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Gáspár testvérek
Budapest, Erzsébet-körut 42.

H úsvéti illa tszerek .
lllusió paifőmök phiola üvegben 1 tucat ............. . ... K 84.—
NagyobD 1 tucat ............................................................ K 108.—
Fecskendő szoros dugóval, 50j/0 szesztartalommal

1 tucat...............................  K 65000.—, 72.00).—, 84.000.—

G á sp á r -fé le  b a j u s z k ö t ö k :
Diana k ö l ö ................... tct. 120.000
General k ö t ő ......................,  136.000
Góliát k ö t ő .......................... „ 143.000
Hunnia fülvédös kötő . . , 181003
Gáspár-féle fejkötő, férfi . ,  240.000

. , ,  női . „ 210.000
L iteres áruk :

Maria Faiina kölni, 50° . lit. 76.000
Gyöngyvirág kölni . . . , 76.000
L’Amour kölni e^sence, 70° „ 120.00)
L’Amour Chypre, Lorigan,

Fougere illatokban . 759 160.000
Kitünően habzó Bayrutn,50° , 74.00)
Lotion, h a b z ó ...................... ,  ' 75.000
Vegetale, habzó . . . . ,  80.000
Eau de Quinine . . . . , 80.000
Portugálé ............................... ,  80.000

E lad ási oikkek :
Gáspár-féle gyöngyvirág,

50 gr. 96.000*100 gr. . tct. 168 000 
L’Amour kölni essence50gr. P 0  00Ú
Ugyanaz, 100 gr..................„ 264.000
L’Amour kölni Chypre, Lo

rigan, Fougere illat.,100 gr. „ 270.000
Brillantin, csavaros, 20 gr. „ 48.000

„ , 30 gr. , 66 000
50 gr. , 84.000

Folyékony brillantin . . ,  60 0C0
Brillantin szilárd v. folyék. kg. 70.000 
Hoffer dióolaj . . . .  tct. 60.000

,   kg. 70.000
Illatos p u d e r ..........................,  35/00
Imperial timsó, dobozban 

kicsi 84.000, nagy . . .tct 168.000 
Pyramid tabletta . . . . ,  300.C00
Vérelállitó S tip to lin ..............  36.000
Fölkér pomádé, kicsi . . , 120.000 

. „ nagy . . , 180.000
Dankovszky pomádé . . , 84 00)
Bajuszpedrő papirdobozb. „ 36.00)
B a ju sz f ix ...............................,  36 000
H ajfestékek , az összes gyártmányok. 
G um m iszlvaosok dara

bonként 12-16-1 8 -2 2 -3 0 -3 5 .0 0 0

A c é lá r u k  :

A minőségre különös gondot fordítunk 
Valódi Pollárt borotva . drb. 80.0l>° 
Gáspár pollárt, Gold. Med. „ 80.000
Grand Prix acél, 3/s, r/8 . „ 95.000
Glauberg o l l ó .................. , 80.000
Non Plus Ultra ol'ó . . ,  80.00°
Gummibelétes olló . . . „ 80.000
Tynkszemvágókés, príma . , 35.000

H ajvág-óg-épelt :
Radical 0 0 .................drb. 70.000
Norma 00 ................................, 100.000
Koh-i noor 000 ......................„ 180X00
Protos 1/10 mm.......................  200.000
M^rs 1 - 3 - 5    200.000
Radical gép 3 - 5 —7 . . . ,  7C.000
Norma 3 - 5 —7 ..................„ 150.000
Mars 3 - 5 - 7  . . . .  „ 150.00°
Juwel 3 - 5 - 7 ..................„ 180.000
Aesculap 3 - 5 —7 . . . . ,  200.000
Minden géphez 1 darab tartalékrugó. 
Foen hajszárító gép . . drb. 780.000 
Arcgőzölö, legújabb rend

szerű .................... 800.000-1,800.000
Állványos hajlemosó, sza

bályozható . . .1,300.000—1,600.000

F od rá  sz g  a rn itu rá lr :
Nickelböl, minden darab . . .61.000 
Nickelből, nehezebb, darabja ,70.00C 
Valódi alpacca, darabja . . 100.000 
Pudtrcsésze drágább fnj'ánként

á 20.000

O n d o lá ló v a s a k :

Német gyártm ány. . . drb. 45.000 
Francia gyártmány . . . ,  75.000
H a js ü tő v a s a k ................... ,  35.006
Bajuszvüsak........................ ,  25.000
Szeszlámpák, príma 35—45—60-75 0C0 
Gummi körgallérok, köpeny 

helyett, mindig tiszta drb. 50.C03
Gummiszalvéta..................... ,  12 C00
Fejtátnlapapir, lapos . tct. 43.000

A világhírű valódi solingeni

POLLÁRT
BOROTVÁK
ÉS FENŐSZÍJ PASZTA

kaphatók

TURR J.
magyarországi vezérképviselőnél 

Budapest, V., Wurm-utca 5, vagy 
Dorottya-utca 3. (udvarban).

Gépalkatrészek, géprugók, fodrászollók,
—  manikürollók nagy választékban. ——

Szerszámok köszörülését és javítását szakszerűen végzem .’ A beküldött 
köszörülésekkel rendelt árukat utánvéttel portómentesen szállitom. Kifogá

solt árut visszaveszem vagy átcserélem.

M icsányi G yula mfiköszörüs
Budapest,  VI., Aradi-uíca 64. sz. (az udvarban.)

^ ------------------------------------------------------------------------- ------------- S

H ird e tések e t fe lv e s s  

a k iadóh iva ta l 

VI., Ó -u tca  I. em .

DRESZMANN KAROLY
EZÜSTKOSZORUS KÉSESMESTER
Üzlet: BUDAPEST Gyár;

VII., Erzsébet-körut 22. X., Álmos-utca 17. sz.
Telefon : József Telefon : József

129-29 ^  £ j »  53-40

Vidéki
megrendelések 
8 napon belül 
eszközöltetnek.

Kitüntetések: 
Nagy aranyérem
m el; Milleniumi 

aranyéremmel 
és az Ezüst- 

koszorús cinimel 
kitüntetve.

A jelenkor borotva gyártmányai közt legjobbnak bizonyult a

>FRICZKÓ<
27—28 fehér nyelü... 
27—28 fekete, 6 drb 

vételnél
42.3/8 4/s Párís .......
3/g 4/8 5/g Jonson angol 
Ugyanaz, Bengál ... 
Ugyanaz, Pearson ... 
Glauber-ollók, 18 cm.

19 cm.....................
Gummis, 19 cm...! 
Gummis, 20 cm.... 

Manikür-olló 
Korona-olló..............
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Szerkesztőség és kiadóhivatal: I felelős szerkesztő: I Előfizetési ár:
Vl.) O-utca 25. szám, I. cm. I RADVA N Y I GE Z A .  I g g y  £vre ....................  48.000 korona

Telefon 43 34. I F ő  m u n k a t á r s a k :  I Félévre....... — — — 24.000 „

Iparunla.
Valamikor iparunk kizárólag csak 

a magas és legmagasabb körök előtt 
volt ismeretes. Voltak idők, mikor 
rendeletek és törvények szabályozták, 
hogy az egyes társadalmi rétegek 
milyen forma szerint viselhetik ha
jukat. (

A legmagasabb körökben termé
szetesen a legszebbet és a legdrá
gábbat aggatták az asszonyok ma
gukra, mig a polgárságnak a meg
különböztetés kedvéért egész egy
szerűen kellett járni és csak termé
szetes, hogy a gazdag1 főúri hölgyek 
oly nagyfokú fényűzést fejtettek ki, 
hogy egyik-másik a históriában csak 
annak a révén lett megörökítve.

Ha előveszünk egy régi viselete
ket ábrázoló könyvet, úgy látjuk, 
hogy egyes korszakokban valóságos 
tobzódás volt frizurában. Minden 
idő magán hordta' a megkülönbözte
tés bélyegét.

Egyes asszonyok oly nagymérvű 
luxust fejtettek ki, párosulva a leig- 
raffináltabb Ízléssel, hogy a nevük 
minden idők számára fennmarad, de 
csak a nevük', az általuk kitalált for
mák és vonalak rég áldozatul estek 
a divat kérlelhetetlen szigorának, de 
fennmaradt emlékük festmények, 
szobrok alakjában és pedig szemet, 
lelket gyönyörködtető alkotásokban..

Ma, amikor nincsen senki abban 
korlátozva, hogy milyen formában 
hordja haját, látszólag a női Ízlés 
teljes dekadenciába szenved, mikor 
a haj divatnak megfelelően, férfi- 
módra lenyirt nőt, minimálisan fel
öltözve, az ugyancsak divatos eroti
kus tánOot lejteni látom, önkéntele
nül az a gondolatom támad, mit 
szólna nagyanyád, ha igy látna?

A közelmúltban hallottam az alábbi 
jellemző kis tréfát: Társaságban min
denféle társasjáték után egy ur jós
nak mutatkozott be és miután min
denkinek többé-kevésbé jót mondott, 
egy hölgy azt kérdezte tőle, mondaná

meg, hogy ő most mit szándékozik 
tenni. A felelet: Ön most ha hazamegy, 
megmosakodik, felöltözik — és 
aludni tér.« Azt hiszem, ehhez nem 
kell bővebb kommentár.

Hogy a ma divatja olyan, az két
ségtelenül a háború következménye. 
A nagy világégés uralomra juttatta 
az orosz bolsevistákat, akik azt hi.- 
detik, hogy a nőnek minden szabad, 
tehát utánozhatja a férfit viseletben 
és viselkedésben; ez ugyan a nőies
ség rovására megy, de nem gátolta 
a divatvilág metropolisának, Parisnak 
asszonyait, hogy azt részben átve
gyék. Ott ,is kezdtjélk a haj levágását., 
eleinte félénken, kis mértékben, majd 
már elhagyták, mikor Amerika a 
divatot azért vette át, mert praktikus 
a dolgozó nő számára és miután ott 
s(o|k a dolgozó nő, átvették ezt az idői 
takarító divatot és általános lett.

Most már a tengerentúlról újabb 
és merészebb formában indult az 
ó-világ felé és bizony teljes mérték
ben győzött a bolsevista divat. Győ
zött a jelszó: »egyenlőség« férfi és 
nő között.

Ma már nem divat a rövid haj, 
— csak viselet. Páris divatirányitő 
körei kalap nélkül, mindenhol lokni- 
kontyot viselnek'. Ennek a divatinak a 
kifejlődését ma két körülmény ideig- 
óráig még gátolja. Az egyik az, hogy 
a kalapok még porosán a fejhez 
simulnak és igy térfoglalatuk miatt 
több haj nem viselhető alattuk. A 
másik ok a póthlaj elleni ellenszenv; 
ez' a két ok, mint mondottam, ideig- 
óráig még megtartja a rövid haj di
vatját, de a kalapok hozzá fognak 
idomulni az uj fejformákhoz és mi
után a hölgyek mindenkor csinosak 
akarnak lenni, le fogják rázni azt az 
őket fogva tartó tömegszuggesztiót, 
amit a rövidhaj divatja okozott és 
akkor egy Csapásra megszűnik a pót
haj elleni ellenszenv is. Ezt azért 
merem olyan biztosan állítani, mert 
ma már olyan póthajat állítunk elő, 
amely forma és alkalmazhatóság te

kintetében tökéletesnek mondható.
Röviden be főig következni az az 

idő, mikoi a hölgyek fodrászokat 
fognak keresni és nem — specialis
tákat. (

Néhány év múlva egy, a ma di
vatja szerint specialista által elké
szített fejet, szobor vagy festmény 
alakjában megörökítve, nem fog oly 
hatást gyakorolni a nézőre, mint 
gyakorol egy Mária Antoinette avagy 
egy Lamballe.

A fodrásznak nem is lehet ideál 
a semmi, csak az lehet ideál, ami
hez szakértelem kell, tehát arra kell 
törekedni, hogy minél művészibb, 
minél tartalmasabb legyen a mun
kánk.

W e i t m a n n.

A  b a j és
be teg ség e i.

A jelen cikkemben a korai hajhul
lás, haj- és szakállbetegség problé
mával foglalkozom.

Évszázadok óta kutatják a korai 
hajhullás gyógyítási módját, eddig 
azonban hiába volt minden fárado
zás, 'hogy e titkot felfedezhessék, de a 
földön ma már semmi sem lehetetlen 
s igy egy szép napon arra ébredünk 
majd1, hogy valamely lángelméjü tu
dós a korai, kopaszodás biztos gyógy
módját feltalálta. Egyelőre remény
kedjünk a kísérletekben és ipar
kodjunk a legjobb tudásunk sze
rint a rászorultakon segíteni, ameny- 
nyire csak lehet.

Hogy tisztán lássunk és hogy job
ban megértsenek k. szaktársaim, 
kénytelen vagyok egy kissé az ana
tómiához folyamodni.

A bölcs Mindenható, amidőn az 
első emberpárt megalkotta, belele
helte a halhatatlan lelket, beleplán
tálta a jó és rossz tulajdonságot és 
a szervi fogyatékosságot is. A volt, 
a jelen élő, és az összes leendő em
beriségnek csiráját.
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Ezért van az, hogy sok esetben 
a szüléinktől nemcsak a külső ha
sonlatosságot nyerjük, hanem azoki 
nak esetleges jó és rossz tulajdon
ságát és szervi fogyatékosságot is 
bizonyos fokban.

Most pedig visszatérek az eredeti 
témámra.

Kezdem a korai kopaszodásnál, a 
mely sok esetben családi jelleggel 
bir és azt semmiféle orvossággal 
meggyógyítani eddig nem sikerült, 
csak a vérkeveredés folytán csök
kent vagy teljesen elmúlt a baj, a 
másik ágazatban azonban tovább bur
jánzott a korai kopaszodás kellemet
lensége, úgymint mindenféle örökölt 
szervi fogyatékosság.

Az ügyes és jótapintással biró fod
rász, ha egy korai kopaszodásnak 
induló vendégnek vág hajat, ok
vetlen megérzi az t^ai közt, hogy a 
haj tulkemény, törik és hull töme
gesen.

És igy rögtön tisztában van a kö
vetkezménnyel is. Jóakaratukig fi
gyelmeztetni kell a vendéget, hogy 
a hajat vágassák géppel, nyáron át 
pedig borotváltassa le a haját, ennél 
biztosabb orvosság a Inai napig nincs 
a korai kopaszodás ellen, ez sem 
szünteti meg a kórt. teljesen, de 
erősiti a hajgyökeret és ig!y a korai 
kopaszodást messzire kitolja.

Továbbá gyakori eset fiatal nők
nél, hogy a hajuk módfelett hull, az 
olyanoknak (ai. hajpetrolt kell aján
lani, faluhelyen a tiszta petróleum 
is megfelel, amely! a hajhullást meg
szünteti és a növést elősegíti, desz- 
inficiáló erejénél fogva megöli a haj- 
gyökérnél élősködő mikrobát és gyó
gyít és egyúttal igaz, hogy kelle
metlen a szaga, de a fő az, hogy 
gyógyít.

Azután még valami van, amj a haj- 
növést elősegíti, az úgynevezett boj- 
torjángyökérkivonat, az eljárás a kö
vetkező :

A bojtorjángyökeret meg kell főz
ni, azután a hátramaradt meleg le
vővel a fejet jól megmosni, de ezt 
sokszor ismételni kell, a jó hatása 
nem maradhat el, faluhelyen a sZak- 
társaim kísérletezhetnek a fent fel
sorolt módszerrel.

Sok esetben beáll a korai vagy hir
telen teljes kopaszodás, ez többnyire 
igen súlyos betegségen keresztül 
ment egyéneken fordul elő, úgy hogy 
nemcsak a haj, hanem a bajusz és 
a szakáll is teljesen kihull.

F o d r á s z ip a r

A gyógymód ugyanaz, mint a korai 
hajhullásnál, de ha a nagy betegség 
folytán a hajhagym|a és gyökér tel
jesen kihalt volna, ami igen sok eset
ben már előfordult, úgy nincs földi 
ember, aki annak a szerencsétlen em
bernek még egyszer természetes ha
jat, bajuszt és szakállt teremt.

Megemlítem még a hirtelen és a 
korai őszülés jelenségeit. A hirtelen 
teljes megőszülés a nagy lelki meg- 
rázkódás folytán áll be, azt tudjuk 
már régen. A korai őszülés oka egy
részt a családi örökség, másrészt va
lami betegség folytán! a hajfesték el
halása után áll be.

Van ember, aki 70—80 éves korá
ban sem őszült meg. Titokzatos va
lami, amelybe beletekinteni eddig 
még nem sikerült.

A haj és a szakádnak még többféle 
betegségei is vannak. Az úgyneve
zett hajpenész, hajmoly ;igen süriien 
fordul elő, felismerhető könnyen, mi
után a haj és szakáll kisebb-nagyobb 
területen teljesen kihull. 'Gyógymódja 
az, hogy szigorúan a többi vendé
geinktől elkülönítve kezeljük az ilyen 
betegségben szenvedőt. A hajat egész 
rövidre kell vágni, a foltos helye
ket kámforspiritusszal kell jól bedör
zsölni, mindaddig, mig a hajpenészt 
vagy molyt teljesen ki nem irtot
tuk. Az eredmény biztos, ha ideje
korán hozzáfogunk a gyógyitáshoz, 
mielőtt a kór a hajgyökeret meg nem 
ölte.

Vannak továbbá olyan betegségek, 
amelyek szintén sokszor a hajat és 
szakállt támadják; a* harctéri hülések 
folytán időszakonként kiujulások és a 
nagymértékben elterjedt vérbaj je
lenségei mutatkoznak. Az ilyesmit 
nekünk gyógyítani nem szabad, ha

Va század óta köztudomású, hogy

Schiitzer Jakab és Fia 
SZKKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN
a legjobb

MI N D E N Ü T T  KA PHATÓ]

3. szám.

nem a beteget azonnal orvoshoz kell 
utasítani gyógykezelés végett.

Kívánatos, hogy minden borbély és 
fodrász egy kis egészségügyi tapasz
talattal bírjon, hogy; az ilyen ragályos 
betegséget felismerje és annak ter
jesztését megakadályozni segítse.

Sok esetben megtörtént a régi jó 
világban, úgy mint ma is, hogy va
lakinek haj- vagy szakallbetegsége tá
madt, rögtön a borbélyt okolta, hogy 
ő a borbélyüzletben kapta borotválás 
vagy hajvágásközben, mintha a bor
bélyüzletek mindenféle betegségnek 
melegágyai volnának. Ez egyszerűen 
nem igaz és az ilyen igazságtalan 
gyanúsítást a legerélyesebben vissza 
kell utasítani. Az üzletünkben a leg
nagyobb tisztaságra kell ügyelni, 
hogy bármikor bebizonyithassuk, 
hogy általunk senki sem lesz infi- 
ciálva.

Kedves szaktársaim, felhívom fi
gyelmüket a »Fodrász Újság« 1926. 
január 8-án megjelent számában dr. 
Kelemen Károly orvos ur cikkére, 
amely a nemibetegségekről szól. Ol
vassák el figyelemmel azt és a követ
kező számokban megjelenői folytatá
sát is és okuljon mindenki a felsorol
takon. Én már a világháború alatt 
megtanultam a veneriás betegséget 
és annak lesújtó következményeit is
merni. Aki eltitkolja és nem gyógy
kezelteti magát, az ilyen vérbajos 
egyén vétséget követ el embertársai
val szemben.

Mielőtt befejezném cikkemet, meg
említem önöknek, kedves szaktársaim, 
hogy a csonka országban levő bor
bély- és urifodrász-társadalomnak há
rom szaklapja van és pedig: a 
»Fodrász Újság«, a »M. Borbély- és 
Fodrászipar« — mindkettő Csengery- 
ucca 15. sz. alatt rendelhető meg — 
és a »Fodrászipar«, melynek szerkesz
tősége VI., ó-ucca 25. sz. alatt van. 
Mind a három szaklapot többnyire 
lelkes és sokat tapasztalt fodrászok 
szerkesztik és Írják a tanulságos és 
felvilágosító cikkeket is. Remélem, 
hogy nem lesz egyetlen borbély sem 
az országban, aki legalább egy szak
lapot a három közül nem rendelne 
meg. Szent kötelességünk, hoigy szak
lapjainkat támogassuk, mert azok ré
vén érintkezünk egymással, ők oktat
nak világosítanak fel bennünket.

P á l fa, 1926. január 27.
R ein  s p a c h Á d á in, 

borbély mester.

„FÖLDES** Margit-créme világhírű arcszéoitő!



F o d r á s z ip a r3. szóm 5

S zöve tk eze ti  
b o rb é ly  falun.

A sors már annyira kedvez ne
künk, hogy nemcsak a fő- és a na
gyobb vidéki városoknak van jóléti 
stb. borbélya, hanem a falvakban is 
felburjánzanak az úgynevezett szövet
kezeti csodaborbélyok. Nem csufoló- 
dok, k. szaktársaim, de annyit min
denesetre megjegyezhetek és meg is 
említettem már, hogy a mi iparunk
ban, a mi közömbösségünk és szer
vezetlenségünk miatt, mindenféle 
parazita-rendszer érvényesülhet.

Nagyon jól tudjuk, hogy az éhes 
borbély veszedelmesebb a legéhesejbb 
hengáli tigrisnél s igly az olyan min
denre kapható, mert az olyan erény- 
telen szaktárs sem -az iparunk, sem 
a szaktársával nem törődik, hanem 
szekértolójának aljasodik olyan ala
kulatnak, amelynek valóban ala
mizsna-borbélyra szüksége nincs; és 
ha mégis akad olyan gyászborbély, 
aki a többi szak társai rovására a le
endő szövetkezeti borbélyságot elfo
gadja, és ezzel példát ád a további 
elkorcsosodásra, én az olyant kak> 
dába záratnám és az utcára tétet
ném közmegvetésre, mint hajdanában 
a pletykázói és veszekedő; vén asszo
nyokkal tették.

Én az önök higgadt és pártatlan 
elbírálásukra bízom ezen cikkem tar
talmát, sok falusi szaktársam gondol
kodni fog azon, hogy mi következik 
akkor, ha lesznek árulók és a mai 
alacsony kiszolgálási dijakat egy nyol
cadára redukálja, lesz-e még azután 
érdemes a mi szakmánkban megélhe
tést keresni ?

Alki a falut ismeri, az tudja jól, 
hogy ott nagyon gyéren hull aZ isteni 
manna. Most egyelőre nem írom ki 
azon község nevét, amelyben a szö
vetkezeti borbélyüzemet tervezik, a 
kis Tolna megyében fekszik; jól is
merem, nagyon módos nép lakja és 
egyáltalán ilyesmire szüksége nem 
volna. \

De az ördög nem alszik, az agi
táció folyik azirányban, ahogy tudo
másomra jutott. Az aknamunka fo
lyik és ha létrejön ezen újabb csoda
bogár, úgy a község nevét is meg
írom, a gerinctelen vállalkozó nevével 
egyetemben.

Okuljunk ezen, kedves szaktársaim, 
mindannyian, hogy mit hoz a szerve
zetlenség, a tespedés, az irigység, 
az álnolkísáig, a maradiság; hiába küzd

és lelkesít bennünket egy pár önzet
len és tettrekész szaktársunk, ha 
őket nem követjük és a jó tanácsukat 
nem fogadjuk meg. Én már olyan 
sokat irtain erről a-témáról, mennyi
vel imponálóbb, mennyivel hatáso
sabb volna a mindenkori fodrász ipar- 
testületi elnöknek a magas fórumok 
előtti fellépése, ha azok tudják, 
hogy az elnök mögött négyezer szer
vezett, szövetséges borbély- és fod
rászmester áll. De még tovább kell 
mennünk, bele kell kapcsolódnunk 
az országos összipa os-szövetiégbe, 
amely hivatva van az iparosság jo
gait, érdekeit előmozdítani s védel
mezni. Tolna vármegyében az ipa
rosság szervezkedése nagy lendülettel 
folyik, példát vehetnek erről azok a 
vármegyék, amelyek eddig passzív 
álláspontot foglaltak el.

Tehát ébredjünk öntudatra, tisz
teljük, becsüljük meg egymást, hadd 
éljen meg minden szeretett szaktár
sam, de rendes, tisztességes keretek 
között kell működni és akkor a jövő 
szebb napokat fog reánk hozni.

Pálfa, 1926 febr. 18.
i R e i n s p a c h Á d á rn
1 borbélym.

Felfér és  
fésülések, és  

r é s z e k  átdol
I r t a : V e ig e r  Ig n á c  sza k ta n á r , a 

N e u e  W ie n e r  F r is e u r  Z e itu n g ba n .
(K iv o n a to s  k ö z le m é n y . )

Fehér parókák, transzformációk 
és egyes részek, régtől fogva hasz
náltattak színházaknál és jelmezbá
loknál rokokefrizurákhoz. Azért min
den hölgyfodrásznak ily parókákat 
és részeket raktáron kellett tartani, 
hogy érdeklődésnél vevőiket kielégít
hesse. Ily parókák kikölcsönzése far
sangban igen jó bevételi forrás a 
hölgyfodrászoknak.

Mivel idővel minden fehér paróka 
megsárgul, elsősorban azokat fogja 
a hölgyfodrász halványzöldre, vilá
goskékre vagy lilára átfesteni, ha a 
fentnevezett halvány színeket hideg- 
utón hígított ecetes vízzel nuanci- 
rozzuk, úgy erős mosás által, szük
ség esetén, ismét mint fehér paró
kát használhatjuk, amellett a paróka 
szebb fehér szint kap. Miután fe
hér munkáknál nem használunk ru
gókat, hanem halcsontot, ez nem üt
közik akadályba.

Tanácsos farsang után, mielőtt a 
fehér tárgyakat elraktározzuk, jól fel- 
csavartatni, hogy szükség esetén ne 
kelljen a felsütéssel sok időt elpa
zarolni.

Fontos, hogy a fehér tárgyakat 
mosásnál mindig kékitsük. A paró
kák készítéséhez emberhajat, bivaly
vagy angorahajat használunk, gön
dör állapotban.

A festéshez vízben oldható ani- 
linfestéket használunk.

Mindig porcellán- és üvegcsészé
ben festünk, sohasem pléh- vagy 
fémedényben. A festék következőké
pen történik:

Egy liter forró vízbe adunk 6 
csepp kénsavat és összekeverés után 
annyi festéket, hogy a kívánt szint 
megkapjuk. Az emberhajat vagy bi
valyhajat külön-külön festjük és fes
tés után langyos szappanos vízben 
mossuk, miáltal szép fényt érünk el. 
A hajat előzőleg nedvesítve kell a 
festékfürdőbe tenni.

Nem hiba, ha az összes haj nem 
kapja ugyan azon szint, mert meli- 
rozás által ez eltűnik, sőt még szebb 
benyomást tesz.

Faná l E r z s é b e t  
íta lá lóró l.

Irta  : H im ó c z y  Já n os , K e c s k e m é t ,

Nem egy mesebeli gazdag és szép; 
királyleánynak, vagy egy körülrajon
gott hercegkisasszonynak a szerelmi 
életéről szövök regényt írásomban, 
hanem egy, néhány héttel ezelőtt 
elhunyt szegény munkásleány tra
gikus haláláról emlékezem meg.

A »Fodrászipar« múlt havi szá
mában olvastam, hogy Fandl Er
zsébet nevű művezető munkásleány, 
ki 12 év óta volt alkalmazásban a 
»Dankovszky« cég illatszergyárában, 
ahol kölnivíz készítése közben, egy 
szesszel megtöltött, 16 literes bal
lont kiejtett a kezéből, a kiömlő 
szesz a kályha tüzétől meggyulladt 
és a leány a tűz áldozata lett.

Amidőn elolvastam ennek a sze
gény leánynak, a szorgalmas mun
kája közben történt tragikus halá
lát, fájdalom futott a szivemen ke
resztül és a következőkre gondol
tam : Mennyit dolgozott e szegény 
leány ebben a gyárban 12 éven ke
resztül, hogy szorgalmas munkája 
által a megélhetését biztosíthassa?

Ki tudja, milyen szép reményei 
voltak az élete jövőjében, melyek

( kA K A  G É Z A  É S  T Á R S  A, i l la t  s z e r  g y á r a
Budapest, IX., Cíllői-ut 1. Tel.: J. 6-58. Készít tini só- és pouder- tableti át.
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folyton buzdították öt a kitartó, szor
galmas munkálkodására? Ki tudja, 
mennyi öröme, boldogsága volt ab
ban a tudatban e munkásleány
nak, hogy ő már hosszú, 12 év óta 
hűséges alkalmazottja a gyárnak, 
ahol öt mindenkor megbecsülték és 
családtagnak tekintették ? Ki tudja, 
hogy ezt a szerencsétlenül játt leányt 
mennyire szerették a szülei a »Dan- 
kovszky« cégnél hosszú időt eltöl
tött szorgalmas munkálkodásáért? — 
És ime, mi lett a végzete s a sors 
által adott jutalma: minden törek
vését, reményét és életét megsemmi
sítő' kínos tüzhalál!... /

Minden munkáskéz értékes és 
megbecsülendő! Minden ember, aki 
a tisztességes munka szolgálatában 
áll: egészséget, megelégedett hely
zetet és hosszú életet érdemel az 
Istentől jutalmul! Még a rovarokat 
pusztító kis madárnak is hasznos a 
léte és kárt szenvedünk azáltal, ha 
megbetegszik és kimúlik az élők 
sorából! Az alkotó- és termelőmun
kát végző munkásembernek a kimú
lása hogyne okozna hát szomorúsá
got, veszteséget az őt szeretői kör
nyezetben és a dolgozó társadalom
ban!?

A szerencsétlenül járt Fandl Erzsé
bet tragikus halála legyen hát intő
példa. Minden életveszélyes munká
val foglalkozó munkásember ügyel
jen a testi épségére, hogy életével 
ne fizessen a vigyázatlanságáért!

B o rb é ly  a m últban.
Ir ta  : B e n y á R  R e z s ő ,  Sárvár.

Már sokszor és sokat foglalkoztatta 
agyamat az a téma, hogy »Azt mond
ják« a borbélyok ilyenek voltak a 
múltban. Ugyanezeket a szavakat már 
nagyon sokszor hallottam, s mint 
én is, ennek a névnek a viselője, 
módfelett érdekelt megtudni és fényt 
deríteni ennek az »azt mondják« 
eredetijére.

Bár ez nem volt olyan egyszerű 
dolog, mint azt talán a kollégáim 
közül sokan elképzelik, visszapillan

tani a múltba, abba a múltba, amely 
soha többé vissza nem jő, s amely- 
(re a nagy némaság sötét homályaként 
borult és hogyha nem az a véletlen 
jő segítségemre, amely sokszor tesz 
az emberiségnek jó szolgálatot, úgy 
talán örök időkre elmélkedhettem vol
na ni aga tuba a n ezen az azt mondjá- 
kon, amely egyébként most papírfor
mába öltve, előttem (fekszik a maga 
teljes valójában. í

Talán nem lesz érdektelen felidéz
nem évszázadok múltán és megvilá-'

gitanii a borbélyság múltját, abban aZ 
az időben, mikor és hogyan lett a 
borbélyból chirurgus és viszont. Mi
előtt azonban rátérnék témámra, kell, 
hogy felemlítsem a régi célrendszert, 
mert ez szoros kapcsolatban van tár
gyam elbeszélésével.

Ugyanis az embert szociális ösz
töne a hozzá1 hasonlókkal való társu
lásra készteti, »értsd: manikűr, pedi
kűr, női fodrász és hasonló szakma
beliek'.« Ez fennáll 'minden téren. A 
szervezkedésben ugyanis erő van, a 
mely a tagok érdekeit a létért való 
küzdelemben hatásosan védeni ké
pes. Mivel pedigl a szabadszervezetek 
tagijai között szükség szerint nemes 
verseny is fejlődhetik ki, azért a tár
saságok mindenkor fontos tényezői 
voltak a kultura tökéletesediéséniek1.

Hasonló ^foglalkozásúak tömörülé
sének nyomait megtaláljuk a legré
gibb időkben is. Az exotikus ókori 
kultúrák azonban minden egyénit el
nyomó törekvésükkel, a szervezkedés
nek extrém alakját, a kasztrendszert 
fejlesztették ki, melynek célja nem 
az emberiség tökéletesítése volt, ha
nem a teoretikus vagy praktikus mo- 
nopolizálása. A népvándorlás lezajlása 
után alakult mestermber-egyesületek, 
a céhek is tulajdonkép detail-kasz- 
tóknak tekintendők, s mint ilyenek 
szintén az ismeretek lés a fejlődés 
gátlói voltak.

A középkori céhrendszert a városi 
élet teremtette meg. A cégalapítás 
eleinte a város urának, majd II. 
Mátyás 1617. évi rendelete szerint 
csak a királynak beleegyezésével tör
ténhetik. A céh [alapszabályait is, az 
fu. n. céhlevelet a földesur vagy a 
király hagyta jóvá.

A tudományos középkor köreinek 
felfogása a sebészetet |is mesterség
nek, iparnak tekintette, és hazánk
ban is egykor a borbélyok foglalko
zása volt a sebészet. Már a történe
lemben a XlII-ik században találkoz
zunk Európában borbélysebészekkel 
és a XlV-ik században pedig meg
alakul az első borbélysebész fráterni- 
tus (Franciaország). A magyarországi 
borbélycéhek legtöbbjének megalaku
lása a török hódoltság idejére esik1 
[és a XVIII-ik században már alig ta
lálunk nagyobb várost, |ahol ne volna 
borbélycéh. A vidéki sebészcéhek pe
dig legtöbbje vagy Budához vagy 
Pesthez tartozott. Hazánkban tehát 
a viszonyokhoz képest elég sok chi
rurgus működött. Egy 1747-ből kelt

, hivatalos statisztika szerint ez év-
v ben 168 felesküdött (céhbeli borbéíy-
|sebésze volt az országnak. Az ország
■ területén való elosztódásuk azonban
■ nagyon aránytalan volt, mert mig

Veszprém-, Pest- és Baranyamegyé- 
ben 99 borbély lakott, addig Torna-, 
Szepes-, Sáros-, Arad- és Fehérme
gyék területén nem talált a statisz
tika egyet sem.

A történelem már abban az idő
ben is megemlékszik a piszkos kon
kurenciáról, azért is a magyar chi- 
rutguscéhek a kenyérkereset biztosí
tása érdekében jöttek létre. A pápai 
céhek ezen közös célját a céhlevél 
igy fejezi ki: »azt akartuk hogy Eiggi 
essegh Csondessegh és) Bekcssegh az 
Che torwenie szerint koztunk megh 
tartassek«. Ügyeltek ezért arra, hogy 
csak törvényes mester [gyakorolja a 
mesterséget.

Milyen volt az összetartás akkor és 
milyen ma.

A céh élén állott a céhmester, akit 
évenként szótöbbsággel választottak 
meg, kinek kötelessége volt időnként 
munkaviziteket tartani, másokat sze- 
gődtetni, és szabadulólevCleket adni 
miket lakásán féltve őfZött, nehogy 
avatatlan s valamely kontár kezébe 
kerüljön, hogy ezt felhasználhassa s 
melyekért egyébként is nagy fele
lősséggel tartozott, ő  volt egyúttal 
a céhnek elsőfokú birájaj„ a legények
re gondotviselő atyamester.

Az inaséveket csak ritka megokolt 
esetekben engedték el, a felszabadu
lás után tehát nem két év, mint 
mostan, hanem három év kötelező, 
pedig gazdag! tapasztalatok megszer
zésére kellett eltöjtenie, bejegyzett cé
heknél és csak ezután kérhette a le
gény a mesterborbélyá avatását, ter
mészetesen felmutatva, hogy előzőleg 
hol és kinél milyen szorgalommal 
dolgozott.

Hol vagyunk mi mai borbélyok at
tól az időtől, nem-e volna jó most 
is ezt a drákói szigort alkalmazni? 
mely meggátolná a sok kontárt a 
a piszkos konkurenciát és a még 
több éhenkórászt.

Bár a múltnak is, mint minden 
rezsimnek vannak kilengései, azonban 
ezek annyira elenyészők1 voltak, hogy 
a mostaniakhoz mérten eltörpülnek.

A múltban is ép úgy, mint a jelen
ben, a borbély vagy özvegye elad
hatta mesterségét, üzletét, azonban 
utóbbi csak oly esetben tarthatta meg 
férjének üzletét, ha annak vezetésére 
kizárólagosan egy zsűri előtt levizs
gázott »mesterlegényt« fogadott ma
ga mellé. Természetes, ennek a szó-
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kásnak azonban, ha az özvegy fiatal 
cs csinos volt, sok esetben kellemet
len következményei lettek. A fáma 
a krónika fel is jegyez egynéhány 
(csiklandós esetet, melyet én azon
ban célszerűnek tartóik) a 'jölvő generá
ció kedvéért elhallgatni, főleg pedig 
erkölcsi szempontból, de amelyet leg
több ilyen esetben mégis csak az 
árgussZem ekkel őrködő céh mester szi
gorú igazsága oldott meg.

Ezek . az esetek érdekesek azért, 
mert élethűen illusztrálják azt, hogy 
mennyire törődött a céh a tagok 
magánéletével és mennyire őrködött 
az erkölcsök felett ,is, és sokban a 
XVIII. század erkölcseinek, megjavu- 
lása is' aí céheknek köszönhető'.

A chirurgus borbélycéhek patriar
chális élete Magyarországon körülbe
lül két évszázadon át tartott egészen 
Mária Terézia uralmáig, mig azután 
meghúzták feje felett! a hal,álharangot. 
Egymásra jöttek a kormányrendele
tek, melyek a céheknek önkormány
zatát és privilégiumát tönkretették. 
Az efajta intézkedések! jaztán arra ösz
tönözték a magyar mesterbíorbélyo- 
kat, hogy megszerezzék a chirurgusi 
diplomát az egyetemen. Mikor azon
ban a sebészek 1786-ban a dokto
rátusi titulust megszerezték, újra 
azzá 1 ett ,a városok chirurguscé!he,; 
ami volt hajnyirók és borotváló ipa
rosok egyesületévé, kiknek a hatóság 
elnézéséből régi dicsőségük Rom
jaként megmaradt a foghúzás 
és köpölözés. Az öreg borbélyok, 
akik pedig nem tudtak alkalmaz
kodni a kor szelleméhez, kis eldu
gott falvakban húzódtak meg, mint 
a régi jó idők utolsó mohikánjai.

Lassacskán ők ,is elhaltak, s örök
ségüket aZ ollót, kést, fésűt a mo
dern borbélyok vették át. Majd az 
ipartörvényről szóló 1872. évi VIII. 
t.-c. IV. fejezete értelmében a céh- 
rendszer eltörlésével végleg a múl
tak emléke lett a borbélycéh is.

A  s z e g e d i
A szegedi úri- és hölgyfodrászok 

szakosztálya a segédekkel együtt a 
szakiskola felszerelése javára február 
7-én, este fél 9 órai kezdettel a 
Kass-szálló összes termeiben bált 
rendezett.

A bál védnökségét Wimmer Fü- 
löp kamarai elnök ur vállalta. Véd
nökök Voltak: dr. Tonelli Sándor ka
marai titkár, Körmendi Mátyás ipar- 
testületi elnök és dr. Pálffy József 
ipartestületi titkár urak. Diszelnökök: 
Heim Antal, Krier Péter, Qottscháll 
János és Róth Antal. Vigalmi bi- 
bizottság: Róth Aurél elnök, Schul-

ter József alelnök, Palkovits Ká
roly jegyző. Pénztárnok: Lenhard 
József. Pénztárellenőrök: Papp Mi
hály és Tóth Ferenc. Főrendező: 
Dudás Sándor. Táncrendező: Vilof 
Ferenc. Rendezők pedig valameny- 
nyi életrevaló fiatal kartárs.

A bálon kevés kivételével minden 
kartárs családjával együtt megjelent. 
A jó hangulat bizony éjfél előtt tá
vol volt kevés kivételével mindenki
től, de annak magyarázata csak az, 
hogy 1912. év óta szünetelt a bál
ra való összejövetelünk. Éjfél után 
azonban úgy tűnt fel előttünk, mint
ha a sok évi szünetet folytoni tánc
cal akarnánk pótolni, mert még vi
lágos reggel is az indulót végig
táncolták annak tudatában, hogy még 
déli üzletnyitásig kipihenhetik a 
tánctól kifáradt lábaikat. Az anyagi 
siker bizony nagyon kevés, de a 
szegedi bálok sikereihez képest még 
tűrhető, sőt nagy az örömünk, 
mert 2,997.800 koronával nagyot se
gítettünk csecsemőkorban lévő szak
iskolánkon.

Ez alkalommal mondunk köszöne- 
netet szives támogatásaikért min
denkinek, aki csak hozzájárult e ne
mes célra való adományaiért. Kü
lönösen ki kell emelnünk a buda
pesti 'Echten Ferenc és Fia és Gás
pár Testvérek cégeket, kik már 
több alkalommal adták tanujelét 
irántunk való jóindulatuknak.

H Í R E K .
Saját érdeke, hogy lapunk „ Apróhirdetéseit“ figyelemmel 

kisérje.

Míegt)ivó.
A Budapesti Fodrászmesterek Szö

vetsége az Ipartestület (erkölcsi támo
gatásával 1926. március 4-én (csü
törtök) este fél 9 órakor a Szent 
Gellért-gyógyfürdő nagycsarnokában 
és csodás pálmakertjében, a szakmai 
érdekeltséget és a nagyközönséget 
egyaránt érdeklő divatos hajviseletek 
bemutatásával reggelig1 tartó kedélyes 
c s a l á d i  t á n c e s t é l y t  rendez, 
amelyre az összes úri-, nőifodrász és 
rokonszakmák űzőit, azok kedves csa
ládját tisztelettel meghívja, a rendező
ség. Személyjegy 35.000, családjegy
80.000 korona vigalmi adóval együtt. 
Előre válthatók a rendezőség tagjai
nál. (A jövedelem 50 százaléka a 
Szövetség, 50 százaléka a mester-, 
segéd- és tanonctovábbképző szak
iskola berendezésére fordittatik.) A

zenét Kóczé Antal és fia 22 tagú 
zenekara szolgáltatja. Tánc kezdete 
este 10 órakor. Megjelenés uccai ru
hában. Műsor a helyszínen. Védnö
kök: Kontró János ipartestületi el
nök, Grosch Miklós, szöv. elnök, Her
mann János a betegs. elnöke, Kuba 
Sándor sZakisk. igazg., Vada József, 
szöv. igazgató. Ez utón értesítjük t. 
olvasóinkat, hogy a múlt számunkban 
közölt február 7-iki dátum téves volt, 
akkor csak a szegedi fodrászbál volt 
megtartva, mely várakozáson felüli 
anyagi és erkölcsi sikerrel zárult.

Fodrászipar tek intetes  
szerk esz tő ség én ek

Budapesten
Egy kis megszivlelésre méltó példa!
Az alábbi soraimat nagyon kérem 

szives jóindulattal kezelni és a lehe
tőséghez képest lapunkban közzétenni 
szíveskedne.

Anyánk Palotabozsokon január hó 
28-án meghalt, ahová úgy nékem, 
mint öcsémnek, Bősz János nagy- 
szokoli borbélymesternek, temetés vé
gett el kellett utaznunk ; öcsém segéd 
hiányában 30-án és 31-én — szom
bat és vasárnap — kénytelen volt 
üzletét lezárni.

Lénárt János és Papp László nágy- 
szokoli borbélymester kartársak, mi
dőn tudomásukra jutott, hogy öcsém
nek el kellett utaznia:, a kör helyisé
gében látható helyen kifüggesztették, 
hogy addig, mig Bősz1 János távol 
lesz, vendégei a fenti kartársaknál 
ingyen lesznek kiszolgálva. Ezen jó
téteményükért én is hálás köszöne
té met fejezem ki. <

Kérem a tisztelt Kartárs urakat, 
hogy ezen fentebb említett jói példát 
szívleljék meg és véssék emlékezetük
be, mert mindnyájunkat érhet bal- 
szerencse. (

Kiváló tisztelettel
Cz e c z e ,  1926. február 15.

Bősz! J ó z s e f .

Mennyi ideig lehet az ipart szü
neteltetni? Az 1922. évi XII. t.-c.-ben 
foglalt uj ipartörvény rendelkezései 
szerint az iparigazoivány alapján űzött 
ipart csak egy évig lehet szüneteltetni, 
amennyiben az illetékes elsőfokú ipar
hatóságnál e szünetelés bejelentetett. 
Indokolt kérelem alapján az elsőfokú 
iparhatóság ezt az egyévi szünetelést 
még egy évig, összesen tehát két évig 
engedélyezheti.

Jerba gyártmányok vezérképviselete: 
Reiter Mihály fodrásznál, Budapest, 

IV., Sütő utca 1. szám.
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XHÉNlA (orosz kölnivíz), ORtGAN, 
LILAS, CHYPRE k ö z i s m e r t e k .
Ár és minőség tekintetében felülmúlhatatlanok. 
Kaphatók a készítőnél, SAMUEL BEl A gyógy 
szerésznél, Budapest. IV., Váci utca 9, valamint 
az összes illatszertárakban és droaeriákban.

Legtökéletesebb, erős baktericid hatású 
antiseptikum a

LYSOFORM
Oldatban szag'alan. 

nem mérges, bőrnek es műszereknek nem árt.

Hírek » e p i  lerilei.
Ízléstelen konkuirencia Kolozs

váron. Kolozsváron nemrégiben egy 
nj borbélyüzlet nyílt. Ennek tulajdo
nosa szembehelyezkedik a kolozs
vári derék kartársai tiknak intencióival, 
minthogy minden nagyobb üzemek
nél, hivatalokban, autóbuszokban szé
gyentáblát függeszt ki, melyben hir
deti, hogy a férfikiszolgálást és a 
Bubi-hajvágást stb. ötven százalék
kal olcsóbban végzi, mint a többi 
borbély- és fodrászüzletek. A túl élel
mes borbélymester a vasárnapi mun
kaszünet alatt a Fő-tér közepén levő 
illemhelyen a takarítót is kiszolgálja. 
Az ilyen kapzsi borbély szégyenére 
válik -az iparnak, mert az ilyen bor
bélymester egyenesen a közönség be
csapására utazik, mert eleinte egy 
pár hónapig az ingyenmunkát szerető 
közönségnek olcsóbban adja a bér
letet, majd1 aztán hivatkozik a segéd, 
üzlet- és lakásbérnek rettenetes kiadá
saira, mert nem tud máskép reuzálni, 
ha nem fizetik meg a munkáját. Az 
ilyen zavarosban halászni szerető új
donsült mesterek aztán szembetalálják 
magukat a szakosztályokkal és mel
lőzik a tisztes fodrásztársadalomból 
még a segédek is.

Fodrásziizletfe hagyás Kolozsváron. 
T e r z ó  Tivadar volt kolozsvári 
fodrászmester, kinek a Közpoiü.i szál
loda alatt volt élénk fodrászüzlete, 
iparával felhagyott és cukorkakeres
kedést nyitott.

Szatmár. Az itteni borbély- és 
fodrász-szakosztály 1926. január 17-én 
tartotta meg tisztújító rendki vilii 
gyűlését a tagok élénk érdeklődése 
mellett, Bölönyi László ipartestületi 
elnök vezetése alatt az Iparosotthon 
helyiségében. Bölönyi László elnök a 
határozatképességet megállapítván, a 
gyűlést megnyitja s a jegyzőkönyv 
vezetésére felkéri Dobos Endre volt 
szákoszt. jegyzőt, annak hitelesítésére 
pedig Szilágyi József és Paulovits 
János tagokat. Az elnök felolvassa 
Székely Sándor és a vezetése alatt 
működő tisztikar lemondó levelét s 
(felkéri a gyűlést az uj tisztikar meg
választására. A gyűlés többek hozzá
szólása után a következő tagokat vá
lasztotta a szakosztály ügyeinek ve
zetésére: Elnök: Balogh Dezső. Al
elnöki Váry Imre. Jegyző: Dobos 
Endre. Pénztáros: Komáromy Gábor. 
Számvizsgálók: György Sándor és 
Németh Zoltán. Választmányi tagok 
lettek: Dorka János, Csáky Ferenc, 
Szabó Károly, Mátlié Sándor, Bugyi 
Albert, Szilágyi József, Kovács Ká

roly és Hunyad'y László szaktársak. A 
választás befejeztével Bölönyi László 
ipartestületi elnök üdvözli az újonnan 
megválasztott tisztikart, kitartó mun
kásságot és szorgalmat kíván tőlük, 
áldást és békességet kér fáradozásaik
ra. A tagokat pedig kéri vezetőik tá
mogatására. Több tárgy nem lévén, 
az ülést bezárja.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
.Á L. M i n d s z e n t .  Előfizetése 

1926. n o v e m be r 1- én jár le.
Ny. J., Bőd r o g o l a s z i .  Hirde

tését kétszer közöltük. Előfizetése ré
gen lejárt.

Felkértek bennünket annak közlé
sére, hogy mindazok, akik apróhir
detéseink utján válaszbélyeggel el
látott levelelet kapnak, tartsák kö
telességüknek a levél küldőjét a 
miheztartás végett válaszra méltatni.

APRÓ HIRPETÉSEK.
Hirdetési á rak : Alkalmazást keresők!, vagy 

alkalmazást adók részére hirdetésenként 
10.000 K. Egyéb hirdetések e rovatban 
szavanként. 1500 K. Apróhirdetést csakis 
a hirdetési dij előzetes beküldése után 
közlünk.

IGEN JÓ KARBAN lévő két kisZol- 
gálásos borbélyüzlet-berendezés il
latszekrénnyel és teljes felszerelés
sel eladó. E 11 c n d i I s t v á n ,  Mo
hács. 355

EGY FELESLEGES fodrászberende- 
zés két kiszolgálásra jutányos áron 
eladó. S ü t ő  I s t v á n ,  Karcag. 356 

KERESEK egy feltétlenül józan, ko
moly, tiszta, rendszerető fiatalem
bert munkásomnak, aki az állandó 
helybenmaradásnak híve; kapi 350 
—400.000 K havi fizetést, minden 
igénynek megfelelő kosztot és ké
nyelmes lakást. Háromhavi ittléte 
után, ha a fenti kikötéseknek meg
felel, útiköltségét megtérítem. Te
hát csak azon emberek Írjanak, akik 
érzik, hogy a fentemlitett köve
telményeimnek szigorúan megfelel
nek, különben leveleikkel ne ter
heljenek. S z a b ó  Sándor, fodrász, 
Karcag, Fő-tér, Medgyesi-u. sarok.

357
VASMEGYÉBEN, külföldre utazás 

miatt, eladnám 15 éve fennálló 
három toilettes, jó megélhetést 
nyújtó fodrászüzletemet' lakással és 
bútorral. Ajánlatot a kiadó »Egész
séges« jeligével továbbit. 358

Jerba borotva
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JŐ MUNKÁS fiatal borbélysegédet 
keresek belépésre, aki szereti a 
vidéket és huzamosabb ideig egy 
helyben maradna. Fizetés 300.000

400.000 K, teljes ellátás. Tar
jányi Imre, Balmazújváros. 350 

KIFOGÁSTALAN, jó munkás, intel
ligens 'borbélységedi, ki legalább 
3—4 évi gyakorlattal bir, március 
15-én beléphet. Üzletem kizárólag 
intelligenciától látogatott. Fizetés 
megegyezés szerint. Háromhavi itt
lét után az útiköltséget megtérí
tem. Manikűrözni tudók előnyben.

• Mérges Imre, Tapolca. 360
KERESEK azonnali belépésre egy 

22—30 év közötti, feltétlen jó mun
kás, intelligens fodrásZ-egédet, ki 
a bubi-haj vágásban is tökéletes. 
Fizetés: teljes kloiszt, lakás és havi
500.000 K vagy havonta 1,200.000 
korona fix. Ha ondölálni tud, szá
zalékot is fizetek. Kovács Sándor,

__Dombóvár, Szt. László-tér. 361
SÜRGŐS elutazás miatt eladói, egy 

jó,forgalmú borbélyüzlet Gyéké
nyes pályaudvarán, saját üzlethe
lyiséggel, három kiszolgálásra, tel
jes felszereléssel. Bővebbet Nemes 
Imre, borbélymesternél, Gyéké
nyes, pályaudvar. 366

JÓMEGJELENÉSÜ borbélysegéd- 
kisasszony, 3 évi gyakorlattal, 
állást keres urifodrászüzletbe. Bor
dán Manci, Hajdúszoboszló, III. 
tized, 165. 367

HÁROM kiszolgálásra fodrászberen
dezés (tükrökkel, márvánnyal, szé
kekkel) jutányos áron eladó. Cser
ven Sándor, Salgótarján. 362 

JÓMEGJELENÉSÜ, 5 éves segéd, 
perfekt munkás, március 10-ére 
állást keres. Német József, Dom
bóvár, Bezerédi-u. 1. 364

Jerba fenöszij

FIATAL, jó munkás, kétéves bor
bélysegéd állást keres március 
lü-ére, esetleg 15-ére. Fizetés meg
egyezés szerint. Szabó, Ferenc, 
Dombóvár, Zrinyi-utca 68. 363

KÉT jómegjelenésü, jó munkás fod
rászsegéd állást keres. Lehetőleg 
fürdőhelyre, vagy nagyobb üz
letre pályázunk. Resch Imre, Kör
mend, Fő-tér. 365

BORBÉLYSEGÉD állandó alkalmazásra 
felvétetik. Fizetés hav' K 250.000 -
300,000 és teljes ellátás. Kiss Imre 
fodrász, Karcag. 366

Felelős kiadó: Laptulajdonos:
RADVÁNY1 GÉZA. MIKLÓS ÖDÖN

8gész
családjának 

örömet ,
ha lapunkra minél előbb előfizet.
Lapunk előfizetési árát. hogy min
denki részére lehetővé tegyük az 
olvasását, félévre 24.000 K  

egész évre 48.000 K  
előfizetési díjban állapítottuk meg. 

A „FODRÁSZIPAR “ szerkesztősége 
Budapest, VI., Ó-ulca. 25.

ífr its  Sestvérefí
müköszörüsök
S Z E G E D  Tisza Lajos-kötut 54.

Elvállalnak minden e 
szakmába vágó szer- 
számköszörtilésl.

I
Álandóan raktáron tartunk 
angol, svéd és sollingeni borotvá
kat, ollókat, zsebkéseket és fodrá
szán cikkeket.

100% HASZNOT
biztosítunk azoknak, akik

ATLAS S H A M P O O N
terjesztésével foglalkoznak.

Egy t u c a t  á r a  24 000 k o r o n a  
Detail ára darabonként 4Q00 korona.

Míntaklildeményt készséggel küld

WINKLER D. H.

(észitményeim az összes fodrászati

M p l ,  t il , Miksa-mca I
Alapittatott 1899-ik évben. !>

Fémárugyár, "
galvanizáló-intézet, valamint;; 
fémkészülékek kivitelezése.

Gyárt és szakszerűen jav it: n
Fejmosó-készüléket, ■>

légszesz-vizmelegitőt (autó- 1| 
geyser). Hajmunkaszáritó-kemen- (| 

cét. Hajsütővas-melegítőt. Arcgőzölő- ■ • 
készüléket. Fémmanikür asztalokat. jj 
Fejtámlákat. Fodrász asztali készlete- 
két. Viaszbaba-, paróka- és kirakat- > 

állványokat. Utcai fodrászlámpákat. !! 
Cégtáblákat és tartókat. Azon- ' | 

kívül elvállal mindennemű gáz- < •
és vizszeielési munkát. !!

Teljes úri, nöifodrász- és manikűr- 1 
üzletek tervezése és kivitele. |

FLASCMNER LAJOS ♦ MÜKÖSZÖRÜLDÉJE

K ö s z ö r ü l é s i  árak: Borotva köszörülés K 15—20.000
Olló „ „ 10.000
Gép „ „ 20.000

Raktáron tart mindennemű fodrászati acélárut és egyéb fodrászati cikkeket dús választékban. 
A legkitűnőbb Merx-borotvák állandóan raktáron.
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Ha olcsón és 
jól akar vásá
rolni, akkor te. 
gyen egy kísér
letet ennél a 
cégnél

ALTSCHULER E.
hajnagvkereskedő

Budapest, VI., Király-utca 36. sz.
Nagy választék kiilön'eges színekben. Részletes 
árjegyzékem összeálIitás alatt áll, elkészültéig a 
nb. Kartársak szemé yesen győződhetnek meg 
dús választékomról és olcsó áraim versenyen 

kivüli voltáról

B f l U E R  F E R E N C  IHŰHÖSZÖHOS
Budapest, V II, Hlauzál-u. ZZ. (Hesselényi-u. sarok) 
Kérem áraim at fig y e ln i! Jobb m int a P o lla r t!

Kronenberg borotva 27, 28 70.000 K. 
Pollart borotva 27, 28 75.000 K.

Non plus ultra olló 18,19,20 70.000 K-tól feljebb. 
Gépek, szerszámok nagy választékban.

Javításokat jól és pontosan 8 nap alatt 
elkészítek, vidékre portót nem számitok.

i

T. Fodrász urak figyelmét felhívom
villamoseröre berendezett müköszörüldémre.Borot
vák, ollók, gépek köszörülését vállalom, melyet 
8 napon belül elkészítek; vidéki fodrászoknak 
postán elküldöm.

Raktáron tartok legjobb minőségű borotvákat, 
ollókat, hajvágógépeket jutányos árban.

Borotva köszörülés . K 15000 
Főár. olló köszörülés K 12000
Gépköszörülés . . . K 15000

Szives rendeléseket kérve 
Küldjön el minta- MARS EK ULRICH
köször ülésre 1—2 müköszörtis
darabot. MISKOLCZ

L ’O R E A L  H E N N E
M a g y a r o r s z á g i  v e z é r k é p v i s e l e t :

T ö r ö k  J ó z s e f  g y ó g y s z e r t á r  r.-t.
Budapest, VII., K irály-utca 12. Telefon: 134-77, 134-78 és 134-79.

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE :
BANDLER FÜLÖP, ERZSÉBET-KÖRUT 29. 
MINK MÁRTON, LIPÓT-KÖRUT 25. SZ.

SCHADEK ANTAL HÖLOYFODRÁSZ 
BUDAPEST, VÁCI-UTCA 12, FÉLEMELET.

Kaphatók úgy a folyékony L’Oreál készítmények, 
mintL’Oreál Henné minden színben és árnyalatban. 
Azonkívül Revelateur, l’Oreál Schampoon stb. stb.

Kívánatra rögtöni házhoz szállítás ! 
Esetleges reklamációkat kérjük közvetlenül 
Török József r.-t. gyógyszertárával közölni.

A Neue Wiener Friseurzeitung és annak 
mümellékletére előfizetni lehet 

Bandler Ftilöp nőifodrásznál, 
Erzsébet-körut 29.



fTarfumerie „£e ffiosier“ dankovszky
kozmetikai cikkek éz illatszerek f/ydra, Budapest, VI», Ó-utca 25, —  Telefon: 43—*34.
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