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FODRÁSZOK LAPJA
A MAGYARORSZÁGI BORBÉLYOK, FODRÁSZOK ÉS PÁRÓKAKÉSZITŐK ORSZÁGOS SZAKLAPJA
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Felelős szerhesztö és laptulajdonos Honig Károly fodrász. £ 3 3

Megjelenik minden há 1-án ás lS-án.
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ELŐFIZETÉSI ÁRAK MagyarK ishirdetések: úgymint üzleteladások stb. egyszeri felvétele 2
országra és az osztrák tartókorona. Előfizetőknek 1 kor. 50 fillér. A hirdetési dijak előre
mánvniri'-i • i<\r/ic* Air, 0 a v
beküldendők, mert ellenben nem közöltéinek. Levélbeni megke1 S „ reséseknél v&laszbélyeg melléklendő. - Előfizetési és hirdetési
r elévre 3 K; Negyedévre 1.60 K
dijak, valamint a lap szellemi részére vonatkozó minden közleEgyes szám 30 fillér.
meny a Fodrászok Lapja kiadóhivatalába M.-Vásárhely küldendő

ELŐFIZETÉSI ÁRAK külföldre
Németországba félévenként 3
, >
">ár>!a- f^nctaország, Szerbia
és Románia területére 4 frank
az Egyesült államokba 1 dollár.
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A FODRÁSZ

K O N G R E S S Z U S - ^ kishitiieket és mutassuk meg a tisztes lobogót, a melyre az igazság, becsületes törekvés
A Fodrászok országos kongresszusának
van ráírva.
a kockája el lett vetve akkor, midőn Bányász
Szaktársak, bízzuk a mi hajóinkat, a melyre
Henrik igen tisztelt szaktársunknak a nyílt levele felültünk, azon biztos vezetőinkre, a kik ügyün
megjelent a .Fodrászok Lapjában,“ a mely ket kezükbe vették, mert nem fogunk zátonyra
Miiller Károly, a budapesti ipartestület elnöké kerülni. Komoly vezetőink életbevágó kérdé
nek, általam nagyra becsült barátomnak volt seit megfontolva, oly szilárd alapra fogják le
címezve. Ösmerve Bányász kollegánk őszinte fektetni, a melynek szilárd alapja van, ellenáll
nyilt kérdését, ugyan olyan őszinte választ ka minden viharnak. Önök pedig, kik e munkát
pott Müllertől. Müller az az ember, a ki egész kezdték, fogadják az eddigi munkájukért az
ségét és fáradságát nem kiméivé, lankadatlan összesség hálás köszönetét. Csak előre a kitű
buzgalommal arra törekszik, hogy a fodrász zött cél felé, mert önöké a dicsőség.
ipart arra a magas fokra emelje, a melyen
Tehát el a kongresszusra!
már régebben kellett volna lennie. Tehát igenis
Raminger István,
a válasza az volt, hogy tartsuk meg a kon
nagyváradi Szigligeti-színház fodrásza
gresszust Aradon. Én hiszem, meg vagyok
és sz. o. elnöke.
győződve, hogy a fodrász kongresszus oly im
pozáns lesz, hogy törekvésünk szimpátiára fog
A haj festéséről.
találni az országban mindenütt. Az aradi szak
— Irta; Bányász Henrik. —
társak lelkes fáradozásait meg fogja hálálni az
(VI. folytatás.)
utókor. Budapest és Arad meg tett mindent,
a mi jövőnk érdekében. De most a nagy vidé
Utóbb a természetes szinti hajak sötétítéséről,
ken van a sor. Tartsa minden szaktárs az or illetve a sötét színre való festésről írtam. Jelen folyta
szágban erkölcsi kötelességének, hogy anyagi tásomban az előbb halványított haj festéseinek módjait
akarom ismertetni.
lag is támogasa a kongresszust.
Létkérdés a hajkereskedőnek s igy bennünket is
Ugyan voltak mindig és lesznek kerék igen közelről édekel a szép szőke haj előállítása. Igen
kötői minden modern törekvésnek. Ép ez áll jó eredményeket érhet el a gyakorlott fodrász, ha sötét
a mi iparunknál is. De önök szaktársak, a kik szinü hajakat hidrogén szupperoxid (H2 °2) segítségé
érzik a modern kornak szellőjét és látják a mi vel előbb meghalványit s a halványított, tehát már nem
iparunk eljövetelének egy boldogabb jövőjét, természetes szinü hajat szőkére fest.
Talán nem lesz érdektelen e helyütt a hidrogén
minden erővel, ha harc árán is, oda kell töre szupperáxidról, szakmáink e kitűnő szeréről egy kis
kedni, hogy szaktársainkat egy kalap alá hoz ismertetést adva, értekezésem fonalától eltérek.
zuk. Mert ha egy hatalmas és egy nagy in
A higrogén szupperoxid semmi más, mint oxidált
telligens iparunk össze áll, lehetetlen, hogy ne viz. A víznek kémiai képlete: H2 °. A víznek minden
javíthassunk helyzetünkön. Vigyük magunkkal legkisebb része két légnemű részből áll, az egyik, mely
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bői két rész van, a hidrogén (H2), a másikból egy
rész az oxigén (°)
A vizet bonyolult eljárással oxidálják. Nem szabad
arra gondolni, hogy egyszerűen oxigént nyeleinek el a
vízzel, hogy ezt a képletet nyerjék: H2 °2. Szó sincs
róla, hiszen az a szükséges egy oxigén igy nem volna
leköthető.
A hatás úgy következik be, hogy a viz eme ké
mia alkatánál több oxigénje felszabadul s a haj pig
mentjét (fest anyagát) oxidálja, azaz formálisan elégetve,
azt a kívánt eredményt éri el, mely a haj színének a
halványításában megnyilvánul.
A halványított haj festésénél igen óvatosan kell
eljárnunk. A festésnek csak igen ritka esetben szabad
forrnia, inkább közép-meleg, sőt gyakran csak langyos
festéket szabad használni, mert a hajfesték felfogadó
képessége fokozottabb.
A legalkalmasabb festanyagok: Sumach, Guerzitron. Krapp, előnyösen használható még a Kdtechon,
Blauholz és Sandelholz. Természetesen itt is a fősze
repet a vasvitriol játsza, megjegyzem azonban, hogy
sokkal gyengébb arányban, mint az utóbb irt cikkemben
felvett összeállításban. A festő anyagok összeállításánál
szem előtt kell tartanunk, hogy az egyes festanyagok
minő hatással vannak s abból adni többet a keverék
hez, melynek a kívánt cél elérésében nagyobb a ható
ereje.
Az anilin oxidtiója utján nyert festanyagok a haj
festéseinél a gyakorlatban rossz eredmények folytán
egyáltalán nem nyertek alkalmazást. A textil festésnél,
holis a selyem, gyapot stb. anyagok tartósan felveszik
ezen festanyagokat, igen jó alkalmazást nyernek. A haj
azonban, ha föl is veszi ezen festéket, s ha kezdetben
szép matt színeket mutat is, a levegőn, illetve a napon
igen hamar megfakul.
A legalkalmasabb a következőkben fölemlített fes
tékkel való festésre: az export haj a „decoloré“.
Világos árnyalat elérésére igen alkalmas festékösszeállitás ez :
10 gramm Sumach.
10 „
Guerzitron,
3 „
Vasvitriol,
1 liter viz.
Valamivel sötétebb árnyalat elérésére célhoz ve
zető, ha a festékhez Blauholzextraktot keverünk ilyen
arányban :
10 gramm Sumach,
10 „ Guerzitron,
3 „
Blauholzextrakt,
3 „ Vasvitriol,
1 liter viz.
Vöröses színárnyalatot nyerünk a Krapp hozzá
adásával ilyen arányban :
10 gramm Sumach,
10 „ Guerzitron,
5 „ Krapp,
3 „ Vasvitriol,
1 liter viz.
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Sötétebb vöröses árnyalat elérésénél a festanyag
összeállítása :
10 gramm Sumach,
10 ., Guerzitron,
5 „ Krapp,
3 „ Blauholzextrakt,
5 „ Vasvitriol,
1 liter viz.
Fönt nevezett festanyagokat edényben feloldunk.
A viz ha forr, a gondosan megtisztított hajat megnedvesitett állapotban bemártjuk. Nem szabad sokáig bent
tartani a hajat, mert ez könnyen tulfestődéshez vezet
het. A halványozott haj ugyanis hamarább veszi fel a
festanyagokat, mint a természetes szinü hajak.
Azonosan eredményhez vezet az a mód is, a
mikor az 50° ra lehűlt festékbe tesszük a hajat s innen
kivéve, tiszta forró vízbe juttatjuk érvényre a festékek
ható erejét. Ez utóbbi mód nagy gyakorlottságot igé
nyel, ámde eredménye busásan viszonozza a fáradságot.
(Folyt, köv.)

BUDAPESTI LEVÉL.
Ha hihetünk egy kiváló pesti kollegának, minálunk
a legjobban megy a dolguk a fodrászoknak. Adja az
Isten, úgy legyen. Minálunk a kiváló kollega szerint
nincsenek problémák, nincsenek elérendő célok; azért
senki sem fog hazafiatlansággal vádolni, ha hazánk
határain túl lévő fodrász kollégáinkra tekintünk, hogy
a müveit külföldön milyen problémák foglalkoztassák
a fodrászokat. Hogy milyen célok elérésére töreksze
nek, csak egy kis kóstolót adhatunk belőle szaktársa
inknak, a mely elmélkedésre ad alkalmat.
Nézzük csak meg a müveit külföldi fodrászok
vezetőit, a kik nagyot alkottak és alkotnak még ma is.
Ott nem nézik, hogy udvari vagy kamarai fodrász, vagy
tudja a jó Isten, hogy melyik arisztokratának kegyeltje,
örömest megjelenik minden fodrász mozgalomnál, a
mely a közcél javára szolgál, s tevékenykedik, tanit,
oktat és igyekszik a kartársi szeretetet ápolni, s mivel
az igazság törvénye is úgy hozza magával. Miért nincs
meg ez nálunk is? Hiszen sok jeles fodrászaink van
nak különösen Budapesten. De azért még a fodrász
ipartestület felé se néznek. Talán féltékenyek a tudá
sukra, vagy pedig kicsinységből távol tartják magukat
minden nemes intézménytől, a mely iparunknak javára
szolgálna.
Engcdelmet kérek, de ezen hazafiatlan és ósdi
szokását tegyék a lomtárba. Lépjenek ki nyíltan és
őszintén szaktásaink elé, mert hidjék meg, nem fognak
prezstizséjükből semmit sem veszíteni, sőt még káruk
sem lesz belőle. Hanem igenis, a magyar fodrászok
ezrei szeretettel és szimpátiájukkal fogják körülövezni,
ha mindnyájunkért és a közjóért fognak cselekedni, a
mint ezt a külföldi példák is eklatánsán bizonyítják.
Most a legalkalmasabb pillanat, hogy nagy fod
rászaink helyre pótolják, a mit évtizedek óta mulasz
tottak. Az aradi országos fodrászkongresszusunkon
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igyekezzenek oda hatni, módot nyújtani és tekintélyü
ket latba vetni, hogy a jelenlegi ipartörvénynek sok
tekintetben elavult rendelkezéseit megváltoztassuk és a
jelenlegi kor igényeinek és követelményeinek megfelelő
rendelkezéseit pótoljuk. A mai kereskedelmi kormány
méltányolni fogja a fodrász-iparosok évtizedes kíván
ságait.
Ebben az irányban látnám jónak, hogy nagyjaink
fogjanak bajtársi kezet és a hozzáfűzött óhajok mielőbb
valóra váljanak.
Pesti fodrász.
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adást tartott a hajról és hajmunkáról és bemutatta a
folyamatba lévő munkákat.
A főispán szívélyes búcsút veit a haladni vágy6
fodrászoktól.

Eddig nem is ismerték, sőt saját magunk sem
voltunk tisztában, hogy miért használjuk ezt a szót,
hogy „Fodrász“ mert általánosságban ezt a szót még
ma is csak bitoroljuk. Node ne csüggedjünk, mert
Nagyváradon nemsokára azok leszünk és ha minden
kultur város igyekszik megcsinálni ezt a nekünk oly
kedves, de főképpen hasznos szakiskolát, akkor ennek
NAGYVÁRAD.
elvégzése után jogosan használhatjuk mi ezt a szót,
hogy „Fodrász*.
Hlatky főispán látogatása a borbélyok
Nagyváradon nemsokára véget ér az első tovább
szaktanfolyamán.
képző tanfolyam és 22 hallgató, vegyesen főnökök és
A nagyváradi borbélyiparosok továbbképző tan segédek, sőt egy pár főnök neje is megtanulja és mit
folyama, amely Ramnűnger István szakprofesszor veze tanult fodrászok hagyják el az iskolát.
tésével nehány héttel ezelőtt indult meg, a borbélyok
A második tanfolyamon a „női fodrászatára
akadémiájában hetenkint két estén át pompás hajfo- kerül a sor, és erre is már annyi hallgatója van
doritási, frizura-, paróka-, hajbetét-, álbajusz-munkán szeretett tanárunknak Ramminget Istvánnak, hogy csak
dolgozik az ambiciózus nagyváradi fodrász, a ki legyen elég szellemi ereje tanítani, mert neki köszön
ezen az utón jut el itt a maga iparának fejlettebb hetünk mindent, hiszen az ő fáradsága nélkül ott
kultúrájához, a hajmunkához. Nagyváradon kívül az volnánk ma is, ahol 10 evvel ezelőtt. De ő kezébe
egész országban nincs ilyen nívójú fodrásziskola, kivéve vette és azt mondotta, hogy kell lenni szakiskolának
Budapestet, ami Nagyvárad életéhez igen érdekes és és lett is, megmutatta, hogy nem csak szóval, hanem
jellemző dokumentum.
tettel is lehet dolgozni. Mi segédek egy mulatságunk
A fodrásziskolának igen előkelő vendége volt: ból kifolyólag megmaradt 100 koronánkra Ramminger
az ipariskola jeles igazgatójának, Szücs Izsónak a azt mondta, adjátok ide fiuk a szakiskolánk alapjára,,
meghívására megjelent ott este 9 óra tájban Hlatky mely összeget mi szó nélkül adtunk az alapra. Annak
Endre, Nagyvárad város főispánja, Lukács Ödön vá egyéve és ma már büszkén tekintünk erre a miire,
rosi tanácsos kiséretében, hogy az érdekes intézmény melynek létrehozásában nekünk is van egy kis részünk.
De büszkén tekintünk szeretett tanárunkra is, erre a
nyel megismerkedjen.
A vendégek, akiket Sziics Izsó igazgató fogadott, modern, becsületes szivü emberre aki megvívta a
előbb az ipariskola tanári szobájába látogattak el, harcot a haladás és a maradás körül, és kívánjuk is
amely a maga kis méretei dacára rendkívül gazdag szivünkből, hogy még sok éveken keresztül legyen
és érdekes tanszermúzeum. Innen indultak föl Ram- vezérünk. Adjon az ég minden városnak egy ilyen
minger mester növendékeinek a meglátogatására. Az embert, hiszen akkor fodrász iparunk szépen fel
osztály éppen munkában volt, amikor a vendégek be fog virágozni.
H. Csorba Béla.
toppantak. Huszonegyen huszonegyféle művön dol
goztak. Az egyik sorban a parókakészités sokféle magas
stádiumai folytak. Egy sarokban az egyik fodrász
segéd bőhajzatu modelljén az elképzelhető összes
Apróságok a párisi szaklapból.
frizurákat megcsinálta, újra komponálta. A tanár asztalán
A „jupe-culotte", a nadrágszoknya megjelent a
az elméleti oktatáshoz szükséges anyag: különböző
fajtájú haj és ázsiai angorakecskeszőr mutatta, meny ,,Comedie-Frangais“ színpadán és az Anteniln lóverse
nyire alapos és komoly tanulmány tere lehet a fodrász nyeken, nekünk is el kell rémülnünk azon változásokra,
melyet ezen uj divat hozand. Többé-kevésbbé a kele
tudomány.
A belépő vendégeket Szűcs Izsó igazgató kala ties, közelebbről a török motívumok fognak szerepelni
uzolta és formás beszédben üdvözölte Hlatky főispánt, az uj divatu frizuráknál. A török nők még ma sem
aki válaszában hangsúlyozta, mennyire fontosnak és szabadultak föl teljesen a hárem élet tradicionális szo
becsesnek tartja ezt a kis intézményt, amely nemcsak kásaitól, igy többek között még ma is igen nagy gon
a benne működők egyéni érdekeit szolgálja, hanem dot fordítanak frizurájuk elkészítésére. Már az idei
magasabb állami érdekeket is szolgál, amikor előre- saison divat frizurái díszítésére turbánszeriien alkal
viszi az ipart. Biztosította a tanfolyam vezetőjét, hogy mazott szallagot, gyöngyökkel és ékköveket alkalmaz
ez a látogatás megerősítette szimpátiáját az iskola iránt, tunk. A török, általában a keleti hölgyek élénkebben
amelyet a szükséghez és a lehetőségekhez képest támo foglalkoznak a férfiak meghódításával, bizonyos tehát,
hogy nem alaptalan hölgyeink öröme, a mikor ezen
gatni fog.
Ezután Rammingcr István érdekes elméleti elő igen előnyös uj divatu frizurákkal kedveskedünk.
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A kínai haj. Mandzsúriában a pestis dühöng, a
kicsiny hitüek megijedtek a pusztító betegségnek, a
kínai hajszálak behozatalának eshetőségétől. Metchsnikoff, a párisi Pauster intézet nagytudományu bakteri
ológusa megnyugtatólag nyilatkozott. A kínai hajat
szilfur fürdőkben ha áztatják, a betegséget okozó bak
tériumok mind elpusztulnak. A kereskedelembe jövő
kínai hajat pedig csakis igy preperálva használhatjuk.
A párisi nagy fodrászok már régebben vasár
nap egész nap nyitva tartották üzletüket s hétfőn egész
napi munkaszünetet tartanak. A hétfőt azután szóra
kozva tanulással, önművelésükkel töltik. Miután hétfőn
a nagy múzeumok s képtárak zárva vannak, küldöttségileg tisztelegve járultak a kultuszminisztérium elé,
hogy lehetővé tegye számukra a múzeumok s kép
táraknak ezen napon való megtekintését. A miniszter
megígérte, hogy ezen művészi ambíciók sugalta kéré
süknek eleget fog tenni.
Bányász Henrik.

KÜLFÖLDI SZEMLE.

Berlin. A paróka készítők és fodrászok egyesü
letének jelentése. A berlini fodrász és parókakészitők
egyesülete április hó 9-én, virágvasárnapon este 7 óra
kor az iparosokháza nagytermében, a fényes, nagy
dísztermében előkelő ünnepélyt rendez. A legkiválóbb
hajmunka újdonságok lesznek láthatók ezen az ünne
pélyen, a mely már előre is leköti a nagy közönség
figyelmét. A legfőbb újdonság a következő lesz: Élő
képek a megfelelő ruházattal. I. kép. Udvari kör. XVI.
Lajos francia király korából. II. kép. A királynők cso
portja. A jegyek ára egy márka. Kaphatók a nagyobb
fodrászüzletekben. Az ünnepély iránt egész Berlin vá
rosában nagy érdeklődés mutatkozik a fodrász körökben.
Drezda. A drezdai fodrász egyesület az elmúlt
hónapban gyönyörű szép fodrász diszestélyt rendezett
az iparcsarnok nagytermében, a mely zsúfolásig meg
telt a legelőkelőbb közönséggel. Az ünnepélyen részt
vett a drezdai női fodrászegyesület is, a melyet 1724FODRÁSZ NAPTÁR
ben alapítottak meg. A fésülésben részt vettek a fod
megjelent, ne mulassza el egy szaktárs se megszerezni. rászok legelőkelőbb tagjai. A hajfésülés után az elnök
Fodrász naptárt 70 fillér bélyeg ellenében bárhová meg szólalt fel s meleg szavakkal üdvözölte a megjelent
küldjük.
vendégeket. Különösen mélyen átérzett jókívánságokat
Részletesen hozza az országos kongresszus ter mondott a fodrász egyesület fennmaradására és virág
vezetét. Azután lapunk szerkesztőjének külföldi útját
Írja le. Továbbá a szakcikkek közül kiemelendő a bo zására vonatkozólag. A drezdai egészségügyi világ
rotváknak művésziesen való lehúzása és jó karban tar kiállítást ez évben tartják meg, ugyanekkor nagy
tásának elsajátítása, stb.
nemzetközi és nemzeti látványos fésülés is lesz díja
A Fodrász naptár megrendelhető a Fodrászok zásokkal. E dijakat a legjobb hajmunka készítők,
Lapja kiadóhivatalában, Maros-Vásárhely.
mellszobrok és fodrász-szakirodalmi munkák fogják
elnyerni. A következő dijak vannak kitűzve: Arany
tisztcletkereszt, arany érdemrend, ezüst érdemrend,
— Olvasóinkhoz! Tisztelettel kérjük azokat a bronz érdemrend, 2 drb érdemoklevél. A fésülés: mo
szaktársakat, a kiknek előfizetése lejárt, hogy újítsák dern. A nemzetközi fésülésben 300 M., 100 M. és 50
meg a lap megrendelését. Lapunk költséges előállitása M. dijak vannak kitűzve, ezenkívül arany, ezüst és
nem engedi meg, hogy dijtalanul küldjük a lapot. bronzérdemrend. Itt kétféle fésülés lesz. Először a mo
Lapunk jövő számát csak azoknak küldjük meg, a kik dern fésülés mindenféle változataiban fog előfordulni
az előfizetési megújították, vagy nem hátrálékosok.
a divat külömböző neme szerint. Másodszor a törté
nelmi fésülés szerepel, azaz a mű t kiváló alakjait mu
tatják be a megfelelő hajviselettel.
KARTELL.
Bécs. A fodrász és paróka-készitők egyesületének
A „Magyar Ipar“, az országos iparegyesület heti
közlönye március 26. számában komolyan foglalkozik segély-pénztára nagy gyűlést tartott március hó 9-én a
a kartell kérdéssel. Minket fodrászokat közelebbről régi tanácsház nagytermében. A következő tárgyak vol
érdekel. Talán egy iparágnak sincs olyan égető szük tak napirenden. Az elnök jelentése az 1910. évről s az
sége erre, mint a mi árva iparunknak. A kartell kér egylet munkásságáról. Számadás Az 1910. évben 11
dést következőleg ismerteti a „Magyar Iparba*' Kaszab ezer 402 betegnap fordult elő. Az elmúlt esztendőben
Aladár:
1. A kartellkérdés Magyarországra nézve külön meghalt 33 egyleti tag. Kifizettek betegsegélyezési díj
ban, orvosoknak és gyógyszerekért, továbbá fürdőkre,
törvénynyel szabályoztassék.
2. E törvény engedje meg a kartellek alakítását kórház költségre és temetési költségekre 42 ezer koro
azzal a föltétellel, hogy a megállapodásaikat — bármely nát. Az évi bevétel pedig 60 ezer 9(51 korona vöt az
tormában jöttek azok létre — a kormánynak bemu
1910. évben. A Ferencz József menedékhelyen Kirtassák
3 Úgy az áremelés megengedhető voltát, mint chenbergben 807 beteg napot töltött 33 beteg fodrász.
azt, hogy a kartellbeli megállapodások nem sértenek-e A gyűlés megengedte, hogy az elöljáróság esetleg kisközérdeket, a fölállítandó kartellhivatal mérlegelje. E sebb, jelentéktelen változtatásokat tegyen az alapsza
hivatal úgy állandóan alkalmazott állami tisztviselők bályokon, ha a felső hatóság ezt úgy kívánja. Ezt meg
ből, kik a bírói és a kereskedelmi minisztérium lét
számából nevezendők ki, továbbá egy szaktanácsból teheti az egylet elöljárósága saját hatáskörében is. Ez
álljon, melynek tagjai az ipar és a kereskedelmi érde után azt a határozatot hozták, hogy azok a tagok, a
keltségek köréből a kereskedelmi és iparkamarák által kik eddig önként léptek be az egyesületbe, különválva,
választandók.
külön szakegyesületet képezzenek. Erre a célra az alap-
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tőkéből 3500 koronát engedtek át az uj szakosztálynak.
Egy uj ajánlat következett,\ a melynél fogva a beteg
napidiját 3 koronáról 4 koronára emeljék fel. Ez az
indítvány elhalasztást szenvedett, mivel nem volt előre
kitűzve a napirenden.

— Nyugdíj-ügyünk. A mai viszonyok közt,
midőn minden ember arra törekszik, hogy munkaképtelen napjaiban némi támasza legyen, mely megmenti
az éhenhalástól vagy a koldusbottól, csak mi iparosok,
főleg a borbély és fodrász iparosok vesszük oly felü
letesen ezen ügyet, pedig mily boldog érzés fogja el
teljes valónkat gondolatban is, hogy családunk, illetve
fodrászok köréből.
magunk nem leszünk könyöradományokra rászorulva.
(Az alanti közleményekért Gáspár Géza fodrász felel.) Ennek pedig egy megoldása volna, ha az augusztusi
Antal Dezső kollegánk elhalálozása alkalmával kongresszus megalakítaná az országos borbély és fod
koszorúra gyűjtést indítottunk, a mi eredményre is ve rász nyugdij-egyesiilelct, még pedig szerény nézetem
zetett, de szó nélkül nem hagyhatom Slemmer Károly szerint a következőkép: Magyarországon legkevesebb
zalaegerszegi fodrász kontárnak azon inkollegiális eljá 8—9 ezer borbély és fodrász van, tehát részvénytársa
rását, a mikor megkértem, adakozzon a koszorú költ sági alapon kibocsájt 5000 részvényt, egy darab 100
ségeihez ; nem tette meg. a kinek 70 -8 0 ezer korona korona, egy éven belli! három meghatározott részletben
értékű vagyona van, piros arccal, megszégyenítve kel fizetendő, mely tiz év alatt 4% mellett körülbelül
lett kijöjjek tőle. Minden kollegám elitélte Slemmer ur 800.000 korona, és mondjuk, hogy 5000 tag jelent
kezik, a díjtétel hetenkint 60, 80 fillér és 1 korona.
eljárását. És ő az egyedüli Zalaegerszegen, a ki legÁtlag véve minden tag 52 koronát fizet egy évben,
csunyább versenyt űzi iparunkban és 6 koronáért bo
rotvál egy évre, mint egy napszámos, ha kell, házhoz tehát 5000 tag egy évben 250.000 koronát fizet, tiz év
alatt csak a tagdíj 2 600.000 korona kamat nélkül
is elmegy érte. Slemmer borbély-kontárnak eljárását a
Tehát
.10 év múlva majd 4 000.000 korona alaptőkével
magyarországi szaktársak elbírálására bízom.
rendelkezne nyugdíj-egyesületünk, nem számítva az idő
Gáspár Géza fodrász, Zalaegerszeg.
közben jelentkező tagokat. És ha 10 év után 5—6%-a
a tagoknak nyugdíjra szorulna, 1 korona heti tagság
után 700 korona, 15 év után 900, 20 év után 1100
KARCZOL AT OK.
25 év után 1300 és 30 év után 1600 korona évi nyug
dijat élvezne Halál esetén kapjon az özvegy 10 év után
Irta: Polcz Sándor.
50'Vo,
15 év után 60%, 20 év után 70y0, 25 év után
— Megtörtént esetek. —
85% és 30 év után teljes nyugdijat, ha legalább is 25
Néhai való, jó tanító mesterem nagyon korrekt,
évig hitestársa volt az elhunytnak, ha nem, úgy csak
önérzetes ember volt. Beállít egyszer az üzletbe egy 75% nyugdíjra jogosult. Ha a tag 5 éven belül meg
fiatalosra kipiperézett hölgy a fiával és kínálja a fiát szünteti a fizetéseket, úgy elveszíti a befizetett összeget,
borbély inasnak a kire épen szükség is volt. Nagy bő de ha 5 év után, de tiz éven belül szüntetné meg a
beszédüséggel ajánlotta a fiát a hölgy, a mig a végén befizetéseket, úgy a befizetett összeg 60% a vissza
ki vágta a rezet, mondván: „Tetszik tudni, volt ez már fizetendő. Ezen tervezet szerint életképes volna nyugdíjszabó, suszter, lakatos és asztalos inas, de seholsem egyesületünk, mert a befizetett tagdijak és tőke tiz év
tartották, mert a fiú egy kissé bolond, hát gondoltam, után képes minden nehézség nélkül a tagok 10%-ának
hogy jó lesz borbélynak". így beszélt őnagysága, de is nyugdijat adni. T. szaktársak, itt az alkalom, a mit
többet nem szólhatott, de amit kapott, azt nem tette már rég vártunk, tartsunk össze, alapítsuk meg a jö
ki az ablakába.
vőnket. ha mi tán nem is élvezhetjük teljességében
*
munkánknak gyümölcsét, legalább gyermekeink, illetve’
Nur Amerikanisc/i. Hogy hol történt meg és kivel, utódaink hálával gondolnak reánk és örök emlék marad
nem árulom el. Sietve jött az üzletbe egy szép bajuszu
Nadasai Nándor. (Csáktornya.)
tüzérkapitány, különben nagyon barátságos ember és
szólt: ,,Also, schnell, nur Amerikanisch !k< A kollégám
hozzáfogott, gyorsan leborotválta, felteszi a bajusz
vasat, de közben mindig beszélgettek, veszi a vasat
és mint aki biztos a dolgában, befogja a fél bajuszt a
— A m agyarországi droguisták szer
vas közé, de egy pillanat múlva a szaktárs kapitányt,
vasat ott hagyva, usdi, ki az ajtón. Azt hittük hirtelen vezkednek a borbélyok ellen. Mint Bu
rosszul lett, oda megyek, hát látom a kapitánynak dapestről biztos forrásból értesülünk, a dro
csak fél bajusza van az arcán, a másik fele a földön guisták nagy mozgalmat indítottak, hogy tilfüstölög. Szerencsére Kedélyes ember volt a kapitány tassák. el a borbélyokat és fodrászokat a koz
ur és úgy elkezdett nevetni, hogy a könnyei folytak metikai és pipere cikkek árusításától.
és csakis ismételte: „Nur Amerikanisch! nur Amerika
A junius hó 4. és 5-én megtartandó dronisch !“ Rajta is maradt a kollegán, nem is hívtuk guista országos nagy gyűlésükön tárgysorozatba
máskép : nur Amerikanisch !
fel is vették, hogy a fodrászokat rendszabá

Fodrász hírek az országban.

lyozzák meg. Hát ez tisztán arcul csapása a
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fodrász iparnak. Nekünk fodrászoknak törvé
nyes engedélyünk van arra, hogy kozmetikai
cikkeket árulhassunk.
A droguisták ezen arogáns falánkságukat
visszautasítjuk és orruk alá fogunk koppintani,
ha kenyerünk ellen törnek.
Szaktársak, hát lehet ezt tűrni, hogy az
utolsó falat kenyeret is kivegyék szájunkból és
akkor se mozdulunk, a mikor házunk felett ég
a tető. Itt nincs más mód, mint minden vá
rosba a fodrászok a legsürgősebben szervez
kedjenek és alakítsanak szövetséget és képvi
seltessék magukat az országos fodrász nagy
gyűlésen. Minden áldozatot meg kell hozzunk
jövőnk érdekében. Félre kell tenni mindenféle
konkurrens üzleti féltékenységet és igazi kar
társhoz illő tiszta lélekkel fogjunkbaráti kezet,
mert ha eggyé tömörülünk, jövőnk lesz és bát
ran szembenézünk még a méregkeverőkkel is.
Ellenben elbukunk !
— Alapszabály jóváhagyás. A kereske
delemügyi m. kir. miniszter az aradi borbélyés fodrász mesterek szövetségének az ősszel
felterjesztett alapszabályait folyó évi március
3-án jóváhagyta.

7. szám.

társakat, a kik fáradságot nem kiméivé, igyekeztek a
kötelességük teljes érzületében támogatni, hogy a jelen
legi mostoha viszonyoknak egy uj irányt adjunk. Hiszen
nincsen egy iparág sem, mely annyira ki lenne téve a
lekicsinylésnek és bizonytalanságnak, mint éppen a
miénk. Éppen ezért azok a nagy feladatok és alkotások,
a mik ránk várnak, minden szaktársnak erkölcsi köte
lességévé teszik, hogy támogassák lapunkat. A Fodrászok
Lapja ezután is a legnagyobb erőmegfeszitéssel ftigetlenül fog küzdeni azon jogokért, melyek minket,
fodrászokat megilletnek. Azon bizalmat, melyet szeretett
szaktársaink belénk helyeztek, igyekezni fogunk jövőre
is kiérdemelni.
Fodrászok Lapja“
szerkesztősége.

— A budapesti fogtechnikusok ipartestületének
elnöke nyilatkozata a borbélyokról: A Budapesten meg
jelenő „A Nap“ cimü újság március 23. számában
a fogtechnikusok elnöke a többek között azt mondja,
hogy a fogtechnikusi kar — sajnos — tele van szemét
elemekkel, kétes exisztenciákkal, a kik borbélyokból föl
csapnak fogtechnikusoknak. — Szegény tatár, hát egy
erkölcsi ipartestület elnöke igy kell nyilatkozzon egy
becsületes iparágról ? Hiszen a mikor a borbélyok űzték
a fogászati mesterséget, nem történt annyi szerencsét
— Sátoraljaújhely. Lapunk tudósítója írja, hogy lenség a fogakkal, mint most, a kétes exisztenciáju fogc hó 20-án az ipartestület helységében gyűlést tartot technikusok korában. Ezen Ízléstelen kijelen•ést egy
tak. A gyűlésen egyhangúlag elhatározták, hogy meg testület vezetőjétől nem vártuk. Jegyezze meg magának
alakítják a fodrász mesterek szakcsoportját. Elnöknek Barna Izidor uraság, ha nyilvánosan akar szerepein',
megválasztották Lovászi Istvánt, alelnöknck Révész kérjen egy jobbérzésü fogtechnikus inas kollegájától
Simont, jegyzőnek Fantoni Bélát, pénztárosnak Kosa tanácsot és ne sértegessen.
— Egy fodrász mester jubileuma. Tordáról
Bélát és ellenőrnek Stercz Jenőt és Romancsák Andort.
A szakcsoport elhatározta, hogy augusztus 21., 22. és Írják lapunknak, hogy az ottani szaktársak április hó
23-án megtai tandó borbély és fodrász kongresszusra, 3-án nagy ünnepre készülnek. A tordaaranyos megyei
mint a szakcsoport hivatalos megbízottját, Révész Si fodrász szövetség elnöke, Baumgertner Ferencz fod
mont küldi ki és a kongresszus elöleges költségei rász mester borbély és fodrász mesterségének 40 éves
fedezésére 20 koronát szavazlak meg. Ezen szervezke évfordulóját ünnepli. Ezen alkalommal a tordaaranyos
désükről értesítik a Zempléni vármegye területén levő megyei szaktársak a kiváló tehetségű fodrász mester
összes fodrász és borbély mestereket és csatlakozásra kollégánkat ünnepély keretében fogják üdvözölni.
hívják fel. Erre vonatkozólag folyó évi május hó 8 án
— Nagykanizsa. Innen irja tudósitónk, hogy az
egy megtartandó gyűlésre hívják össze Zempléni vár ipartestület helyiségében a nagykanizsai fodrászok gyű
megyei összes szaktársakat Sátoraljaújhelyre, a melyen lést tartottak, melyen a következő jegyzőkönyv vétetett
szóvá lesz téve az országos fodrász egyesület létesí fel: Schveicer József kéri a megjelent tagtársakat,
tése, nyugdíjügyünk, szakiskola, áruszövetkezet stb. hogy állapítsanak meg egy árszabályt, melyet már évek
sok más iparunkat védő és jövőnket biztositó intéz óta sürget egy pár modernül gondolkozó mester. Te
mények létesítése. Egyben felhívják figyelmüket szak kintve azonban, hogy a borbélymesterek egy része
társaiknak, hogy fizessenek elő a Fodrászok Szaklap Nagykanizsán épp úgy, mint az ország többi városai
jára Marosvásárhelyt. Ezen szaklap teljes képét nyújtja ban, konzervatív gondolkodású, ennek keresztülvitele
az országosan megindult mozgalmunknak és minden lehetetlennek látszik. Nem akarom az illető borbély
nemű iparunkat illető dolgokról tájékoztat.
mesterek nevét pellengére állítani, jóllehet maradiságuFantoni Béla jegyző.
kért megérdemelnék, mert nem bírják felfogni helyzetük
— 1910. április 1. Ma egy éve bocsátottuk sivárságát és igy tudásuk abban merül ki. hogy milyen
szárnyra a „Fodrászok Lapját" abban a reményben, uton-módon csalhassák el egyik-másik szaktársuk ven
hogy a magyarországi borbélyok és fodrászok jólétét, dégeit, természetes — olcsóbb ajánlattal. Az értekezlet
a fodrász ipar előmenetelét előmozdítsuk. A kitűzött második pontja: A záróra szabályozása. Még 1910 ben
adónkban nem is csalódtunk. Szerénységünk nem bevezették az itteni borbély mesterek a következő zár
engedi, hogy ezen rövid idő alatt is már elért sikere óra rendszert: Reggel nyitás 7 óra. esti zárás 8 óra.
ket bonczolgassuk. De igenis, köszönet illeti azon szak Ünnepnapon déli 12 órai zárás. Minden nap déli 12
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órától egy óráig az üzletek zárva vannak. Most, hogy
évéken keresztül a záróra nagyszerűen bevált, akad egy
borbély mester, ki akként akar tőkét gyűjteni, hogy
a déli zárórát nem tartja meg. — Elhatároztatott,
hogy a zaróra pontos betartására a segédek fognak
felügyelni. Több tárgy nem lévén, az ülés bezárult.
Bródy Ignácz.
— Folytatólagos nyilvános elszámolási kimu
tatás. Az országos fodrász-kongresszus rendezőségének
nyilvános elszámolása bevételeiről és kiadásairól 1911.
február 15-től március 15-ig. Bevétel: Szegedi borbély,
fodrász és fésűs szakosztály K 20, Borbély és fodrász
szakcsoport Uj-Verbász 10, Reinhardt Antal fodrász
Arad 5, nagyszalontai fodrászok 25, Kohl János NémetBogsán 2, Borbély és fodrász szakosztály Esztergom
5, szászvárosi ipartestület 15. Összeg 82 kor., előbbi
bevétel 329 24 kor., összesen 411*24 korona. Újabb
kiadások: Bélyegekre 1*41, 2 kis könyv 0 20, irógépdij
172, egy postacsomag küldése (nyomtatványok) 0 72,
kézbesítési dijak 0 24, levélpapír 00 4 K. Összeg 4*33
kor., előbbi kiadás 94*85 kor., összesen 9919 korona.
Maradvány 31205, kiadás 099 19, egyenleg 411*24 K.
Zombori Gyula ellenőr.
Zimmer Miklós pénztáros.
— Tisztelt Kartársak! Mély sajnálattal kell
tapasztalnunk, hogy egyedül csak a borbély és fod
rász iparág áll szervezetlenül az országban. Az utolsó
percben, mikor érezzük fájdalmaink és sérelmeink leg
nagyobb súlyát, kérjük szaktársainkat, tartsák erkölcsi
kötelességüknek azt, hogy jöjjenek el az országos fod
rász kongresszusra, vagy ha maguk nem jöhetnek,
akkor másokat buzdítsanak a részvételre saját érde
kükben. Ne feledjék el soha azt, hogy az egyesülés
ben van az erő.
— Fodrász-kongresszus. Az aradi fodrászkongresszss előleges költségei fedezésére újabban a
kővetkező szaktársak adományoztak: Árvay István Szatmár 2 K, Egerből Wilhelm Lőrincz, Halasi János, Papp
Sándor 3 —3 K, Rapcsák Sándor, Martinesz Antal.
Boknyik Lajos, Borsos Jenő 2—2 K, Juhász József,
Kronberger Balázs, Urbán Józsefi Cselkó Sándor 1— 1
koronát. Az utóbbi gyűjtésünk 43 K 90 fill. Összesen
66 korona 90 fillér.
— Csíkszereda. Fekete Vilmos kartársunktól
kapjuk ezen panaszos sorokat. Tudniillik Vinler D. H.
budapesti illatszer kereskedőnek utazója a napokban
felkereste Csíkszeredában a fodrász üzleteket. — Le
het talán kevés szerencsével. Ezen utazó nem elégedett
meg a kívánt eredménnyel, mert elment a nyilvános
ház tulajdonosához és annak árjegyzék szerint jelzett
árban illatszert és piperecikkeket adott el, minek követ
keztében ezáltal tetemes károkat okozott a Csíkszeredái
fodrászoknak.
Szaktársak, kisérjük figyelemmel azon fodrász cég
kereskedők utazóit, kik privát helyekre is betolakodnak
és eladnak, mert ezzel nagy károkat okoznak a fodrá
szoknak Szíveskedjenek szaktársáink az ilyen eseteket
lapunkhoz bejelenteni, mi radikálisan visszafogjuk uta
sítani ezen cégek kapzsiságait, a melynek a legjobb
orvossága a bojkott.

— Mátyás Géza marosvásárhelyi fodrászt várat
lanul súlyos csapás érte. Viruló szép fiatal neje hirte
len elhunyt. A temetésen a marosvásárhelyi fodrászok
testületileg részt vettek és egy szép koszorút helyez
tek a fiatalon elhalt* asszony koporsójára. *
— Halálozás Antal Dezső zalaszentgróti borbély
és fodrász mester meghalt a zalaegerszegi kórházban.
Feleségén kívül két kis árvát hagyott maga után. A
zalaegerszegi fodrászok szaktársuknak tisztelete jeléül
mind ismeretlen szaktársuknak, koszorút helyeztek
ravatalára és temetésén megjelentek.
— Lábizzadás elleni szer. Ma az emberiség
nek legalább 80%-a lábizzadásban szenved. Szaktár
saink nagy szolgálatot tesznek, ha ezen kellemetlen
bajtól megszabadítják a szenvedő emberiséget. Az or
szágban több, mint 2000 borbély és fodrász üzletbe
van bevezetve a Hevesy féle Velence, fehérmegyei
„Jégpor1'. Mindazon szaktársak, a kik még nem vezet
ték be az üzletükbe a „Jégport", ne mulasszák el be
vezetni, mert ezáltal jövedelmi forrásukat gyarapítják.
A „Jégpor" készítője igen szép reklam-plakátokat küld
úgy, hogy a vendégnek önként megakad a szeme rajta
és a kinek izzad a Iába, feltétlen állandóan használni
fogja, a melyet több ezer elismerő levél bizonyít. He
vesy szaktársunk ezen ..Jégpor" forgalombahozásával
humánus missziót is teljesít, mert minden doboz eladá
sánál egy fillért juttat a megalakítandó országos fod
rász nyugdijegyesület javára. Hirdetése lapunk hirde
tési rovatában olvasható.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
Cs. M. ("Szeged.) Becses sorait örömmel vettük.
Szives ígéretét várni fogjuk. Üdv.
G.
K (Pápa.) Az országos fodrászkongresszusra
vonatkozó mindennemű megkeresések IpartesUilet Arad
cimzendők.
Többeknek Aáegkereséseiknél válaszbélyeg mel
léklendő.

Helyközvetitési rovat
a Fodrászok Lapjával
Az ,.Üres helyek“ \agy „Helyet keresők* hirdetési rovata előíizetőinknek díjtalan, nem előfizető mesterek 80 fiiért, segéde;
cs t inulók 40 fillért fizetnek,-amelv előre beküldendő (esetleg
bélyegben i s )

Üres helyek.
*22—24 éves, intelligens borbély-segéd, a ki jobb
üzletekbe szervírozott, április 5 éré belépésre kerestetik.
Fizetése 24 korona, teljes ellátás, mellékes 74 koronáié*,
3 kijáró vendég. Hajfonatokat feltétlenül kell csinálni.
Cim Szép János Kiskunhalas.
Jó munkás borbély-segéd állandó alkalmazásra fel
vétetik. Havi fizetés 26 30 koronáig és ellátás. Cim
Szabadíts Jenő Miskolcz.
22 éven felüli borbély segédet keresek. Féltél le
nül jó és gyors munkást, bányatelepre, nem város. F i
zetek havonta 70 korona fikszet, mellékes G0—70 ko
rona, 14 kijáró vendég. Közel a romániai ha társzél b
szép vidék. Cim Grémcn Jenő Lupéin*.
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Kiváló nri kiszolgáló fodrász segéd felvétetik. Cim
Oöntral-Arbeitsnachv. <1. Landesverb dér Fris. Würtenberg, in Stuttgart.
Keresek azonnali belépésre egy józan életű, 25
év körüli segédet, a ki üzletet tud vezetni. Fizetés
2 4 —30 koronáig. Esetleg fix. Cim Jassik Lajos fodrász
Kassa.
Egész fiatal borbély-segéd azonnali belépésre ke
restetik. Fizetés érdem szerint, mellékes 30 korona és
teljes ellátás, nem baj ha most szabadult fel. Regényes
vidék. Óim Stuhlmiiller Antal fodrász Csikszépviz
19 év körüli, bánáti születésű todrász-segéd, ki
•németül is beszél .előnybe részesül, április 18. felvétő
tik. Fizetés 24 koronától feljebb, jó mellékkereset. Cim
Papp Sándor Eger, Hevesmeg3ra, Fő utca.
20 —22 éves, intelligens, jó munkás borbélysegéd április hó 10-re belépésre kerestetik. Fizetés 20
koronától feljebb és ellátás. Cim Novody Róla fodrász
Beregszász, Kossuth-tér 42. sz.
Egész fiatal borbély segédet keresek, a ki csak
egy pár hete, vagy két hónapja, hogy felszabadult.
Nem baj ha szakmájában bármilyen gyenge, nálam
megtanulhat kifogástalanul dolgozni. Csizmár András
fodrász Merény, Szepos megye.
18 —22 éves, jó megjelenésű, jó munkás, szolid
segéd. Fizetés érdeme szerint, mellékes (10 ' koronáig.
Azonnali belépésre felvétetik Cim Szabó Ödön fodrász
Székely ud varhely.
Egy elsőrendű fodrász-segéd, a ki egyszersmind
színházi fodrász és önállóan dolgozik, azonnal felvéte
tik. Cim Josef Cabalik theater íriseur Hamburg, Reinszestr. 14.
Idősebb, jó munkás fodrász-segéd felvétetik. F i
zetés érdem szerint, jó mellékes. Cim Pflug Rezső fod
rász Jgló.
20—22 éves, jó munkás, szolid fodrász segéd, a
ki valami keveset beszél németül is, május 1. kereste
tik. Fizetés 20—24 koronáig, teljes ellátás, jó mellékkereset. Cim Kovács Zsigmond Sümeg, Zala megye.
Úri kiszolgáló fodrász-segéd 2 0 —24 korona havi
fizetéssel és ellátással felvétetik. Csak jó munkás ajánl
kozzon. Hétköznap kényelmes hely. Cim Bereczky Ist
ván fodrász Nagyvárad Teleky-ntca.
Két úri kiszolgáló fodrász segéd, a kik egyszer
smind női fodrászok, felvétetnek. Cim C. Schmitz
Radon Baden, Sophienstr. 4.
Egész fiatal borbély-segéd azonnal, vagy április
7-re felvétetik. Cim Horvát Gyula Fodrász Torda.
20—25 éves fodrász-segédet belépésre keresek.
Csak olyan ajánlkozzék, aki állandó alkalmazásra ref
lektál. Fizetés 24 koronáig, teljes ellátás, 60— 80 kojona mellékes. Cim Redecha Ágoston fodrász Turóczszentmárton.
19 éven felüli fodrász-segéd azonnali alkalmazást
találhat. Cim Breihoffer Frigyes fodrász Dézs Kossuthutca 62. szám.
Egész fiatal borbély-segéd azonnal felvétetik koszt
és lakással. Fizetés érdem szerint. Cim Jedlicska Al
bert fodrász Oszlány, Bars megye.
Fiatal borbély segéd felvétetik. Havi fizetés 20
koronáig és ellátás, lakás. Itt könnyen elsajátítható a
német nyelv és fürdő van közelben. Cim Veszély Ti
vadar fodrász Nagyszeben, Erzsébet-utca 87.
Fiatal, jó munkás borbély-segéd havi 20 korona
fizetés és teljes ellátással felvétetik állandó alkalma
zásra. dó, családias otthon. Cim Moldován Mihály föd
ras/. Teke, Kolozs megye.

Ügyes borbély-segéd, ki csendőr tanosztálynál■
már dolgozott. Kellő jártassága van az eladásba, igen
jó alkalmazást nyerhet azonnali belépésre. Cim Kászonyi Lajos fodrász Brassó.
2 0 —22 éves, jó munkás borbély-segéd állandó
alkalmazást nyerhet elsőrendű fodrász üzletben. Német
nyelv szükséges. Cim W elm an.F. Beszterce.
Jó munkás, intelligens fodrász-segéd havi 24 ko
róna fizetéssel és ellátással április 10-re felvétetik. Cim
Matyasovszky Árpád fodrász Késmárk. Közel a Tátra
fürdőhöz.
Fiatal, jó munkás borbély-segédet keresek május
1. belépésre. Fizetés megállapodás szerint. Cim Bak
György K. Erdőd, Szatmár megye.
Kgy jó házból való fiú tanoncnak felvétetik, ahol
alkalma lenne szakmájában magát kiképezni. Cim Kováts Miklós fodrász Tövis.
20
év körüli, jó munkás fodrász segédot korcsok
április 15 belépésre vagy bármikor, a ki a német nyel
vet birja előnyben részesül. Fizetés 20 koronától fel
jebb. Közel a Balatonhoz. Cim Natkay Nándor fodrász
Tab, Somogy megye.
Gyakorolt fodrász nő a nyári idényre fürdőn al
kalmazást nyerhet. Bővebbet Kászoni F. Lajos fodrász
Brassó.
18—26 éves, szolid magaviseletül, jó munkás,
borbély segéd azonnali belépésre felvétotik. Csak olyan
segéd ajánlkozzék, a ki állandó alkalmazást óhajt ma
gának biztosítani. Fizetés érdem szerint, mellékes jö
vedelem szorgalma szerint. Ha bajmunkát is dolgozik
külön le-z díjazva. Cim Kozoderovics Koszta fodrász
Zom bor.
Fiatal, jó munkás borbély segédot azonnali belé
pésre elfogadok. Állandó alkalmazás. Cim Engi Albert
fodrász Torda.
Fiatal borbély-segéd május 1-re felvétotik. F ize
tés érdem szerint. Cim Nagy Lajos fodrász Jánosháza.
3 —4 jó megjelenésű, kiváló jó munkás, rendsze
rető, józan életű, minden tekintetbe megbízható fodrász
segéd a fürdői üzletem részére felvétetik. Olyanok
ajánlkozzanak, a kik az áruláshoz értenek, miből 10
százalékot élveznének Fizetés érdem szerint. Cim Kászonyi F. Lajos fodrász Brassó.
Fiatal, intelligens fodrász-segéd, ki a hajmunká
kat is érti azonnal felvétetik. Fizetés érdem szerint..
Mellékes szorgalom szerint. Illatszer elárusitásából kü
lön százalékot kap. Román vagy szerb segéd előnyben
részesül. Cim Kreszta Traján fodrász Batonya.
Fiatal, jó munkás borbély segéd azonnali belé
pésre kerestetik Fizetés érdem szerint. Regényes vi
dék fürdők közelében. Cim Sikolya József fodrász Szókelyudvarhely.

TERJESSZÜK A FODRÁSZOK LAPJÁT
Helyet keresők.
Nohány ho előtt felszabadult. 10 éves öcsémnek egy jobb
üzletet óhajtanék szerezni, ahol a munkában jobban kiképezné
magát. Cím Szarka Mihály fodrász Trenesén.
-8 éves, jó megjelenésű, intelligens nmggar és német nyel.
vet bíró nri és női fodrász segéd, ki már több világ fürdőkön
szervírozott, keres junius 1-rc vagy lő re nyári fürdő üzletbe
kondíciót. Szives megkeresések A. 6. címre Abázia (istrien) Poste
restanto küldendők.
19 éves, jó modorú és jó megjelenésű, józan életű bor
bély segéd alkalmazást keres egv olyan szopossegi városban, hol
a német nyelvet, elsajátíthatja V.m' Patz Jenő fodrász segéd
Mezőcsáth (Borsód ni)
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fürdőbe óhajt menni egy 25 éves, intelligens, elsőrendű
un kiszolgáló borbély segéd. Ajánlatok kéretnek Budapest, V
Károly gróf Zichy Jenő u. 34., ajtó 10.
Egy éves fodrász segéd, józan életű, szorgalmas keres jobb
Üzletbe bárhol alkalmazást. Cim Motrineez Lajos fodrász *e<réd
Munkács Régi-ut 11.
18 éves, jó megjelenésű, jó munkás borbély segéd keres
fürdő idényre vagy jobb üzletbe alkalmazást. Külföldre is elmegy. Szives megkereséseket kér Fejes György fodrász segéd,
Szeged Szent-lstván tér 5.
28 éves. intelligens, szolid fodrász segéd keres április
10—20-ig egy jobb fodrász Üzletbe alkalmazást. Gim lapunk ki
adóhivatalában.
24 éves, jó megjelenésű és jó munkás szolid fodrász segéd
keres Erdélyben vagy Felsőmagyarországon egy jobb úri üzlet
ben állandó alkalmazást április 4-re. Cim Ködmön Mihály fodrász
8egéd, Fogaras.
24 éves, kiváló, úri kiszolgáló fodrász segéd, aki buda
pesti és bécsi évi bizonyítványokkal rendelkezik, keres elsőrangú
fürdőbe az idényre alkalmazást. Szives megkeresések Igicza Kál
mán fodrász segéd, Besztercebánya Bethlen Gábor u. 214. sz.
küldendők.
20 éves, szolid, józanéletü fodrász segéd, nagyobb vidéki
városban állandó alkalmazást keres, április 17-től rögtöni be
lépésre. Cim Kórodi György István, Kórodi cégnél Beregszász.
Egy most szabadult fiatal borbély segéd, aki szakmájában
teljesen kiképezte magát, keres május 1-re alkalmazást. Szives
ajánlatok Kiss Domokos fodrász segéd, Torda; Főtér 35. szküldendők.
Egy kiszolgált katona, jó megjelenésű és jó munkás fod
rász segéd, aki úri üzletekbe volt állandóan alkalmazásban, ke
res kizárólag úri üzletbe kondíciót. Lehetőleg családi otthonra
vágyik. Cim Pöltel Imre Beled (Sopron megye).
25 éves, intelligens, jó megjelenésit fodrász segéd keres
a fürdő idényre Tátrába vagy esetleg nagyobb városba állandó
alkalmazást, május 1-re való belépésre. Cim Kovács János fod
rász segéd, Miskolcz, csabai kapu 23. sz.
20 éves, intelligens, jó megjelenésű, szolid, jó munkás
fodrász segéd, ki nagyobb üzletekbe volt alkalmazásba, keres
Április 8-ra alkalmazást. Cim Kihn Kálmán fodrász segéd, Dévaványa.
Egy intelligens, előkelő megjelenésű, 23 éves, nős, jó
munkás, úri és hölgy fodrász segéd ajálkozik, egy hölgy közön
ségtől l á t o g a t * dt, jó menetelő fürdőre, esetleg hosszabb időre
is,°a hol lehetőleg felesége is, mint fodrásznő kapna alkalma
zást vagy önállóan dolgozhatna szabadom. Egy Üzletbe is be
léphetnek. Jártas vagyok még a f sülésen s úri fodrászaton ki
vid úgy a monicür, pcdicür, ondulállás, szépség ápolás, haj ápo
lás és minden e szakmába vágó hajmunka , készítésbe. Minden
hozzám intézett levélre v á l a s z o l o k . Cim Horváth Dezső, úri cs
hölgy fodrász s. Budapest, Bérkocsis-utca 25 b. földsz. ajtó 5.
23 éves jó munlá-. fodrász segéd keres Erdélyben egy
iobb fodrász-üzletben alkalmazást. Beszél románul, nem tű', szer
bül Cim Lazavár Főtér fodrász segéd, Léva (Barcsmegye;. Pe-

töfi-utea 1.
18 úvcs uri kiszolgilu fodrász segéd, a ki perfc-kt koszéi
németül U keres oly fodrász (l-letbcn alkalmazást, a hol elsa
játíthatja a hnjmunkát is. Kimegy külföldre is. C.im Tuub rt Fe
renc fodrász segéd, l'ngvárl, llákóci-ul.
23 é es jó megjelenésű, inle ligens fodrász segéd és haj
m u n k á s , beszél németül is. a ki mindig jobb üzletekben szer
vírozott keres a avarára jobb türdöidényi ttzl.-tbe, vagy vidéki
na-'vobb városba a l k a l m a z á s t . Elmegy külföldre i s . Cim Krupáns/kv István fodrász segéd. Eger (tiszti klubi,).
2-1 éve- szolid jó munkás borbély segéd azonnali belé
pésre állandó alkalmazást keres, útiköltséget kér könyve bekül■lése ellenében < -ne HWhsi* Ede fodrász segéd. Szeksrárd.
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S z ó k e s f e h é r v á ro n . jó ..forgalmú he
lyen, — kaszárnyák közelében, — egy jó menetelti
fodrász üzlet a férj elhalálozása miatt azonnal
900 koronáért e l a d ó . C i m : Özv. Bally Józsefné
fodrász, Székesfehérvár ("Fehér-megye) Ligeti-sor.
A S zé k e ly fö ld ö n egy hírneves luxus
fürdőbe fióküzlet egy fodrász üzlet gyönyörű be
rendezéssel. a milyen kevés van az országban,
4 - 6000 korona bevétellel eladó. Összes minden
kiadás 1200 korona 3000 koronáárt eladó. A für
dőt sok gazdag vendég látogatja. Csakis komoly
vevővel tárgyal a tulajdonos Cime lapunk kiadóhivatalában megtudható.

E g y Jó m enetelti fodrász üzlet vidéki
nagy városban, a nagy kaszárnya átellenében
1500 forint évi bevétellel, olcsó lakbérrel, villany
világítással ellátva, családi bajok miatt, minden
elfogadható árban azonnal eladó. Legkésőbb
május 1. Cim: ..Budapesthez küzel“ jelige alatt
megtudható lapunk kiadóhivatalában.
J á s z -N a g y -K u n ~ S z o ln o k m e g y é 
ben egy 16000 lakossal biró nagyközségben, a
Főtéren, 23 év óta fennálló fodrász üzlet 3200
korona évi bevétellel, üzletbér 250 korona, más
vállalat miatt eladó. Cime lapunk kiadóhivatalá
ban megtudható.
E g e rb e n (Heves megyében) egy moder
nül berendezett borbély üzlet, jó klientúrával és
fokozódó vidéki forgalommal, az állomás vona
lán, családi okokból, minden elfogadható áron,
azonnal eladó. Cime lapunk kiadóhivatalában
megtudható.
1 0 0 ,0 0 0 la k o s ú v á ro s b a n jómé
netelii intelligens vendégek által látogatott fod
rász üzlet, elutazás miatt, készpénzért eladó Cime
lapunk- kiadóhivatalában megtudható.

E g y , a m a ! k o r n a k m e gfelelő en
berendezett borbély és fodrász üzlet, némi áruval,
egy nagy forgalmú utcában a kaszárnya épületé
ben, évi 150 forint lakbérrel, elhalálozás mialt,
minden elfogadható áron azonnal eladó. Biztos
megélhetés, Cime Singer Mór Kaposvárt, Ber
csényi-utca 2.

G y ö n y ö rű v id é k i v á ro s k á b a n egy
jó menetelü borbély és fodrász üzlet, más vállal
kozás miatt, rögtön eladó. Az üzlet hajt havonta
300 koronát. Sarok hely a főtéren, 360 korona
évi lakbérrel. Van országos vására. Ár:. 1200 I<o
róna. Cime „biztos* jelige alatt megtudható la
punk kiadóhivatalában.
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Tisztelettel értesítem a fodrász s borbély urakat,

a s i ^ r 'f 'í "

milhSszDraidÉt

nyitottam. Főelvem oda irányul, hogy tisztelt meg
rendelőim megbízásait a legmesszebbmenő igé
nyeknek megfelelően teljesítsem. Kiemelendő az
általam meghonosítandó negyed homorúra váló
köszörülés, az úgynevezett MAGYAR ÉL. (Majd
nem testvér a francia éllel). A hajvágó ollók, hajés s^akállvágó gépek szintén a technika legújabb
vívmányai szerint lesznek köszörülve. Tessék egy
próbarendelcst tenni s kezeskedem arról, hogy
igényeit kifogom .\ jl[44n n f l n i l l műköszöelégíteni. Tisztelettel UIIIUII HIIIÜI rüs villa
mos üzemmel Nagyszeben. Mindenféle acéláru
kapható. Javítás 4 nap alatt.

€ ü ;
Ne rendeljen sehol meddig 12 különböző üveg más
más minőségű húsvéti öntözőt 780 koronáért, olcsóbb
minőségű egész nagy üveg tucatja szortírozva 4.80 K
meg nem rendeli. Mert csak ezekből láthatja hogy me
lyikből lesz husvétra szüksége.
1 üveg húsvéti parfüm öntöző dugóval — 14 fillér
1 darab erős csont vagy celoid fésű -- — 30 „
1 „ finom bajuszkefe, tokkal
— — 30 „
1 ., erős finom függő „Heveder" 1 kor. 20 ,.
1 „
bagaria,egész finom függő szíj 3 00 helyett 170
1 „
Brázay-féle Márvány szappan
— 30 fillér
Tyukszemkések és mindenféle cikk olcsó áron kapható.
Mindenféle hajak raktáron.
3 ágú hajfonatkészités fodrászoknak 1 kor. 80 fillér
Frizetta — — — — — — — 1 „ 80 „
Lökni — — — — — — — —
20 „
_
Szives próbamegrendelést kérek

nyíri

Sá n d o r

fodrász

Opalin Shampoing-Bayrum
„Le Royal“
védjegygyei a legjobb lemosószer. Vigyázat a törv.
véd. „Opalin“ védjegyre. Megszünteti a korpa
képződést, meggátolja a hajhullást és előmozdítja
a hajnövést.

K a -’ Kecskeméti Sándor
T em ervár 43. Fodrász-kellék szaküzlet. Kérje az
1910. évre szóló katalógusom jubileumi kiadását.

fodrászati cikkek naev áruháza Maros-Vásárhelv.

Különlegességek I-a, 11-a és 111-a minőségű francia hajakban. Sa
ját gyári készítményeim a legújabb hajbetétekben. Phyton pamut
ból és hajkrepp kiváló erős hajhálóval behúzva 1 méter 1 K 50
f. Hajtekercs péppel drótra tressirozva és hajhálóval behúzva 1
méter 1 K 60 f. Hajkrepp géppel tressirozva 1 kiló 16 K. Valódi
erős angol pamut krepp I-a minőség 12 K, M-a 10 K. Mohair
kiválasztva finom, kilója 12 K. Gyáramban készülnek és kaphatók
mindenféle színházi parókák 4 koronától feljebb és divatos haj
betétek. Hajfonatok 2 koronától feljebb. Haj és mühajhálók olcsó ár
ban kaphatók a legelőzékenyebb és szolid kiszolgálásról biztosítom
t. rendelőimet, o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Á r j e g y z é k In g y e n é s b é r m e n tv e .
|

—|

n S y n r Ic v e le z ó -i.

| — -J.
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JE G PO R
Ezen szabadalmazott és törvényesen védett port
a leghíresebb vegyészek és orvosok mint egyedüli
biztos hatású lábizzadás elleni szernek ismerték
el s a nagyközönség számos elismerő levele is
bizonyítja, hogy porom a cipőbe hintve, biztos
védelmet nyújt a kellemetlen lábizzadás ellen.
Eladási ár 60 fillér és 1 kor. :: Szállítom tucatját
f) százalék engedménnyel d.60 és ü. — koronáért
: : csinos reklám-táblákkal és plakáttal együtt ::
H F V F S S I í FFRFW n fodrász, a szabadalom tulajdoH L U L O ö l 1. rLALÜLU nosa VELENCE (Fehérmegye)
Dobozonként 1—1 fül. a leendő borbély- és Fodrász Nyugdíjegyesülete javára :: Számos fővárosi és vidéki fodrász-üzlet
ben és drogueria, cipő, divat stb. üzletekben évek óta
bevezetve

1. oldal,

Hajhálók szép alakban
32—34

mindenféle színben kaphatók
40 -50_____ 50—60 cm. nagyság
2.80
4.— kor. tucatja

Sion dupla hajháló
Kisebb alak 2 korona 60 fillér
Közép alak 3 korona 30 fillér
Egész nagy 3 korona 60 fillér
::
Kaphatók

Gráf
Gusztávnál ~Riezengebűrge
ellanfenau
-

Első villanyerőre berendezett borotva homorú
míiköszörüldéje Wien (Bécs), Hohenstaufengasse 9.
cs. és kir. esküdt szakértő, becsü-mester.
Nagy raktárt tartok valódi angol borotvákban a leghíresebb angol gyárakból, úgyszintén hajnyiró
ollókból. Haj- és szakálvágó gépek általam való fenése a leghíresebbek. Eredeti D-c Marcellféle Ondulateur vasak raktáron. Ezenkívül ezen szakba tartozó árukon kívül csakis a legjobb
minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb
olaj fenőkövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.

Parfumerie „Le Rosier-“
v

r<

V. ker%, József-tér 8. sz.
Francia és angol módszer szerinti gyártmányaim : IDEÁL PETROL és IDEAL BAYRUM üvegje
K 1 90 Legjobb szer fejkorpa és hajhullás ellen. — Kitűnő minőségű brillantinok, pomádék,
feimosóvizek és bajuszpedrők. - Ártalmatlan biztos hatású , hajfestőszerek. — egyedüli valódi
D ROB üREENSILL-féle SZÁJVÍZ, FOGPÜR, FOQPEP és SOSBORSZESZ. — Vastag és vékony
nlivton Anvol creppek és divatos hajbetétek. Szappanmentes „CLAR1SSE“ RAZOR CREME
{rózsa védiegyoyei) 1 , kilogrammos üvegtégelyben tucatja K 8 40 (eladási ár drbonként K X20
Borotváló szappan 5 kilogrammos postacsomag bérmentve K 5 Árjegyzék kívánatra ingyen.

I Számos k i t ü n t e t é s ,
aranyérem és oklevelek!

W

M in ő s é g e u tó lX érhetetlen! X

EN&EL J. A. FIA
o borotva szappan gyárából o

— Szombathely z
(Vasmegye)
.......

__

_ ___

A jelenkor legjobb
borotváló-szappana a

H a b .i» ú l l a n d ő a n
z s ír ó « ii o m s z á r a d
törv. ~
bejegyzőit
védjegy.
VJ n ;
J

>;ii>yoii txikarékos, a U é * * t nem

— — ———

rontja! “

onnnn fodrász évtizedek óta állandóan használja! — 5 klgramos postacsomag 5 K. G0 fill.
utánvéttel bérmentve. Postai szétküldés naponta. Kéretik fenti védjegyre ügyelni, mert csak azon
szaSpanvalódT, melynek csomagjain és minden darabján a „SABARIA" védjegy laiható.
K apható
m in d e n ü tt a z egósxországban._______
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Sürgönyeim :

„ENGEL SZAPPANGYÁR"

TELEFONSZÁM 38 —

ALAPITTATOTT 1870-BEN

SB

T?

első szombathelyi különlegességi
borotváló-szappan és créme-gyára

S Z Ó H B A T H r: T, Y

t
H á ro m p o r c
a la tt e g y
b o r o tv á lá s :

A hygienia a legelső kelléke minden fodrász
üzletnek — A gyáros és jó munka főforrása
minden jó hírnévnek. Áz időmegtakarítás haszon
a fodrásznak és vendégeknek — Az anyagmegtakaritás előnye az üzletvezetésnek — A fehérne
mű jókarban tartása megtakarított pénz — A
borotvaélnek állandó épségben maradása fölülmúl
minden egyebet — A pénz szerzése és gyarapi
tása hő vágya minden fodrásznak.
Mindezen előnyöket nyújtja egy csapásra az ál
talam feltalált és teljesen angol (Golgate^ borot
válószappan módjára gyártott

f
Aj e l e n k o r
le g jo b b
ta lá lm á n y a :

b o r o tv á ló sznppn non.
I IMI lil I li I II 11(II IMI 11111 tl 111I I 1111 MM 111111111 Ml III Ml M111111111111111111 lil I M111111111111II M111111111111111111 UM lil 11I II I II« II 1111II M111111 ttl liti 1111M11•11M1111111II ( 1111111I I 11111111M1111 ti 11II111111 (111111 ■I •111M11

A forgalomban levő puha stearin borotváló-crémek csak a divat szeszélyén alapulnak, azonban
praktikus rendeltetésük nincs, azt Ön általános használatra nem tudja üzletében alkalmazni, mert
nem kiadó, tehát nagyon drága, a szakáit nem puhítja, tehát a kés élét rontja és a jó borotvát
háttérbe szorítja.
R a n n n fin PnÓmn
ía h n n in * 1 nem stearin praeparatorium; kemény és nagyon kiaUUVün DE M C „ÜÜDÜPlŰ dós; ebből 1 4 klgr. jótállás mellett legalább 100 boÖ
rotvállásra elegendő; teljesen antiseptikus és neutrális, a dobozban nem rozsdásodik; ezzel a leg
keményebb szakáll 1 perc alatt megpuhul;. használatánál nem kell szappanozó tá l; használatánál
nem vesz egy gramm sem kárba mert annyi habot lehet csinálni, amennyi épp egy borotváláshoz
szükséges, tehát elönteni mit sem kell; használata a borotválás legideálisabb neme gyors és tiszta;
ezt minden vendég szívesen fogadja és örömmel megveszi, mert 1 doboz 1 évi használatra 1
személy részére teljesen elegendő; ecsettel használandó; megoldotta az összes hátrányokat a
borotválás terén, mert kiadós és olcsó

MEGHÓDÍTOTTAM A Z Ö S S Z E S F O D R Á SZO K A T! I------ j
12 darab díszes ’ 4 kilogrammos doboz, mely legalább 1200, de legfejebb 1500 borotválásra
elegendő, 8 korona 4 0 fillér :: 20 darab díszes doboz (5 klgr.) 14 korona. — Egy doboz
eladási ára I korona 4 0 fillér :: 12 darab díszes 1 4 kilogrammos alumínium doboz 12 korona
:: 20 darab díszes alumínium doboz (5 klgr.) 2 0 korona. — Egy doboz eladási ára 2 korona.
Postai szállítás bérmentve, utánvéttel a magy.-osztr. monarchia bármely állomására

P n Q A í J Á ATCT/17V
P U C L J I A i\ Ö / jlY 1

T Q T V A AT fodrász és bajuszkötő-készítő
101 V A l> NYUSTYÁN, (Gömörmegye)

Ajánlom az igen tisztelt szaktársaimnak az általam 9 év óta szakszertileg készült
bajuszkötőimet, nevezetesen :

p olgári k ötő
Cjömöri k ötő
7 n|fián

erfis gumiZ8inor' 3.80 ' 1
fC|yeillgazé’ izlé" 4— ,

J/njifi gumivászon olrialrósz. fülvédfi gu- £ ___

[

Tom pa k ötő
Tibor k ötő kiiü,T |.M ki.k!i
litlfíp ta

tv“Kás' 4. —
5.60

kÖtÖ sz'v'hú|kyo/iiat!!° ! í > >ií' sk*1,1!:ljV't;;,l"'' r o^' ''

LUlüall KUüü micsővel, patentkapocs
I
finom selyemgazé
0 ,---Főtörekvésem, hogy az igen tisztelt szaktársaimat pontosan kiszolgáljam és bizalmukat megnyerjem.
Á rjegyzék ingyen és bérmentve.
10° o engedmény, 6% a rendelőnek, 4"„ az országos fodrászkongresszus és a létesítendő nyugdíjalap javára.
Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.

