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0 9 “ 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, 1885. deczember 15.
Minden kezdet nehéz, mondja a magyar köz

mondás.
Kétszeresen nehéz ez azonban, midőn lépten- 

nyomon akadályokat görditenek valamely megkezdett 
munka elé.

A budapesti borbély, fodrász és parókakészitő 
ipartestület’ nagy küzdések mellett alakult meg.

Semmikép sem akarta nagyon sok szaktársunk 
belátni azt, hogy a »muszáj« az nagy ur.

De mit beszélek, nem hogy nem akarta, még 
máig sem akarja.

Ellenkezik minden tekintetben. Ócsárolja a testü
letet. Nem akarja elismerni iparhatóságának.

Pedig hát az ellenszegülés mit sem használ, nem 
lendít azzal a dolgán egy cseppet sem, nemcsak, ha
nem árt vele saját magának.

Azt nagyon természetesen nem bírja felfogni 
sehogysem, hogy ki meri öt kényszeríteni a testületbe 
való belépésre, pláne 25 frt felvételi dij mellett ak
kor, a midőn ö a remeket már a rég múltban 30 
írttal megváltotta.

Hát mi ezeknek az uraknak megsúgjuk: a törvény.
Azon harmincz forint, melyet a czéhbe történt 

felvétele alkalmával fizetett, nem jogosítja fel arra, 
hogy a testületbe ingyenesen beléphessen.

A testület ama pénzt nem használja, — az nem 
folyt be a testületi pénztárba.

Hol van az már?

Elég szép intézkedése az alapszabályoknak az, 
hogy azon szaktársak, kik a testületbe olvadt vala
mely ipartársulat tagjai a legutóbbi időkig voltak, 
felvételi dijat nem fizetnek. De sőt azoknak, kik a 
testület létesitésére körözött ivet aláírták, az ipartár
sulatba még a legutóbbi időkig is csekély beiratás 
dij mellett felvétettek s a magas beiratási dijat el
kerülhették.

De még ez sem használt.
Számosán vannak azok, kik a jó alkalmat elsza- 

lasztották s most a magas beiratási dij megfizetése 
nagyon rosszul esik.

Mi volt ennek oka?
Nem annyira a hanyagság, mint azon feltevés, 

hogy úgy sem lesz ebből semmi és ha lesz is, ki 
kényszeritheti öt a belépésre.

S most ott állunk, hogy 23G budapesti szaktárs 
közül, körülbelül 60 még a beiratási dij lefizetésére 
köteleztetik.

Szép szóra nem hallgat, s igy küldhet a testület 
száz meg száz körözvényt, annak ép oly sikere lenne, 
mintha semmit sem tett volna.

A vége pedig az lesz, hogy az 1885. év lefor
gása után végrehajtás utján lesz behajtva testületi 
tartozásuk.

Lesz méltatlankodás elég, de mit használ.
A szegényebb sorsú elaggott szaktársaknak a 

testület rendesen elengedi e beiratási dijat.
A fővárosban huzamosabb idő óta működő szak

társaknak pedig a részletfizetés kedvezményét nyúj
totta, s ezt a kedvezményt 5 vagy 6 vette igénybe, 
a többi várja a jó szerencsét . . .  a végrehajtást.

Hogy ekkor már a testület ily kedvezményben 
részesítse a késedelmezö fizetőket, alig- hisszük.

Pedig nagyon sajnos, midőn a testületeknek ily 
kényszereszközökkel kell odahatni, hogy egyrészt az 
ipartörvény által adott jogait érvényesitse, másrészt 
pedig tekintélyét fentarthassa.

Hisz azon szaktársunk a ki a testületet, bármely 
sértő szóval illeti — saját magát alázza le — mert
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saját intézményét mocskolja be, azon intézményt, mely 
iparának nevét viseli.

Ezt ugyan nem akarjuk belátni. De hisszük, hogy 
lesz még idő, a midőn helyre áll a rend s befogjuk 
látni, hogy nem volt igazunk akkor, a midőn a tes
tület ellen demonstráltunk.

L esz-e  o rsz á g o s  érte k e z le t.
Ismét más térre léptünk az országos borbély- és fodrász 

értekezlet tárgyában.
Most már nyugdíj intézetet akarunk alakítani.
Amazt igaz. hogy jól összevissza hánytuk vetettük annél- 

kül, hogy eredményre jutottunk, úgy hogy papiroson meg van 
az egész, csakhogy ez nem elég.

A nyugdíj intézet alkotásának eszméje nagyon szép — de 
ez már csak akkor volna létesíthető, ha az értekezlet ténynyé 
válna.

A szép eszméhez aztán meg pénz is kell, még pedig sok 
—  s ez csak ugv érhető el, ha számosán — tömörülve sora
koznak az egvlet tagjai közé.

Hogy ez az eset be fog-e állni, alig hiszem —  mert az ; 
összetartás nálunk oly ingatag alapon fekszik, mint a kártyavár, 
melyet csak meg kell fújni s rögtön romba dől.'

Hogy eme intézménynek mily szép hivatása lenne, azt 
már több szaktársam hangoztatta.

A módozatok megállapítása ugyan nem ütköznék ne
hézségekbe — mert bizonyára feltételezem, kogy e lap szer
kesztősége ép úgy mint mindenben —  úgy ebben is segélyünkre 
lenne.

De mint mondám ezt »per distanz« elintézni nem lehet, 
mert ehhez küzgyülés szükséges, szükséges pedig az alapszabá
lyok megvitatása czéljából, mert azok csak ily eljárás után ter
jeszthetők fel jóváhagyás végett a ministeriumhoz.

Különösen ki kell mutatnunk azt is : hány tagja van az 
intézménynek -— szóval oly intézkedések szükségesek, melyek 
papiroson elintézhetők nem lesznek.

Tenni kell uraim —  még pedig teljes odaadással, mert 
csak igy lesz sikere törekvéseinknek.

Tudtommal — már a szerkesztőség megmondta a modust 
arra. hogy mily körülmények között lehet az értekezlet megtartását 
nyilván tenni. t. i. csak azon esetre, ha a vidéki szaktársak közül 
nagyobb számban jelentkeznek. Tudakozódásom után kisült, hogy 1 
eddig senki sem jelentkezett. Már pedig ily körülmények között 
alig hiszem, hogy az értekezlet megtartható lesz — és igy a 
nyugdíj intézet is csak puszta illusio.

Úgy látszik üres szalmát csépeltünk —  és mi is azzal a 
mondással vigasztalódhatunk: » Akarat annyi, mint a tett.«

___________ T.

A h ajv isele t kü lön böző ta r to m á n y o k b a n .
Minden tartománynak, népnek, meg van a saját hajvise

lete. Sőt majdnem minden országban —  és ez csak a pórnép
nél —  vidék szerint meg van egy bizonyos haj viselési divat. 
Így például hazánkban egyik megyében a kontyot viselik felpánt
likázva. máshol szalaggal egy fürtbe fonja a pór leány haját stb. 
Ez csak a pórnépnél van igy mindenhol, mert a műveltebb 
osztály Európában az egyöntetű divatot tartja szem előtt.

Másképen van ez azonban, más világ részekben, hol az 
Európai divattal lépést nem tartanak.

így például mindjárt először nézzük meg Chinát a hova 
ezelőtt idegen embernek belépni nem volt szabad, s e czélból 
magas kőfalakkal kerítették. Innen van az, hogy az európai di
vat sem hatolhatott be hozzájuk.

Chinának egy kis részében, melyet az úgynevezett kal
mükök lakják, ruházatuk egy hosszú hálóköntöshöz hasonló ka
bátból áll. Hajuk a homlok fölött szétválasztva van és csucs- 
kásan felfésülve. Két széles tűrt, mely gyakran a derékon alól 
csüng le képezi hajdivatjukat. Legfőbb díszük a nemzeti sapka 
(machlaf) mely ezen törzs minden osztályánál nagy tiszteletben 
részesül. De nézzünk egy történetileg nevezetes országot és kü
lönösen annak egy részét, az Oroszországban fekvő Georgiát, 
mely a fekete és kaspi tenger között terül el. Az orosz kauka- 
zusnak provincziája és melynek székvárosa Tiflis. A mint tud
juk sok ellenségeskedés után került csak e kis tartomány Orosz 
ország kezébe. De nem a jelenlegi Georgiáról akarunk szólani, 
hanem még az ókoriról t. i. midőn ott mintegy 5000 évvel 
ezelőtt Dávid király unokája Támár királynő uralkodott, ki ál
talános szeretetben és tiszteletben részesült erényeiért, úgy hogy 
máig is ezen tartomány lakói minden jó intézményüket neki 
tulajdonítják. A mint az 1882. évi október 21-én megjelent 
»Elegance Parisienne« czimü lapban látható és Tamár királynőt 
ábrázoló arczképen kivehető —  haja közepén elválasztva és két 
füle fölött omlik le csigában. Hivatalos ügyekben történt meg
jelenésénél azonban a fej hátsó részén összetűzte haját és fejét 
gyöngyökkel bőven kiczifrázott magas tiárával fedte. Most pe
dig tekintsünk be Törökországba. Az európai és ázsiai törökök 
faji különbsége nagvon változó. De a mint több keleti utazó 
állítja, —  az ottman nők leginkább hódolnak az európai divat
nak. Az európai török nők kis lenge hajfürtöcskéket hordanak, 
melyek gyakran gyöngyökkel díszített turbánnal fedvék, de nem 
ritka náluk a magas hajviselet sem, a melyet drága kövekkel 
szoktak ékíteni. A férfiak mindegyike rövid hajat visel. Az ar- 
chipelaguson Scio szigetén is a nők a magas hajviselet divatját 
gyakorolják — csakhogy ezek diadem alakú gyöngyök —  vagy 
lánczokkal köritik. A fésülés elöl két csomóban végződik.

Tekintsünk be Perzsiába ott lenge göndöritett hatfürtűk 
képezik a nők fésülési divatját. A perzsiai férfiaknak fényes fe
kete gazdag hajzatuk van. Viseletűk a törökéhez hasonló. Ren
desen fejtakaróul a turbánt használják. E két nemzethez legin
kább hasonlít egyptom; a hol a nép szokása az előbbiekhez 
hasonló. Lakosztályuk itt is 2 különrészre van osztva, és pedig 
férfi és női lakosztályra. A nők itt is sűrűén elfátyolozzák ar- 
ezukat, de azért nincs kizárva, hogy bájaikat idegenek előtt na
gyon sokszor szeretnék fitogtatni. Áz egyptusi nők hajukat egy 
vagy két fürtbe fonják —  melyek szabadon lógnak le a háton, 
némelykor azonban fel is tűzik. Hajukat nem igen ékítik, hanem 
annál inkább a kezet, orr és fült értékes vagy értéktelen fémek- 

i kel a mint vagyoni viszonyaik megengedik.
A Falathok közép szudán lakói. Ez egy különös faj, mely 

a négerektől egészen különbözik.
Van még ugyanott egy más faj is, mely az előbbitől na

gyon eltér minden tekintetben, ezek az úgynevezett kopti keresz
tények, kik a régi egyptomiaktól származnak. Világos arezbőrük, 
széles hosszú arezuk és hosszú selyemhez hasonló sötétszinü 
hajzatuk van, mely sűrűén fonva fekszik a fejbőrön.

Algierben a körülbelül 30000 európain kivül —  laknak még 
az úgynevezett berberek, arabok, maurok, törökök, zsidók és 
négerek. Ezek közül a berberek legnagyobb számmal vannak, 
képviselve, miért is ez az uralkodó osztály. Többnyire falvakban 
puszta kőből, vagy agyagból rakott, pálmagalyak, csádé, vagy 
szalmával fedett sátrakban laknak. Bútorzatok néhány birkabör- 
böl áll, mely fekvő helyül szolgál. Ruházatuk: az úgynevezett 
»Hykes« mely egy téli nagy kendőhöz »Plaid«-hez hasonlít, 
vagy pedig köppeny, mely éjjeli takarójukat helyesiti. Az asszo
nyok is a »Hykest« hordják, csakhogy azalatt tunikát viselnek. 
Itt a nők nem fátyolozzák el arezukat, mint az arabok és haj 
zatukat szabadon hagyják a vállra omolni. Testrészeiket festik 
és különösen körmüket és tenyerüket piros festékkel színezik.

Az abissinok hajzatukat, mely elég hosszú és e mellett 
elég vastag — felfelé fésülve hordják, úgy hogy minden hajaszáluk
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az ég felé áll. Ha tán az a kérdés merülne fel, vájjon hogy le
het az hogy oly hosszú haj mereven megálljon, egyszerűen utal
hatunk arra, hogy ezt már gyermekkorukban igy szoktatják — 
és hajzatuk elég cl un’a arra, hogy ezen természetellenes ál
lást foglalja el. Ékítményük egy fából faragott balta, mely nem 
az állam védelmére, mert ez arra nagyon is alkalmatlan —  szer
kezeténél fogva —  hanem a vadállatok, jobban mondva rova
rok pusztításához használják, melyek ott bőven teremnek.

Közép Abissiniában a négerek hajzatukat két gömbölvü 
erős fa darab segélyével fodoritják, mely nagyon hasonlít a haj- 
sütő vashoz. Az előkelőbb osztály hajzatát több apró fürtökben 
fonja, melyek a homloktól parallel vonalban a nvak legvégső 
pontjáig futnak. A középső 8 fonat kicsiny, az utána következők 
pedig mindig kisebb alakban láthatók. E hajviselet úgy a férfiak, 
mint a nőknél jelentkezik. A nők különösen sok időt használ
nak a fésüléshez. Hajukat guibicének nevezett hajkenöcscsel 
kenik —  nem egyéb mint olvasztott vajnál — mely, ha azon 
forró éghajlat alatt a nap által érintetik, oly bűzt terjeszt, mely 
egy európainak sem lenne kellemes a szaglásra — és bizonyára 
sokáig visszaemlékezne ezen illatszerre.

Hajzatuk puha, semlyemhez hasonló — és a nők —  a 
fennebb leirt hajfonatba, fűzőt illesztenek — melyre többnyire 
8 darab a mi húsz krajczárosunknak megfelő ezüst darab van 
fűzve, melyekbe gyakran gazdag cirádák vannak bevésve. Egyet 
a homlok közepén egyet-egyet pedig oldalt hordanak. A fűző 
rendesen fekete, gyász esetén azonban fehéret használnak.

Egyelőre ennyit akartunk felhozni, a különböző tartomá
nyok népeinek hajviseletéről és különösen némelv szokásairól, 
még ezen tárgyra azonban — ha alkalmunk nyílik vissza fo
gunk térni. X.

L e v é l  a  sz erk esztő ség h ez .
S á r o s p a t a k ,  1885. decz. 8.

Tekintetes szerkesztőség!
Krammer Domonkos urnák e lapok 16-ik számában 

megjelent becses levelére vonatkozólag, már csak azért is, 
hogy nézeteink tisztázódjanak, kénytelen vagyok némi sze
rény észrevételt tenni.

Ú gy látszik, hogy a főbb kérdésekben közöttünk né
zeteltérés nincsen, csupán a mellékes kérdésekben van szük
ség némi kölcsönös felvilágosításra.

Legyen meggyőződve arról igen tisztelt Krammer 
ur, hogy megjegyzéseimmel önt megbántani még csak gon
dolatomban sem volt, s ha figyelemmel méltóztatott kisérni, 
úgy okvetlen meg kellett győződnie arról, miszerint én 
sehol sem vitattam azt, hogy talán a vidéken értelmes bor
bély avagy fodrász ne léteznék; én úgy gondolom, hogy 
elég világosan ki tettem azt, miszerint amaz állításomat az 
általános és összes iparosokról értelmeztem, és éppen azt 
vitattam abban, hogy különösen a vidéken minket, borbély 
és fodrászokat olyan általános testületekbe kényszerít az 
uj ipartörvény, a mely társulás bizony nekünk nem valami 
nagy dicsőségünkre válik, mert azok között — tisztelet a 
kevés kivételeknek — olyan iparos nem sok találkozik, 
kinek az Európaszerte megindult iparos mozgalmak es vi
szonyokról csak némi fogalma is lenne. Ezt mondtam en, 
és ha ön vidéken, s különösen kisebb városban lakik,  ̂úgy 
okvetlen meg kellett győződnie arról, hogy ezen állításom 
szóról-szóra igaz. Ezt az állításomat ferdítette el aztán egyik 
vidéki nagyobb városban lakó, s magát e térén fő oracu- 
lumnak s csalhatatlannak tartó szaktársam is, magara vé- 
vén egészben annak értelmét.

A  mi pedig a legközelebbi szambán megjelent, s 
nehány szaktársamra nézve igen találó alkalmi verset illeti, 
ha figyelemre méltóztatott venni, akkor lehetetlen volt meg 
nem győződnie, hogy az nem ön ellen irányult, hanem a

miként ott világosan meg is említettem, a Generál Miklós 
szaktársam közleményének kiegészítéséül azon modern bor
bélyoknak szólt, a kiknek azért nem kell a kisebb sebészi 
műtétek gyakorlása, mert azt nem értik, s az alatt az idő
szak alatt tanultak, a mikor már azt nem is tanították.

De legjobban csudálkozom még azon, hogy miként 
lehet azt megrovásnak értelmezni, ha megfutott pályájára 
vonatkozólag valakinek gratulálunk, engedje meg’ Krammer 
ur kijelentenem, miszerint én azt a legőszintébb és a leg
jobb indulatból mondottam.

A mi pedig a tanoncz tanítás és felszabadításra vo
natkozó nézetét illeti, az tökéletesen igaz, és az ipartörvé
nyen is alapul, de a miként minden törvény, többé-kevésbbé 
kijátszható, úgy bizonyára ezen feltevés alól az ipartörvény 
sem képez kivételt, s erre vonatkozólag legyen szabad 
előbbeni állításom igazolásául egy vagy két esetet a gya
korlatból felemlíteni.

Történt olyan eset is, hogy a borbély mester felfoga
dott egy jobb családhoz tartozó fiút tanoncznak, s mivel 
a család nem akarta, hogy az illető fiú sokáig inaskodjék, 
kétszáz forintot fizetett azért, hogy egy év elteltével fel- 
szabadittassék.

Egy másik esetben pedig, megharagudott a mester 
a tanonczára, s oly módon állt rajta bosszút, hogy felsza
badítván, elbocsájtotta idő előtt.

És miután már csak annyi feltehető egy borbély és 
fodrászról, hogy abban a vegyes ipartársulatban van annyi 
befolyása, sőt a legtöbb esetben az elöljáróság tagja, hogy 
az első szavára, nem tekintve a törvény betűit, tanonczát 
felszabadítják, az illető borbély pedig nem tekintvén azon 
erkölcsi dicsőségre, hogy az ő fiúja mint segéd majdan 
jó munkájával a mesterét dicsérje, hanem követi egyszerűen 
a haszon vagy a bosszú elvét, nem áll-e elő az, a mit ón 
állítottam ? és hogy ez az életben gyakran előfordul, azt 
tapasztalatból állíthatom.

A mi pedig az én álláspontomat illeti, s a mit már 
előbb is többször kijelentettem, én az országos szövetkezést 
kívánom, az abból kifolyó intézményekkel, nevezetesen 
segélyegylet stb.-vel együtt, ez előtt óhajtottam az országos 
kongreszus megtartását is, de azt az ország minden vidé
kéből szaktársaimtól vett több rendbeli magán felvilágosí
tások után határozottan ellenzem.

Egyéb észrevételeit illetőleg pedig tökéletesen egy 
nézeten vagyok Krammer úrral, s azokat mint helyes és 
egészséges nézeteket a magamévá teszem, helyeslem azon 
nézetét is, hogy a fővárosi szaktársaink, mint az országban 
egyetlen szaktestület vehetnék kezükbe ugyan azt az ügyet, 
a melyért némelyek országos kongressus megtartását kí
vánnák, miután úgyis a vidék szolgáltatja nekik a segéd 
munkásokat, tehát viszontszolgálat fejében megtehetnék 
azt, hogy a vidéki szaktársaik érdekét, a mennyire tőlük 
kitelik, védelmezzék. Ha netalán valamely költség merülne 
fel abból, annak aránylagos megtérítésére, úgy hiszem, mi 
vidékiek mindnyájan hajlandók volnánk.

Teljes tisztelettel 
Petsdr János.

N yilttér.*)
Egy kis viszontfigyelmeztetés Prokob Autal urnák.

Most tehát már csakugyan végem van. meghaltam; mert 
a mester és tanítványa — mint az egykori hét svábok —  teljes 
felszerelésükkel nekem rontottak, erősen hivén azt. hogy ha en- 
gemet dorongokkal, és privát ügyeimre való czélzásaikkal meg
rettentenek, szépen elhallgatok, és kegyesen télre vonulva az ö

*) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősségét aszerk.
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szellemi nagyságukat fogom bámulni. Csakhogy ezúttal ugyan 
rosszul számítottak, mert még epéskedéseikkel jobban fokozták 
nálam a kedvemet arra, hogy most előbb a mesternek és majd 
a következő számban a tanítványának mondjam meg azt, a mi 
éppen hozzájok illik.

A mióta tisztességes hangon írott levelemre Prokob ur 
oly darabossággal válaszolt, azóta a hozzá intézett viszonvála
szomon kívül Prokob úrral nem is érintkeztem, most sem volt 
vele semmi dolgom, de azért »több vidéki szaktárs« ? nevében 
fogadatlan prókátorként, oly nagy hangú személyes támadást 
intéz ellenem, mintha kizárólag csak neki volna ahoz joga. De 
nehogy azt gondolja, miszerint én már megijedve az ö nagysá
gától, sarokba húzódva az ö láng szellemét, és nagyra törő 
eszme szüleményeit némán csodálva fogom bámulni, kénytelen 
vagyok nem annyira neki, mint inkább a nagy közönségnek 
értésére adni, hogy azon hozzá illő támadásait, csekély tehetsé
gem szerint a rendes értékére leszállítani akarom.

Nagvon sajnálom ugyan, hogy a személyeskedés terére 
léptünk, nem is fogom többé e lapok tisztelt olvasóit ilyennel 
untatni, de miután orvul megtámadtattam, kénytelen vagyok én 
is némileg magamat védelmezni.

Meg fogja nekem engedni az a Prokob, a ki egykor alat
tam inaskodott, hogy megjelent felszólalásaimban, nem csupán 
öt vagy pedig borbély és fodrász szaktársaimat értettem, hanem 
mindig az általános vidéki iparosokat. S talán még azt is meg
engedi nekem az a Prokob, a ki felszóllalásaiban mindig többek 
nevében szeret beszélni, hogy felszólalásaimban még kivételeket 
is tettem.

Schulvereinos és egyébb a tárgvhoz nem tartozó vad 
elmefuttatásaiban nem akarom követni, csupán annak adok ki
fejezést, hogy teljesen megelégedettségemre szolgál az, ha fel- 
szóllalásommal éppen üt találtam. Igaz, hogy a kiket nem illet, 
magukra nem is vehették.

Azt is állítja többek között Prokob ur, hogy én magamat 
sebésznek szeretem tekintetni.

Hát ugvan látta-e már ön azt valaha, hogy én azt a szócs
kát a nevem után irtani volna ? vagy követeltem-e azt valakitől, 
hogy engemet úgy czímezzen ? Látja, nekem van öntől egy le
velem még segéd korából, a melyen oda irta a neve után hogy 
»sebész segéd.«

TÁRCZA.
A szomszéd virága.

Irta: A m ie a .
(Folytatás.)

A  ház, mely Ilonka atyjának tulajdonát képezte, egy 
földszintes kis házikó volt, — melyben csak épen ők lak
tak, egy öreg cseléddel, kinek az az áldott szokása volt, hogy 
ha elaludt, ágyú golyókat sütögethettek volna füle mellett 
— még sem mozdult meg.

Épen azon éjjelen a szomszéd faluba ment a mester 
barátja névnapját ünnepelni, öreg cselédjére bízva a ház 
és Ilonka felügyeletét. Mit mindig híven szokott teljesíteni, 
a mig a buzgóság el nem érte.

Midőn a csengetyü lármás hangja behatolt Ilonka 
szobájáig, álmából felriadva — a szokatlan piros szinü vilá
gosságot — mely szobáját elönté — nem bírta mire ma
gyarázni. Ruhát ránt magára, kisiet az udvarra s egy si- 
kolylyal ajakán — élettelenül terül el a földön.

Dorongokkal és fejszékkel feszítették be az ajtókat, 
mert a cselédet mi sem zavarhatta meg álmában s csakis 
a behatolt tűzoltóknak sikerült álmából felriasztani, miután 
jó l megrázták ő kelmét.

Károly volt az első, ki az udvaron termett.

Ha tehát ön én tőlem ilyent elömutatm nem tud, mily 
jogon van bátorsága a közönség előtt azzal vádolni.

Szemrehányásként említi fel még azt is, hogy nekem pék 
Üzletem is van, azt hívén, hogy engemet ezért a közvélemény 
mindjárt elitéi, csakhogy czélját e téren sem igen érte el, mert 
azért még eddig csak dicséretet és elismerést kaptam, s az ön 

[ ítéletére pedig nem igen nagy súlyt fektetek.
Azt mondja ugyanis a nagy közönség, hogy ha egy zsidó 

űzhet tizféle üzletet is, miért ne tehetné azt egy keresztény 
számos tagból álló családapa is, ha van hozzá esze?

De miután az általa említett plakát ügy is összeköttetésben 
van a pék üzlettel, lehetetlen, hogy tájékozásul el ne mondjam 
a nyilvánosság előtt.

Én ugyanis a saját házam alsó részében több éveken át 
pék lakót tartottam, de egyszer az illető pék házat vett magá
nak, abba költözött, és én lakó nélkül maradtam. Pedig a pék
házzá átalakítás tetemes költségembe került. így állt a lakás 
huzamosb ideig.

Gyermekeim elszaporodván, azokkal együtt kiadásaim is 
egyre nőttek, úgy annyira, hogy nagyon megéreztem a lakó 
hiányát. Ekkor jött az a gondolatom, hogy miután egészen kü
lön helyiséget képez, iparengedélyt váltok, beállítván egy ügyes 
üzletvezetőt, folytatni fogom a péküzletet is. Már ötödik éve 
hogv folytatom, és ne ámítsa magát Prokob ur abban a tév
hitben, hogy az uj ipartörvény értelmében nem lesz szabad kon- 
tárkodnom,' mert ebben is véghetetlen csalódik. De még csak 
most jön ám a java.

Van Sárospatakon egy meglehetősen meggazdagodott pék • 
mester, kit azáltal, hogy pékséget kezdtem, halálos ellenségemmé 
tettem, s hogy bosszút álljon rajtam, addig kutatott az ország
ban. a mig egy borbélyt nem fogott magának, ennek azután 
közel a főiskolához lakást bérelve, egy évi lakbérét kifizetve, 
házról-házra jártak ketten minden évenként fizető kundschaftom- 
nál, ajánlkozva fél annyi dijjért, mint a mennyit nekem fizetnek, 
s azzal indokolva rimánkodásaikat, hogy az fiatal ember, hát 
azt kell pártolni. De azok nagy része tudván a pékmester özei
méit és intrikáit, nem hallgattak a csábitó szavakra, hanem meg 
maradtak nálam, annál, a ki ezen üzletágat Sárospatakon meg
teremtette. Hanem miután a főiskolához közelebb van, a tanulók 
nagyobb részét elhódították tőlem.

Ha ez a kollegám, mint afféle a miveltebb osztályhoz tar-

Jó l hallotta a sikolyt, mely szivébe éles tőrként fú
ródott.

Nem kellett keresni sokáig szive bálványát, ott feküdt 
a földön, mint egy letört liliomszál, halaványan.

Károly nem törődve semmi ellenvetéssel, lehajolt 
hozzá s lázas sietséggel vette kezébe a kedves tehert, hogy 
menedéket biztosíthasson részére.

Nem vesztette el lélekjelenetét. Megfontolta, hogy 
hol szerezzen részére biztos menhelyet.

A  szűzies szendeséget nem akarta azzal megsérteni, 
hogy saját szobájában helyezze el.

De ezt szállásadói sem engedték volna, kik imádták 
a leányt, jó szivéért és barátságos modoráért.

Károly szállásadója, Zsompor János becsületes pék
mester volt, ki élte párjával csendes családi boldogság
ban élt. Ezek vették oltalmuk alá Ilonkát, ki még folyton 
élettelenül feküdt a pamlagon, a hova egyelőre Károly 
helyezte.

Minden házi szer: hideg viz, eczet, nem bírta magá
hoz téríteni.

Károly nem mozdult nyughelyéből. Bánta is, ha az 
egész ház pozdorjává é g ! Ott ébreszgette remegő, kétség- 
beesett hangon szive kincsét.

A  ház, melyben Ilonka oltalmat talált, magas tűzfalak
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tozó emberek szokása, eljön abban az időben hozzám, s azt 
mondja, hog> hallod-e, hat ide telepedtem, azt mondtam volna 
reá, hogy hiaba, annyira elszaporodtunk, hogv ide is jutott. De 
az soha nalam nem volt, soha velem nem beszélt, hanem eljött 
ide mint bérencz es hogy előle el nem szöktem, sem a ked
véért meg nem haltam a nélkül hogy valaha ösmert volna, 
halálos ellenségemmé vált, házról-házra jár még ma is ajánlkozni 
s ahol csak lehet, ott rontja azt az üzletemet, a melvet csak
meg ennyire vittem, vagy négy évig kellett nélkülözések között 
itt élni.

Hat Prokob ur szerint tisztességes vetélytárs ez? tisztessé
ge8 utón konkurál ellenem? s tesz ilyen üzelmet egy tisztességes 
ellenfel ? es ez így megy már vagy három éve, és még sem pa
naszkodtam erről Prokob urnák, mint föprotektornak, hogv eme, 
an tisztességről annyira megfeledkezett szaktársát legfelsőbb hely- 
röl megdorgálja. Felettem pedig minden előleges meghallgatás 
nélkül palczat tör. ö

Azt kérdem már most az igen tisztelt szaktársaimtól, ha 
ezek után az üzelmek után követtem-e el olvan világra szóló 
bűnt, ha három évi türelem után falragaszon kihirdettem azt, 
hogy kivételesen a főiskolai ifjúság hajnyirását 10 krért telje
sítem ?

Hát már én tiz tagból álló családommal, azért, mert Pro
kob urnák egy kegyeltje ilyen cselszövények között ide telepe
dett, annak a kedvéért éhen haljak?

Vagy talán csak azért pártolja ugv, hogv ide és nem Mis- 
kolczra telepedett?

A mi pedig azt illeti, hogy a kétféle iparüzlet vezetésének 
tudományát hozzám jön el megtanulni, an x azt jegyzem meg, 
hogy annak tudományára megtaníthatom minden költség és fá
radtság nélkül is, mert ahoz nem kell egyébb, csak megfelelő 
helyiség, pénz, és . . .  . ész.

Ama czélzását illetőleg pedig, hogv tudniillik nekem csak 
múltam van, addig is, a mig önnek kézzel foghatóan megfelel
hetek, a hely szűke miatt csak annyit jegvzek meg. hogy igen 
is múltam van, még pedig olyan, a milyen jövője önnek soha 
sem lesz, ha száz évig élne is. A jövőm pedig, az a jó hogy 
nem az ön, hanem az Isten kezében van, s daczára azon sok 
megpróbáltatásoknak, a melyeken már én keresztül mentem, 
egész felemelt fővel állíthatom, hogy olyan közszeretet és be
csülésben ma is állok, mint ön, és annyi — vagyis borbély —

mindig leszek mint ön, sőt még több, mert a mi ön előtt meg
foghatatlan, kétféle üzletetet is vezetek.

Én nem kutatom önnek privát ügyeit és üzelmeit. mert 
az sem a dologhoz, sem e szaklap keretébe nem tartozik, de 
önnek czélzásaiból az látszik ki, hogv engemet azzal akarna el 
némitani, szememre hányva az én privát és a borbélv kérdéshez 
nem tartozó szerencsétlenségemet, csakhogy itt is rosszul szá
mit, mert én ilyen nem mívelt emberhez illő fenyegetésekre 
minden tekintetben meg fogok tudni felelni.

Ki jogosította önt fel arra. hogy akkor, a midőn az érde
kelt szaktársaim nekem személyesen válaszolnak, ugyanakkor ön 
azok nevében, mint valami fő protektor saját magát feltolva, 
több vidéki szaktársa nevében oly nagy hangon, mint valami 
fenevad nekem rohanjon ?

Ez a milyen vakmerő bátorság, éppen olyan fokú tudat
lanság, s velem szemben azt gyakorolni nem tanácslom, mert 
én megijedni nem szoktam soha, s tanácslom még továbbá azt 
is, hogy ne igyekezzék magát oráculum-ként szaktársaimra rá 
erőszakolni, mert a hatás rendesen ellenhatást szokott szülni.

Nekem több rendbeli levél van a birtokomban, melyben 
az illető szaktársak felhatalmaznak reá, hogy különösen önnek 
mondjam meg az ö véleményüket is. sőt a levél felmutatására 
is felhatalmaznak. Még sem biggyesztettem a nevem után soha 
azt a hangzatos szócskát mint ön, pedig volna hozzá annyi jo
gom, mint önnek.

Sárospatak, 1885. deczember 8.
_____ Petsdr János.

K ülönfélék.
Mennyi haja van az embernek. Azt nem is kell tán 

mondani, miszerint olyasmi csak egy anglius fejébe szülemlik 
meg, hogy az ember hajszálát megszámlálja. Dr. Wilson angol 
orvos kiszámította, hogy átlag véve az emberi fejen — t. i. 
olyanon a mely dús hajzattal van fedve, körülbelül 1 <) 6 szál 
haj van egy négyszög czoll térfogaton. Minthogy pedig a fejbőr 
körülbelől 120 négyszög czoll nagvságu — e szerint az emberi 
fejet 127920 hajszál födi.

Fodrász kiállítás. A prágai fodrász, borbély és paróka- 
készitö ipartársulat múlt hó 24 és 25-ik napjain fodrász kiállí
tást rendezett, melv fényes eredménvnyel végződött. A tiszta 
jövedelem a szakiskolára fordittatott.

által volt megoltalmazva és cseréppel fedett, tehát a le
égéstől nem kellett félteni.

Végre az orvos is megérkezett, vele egyidejűleg az 
atya is, ki leánya sorsáról értesülve, ijedségében az égő 
házat egész vagyonával együtt más oltalmára bízva, leá
nyához sietett. Kétségbeesetten tördelve, kezeit, hívogatta : 
Leányom ! egyetlen drága gyermekem! Én könnyelmű em
ber, ki képes voltam eltávozni oldaladtól, védtelenül hagytalak.

Egyetlen drága kincsem. Nézd atyád hiv, a te szerető 
atyád. Ébredj fe l!

Nézd csak : vagyonom lángok martaléka lesz, de ezzel 
nem törődöm. Csak te maradj meg nekem.

így  kesereg az apa, mig az orvos Ilonka üterét ta
pintva, biztosítja a kétségbeesett apát, hogy leánya csak 
erős ájulásba esett, melyből egy kis láz árán meg fog sza
badulni.

Nehány csepp erősítőt csepegtetett szájába, mely után 
egy mély sóhaj lebbent ajkáról; felnyitotta selyern szem
pilláit, csak azért, hogy újra lezárja, ezután mély álomba 
szenderült.

Az orvos meghagyta, hogy a beteget ágyba fektessék.
Mig ez megtörtént, a férfiak a szobából eltávozták s 

az égés színhelyére siettek.
Már akkor sikerült a tüzet megfékezni es már a to

vább terjedéstől nem kellett félni.

Egy óra múlva már végkép kioltatott a tűz utolsó 
szikrája is. Csak a komor tetőtlen falak tanúskodtak a tör
téntekről.

A ház belsejébe a tűz nem hatolhatott s igy csakis 
a tetőzet égett le, a mely pedig biztosítva volt.

Ez alatt Ilonka mélyen aludt.
Almában sok mindent összebeszélt. Zsomporné csak 

hallgatta, hallgatta. Váljon miről álmodhatik ilyen angyal.
Bizonyára az égbe képzeli magát, játszva társaival.
Avagy a földön járva virágaival beszélget?
Oh egészen más az, a miről álmodik.
Futni akar.
S miért?
Egy ifjút lát, ki folyton nézegeti, szerelmes pillantá

saival, piros rózsákat teremt arczára.
M enj! menj messzire! Oh de még s e !
Oly jól esik nekem, ha közelemben vagy.
Pedig mi úgy sem lehetünk egymásé. Atyám akarata 

szent előttem.
Én csak azé lehetek, kit ő fog választani — mert 

én c sa k ..........
Itt elakadt szava.
Miért nem tanultad atyám iparát.
Oh jó  istenem, segíts meg engem!
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Feloszlatott közgyűlés. A bécsi fodrász segédek beteg- | 
segélyző és temetkezési egvlete múlt hó 29-én tartott közgyű
lését a jelen volt rendőr biztos kénytelen volt feloszlattatni. A 
gyűlés lefolyása a következő volt. Mindenekelőtt pénztárnok je
lentette, hogy az egylet vagyona készpénzben 1040 frt 99 kr; 
kötvényben 200 frt. A pénztári jelentést tudomásul a közgyűlés 
nem vehette, mert kifogásolt egy házbérre vonatkozó 150 frtos 
tételt, mely kifizetendő nem lett volna. Ennek rectificálására egy 
bizottság küldetett ki. Eddig minden rendben folyt le, csak mi
kor az ipartörvény által előirt segélyegylet, békéltető bizottság 
és az osztrák ipartörvény 75 §. értelmében történendő szabá
lyozása a munkaidőnek került napirendre oly lárma keletkezett 
hogy a rárgv előadója Waschitz, képtelen volt tovább beszélni. 
Nem használt sem elnöki csengetés, sem rendreutasítás — a lárma 
tovább tartott, mig végre a kirendelt hatósági biztos a közgyű
lést anélkül, hogv ezen tárgy felett határozták volna felosz- 
lattatta. Hát ez bizony csúnya dolog. — A mi segédeink 
is demonstráltak a szóban forgó tárgy ellen —- de férfiasán, 
s ez csak dicséretükre válik. Nem is fognak soha sem bécsi 
collegáiktól példát venni.

A bécsi fodrász kiállítás, mely, mint már említettük 
1886. évi január hó 4-én nyittatik meg, az első kiállítástól egé
szen eltérőleg, csupán női hajfodrászatra fog szorítkozni. Mint 
hírlik, nagyon érdekesnek mutatkozik — a mennyiben a külön
böző nemzetek hajviseletei viasz bábukon lesznek kiállítva. így 
párisi, berlini, londoni, bécsi divatfésülés, görög és római ó kori 
hajviselet, kínai és mongol curiositások, orosz, török, lengyel, 
cseh, bulgár, szerb, olasz és spanyol hajviseletek. Végre germán 
(Ó-német) ausztriai és magyar tvpicus hajviseletek. Kiállítási be
lépti-jegy minden bécsi fodrász üzletben előjegyezhető. A belépti 
jegy ára 1 frt.

Egy fodrász öngyilkossága. Illés László budapesti bor
bély iparost f. hó 3-án virradóra vérében halva találták meg. A 
bonczolás kiderítette, hogy egy revolver segélyével öngyilkossá
got követett el. Temetése folyó hó h-én ment végbe a Rókus 
korházi halottas házból, a hol a budapesti borbély és fod
rász betegsegélyző és temetkezési egylet zászlójával megjelent. 
Illés László Hodmezővárhelyen 1846. évben született, tehát 39 
éves korában, férfi korának legszebb idejében vetett véget életé
nek. Tizenöt évig segédeskedett Mezev Péternél, részint Szege
den, részint Budapesten. Szegeden, hol kezdetben a szerénység

Zsomporné nagyot nézett. Annyit megértett, hogy a 
kis leány szivecskéjén a szerelem férge rágódik.

Váljon ki lehet az a boldog halandó ?
De hallga! Ismét beszél.
Ugy-e Károlynak hivnak ?
Beh szépen hangzik.
Károly ? No lám, csak nem a mi Károlyunk ? — gon

ddá Zsomporné.
Ez az ember már régen oly hallgatag és az imént, 

midőn Ilonkát hozzánk szállásolta, oly furcsán viselte ma
gát ; csak nem szerelmes ez is ?

Mert hogy ezek találkozhattak volna, azt alig hiszem.
Különben szerelmeseknek semmi sem lehetetlen.
Igaz, hogy szép pár válnék belőlük.
De erre még gondolni sem lehet, hisz az ifjú még 

tanulmányait sem végezte.
Majd nyitjára akadunk a dolognak.
Ezután még sok mindent össze beszélt, majd felsikol- 

to tt : Ments m eg! Azután elhallgatott.
Alig várta, hogy Károlylyal négy szem közt lehessen.
Fúrta nagyon az oldalát.
Mint afféle asszony, kiváncsi volt. Nem lehet rosszalani.
Maros mester, Károly és Zsompor mesterrel együtt 

visszatérve Ilonka betegágyához, alig hogy szerét ejthette

és erkölcsiség példányképe volt, mint gyönge munkás meghúzta 
magát. Később azonban nem egyszer volt kénytelen mestere őt 
meginteni kicsapongó magaviseletéért. Szegeden már kétszer ön- 
gyilkosságot kísérelt meg, de mindannyiszor meghiúsult. Ennek 
következtében jött Budapestre, hol az időközben átköltözött régi 
mestere üzletébe lépett, hol 1882. évig működött. Itt erkölcsös 
magaviseletéért, de különösen szerény modoráért, főnöke bizal
mát és szeretetét teljesen kinyerte. 1882. évben a zsibárus ut- 
czában nyitott magának üzletet, mely nagyon szépen jövedel
mezett. Levelet is hagyott hátra, melyben azt hozza fel indokul, 
hogy testvére által zaklattatott, ki egyet-mást szemére lobbantott- 
Nőtlen volt, az üzletet bezárták a hátrahagyott övei. Nincs senki 
ki ismerte, hogy ne fájlalná elhunytét, mert, mint derék iparos, 
mindenki szeretetét kinyerte. Nyugodjék békében!

Történeti adatok a hajviseletről. A rómaiak soha sem 
viseltek hosszú hajat, mert azt nőiesnek tartották. A Frankoknál 
a királyok és nemesek hosszú hajuk által tűntek ki. Lord Jus- 
tice Knigth Bruce egv jogtudornak megtagadta a kihallgatást, 
mert szakáit viselt. Azt mondják, hogy a zsarnok Dynoisius sza 
kálát kokuszdióhéjjal reszelte le. Taté püspök egy lelkésznek 
megtiltotta a misézést, mert bajuszt viselt. Hamis hajat már a 
legrégibb időben hordoztak. A vörös haj az ókorban megvetés 
tárgyát képezte és átoknak tekintették, még Juda ideje előtt is. 
A fekete hajat nem igen tisztelték a régiek, mert az ilyen hajú 
férfiakat és hölgveket féltékenyeknek és veszekedő természetűek 
nek tartották, mig ellenben az ősz hajat és különösen a szakáit 
nagy tiszteletben részesítették.

Meghívó. A budapesti borbély, fodrász és parókakészitö 
ipartestület f. hó 17-én esti 8 órakor azaz csütörtökön, testületi 
helyiségében (IV. Sebestén-tér 7. sz. a.) elöljárósági ülést tart.

Szegény gyermekek felruházása. A budapesti borbély 
és fodrász segédek egyletében szegényebb sorsú szaktársak gyer
mekei közül 12-en téli ruhával láttatnak el e hó folyamán. A 
nevezett egvlet tagjainak ezen nemes tette bizonyára nem szo
rul dicséretre, de különösen kell adóznunk elismerésünkkel 
Králik István urnák, ezen egylet fáradhatlan elnökének, kinek 
föérdeme hogy ezen jótétemény gyakorolható.

Szent hajszálak. Nagy szomorúság a buddhista világban. 
A Buddha-vallás főtámasza, a birmai királyság már teljesen az 
angolok kezében van. Mandalavt, a buddhisták büszkeségét 
megszállották az angol ezredek, T  h i b o király fogságba került,

Zsomporné asszony tudtára adta Károlynak, hogy fontos 
közölni valója van.

Károlynak — ki Ilonkához ily közel érezte magát, 
sehogysem volt kiváncsi — Zsomporné közlésére. De addig 
nógatta mig Zsomporné által követve saját szobájába tá
vozott, hol a gyóntatást Zsomporné azonnal meg is kezdte.

Meg mondtam, hogy fontos közlendőm van, de min
denesetre néhány kérdésre szeretnék az urfitól feleletet 
kapni.

Minek az a sok kérdezősködés ?
Bizonyára nem ok nélkül.
Nem bánom hát csak röviden, mert nem szeretem, 

ha sokat faggatnak.
Mondja csak úrid volt e valaha szerelmes ?
Az ifjú elpirul — azután mosolyog.
A pirt Ilonka iránt érzett szerelme varázsolta arczára; 

a mosolyt pedig ajkára az a gondolat — tán nem akar — 
ebben a szerencsétlen pillanatban — Zsomporné szerelmi 
vallomást tenni.

De ez utóbbi feltevése csakhamar alaptalannak bi
zonyult.

Egész őszintén feleljen ezen kérdésemre — mert ezzel 
meglehet szolgálatot teszek az úrfinak is, még más vala
kinek is. (Folyt, köv.)
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Birmában S i ó d é n  ezredes fog kormányozni. Befejezése ez egy i 
exotikus háborúnak, a milyent Anglia majd minden évben vi- J 
sel s a melyről a kontinentális lapok ugv szóllván csak annyi
ban vettek tudomást, hogy jelentették a birmai király elfogatá
sit. Az elfogatás mint a »Times« levelezője irja — nov.
29-én történt. Délután két órakor megjelent Thibo királv hár
mas fallal környezett palotájában P re  n d e r g a s t  tábornok, 
R i c h a r d  tengernagy és valami nyolczvan katonatiszt kísére
tében. Az egész csapat föltett föveggel közeledett a királyhoz, 
kit megjelenésük nagy zavarba hozott. A birmai miniszterek, 
kik Prendergast kíséretében voltak, a tábornok parancsára nem
zeti szokás szerint földre borultak a király előtt. Rövid fölvilá- 
gositás után Thibo azt kérdezte: — Prendergast, nam enged
hetné meg, hogy holnapig a palotában maradjak? —  Attól 
tartok, hogy nem, válaszolta a tábornok. Csak tiz perczet en
gedhetek önnek. —  Thibot aztán erős katonai fedezet mellett 
Rangunba, a hátsó-indiai angol gyarmatok fővárosába szállítot
ták. A király elszillitását nagy néptömeg nézte. Másnap paran
csot bocsátottak ki, hogy minden asszony szabadon bemehet a 
a királyi palotába. Dnnek következtében több száz asszony be
ment a palotába s azt teljesen birabolták. Rangunt, a hová az 
»aranvlábu felség«-et szállittották, A l o m p r a ,  Thibo első őse 
alapította. E  városban van a híres »aranv pagóda«, mely a vi
lág legnagyobb épületeinek egyike. Óriási falazott terrassz fölött 
emelkedik, 90 méter magas, nyolczszög alakú és 500 méter 
kerületű, úgy hogy gyaloglónak hét perczébe telik, mig a egv- 
szer körüljárja. Az egész épület meg van aranyozva s pusztán 
az aranyozásnak értéke is megbecsülhetlen. Belsejét számtalan 
Buddha-templom és Bnddha-szobor tölti be. Azonkívül a bud
dhisták egvik legbecsesebb ereklyéjét rejti, G a u t a m  á-nak a 
Buddha-vallus alapítójának, »hét hajszálát.« A buddhistáknak 
most már mind a két ereklyéje idegen kézben van. Az egyik 
az említett »hét hajszák, a másik tudvalevőleg Buddha foga, 
melvet Cevlon szigetén. *a kandii templomban őriznek. Melles
leg megjegyezve, ez a fog nem a valódi ereklye, mert az 1560- 
ban a portugallok kezébe került. Akkoriban a pegui király 
400,000 aranyat kinált az értékes ereklyéért. De a portugál 
alkirály visszautasította az ajánlatot s a fogat még az nap 
Goában nyilvánosan elégettette és hamuját a tengerbe szóratta. 
De a fogat másnap reggel a kandi-i templomnak egy lótosz 
virágában újra megtalálták, a hova azt, mint a legenda mondja, 
maga Budha tette.

R e c e p t .
Hajkenöcs: 4 kgr. disznózsír és 2 kgr. marhavelö össze- 

olvasztan'dó, porcellán edényben jól összekeverendő és pedig ad
dig, hogy az, egészen kihűljön; ezután 50 gr. Bergo- 
motte olaj és 1 gr. rózsaolaj által szagosittassék, lehet azonban 
bármely illatszert is hozzá használni. A festéshez legalkalmasabb 
az Alcanna gyökér, mely apró darabokra vagdalva és olajba fel
oldva, igen szép festő anyagot nyújt.

Piros fogpasta. 24 lat borkőt, 6 lat timsót 18 lat szépiát 
igen finom porrá törünk s jól összekeverjük. Ezután 2 lat piré- 
ket finom porrá törünk s 8 csepp szegfüolajjal, 20 csepp bor- 
sos-menta-olajjal, 20 csepp mandolaolajjal, és néhány csepp 
lánggal (Alkahol) dörzsölve megtisztogatjuk, s a porhoz veg)it- 
jük. E keverékhez most 10 lat spanyol szappant vegyítünk s az 
egészet a szükségelt mennyiségű vizzel péppé keverjük.

A magyarországi borbélyok és fodrászok
névsora.

(Folytatás.)
1 p o l y s á g  (Hont m.) Bán Máté. _ _
J ó s a  (Pest m.) Klemencz Fábián, özv. Gergelvi Imréne. 
I v á n d a  (Torontal m.) Durst Ferencz.
I z b i s t y e  u. p. Ulma (Temes m.) Lampy Mátyás.

J a b u k a (Torontál m.) Schmidt Péter. Ereth József, Schmidt 
Tamás.

Já m  (Krassó Szerénv m.) Konher József.
J a n k o v á c z  (Bács m.) Serfőzö György, Tatics Antal. 
J á n o s  f ö l d  u. p. Ivánda (Torontál m.) Benczer András, 

Dabron Mihály, Schmitz József.
J á n o s h á z a  (Vas m.) Most János, Szabó Ignácz.
J á r e k  u. p. Temerin (Bács m.) Szieber Mihály, Scher

Jakab.
J a r k o v á c z  (Torontal m.) Dragonov Péter, Vajman

Antal.
J á s z - A l s ó  S z t . - G v ö r g y  (J. N. K. Szolnok m.) Fehér- 

várv Mihály,
J á s z  A p á t i  (J. N. K. Szolnok m.) Gál Antal.
J á s z  Á r o k - S z á l l á s  (J. N. K. Szolnok m.) Szabó K. 

Sándor.
J á s z b e r é n y  (J. N. K. Szolnok m.) Mogecz János.
J á s z  F é n y  s z a r u  (.1. N. K. Szolnok m.) Bozsik Sándor. 
J á s z k i s é r  (Jász M. K. Szolnok ni.) Tóth Mihály. 
J ó z s e f o v a  u. p. Török-Kanizsa (Torontál m.) Ivanovits 

Miklós. Mihalvco Pera, Tomasev Mica.
K á c s f a 1 u (Baranya m.) Csatáry Mihály.
K á k o v a (Kr. Szörény m.) Wallacsek Károly.
K a l á c s a  u. p. Orczifalva (Temes m.) Albu Miklós 

Sebestyén Mátyás.
K a 1 á z (Pest m.) Brandt János.
K a l o c s a  (Pest m.) Raics Sándor, Varajti Lajos.
K a n a k  (Torontál m.) Blazv Péter.
K a p o s v á r  (Somogy m.) Prager Lipót, Brok Adám, 

Huber Mihályné, Nákovics Gvnla.
K a r á n s e b e s  (Kr. Szörény m.) Voinovits János.
K a r c z a g (J. N. K. Solnok m.) Flasch József.
K a r á d  (Somogy m.) Ráth János.
K a r á n s e b e s  (Kr. Szörény m.) Sangrav Constantin, 

Wojnovits Tima, Gorzskovszky János, Schiff János, Bontilla 
János.

K a r a  v ü k  ó v a  (Bács m.) Kondrád Jakab, Bertran Antal, 
Duhacsek Antal, Verebes Antal.

K a r l o v a  u. p. Beodra (Torontál m,) Rausch Péter, 
Jankelin Sándor, Filosovits Milán. Nikolits Alexa.

K á r o l y  f a l v a  (Temes m.) Benne Nándor, Rausch 
József, Jochim Maxmilián, Schallmaver György.

K a s s a  (ixbauj T.-m.) Paul Tivadar, Paulovits Ágoston, 
Veres Pál, Borzsovits Ignácz, Goldstein Ármin, Noviczky István, 
Dick Ede, Zsatkovits Fde. Troli Oszkár, Zaborszky György, 
Thain Antal, Butkovits Imre, Harsaghy Andor, Márton Ede, 
Csanár Jánoz, Dunav Mária, Lincz Vilmos, Mikitovits Ferencz.

K a t a 1 i n t a l v a : u. p. Béga-Szt.-Györgv Torontál m.) 
Birong Konrád, Avender János, Avendtr Jakab, Schütz József, 

K a tv  m á r  (Bács m.) Tobi József.
K e c s k e m é t  (Pest m.) Rady Pál, Németh József, Rady 

Mihály, Lubv Sándor, Georgicza Vincze, Fajszi Judit. Erdélyi 
Menyhért.

K e ez e l (Pest m.) Hemnert József,
K e gl e v i c s h á z a u. p. Ó-Bessenvö (Torontál m.) Kunst 

József, W olf János.
K e r e s z t e s  u. p. Új-arad (Temes m.) Bier Miklós, Bartl 

Frigyes.
K é r  n y á j a  (Bács m.) Hahn Jakab, Turner Antal, Ben- 

ziítger Ádám.
K é s m á r k  (Szepes m.) Matyasofszky Ferdinánd. Donb- 

rovszky Venczel.
K e s z n i  ez u. p. Hidegkút (Temes m,) Ofreszku Pál. 
K e s z t h e l y  (Zala m.) Gulássy Lajos, Kraft Frigyes, 

Horvátit Teréz.
K é t f é l  u. p. Monostor (Temes m.) Szelinga Jakab, 

Heunert Jakab.
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K e v e r m e  s (Csanád m.j Hárv Pál.
K éz d i v t  s á r h e 1 v (Háromszék m.) Vájná Gábor, Hoft- 

mann Lukács, Janovics Sándor, Kovács Károly.
K i r á l y - H e l m e c z  (Zemplén m.) Zorn Ármin.
K i s - B e c s k e r e k  (Temes m.) Klemencz Mihály, Paul 

Ferencz. Weisz Hermán, Rímért István, Lier Mátyás, Nenador 
Arsza, Auint Dániel.

K i s - C z e l l  (Vas m.) Németh Antal, Kövessy Vilmos.
K i s f a l u d  u. p. Baán (Baranya m.) Schmied Ágoston.
K i s - J é c s a  (Torontál m,) Strausz János, Klaits Jakab, 

Raitz Mátyás, Becher Jakab.
K i s - J e n ő (Arad m.) Misitz György.
Ki s - Ké r  (Bács m.) Deringer Frigyes, Schmiedt Henrik,
K is- K ő s z e g  (Baranya m.) Hang János,
K i s - K u n  Félegyháza (Pest m.) Szomor Aurél. Valesz- 

huzen János.

A f ő n ö k ö k :

Mily fizetést hajlandó adni ?
Mily képzettséget követelt
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.
K i s - K ú n -  H a l a s  (Pest m.) Rumi Szabó Imre, Szabó 

Imre, Mészáros Lajos.
K i s - M a r t o n  (Sopron m.) Gehhard Károly, Gasselseder 

Ede, Stürer János.
K i s - N y á r á d  u. p. Babarcz (Baranva m.) Koch János. 
K i s - O r o s z  (Torontál m.) Martin Miklós, Kiing Mátyás, 

Gajáry Miklós, Szinger József.
K i s - P e r e g  (Arad m.) Frank Miklós.
K i s - S e m  l ak  u. p. Gattaja (Temes m.) Burghard

János,
K i s - S z t . - M i k l ó s  u. p. Uj-Arad (Temes m.) Beer 

Fülöp, Müller József.
K i s - S z t. - P é t e r u. p. Monostor (Temes m,) Kelsch 

Fülöp.
K i s - T  e 1 ek (Csongrád m.) Harmatit János.
K i s - T ó r á k  u. p. Nagy-Tórák (Torontál ni.) Patencz 

Simon, Urszulefku Lázár, Mayer Domonkos, Nedelkó András.
K i s - T ó s z e g  u. p. Nagy-Tószeg (Torontál m.) Hesz 

János, Buchner Antal.
K i s - U j  s z á l l  ás (Jász-Nagy-Kún-Szolnok m.) Lukot- 

kai Béla.
K i s v á r d a (Szabolcs m. Rosenberg Lipót. 
K i s - Z o m b o r  (Torontál m.) Schlier Jakab.
K i s z á c s (Bács m.) Popov Lázár, Jung Károly, Martis 

András.
K l e k  (Torontál m.) Jakab József, Gerner János. 
K l o p o d i a  (Temes m.) Ther Ignácz.
K n é z  (Temes m.) Müller Jakab, Direna Pavel, Berger 

Péter, Duzel Józef, Tilger Frigyes, Gengler Péter.
(Folyt, kűv.)

A budapesti borbély és fodrász ipartestü
let munkaközvetitési rovata.

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 Sehestyéntér 
7. sz. a. van.

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

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

Szerkesztői üzenetek.
R. A. Szalmái'. Levelünknek eddig'már birtokában lesz. It. J .  Neiv- 

York. Levelet vitünk, a melyben tudatik a megrendelt könyvek vétele kö
rüli nehézségeket. Utólag pedig tudakoltuk a postadijt, mely szinte tetemes, 
t. i. 1 frt 75 krt tesz ki, de mindazonáltal kérünk gyors intézkedést. Igen 
szívesen állunk szolgálatára. T. S. Eger. Bocsánatot kell kérnünk, a küldött 
levelező lap éppen 8 nappal később jutott kezeink közzé, mint annak jönni 
kellett volna és igy történt az, hogy kívánságának eleget nem tehettünk, 
most pedig az nagyon nehéz lenne, mert hely nélküli segéd, különösen olyan, 
mely egy előkelő üzletben hasznaiható nincsen, mert az ünnepekre mind
egyik már kisegítést vállalt el. Özv. M.-né Belényes. Cs. L. Tata az elő
fizetési dijakat köszönettel vettük. M. J . B. Gyarmatit. Sok előfordul, a 
minek sajnálatunkra elejét nem vehetjük. Több ily panaszt kapunk. 11. T. 
Zalaszeiltgrót. Még mindig várjuk a beküldött és igen érdekesnek mutat
kozó közlemény folytatását. Punykó Miklós Ullgvár. Hol késik az éji 
homályban.

H I R D E T É S .
Már többször nyilt alkalmam e lap hirdetési rovatában

tej-alabastrom és kristály-üvegből
készült

f o d r á s z - p i p e r e - t á r g y a i m a t
ajánlani és pedig :

Tus-üvegeket lemez-csavarral . . .  1 frt 30 kr. 
Hajpor és haj-kenöcs-tartót . . .  60 »
Olaj- és illatszer-üvegecskét . . . .  80— 40 »
Szétszóró üvegecskét .....................  60 »

» » gömbbel . . 1 frt 50 kr.
Minthogy most azon helyzetben vagyok, hogy 
ezen tárgyakból esetleg mintákat bocsáthatok —  a 
megrendelni szándékozók is rendelkezésére — újból 
felhívom ezen czikkeimre a borbély és fodrász urak 

figyelmét.
Megrendelés esetén a nem tetsző áruk visszavétetnek.

H E R L I N G  A N T A L
üveg-raktára,

Budapest, V. kei*. Váczi-körut 31. sz.

Nyomatott Márkus Samunál, Budapest, Andrássy-ut 12.



Hirdetés.
D R A S K O C Z Y S Á N D O R

s z é k e s p e h é h v A e r ó l

ajánlja

kitűnő illatos borotváló szappanját
jutányos áron.

H E L L  F E R E N C Z  é s  F I A
Budapest, IV. Sebestyén-tér 6. szám.

Ajánlják dúsan felszerelt fűszer, csemege nagybani raktárukat, u. m. tea. rum, cognac, angol-tea, sütemény, francia 
likőrök, lengyel gabona-kömény-szesz, Lejet-féle chocoladé, Domány Józs- aradi csemege-borok, finom csemege sajtok, 
czukor! kávé a legnagyobb választékban a legolcsóbb árakon. Főraktár: Pock J. franczia modorban készült kitűnő 
stiriai p ez sg ő -b o ra ib ó l, a melyeket, mint legalkalmasabb k a rá c s o n y i  és ú jév i "TPU
jegyzett árak szerint becses megrendelések eseten utánvét mellett a legjutányosabban számítunk.

_̂ _x j e g y z é k  k i c s i n y b e n !  e l a d á s r a :
F r a n z ö s i s e h  a d j u s t i r t :

ajándékot, az alant

Carte b la n c h e ...........palaczk frt 1.70
Carte blanche dorée . . .  » » 1-70
G old flasche.................  » » 2.40
R o s é ...............................  » » 2.—
Sport, s e c ......................  » » 2.10
Edelweiss » különlegesség* » » 2.40
I m p e r ia l ......................  » » 2.-

Blanchy & Durand, Sillery Mousseux pal. frt 1 .S0 
Blanchy & Durand .Monopolé* palaczk » 2.20
Créme de Bouzy ........................ » 2.
Grand Vin R o y a l ........................ * * 2.
Grand Vin Napóleon . . . .  » » 2.10

2/o üveg 20 krral több. Ismét eladóknak megfelelő százalék biztosittatik.

Carte blanche de Reims, verpicht palaczk frt 2.20
Cremant r o s é ................................. » » 2.—
Jockey Club, sec .......................  » > 2.20
Vind de C abinet............................  » » 3.—
Henri L a t o u r ................................. » » 1.40



D A N K O V SK Y  ISTV Á N
hajkereskedés és gyár

BUDAPEST, V. kerület, Józseftér 2. szám
a lapaijíi raktár Hajlói és illatszerei!

ú g y m i n t  :

hajfonatok, női hajválasztékok, színházi pa- 
^ r ó k á k  haj- és pamutból.

' ” "...... '  _ g a z d a g  választék

valódi angol gerebenek kartácsok, hajfodoritó-vasak, 
\ és hajsütőgépek, sörtetisztitó-gépek, fodrász-fésűk és 

ollók, fodrász és hengerkefék, parókafejek, pipere berendezések stb stb.

JCülönleg ességek ú ri és női parókákban és félparokúkban.

Hajlánczok és mindennemű hajfonó munkák saját gyárából.

Fodrászoknak ismét eladásra vagy saját használatra különösen ajánlatosak:

Ja v íto tt  tisza-ujlaki bajuszpedrő, brillantine, bandoline, viasz hajkenőesök, dióolaj, h aj

olaj, V in aigre de T oilette, E au  de Q uinine és m ás mindenféle fejm osóviz, szak áltu s, 

hajfestőszer stb. a  legjobb m inőségben és legolcsóbb  áro n  k ap h atók .

Legjobb m in ő s é g ű  borotváláshoz való s z a p p a n  .................................................... leilója  — f r t  6 0  Tér.
K ettős a r c z fe c s l e e n d e z ő ........................................................................................................d a ra b ja  1  „  8 0  „
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