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tanács adásba dicső szerencsévelpárositoít ügyes
sége — hozzáfordulván, ime csodák csodája a 2-ik
betétre a Temesvári lottóba 48ü0 tríos íernói
nyertem.
Hány száz évig kellett volna az (dióval csat
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postabélyeget. Korsaván Boszniába.
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A budapesti borbély, fodrász és parókakészitö
ipartestület október hó 5-dikén nyitja meg szak
iskoláját.
Most, midőn a testület kezében van a szakiskola
sorsa, bátrabban nézhetünk annak sikerdus jövője felé.
Az ipartestület szigorúbb rendszabályokkal érvé
nyesítheti határozatait, már pedig akkor nem lazulhat
meg rend, és igy megtarthatja a szakiskola te
kintélyét.
Nem is szükséges tán mondanunk, hogy az is
kola az — melynek leginkább kell becsülést szerez
nünk és tekintélyének erösbülésére törekednünk.
S ha ámbár nálunk csak szakbeli oktatásban
részesülnek a hallgatók -— még sem zárja ki azt,
hogy a lélckre hatással van az — ha egy oly osko
lába lép a hallgató, mely általános becsülést, tiszte
letet vívott ki magának — nem csak, hanem hol
tapasztalatot szerzett magának oly mértékben, hogy
elmondhassa, itt nyerte meg csak a valódi képzettségét.
A megválasztott tanárokban felismerjük mindazon
kellékeket, melyekkel ezt elérhetjük.
Csak hogy nem elég a tanárok szorgalma és
kiváló szaktudománya, ha azt nem érvényesítheti,
ha előadásait az üres teremnek kell tartania.
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nem lehet a segéd munkaképességét — s csakis a szoká
sos 8 napi idő mutatja azt meg.
E g y munkatársunk levelében azt hangoztatja, hogy
az országos borbély gyűlésnek programmjába az is felve
endő legymn, hogy egy általános szakiskola állitassék fel,
a melynek az-összes hazai tanonczaink hallgatói legymnek.
Igaza volt ezen tisztelt barátomnak. Csak most az a
kérdés, hogy hol és mikép állitassék fel az a közös szak
iskola? Ha most bármely vidéki városban lesznek ilyenek
felállítva, kik fogják azt látogatni ? A helybelyi tanonezok
vagy a környékbeliek is ?
Nem tapasztaltam eddigelé, hogy a budapesti szak
iskolát, csak egyetlen egy tanoncz is látogatta volna.
De nem is lehetséges ez. A tanoneznak valódi kiképeztetése ott, hol szakiskola nem létezik, csakis egyedül a
főnökre van bízva. A valódi alapos kiképzés csakis ott
lehetséges, a hol a tanoncz már első' évéiben munkához
használható. A munkálkodásában történő folytonos fel
ügyelet az, mely a tanonezot iparában tökéletesíti. De
nem, mint ez az alföldi borbélyoknál történni szokott, a
földmivelés. Tehát a tanonezok kiképeztetésének egyik
legfőbb hibája az volt, hogy az előbbi törvény szerint,
a tanonezok fölszabadultak anélkül, hogy képzettségét,
haladását valamely bizottság előtt bemutatta volna, igy
gyakran mitsem értettek iparukból. Vándorlási idő nem
volt határozottan kimondva és erre nem is voltak kény
szerítve. Számosán a vidéki városokban, alig egy-két év
vergődése után saját mesterének nyakára üzletet nyitott.
Reméljük, hogy jelen törvényeink mellett a provin
cziális helységek sem lesznek annyira kitéve a fiatal
kezdő emberek’ konkurrentiájának, amennyiben mégis két
év gyakorlati idő kimondatott. De már magában véve a
képesítéshez kötött iparos tanonezok felett nagyobb fel
ügyelet gyakoroltatik, úgy hogy a tanoncz csak akkor
szabadítható fel, ha az iparában kellő gyakorlattal bir.
Meg lesz a hiba talán a kisebb városokban, a mennyiben
az iparhatósági megbízottak megbízásukban, hihetőleg la
zábban fognak eljárni.
Sokkal czélszerübb lett volna, ha minden iparág különkülön saját iparában képezett volna testületet, de ez való
jában teljes lehetetlen. Részint a költségek, részint pedig
a csekély szám miatt. A jelenlegi testületek rendkívüli
költséggel vannak összekötve, mert hatósági jogokat g y a
korolnak, még pedig saját szakálukra. Kell tehát, hogy
önálló helyiséggel rendelkezzenek, állandó képzett hivatal
nokot és szolgát tartsanak.
A ta n o n c z o k ró l.
Ez azomban mind nem baj, mert hiszem, ha a sok
Ú gy látszik a tanonezok szegűdtetése és szabaditása kiadás mellett ügyeinket önállólag kezelhetjük s tanon
nem éppen sok munkát fog adni a testületnek, a mennyi czaink, úgy egyátalány segédszemélyzetünk felett a fel
ben fővárosunkban a tanoncz-képeztetéssel szaktársaink ügyeletet saját iparágunk emberei gyakorolhatják, elég
nem igen bibelődnek. Vajmi kevés üzlet van, hol tanon- erkölcsi eredményt értünkéi — mely azt hiszem az anyagi
ezokat foglalkoztatnak.
áldozatokért bő kárpótlást nyújt. S ha nekünk küzdenünk
Ez pedig azért van, mert a fővárosba a konkurentia kell a kezdet nehézségeivel ez annak róható fel, mert a
oly fokra hágott, hogy tanult, gyakorlott segédek műkö fővárosban a budapesti borbély, fodrász és parokakészitődésével is alig képes a borbély egymás ellen küzdeni, testület — az elsőnek mondhatja magát — mely végleg
hát még ha tanulatlan gyermekeket állit műhelyébe.
megalakulva ügyeit rendszeresen vezeti. Mi nem ijedtünk
Ha a vidék nem szaporítaná a segédek számát, köny- meg soha a nehézségektől, mindig az elsők között voltunk
nyen megtörténhetnék, hogy segédekben szűkölködnénk. s jelszavunk mindig az volt: «Csak előre!»
Vigaszunkra szolgál, hogy bennünket a provincziális mester
M ezei.
urak látnak el segédekkel oly annyira, hogy sokszor hete
ket kell tölteniük, mig alkalmazást nyernek. Nagy hiba
A b o rb é ly o k jo g a ir ó l.
azonban az, hogy a vidéki mester vajmi ritkán bocsájt oly
kitanult, képzett segédet, hogy azok az előkelőbb üzletek
Mezey Péter urnák e lap 1-sö és 10-dik számában közölt
ben is haszonvehetők legyenek. Ez nagy munkát okoz a becses nézeteit szóról szóra osztván, csupán arra némi szerénv
testületnek, mert az ilyen segédeknek lépten nyomon más észrevételem volna.
helyük van, mert mindannyiszor lajstromozva lesz.
Hogy e lap 1-sö számában közölt s a borbélyok jogaira
Nagyon természetes, a felvételnél mindjárt megbírálni vonatkozó becses észrevételei a pusztában hangzottak el, azon

Szükséges tehát, hogy első sorban a beiratkozott
hallgatók szorgalmasan látogassák az előadásokat;
csakis igy érhet el a szakiskola sikert, s csakis igy
nyerhet a hallgató kiképeztetést.
Azt hisszük, szükségtelen tovább fejtegetni a
szakiskola fontosságát, — de szükségtelennek tartjuk
a további buzdítást is — mert a szakiskolai hallgatók
mindegyike — azt hisszük — azért fizeti meg tan
diját, hogy valamit tanuljon — s bizonyára mind
egyik megtudja azt bírálni — hogy csak saját érde
két mozdítja elő.
A szakiskola mindnyájunk közös büszkesége
kell, hogy legyen — azért törekednünk kell azt istápolni és felvirágozását előmozdítani.
Mert méltán, ha tekintetbe vesszük, hogy kül
földön akadémiák vannak, hol szakbeli kiképzést
nyernek segédeink — de a hol ilyen nincs — van
olyan szakiskola, melyre a szaktársak büszkén tekin
tenek, és önérzettel mondják, hogy ez a mienk.
Ilyen szakiskola pl. a bécsi, hol 200 segéd s
ugyanannyi tanoncz nyer szakbeli kiképzést.
Miért ne törekedhetnénk mi is egy ily közös
czél elérésére — miért ne munkálódnánk mi is a
saját és a jövő nemzedék jóvoltára. S miért ne
emelhetnénk egy oly közös emléket — melynek
említésénél annak alapítóiról csak tisztelettel emlé
keznék meg az utókor.
Mi meg vagyunk győződve, hogy a szaktársaim
a legkitelhetöbb módon törekednek a szakiskolát azon
fénypontra emelni, mely azt megilleti.
Ezzel egyrészről polgári kötelességünknek fele
lünk meg, másrészt pedig saját iparunknak s igy
magunknak is használunk.
Fel tettre tehát szaktársak! Támogassuk e szent
ügyet leghathatósabban, hogy mindnyájan elmond
hassuk: «Én megtettem kötelességemet*.
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magam is megütköztem. Nagyobb mérvű felszóllalásokat vártam
volna igen tisztelt szaktársaim részéről, s ezen tapasztalt nagy
közöny valóban ipari életünkre nézve legkevésbbé sem dicsé
rendő. Osztom azért e lap 10-dik számában megjelent s szak
társaimat illető azon érdem szerinti megrovását is, melyben
őket nagyobb elevenségre, érdekeik, illetve sérelmeiknek nagyobbmérvü védelmezésére ösztönzi.
Annak idejében csekély tehetségem szerint én megtettem
szerény észrevételeimet, de szaktársaim némelyike nem akarta
megérteni, hanem a helyett kapóra vevén egves a tárgyhoz
csak mellékesen tartozó szavaimat, azt meg is támadták, de
magára a tárgyra vonatkozólag semmit sem szólották. Jeleztem
a bajt — talán túlzottan is festve — csak azért, hogy szak
társaim érdeklődését felköltsem, a helyett azt kaptam válaszul,
hogy arra reflektálni sem érdemes, mert nevetséges.
Mai felszólalásom tulajdonképen csak is igen tisztelt Mezey
Péter ur e lap 10-dik számában megjelent becses közleményé
nek azon részére vonatkozik, a melyben mint a hajdani biró,
mind a két félnek igazat ád, Ítélete végén azonban mégis elle
nem billenti le indokolatlanul az igazság mérlegét azon kijelen
téssel, hogy a képesítéssel lefokozva nem lettünk.
Bocsánatot kérek azért, hogy erre vonatkozólag szerény
észrevételeimet megtéve, legelőször is azon téves nézetét igazí
tom helyre, miszerint én nem a képesítés ellen szólottám, sőt
ellenkezőleg, azt szeretném, hogy ha — úgy mint hajdan - az orvosok által képesittetnénk, hanem igen is felszólottam az
ellen, hogy minket a képesítéshez kötött iparosok közé soroz
tak, melyre szaktársaim egy része, mint valamely világra szóló
történelmi esemény kivívása alkalmából szokás, hálaénekeket
zengedeztek. Arra tettem tehát én szerény megjegyzést, hogv
bizony annak nincs mit olyan nagyon örülni, mert — ítéljenek
el bár ismételve szaktársaim, — én nyíltan kimondom, hogy
mióta tanonczaink szakvizsgát nem tesznek, azóta szakmánkat
illetőleg nem haladást, de határozottan visszaesést látok. Osmertem a régibb borbélyok közül néhányat, s az mind derék mü
veit ember volt, mig ellenben mai napság, az iparszabadság
ideje alatt kitanultak között fájdalom — találkozik olyan is, ki
irni-olvasni nem tud.
Vegyük fel már most például Sárospatakot, a képesítéshez
kötött iparosok közé lévén sorozva én is, tanonezot is tartok,
de az itteni ipartársulat nagy része czipészek, csizmadiák és
fazekasokból áll. Ugyan kérem igen tisztelt örvendező szaktár
saimat, milyen szakvizsgát fog az én tanonczom letenni azok
előtt a — külömben általam igen tisztelt — tagtársaim előtt ?
Továbbá azt hiszem, hogy olyan iparos nem találkozik egy
sem, aki tanonczát annak idejében felszabadittatni ne akarná.
Most már feltéve, hogy az én tanonczom semmit sem tud, s
annak daczára akarom felszabadittatni, van-e ezen társulatban
olyan tagtársam, aki ezt észre vegye ? Ugye bár nincsen ? Mit
nyerénk tehát az által hogy ide soroztak bennünket? Ügy szé
pen kiállított aranvbetüs tanuló-levelet képzettség nélkül. Meg
nyertük az uj ipartörvénynyel azt, hogy mindenféle ember nem
nyithat önálló üzletet, de vesztünk abban, hogy kellőleg
képesített borbélv — kivéve Budapestet, hol saját szakiskolájuk
van — nem lesz, és miután a vidék adja Budapestnek a segé
deket, ha e tárgyban minél előbb országosan nem intézkedünk,
egy évtized alatt meg fogja láthatni Prokob Antal ur is, hogy
melyikünknek volt igazsága, s meg fog győződni arról, hogv a
kötelező társulás többre nem képesít, sót arról is meggyőződ
hetik még. hogy onnan fognak kikerülni — szakunkat értve —
a legtöbb proletárok.
Ne gondolja azt tehát senki, hogy én talán í z «iparos <
elnevezéstől bokrosodon!, mert én, legyen bármilyen szakma,ti
iparos is, ha annak kellő képzettsége, és a mai kornak megkivántató társadalmi műveltsége van, az előtt kalapot emelek,
és szivesen leszek vele egy' közös társulatban, csakhogy
Buda
pestet kivéve — olyan iparos a vidéken csak lehér hollóként j
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találkozik. Azért aki Budapestről Ítéli meg az ország általános
iparos kérdéseit, as igen csalatkozik, mert egy olyan iparos,
aki Budapesten önállóságra törekedik, annak már fogalommal
kell birnia az európaszerte megindult iparos mozgalmak jelentő
ségéről is, mig ellenben mi nálunk, még magának az önálló
iparosok nagyrészének is elférne egy jó tanoncz-iskola. Ezt
állítom én mint olyan, aki tiz évig vezetett egy általános ipar
társulatot, mint annak elnöke. De nem akarván mélyebben bele
bocsátkozni annak indokolásába, csak is a viszonvok ösmerésébol kifolyólag, a jelen generáczió idejében itt Sárospatakon,
vagy ehhez hasonló vidéki városokban egy vegyes ipartársulatba
való kötelező belépést — tehát nem a képesitést, amint azt
Mezey Péter ur megjegyezte — magamra nézve lefokozásnak
tartok, és az ország minden részéből, szaktársaimtól hozzám
érkezett levelekből pedig azt látom, hogy szerény nézeteim még
sem egészen olyan nevetségesek.
Az igen tisztelt Mezey Péter ur nézete és az enyém kö
zött úgy látszik csak az a külömbség, hogv én Sárospatakról,
ö pedig Budapestről nézzük a világot.
De legyenek bár különbözők nézeteink, abban az egyben
egyet értünk hogy baj van, a melyen segíteni kell. Elkerülhetlenül szükséges tehát egy országos kongresszus megtartása,
honnét bajaink orvoslása tárgyában, s a Mezey Péter ur által
megpendített azon eszme, mely szerint a németországi mintára
ösmereteink öregbítése végett néhány havi kurzus kieszközlését
kérelmeznénk, mely által nyernénk először társadalmilag tekin
télyben, és másodszor pedig a ki jogokat akar élvezni, vagyis
kissebb sebészi műtéteket — habár orvosi rendeletre is —
gyakorolni, az kötelességeket is teljesítsen, azaz tanuljon.
Én óhajtanám azt is, hogv a budapesti borbély és fodrász
ipartestületnek, mint országos egvesületnek mindnyájan tagjai
lehetnénk. Vagy ha ez nem volna lehetséges, úgy legalább
egyes nagvobb vidéki városokban szerveztethetnék ipartestület,
hová a körülötte levő kisebb városokban lakó szaktársak mint
kültagok tartoznának. Szóval hogy előre haladhassunk és ne
rák módjára hátrafelé, valamit tenni kell, mert igy ahogy
jelenleg van, nem jó, és engedjenek meg azon szaktársaim a
kiket illet, hogy én a jelen viszonyoknak örülni nem tudok.
__________
P e ls d r Já n o s .

A fo g h ú zásró l.*)
Lla valaki azt hiszi, hogy itt most én a foghúzás
mesterségéről valami értekezletet irok, az nagyon csalat
kozik. Az egész csak arról szól, a mit én ittlétem óta
csodásbnál-csodásb előadásokban hallottam, de látni csak
tegnap volt szerencsém; s mondhatom, hogy megérdemelte
a megnézést.
Három vagy négy évvel ezelőtt tűnt fel először itten
a fogászok egén egy oly fényes üstökös, hogy nemcsak a
laikusokat, hanem általában mindenkit, sőt a leghíresebb
fogorvosokat is bámulatra ragadta.
Az illető üstökös egy párisi fogorvos, ki is oly varázsszerüleg lépett fel, s oly hatást idézett elő fellépésével,
hogy a laikusok, de a szakemberek is, valami bűbájt tulaj
donítottak neki; pedig a figyelmes szakember előtt az
egész nem egyéb, mint kitűnő ügyesség, rendkívüli gya
korlottság, óriási humbuggal fűszerezve.
Az illető először két-hat fogatú kocsin jelent meg a
nyilvános utczákon és tereken; az első kocsin ő maga és
legénye, a másikon egy hatalmas zenekar; kis dob, nagy
dob, trombita cs más nagy zajt és hatást előidézni képes
hangszerekkel, — és úgy ő maga, mint összes személyzete,
lovai és kocsijai oly hatásosan öltözve és eziezomázva, mint
valamely czirkusz komédiásai és látványosságai.
*) Kzen czikk, mely eléggé jelzi az amerikai humbugot, egy Ne\Yyorkban élű hazánkfia és kühnunkatársunk közleménye.
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Most azonban már csak egy közönséges kétfogatu
kocsin jár, mert a hatóság betiltotta neki a humbugnak oly
nagybani gyakorlását, mert a merre járt, pláne a hol meg
állóit, a közlekedést lehetetlenné tette, s olykor-olykor rop
pant zavarokat idézett elő.
Hanem <3 maga mindannak daczára, még mindig
akként van öltözve, mint például a színpadon Lear király
szokott lenni. Koronával fején !
A zene azért volt, — mint én észre vettem, — hogy
a foghuzat-ók kiáltásait a nézők ne hallhassák, s azt higyjék,
hogy az ő műtété nem fáj.
Most azonban a zenét legénye helyettesíti akként,
hogy mig ő dolgozik, az folyvást torkaszakadtáig prédikál.
Összebeszél az tücsköt-bogarat, de arra ki sem hallgat,
hanem a czélnak mégis megfelel, mert a foghuzatók kiál
tásait túl lármázza; azonban akad egyik-másik foghuzató,
a ki őt is túl kiáltja; akkor aztán a doktor ur is, meg a
legénye is utánozzák a sikoltást, furcsábbnál furcsább arczfintoritásokkal fűszerezve; a bámuló tömeg aztán röhög,
kaczag, s kineveti a szegény szenvedőt.
A laikusoktól, de sőt foghúzással foglalkozó bor
bélyoktól is, oly mesés leírásokat hallottam felőle, hogy
azt kellett hinnem, hogy bizonyosan valamely uj találmányit
villany, vagyis delejes gép van birtokában; mert mindenki
azt mondta, hogy foghuzó eszközök nélkül, azon tárgyak
kal veszi ki a fogakat, a melyek éppen keze ügyében
esnek: pl. kardjával, zsebkéssel, zsebkendővel, ostornyellel,
stb. stb.
Azonban én, mint nem teljesen testi és szellemi vak,
átláttam ám az ő humbugján; s tökéletesen láttam, de
mások is látták, hogy biz ő rendes, foghuzó fogókkal húz;
hanem persze, kitűnő finom s roppant sok fogója v an ; s
azokkal oly ügyesen bánik, s oly gyorsan, hogy a nem
szakértő szemlélő hajlandó azt hinni, hogy a kezében lévő
kendővel veszi ki, pedig dehogy; — a kendő ép azért van
ott, hogy a fogót eltakarja; s az elvakult nép a babonát
inkább elhiszi, mintsem arról meggyőződést szerezzen,
hogy az utoljára is csak lelki vakság.

Tárcza.
Az

ördögűzés.
Irta : A m ik a .

Régi dolog már az, hogy ha az embernek háromemelete
háza van, akkor négyemeletes háziúr szeretne lenni, mer
hiába, mi emberek csak soha-em vagyunk teljesen megelége
dettek. Mikor már úgyszólván minden vágyunk beteljesült, ak
kor ismét egy uj kívánságunk támad, melv bár határos az el
élhetetlennel, de ép azért törekszünk azt elérni.
Pete Márton horbélyinesternek olyan jól ment dolga
akár a kis király is megirigyelhette volna. Busvár városkábai
egyedül neki volt officinája, tehát nem volt konkurrenczia
szabhatta a dijakat oly nagyra, a mint neki tetszett, mégis a:
ő műtermébe ment a város apraja nagyja, borotválkozni, hajat
vágatni, logathuzatni stb. — már kmek-kinek mire szükség*
volt- Ilyen sora volt Pete uramnak, és mégis elégedetlen vala
még pediglen azért, mert volt egv férfi Busváron, a ki az <
boltjának még színét sem látta, és ez vala Marok tisztelendí
ur. Törte is rajta a fejét eleget, hogy miért kerüli Marok az c
színe tájékát. Végre is nem lehet ellene semmi kifogása. Üzle
tet ünnepnapokon bezárja, templomba szorgalmasan eljár, a
prédikációkat végig hallgatja. Az, hogy néha a nagy ájtatösKodas közben el is szokott szundikálni, nem róható lel neki
Kin ül.
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Tény az, hogy a kardja hegyével is üt ki fogakat,
úgyszintén ostora nyelével is ; igen, de csak olyakat, melyek
annyira mozognak, hogy azokat bármely más foghúzással
foglalkozó egyén is ép oly könnyen kilökné; csak hogy ez
nagyon drasztikus neme a foghúzásnak, mert az tulajdon
képen valóságos kiütés, tehát azokkal nem húzza ki a fo
gakat, hanem k i ü t i .
A foghúzásokat nyilvánosan, utczákon, tereken, ingyen
eszközli, saját kocsiján. (De saját lakásán is, ott azonban
eg y 'e§y foghúzásnak két dollár az ára, s aztán árul holmi
fogmosó porokat és fogfájás elleni szereket is ; a melyek
azonban szintén 1— 2 dollárjával adatnak el, s körülbelül
annyit használnak, mint a körösi szentelt viz.) S ezt úgy
intézi, hogy a bakon vannak kirakva eszközei, s a hátsó
ülésre ülteti a patienseket; ezekkel szemben állva, bal keze
felől ereszti fel a foghuzatókat, s a jobb kéz felőli oldalon
küldi le. A mi pedig azért történik, mert az orvos ur
balog ám ! A kihúzott fogakat meg a tömeg közzé dobálja,
s több ily humbugot csinál. Következésképen balkezén van
a kendő, a melylyel a kezében lévő fogót betakarja.
A néző tömeg többnyire onnan nézi a műtétet, a
honnan a patiensek fellépnek s miután ott a kendő sze
repel, nem látják a fogókat; én azonban oly szerencsés
voltam, hogy egy szaktársammal a jobb oldalra kerültem,
közvetlen a kocsi közelében. így láttam a kulisszák mögé,
s fedeztem fel a humbugot. Ha véletlen én is a bal oldalra
kerültem volna, talán soha sem fedeztem volna fel titkát,
s én is bámulója lennék. íg y azonban nem bámulom ugyan,
de ügyességét, gyorsaságát és gyakorlottságát, szívesen
elösmerem.
Az illető fogorvos, croezusi gazdagnak állittatik; igaz
belőle valami, mert tény az, hogy a nagyobb városokban,
a hol sok a fogorvos, iszonyú összegeket ajánlanak fel, s
fizetnek neki, hogy bizonyos időre kivásárolják tőle nyu
galmuk és keresetüket; mert mig ő ott van, a többi fog
orvos meg borbély nem húzhatnak fogat, mert a bűbáj,
hírnév mindenkit hozzá vonz.
így, most 3 vagy 4 éve, 60.000 dollárt fizettek neki;
Pete uram váltig mondogatta, csak egyszer borotválhatná
meg a tiszteletes uramat, hát ö volna a világon a legboldo
gabb ember. Lám-lám tisztelendő ur, milyen könnyen boldo
gíthatna egy embert, és még sem teszi! Bizonyosan nagy oka
lehet rá. Csak nem attól félt, hogy Pete ur elvágja a nyakát,
hiszen olyan jó indulatu volt ö kelme, mint egy ma született
bárány. Dionisus régi görög királyról, ki igen gazdag volt,
beszélik, hogy nem engedte magát borbély által borotváltatni,
me;t nem merte nyakát egy olyan emberre hízni, kinek éles
borotva van a kezében. De mivel borotválkozni mégis kellett,
mert akkor nem volt divat szakáit hordani, a mi a borbélvmestereknek nagy örömére szolgált, hát lányait tanitatta meg
borotválni, kik aztán felváltva riszálták meg fölséges apjok
arezborét. Később azonban már ezektől is féltette a drága éle
tér, és ezután kanóczczal perzselte le szakállát.
Marok urnák egészen más oka lehetett, a miért nem en
gedte magát borotváltatni. Nem az életét féltette biz ö, hisz
szegény volt, mint az eklézsiája, szegény ember élete ellen
pedig nem intéznek attentatumokat. Nem is haragudott ö Pete
mesterre, sót inkább szerette, mert ö volt a legjámborabb hí
veinek egyike. Hát akkor miért nem engedte magát tőle niegborotváltatni! Hányszor kérte ölet Pete, hogy egvetlen óhaja,
szive legmélyebb kívánsága tisztelendő ur arczát egyszer meg
simogatni. Azonban Marok hajthatatlan maradt, még Darius
kincseéit sem engedi senki ember fiát a nyakához borotvával
közeledni. Az okát nem mondta meg senkinek. Nem is tudta
volna meg senki e nagy világon, hacsak Pete ur és a tiszte-
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s most biztosan lejárt a szerződés, eljött ismét vagy annyit
zsebre rakni, s ha azt megkapta, megy tovább, es zsebeli
ki a fogorvosokat egész kényelemmel.
Kisebb városokba nem megy, csakis nagy, világvá
rosokba, hol sok a fogorvos. így nem tudom, volt-e hozzája
szerencséje Budapestnek.
A merre jár, a gyermeksereg követi, s zajosan élje
nezi, s ő viszonzásul, meg hogy egy-egy kis időre megmenekedjen a zsivajgástól, — egy-egy marok apró pénzt
szór a nép közzé időközönként.
Szóval az ember kitűnő ügyes, gyakorlott foghuzó,
de a nimbust az szerzi meg neki, hogy egyúttal kitűnő
humbuger is.
"'
/_

L e v é l a s z e rk e s z tő s é g h e z .
B u d a p e s t , 1885. szeptember !>.
Tekintetes szerkesztőség!
Becses lapjanak 10. szamaban 8 szakbeli segéd-egy
letről tesz említést s «tudomása szerint* egy önképző czimmel felruházottról is.
Csekély személyem is, mint azon egylet jelenlegi
képviselője egészen osztja a tek. szerkesztősé,gnek azon
nézetét: «hogy elismeréssel kell adóznunk azon egyének
nek, kik ennek létesítésére közrehatottak. > Az is igaz, hogy
iparunk és hazánk magyarosítása és culturalis érdekei elő
mozdíthatok különösen ezen egyletnek felkarolása által.
Fel is van karolva ezen önképző-egylet segédeink
által, kik belátják ma már, hogy mily hasznos alapra fek
tették megkeresett hlléreiket, mert jelenleg is már egy szép
könyvtárral bir a legjelesebb magyar irók müveiből.
Azonkívül tartjuk egyleti helyiségünkben a magyarországi borbély- és fodrász szaklapot is.
A tekintetes szerkesztőség a czipész-segédek önképző
körét említi. Igaz, hogy van dalárdájuk, és tartanak fel
olvasásokat egyleti helyiségeikben.
Részemről azon örömömet kell kifejeznem, hogy ezen
kívánt dolgok nálunk is napirenden vannak, és hogy hivatá
sunknak teljesen megtudjunk felelni, -— nyomon követjük
lendö ur gazdaasszonya egy követ nem fújnak. A mi pedig
igy történt. Marok gazdaasszonya még hajadon volt, habár
nem is virult; Pete mester sem kóstolta meg a házasélet gvönyöreit, ámbátor már négy X. nyomta a hátát. Egv vasárnap
délután a lithania .alkalmával megesett, hogy egyik a másiká
nak nagyon a szemébe talált nézni, és furcsa história, ezen
idő óta tisztelendő ur ételei rendesen kozmások szoktak lenni.
Esztendőben egyszer-kétszer, különösen szüretkor megpörkölt
gulyást enni csak megjárja, de naponkint kozmás eledelt még
a tisztelendő ur gyomra sem képes bevenni. Fenyegette is
Marok gazdaasszonyát, hogy majd elkergeti, de mit sem hasz
nált, az ételek azért csak nem javultak. Panaszkodott fűnek
fának, hogy az ö gazdaasszonyát valami rósz szellem szállta
meg, mert különben olyan jól szokott főzni, hogy még a püs
pök ur ö eminencziája is jóizüen falatozhatott volna az ő
töztiböl. Többek közt Pete mesternek is panaszkodott. Pete
nagy komolv ábrázattal hallgatta végig Marok urat, azután
pedig igy szól hozzá: ^Tisztelendő ur tudja mit? én megkurálom a maga gazdaasszonyát, ha mindjárt 15 ördög ütötte
fel benne sátorfáját. De csak egv feltétel alatt, ha megengedi
magát tőlem egyszer borotváltatni.» Tisztelendő ur, kinek a
sok kozmás eledel miatt már a potroha kezdett apadni, mármár sóvárgott is egy kis jó töltött káposzta után, nagy nehe
zen sok kérés és könyörgés után belegyezett e föltételbe.
Mintha csak hajánál fogva húzták volna, úgy ment Ma
rok ur Pete officinájába. Sok unszolás után letelepedett a ka
rosszékbe, de úgy izgett-mozgott, akár parázson ült volna.

o

Ú gy hiszem, hogy tck. szerkesztőség is tudni fogja, hogy
minden kezdet nehéz, de nézetem az, hogy igen tisztelt
szerkesztő ur kissé nem a legjobban volt informálva ezen
egyletnek jelenlegi működéséről, mert különben jobban
karolta volna fel. «No dehát minden hiba helyrehozható,
úgy ez is. Kötelességemnek tartom mindezeket feltárni, és ké
rem a tek. szerkesztőséget, főnökeinket, segédeinket buz
dítani, hogy ezentúl minden erejükből karolják fel ezen
egyletet, mert csak egyesült erővel érhetjük el a szent
czélt és csak igy használhatunk édes hazánknak és műve
lődés tekintetében magunknak is, s csak igy érjük el mind
azt, a mire még szükségünk van. Ily körülmények közt
biztosítom, hogy az önképző czimmcl felruházott egylet
meg fog felelni czéljának.
A tek. szerkesztőségnek
mély tisztelettel
K r d lik Istv án ,
a budapesti borbély- és fodrász-segédek onkép2Öés betegsegélyző-egylet elnöke.

Mi csak örülünk, ha azt halljuk, hogy ifjúságunkban
megvan az akaraterő és a jó szándék. — S ha mi tulszigoru bírák vagyunk — ezt tudjuk be kötelességérzetünk
nek. — Legyen róla meggyőződve az önkepző kör igen
tisztelt elnöke, hogy ama közleményünkkel — a szunnyadó
erőt akartuk ébreszteni — mert valljuk be^ őszintén eddig
még sem mutathatunk fel az önképzés terén valamicskét,
— mert az, hogy könyvtárunk van, az önképzésnek csak
c o -y mellékes szükséglete, lenni kell uraim! A cselekvés
pedig szakbeli felolvasásokban nyilvánuljon leginkább.
Hisz én Istenem — van-e egyetlen egy iparág is — melynek
oly szép történelmi múltja van — oly gyönyörű aestheticai fejlődése, mint a fodrászatnak. De a tudományos olda
lát is tekintve — van-e egy iparág is — melynek fejlesz
tése oly annyira alkalmas — mint a fodrászat. Hisz külállamokban fodrász-akadémiák léteznek.
Ha az a panasz, hogy a főnökök nem karolják fel
’ete mester ékes mozdulatok közt hozzá fog a szappanozásíoz. A mint Marok ur alsó ajakéhoz ér, hát majd félpuhád
íevettiben, és úgy a mint van félig beszappanozva^ ki akai
zaladni a boltból. Pete ur minden ékesszóló tehetségével is
ilig volt képes rábírni, hogy foglaljon újra helyet. \ égre már
i harmadik állát is bekente, ezután nagy ünnepélyességgel
tozzá lát a borotváláshoz. A tisztelendő ur egyre nevetett,
iöczögött, és igazán csak Pete mester ügyességének köszön
tette, hogy néhányszor bőribe nem vágott. Nagy ügygyel-bajal megtörtént az operáczió. És csak igy tudta meg Pete, hogy
nért nem akarja magát Marok ur borotváltatm. Borzasztó
:siklandós volt a lelkem. De hát a tisztelendő ur csak megillta a sarat, most már Petére került volna sor, hogy űzze ki
íz ördögöt a gazdaasszonvból. Petének azonban volt esze és
iem árulta el a kozmás étéi titkát, hanem a helyett újra ki
ütötte magának, hogy ha még egyszer megborotváltatja ma
ját, akkor ő is hozzá fog a munkához. De már erre á t s z 
elendő ur is kifogyott a türelemből. «Vigve inkább az ördög
i pokolba!» pattant ki, és ezzel otthagyta a borbélyt a takép,él. Haza ment, rögtön kiadta az útlevelet az ördöngős gazda
sszonyának, azon meghagyással, hogy többé a szeme elé ne
;erüljön. Bizony mégis a szeme elé került, mert néhány hét
nulva ő eskette össze a gazdaasszonyt Pete mesterrel.
Na most már mi sem hiányzott Pete uram boldogságáió l; a tisztelendő urat is megborotválta, és még egy keresztet
s kapott ráadásul.
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intézményüket — ezt megengedjük, de ez sem a fonokok
hibája, l essek csak egész bizalommal fordulni hozzájuk,
tessék a testülethez fordulni — mi nem hisszük, hogy ott
pártolásra nem találna.
Mi az önképző-egylet elnökeben, Králik Istvánban,
oly egyént ismerünk, — ki képes az akadályokat leküz
deni, ki képes vasakarattal, párosult szorgalmával egy ön
képző-egylet tapintatos vezetésére.
Minden kezdet nehéz.» Ez igaz, csakhogy az önképzőegylet már régen küzködik a kezdettel. S mi nem is
adtuk fel a reményt, hogy az valaha virágzásnak ne ör
vendene — annál kevésbé — mert ismerve intéző köreit
erre mindenesetre számítottunk is. Mert ha ezt fel nem
tételezzük — nem pazaroltunk volna egy szót sem arra.
Végül még csak annyit óhajtunk mondani, hogy
mindenesetre szent kötelességünknek fogjuk tartani — az
egylet érdekeit támogatni, tagjait a kitartásra, a nem ta
gokat pedig a belépésre buzdítani — mindenesetre azon
ban elvárjuk, hogy szerkesztőségünk értesítve^ legyen az
egylet munkásságáról. S ezt annál inkább óhajtjuk
mert azt hisszük, hogy szaklapunknak szoros kapocsban
kell állni azon egylettel, mely iparágunk szellemi művelé
sét tűzte ki feladatául.
Azt hisszük, hogy szavaink nem hangzanak el a
pusztaságba — s úgy az önképző-egylet, — mint pedig
mi megfelelünk kötelességünknek.
A szerkesztő.
N a g y - K á t a, 1885. szept. 11.
Tekintetes szerkesztőség!
Csak örömömet és megelégedésemet fejezhetem ki, hogy
iparágunk a képesített iparágak közé soroztatott. Mert méltán
ezzel eleje van véve mindazon kontárkodásoknak — melyek
eddig napirenden voltak — gátat vetettek a valódi iparos és
laicus közé, mert most holmi handlé s tudj’ isten miféle
soha iparágunkat nem ismerő egyén szakmánkba nem kontárkodhatik, s igy a képesítés állal egy rég érzett betegség nyert
gyógyulást.
Egyúttal nem mulaszthatom el, hogy említést ne tegyek
a borbélyok haldokló jogairól s különösen a vérvétel tekin
tetében.
Teljesen elismerem, hogv ezen a téren történtek vissza
élések. De kik által? Oly egyének által — kik egyáltalán a
a borbélviparágat csak annyiból ismerték : hogy ott borotvál
kozni is lehet — de mégis üzleteket nyitottak, s ott — ugv a
hogy —- egyik-másik segédjüktől ellestek valamit — aztán a
vérvételi műtéteket is megpróbálták —- melyek persze szakis
meret hiányában nem sikerültek. Igv történt azutáu —■ hogy
maga a közönség elidegenkedett — mit nagyon természetes az
orvosok felhasználtak — s ma már oda jutottunk, hogy or
vosi rendelés nélkül ebbeli műtéteket nem végezhetünk. Ne
sikerüljön egy műtét — ha mindjárt a borbély hibáján kivül
— megvan a kész baj, mert meglehetünk arról győződve, hogv
az orvos bennünket pártfogásába nem vesz. — Pedig bizony
mondom, hogy az orvos uraimék is lőnek gyakran bakot. —
Bár szólaltunk volna fel ezelőtt 15— 2(1 évvel, bizonyára más
kép állna dolgunk. De a mint a magyar közmondás mondja
most minden jajunk csak «szó szelő® ne bolygassuk a múltat,
hanem inkább törekedjünk azon kevés jogainkat — melyekkel
még rendelkezünk — csorbittatlan megőrizni. S törekedjünk,
ha bármily csekélv.-.t is elveszített jogainkból visszakeriteni.
Megvan adva erre az alkalom, mert a fővárosi szaktár
sak buzdítanak az egyesülésre — melylyel lassan bár — de
mégis előre fogunk haladni. — Daczára annak, hogy ők a fő
városban nincsenek a vérvételi műtétekre annyira utalva, mint
mi vidékiek — mégis többet tettek ez érdekben — mint mi.
Egészen magukévá tették az ügyet. — De mindenesetre elvár
hatják, hogy őket támogassuk.

Mert ha tekintetbe vesszük, hogy a kisebb vidéki váro
sokban a vérvételi műtétek: nadály-rakás, foghúzás, halottkémség stb a szaktársak fél jövedelmi forrását képezi nagyon is megérdemli az engedély megnyerhetése iránti fá
jj,-, ezért szükséges, hogy a fővárosi szaktársak önzetlen
fáradozásaiért köszönetét mondva zászlójuk alá sorakozva kuzdjünk saját jóvoltunkért együtt és velük, — legyünk testverek,
legyünk jó barátok és kössünk örök b ékét.
Engedje meg tisztelt szerkesztő ur, hogy a segéd-kérdés
hez is hozzászóljak.
, ,
Azt hiszem addig mig nálunk a seged es a fonokok
közti viszony rendezve nem lesz — egy cseppet sem csodál
kozom, ha a segédek — magukat nagyobb uraknak képzelik.
Legelőször is nagvon rósz szokásnak tartom, hogy egvik
másik üzletben a rendes fizetésen felül perczentet kap a segéd.
Mert ez mindenesetre jogot ad neki a bevétel ellenőrzésére.
Már pedig engedjenek meg tisztelt szaktársaim,
ha a segéd
nek ily jogot adunk tekintélyünk csorbát szenved.
Szükséges különösen az, hogy a segedek munkaideje
meghatároztassék — nemcsak, hanem munkaköre is határoltassék. Különösen pedig köttessék ki hosszabb felmondási idő,
hogv ezáltal a vidéki szaktársat: ki ne legyenek téve a segéd
önkényének — t. i., hogy minden perezben kiléphessen. S így
kénytelen legyen tűrni a főnök — esetleg még ^gorombásko
dásait is — " mert pirongatás esetén segéd nélkül állhat jó
hosszú ideig.
Ezzel elejét vesszük ama súrlódásoknak, melyek többnyire
most ennek hiányában napirenden vannak.
Szerezzen magának a főnök tekintélyt. Követelje meg az
öt megillető tiszteletet — de viszont adja meg a segédnek is
a kellő becsülést.
Meg vagyok arról győződve, hogy ily körülmények kö
zött a segédek nem fogják magukat nagyobb uraknak képzelni.
Mindezeket óhajtanám az esetleg megtartandó országos
borbély- és fodrász-értekezlet programmjába felvétetni.
Ezenkívül pedig a kisebb sebészeti műtétek gyakorolhatásának kieszközlése is azon alapból kiindulva, hogy az a bor
bélyok kiváltságai közé már századok óta tartozott
helyez
tessék vissza joghatályába Mária Terézia által kiadott azon
rendelet — melylyel a borbélynak sebészeti cursus nyittatott s az itt nyert oklevél alapján vagy pedig azoknak — kik a kerületi
vagv megyei orvos előtt a vizsgát képesek kiállani — a kisebb
sebészeti műtétek gyakorolhatása megengedtessék.
Mindenesetre ezt illetékes helyen kérelmeznünk kell. S
pedig egyesült akarattal — mert csak igy érhetünk czélt.
Végre szükségesnek látnám, hogy a programúiba felvé
tessék az általános munkadij megállapítása arányosítva egyes
városok helyi viszonyaihoz, s mely árjegyzék pontos megtar
tására a szaktársak esetleg büntetés terhe alatt szorittassanak.
Ezzel maradtam tiszteletem nyilvánítása mellett
K r a in e r D om on kos,
borbély és fodrász.

E g y le t i ü g y e k .
Jegyzőkönyv.
Felvetetett Budapesten 1885. szeptember hó 1 nap
ján a budapesti borbély-, fodrász- és parókakészitő-ipartestület előljárósági üléséről.
J e l e n

vannak:

Mezei Péter: elnök, dr. R ótt Jakab testületi ügyész,
Pollák József jegyző s az előljárósági tagok teljés számban.
Miután elnök az ülést megnyitja, felolvastatik a múlt
ülés jegyzőkönyve, mely jóváhagyva hitelesíttetik.
Elnök jelenti, miszerint a főváros kerületi elöljáró
ságai a testület megalakulásáról tudomással nem bírván —
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annak előterjesztéseit érdemleg nem intézik el, — mi ok
ból a IV. kér. elöljáróságot, mint a testületek szervezésé
vel megbizott iparhatóságot megkereste az iránt, hogy e
tekintetben intézkedni szíveskedjék — a hol is ezen kére
lemnek helyt adva — a főváros összes kerületi elöljárósá
gai a testület megalakításáról értesittetni fognak.
Jóváhagyólag tudomásul vétetik.
Napirendre kerül a A Magyarországi borbélyok és
fodrászok lapjáénak azon kérelme, mely szerint azt az
ipartestület — ép úgy mint a volt ipartársulat hivatalos
közlönyévé tegye. Egyhangúlag elfogadtatik.
Molnár Lajos, testületi elöljáró, ennek ellenében in
dítványozza, hogy a lapot egészen a testület vegye kezébe,
mit azonban az elöljáróság tekintettel a tetemes kiadá
sokra, melyekkel a testületnek küzdeni kell — el nem fo
gadhat.
Elnök és illetve a pénzügyi bizottság jelenti, misze
rint dr. Heinrich Kálmán a Rácz-ftirdőben űzött fodrász
iparról az iparengedélyt bemutatta, melyben üzletvezető
nek Sarlay György van megnevezve és a 25 frtnyi felvé
teli dij lefizetése mellett, magát a testületi tagok közé
felvétette.
Mazur Vilmos, ki felvételi diját lefizette, a testületi
tagok lajstromába folytatólag bevezettetett.
Tudomásul vétetik.
Előterjesztetik, miszerint dr. Heinrich Kálmánhoz egy
küldöttség menesztessék oly czélból, hogy az iránt kérje
meg, mely szerint azon fürdővendégek — kik egyleti
jegyekkel látogatják a fürdőt — a beretválkozás, hajnyirásra csak azon esetre tarthassanak igényt — ha e czélra
egy külön bármely árban meghatározott jegyet is vásá
rolnak.
Egyhangúlag elfogadtatik és a küldöttség tagjaivá
Mihelich József vezetése alatt Buryán Illés, Molnár Lajos,
Ivreuter Miklós, Gabrits Péter és Kolumbán László válasz
tatnak meg.
Tágyalás alá kerül a budapesti borbély- és fodrászbetegsegélyző- és temetkezési egylet abbeli átirata, mely
szerint a testület részére megszavazott 200 frtot csak azon
esetben hajlandó továbbra kiutalványozni, ha a testület
tagjai közé 40 krnyi évi tagsági díjjal belépnek.
Tekintve, hogy az elöljáróság e felett végleges hatá
rozatra illetékesnek magát nem tartja, — az egylet átira
tát pártolólag a közgyűlés elé terjeszti.
A borbély- és fodrász-szakiskola ez évben is meg
nyitandó lesz ; mi okból a szakiskolai bizottság megválasz
tása válik szükségessé.
Joszt Péter a tárgy fontosságánál fogva a bizottság
megválasztására titkos szavazatot kér — minek azonban
az elöljáróság helyt nem ad és igy közfelkiáltással:
Igazgatónak: Mezey Péter, bizottsági tagoknak: Mi
helich József, Staubach Boldizsár, Gabrits Péter, Buryán
Illés, Molnár Lajos, Joszt Péter, Dankovszky István és
Back Sándor választatnak meg oly megjegyzéssel, hogy a
bizottság a szakiskola szükségleteinek fedezésere szolgáló
kiadások felett közvetlen teljhatalmulag határoz.
Mihelich József a testület VII. kerületi biztosa jelenti,
miszerint F la x Béla (külső dob-utcza 30. sz. a.) iparenge
dély nélkül a borbély ipart iizi.
Ugyanezen feljelentést teszi V agner Ernő, a testület
III. kerület biztosa, Juszkovits Arnoldrol (görög-utcza
3. szám.)
Tudomásul vétetik s a kellő intézkedések megtéte
lére az elnökség utasittatik.
,
Elnök jelenti, miszerint Adám Antal ■ a II- kerü
leti biztosságra történt megválasztatása alkalmából
oly
qualifikálhatlan sértő szavakkal illette a testületet
hogy
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ezen kerületre nézve más biztos megválasztatása vált szük
ségessé.
Az elöljáróság eme qualifikálhatlan magaviseletéért
jegyzőkönyvi rosszalását fejezi ki, — miről értesitendő lesz.
Helyébe kerületi biztosnak Bilim Jakab választatik meg.
Napirendre kerül Ivuhinka Ferencz abbeli kérelme,
mely szerint a felvételi dij alól magát felmentetni kéri.
Tekintetbe véve kérvényezőnek 41 éves működését,
tehetetlen aggkorát, továbbá, hogy segéddel nem dolgo
zik, végre teljes vagyontalanságát, az elöljáróság mindezen
indokoknál fogva a felvételi dij fizetése alól feloldja s a
tagok sorába folytatólag felvétetni határozza, oly meg
jegyzéssel, hogy az évi tagsági dij fizetésére köteleztetik.
Erről kérvényező értesitendő.
I'lasch József karczagi fodrász az elhelyező szakosz
tály tagjainak sorába 3 frtnyi tagsági dijának lefizetése
után felvétetik.
A házszabályok kidolgozására dr. Rótt Jakab testü
leti ügyész, továbbá Mezei Péter, Joszt Péter, Mihelics
József, Back Sándor és Reisz Antal küldetnek ki.
Végre miután ügyész a belé helyezett bizalmat meg
köszöni, elnök az ülést bezárja.
J c g y z ő k ö n y v.
Felvétetett a budapesti borbély-, fodrász- és parókakészitő-ipartestület kerületi biztosainak üléséről.
Jelen vannak az összes kerületi biztosok.
Mezey Péter elnök az ülést megnyitva, üdvözli a je
lenlevő kerületi biztosokat — fejtegetve feladatuk fontos
ságát s buzdítva a szorgalomra áttér a napirendre.
Mindenekelőtt határoztatik, hogy a kerületi biztosok
liavonkint legalább egyszer a kerületeikben levő üzleteket
ellenőrizzék, mely alkalommal főfigyelmük arra fordittassék, vájjon a segédek, tanonezok a testületnél be vannak-e
szabályszerűen jelentve, — a mesterek járatják-e tanonczaikat az ipariskolákba stb.
A segédbejelentéseknek 48 óra alatt kell bejelenté
seiket eszközölni.
Egyúttal előterjesztetik, hogy az ipariskolákba a be
iratások f. hó 14-én kezdődnek — mi okból határoztatik,
hogy minden kerületi biztos — kerületében levő és ezen
ipartestület hatásköre alá tartozó mestereket — figyelmez
tesse ezen körülményre.
Végre miután az igazolványok kiosztatnak — elnök
az ülést bezárja.
J e g y z ö k ö n y v.
Felvétetett Budapesten, 1885. évi szeptember hó 10-én a
budapesti borbély, fodrász és parókakészitö ipartestület szak
iskolai bizottságának üléséről.
Elnök: Mezey Péter, jegyző: Pollák József.
Jelen vannak: Mihelich József. Molnár Lajos, Staubach
Boldizsár, Gabrits Péter, Back Sándor.
Miután elnök az ülést megnyitja, a bizottság következő
képen alakul m eg:
Alelnöknek: Gabrits Péter.
Gondnoknak : Staubach Boldizsár.
Felügyelőnek Michelich József választatnak meg.
A tanári karban, és pedig;
a) a női fésülés oktatására Csikós Péter,
b) az asztali hajmunka oktatására Csikós Péter,
c) az úri fésülés oktatására Biick Sándor,
d) borotválás oktatására Joszt Péter, akadályoztatása ese
tén Mihelich József választatnak meg.
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Az előadások hetenként háromszor, és pedig: Kedden,
csütörtökön és pénteken tartatnak.
Segédek számára kedden és csütörtökön 8 órától '/•, 11-ig,
tanonczok számára pedig pénteken esti 7— !* óráig.
A tandíj 2 írtban állapittatik meg. Az előadások f. év
október hó 5-én kezdődnek, melynek közhírré tételével az
elnökség bizatik meg.
Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.

K ü lö n félék .

1885.

A b u d a p e sti b o rb é ly é s fo d rá s z ip a r t e s tü 
le t m u n k a k ö z v e tité s i r o v a t a .
Ezen rovat alatt a budapesti borbély és fodrász ipartár
sulat az előfizetők részére 50 kr., nem előfizetők í észére 1 írt
dij mellett közvetit segédeket. Elhelyezési iroda Sebestyéntől1

7. sz. a. van.
Segéd megrendelésnél kéretnek a szaktársak az útiköltség
beküldését az elnökséghez, vagy esetleg a szerkesztőséghez, továbbá az elhelyezési díjon kívül 22 krt a munkakönv \ postán

Szakiskolai megnyitás. A budapesti borbély-, fodrász - leendő elküldésére.
és parókakészitő-ipartestület, a kebelében fennálló szakisko
A munkaközvetítésnél az igények teljes kielégithetése czél
lájában f. évi október hó 5-én esti 8 órakor nyitja meg ez jából a következő kérdésekre szóló feleleteket kérünk beküldeni.
évi tanfolyamát. A beiratások f. hó 15-étől kezdődnek a
A főnökök:
testületi helyiségben '/., 7— S óráig. Ez évben előadás hetenkint háromszor tartatik, és pedig kedden, csütörtökön
Mily fizetést hajlandó adni?
és pénteken, úgy, hogy e három nap közül a taMily képzettséget követel í
nonczoknak a pénteki nap tartatik fenn. Tandij egy év
Fiatal vagy idősb segédre van-e szüksége!
folyamra 2 forint.
A belépés határnapját.
A fővárosi szaktársak figyelmébe. Az orsz. iparegye
A segédek:
sület által fentartott alsó ipartanodákban az 1885/8(>-ki
tanfolyamra a beiratások e hó 1-1-én (hétfőn) veszik kezde
Női fodrász?
tüket a következő helyeken: I. kér. (Tabán) a szarvastér
Asztali hajmunka készitöí
melletti elemi tanodában Wehner Gyula igazgatónál ; II.
Borbély ?
kér. (viziváros) a főreáltanoda épületben Yiolich Károly
Hánv éves?
igazgatónál; IV. kér. (belváros) a lipót-utczai elemi tano- i
Mióta működik mint segéd (
dában Ledényi Ferencz igazgatónál; V. kér. (Lipótv.) a tem
plomtér l.sz. a. elemi tanodában Iricsek Ferencz igazgatónál;
Választ igénvlő leveleknél egv postabélveget kérünk be
VI. kér. ITerézváros) az érsekutczai tanodában az ideigle
csatolni.
nes igazgatónál; VIII. kér. (Józsefváros) a stáczió-utcza
5 5 . sz. a. elemi tanodában Barczen János igazgatónál; IX .
kér. (Fercnczváros) Bakácstér 1. sz. Jeny József igazgató
Egv borotválásban jártas segéd azonnal alkalmazást nyer
nál. Éz iskolák 3 évi tanfolyamból állanak s rendes ta
nulóul felvétetik minden iparos tanuló vagy segéd, ki Gödbnnni János borbély és fodrász üzletében Keszthelyen
olvasni vagy Írni tud és a négy számolási alapműveleteket
érti. A tani'tás az elméleti tantárgyakban hetenkint három (Zalamegyében a Balaton mellett.) Bővebb felvilágositást a szer
szor az esti órákban adatik, a rajzban és mértani ismere kesztőség ad.
tekben pedig vasárnap a déelőtti órákban. Minden iparos i
köteles tanonczát az esti ismétlő vagy az ipariskolába
Egy fiatal borbélvsegéd Zapletal J. borbély és fodrász
pénzbírság terhe alatt járatni, miért is az egyesület a sa
ját érdekükben is felhívja az ipartestületek elöljáróit és az üzletébe Nagy-Kanizsán azonnal beléphet. Felvilágosítással e
iparos mestereket, hogy tanonczaikat az ipartanoda szor
lap szerkesztősége szolgál.
galmas látogatására buzdítsák.
Bejelentések. A budapesti borbély-, fodrász- és parókakészitő-ipartestületnél eddig 1G0 segéd és 10 tanoncz
Iíaliczky József borbélv és fodrász üzletébe Debreczenjelentetett be, ezek közül már 3 a fővárosból történt
eltávozás czéljából magukat kijelentették. Tanonczszerződés ben egy a borotválásban jártas segéd alkalmazást nyer. Bővebb
eddig csak 1 köttetett a testület előtt. Nem mulaszthatjuk felvilágosítással a szerkesztőség szolgál.
el újból figyelmeztetni a szaktársakat aziránt, hogy segéd
személyzetüket most már múlhatatlanul mielőbb jelentsék
be. Ugyanitt felendithetjük, hogy ma érkezett le a IV.
S z e r k e s z tő i ü z e n e te k .
kér. elöljáróság, mint a testület megalakításával megbízott
iparhatóság értesítése, mely szerint az összes fővá
Kulcsár József, Jíevv-York. Köszönjük szives fáradozását, a többit
rosi kerületi iparhatóságok a budapesti borbély-, fodrász- azt hisszük az eddig kezéhez érkezett levélből már tudni fogja. — Marieli
és parókakészitő-ipartestület megalakulásáról értesítve let I)., New-York. Az előfizetést megkaptuk K. .1. kezéből, a lapokat az első
tek, s egyúttal odautatitva, hogy a testület hatásköre alá számtól kezdve nyomban postára adtuk. — Zaborszky György, Kassa.
tartozó iparosokat — a segéd — be- és kijelentésekre, ta Levelet menesztetünk felszólításához képest. Hallgatását nem tudjuk mire
noncz szabaditásokra és szerződésekre nézve, úgy nem magyarázni. — Szeü/sáll András, Kolozsvár. Levelünket nem kapta
különben az iparügyeikre vonatkozó panaszokkal a testü meg: Ha nem, ugv értesítést kérünk. — Molnár F . 11. Gyarmatli. Mi a
lethez utasitsák. A szakmabeli iparosok pedig ugyanerről lapot a rendes időben elküldtük — bizonyára a postán tévedt el. — Pótoltuk.
falragaszok által értesittetnek.
Pnnykó Miklós, In g v á r. Még mindig várjuk, de türelmünk már
fogyni kezd.

Nyomatott Márkus Samunál, Budapest, Andrássy-ut 12.

D A N K O V S K Y IS T V Á N
hajkereskedés ás gyár

BUDAPEST, V. kerület, józseftér 2. szám

alsumsi raktárlaiMésillatszerül
úgymint :

haj fonatok, női hajválaszíékok, színházi pa
rókák haj- és pamutból.

i M r fs iitk i szükséges lia fa eszköz és ezílck:
ga zd a g választék

valódi angol g e r e b e n e k k a r t á c s o k , h a jf o d o r it ó - v a s a k ,
és h a js ü tő g é p e k , s ö r íe t is z íit ó - g é p e k , fo d r á s z -fé s ű k és
o lló k , fo d rá sz é s h e n g e r k e fé k , p a r ó k a f e je k , p ip e r e b e r e n d e z é s e k stb. stb.

Xulönlepességek
ú ri és női J.‘barokkokban cs jfélfiarokákbcm
.
V)
O
-L

Haj!ánozok és mindennemű hajíonó munkák saját gyárából,
m m
Fodrászoknak ismét eladásra vagy saját használatra különösen ajánlatosak:
J a v íto tt tisza-ujlaki bajuszpedrő, brillantine, bandoline, viasz haj kenőcsök, dióolaj, hajolaj, V in a ig re de T oilette, Eau de Q.uinine és más m indenfele fejm osóviz, szakáltus,
haj festőszer stb. a legjobb minőségben és le g o lc s ó b b áron kaphatók.
L eg jo b b m in ő s é g ű bo ro tv á lá sh o » való s z a p p a n
K e ttő s a rczfecslcen d e z ő ..................................
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