az alap
szabályok ezt meg nem engedik — a lefizetett 4 Irt beszámí
tásával a 25 frt testületi beiratási dij fizetésére köteleztetik.

Mig ellenben Bal'ogh Edére nézve: azon esetre, ha ipai- 
jegvét bemutatva beigazolja, hogv f. é. január hónapot megelőző 
időben állíttatott az ki —  a 25 frtnyi beiratási dij lefizetéséle 
nem kötelezhető.

A jelenlegi helyiség a testület czéljainak kellőleg meg nem 
telelvén, újabb helyiség kibérlésére Gabrits Péter, Dankovszkv 
István és Bitek Sándor küldetnek ki, jelentésük elváratván.

Jegyző fizetése havonkinti 20 írtban, rnelv előre lesz fize
tendő — mig a szolga fizetése 30 írtban, melv utólag le;z fize
tendő — állapittatik meg —- ezenkivül ez utóbbi részére a tes
tület egyenruhát készíttet, melynek mikénti elkészítésével, és 
árának meghatározására — cgv Burján Illés, Dankovszkv István 
és Joszt Péter — tagokból álló bizottság küldetik ki.

Elnök 32 frt 20 krról szóló, a testületet terhelő számláját 
bemutatja.

Tudomásul vétetik.
A napirend utolsó tárgy a a közfürdőkben iparengedélv 

nélküli borotválás és hajnvirás ipar jogtalan üzésének megaka
dályozása —  továbbá ugyancsak iparengedélv nélküli fenti czél- 
búl történő házalások, vagyis kontárkodások megszüntetése.

Az elöljáróság ennek ellenőrzésére az 1884. XVII. t. ez. 
alapján testületi kerületi biztosokat küld ki, ezen czélból tehát 
a következők választatnak meg:

I. kerülletben
II.
III.
IV. ,.
v.
VI.
VII.
VIII. ,.
IX.
X.

Kolumbán László,
Adám Antal,
Wagner Ernő,
Reisz Antal.
Biick Sándor,
Brantner József,
Mihelich József és Littmann Antal, 
Lambing Jakab,
Kandler Gvörgv és Schnur János, 
Ztvetzkenstiel Vilmos.

kiknek kötelességükké lesz téve az ilv esetekről, vagy bármely 
az 1884. évi XVII. törv. czikk s illetve az ebből kifolvó testü
leti alapszabályok ellen vétő és ezen ipartestület hatásköre alá 
tartozó iparosokról jelentésüket megtenni, —  melynek alapján 
a testület a kellő intézkedéseket megfogja tenni.

Végre elnök indítványára a fővárosi tanácsnak az alakuló 
közgyűléshez átengedett teremért az elöljáróság jegyzőkönyvi 
köszönetét szavaz, —  melvnek tolmácsolását a testületi biztos 
Dr. Horváth János ur vállalja magára.

Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.

P o llá k  J ó z s e f
testületi jegyző.

K olu m bán  L ászló . 

S zarvas A la jos.
Álczey P éter

elnök.

J e g y z ő k ö n y v :
Felvétetett Budapesten,' 1885. évi augusztus hó 11-én a 

budapesti borbély és fodrász, betegsegélvzö és temetkezési egy
let választmányi üléséről.

Elnök: Mezev Péter.
Titkár: Pollák József.

Annak konstatálása után. hogy a választmány határozat- 
képes. felolvastatik a múlt ülés jegyzőkönyve, melv jóváhagyva 
hitelesíttetik.

Elnök bejelenti, miszerint Roscmvald Adám egyleti tag 
elhalálozván — temetésén, melv a délelőtti órákban ment végbe, 
az egvlet testületileg meg nem jelenhetett. —  Özvegye részére 
a 61! frt halotti járulék kiszolgáltatott.

A választmány Rosenwald Adám elhalálozását mély rész
véttel veszi tudomásul.

Elnök előterjeszti, miszerint az egvlet részére a testület 
által teljesített szolgálatok fejében megszavazott 200 írtra nézve 
határoztassék el, hogv a testület részére csak azon feltétel alatt 
folvósittassék továbbra is, ha az egyletet támogatva minden egyes 
tagja 40 kr. évi tagsági díjjal pártoló tagnak az egyletbe lép.

A választmány erre nézve az ipartestület elöljáróságát azon
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hozzáadással keresi meg — miszerint ezt pártolókig a közgyűlés 
elé terjessze.

A pénzügvi bizottság beterjeszti ji felevi pénztári kimutd- 
tást, melynek alapján konstatáltak, hogy az egylet készpénzbeli 
vagyona összesen í>7(>V Irt O kr., mely összegből
takarékpénztárban van elhelyezve....................... 8000 Irt, ^
kötvényben................................................................. ^ 1  Irt 7o ki.
a pénztárnok kezei közt pedig v a n ..................  ht 07 ki.

Tudomásul vétetik.
Kreuter Miklós egvleti tag megbetegedvén, bejelentetik, 

hogy részére 2 heti segély kiadatott.
Tekintve azonban, hogy a főváros területéről eltávozott, az 

alapszabályok értelmében a további segély beszüntettetett. 
Tudomásul vétetik.
Beteglátogatások könnvebbithetése ezéljából kerületenként 

a következő tagok választatnak beteglátogatókul:
1. kerületben Lollimban László,
II. ,, Kabakovits György,
III. „ Wagner Ernő,
IV. ,, Reisz Antal,
V. ,, Hausdorf József,
VI. ,, Szarvas Alajos,
VIÍ. ,, Mihelich József,
Vili. és IX .,, Lambing Jakab.

Végre elnök előterjesztésére közfelkiáltással Dr. Horváth 
János urat a budapesti borbély, fodrász, és parókakészitő ipar
testület biztosát az egylet tiszteletbeli tagjának választja, —• melv 
után a napirend kimerittetvén, az ülés véget ért.

J e g v z ő k ö n  v v :
Felvétetett Budapesten 1885. évi augusztus hó 11-én a buda
pesti borbély fodrász és paróka készítő ipartestület elöljárósági 
üléséről.

Jelen vannak:
Dr. Horváth János testületi biztos,
Mezev Péter elnök, Pollák József jegvző és 10 elöl

járósági tag.
Miután elnök konstatálja az ülés határozatképességét, azt 

megnyitottnak nyilvánítja.
Felolvastatik a múlt ülés jegyzőkönyve, melv jóváhagyva 

hitelesíttetik.
A mai ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére elnök — Bitek 

Sándor és Dankovszkv István elöljárókat kéri fel.
Mely után Balogh Ede által beterjesztett iparjegv felülvizs

gáltatván és vonatkozással a múlt ülés határozatára — mint
hogy ez még múlt évi október havában lett keltezve Balogh 
Ede, — testületi tagnak igazoltatván, iparjegve visszaadatni ren
deltetik.

Testületi pecsét beszerzése lévén szükséges, ennek elkészít
tetésével elnök bizatik meg.

Elnök bejelenti, hogy a testület ügyrendjét elkészíttette. 
Jóváhagyólag tudomásul vétetik.

Továbbá a testületi ezimmel ellátott levélpapír és boríté
kokról szóló 14 frt 80 krról a számlát bemutatja.

Kifizetésére pénztárnok utasittatik.
Bejelenti továbbá elnök, hogy Mikitovits Ferencz (Király- 

utcza 3.) a testület tagjai közé felvétetvén, a 25 frtnvi beiratási 
és 1 Irt negyed évi tagsági dijat lefizette.

Tudomásul vétetik.
A VI. kerület nagy kiterjedésénél fogva a nagvmező-ut- 

czától kezdődő részre vonatkozólag testületi biztosnak utólag 
Szarvas Lajos választatik meg.

A testület kebelébe elhelyező és pénzügyi bizottság szer
vezése lévén napirenden, határoztatik :

hogy az elhelyező szakbizottság minden szerdán */.,7— 
óráig ülésezni tartozik, s kötelességévé tétetik az elhelyezett se
gédek számát úgy az ebből befolyt Összeget, valamint az elhe-

I lvezö szakosztályba beiratkozott kültagokat nyilvántartani. A bi- 
I zottsá-ba beválasztatnak: Mihelich József elnöksége alatt. Start

ba eh Boldizsár és Berényi Alajos.
A pénzügyi bizottságba, mely minden szerdán ugyanazon 

időben tart ülést, be választatnak : Reisz Antal elnöklete alatt: 
Joszt Péter pénztárnok és Pollák József jegyző.

Erről a számvizsgálók értesitendök.
Testületi szolga Bettelheim Henrik beterjeszti Dr. Gerő La

jos által részére kiállított kezességi nyilatkozatot. Őrizet végett 
a pénzügyi bizottságnak adatik ki.

Joszt Péter pénztárnok jelenti, miszerint a fodrász ipar
társulat által átadott takarékpénztári betétek kamatjai 2311 frt 44 
krt tesznek, melvböl 200 frt tőkésítve a takarékpénztárba visz- 
szahelyeztetett 36 frt 44 kr. pedig kivétetett.

Utasittatik a pénzügyi bizottság, miszerint ezen összeget 
vegve számadásba.

A testületi tagok végleges megállapítására Reisz Antal, 
Mihelich Józsel és Pollák József küldetnek ki.

Dankovszkv István jelenti, miszerint a testületi helyiség 
kibérlésére kiküldött bizottság megbízatásában eljárván, alkalmas 
helyiséget nem talált. Tudomásul vétetik.

Ugvanö jelenti, hogy a szolga részére az egyenruházat 
25 írtban állapíttatott meg.

Tudomásul vétetik és elkészítésével ugyancsak ö bizatik meg.
Jegvző előterjeszti, miszerint a segédbejelentési lastroniok 

a főváros X. kerületéből lenne beszerzendő, melv óriási nehéz
ségekbe ütköznék. Határoztatik:

hogy az elkönyvelések eszközölhetése ezéljából a testületi 
biztosok által felszólitandók az ezen ipartestület hatásköre 
alá tartozó iparosok, hogv t. hó 20-tól kezdve segédszemélyze
tük munkakönvveit mutassák be.

Ezzel elnök az ülést több tárgy nemlétében berekeszti.

K ü lö n félék .
Értesítés. Tisztelettel értesítem a budapesti borbély, fod

rász és parókakészitő ipartestület hatásköre alá tartozó iparos 
társakat, hogv hivatalos óráimat f. hó 20-án a testületi helyi
ségben (Sebestyén-tér 7. sz. a.) vasár- és ünnepnapok kivételével 
minden nap esti lj i 7— 8 óráig tartó működéssel —  megkezdem. 
Ezt különösen annál inkább kérem szives tudomásul venni, mert 
ez idő 'alatt a segéd és tanoncz bejelentések eszközölhetők. Tisz
telettel^ P o 1 1 á k József s. k.. testületi jegvző.

Ünnepnapi záróra és munkádij felemelés. A bécsi 
szaktársak erősen működnek azon, hogv vasár- és ünnepnapo
kon üzleteik csak 5 óráig legyenek nyitva, melv törekvést sike
resen meg is valósítják, a mennyiben majdnem valamennyi 
bécsi szaktárs a_ bécsi lodrász-ipartársulat ezen indítványát me
legen fogadta. Ep úgy elfogadták a munkadij felemelését, melv 
szerint borotválásért 10 kr.. hajnyirásért 20 kr., hajsütésért 2Ó 
kr., úri hajfésülésért 10 kr., borotválás és hajfésülésért 15 kr. 
minimális munkadijat állapítottak meg.

* Figyelmeztetjük lapunk olvasóit Herling Antalnak la
punkban közzétett hirdetésére, melv t odrászati pipere tárgyak, 
mig egyrészt nélkülözhetlenek, másrészt csinos kivitelüknél fogva 
a fodrászterem díszét nagyban emelik, s olcsó áruknál fogva 
mindenkinek tehetségében áll azokat beszerezni.

S z e rk e sz tő i ü z e n e te k .
15. J .  to g -aras. Nagyon sajnos, de azoktól az emberektől a jogot 

elvenni nem lehet. Nagyon jól tudjuk és tudtuk ezt és a budapesti borbély 
és fodrász ipartársulat annak idején tett is lépéseket. Az uj ipartörvények 
alapján mái senkisem kontárkodhatik. A mi a gépeket illeti, ahhoz nem kell 
magyarázat, mert nagyon egyszerűek praktikus szerkezetüknél lógva — kü
lönben, ha yégig olvassa a ti. és 7. számban megjelent közleményünket, ott 
lógja találni — 1.ltu em lékezetes e jeill K assáró l, lilhiszi, hogy ilyent elhisz- 
nek mondhatjuk magas phantásiája van, ,1c közölni. . .  még sem közölhetjük. — 
Lel kos R ózának levele van szerkesztőségünkben Győrből. — fi. A. K e sz t- 
I10I3 . 22-ig meg lesz. ,J. ,J. Budapest. Talán meg is feledkezett rólunk.

Nyomatott Márkus Samunál, Budapest Nagykorona-utcza 23.
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A  n y író  gép ek ről.
Minthogy egy szaktársunk megrovásként figyelmeztetett 

arra bennünket, hogy a hirdetett haj- és szakálnviró gépek 
kezeléséről bővebb magyarázatot nem nyújtottunk' — szük
ségesnek látjuk itt megjegyezni, hogy a " C l a r k  W i l l i a m -  
féle haj- és szakálnviró gégek szerkezetüknél fogva nem 
szorultak Útmutatásra, úgy hogy azzal mindenki az első 
pillanatban rendszeresen a legjobb eredménynyel dolgozhat. 
Erről meggyőződhettek mindazon számos szaktársak, kik a gé
peket megrendelték és üzletükben már eddig —  bátran mond
hatjuk — nélkülözhetlenek lettek. Kérjük egyúttal szaktársaink 
közül azokat, kik lapunkban hirdetett gépeket megrendelték, 
bennünket az elért eredményről értesiteni.

xx
K e r e s t e t i k .

Egv ügyes és gyakorlott borbély- és fodrász segéd, ki 
asztali munkához is ért, üzletemben alkalmazást nyerhet,

Belépési határidő augusztus hóban. XC
W

Feltételek az alólirottnál megtudhatók.

Prokob Antal. X(
Miskolez.

k xxxx

A belváros

legélénkebb helyén egy

FODRÁSZ ÜZLET
azonnal eladó.

Bővebb felvilágosítást a szer
kesztőség ad-

O O O

IT
JT

ajánlja a leggazdagabb választékban a legfinomabb kivitelű
T E J-A LA B A ST R O M  ES K R IS T Á L Y -Ü V E G B Ő L

iigymint:
1 rj-ju

Tusüveg lemezcsavarral 
hajpor és hajkenöcstartó . 
olaj- és illatszer üvegecske 
szétszóró üvegecske . . . •

gömbbel

1 fi 30 kr.
0 0  ,, 

30-40 „ 
60 „
50 „

u
ooo

H E R L IN G  A N T A L
Ü V EG R A K T Á R A

B U D A P E ST , V. K É R , YÁ C ZI-U T 31. SZÁ M .



DANKOVSKY ISTVÁN
hajkereskedés és gyár

BUDAPEST, V. kerület, Józseftér 2. szám
a l e p a i i i i  raffir Dalból ás l i t e r e i !

úgymint :

hajfonatok, női hajválasztékok, színházi pa
rókák haj- és pamutból.

ga z d a g  választék

1

ollók, fodrász és h en g e rk e fé k , p a ró k a fe je k , p ip e re  b e re n d e z é se k  stb stb

éKülönlep ességek úri és női parókákban és félparokákban.

valódi anaol g e re b e n e k  k a r tá c s o k , h a jfo d o rito -v a s a k ,
T ’ ,
v és h a jsü tő g é p e k , s ö r te tisz titó -g é p e k , fo d ra sz -fe su k  es

Hajiánczok és mindennemű hajfono munkák S3ját gyárából

Fodrászoknak ismét eladásra vagy saját használatra különösen ajánlatosak:

Ja v íto tt tisza-ujlaki bajuszpedrő, brillantine, bandoline, viasz hajkenöesök , dióolaj, h a j

olaj, V inaigre de Toilette, E a u  de Quinine és m ás m indenféle fejm osóviz, szak áltu s, 

hajfestőszer stb. a  legjobb m inőségben és legolcsóbb áron  k ap h ató k .

Legjobb m in ő ség ű  borotváláshoz való sz a p p a n ...................................... k iló ja  — frt , 6 0  Jer.
K ettős a r c z fe c s l e e n d e z ö ..................................................................... d a ra b ja  2  „ — „

M l! simul
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