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m  Szerkesztőség
iroda és kiadóhivatal:

Ai
l^ k P o l lá k  József.

BUDAPEST,
V. nagy korona-ntcza 34.

Szerkeszti:

W  Felkérjük tisztelt szaktársaink közül azokat, 
kik előfizetéseikkel hátralékban vannak, hogy 
azt mielőbb beküldeni szíveskedjenek. Egyúttal 
figyelmeztetjük t. olvasóinkat, hogy szerkesz
tőségünket és kiadóhivatalunkat nagykorona- 
utcza 34-ik számú házba tettük át, a hova 
ezentúl úgy a kéziratok, mint az előfizetési 
pénzek küldendők.

Budapest, 1SS5. cleczember 1.
Megejtetett már a segédegylet közgyűlése is és 

a kívánatos egyesülés most már ténnyé vált. A kisebb 
föltételek megállapítására és a pénztár átvételére 
illetve átadására, mindegyik egylet 5 —5 tagból álló 
bizottságot küldött ki, mely bizottságnak azt hisszük 
könnyű Feladata lesz most már.

A két betegsegélyzö-egylet most már egy erős 
testté fog alakulni, mely hivatva lesz segédeink hely
zetét biztosítani — a netáni szükségben. Hogy erre 
képes lesz, a felett nem kételkedünk, mert az egyet
értés minden törekvést sikerrel jutalmazza.

A két egylet által most már 150 tagot fog 
számlálni és körülbelül 3000 frt készpénzzel rendel
kezik.

Igaz, hogy e 150 tag negyedrésze a fővárosban 
tartózkodó segédeknek, de feltételezzük, hogy rövid idő 
múlva nem lesz oly segéd, ki ezen egylet tagjává ne 
legyen.

Azon csekély beiratásidíj és tagságidíj. melyet 
fizetni kell, azt hisszük, senkit sem fog vissza riasztani, 
s igy méltán hisszük, hogy a budapesti fodrász-segé
dek betegsegélyző és temetkezési egylete oly magas
latra emelkedik, melyre annak alapitói büszkén tekint
hetnek.

A betegsegélyzö-egylet sorsa tehat biztosítva volna.
Van azonban a beolvadt egylet mellett egy min

den tekintetben szükséges kör, mely hivatva van, segé
deinket művelni.

Ez nem más, mint a budapesti fodrász- és bor
bély-segédek önképzö köre.

Igaz ugyan, hogy nem mutatott eddig fel nagy 
munkásságot, s ezt abban akarjuk keresni, hogy kevés 
volt az érdeklődés.

Most azonban a midőn az egyetértés helyre állt, 
ez is több támogatásban részesülhet, s mint ilyen 
felemelkedhetik azon magaslatra, mely egy ily kört 
megilleti.

Ne hagyjuk ezen kört alá sülyedni a semmiség
ben. hanem törekedjünk azt, úgy anyagi mint szellemi 
támogatásban részesíteni.

Hogy mi a hivatása, azt volt alkalmunk fejte
getni, s ha akkor megrovással, most pártoló szavak
kal hangoztatjuk, hogy igen is a kör megfelelhetne 
kellőleg hivatásának, de hiányzik a segély arra, hogy 
az eszme igévé váljék.

Tapasztaltuk ugyanis, hogy a könyvtár felállítását 
is kezdeményezte, mely azonban a kezdetleges stádi
umban van, mert pénztára vajmi csekély arra, hogy 
imposans könyvtárt szerezhetne be.

Ép azért nem mulaszthatjuk el, hogy úgy a főnö
köket, mint a segédeket, a fővárosiakat, úgy a vidé
kieket, fel ne hívjuk arra, hogy azt gyarapítani szíves
kedjenek.

Tagadhallan, hogy a könyvtár egyik fükelléke 
az önképzésnek, de bizonyára nem felel meg még 
azzal az önképzőkör feladatának, ha csak ezzel akarja 
az Önképzést előmozdítani.

Mint egy jó ur elég naivul megjegyzé, nem való 
a borbélyok és fodrászok lapja, csupán a ^fodrász* 
czimet viselő eoylet asztalára.

Ezen ur igen képzett fodrász lehet . . . .  (vagy 
jobban mondva tös gyökeres). Tehát az ilyen ur, a 
ki annyira megtudja ítélni, hogy mi való az olvasásra 
— reményeim akarjuk, hogy elég bő anyagot fog 
nyújtani az önképzésre — a midőn az önképzö egy
letben munkáival fogja gyönyörködtetni a hallgató
ságot.

Ha ilyen sok fodrászunk fog akadni akkor, alig
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hisszük, hogy az önképzőkör egy lépéssel is tovább 
haladjon.

Szükséges tehát, hogy az önképzőkör ügyét oly 
férfiak kezébe tegyük le, kikben elég garantia van 
arra, hogy annak jövőjét biztos alapra fektetik.

Jól jegyezte meg Králik István, hogy a kör a 
betegsegélyző egyletnek szükséges, mert kezet nyújt 
annak megszilárdítására.

Ép azért az egyesült egyletet felhívjuk annak 
cultiválására, hathatós támogatására, mert ezzel haza
fiul kötelességünknek teszünk eleget. — Itt van alkal
munk terjeszteni drága, szép anyanyelvűnket, s meg
értetni azokkal, kik még nem ismerik Vörösmarty 
hazánk nagy költőjének szavait:

Hazádnak rendületlenül légy hive oh magyar !
Bölcsöd az, majdan sírod is, mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kívül, nincsen számodra hely,
Áldjon, vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell.

L e v é l a  sz erk esztő ség h ez .
N a g y k á t a ,  1885, november 25.

Tekintetes szerkesztőség !
Petsár ur volt szives a 14. számú lapban megjelent köz

leményemre reflektálni, melyben különös azt iparkodik kitün- 
tettetni, hogy a 11-ik számban megjelent czikkét nem bírtam —  
megérteni, Es ezt versekkel fűszerezte, melyek —  nem tagad
hatom — némely részben igazságot mondanak.

De miután szándékomban nincs Petsár ur ellen hosszasan 
védekeznem — csakis azt akarom szives tudomására hozni, 
hogy igen is megértetem, mert állításait én csak feltevésnek 
vettem —  és csakis feltevésképen mondottam azt, hogy lehet 
képzett segédeket kitanitani és közös ipartestület előtt vizsgáz
tatni akkor, ha tanonczunkat magunk oktatjuk és nem segé
deinkre bízzuk kiképeztetését, hogy esetleg, mint segéd kudar- 
czot ne valljon és tanító mesterére szégyent ne hozzon, mert 
képzettsége csak is a mester dicsősége. Ily körülmények között 
az aranvbetüs tanulólevél mellett lesz elég képzettség is és nem 
kell félni a közös ipartestület előtt leendő vizsgától.

Más az, a mit állítottam Petsár ur azon állítása ellenében : 
hogy sokan vannak —  a szabad iparhatása alatt, tanult bor
bélyok, kik írni olvasni sem tudnak -  holott a régi mesterek 
közt igen derékét ismert —  oly annyira, hogy a jelenlegi 
szaktársak közt oly ritkán akadhat, jó iparosra, mint egy fehér 
hollóra.

Engedje meg, hogy erre vonatkozólag is el mondjam 
nézetemet.

Nem tagadhatom, hogy ezekben igaza van, mert a 
régebbi időben nagyon meg volt szorítva ezen iparág is a czéh- 
rendszer által —  s tagadhatlan az is, hogy mindenki töre
kedett a sebészi oklevél elnyerhetése után, mely nagyon termé
szetes csak úgy volt elérhető, ha szellemi képzettséggel is birt. 
De akkor kevesebb is volt a mesterek és segédek száma is, mint 
most oly annvira, hogy iparában kellő képzettséget nyerhetett 
annál inkább, mert bő alkalma nyilott iparát a szó teljes értel
mében képzett borbély- és fodrász iparosnál elsajátítani

Nem úgy mint a szabad ipar hatása alatt —  a midőn a 
tanoncz — minthogy főnöke tudj Isten micsoda becsületes szabó
mester volt —  tőle nem tanulhatott, tehát a segédre volt e 
tekintetben utalva. De az ellen határozottan tiltakoznom kell, 
hogy bármely szaktársaim is, írni olvasni nem tudna.

A hajdani borbély, ki megfelelt ipari kötelességének —  a 
borbély és sebészi téren —• egészen parlagon hevertette a fod

rász-ipart, mely tagadhatlan, hogy a borbély-iparral össze 
van nőve.

A régi borbélyok »doktoroknak* czimeztették magukat, 
nem azért, mintha ez extraprivillegiumok lett volna — mert a 
századik sem hallgatta a sebészi cursust —  hanem csak azért, 
mert ez már szokás volt és ez nagyon hizelgett az ambitionak 
a mint a német közmondás mondja: »Titel ohne Mittel«.

Mindezek előre bocsátása után megrovott Petsár ur azért 
is, mert felemlítettem, hol és merre futottam meg pályámat.

Legyen meggyőződve arról, hogy nem dicsekvésből, hanem 
csak annak bizonyítására soroltam fel mindezt, miszerint, ha 
valaki —  egy kis városban telepedik is le — azért nem lehet 
következtetni abból, hogy ö azért rósz iparos és hogy Sáros
patakon kívül is találni elég jó mestereket.

A mi pedig sebészet gyakorlási jogunkat illeti, annak el
vesztését éppen a régi jó szaktársainknak köszönhetjük, kik ha 
ideje korán tömörülve, ellene felszólalnak —  aligha —  koboz
ták volna azt el tőlünk. De mit törődtek ők azzal, azon köz
mondást tartották szem előtt: »Ich bin mir am nachsten«, a töb
bivel pedig mit sem törődtek.

Mely előnyt az orvosok nagyon jól tudták aztán saját 
hasznukra fordítani.

Petsár ur abban a nézetben van, hogy régi jogunk el van 
temetve, melynek feltámadását hiába várjuk, és hasztalan oko
zunk magunknak főfájást. De mind a mellett oda kell töreked
nünk, hogy a még létező jogainkat megtartsuk iparunknak s 
illetve a jövő nemzedéknek biztosítsuk. Értem ezalatt: a foghú
zást, köpülyözést, nadályrakást, érvágást és halott kémséget.

E  czélból szükséges az országos értekezlet, hol egvszersmind 
más ügyes bajos dolgaink is megbeszélés tárgyát képezhetnék.

Ilyen volna a segéd és tanoncz-kérdés megoldása, üzleti 
záróra meghatározása, egy általános árszabály behozatala stb.

Ennek megállapítására első sorban a budapesti szaktársak 
volnának hivatva —  igy nem hiszem, hogy a többi nagyobb 
városok is példájuk után ne indulnának.

Különösen pedig arra is kikellene terjedni minden mester 
figyelmének, hogy ott, hol betegsegélyző-egyletek léteznek, tagja 
e a nála alkalmazásban levő segéd, ne hogy megbetegedése esetén 
a nyomornak legyen kitéve.

Ez lenne a fővárosi és egyszersmind a nagyobb városok
ban létező szaktársak fő-feladata.

Nekünk vidékieknek pedig, kik leginkább szolgáltatjuk 
iparunknak a segédeket legelső feladatunk legyen, hogy tanon- 
czainkat iparunkban oktassuk, nem pedig holmi dajkaságra 
használjuk.

A mi az országos értekezletet pótolhatná a sebészeti cursus 
vissza nyerhetése tekintetében, a mit mint fennebb emlitém 
vissza sohasem nyerhetnök, az aláírási ivet tartom legczélszerübbnek 
melyet a budapesti borbély-, fodrász- és parókakészitő-ipartestület 
köröztetne a vidéki szaktársak közt. Ezzel is petitiónálhatnónk.

Ha ebben a kedvezményben a fővárosi szaktársak ben
nünket részesítenek, nagyon természetesen, nem kívánhatjuk 
sem a testület, sem egyes szaktársak költségén ezt eszközöltetni, 
hanem nekünk kellene képességünkhöz mért összeggel a költ
ségek fedezéséhez hozzájárulni, mely alól azt hiszem egy szak
társam sem vonná ki magát, annál kevésbé, mert nem kíván
hatunk azoktól anyagi áldozatokat is, a midőn a mi érdekünkben 
fáradoznak.

Hogy pedig szaktársaink ezen ügyünket képesek lennének 
elintézni, a felett nem kételkedem.

De ennél sokkal magasztosabb eszme egy országos borbély- 
és fodrász-segélypénztár létesítése, mely hivatva lenne elagott 
munkaképtelen szaktársaink jövőjét biztosítani, ne hogy munka- 
képtelenség esetén, mint az napirenden van, kénytelen nyomor
ban sinlödni, és idegenek könyöradományára legven utalva.

Nyilvánvaló, hogy ezt csak is egyetértéssel és nem a con- 
curentiából kifolyó ellenséges indulattal lehet létesíteni.
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Mészáros Győző ur tisztelt szaktársam nézetét sem pártol
hatom egészben, hogy t. i. fényes üzleteket nyissunk, melv vonza 
a közönséget. Meglehet Gömör-Rozsnyón, hol az inteíligentia 
oh annyira képviselve van, szükségessé teszi. De oly kis váro
sokban, hol egy egész héten keresztül fogát piszkálhatja a mester 
segédjével egvütt ha ugyan tart ilyent —  s csak vasárnap 
akad dolga, s ez sem az intelligens elemekből, ott nincs szűk- ! 
ség fényes üzletekre, de ez ki sem fizetné magát. A tisztaság 
azonban mindenesetre egyik fokellékc a nem ténves üzletek
nek is.

A csekély intelligens elem nem jön az üzletbe, hanem 
magához járatja borbélyát, és évenként fizet.

A pórnép az meg pláne búzával vagv más egvébb termény
nyel fizet. így egyszerre van summásan pénze a borbélynak, de 
melléje summásan adóssága is, csak győzze fizetni, ugv ho<*y 
ismét csak ott áll a hol kezdte.

A pórnép pedig miért fizet?
Ne higyjék, hogy oly gavallér, hogy a borotválásért. Oh. 

legkevésbé sem, hanem köpölyüzésért érvágásért.
Ép ezért nagy vesztesség volna a vidéki szaktársakra ha 

ezen műtétek gyakorlata tölök megvonatnék.
S ebben General Miklós tisztelt szaktársamnak nagyon 

igaza van Joszt Péter ur ellenében.
Réthly urnák azon megjegyzésére akarok reflektálni, a mely 

szerint ö borbély találmánynak, nevezi a segédeknek perczen- 
tekbem részesítését. Meglehet.

Én úgy mint a múlt közleményemben határozottan elitél
tem ezen szokást. Nagyon természetesen azért, mert ezáltal a 
segéd ellesz kényezteve s végtére is azon öntudatra ébredünk, 
hogy több jövedelme van mint a mesternek.

Adjon minden mester segédjének olyan fizetést, hogy 
abból megélhessen.

Joszt ur derék szaktársam megjegyzésére csak annyi mon
dani valóm van, hogy ha a vérvétel (vagy mint ö nevezi csa
polás) a közegészség ügyre oly ártalmas volna bizonyára rég be 
tiltatott volna a fürdőkben, hol általán ez divik.

Legyen azonban megnyugodva: vért nem csapolják, hanem 
csak mérsékelten eresztik és legyen arról meggyőződve, hogy 
sok erekben semmiféle orvosság sem használ, mig ellenben a 
vérvétel igen.

Végre örömmel olvastam, hogy a két segéd-egylet egye
tértve egy testé olvadt.

Üdvözlöm azon derék segédeinket, kik ennek létesítésén 
fáradoztak. Kívánom, hogy munkájukat a siker koszorúja ko
ronázza.

K ram m er D om onkos
borbély és fodrász-üzlet tulajdonos.

N yilttér.*)
Egy kis figyelmeztetés Petsár János urnák

Nem vagyunk barátjai a személyeskedésnek; nem tar
tozunk azok közé, kik a kákán is csomót keresnek, mint 
Petsár ur, és indokolatlanul a szaktársi békét, és egyetér
tést megzavarjuk.

De azt már mi vidéki szaktársak még sem tűrhetjük 
többé, hogy szaklapunkban Petsár ur, azon szaktársakról 
oly kicsinylőleg s oly sértőleg nyilatkozzék. — kik vele 
egyet nem értenek, vele egy elvet nem Valinak; — legyen 
különben az ő hite szent, legyen az ön nézete csalhatat
lan, hozzá semmi közünk; hanem azt igen is megkövetel
hetjük öntől, hogy collegái iránt legyen ildomos; s ha már 
Pry Pál szerepére vállalkozott, ne legyen kíméletlen, s 
hintve a békétlenség és elkeseredettség magvát, tapintatlan 
nyilatkozataival és kifejezéseivel a szaktársak között.

Nemis vettük volna figyelembe ferde nézetei indoko

lását; még azt sem, hogy több szaktársunkkal minő mo
dorban polemizált, mert Petsár ur azt állítja, hogy joga van 
hozzá, tetszését, vagy nem tetszését szabadon nyilváníthatni; 
ha válaszán bizonyos elbizokodottság neme nem ömlenék 
e l ; s ön ily elbizakodottsággal szaturálva gondolja magá
ban ! — ti szegény b a lg á k ! nem akartok, vagy nem vagy
tok képesek engemet m egérteni; engemet a ti Mentoroto
k a t; — engemet a ki titeket az Ígéret földjére elvezet, ha 
elveimet, s egyedül üdvezitő nézeteimet elfogadjátok. M eg 
engedi Petsár az ilyen elbizakodott nyilatkozataiból, néhá
nyat bonczkés alá vegyünk.

E  becses lapok 11-ik számában azt mondja a többi 
között: Ne gondolja tehát azt senki, hogy én talán az ipa
roselnevezéstől bokrosodom, mert én legyen bár milyen 
szakmájú iparos is, ha annak kellő képzettsége, és a mai 
kornak megkívántaié társadalmi műveltsége van, az előtt, 
kalapot emelek és szívesen leszek vele egy közös társulat
ban, csakhogy Budapest kivételével, olyan iparos csak fe
hér hollóként találkozik ! ! !  Mily naiv gondolkozás; —  és 
annak a fehér hollónak bizonyosan önön magát ta r t ja ! s 
csak ön egyedül a vidéken az a képzett, és társadalmilag 
művelt iparos, a ki felül, a megbokrosodott Pegazusára és 
merészel a vidéki iparosságról általánosságban igy nyilat
kozni, legelső sorban szemébe vágja azon városiparosainak, 
a kik között ön él, a kik önnek az existentiáját félig med
dig biztosítják; — szemébe vágja Magyarország összes vi
déki iparosainak; hogy azok nem képzettek, s nincs m eg 
a mai kornak megkivántató társadalmi müveltségök; jó l 
néznének ki a vidék összes iparosai, ha a nagy közönség 
az ön szavának hitelt adna, egy megrendelést sem kapna 
tő le ; mert hát azok nem képzett iparosok; — jó l nézne ki 
szegény Magyarország, ha önt kérnék fel, hogy statiszti
kailag mutatná ki, hány képzett és társadalmilag művelt 
iparosa van a vidéknek, — s önt ez alapos kimutatásáért 
a német Schulverein bizonyosan tiszteletbeli tagjának vá
lasztaná; — mert ügyünknek jó  szolgálatot tenne; és a 
művelt Európa elhinné, hogy csakugyan barbárokká let
tünk; — csak az a szerencséje a vidéki iparosoknak; ho0-) 
ön, —- nincs hivatva e szerepre.

No de foglalkozzunk a magunk ügyeivel: A  másik 
sértő kifejezése e szaklapunk 15-ik számában jelent m eg : 
»Még egy hang« czimű czikkében, a melyben a többi kö
zött azt mondja: Hiszen épen azt nem értheti meg, hogy 
mit koboztak el tőle —• a ki tudatlan ? mert annak az új ál
lapot, mint a tormában lévő féregnek; — valódi paradicsom. 
No már engedjen meg magának Petsár ur, ily kifejezések 
és hasonlatok, és kérdjük, hogy össze férhetnek e az Írói 
és szaktársi tisztességgel ? ítéletére bízzuk azon szaktársak
nak a kik önnel egy nézetben és véleményben vannak, — 
nem sértő és lealázó az ily hang az összes szaktársakra, 
és ön ezt csak is azon egyszerű indokból merészli tenni,
.— mert egyet nem értünk, és ósdi, pessimista nézeteit ma
gunkénak nem valljuk és ezért helyzetünket s állapotun
kat a tormában esett férgéhez hasonlítja; —  pláne még
annak az állapotja is, —  valódi paradicsom, bizony szomorú 
dolog; — az ily corruptios világban, hogy egyik szaktárs; 
nagy részét szaktársainak ily hasonlatoknak teszi ki czél- 
táblájáúl; — bizony sok elbizakodottság kell hozzá! —  s 
mi a megbotránkozás méltó indignácziójával utasítjuk e 
paczkázó és sértő hangot vissza.

No de menjünk tovább: Ön a ki sebésznek szeretné 
magát tekintetni; és az iparos elnevezést csak is kény- 
szerűségből fogadja e l; —  Sárospatakon a sebészete mel
lett egy pék üzletet is fo lytat; ehez ugyan nem volna semmi 
közünk, mert ez privát ügy, és ez iparág ellen sincsen semmi 
ellenvetésünk, m ert ma már ez iparág is képesítéshez van 
kötve, s a ki nem tanulta, nem kontárkodhat többé, aztán na') Ezen rovat alatt közlőttekért nem vállal felelősséget a szerk.
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gyón is tisztességes és jövedelmező mesterség; — de hogy 
fér ez iparág vezetése a sebészettel össze arra mar magunk 
is kiváncsiak vagyunk ? hiszen ez két ellentétes kereset
forrás, ha ez mindjárt akár közvetve akár közvetlenül ve- 
zetettik is, — kisebb sebészi operatiok, végzése és pék üz
let folytatása, hisz ez valóságos satira! — de hát ilyen ol
csó búza ár mellett busás jövedelmet hajt.

Ön akarja szakiparunkat magasabb niveaura emelni, 
— s annak tekintélyt szerezni, meg akar tanitani  ̂ üzletve
zetési tudományára is, s hogy mi módon lehet társadalmi 
állásra szert tenni; — ha mint ön teszi, hogy Sárospatak 
uczáin placátokon hirdeti, hogy az ön üzletében a hajva- 
gás csak 10 krba kerül; — csak is Réthly szaktársunk 
szavaival élve, hogy lehet akkor ily piszkos, lealázó concu- 
rencziának határt szabni; és miért teszi ezt most? — mert 
azelőtt nem tette; — mert egy ügyes és szorgalmas fiatal 
szakképzett collegánk, a ki Budapesten az előkellőbb üz
letekben conditióskodott; — merészelt az ön városában le
telepedni mintha csak önnek volna kizárólagosan joga Sá
rospatakon, és másnak senkinek sem üzletet nyithatni; e 
fenti lealázó ténye által nem csak maga magának árt, ha
nem kárt tesz a másik szaktársának; mert annak mint 
kezdőnek kitartását és existentiáját veszélyezteti, de egyút
tal szégyent hoz iparunkra. Még a fenn emlitett czikkében 
szemére vetti a fiatal nemzedéknek; hogy a mai üzlet foly
tatásához ; — egy pár asztal; — egy pár tükör elegendő, 
s meg van a modern berendezés; s hogy nincs szüksége, 
az üzletvezetés tudományra sem.

Az elsőre nézve az a szerény megjegyzésünk ; — hogy 
a mi iparágunkra; többnyire nem vagyonos; de becsületes 
iparos gyermekei lépnek; — a kik önszorgalmunk és igye
kezetünk által szereznek annyit hogy magoknak önállósá- 
ságot és biztos existentiát alapítsanak; — az ön üzlete me- 
seszerűleg van berendezve; telvék ki nem gondolható műtő 
ezközökkel és az üzletvezetési tudomány szakkönyveivel. 
A mi üzletvezetési tudományt illeti: ha valamikor szüksé
günk leend reá ; — el megyünk önhöz tanulni; — tanszé
ket fog felállítani, s egyszerre fog a sebészet és pékség-

TARCZA.
A  szom széd  virág a .

Irta: A m ic a .

Ha valakinek az a rendeltetése, hogy milliomos legyen, 
bizonyára — bármely viszontagság közt is azzá lesz, — 
mig ha a sors homlokára irta, hogy neked szegény ember
nek kell lenned, a legnagyobb kincs is elolvad kezeid közt.

Ez olyan igazság, a mit, ha elakarok hinni hát el
hiszek.

Mert azt ne vitassa senki sem, hogy a munkás taka 
rékos és nagyra vágyást nem ismerő gazdag ember tönkre 
menjen.

Nem is az a szándékom, hogy ezt fejtegessem — csak 
annyiból említettem fel, hogy beigazoljam azt: Nem min
den ember ér oda a hova elindult.

Hősünk nevezzük— Garami Károlynak — gyermekkora 
meglehetősen egy formán folyt le — ha csak az nem fel- 
emlitésre méltó, hogy tanárainak elég okot adott a haragra — 
s a szamárpadnak — mindig hű töltelékje volt — de meg 
kell jegyeznem, ez nem a rósz tanulás következménye, mint 
inkább a nyughatatlan természet szüleménye volt.

Végre elért oda, a hol azt mondták: No Károly, most 
már elég tudományt szedtél magadba.

Hat gymnasialis osztályban szedted fel a tudományt,

bői elméleti és gyakorlati előadást tartani; megtanulhatta 
Sárospatakon, — hiszen a tudományok M ekkájában lakik.

Ne féltse ön a fiatal nemzedéket, akar az tanulni, s 
szakképzett az ma is, igyekezete s tanúit iparának _ tökéle
tes elsajátítása mindig első feladata leend; — a mi a tár
sadalmi állást illeti, szorgalom s becsületességgel minden
kor ki fogják tudni vivui, — ember társai becsülését s tisz
teletét, s azon polezot mely őket, mint iparosokat meg il
leti nekik még meg van a jövőjük, — önnek már csak 
múltja van, köszönjük szépen; nem kérünk belőle.^

Felemlíti négy garral még, a mesebeli róka és a ma
gasról lelógó szőlőfürt történetet is, ez inkább illik 
önre; mert  ̂ön az ellégedettlen, —- különben ön az egy
szerű ember bajaban szenved; ki a fiatal nemzedéknek sze
mében igyekszik a szálkát meglátni, mig a magaeban a 
gerendát sem akarja észrevenni.

Végűi mi is írunk egy pár soros versecskét, ez nincs 
ugyan kiollózva a »Budapesti Hírlapból,« hanem a magyar 
példa beszédből van merítve, — az igaz, hogy ez nem 
rímben végződik, s nem pattog, hanem nagyon is okszerű 
és találó, — ezt ajálnjuk önnek a jövőre zsinórmértékül, — 
a melynek a refrainje igy hangzik.

LIa vaj van a fejen,
Ne menj a napra, ■— mert elolvad.

Több vidéki szaktárs nevében:
P ro  köb A n tal.

Válasz Petsár János úrnak!
Petsár János úr szives volt, e becses lapok 12. és 14-ik 

számaiban megjelent nézet nyilvánításaimmal, a saját módja 
szerint, gunyorosan foglalkozni. Ez ellen nem lenne semmi 
kifogásom. Szabad a vásár! S  ha Petsár úr ebben a sze
repben tetszeleg magának, ám legyen, én azt neki meg 
nem tilthatom. De az ellen teljes szívvel és lélekkel tilta
kozom, hogy jól magyaréi mondott szavaimat, könnyel
műen félre magyarázza. Egy általában fel nem foghatom 
azt, hogy lehet kedve valakinek erőnek erejével a biráló 
nehéz tisztre felkapaszkodni, a ki minden ellen ki kel ugyan>

mi elég lesz arra, hogy olyan pályát válasz magadnak — 
a miből tisztességesen megélhess.

Erre aztán fogta édes atyja — s vitte fel X . városba 
a tanító képezdét hallgatni — azzal az indokolással; E lég  
vásott a kölyök, tanulni se igen sokat tanult — jó lesz 
tanítónak:

E bölcs okoskodása az öregnek annyira megtetszett, 
hogy misem tántoríthatta el attól.

Szegény Károly, még szegényebb tanárok.
Nem elég az a G esztendő — mely alatt fejét meg

töltötte a legszebb tudományokkal, nem elég, hegy egy 
tuczat proffessort, 6 éven keresztül boszantott — még 3 
esztendőt diktáltak poenitentiának.

De mit tehet.
Az öreg akarata, olyan — mely ellen felebbezés 

nincsen.
Csakhogy Isten tervez, ember végez.
Volt X . városban 12 fodrász üzlet. A  mi ugyan nem 

olyan ritkasság — és az sem ritkaság, hogy az egyik tu
lajdonosának Maros István mesternek, tündér szépségű leá
nya képezte legfőbb kincsét, kit, mint szemefényét őrzött.

S  nem hiába.
Ilonka ében fekete hajú, eszményi arczu és csil

logó fekete szemű leány volt. Örökké vidám arczával 
és mosolygó kis szájjával elég gondot okozott a szegény 
mesternek.

Édes anyját — ki vallásos keresztény nevelést adott
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de ez ideig semmit sem mondott, s felszóllalásaiból nem 
képes senki sem tisztába jönni az iránt, hogy tulajdonképen 
mit is akarhat hát ?!

Gondosan átolvastam szaklapunk minden egyes szá
mát, attanulmanyoztam a Petsár úr czikkeit egytől-egyig, 
s arra ez eredményre juttottam, hogy mind azok közt, a 
kik e lapot egy vagy más irányú nézetnyilvánitásaikkal 
felkeresték, mindannyian következetesek maradtak elveik
hez, csupán csrikis^ Petsár úr az, a ki hol ide hol oda for
gatja  azokat. Állításom bebizonyítására hivatkozom a kö
vetkezőkre. E  lapok 3-dik számában folyamodni akar P et
sár úr veszendő jogaiért, mert azt szükségesnek tartja. Az 
5-ik számban azonban már egész nevetségesnek tartja azt, 
hogy a borbély valaha sebész lehessen, azt mondván: a ki 
sebész, az nem iparos, és a ki iparos, az nem sebész. Előre 
gyanítja a választ, a mit kérvényünkre kapnánk, tehát nem 
javasolja azt. A  7, 9, 1 ] és 15-ik számban már ismét el
vesztett jogai felett kesereg. Szóval önkéntelen arra a meg
győződésre ju t az ember, hogy Petsár urat nem ügyünk 
tisztázásának nemes szándéka, hanem polemisálási szenve
dély készteti az Írásra.

Pedig, hát Petsár úrnak is jó  volna meggondolni azt, 
hogy kötekedési szenvedélyével többet árt az ügynek, mint 
használ, s akadhatnak olyanok, a kiket nagy hangú beszéd
jév el elriaszt a küzdtérről. Mindannyian a kik kiléptünk a 
síkra, kell, hogy egyet akarjunk: közös ügyünk tisztázását, 
s ha vannak köztünk gyengébb harezosok, azok sincsenek 
a jó  ügy kárára. Aztán Petsár úrnak is van Achilles sarka, 
talán m ég nagyobb mint másoknak, neki sincs tehát elég 
oka igen magáról discurálni. Szilvay József és Prokob A n
tal urak m eg feleltek már neki annyira, hogy ha vérében 
nem lenne a polemizálás, le lett volna hűtve tőle, —  de ő 
nem tud parancsolni magának kritizál, szatirizál, s egyik 
czikkében sem mond olyasmit, a mi az ügynek javára és 
előmozdítására szolgálna. Alaptalan viczczelésére és idézett 
versére röviden azt a német példabeszédet idézem : » Altér 
schützt vor Thorheit nicht!«

Ha már benne vagyok, R éth y  A . úrnak is felelek szives

neki, 3 éve, hogy elvesztő s igy az egész nevelés az atyja 
vállaira nehezedett.

M eg is felelt neki emberül.
X . városban az erkölcsiség példányképének említették.
íg y  nem csoda, hogy az egész város fiatalja bolon

dult utána.
Már 17 éves volt, a midőn leány már konty alá való.
K érő je  volt már e lé g : gazdag, szép, művelt.
Ez mind hidegen hagyta Ilonka szívét.
István mesternek is meg volt az a bogara, hogy ő 

bizony leányát nem adja másnak, mint a ki az ő mester
ségét tanulta.

Lehet az szegény is, csak szorgalmas, becsületes le
gyen — m egél ő majd abból az üzletből, melyet neki át 
fog adni.

Üzlete mely elég jövedelm et hozott, megengedte, hogy 
leányát zenére és más egyébb tudományokra tanitassa -— 
azon szempontból kiindulva, hogy az soha sem árt a leány
nak, ha valamivel többet tanul a főzésnél.

íg y  állván a dolog sorja, a midőn Ivarolyunk el-el 
járogatott híven az előadásokra. Tanárai egy idő óta azon 
meggyőződésre jutottak, hogy ő kelmének valami bánatja 
van, mert mintha csak ketté vágták volna jó  kedvét — 
magába szállt szótalan lett — s a mi legdicséretesebb volt, 
nem adott okot a panaszra.

Mi lehet e változásnak oka?
A kkor töltötte be ifjúnk élte 21-ik évét.

m egem lékezésére: én azért óhajtom az országos értekezlet 
megtartását hogy egy országos egyletet alakítsunk közakarat
tal, sőt ha lehetne egy nyugdíjintézetet is ; az az én óha
jom és vágyam, hogy vén napjainkra magunk, vagy elha- 
lálásunk esetén családunk némileg biztosítva legyen a leg
nagyobb nyomor ellen, mi végből szeretném, ha a fővárosi 
szaktársakkal egy nagy egyletet képezhetnénk.

A mi az árszabályzatot illeti, azt megállapítani az én 
nézetem szerint sem lehet; egyik vendég többet kíván, mint 
a másik, következésképen kell, hogy többet is fizessen; 
egyébként is minden üzlet tulajdonos legjobban tudja, hogy 
és mikép existálhat, ahoz alkalmozkodjék. A  segédckkeli 
bánásmódról el mondott véleményét is osztom, mert én 
sem látok oly nagy válasz falat a főnök és segéd között 
mint sok szaktársam.

Fogadja tisztelt szerkesztő úr szives üdvözletemet!
Gömör-Rozsnyó, 1885. november 27.

J  leszáros Győző,
borbély.

Válasz Ujváry urnák.
E g y  nyilatkozat jelent meg a múlt számban, mely 

ezélzatosan nekem akar megleczkéztetésül szolgálni. .Sok 
minden van ott felemlítve, mi árva fejemnek van szanva, 
különösen pedig kijut nekem a tolakodásért! (?) mint ezt a 
nyilttér aláírója bölcsen megírta.

Ú gy kell nekem, miért is nem tanultam meg ember
ségesen beszélni a fodrász segédekkel — azaz, csak fod
rász segéd úrral, mert czikkemben én nem értettem töb
bet, mint egyet. De hogy az illető ki lehetett, azt csak gya
nítani, de biztosan állítani nem igen lehetett.

No de találkozott, ki mint a ludas asszony magára 
vette megjegyzéseimet. Hisz legyen, legyen tehát a fodrász 
segédeknek is egy bűnbakja, mint van a borbélyoknak — 
az pedig szegény fejem.

ün ugyan az összes borbélyok jogáért kardoskodom, 
mig ezen egy szál fodrász most csak nehanyak érdekeit 
akarja védeni.

Csinos fiú volt. Deli termete, sokat mondó kék sze
mei, fekete haja, s habár szeles, de még is megnyerő mo
dorával nem egy leánynak dobantotta meg szivecskéjét.

Ott lakott tőszomszédságban Ilonkáék mellett s nem 
egyszer nézegette a mint kertjében virágait öntüzgette, 
ápolgatta.

Annyiszor és addig nézte, mig egyszer csak elkezdett 
hevesebben dobogni oldalbordái alatt az a hús darab, melyet 
szívnek neveznek az emberek.

Isten a megmondhatója, meg azok az álmatlan éjsza
kák —  mennyit szenvedett, hogyan tépelődött mikép 
lehetne az imádott lény közelébe jutni — csak egy szócs
kát is váltani vele.

Ez volt tehát oka -— a mi ifjúnk hallgatagsagának.
Tudta jól, hogy az öreg Árgus szemekkel őrzi 

kincsét.
Nem lehet hozzá közeledni.
De ha lehetne is, vájjon viszonozná e szerelmét?
xts ha igen ?
Nem vezetne czélhoz. Hisz ő még semmi sem. Nem 

bírna még csak kenyérre valót sem keresni.
De ki gondol erre.
A  szerelmes legkevésbé.
Napok, hetek múltak.
E gy  deczember éjszakán, hősünk szemeiről az almot 

ismét szerelme elűzte.
Légvárakat építgetve — a jövőt rózsás színekben latta
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Hogy kiknek érdekében lépett sorompóba, azt jó 
volna tudni.

Úgy hallom, hogy feltolja magát az összes borbély- 
segéd urak érdekeit képviselni. Megvagyok győződve bor
bélysegédeinkről, hogy ha már választaniok kell, hát sok
kal ügyesebb védőt fognak találni, mint azon férfiút, ki 
múlt czikkem által találva érezte magát.

De azt kérdezem én minden józan gondolkozáséi bor
bély segédtől, minek is volna védőre szükségük, mikor 
őket legfeljebb pártfogolom — nem hogy bántanám. Ha 
bántok, illetve megbántottnak érzé magát valaki, éigy ok
vetlen nem borbély az, mert vagy 13 próbás fodrász, aki a 
borbély czimet csak szükségből ismeri el, vagy pedig olyan 
fodrász az, ki tanult iparát azért tagadja meg, mert az 
»borbély ipar«.

Nos tehát ha én czikkemben, meglehet hogy nagyon 
is kiemelve — egyet, vagy kettőt értettem . , . de semmi 
esetre nem mást, a kiről én mindig tisztelettel szólok és 
szóllani fogok jövőre is.

Nem azért említem ezen tiszteletet, mintha talán czik
kemben érintett, de névleg meg nem említettek iránt, nem 
viseltetnék kellő tisztelettel. Oh igen, sokkal nagyobbat 
mint ők az én személyem iránt . . .

Ha most czikkemnek tartalmát kellőleg értelmezték 
volna, úgy nem lett volna szükség arra, hogy helyettük, 
yagy jobban mondva helyette, a nyilvánosság előtt más 
által beszéltessen.

f Annyira ismerem ezen derék urakat, hogy ők meg
tudják különböztetni e két személy között a különbséget, 
habár megbízottjuk kifejezése szerint még műveltség hiány
ban szenvedek is. . . .

Ok tökéletesen meg fognak nyugodni véleményem 
felett és tökéletes megnyugvással veszik tőlem, hogy hosz- 
szabb rekflektatioba nem bocsátkozom a nyilttérben megje
lent czikk Írójával.

Ne vegyék azonban ezen nyilatkozatomat rósz aka
ratom kifolyásának, mert ezzel még az aláíró iránti tiszte- 
letről sem feledkezem meg, a mennyiben mint józan gon

dolkodású ember iránt, mindig tisztelettel viseltetem. Ö pe
dig egyike annak, kik már annál is inkább tiszteletet érde
melnek, mert oly tisztes családnak atyja, ki előtt, még el
lenségének is kalapot kell emelni.

Csak hogy néha nagyon heves természete elragadja, 
és akkor nem igen válogatja szavait, mint azt a segély
pénztár feletti vitánál tanúsította.

Hát igy történt ez tisztelt barátaim az én czikkemben 
is, a bukott kifejezéssel.

A  milyen mértékkel mérnek, olyannal visszaadják.
Hát én — mondjuk, hogy az ő kifejezéseire nem tud

tam más szót használni mint ezt.
Vannak perczek, mikor az ember nem bir magán ural

kodni; különösen, mikor egy olyan szent ügy bukik meg, 
mint a »segélypénztár.«

Akár hogy is állítja tisztelt barátom, hogy én vol
tam az ki önöket vakon akartam vezetni — még megle
het, hogy örülnének az ily vakon vezetésnek, csak legyen 
ki önöket ily vakon akarja vezetni.

Tudom igen jól, hogy hálátlanság a jutalma annak 
ki testtel, lélekkel, más ügyének szenteli magát, de ez mint 
mondám nem riaszt vissza, ha mindjárt százszor »maga« 
titulusban részesüljek is. Megérjük még tisztelt barátom, 
hogy mi a közös ügy szolgálatában együtt fogunk közre
működni.

A  mi pedig a hit tagadást illeti, t. i. hogy a borbély 
és fodrász érdekei ugyanazonosok, ne csak papiroson álljon 
az: hanem tényleg is úgy legyen, úgy nem lesz szükséges 
czikkem eme kifejezését ismételnem. A  két egylet fusiója 
majd igazolni fogja, hogy igazságot mondtam-e; vagy pe
dig a nyilatkozó urnák van-e igaza.

A  mi pedig az én hittagadásomat illeti, erre csak
nem kell komentitálni, elégséges az, hogy borbély műhe
lyem van és ilyen czimű testületet képviselek. Egyszer s 
mindenkorra válaszom csak ez,

Budapest, 1885. november hó 30.
Tisztelettel

M ezey P .
fogász, borbély-mester.

maga előtt, Fogadva égre, földre, ha bírni fogja a kincset 
nem lesz oly gondolatja — mit el ne lessen — s melyet 
nyomban ne teljesítsen.

S a mint igy tépelődik, szobáját piros fény árasztja el. 1
Szemeit dörzsöli, mint ha álmodna, mintha a tündé

rek a világot kedvéért rózsás fénybe akarnák neki átva
rázsolni. Várta, várta, hogy már most boldogsága, mindene 
az imádott hölgy — fog előtte megjelenni, mert az an
gyalok tan megjelenésükkel ily színűvé változtatják a légkört.

Nem volt babonás. Azt hitte, hogy álmodik.
Megdörzsöli szemét, felpillant. Érzi ébrenlétét, felsza- 

utja az ablakot s oh borzalom ! A szomszéd háza lángok
ban all s benne Ilonka tán mit sem sejtve, ártatlan álmát 
alussza.

perez műve volt. Gyorsan ruhát kapva magára, 
földszintes szobája ablakán át az utczán termett.

Már akkor halatszott a tűzoltók vész sípja, kik a szín
helyre siettek.

, . ^  hazban mit sem sejtve mélyen aludtak — csak a 
házi eb vonított azzal a veszedelmet jósló hangján, mely a 
kutyának sajátsága. J

Károly egy pillanat alatt ott termett a kapu alatt a 
csengetyüt oly erősen rángatta, hogy a húzzál elszakadt.

Míg vegre az épület belsejében egy sikoly halatszik 
s ezután csend uralkodik.

(Folyt, köv.)

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

Felvétetett Budapesten, 1885. évi, november hó 19-én a 
budapesti borbély, fodrász és parokakészitő ipartestület elöljáró
sági üléséről.

J e l e n v a n n a k :
Mezey Péter, elnök, Pollák József jegyző és 13 választ

mányi tag.
Elnök annak konstatálása után, hogy az ülés határozat 

képes, azt megnyitottnak nyilvánitja,
P elolvastatik a múlt ülés jegyzőkönyve mely jóváhagyva 

hitelesíttetik.
A pénzügyi bizottság jelenti, miszerint: Zwerkó Mária, 

Fucheberg Salamon, Kroó Péter, Jung Károly a beiratási dijat 
25 írttal lefizették. Továbbá Gothe Károly, Fekete Ádám és 
Weisz Károly ö forintos részletet fizettek.

A testületi tagok lajstromába folvtatólag bevezettetni ren
deltetik.

Megidézés folytán megjelenik Wagand Antal borbély ipa
ros és az elöljáróság azon kérdésére: Miért nem küldte tanon- 
czát az ipariskolába —  előadja, miszerint nevezett tanoncz a 
magyar nyelvet nem bírván annak szükséget be nem látta.

Az elöljáróság ezen indokokat el nem fogadhatja —  de 
mégis tekintetbe véve, —  hogy nevezett mester —  ennek kö- 
^etkezményeit nem ismerte —  megbüntetését nem javasolja,
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hanem utasítja, miszerint az ipariskolai bizonyitvánvok beszer
zése czéljából —  magán leczkékkel pótoltassa az elhangyagolt 
oktatást, mely után —  s csakis szabályszerűen kiállított ipar
iskolai bizonyítvány alapján —  lesz tanoncza felszabadítható.

Ugyanakkor Y  ajand János szóbelileg előadja, hogy a tes
tület létesítéséhez szükséges ivet aláírta —  s jelentkezett annak 
idején a feloszlott ipartársulatnál leendő beiratkozásra — hol 
azonban a beiratási dijat tőle nem fogadták el.

Az elöljáróság méltányolva Wayand János fennebbi pa
naszát • azt tárgyalás alá veszi, minthogy azonban kitűnt az. 
hogy az iparengedély neje nevére szól — s igy a 25 frt beira
tási dij elengedése fen nem foroghat —  az igazoló bizottság e 
tekintetbeni eljárása helyeseltetik —  utasittatván Wayand Jánosné 
a 25 frt biratási dij lefizetésére.

Felolvastatik Báck Sándor elöljáró és kerületi biztos levele 
—  melyben a reá ruházott tisztségekről lemond —  azon indo
kolással, melyszerint betegsége akadályozza azoknak hiv be
töltését.

Az elöljáróság az indokokat elfogadva a kerületi biztosi 
teendők alól felmenti és helyébe Kollárovits Józsefet választja 
m eg; azonban az elöljárósági tisztségről történt lemondását el 
nem fogadhatja, hanem bejelentett betegségét egyelőre tudomásul 
veszi és az elöljárósági ülésekröli elmaradását esetröl-esetre iga
zoltnak tekinti.

Miről úgy ö, mint Kollárits József — ez utóbbi a biztosi 
igazolvány csatolásával értesitendö.

A szolgának téliköpenynyel leendő ellátására az elöljáróság 
16 frtot szavaz meg, melvnek kifizetésére pénztárnok utasittatik.

Felolvastatik Pollák Gábor leve e —  melyben felszólal — 
hogy a kezelése alatt álló és a fodrász és borbély segédek ke
belében történő segéd elhelyezések körül visszaélések merülné
nek fel.

Tudomásul vétetik azzal, hogy ujabbi panasz esetén — az 
elöljáróság kellő intézkedést megteszi.

Tanoncz felszabadító levelek késztetésével elnök biza- 
tik meg.

Felolvastatik dr. Heuwich Kálmán bejelentése arról, hogy 
Scharlay György üzletvezetőjét elbocsájtotta és helyébe Reichard 
Antalt vette fel.

Tudomásul vétetik.
Bejelentetik, hogy a lukács gőzfürdőben állítólag iparen

gedély nélkül borbély ipar űzetik.
Az elöljáróság a fürdő-igazgatóságot felhívja, miszerint 

iparengedélyét az elnökségnél mutassa be —  mely felhívás kéz
besítését Szeszich Adolf elöljárósági tag vállalja magára.

Előterjesztetik Kupcsek Péter és Jakobovit Mihály abbeli 
kérelmük, melyszerint a 25 frtnyi beiratási dij —  tekintve 
aggkorukat s hogy segéd nélkül dolgoznak — engedtessék el.

Az elöljáróság mindezen indokoknál fogva a 25 frtos be
iratási dijat elengedi, kötelesek azonban beiratás dij czimén 
3 frtot, azonkívül az egész évi tagsági dijat 4 írttal befizetni.

Végre Schmidt Lajos és Radovanovits Vazil abbeli kérelme 
tárgyaltatik, miszerint a 25 frt testületi beiratási dij részükre 
részletekben teendő fizetése engedélyeztessék

Az elöljáróság tekintetbe véve, hogy régi üzleteket vettek 
át és segéd-minőségben hosszú évek során működnek a fővá
rosban és ez idő alatt józan magaviseletük által tűntek ki — 
kivételesen a beiratási díjnak 4 hónap alatti három részletben 
leendő törlesztése engedélyeztetik.

Több tárgy nem lévén az ülés véget ért.

J e g y z ő k ö n y v .
Felvétetett Budapesten, 1885. évi november hó 16-án a 

budapesti borbély- és fodrász-betegsegélvző- és temetkezési egy
let választmánvi üléséről.

Mezey Péter elnök megnem jelenése folytán az ülésen 
Reisz Antal helvettes elnök elnököl. Jegyző: Pollák József.

FODRÁSZOK LAPJA.

Kreuter Miklós bejelenti 3 heti betegségét —  miért is 
betegsegély kiutalását kéri, már csak azért is, mert betegségét 
az elnöknél bejelentette.

A választmány kérelmének, helvt nem adhat azért —  mert 
a betegség annak kezdetekor bejelentendő, de mégis tekintetbe 
véve. hogy erről 2 választmányi tagnak tudomása, van erről egy 
heti betegsegély kivételesen részére kiutaltatik —  melynek kéz
besítésével —  és egyúttal ezen határozat szóbeli értesítésével 
Szarvas Alajos VI. kerületi egyleti beteglátogató bizatik meg.

Joszt Péter pénztárnok jelenti, hogy ez évben 180 frt 
tétetett a takarékpénztárba.

Felolvastatik Vanick Nikó bécsi fodrász ipartársulat elnök 
levele, melyben tiszteletbeli taggá történt megválasztatását meg
köszöni.I

Tudomásul vétetik.
Ezután, a budapesti borbély, fodrász és parókakészitő 

ipartestület abbeli kérelme, hogy a részére megszavazott évi 
200 frt második félévi részlete, vagyis 100 frt utaltassák ki:

Tekintettel arra, hogy a közgyűlés által lett eme összeg 
ez évre megszavazva -—- a 100 frtnyi összeg kiutalványoztatik, 
de jövő közgyűlés elé azon indítványát fogja terjeszteni a vá
lasztmány, miszerint a 200 frt évi járulék szállíttassák le 100 írtra 
mert a testület által — az egylet részére teljesített szolgálatok 
oly kis mérvűek azon díjazással szemben, melyet az egvlet 
évenkint a testület részére kiutal, hogy azt továbbra fentartatni 
szükségesnek nem látja.

A pénzügyi bizottság jelenti, miszerint az egyleti tagok 
közül néhányan több havi járulékkal vannak hátralékba.

A választmány, mindazon tagokat, kik 3 havi tagsági 
díjnál többel vannak hátralékban —  felszólittatni rendeli oly 
megjegyséssel, hogy azon esetre, ha ezen felszólításra a legkö
zelebbi pénzbeszedésig sem tesz kötelességének eleget, az egylet 
tagja közül terültetnek.

Bejelentetik Cseh József betegsége —  azon kérelemmel, 
hogy részére a betegsegély folyosittassék.

Tekintve, hogy Cseh Júzsef 5 havi tagsági díjjal van hát
ralékban — és ennek megfizetésére csak megbetegedése alkal
mával jelentkezett és igy betegsegélvre az alapszabályok értel
mében igényt nem tarthat, mégis azonban tekintve, hogy 7 éve 
tagja az egyletnek ha hátralékos tagsági diját lefizeti — a leg
közelebb, tartandó választmányi ülés egy átalány összeget fog 
utalvánvozni azon esetre, ha betegsége —  hosszabb ideig tartana.

E közben megjelenik Mezey Péter elnök és az elnöki szé
ket elfoglalja és bejelenti, miszerint az egylet által évenkint tar
tatni szokott gyász istentisztelet f. hó 9-én szolgáltattatott, saj
nálattal jelenti azonban, hogy csekély számú egyleti tag jelen
létében.

A közöny ily nemű nyilvánulását ellensúlyozandó a vá
lasztmány határozza, hogy választmány köteleztetik —  ezentúl 
ott testületileg megjelenni, akadályoztatása esetében —  helyet
test rendelni — mit ha tenni elmulasztana —  50 kr. bírságot 
köteles fizetni. Továbbá a gyász istentisztelet —  az illető plé
bániánál egy hóval jelentendő be, még pedig ugv, hogy az 
mindig mindszentnap ünnepet követő hétfőre essék. A gyász 
istentiszteletnek a plébániánál leendő bejelentésével Mayer Fülöp 
bizatik meg.

A pénzügyi bizottság jelenti, miszerint az egyleti tagok 
a felmerült halálesetek után fizetendő 50 kr. járulékokkal leg
nagyobb részt hátralékban vannak.

A választmány ennek okát abban teli, hogy az 50 kr. 
halotti járulék fizetése nagyon terhes, miért is a közgyűlés elé 
azon pártoló indítványát terjesztendő hogy az a jövőre nézve 
20 krra szá littassék le.

Felolvastatik Wellinger János levele, melyben az iránt ke
resi meg az egyletet, hogv miért nem folyósította részére a 
betegsegélvt, holott azt bejelentette.

Wellinger János eme bejelentéséről sem az elnökségnek —
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sem a választmány bármely tagjának tudomása nincsen. Miről 
nevezett értesítendő.

Végre a zászlóanya Csávolszky Clementina urno O nagy
ságának f. hó 28-ikára eső névnapja alkalmára az egylet nevé
ben tolmácsolandó üdvözlet nyilvánítása végett egy Mezey Péter, 
Joszt Péter és dr. Grosz Sándor tagokból álló tisztelgő bizott
ság választatik meg. Mely után az ülést, elnök berekeszti.

A budapesti borbély- és fodrász-önsegélyző- és te
metkezési egylet f. hó 26-án rendkívüli közgyűlést tartott, a 
mikor is a fodrász segédek betegsegélyzö és temetkezési egyletbe 
leendő beolvadás tárgyaltatott, miután Králik István meggyőző 
szavakban fejtegette annak előnyösségét a közgyűlés egyhangúlag 
beolvadás mellett szavazott; és a feltételek megállapítására és a 
pénztár átadásául egv 5 tagú bizottság küldetett ki. Majd a pénz
tári jelentést olvastatott fel, melynek alapján constatáltatott, hogy 
az egvlet 345 frt 58 krral mig az önképzőkör 45 frt 45 krral 
rendelkezik. Hasonló czélból ugyanakkor tartotta a b u d a p e s t i  
f o d r á s z - s e g é d e k  b e t e g s e g é l y z ö -  és t e m e t k e z é s i  
e g v l e t  is rendkívüli közgyűlését, a "hol az egybeolvadás elfo
gadtatott oly megjegyzéssel, hogy az egylet czimén változtatni 
nem tog. A további teendők együttes eszközlésére öttagú bizott
ságot küldött ki.

K ülönfélék.
Felhívás. A budapesti borbély és fodrász betegsegélyzö 

és temetkezési egvlet választmánya felhívja mindazon tagjait, kik 
3  havi tagsági díjnál többel hátralékban vannak, azt lefizetni 
szíveskedjenek, mert ellenkezőleg az egylet tagjai közül törütetni 
fognak.

Figyelmeztetés. A budapesti borbély fodrász és paróka- 
készitö ipartestület, legközelebb össze fogja állítani a fővárosban 
létező, mindazon borbély és fodrász-üzlettulajdonosok névsorát, 
kik a testületi beiratási díjat, vagy esetleg tagsági díjat le nem 
fizették hogy azt illetékes helyre beterjesztve, végrehajtás utján 
hajtassák be a késedelmezö fizetőktől.

Egy fodrász ajándéka. Buryan Illés fővárosi szaktársunk, 
boldogult István nádor a népszerű József föherherczeg édes 
atyjának sikerült arczképét hajból állította össze. Mint halljuk a 
művésziesen készített arczképét József föherczegnek óhajtja aján
dékozni.

Ne menj gyémánt gyűrűvel hajat fésülni. Furcsa, de 
biz megesett. Londonban Lady Allén Francis őrnagy neje, ki 
az operába szándékozott menni, fodrász által tésültette magát. 
Történt, hogv fésülés közben fodrászunk gyémánt gyűrűjét 
lehúzta ujjáról és az asztalra helvezte. Munkájával elkészülve, 
gyűrűjét ismét ujjára huzni akarta, de oh csudák csudája, a 
gyűrű eltűnt helyéről, fodrászunk, azon hiedelemben, hogy 
ladyja csupa tréfából eldugta, mosolyogva kérte gvürüjét, midőn 
azonban ez a tréfáról tudni sem akart — a fodrász pedig —  
azon öntudatban, hogy kívüle és á Ladyn kívül a szobában 
senki sem tartózkodott, komolyan szólította fel a gyűrű vissza
adására. Dictum factum még ki is dobatta. Ki azonban ebbe 
semmikép sem nyugodott meg, hanem rendőrség segélyét vette 
igénybe, mely Ladynkat beidézte, ki azonban ott sem akart 
tudni a gyűrű eltűnéséről, hanem erősen bizonyítgatta, hogy a 
fodrász mint szegény ember harczol ö ellene, mint gazdag Lady 
ellen — szóval a szegénv fodrászból egy socialistát faragott. A 
rendőrség azonban mindezen védekezések daczára a Ladvt ma
gánál tartotta és házmotozást rendelt el lakásán. S ime a gyé
mántgyűrű megkerült a fodrász köpeny redöibe volt jól begön- 
gvölgetve. Csak hogy az a csodálatos az egész dologban, hogy 
a fodrász köpenyt —  szokása ellenére - -  még mielőtt eltávo
zott volna mélyen szekrénvbe rejtette el. A többiről hallgat a 
krónika. Annyi bizonyos azonban, hogv az operát azon este az 
ö távollétében is előadták.

R e c e p t .

Hajkenöcs. 25 rész kakaovajat egybeolvasztanak 75 rész 
disznózsírral. Az olvadékot felkavarják és miután kihűlt, meg
toldják 3 rész narancs-viragolajjal, 3 rész pergamutolajjal, 3 rész 
czitromolajjal, 1 rész Essence d’ Ambre-ral és fél rész Essence 
de musc-kel. Az egész keveréket tégelyekbe teszik.

Amhra szappan. Ennek előállítása véget nem kell előbb 
magát a szappanállományt elkészíteni, hanem csupán csak már 
kész fagygyu-, vagy olajszappant kell tisztítani, s aztán illatos 
olajjal itatni. A szappan tisztítása következőkép történik: 12 font 
fehér fagvgvu- vagy olajszappant apró szeletekre vagdalnak; e 
szeleteket’ leöntik 2 "pint rózsa- és 2 pint naráncsvirág nedvvel, 
mire vízben hevítik mindaddig, mig a szappan tökéletesen el nem 
olvadt. Aztán megtoldják 5— 6 lat konyhasóval mi által a szap
pan ismét kiválasztódik. Hogy ez megtörtént, a még meleg, hig 
szappant vásznon át sajtolják, s meghütik. Másnap a megszilár
dult szappant vékony szeletekre vagdalják és a levegőre szárítás 
végett kiaggatják. Ha a szappan kiszáradt, még többször kifőzik 
rózsavízben, mi által szagát tökéletesen elveszíti; erre jól kiszá- 
rasztják és porrá zúzzák. E szappanport tetszés szerint illatosít
ják, s aztán kozmetikai czélokra használják. De ha toiletteszap- 
pan gvanánt akarjuk használni, még egyszer vízben fel kell ol
vasztani és forralni, s végtére illatos olajfélékkel megtoldani. 32 
lat e szappanporból feloldatik 4— 6 lat rózsavízben, mire a félig 
meghütött állományt elegyítik 4— 6 lat keménvitö liszttel, 
fél nehezék Essence d’ Ambre-ral és fél nehezék Essence de mise-kel.

A  b u d a p e sti b o rb é ly  és fo d rász  ip a r te s tü 
le t m u n k a k ö z v e títé s i ro v a ta .

Ezen rovat alatt a budapesti borbély és fodrász ipartár
sulat az előfizetők részére 50 kr., nem előfizetők részére 1 frt 
dij mellett közvetít segédeket. Elhelyezési iroda Sehestyéutér 
7. sz. a. van.

Segéd megrendelésnél kéretnek a szaktársak az útiköltség 
beküldésére az elnökséghez, vagy esetleg a szerkesztőséghez, —  
továbbá az elhelyezési dijon kívül 22 kft a munkakönyv postán 
leendő elküldésére.

A munkaközvetítésnél az igények teljes kielégithetése czél- 
jából a következő kérdésekre szóló feleleteket kérjük beküldeni.

A f ő n ö k ö k :
Mily fizetést hajlandó adni ?
Mily képzettséget követel ?
Fiatal vagy idősb segédre van-e szüksége ?
A belépés határnapját.

A s e g é d e k :
Női fodrász?
Asztali hajmunka készítő?
Borbély ?
Hány éves ?
Mióta működik mint segéd?
Választ igénylő leveleknél egy postabélyeget kérünk be

csatolni.

S z e rk e sz tő i ü z e n e te k .
Kulcsár J .  New-York. A kérdéses könyveket ódondásznál — 

czára hogy .r>—G-nál kerestem, nem kaptuk meg, mihelyt érkezésem lesz — 
néhányhoz még elmegyünk — s ha sikertelen lesz ez is — újonnan fogjuk 
beszerezni. II. J .  Z.-Szt.-Grót. Az Ígért munkát még mindig várjuk. — 
G. I). Haja. A példányokat elküldtük. — P. A. Miskolc'/.. Az 5. számot 
pótoltuk.

Nyomatott Márkus Samunál, Budapest, A»Jrássy-ut 12.
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Nem tetsző áru kicseréltetik.

Az JSS5. évi budapesti

A czéláru - kereskedés és míikössörülés op munkáért

orsz. által, kiállításon

Á R J E G Y Z É K .
Borotválókés jellel: Bengal, Johnson, Dodge, Blazek, 7 csillag. 

Johnbarber, Pearson, Kronwolt, Pfeifen, Johnheilfort stb. leg
jobb • öblösre köszörüléssel, minden szélességben, darabja 
írt. 1.60, 1.80. 2., 2.23, 2.50, 2.80, 3.—

Borotválókés franczia és angol köszörüléssel, minden gvárból, 
önborotválni való darabja írt 1., 1.25, 1.50. 1.80, 2.. 2 25, 2.50. 
3;, 3.50, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.

Hajollók különféle gyártmány, minden súlyban és nagyságban

3., 3.50,_ 4., 5., 6.,
Hajfodóritóvas, német és valódi franczia. darabja frt —.70 

—.80, —.90, 1., 1.20, 1.30, 1.40, 1.50.
Köpölyvas drbja frt 4., 4.50, 5., 5.50, 6., 6.50, 7.50, 8.
Érvágó drbja frt 1.40, 1.60, 2., 2.50, 2 80 , 3.
Fog-szerszámok: An g o l  kul c s  3 horoggal, drbja írt 2.25. 

2.50, 2.80, 3.
F o g - v a s f o g ó ,  német és angol, (előrajz után is), darabja 

.. frt 1.50, 1.80, 2., 2.25, 2.50, 2.80, 3, 3.50, 4.—
Öv méter szerint 80 kr., keskenyebb 70 kr.
Fodorlt ó-fésű darabja 35, 40, 45 kr.
Tyukszemkés darabja 70, 80, 90 kr., 1—4 írtig.

B U D A P E S T .
IV. kér., Z ölűfa-uteza 5. szám .

kiAllitÁ'i rspy e.raru.
Körömcsip írt —,S0 1., 1.25. 1.50. 1.80. 2.. 2.25. 3., 8.50. 
Fejkefék darabja frt 1—8.
Forgókefe darabja frt 5., 8.50

K öszörülések á r a :
Borotva5 ókés öblösre köszörülése 60—70 kr. vastagok vagy íjjal 

80 kr. és 1 frt darabonként, 
dtto új él 35 kr. — Hajolló SÖ—40 kr.
Minden e szakba vágó czikkek u. ni. rajzszorek és sebész 

műszerek köszörülésre és simításra elfogadtatnak. 
M i n d e n f é l e

O L L Ó K A T ,
teljesített ollókéseket, zseb-, toll-, konyha-, főző-, kenyér-, 
sonka-, vadász-, könyvkötő-, tyúkszem-, égökö- és mészá
ros-késeket, mészáros- és fabaltákat, sarkantyú, oltó- és 
kerti-kések, venyige-, kerti- és liernyóirtó-ollok. izrael. vá
gókések, csiszolókövek, mindenféle kanalak, patent dugasz- 
huzók. kertészműszerek, szölöbalták, kávéőrlők, a leg
finomabb evőeszközök és aezélnemüek. köszörűs kövek rak

tára 5*-töl kezdve egész 20"-ig a legjutnnyosabb árakon. 
Régi beretvák újakkal becseréltetnek, úgyszintén csi

szolásra elfogadtatnak.
Tisztitópor- és kenedékraktár.
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