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ELŐFIZETÉSI ÁRAK külföldre 
Németországba félévenként 3 
márka. Franciaország, Szerbia 
és Románia területére 4 frank 
az Egyesült államokba 1 dollár

Bányász Henrik szakkönyvé.
Irta: Cserzy Mihály, Szeged.

Nem ösmerem Bányász Henrik urat, csak annyit 
tudok róla, hogy az országosan tisztelt, aradi híres 
fodrászmesternek, Gruber urnák a fia, aki tudományos 
pályára készült s a fodrásziparnak akkor csapott fel 
hűséges katonájává, mikor már a tanári diploma a 
kezében volt. Tehát nem vádolhat meg senki azzal, 
hogy személyi vonatkozásból irok róla. Azaz, hogy 
nem is éppen ő róla, hanem arról a szakkönyvröl, 
melyet a magyar fodrászipar dicsőségére, most rendez 
sajtó alá Bányász Henrik ur.

A könyvről magáról természetesen még nem le
het írni, mert annak tartalmát még nem ismerjük : de 
a tényről s ennek erkölcsi jelentőségéről nemcsak 
lehet, hanem kell is megemlékezni, mert szakiparunk
ban ez az első fecske, ez az első szakkön) v, amelyet 
hozsannával kell üdvözölnünk.

A fodráezipar Magyarországon alig egy évtized 
óta vett olyan lendületet, amely az általános haladás 
jeleit mutatja. Mi régiek tudjuk legjobban, hogy tíz— 
tizenöt év előtt alig volt a vidéki városokban egy vagy 
két olyan üzlet, amely berendezésével és felszerelésé
vel megtudott felelni a nagyvárosias igényeknek. Azóta 
nagyot haladt e téren a borbélyipar, úgy hogy valósá
gos versengés támadt az üzletek luxoriusá tétele körül. 
S ezzel majdnem lépést tartva, a munka értékelése is 
napirendre került, ugyannyira, hogy a borbélyiparos 
kezd a társadalom előtt a szolgai minősítésből kiemel
kedni s az akceptált kézmiiiparos rangjára lépni. — 
Persze idő kell még majd ahoz, mikor a fodrász- és 
borbélymesternek olyan tekintélye lesz Magyarorszá 
gon, mint a minőt tényleg megérdemel.

A haladás terén most azután azt látjuk, hogy 
akad egy lelkes, egy hivatott s a fodrászipar fejlesz
téséért munkába álló ifjú ember, aki megteremti a fod
rásziparban az első szakirodaimat és ezzel megmutatja 
elsősorban a társadalomnak azt, hogy a borbély- és 
fodrászmesterség olyan foglalkozás, amelynek készült 
ségéről könyvet lehet Írni, másodsorban pedig a szak

iparosoknak mutatja meg azt, hogy haladni kell és 
hogy miként kell haladni.

Ennek a hasznos újságnak a hasábjairól tudom 
azt, hogy Bányász ur nem csak az aradi fodrászterem
ben tanulta meg a mesterséget, még pedig kiváló 
mesternek, az édesapjának, a tanítása nyomán, hanem 
külföldre ment és ott valóságos tanulmányt végzett 
szakiparunkban. Az ilyen ember tehát hivatott nekünk, 
régi és uj mestereknek, oktatást és hasznos példákat 
nyújtani, valamint megjelölni a módot, hogy miként 
kell és lehet haladnunk.

Szerintem ezt az első szakkönyvet minden ko
molyan gondolkozó és magát fodrászmesternek tartó 
szaktársnak meg kell rendelni. Két koronáról van 
mindössze szó, ezt az összeget a magunk tisztessé
géért, iparunk tekintélyéért két kézzel kell odanyujtani 
a szerzőnek.

Úgy mondom, hogy minden valamirevaló fodrász- 
és borbélyiparosnak meg kell szerezni ezt a hasznos 
könyvet, tehát annak is, aki tanulni akar az iparában 
és annak is, aki már nem tartja szükségesnek azt, 
hogy tanuljon. Aki tanulni akar, az többet fog két 
korona értékűnél tanulni ebből a könyvből, aki pedig 
erre már nem reflektál, annak szent kötelessége két 
koronát áldozni iparunk tekintélyének, iparunk erkölcsi 
dicsőségének előbbreviíeléért.

Ha ez az első magyar szakmunka a kartársak 
közönyössége folytán nem jelenhet meg, vagyis ha 
nem gyűlik össze annyi előfizetés, amennyibe ennek a 
könyvnek a kiadása kerül, akkor mi magyarországi 
borbély- és fodrásziparosok egy oly szomorú bizonyít
ványt állítunk ki önmagunkról, amellyel beösmerjük 
nyíltan és leplezetlenül, hogy nekünk a haladás esz
közei iránt nincs érzékünk, mi olyan maradiak va
gyunk, akiknek nincs jogunk sem panaszkodni, sem 
követelni a velünk szemben még eléggé rideg társa
dalommal szemben.

Ebben a kötelesség teljesítésben egyébként a 
a szakosztályi elnököknek jut elsőrangú föladat, nekik 
kell a kartársak között a legszélesebb gyűjtést meg
indítani a könyv anyagi sikere érdekében.
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A Fodrászok Lapja pályadija.
Lapunk szerkesztősége pályadijat tűz ki a 

szaktársak köréből. A kérdéses pályadij úri 
fodrászatba vágó közlemény lehet, úgymint a 
borotvakés leghelyesebb fenési módja, vagy a 
borotválásról, hajvágásról értekező szakközle
mény. A közlemény nagysága kiterjedhet 30 
sortól 60 sorig.

A legjobb szakközlemény Írója, illetőleg 
nyertese kapja a szerkesztőségünk által kitűzött 
pályadijat, egy értékes szakkönyvet a színházi 
fodrászatról, a „Leihner Albumot" gyönyörű 
diszkötésbe, amely 150 illusztrált karakteriszti
kus képet is tartalmaz a színpadra.

Szerkesztőségünk közölni fogja a beérke
zendő szakközleményeket.

Szomorú statisztikák iparunkban.
— Nyitrai József, Ó-Lubló. —

Fájdalom, rólunk szól a nóta, rólunk és 
a mi nemtörődömségeinkről. Magyar betegség
ben szenvedő, magyar fodrász iparosokról.

Legyünk őszinték. Többször hangzott már 
el egy-egy hozzánk intézett szó, egy-egy intő 
kérelem: kartársak, igy meg amúgy, ilyen, meg 
ilyen intézményünk létesült. Támogassuk!

Követtük-e az intő szólamot, helyt álltunk-e 
a legszentebb kötelességeknek? Nem, nem, 
soha!

Hol kezdjem, hogy sok közül nehányat 
megnevezzek? Hiszen oly sokféle dolog van, 
amelyről beszélhetnék . . . Vannak országos 
intézményeink, támogatjuk-e? Nem! Vannak 
magánvállalataink (szaktársaink körében gyár
tott szakipari cikkek stb.i támogatjuk-e? Nem! 
Legalább kellőképpen nem. Miért? Azért, 
mert elfeledjük egymás ügyeit felkarolni s az 
Isten is igy segit, kijár megérdemelt sorsunk, 
nyomorgunk mind.

Akik ezen igékben netalán kételkednek, 
azoknak majd szolgálok itt, alább egy nehány 
statisztikai számadattal, hogy a jövőre nézva 
ebből is levonhassák nemtörődömségeinknek 
szomorú konzekvenciáját.

Nyolcezernyolcszázan, de ha szigorúan 
vesszük a számadást, itt-ott kilencezerén va
gyunk országunk területén önálló kartársak. S 
most nézzük, hogy hány százalékát teszi e 
tekintélyes számgarmadáknak az a bizonyos,

úgynevezett nuípártolóknak száma, akik szivvel- 
lélekkel hozzájárulnak egyes intézményeknek a 
felkarolásához?

Van Budapesten egy országos intézmé
nyünk, az úgynevezett Országos Borbély és 
Fodrász Áruraktár Takarék és Hitelszövetkezet. 
Ez áldásos intézménynek sem a mi kegyel
münkből, sem a mi szó, vagy anyagi hozzájá
rulásunkból, hanem igenis, a mi céljainknak, 
a mi anyagi érdekeinknek támogatására is. — 
Budapesti kartársainknak a verejtékező, önzet
len munkái és anyagi hozzájárulásai révén 
épült fel. Hányán támogatjuk ezt az intézményt, 
mely saját jótéteinknek a föllenditésére van hi
vatva? Megmondom. Nemrég adták le üzleti 4-ik 
évének, az 1912 ik évek zárszámadásait, mely
ből kitűnik, hogy a budapestiekkel együtt va
gyunk 2122-en pártoló tagjai e lélekemelő, 
ezen minden javadalmazásainkért küzdő gyö
nyörű intézménynek. A végeredmény az. hogy 
összeségünknek 24 és pár tizede, még csak 
nem is egész 25 százaléka vagyunk míípár- 
tolók.

Kinek a baja ez. ki érzi ennek a nemtö
rődöm állapotnak leginkább a súlyát? Talán 
az az országos intézmény, a melynek tagjai, 
már eddig is annyi emberfeletti munkát végez
tek a mi javunkért? Óh nem! Hanem mi, a 
kik oda áldozzuk keservesen összekuporgatott 
garasainkat silány árukért, ahol (keserű tapaszta
lataim vannak rá) jót kacagnak tudatlanágun
kon, nem egyszer azt is hozzátéve: „Jámbor 
vidékiek." Fájdalom, igy van, mert a pestiek 
alig vevőik, sőt ha akad is közöttük olyan, a 
ki az idegen árukkal kérkedő ügynökök vevője, 
személyesen szerzi be szükségletét, s ezeknek 
az egyéniségeknek bizony aligha lehet össze
tört, fakult, elavasodott stb. árukkal kitolni a 
szemét.

Szó sincs róla, ezen országos intézményt, 
mely a fenti szomorú statisztikai kimutatás da
cára sincs okom félteni, sokkalta más szám
adatokkal bírna dolgozni, és kell e mondanom, 
hogy a külföldiek túlkapásai ellen is sokkal 
jobban bírna védekezni, ha a fenti statisztikai 
kimutatás helyett — mindnyájunk által lenne 
támogatva.

Szaktársaim! Minden kultur nemzet fod
rászainak van egy országos szövetségük, melyre 
büszkék is. Tehát mi magyar kartársak is le
gyünk büszkék reá, a budapesti országos fod
rász intézménynek legyünk egytől-egyig mind
nyájan tagjai, mert ha mindnyájan egyek le
szünk, mindenféleképpen javunkra és iparunkra 
fog szolgálni.
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Szegedi levél.
Amint tudva van az országos betegsegélyző pénz

tár az egész országban a borravalók után is akar, 
illetve szeretne járulékot behajtani.

így a szegedi kerületi betegsegélyző pénztár 1600— 
1913. sz. alatt valami végzés félét bocsájtott ki, mely
ben felszólítja egyenként a borbély és fodrász meste
reket, hogy 8 napon belül a borravalók mennyiségét 
okvetlenül valják be, ellenesetben a hiányzó adatokat 
az 1871. XIX. f.-c. 20. §. alapján, mindenkinek saját 
költségére kiküldendő közegük utján a helyszínén fog
ják megállapítani.

Szeretnénk látni azt a közeget, ki a segédek 
zsebeibe nézzen vagy belenyúljon, megállapítandó, hogy 
mit kapott. Ez a végzés féle csak ürügy és fogás, 
hogy az érdekelteket megfélemlítsék, amit legjobban 
az is bizonyítja, hogy nem egyszerre kaptuk, hanem 
időközönkint, vagyis egyrésze mindjárt a kiadása után 
(febr. 24-ikén lett kiadva), másrésze 8 nap után, 14, 
sőt 21 nap után is kapta kézhez, úgy, hogy némely 
része persze már be is jelentette, a mikor legnagyobb 
részünk még nem is tudtunk róla. Ilyen taktikával 
akarva lépre csalni az érdekelteket.

Ezek azért jelentették be, mert azt hitték, hogy 
az ellen nincs orvoslás. A többség azonban rendkívüli 
szakosztályi ülést hivott egybe, amelyen egyhangúlag 
határoztatott el, hogy óvást emelünk és a legutolsó 
fórumig is megfeleboezzük, a mint hogy a miniszte 
riumhoz meg is felebbeztük s egyúttal a kerületi 
pénztárt átiratban értesítettük határozatunkról.

Amint átiratunkat megkapta a kér. pénztár igaz
gatója (úgy látszik még sem bízik igazában), értekez
letre hívta e hó 13-ára a szakosztályunk által kikül
dött bizottságot, amikor alkuba akarván bocsájtkozni, 
mondván, hogy úgy sem érünk célt, kár minden fá
radtságunkért.

Ezt azonban csak ő gondolja, mi azonban kije
lentettük, hogy haladunk tovább a megkezdett utón. 
Ezt látva az igazgató ur, most már a segédeket kör
nyékezi, akikkel azonban szintén nem fog célt érni.

Még csak annyit, hogy a néhány szaktárson kí
vül, kik már bejelentették, senki sem jelentette be, de 
nem is fogja senki ezután sem bejelenteni addig, mig 
a legutolsó fórum nem dönt ebben az ügyben. Annál 
is inkább kérem b. lapjában ezt közölni, hogy az egész 
országban igy járjanak el szaktársaink.

Most pedig néhány sort a szegedi borbély és 
fodrász szakosztály árszabályáról, amit 1911. október 
havában kötöttünk meg és november 1-én életbe lépett.

Még 8—9 évvel ezelőtt oly sajnálatos állapotok 
voltak itt Szegeden, az ország második városában, 
hogy szinte nevetséges volt olyan szaktárs előtt, aki 
nem járt még itt. Például ami ma elsőrendű üzlet, 
vagyis 40 fill. a borotválás és 60 fill. a hajvágás, még 
ott is megborotválták az embert 10—12 fillérért, per
sze kivételesen. Ami most II. rendű üzlet és 30 fill, 
illetve 50 fillérért dolgoznak, ott kivétel nélkül 10—12 
fillérért borotváltak, a harmadrendű üzletekről nem is 
szólva!

Az előfizetési árak? Nó azok már igazán kriti
kán aluliak voltak. És miért volt mindez igy? Azért 
mert nem volt összetartás, na meg azért is, mert egy 
bizonyos ur 18 évig volt elnöke a szakosztálynak, a 
mire az illető oly büszkén szokott mindig hivatkozni, 
pedig hát ő volt mindenkor egyik kerékkötője a mi 
haladásunknak, sőt egy ízben 1907-ben szintén akar
tunk árszabályt csinálni és őtet újból megválasztottuk 
elnöknek, csak azért, hogy akkor, mint elnök köteles
ségének fogja tartani példával elöljárni és alá fogja 
irni szerződésünket. De óh, csalódás érte a szakosz
tályt, mert semmi áron nem volt hajlandó aláírni. Mi 
következett ebből? Az illető urat úgy megabcugolták, 
hogy nem tartotta tanácsosnak az ott maradást, hanem 
úgy elsomfordált, mint egy leöntött pincsi, azt sem 
mondta, hogy befellegzett. Az árfelemelés persze akkor 
sem sikerült általánosan, hanem azért néhányan mégis 
felhasználva az alkalmat, felcsapták az árakat, bebizo
nyítva azt, hogy igen is lehet, csak kishitüek ne le
gyenek,

A mostani árszabálynak a keresztül vitelét Gott 
schall János ur elnöksége alatt vihettük keresztül, te
hát a legnagyobb része az érdemeknek az övé, amit 
mindenki elismer. Elismerésünknek és hálánknak ab
ban adtunk kifejezést, hogy megválasztottuk diszelnök- 
nek. Most már körülbelül 1V2 éve, hogy életbe lépett 
az árszabály és minden rendben ment, csak kettő volt, 
aki nem tartotta rendesen be. Az egyiknek Radics 
Nándornak még tavaly el is vettük a segédjét, de 
aztán ő is alkalmazkodott mindenhez, csak még egy 
maradt, akiről tudtuk, hogy nem tartja be, azonban 
nem volt bizonyiték s igy nem járhattunk el ellene. 
Most azonban erélyesen felleptünk és ő maga is be
ismerte, de megigérten, hogy ezután befogja tartani, 
ez azonban eszeágába sem volt. Látva, hogy nem 
boldogulunk vele igy, erélyesebb eszközhöz nyúltunk 
és elvettük mind két segédjét, a mely segédek napi 3 
koronát kaptak mindaddig, mig el nem helyeztük, 
ilyenformán több mint 40 koronát fizetett a szakosztály 
a két segédnek. De véletlenül kapott vidékről két se
gédet (mert helyben nem kapott), amint ezt megtud
tuk, megint elmentünk hozzá, Rátz Sándor nevű az 
illető, hogy ismét elvesszük mind két segédjét, de kö 
nyörgött és ígérte, hogy ezután betartja az árszabályt, 
mi azonban csak oly feltétel alatt hagytuk ott a segé
deit, ha aláír egy százkoronás váltót és egy helyi lap
ban nyilatkozik, bocsánatot kérve a szakosztálytól és 
kijelenti, hogy ezután tisztességesen be fogja tartani 
az árszabályt, ellenesetben feljogosítja a szakosztályt 
a száz koronás váltót rnegóvatoltatni a szegény-alap 
javára. Ilyenformán kell elbánni a piszkos konkuren 
sekkel.

És ezt is csak azért értük el, mert a mostani 
szakosztályi elnökünk, Steiner Miklós igen erélyesen 
járt el ebben az ügyben. Egyáltalán minden szakosz- 
tályi ügyben ambicionálja magát, igy remélhetjük 
szakosztályunknak fellendülését, ami igazán kívánatos 
is, mint az ország második városának.

Leszt Péter, sz. o. jegyző.
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A hajiestésről.
Az őszülés különösen a hölgyeknél igen deprimi- 

náló kedélyállapotot vált ki, különösen akkor, ha 30— 
40 év között mutatkoznak azok a bizonyos fehér ha
jak. A hölgyek előbb regenátorokat, majd festékeket 
próbálnak alkalmazni és miután e körülményes eljárás 
és legfőképpen a többszöri balsikerek eredménytele- 
nitik, hozzánk fordulnak, fodrászokhoz.

Mint említettem, elsőbb a haj szorgos tisztítása 
fontos és a festés eredményére határozó befolyással van.

Maga a festés, a festék minősége szerint történik. 
A festékek három csoportba oszthatók.

Az első csoportba tartoznak azok, melyek azon 
nal festenek. Itt elégséges a megtisztított hajat egy na
gyobb fogkefével apró részletekben átfesteni. — Igen 
óvatosan kell azonban ezzel bánni, mert ezek a fes
tékek a fejbőrt, a homlokot, a füleket és nyakat is 
festik. Ezen festék nem tartós.

A második csoportba tartoznak azok a festékek, 
melyek két folyadékból állanak. Itt, miután a hajat jól 
megmostuk az első számú folyadékkal, az apró ré
szekre leválasztott hajat nedvesitjük meg. Ez a folya 
dék legtöbbször kénhidrogén, arra való, hogy a haj 
a festék tartós befogadó képességét mozdítsa elő. Miután 
teljesen megszáradt a haj, csak ekkor fessük át a má
sodik számú folyadékkal. Itt azonban szintén ajánlatos 
az óvatosság, mert a bőrön foltok maradnak. A fod
rásznak is előnyösebb, ha keztyüvel dolgozik.

Mindkét festékkel, legyen az bármily gyártmány, 
a gondos keresztülvitel játsza a határozott szerepet. 
Balsikerek még a gyakorlott fodrásznál is mutatkoznak.

A harmadik csoportba tartoznak a henné festé
kek, melyek alkalmazása a következőképpen történik. 
Még mielőtt a haj kis részekre való leválasztása a kö
zépen való leválasztás után tetszőleges irányban és 
mértékben történhetik, addig itt a fej búbján vegyük 
ki az első kis leválasztást. Miután a henuet, mélyvíz 
ben péppé kavartatott, előbb ezen középső részt ken
jük be, s azután körbe lefelé haladva, a már bekent 
hajat egymásra csavarjuk. Az egész hajat, ha ily mó
don átkentük s rövidebb-hosszabb ideig letakarjuk; a 
szerint, a mint sötétvbb vagy világosabb festést aka
runk elérni.

A gyakorlat a legjobb mester különben, s ha 
megemlítem még, hogy minden festékhez találunk 
részletes használati utasítást, bővebben nem ismerte
tem az eljárási elveket. Bányász Henrik.

Kézápolásról,
A manikűr a fodrászokra nézve jó bevételt biz

tosit. Éppen úgy, mint a szépségápolás és az arc 
masszázás. Jól tudom, hogy van a kollegák közt 
olyan, aki azt mondja: Én vásárolok magamnak nia- 
nikürszerszámokat és egyszer egy évben majd hasz
nálom.

Nem úgy van. A vendégeket hozzá kell 
szoktatni a kézápolásra. Beszélni kell airól, hogy

mily előkelő dolog, a jól ápolt finom kéz. — Még 
lehet próba manikűrözési is végrehajtani diitalanul, 
hogy lássa az illető annak szép eredményét. — Ha 
akkor nem is, de máskor igénybe veszi a manikűrö
zési, egy bál előtt, vagy más társas összejövetelnél.

A szép kezet a társaságban megcsodálják.
A következő szerszámok szükségesek a mani

kűrhöz : köröm harapófogó, bőrolló, bőrkés, bőrtoló, 
körömpaszta, körömviz, porcelláncsésze és a legújabb 
köröm alakitó. Különösen fontos a köröm alakitó, 
amely az uj körmére helyezve annak tojásdad szép 
külsőt ad.

A vendég csodálkozva nézi saját kezét. Bámulni 
fog azon, hogy oly szép alakot adott kezének a ma- 
nikürözés. — Nyilvános dolog az, hogy a széles kö
röm csúnya. Tehát fel lehet ébreszteni a vendégnek 
hiúságát ügyes beszéddel.

De először meg kell tanulni a fodrásznak a kéz
ápolás művészetét. Ezt nőm a vendégeken kell vé
gezni, hanem a segédeken és tanoncokon. Csak azután 
lehet a vendégekhez látni, ha már begyakoroltuk a 
körömápolást. A műtét a következő:

A vendég egy kis asztal mellé ül. Levágjuk a 
körmöt a harapófogóval hosszúkás tojásdad alakban. 
A köröm szegleteit Iefürészeljük, hogy keskenyek és 
szépek legyenek. Ha az egyik kéz készen van, azt 
betesszük egy csészébe, amelyben meleg viz, szappan 
viz superoscid és kevés szalamiák van, — hogy lá
gyuljon a kéz.

Ez alatt a másik kézén vágjuk le a körmöt, 
mint előbb. Ha elvégeztük a vágást, ki vesszük a 
csészéből a puhított kezet és a bőrtolóval a körömről 
letaszítjuk a kézbőrt a köröm két szélén. Nem 
mélyre, csak addig, amig nincs fájdalom. Kitakarítjuk 
a piszkot a köröm alól. Levágjuk a köröm gyökeret 
ott, ahol az csunyitja a kezet kiállásával.

Ha ezt elvégeztük, akkor jő a másik kéz, ame
lyet kiveszünk a csészéből és hasonló eljárásnak te
szünk ki. Az elvált bőrt az ollóval vágjuk le. A kö
römreszelés következik ezután, amelyet kímélettel 
kell végezni. Végül jő a körömfényesités, amelynél 
bizonyos opál fényt kap a köröm.

Ha ezt betanuljuk jól, először fizetés nélküli 
egyéneken, azután lehet bátran másokhoz is hozzá 
fogni, mert sok pénzt hoz az.

A  F O D R Á S Z O K  L A P J A
minden hónapban kétszer végig járja az egész 
országot, eljut minden városba, minden oly 
faluba, a hol csak egy fodrász üzlet is van. 

Körülbelül
ötezer borbély és fodrásznak  

kerül kezébe,
s ennyi szaktársnál lehet keresni a Fodrászok 
Lapja révén : segédet, üresedést, áruit, üzletet 
szóval mindent, a mire a szaktárs uraknak és 
segéd uraknak szüksége van. S a mi fő a hir

detésnek mindig eredménye van ’
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Fodrász hírek az országban.
Budapest. Lapunk fővárosi levelezője irja, 

hogy a magas kormány az aradi országos fod
rász-borbély kongresszuson elfogadott országos 
fodrász intézményeket szolgáló Országos Fod
rász Egyesület alapszabályait jóváhagyta. Az 
uj egyesület a hozzá forduló szaktársaknak 
szívesen szolgál felvilágosítással. Úgyszintén 
tagokat is felvesz. Cime Budapest, Csengeri- 
utca 15.

A kolozsvári kongresszus. A kolozsvári bor
bély és fodrászmesterek Aradon elvállalták a kolozs
vári kongresszus megrendezését. Nagy és felelősségtel
jes missió az, mely ezen vállalkozásukban reájuk há
ramlóit ; s már most a kezdetek kezdetén időszerűnek 
találom, hogy rámutassak, mit nem értünk el az aradi 
kongreszuson. mit kell, hogy a kolozsvári kongresszu
son elérjünk.

Ugyebár minden kongresszus létjogosultságát 
az általános helyzetnek javításából meriti. Ezt a nagy 
célt pedig csakis úgy szolgáljuk, ha sikerül egy táborba 
hozni az együve tartozókat. A „Fodrászok Lapja“ 
kitartó lelkesedéssel szolgálja a szakma ügyét és 
határozottan észre vehető munkája. Az aradi kongresz- 
szuson elvben hozzá járultunk a ,,Magyaroszági Bor
bélyok és Fodrászok Szakipari Munkaközvetítő, Rokkant- 
nyugdíj és Temetkezési Egyesület** megvalósításához. 
Hazánk fodrász iparát ezen nagy vállalkozás bizonyo
san előbbre fogja vinni, de csak akkor, ha minden 
pártoskodás nélkül az egész ország ossz fodrászainak 
egyesülése fogja megszilárdítani a lefektetett alapot.

A kolozsvári rendezőség figyelmébe ajánlom 
ezúttal országos intézményünk beható tanulmányozá
sát, mi több a belépést irányozó mind szélesebb 
agitációt.

Ez alkalommal nem mulaszthatom el azon meg
győződésem nyilvánítani, hogy országos intézményünk 
szakipari osztályának azon vállalkozása, mely szerint 
szakújság kiadását tervezi, káros és meddő vállalkozás. 
A meglévő szaklap pártolása és ennek következté
ben fejlődése mentesiti országos intézményünket ezen 
Ígéretének beváltásával szemben. Ezen körülményre az 
országos intézmény vezetőségének figyelmét felhívom, 
ellenesetben bekövetkező széthúzásért ők a felelősek.

Bányász Henrik.
Halálozás. Fiedler Ferenc körmendi fodrász

mester Budapesten gégebajban elhalt. A megboldogult 
egyszersmind vőlegény volt és májusban lett volna 
esküvője. — Fiedler volt üzletét segédje vette át.

Olvasóink figyelmébe. Tisztelettel kérjük szak 
társainkat, szíveskedjenek a helyi vagy saját megyéi
ben történt fodrászeseményeket röviden leírva hozzánk 
beküldeni. Ide tartoznak minden oly értesítések, ame
lyek a borbély-fodrász szakhoz tartoznak. Szívesen 
közlünk szakcikkeket, mozgalmat. Továbbá családi ér

tesitéseket házasságról, üzletváltozásról, halálozásról 
stb. Nem baj az, akárhogyan van megírva.

A fodrász szakmától megvált kolléga panasza,
T. Szerkesztő u r ! Én a legnagyobb sajnálatomra fel 
kellett hagyjak a fodrász borbély ipar üzéssel. Ezt tettem 
azért, mert a kartársaim Németbogsányban rutul 
visszaéltek a becsületszavukkal. Tudniillik erős vak
bélgyulladást kaptam és ezen betegség ágyba döntött. 
A súlyos betegségem alkalmával egyes szeretett szak
társaim már várták halálomat is, hogy vendégeket 
kaparinthassanak, mások pediglen a kartellt meg
bontották és olcsón dolgoztak, teljesen visszamentek 
a régi árakra. Ilyen gyenge hitii és kiképzetlen emberek, 
kik még segítik bepiszkítani a szakmát, ahelyett, hogy 
megvédenék mesterségüket. De még tovább mentek, 
beárultak a közönségnek, hogy én heccelem fel őket, 
hogy drágábban borotváljanak. Igazán szégyen itt 
bánátban, hogy egyes helyeken egész évre eljárnak 
házhoz hetenként egyszer beretválni 4 koronáért és egy 
kenyérért, ha az illetőnek vendége jő, azt is ingyen 
kell beretválni, fogat huzni érte. Ennek oka pediglen a 
rossz ipartörvényünk, mert nincs törvényünk arra, hogy 
megvédje a tisztességesen kiképzett, tanult mester
embereket az ilyen félig kitanult kontároktól. Ideje 
volna már egyszer, hogy a magyar szaktársak egy 
szövetséggé alakuljanak és odafent Budapesten sürges
sék az ipartörvény revízióját és csináljanak úgy, mint 
a droguisták, vagy pediglen a fogtechnikusok : járulja
nak a kereskedelmi miniszterhez, ha az egyik ajtónál 
kitessékelik, a másik ajtónál megint bemennek és be
mennek mindaddig, mig célt érnek. Kohl János.

Fodrász tanonciskola. Lapunknak Nagyváradról 
Írják, hogy a múlt héten megtartották a fodrász 
tanonciskola vizsgáját.

A vidéken még ez ideig a nagyváradi szaktársak 
dicsekedhetnek szakmánkban fodrász tanonciskolával. 
Ezen fontos intézményt Raminger Islvánnak, a Szigli
geti színház fodrászának köszönhetik a nagyváradi 
szaktársak, ki ezen intézményt oly lelkesen karolta fel 
és igyekszik érdekében, hogy a jövő fodrásznemzedék 
a szakmájában ne csak egyoldalú legyen, hanem szak
mánk összes testvérágait elsajátíthassa.

Raminger István úri és hölgy fodrászmester tu
dását nem rejti véka alá és nem félti, hogy majd el
sajátítják tőle a szép hölgyfodrászatot és a hajmunka- 
ipart. Nem féltékeny iparában. Ramingertől vehetnének 
példát sokan.

A fodrásztanonciskola záróvizsgájáról való tudó
sítást az alábbiakban közöljük:

Apró nebulók ülnek az ipariskola egyik tanter
mének padjaiban. Értelmes arcú, nyílt tekintetű fiúcs
kák, akiken meglátszik, hogy egyáltalán nem drukkol
nak, mert amit egy tanfolyam alatt elsajátítani lehet, 
azt tudják. Precizen, biztosan.

Szűcs Izsó igazgató vezeti a vizsgát, a kathedrán 
pedig a szaktanárok: Hegedűs Árpád, Horváth István, 
Matkó Benjámin, Nősz Gusztáv, Kerekes Manó, Ma- 
resch Károly és Raminger István, aki a tanfolyamnak 
valóban a lelke és gyakorlati oktatója.
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A vizsga az elméleti résszel kezdődik, amelynek 
anyaga azonban tényleg gyakorlati, mert csak azzal 
foglalkoztatja az ifjakat, a mire a mindennapi, a gya
korlati életben szükségük van.

Elmondatják velük a könyvelés, a számla, az üz
leti beszerzés, hitel és készpénzvásárlás, váltó, stb. 
fogalmainak meghatározását, aztán Matkó Benjámin 
tanár veszi át a szót, aki még arra is kitanitotta a kis 
iparosjelölteket, mily üdvös dolog a h i r d e t é s ,  hogy 
kell kiszámítani egy apróhirdetés diját és az egyik 
tanulónak Sztics igazgató feladatául adta egy üzleti 
körlevél fogalmazását

És a kis tanuló precizen felel :
— Van szerencsém értesíteni — kezdi, aztán igy 

fejezi be: — manikűr és pedikűr!
Tehát jegyezzük meg mi hallgatók, mi felnőttek, 

hogy a tanulókat ezen a tanfolyamon a modern kor 
igényeinek teljesen megfelelő műtermek berendezésére 
oktatják.

Nősz Gusztáv tanár ugyanilyen értelemben ok
tatja a német nyelvet. Két kis fodrásztanuló vendéget 
és borbélyt játszik. A vendég kérdez, érdeklődik és a 
borbély felel.

Azután egy még érdekesebb diszkurzus kezdődik.
Hegedűs Árpád tanár, a francia nyelv tanára ma

gyarul, az egyik tanuló németül, és egy másik fran
ciául beszél, illetve lefordítja a magyart. Pompásan, 
helyesen, alapos nyelvtudással és csupa gyakorlati dol
got, a „van szerencsémMől az „ajánlom magam“-ig.

A vizsgálat, amelyen vendégként jelen voltak 
Ceglédy Jeremiás ipartestületi elnök és dr Edelmann 
Menyhért, a gyermekmenhely igazgatójának egy igen 
érdekes közegészségügyi előadása fejezte be, amely 
után a vendégek és tanári kar megtekintette a gyakor
lati oktatás eredményeit: a fodrásztanoncok munkáit.

Hajfonatok, utcai parókák, színházi álszakállak, 
bajuszok, női hajmunkák valóban művészi kivitelben, 
a melyekért meleg hangon mondott köszönetét Szűcs 
Izsó igazgató Raminger szaktanárnak, aki nemcsak 
gyakorlati, hanem hazafias szellemben is oktatja növen
dékeit, akik befejezésül a Himnust énekelték el. És en
nek a derék és fáradhatatlan kis tanári testületnek tán

lom konzervativebb részeibe magukat befészkelték, 
nagyon bajos kiirtani. Erőszakkal ezt épen nem lehet 
eszközölni, de az idő majd elvégzi ezt is mi helyet
tünk. — A fodrász kongresszusi naplót sürgesse meg 
Sófalvi Györgynél Arad. Mi többször irtunk nekie. 
Lapunkban is nyíltan felszólítottuk, de még a fülét se 
mozdítja. Ugyan nem ártana, ha a napló ügyét az 
aradi fodrász-borbély szövetség kezébe venné, mert 
már igazán sokan kezdenek mérgesek lenni az ügy 
iránt.

B . J. Székely kéresztur. A mai szamunkban a 
kézápolásról irt cikkünkben irt módon kell eljárni.

Keresek egy jó munkás, szolid életű fodrász
segédet azonnali belépésre. Fizetés 20 korona, reggeli, 
ebéd és lakás, szép mellékkereset. Cim Szentgyörgyi 
Sándor Homonna, Zemplénmegye.

Egy 18—20 éves szolid, de jó borbélysegéd azon
nal vagy legkésőbb e hó 22-ig alkalmazást nyer. Fize
tés 16—20 korona, reggeli, ebéd, vacsora és lakás, jó 
mellékes. Csakis állandó segéd ajánlkozzon. Útiköltsé
get nem küldök. Arndt Sándor fodrász Mátészalka, 
Szatmármegye.

Egy jó munkás, nagykorú fodrászsegéd állandó 
alkalmazásra május hó 1-én való belépésre felvétetik. 
Feltételek; havonként 26 korona, lakás, reggeli és 
ebéd. Cim Singer Mór Kaposvár.

Keresek egy fiatal segédet azonnali belépésre, 
nem baj ha gyengén dolgozik is. Csakis olyan ajánl
kozzon, aki szeret falun dolgozni. Útiköltségét két hó 
után megtérítem. Szűcs Ferenc Sárrétudvari. Bihar m.

Intelligens, élelmes, fiatal segéd, aki németül 
beszél, a szakmában haladni és tudását gyarapítani 
akarja, május közepe táján erre alkalmas állásba lép
het érdem szerinti jó fizetéssel és teljes ellátással. 
Útiköltség 3 hónap múlva meg lesz térítve. Ajánlatok 
esetleg fényképpel Huhn György Welsberg, Tirol

20 év körüli, józanéletü, jó munkás borbélyse
gédet keresek akár azonnali, de legkésőbb április 
24 iki belépésre. Fizetés havi 30 korona, reggeli, ebéd 
és lakás. Útiköltséget nem küldök, de három hó múlva 
felét megtérítem, 6 hó múlva pedig az egészet. Az 
ajánlatban kérem megemlíteni hány éves, hány éves 
segéd, milyen vallásu. Gyánti József Ungvár.

Egy fiatal borbélysegédet, aki németül beszél,
20—24 kor. fizetéssel, reggeli, ebéd és lakással azon
nali belépésre keres Schumacher Mór fodrász, Szász
sebes.

Szerkesztői üzenet.
V. J. Eperjes. Igaza van, hogy sok szülő az 

ipart és az iparosokat lenézi és a hivatalnoki állást 
többre becsüli. Nem fogunk igazat adni és abban a 
tekintetben is megnyugtathatjuk, hogy a tisztes ipart 
kezdik már nálunk is megbecsülni és azoknak az 
embereknek, akik az ipar terén kiválnak, kezd az 
értékük mind magasabbra emelkedni úgy, hogy ma 
holnap már keresett és kapós tényezőivé válnak az 
épülő magyar társadalomnak. Az előítéleteket azonban, 
amelyek az ipari pályát illetőleg különösen a társada



8. szám.
i iiiiiim i m uhu  mi ii i i iiiiiiiim if  mm nnnnm um m u' FODRÁSZOK LAPjA 7. oldal.

Közgazdaság.

SZÉKELYFÖLDÖN gyönyörű helyen, konkurencia nélkül> 
egyedülálló szépen berendezett borbélyüztet eladó. 1 modern 
bolt, szoba, konyha mellékhelyiségekkel mindössze havi 30 K 
bér. Úri vendédkörrel, egy fiatal segéd is dolgozik benne. 
Évi forgalom 3400 K. A forgalom mindig emelkedik. Remek 
vidék, ingyen tüzelőfa. Az üzlet ára 1000 K. Más vállalat 
miatt eladó. Kényelmes úri megéihetés. Cime lapunk kiadó- 
hivatalában megtudható, akár személyesen is. Marosvásár
helytől vasúton 50 — 60 kilóméter.

TUSNÁD-FÜRDŐN kiváló elegánciával berendezett kitűnő 
fodrászüzlet kizárólagos joggal, tehát konkurencia nélkül, 
kedvező feltételek mellett részletfizetésre is eladó. Bővebbet 
Kászonyi F. Lajos fodrász Brassó.

ELADÓ FODRÁSZÜZLET. Hevesmegyei nagyközségben egy 
jómenetelii borbélyüzlet hazámba való költözésem miatt 
nagyon olcsón eladó. Még nagy családu embernek is biztos 
megélhetést nyújt. Cime „Heves* jelige alatt megtudható a 
kiadóhivatalban.

Országos M ély -és  fodrász adás-vevési üzleteli irodája
Budapest, Kőfaragó-utca 5. szám alatt megnyílt.

A Triesti Általános Biztosító Társulat (Assicurazioni 
Generali). Március hó 20-án a társaság 81-ik rendes köz
gyűlése tarta to tt meg. J3esso Marco elnöK jelenti, hogy a 
társa Rág vezérigazgatója, terralbai Richetti Ödön súlyos 
egészségi tekintetekből és határozóit orvosi rendeletre 
állásáról, melyet az intézet javára nagy szeretettel és felette 
fényes sikerekkel töltött he, lemondott. Az igazgatóság és 
igazgatótanács, bár nagy sajnálattal, kénytelen volt az 
érdemdús vezérigazgatónak lemondását a jelzett körül
ményekkel igazolt visszavonhatatlan elhatározásánál fogva 
tudomásul venni. De azon kívánságtól vezéreltetve, hogy 
Richetti ur értékes közreműködése és gazdag tapasztalatai 
a társaságnak továbbra is megtartassanak, az igazgatóság 
és igazgatótanács indítványozza Richetti urnák a.: igaz
gatóság tagjává való megválasztását. A közgyűlés Richetti 
ur lemondását a társaság körül szerzett hervadhatatlan 
érdemeinek hálás elismerése és mély köszöneté kifejezése 
mellett tudomásul vette és öt közfelkiálltással az igazgató
ságba beválasztotta. A közgyűlés ele terjesztett 1912. évi 
mérlegek előttünk fekvő jelentéséből látjuk, hogy az 1912. 
évi december 31-én érvényben volt életbiztosítási tőke
összegek 1,267.209.909 K és 28 fillért tettek ki és az év 
folyamán bevett dijak 55,625.392 K és 20 fillérre rúgtak. 
Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 23,703.976 K 65 f-rel 
375,517.656 K 67 fillérre emelkedett. Az éietbiztositottak 
osztalék-alapja 7,111.183 K 12 fillért tesz ki. A tüzbizto- 
sitási ágban, beleértve a tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 
18,9 6 541.149 K biztosítási összeg után 32,462.892 K 58 f 
volt, miből 11,326.023 K 37 fillér viszontbiztosításra for- 
dittatott, úgy, hogy a tiszta díjbevétel 21,136.869 K 21 f-re 
rúgott és ez összegből 16,302.274 K 59 fillér mint díjtar
talék minden tehertől menten jövő évre vitetett át. A jövő 
években esedékessé vá ó dijkötelezvények összege 155 
millió 630 ezer 256 K 27 fillér. A betörésbiztositási ágban 
a díjbevétel 1,636.426 K 93 fillérre rúgott, miből levonván 
a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 916 019 K 81 fillért 
tett ki. A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel kitett 
6,048.766 K-t, mely a viszontbiztosítások levonása után 
2,793.257 K 34 fillérre rúgott. Károkért a  társaság 1912-ben 
49,019.662 korona 23 fillért és alapítása óta 1.112,818.121 
K 66 fillért fizetett ki. E kártérítési összegből hazánkra 
222,758 821 K 22 fillér esik. A nyereség tartalékok közöl, 
melyek összesen 17,264.658 K 20 fillérre rúgnak, különösen 
kiemelendők : az alapszabályszerinti nyereség tartalékok, 
mely 7,360.599 K 28 fillért tesz ki, az értékpapírok ár
folyam-ingadozására alakított tartalék mely az idei á t
alakulással együtt 7,924.932 K 13 fillérre rúg, továbbá 
felemlítendő a 160 000 K-ra rugó ketes követelések tarta
léka és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással 
2,219.026 K 79 fillért tesz ki. Részvényenként 720 arany 
frank osztalék kerül kifizetésre. A társaság összes tarta
lékjai és alapjai, melyek elsőrangú értékekben vannak 
elhelyezve, az idei átalakulások folytán 416,840.622 K. 40 
fillérről 434,367.388 K 47 fillérre emelkedtek, melyek kö
vetkezőképen vannak elhelyezve: 1, Ingatlanok és jelzálog 
követelések 104,161.605 K 92 fillér. 2. Életbiztosítási köt
vényekre adott kölcsönök 45,159.521 K 06 fillér. 3. Érték
papírok 242,001.442 K 88 fillér. 4. Követelések államoknál 
és tartomáyoknál 40,422.113 K 73 fillér. 5. Tárca váltók 
626.816 K 16 fillér. 6. Készpénz és az intézet követelései 
a hitelezők követeléseinek levonásával 1,995.889 K 72 fillér. 
Összesen 434,367.388 K 47 fillér. Ezen értékekből 82 millió 
korona magyar értékekre esik. A „Minerva általános 
biztosító részvénytársaság Budapesten, — mely az Assi
curazioni Generáli leányintézete, — egyéb ágazatain kívül 
loglalkozik a kezességi- és óvadék-, valamint az eltulaj
donítás-, lopás-, hűtlen kezelés- és sikkasztás elleni biz
tosítással, nemkülönben a versenylovak, telivérek és más 
értékesebb tenyészállatok biztosításával, mely uj ágazato
kat nevezett társaság vezette be hazánkban.

Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból 
hozzá fordul, a legnagyobb készséggel szolgál. Bővebbet 
a marosvásárhelyi főügynökség, Agrár Takarékpénztár rt.

A fenti iroda közvetít Budapest fővároson kívül az 
ország minden egyes városában levő eladó fodrász 
üzleteket, elfogad megbízásokat bármilyen nehezen 
eladó üzletekre és jó tanáccsal szolgál a hozzáforduló 
eladó és vevő feleknek. Kiknek eladó fodrász üzletük 
van, vagy üzletet akarnak venni, jelntsék be a fenti 
irodának, mely után biztos eredményt fognak elérni, 
ezen iroda nyilván tart minden egyes eladó üzletet, 
segítsége lesz az eladásban, és a vevésben, az iroda 
felkutat, megfigyel mindent, hogy a vevő tiszta egész
séges jó üzleteket vásároljon, számtalan azoknak a 
száma, kik az iroda szakértelme és tudomása által 
jutottak úri módon megélhető üzletekhez, minden 
levélhez válasz bélyeget kér az iroda. Most is igen 
jómenetelü üzletek vannak kipróbálva és eladásra elő
egyezve, az iroda folyton kutat, megfigyel mindent 
és minden oldalról tud tanácsot adni a hozzáfordul 
lóknak, sok pénzt fog uraságod megtakarítani, ha a 
fenti iroda által vásárol magának bárhol is az országban 
jodrász üzletet, ezen iroda megvilágít és célhoz vezet 
mindenkit. Ipar és helyhatóságilag engedélyezve Buda

pest, Kőfaragó-utca 5. szám alatt létezik.
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Egyről-másról.
H. Hartung berlini orvos, Székely dr szenzációs 

találmányának prioritását akarja elvitatni, amikor is 
fölemlíti, hogy már jóval előtte dr Menatem, egy kon
stantinápolyi orvos foglalkozott a hajbeültetéssel. Mig 
azonban Székely dr arnyhorgokra illeszti a hajat, ad
dig konstantinápolyi kollegája direkte a fejbőrön al* 
alkalmazott hasításokba illeszti a hajat. Székely dr ta
lálmányának eredetiségét azonban még sem vitathatja 
el. Tudományos világban különben igen gyakoriak a 
prioritási viták, most azután furcsa volna, ha a nagy 
vitában hajba kapnának, s véletlenségből Székely dr 
módszerével beültetett természetes parókáik volna.

Borotva alatt 250 napig A németek szen
vedélyesen szeretnek statisztikai adatokból fenti cím
hez hasonlóan érdekes eredményeket felmutatni 
Nézzük csak hogy jutott a német ezen eredményhez. 
Mondjuk, hogy " valaki naponta borotváltatja magát 
s erre legkevesebb ha 10 percet számítunk, ez egy 
évben 3650 percet tesz ki, azaz 60 órát. Tegyük fel, 
hogy 20 éves korától 70 éves koráig borotváltatja 
magát, tehát 50 éven át, úgy ez : 60 <50 =  3000 
órát tesz ki, mely 250 napnak 12 órán való folytonos 
borotválását teszi ki. A mai mindig idegesen siető 
embert tehát mi 250 teljes napra foglyunknak tekint
hetjük, mert bizony a borotva alatt csöndesen kell 
hogy viseljék magukat.

A FŐVÁROS KÖZPONTJÁBAN egy előkelő úri és 
női fodrászterem, teljesen modern berendezéssel, villany 
erőre berendezett fejmosógéppel, haláleset miatt eladó. 
Évi bér: üzlet, 2 szobás lakás konyhával együtt 1500 
korona. Havi bevétel 900 — 1000 korona. Cime „Hölgy 
fodrász*4 jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivata
lában

fl Szálltára urak becses figyelmébe!
Ha Ön vendégének haja közt ilyen haj- 

molyette hiányokat fedez fel, használja On 
az általam feltalált „ A L B A  REG IN  
gyógykivonatot. Kezeskedem a biztos siker- 

ti „  h a s z n á l a t i  u t a s í t á s s a l  e g y ü t t  
4  k o r o n a . Több száz elismerő levél.

KORONAH KÁROLY és FIA
csász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 

S z é k e s f e h é r v á r , .

Á r a

„P e r fec t ion "
kész hajfesték-por.

Az én használati utasításom szerint könnyedén 
fest bajfonatokat stb. középbarnára, barnára, 
sötétbarnára és feketére úgy, hogy a haj teljes 
fényét kapja. r jfy  p a ir  hosszú Időre  
elég. — Á ra  I  korona 6 0  fillé r. 

Magyar és németnyelvű használati utasítás mel
lékelve lesz. -- Megrendelhető 

F. Schön hajpráperáló Hallein. Salzburg.
FODRÁSZÜZLETI BERENDEZÉS 3 konzulasztal tü- 
körrel és fehér márványasztallal, 1 mosdóasztal fehér 
márványnyal. 1 illatszer szekrény, színházi parókák, 
továbbá más cikkek, amik szükségesek egy jobb fod
rászüzlethez, feloszlás miatt, eladó. Bővebbet Loy 
Gottfried Földvár 163. (Brassó megye.)_____________
ERDÉLYBEN jó városkában, fényesen berendezett 
fodrászüzlet, teljesen intelligens vendégkörrel, nagy 
illatszer eladással, 1912. évi forgalom 6000 korona, 
családi okok miatt eladó. Gondnélküli megélhetés. 
Cime „Magyar város** jelige alatt megtudható lapunk 
kiadóhivatalában.

Kedves Kartárs Ur! Ha elfogyott a Bajuszkötő raktárja, ren
delje meg a Boschánszky-féle Szabadalmazott „Fülvédö Rekord** 
Bajuszkötő próba kollekciót, fytka kedvezmény, de szigorúan 
csak kartársaknak. A pénz előleges beküldése, vagy utánvét. 

Már 1 tucat szállítása is portómentes. TTlár egy tucat kötő is a rendelt nevével és címével lesz ellátva. Ha a 
kötelező Kollegialitás mellett még a fenti kedvezmény is kevés, akkor ne csodálkozzanak kartársaim, ha a 
bajuszkötő ipar a kereskedők kezébe kerül. Kartársak! Csak egy próba rendelés s meggyőződnek arról, hogy 
kötőm elsőrendű szakipari gyártmány s minden kirakat disze és a fodrász-ipar sikere.

Ritka alkalom!

lf ija e @ a s  N o y  a .k
Első villanyerőre berendezett borotva homorú 

müköszörüldéje 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 Marcell- 
féle Ondulateur vasak raktáron. Ezenkívül ezen szakba tartozó árukon kivid csakis a legjobb 
minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb 
olaj fenőkövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.
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Külföldi szemle.
Leipzigi fodrásznapok. A némétországi fod

rász-borbély szövetség ez évi kongresszusát 1913. év 
julius hó 28., 29., 30. napjain fogja Leipzigben meg
tartani nagyszerű ünnepségek között.

Már mostan előlegesen felhívják a németországi 
kollégák figyelmét és kérik, hogy készüljenek Leip- 
zigbé.

Ezen meleghangú felhívást az alábbiakban kö 
zöljiik :

Az öreg kereskedelmi művész és zene városa 
tudni fogja kötelességét, hogy baráti szeretettel fo
gadja szaktársait. Kedves kollégák, mi meg akarjuk 
mutatni, hogy mindazon szaktársak, kik nem voltak 
még szövetségi tagok, azokká fognak lenni. Egyek 
akarunk lenni, hogy lássák a hatóságok, hogy művé
szetben mi sem állunk hátrább. Kedves kollégák, 
munkájuk gazdagon meg lesz fizetve, hasonlót egy 
fodrász-szövetség sem produkál.

A segéd-urakat is hozzánk hívjuk, jőjenek, tö
megesen vegyenek' részt a verseny fésülésen és a 
hajmunka kiállításon. Ezen disz szakünnepélyre a 
szeretett kartársainkat leipzigi szokás szerint azzal a 
közmondással fogadjuk : „Main Leipzig lob ich mir, eS 
ist ein kiéin Paris 4. A leibzigi falak között kedves és 
barátságos órákat fognak tölteni.

Mi reméljük, hogy az első meghívásunkat is 
szimpátiává! fogadják, stb.

Ootíschóli János
privát

hölgyfodrászoti szakiskolája
Szegeden

T elefon 1104.
Az általam létesített hölgyfodrászati szaktanfolyamon 

bármelyik úri fodrász elsajátíthatja 3 hét alatt a hölgy
fodrászatot, a h a j f e l tü z é s t ,  o n d u lá lá s t ,  h a j
m u n k á t ,  h a já p o lá s t  gépek segítségével. H aj- 
p r á p a r á l á s t ,  m a n ik ű r ö z é s i ,  szóval mindent, 
ami egy modern hölgyfodrásznak szükséges.

Szaktársaim egész bizalommal fordulhatnak hoz
zám. Kívánságra lakásról és ellátásról gondoskodva 
lesz. Jelentkezni lehet bármikor.

Ezen hézagpótló intézményt szakmánkba, jóindulatú 
pártfogásába ajánlom szaktársaimnak.

Gottscháll Ján o s
speciális hölgyfodrász

S Z E G E D E N

Kollegiális üdvözlettel Ottó Paul a fodrász-ünne
pély rendezőségének elnöke.

Bánáti szaktársak Bécsben. A bánáti szak
társak a lohannesgassei 4. bécsi egyesülete március 
2-án tagjai számára díszvacsorát rendezett A vacsora 
előtt minden tag kellemes meglepetésben részesült. Ez 
abban nyilvánult, hogyBraun úrnő egy sváb lakodalmi 
menetet mutatott be a bankett előtt eredeti bánáti 
népviseletben. Nagy tetszésben részesült e látvány 
rendezése. A következő fogásokat tálalták fel a szé
pen sikerült vacsora alkalmával: 1. Valódi magyar 
szalonna. 2. Sonka. 3. Kolbászok. 4. Tészták, fánkok, 
torták, diós és mákos lepények. A 180 tag kitünően 
étkezett, senki se maradt éhesen. Erre színházi műsor 
következett. Dalok, kupiék, vidám dolgok előadásában 
nagy gyönyörűségüket találták a Wienbe szakadt 
honfi szaktársaink.

Bűnös borbély-fodrászmester Prágában. A
cseh szokolisták még régebben elhatározták, hogy 
három vaggon orvosságot és kötszert küldenek a 
bolgár hadsereg számára. Össze is vásárolták az 
orvosszereket és megbízták Mentschik fodrászt, hogy 
ő kisérje az expedíciót Szófiába. Most kiderült, hogy 
Mentschik csak két vaggon kötszert expediáit, a har
madikat eladta 1200 koronárt a török félholdnak. A 
szokolisták följelentették a sikkasztó fodrászt. Beidéz
ték Mentschiket a rendőrségre. A felbőszült nép meg
támadta a sikkasztót, kegyetlenül elverte és leöntöt te 
kátránynyal.

Valódi Solingeni 
Pollart borotvák!
A „POLLART" borotvák fodrászok részére a legjobbak- 
A „POLLART" kések a legkitűnőbb nyers anyagból készül
nek, különleges eljárás utján és kézileg lesznek köszö
rülve. — A „POLLART" kések éle tehát finom és tartós. A 
„POLLART" kések úgy kövön, mint fenőszijon élesithetök.

mind csak si
lány utánza
tok. A „POL
LART" fenő- 
szijak telje

sen pótolják 
afenőkö veket 
A POLLART 
íenőszij min
den borotvá
hoz alkalmas. 
A POLLART 
fenőszij csak

is Pollart 
pasztává ke.

A POLLART 
főseket sok 
kólóképpen — 
utánozzák, — 
azonban mi
nőségtekinte
tében utólér-| 
hetctlenek. A 
forgalomban ' 
levő hamisít
ványok, név- 
szerint Polar- 
stern, Polar- 
Mignon és 

Polbar kések,
zelendő. — Budapesten egyedül csak 800 darab „Pollart* 
fenőszij van évek óta állandóan használatban. — TÍZ 
ARANYÉREMMEL KITÜNTETVE ! Szükséglet esetén kérünk 
1 próbarendelést és biztosítjuk, hogy állandó vevőnk marad
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Helyközvetitési rovat 
a Fodrászok Lapjával

Az „Üres helyek* és „Helyet keresők* hirdetési rovata elő 
fizetőinknek 40 fillér, nem előfizető mesterek 1 koronát fizetnek 
továbbá nem előfizető segédek és tanoncok 40 fillért fizetnem 

mely posta bélyegbe előre beküldendő.

Helyet keresők.
23 éves jó megjelenésit magas termetű keres 

egy jó erdélyi városban vagy fürdő helyre május 1. 
belépésre alkalmazást, beléphet előbb is. Gombos 
István Nagyvárad Passegó, Feketesas-szálloda

Intelligens úri és hölgy fodrászsegéd, ki egy
szersmind manikűröz is, beszél magyar nyelven kívül 
olaszul, horvátul, németül, keres nagyobb fürdőre al
kalmazást. Szives ajánlatok F. L. Wien V., Gumper- 
dorferstrasse 153 I stok, Für 9.

21 éves józan életii jobb megjelenésit bácskai 
fodrászsegéd, ki állandó segéd volt jobb üzletekben, 
magyar, német nyelvet teljesen bírja, alkalmazást keres 
május 5-re fürdőhelyre, vagy nagyobb vidéki város
ban. Szives ajánlatot kér Werli Jakab Lőcse Kossuth- 
utca 8. szám.

Jó megjelenésit fiatal borbélysegéd alkalmazást 
keres azonnali vagy későbbi belépésre. Haváts László 
borbélysegéd Kisvárda Flórián-tér 10.

Fiatal úri fodrászsegéd, ki manikűröz és pedi - 
küröz, fürdőhelyre ajánlkozik. Cim B. F. Budapest 
Király utca 47. szám. III. em. 29 ajtó.

22 éves perfekt munkás fodrászsegéd keres 
elsőrendű üzletben alkalmazást, mehet azonnal^ is, 
szives ajánlatot kér fizetés és mellékes megjelölésével, 
Bányai Sándor Fehérgyarmat.

24 éves úri és női fodrászsegéd, manikűröz, 
pediküröz és hajmunkás, ajánlkozik a nyári idényre 
jobb fürdőhelyre. Cime M. Albert Budapest Hernád- 
utca 28. szám. I. em. 13 ajtó.

26 éves jó megjelenésű szolid perfekt úri 
kiszolgáló fodrászsegéd április 23-ra állandó alkal
mazásra ajánlkozik. Magyar nyelven kívül beszél né
metül, szerbül, tótul. Szives ajánlatokat fizetés és 
mellékes megjelölésével kér Kovács Ferenc Budapest 
VII kér Nyár-utca 11. szám, ajtó 20.

23 éves jó megjelenésű, intelligens, szolid fod
rászsegéd, ki nagyobb városokban elsőrendű üzletek
ben évekig szervírozott, keres április 23-ig elsőrendű 
üzletben állandó alkalmazást, hol a női fodrászatot 
elsajátíthatná előnyben. Kiss József Kiskunfélegyháza, 
Szegedi ut.

21 éves intelligens segéd ajánlkozik május 1 -re 
jobb üzletbe. Erdély vagy Felsőmagyarország előnyben. 
Szives ajánlatokat Faragó József Budapest, VII., Szö
vetség utca 2c. ajtó 4.

Idősebb jó munkás borbélysegéd keres azonnali 
belépésre alkalkalmazást, üzletvezető előnyben. Szives 
ajánlatokat fizetés és mellékes megjelölésével kér. Lehe
tőleg nem fiksz fizetés. V. Tóth Péter Kolozsvár, 
Egyetem utca 6.

Franz Hropncsy Wien, I., Goldschmidgasse S.
z e n t r a l  p a r f ü n i e r i e .

N a g y b a n i  8 z é t k ü l d é n  ■  N a g y b a n i  s z é t k ü l d é s
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20 éves intelligens úri kiszolgáló segéd, ki 
hajmunkát is végez, Budapesten keres oly üzletben 
alkalmazást, hol hajmunkában, lehetőleg a női fodrá
szatban, kiképezhetné magát. Ilorek János Resicabánya 
Erzsébet királyné-u. 1. szám.

Fodrászsegéd alkalmazást keres bármikori belé
pésre egyedül álló, illetőleg konkurencia nélkül álló 
üzletben amely a központon van és szép jö
vedelme van. Legkésőbb fél év múlva átvehetném, 
ha lehet előbb is átveszem. Címem „Alföld" jelige 
alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

30 éves jó munkás fodrászsegéd alkalmazási 
keres jobb üzletben, de csak teljes ellátással. Schep- 
pel Antal Szathmár Várdomb-u. 12.

23 éves jó munkás fodrászsegéd ajánlkozik má
jus 1 -re elsőrendű üzletben. Mindennemű hajmunkát 
végez, csak nagyobb városból kér ajánlatokat, feltéte
lek megjelölésével kér Devlty József fodrászsegéd 
Igló Szepes m. Deák Ferenc sor 38. szám.

20 éves úri kiszolgáló fodrászsegéd ajánlkozik a 
nyári idényre fürdőre. Herkules, Tátrafüred előnyben. 
Nagy Lajos fodrászsegéd Budapest Csengeri-u. 7. 
szám. I. em. 11 ajtó.

Üres helyek.

Trencsénteplicre szolid tisztességes 24—28 éves 
perfekt úri kiszolgáló alföldi fodrászsegód, ki németül 
magyarul beszól május 15-re felvétetik. Havi fix fizetés 
00 korona jó mellékkeresettel. Úti költség 3 hónap 
után megtérítve. Patay Adolf Trencsénteplic.

20 éven felüli feltétlen jó úri kiszolgáló fodrász
segód felvétetik azonnali belépésre. Fizetés érdem 
szerint, jó mellékes. (Nyáron fürdőhely.) Csakis állandó 
szolid segédre reflektálok. Távirati ajánlat előnyben. 
Király István Torda, főtér.

19—20 éves borbélysegéd havi 24 korona fizetés
sel és teljes ellátással április 21-re beléphet. Gallasz 
József Nyíregyháza.

Keresek egy fiatal 19—21 év közötti korban levő 
szolid jó megjelenésű borbélysegédet, ki a szakmájában 
legalább két vagy három éve gyakorlott s megfelelő 
szaktudása mellett önmagában dolgozik, beléphet azon
nal. Fizetés 34 korona, reggeli, ebéd, jó mellékes. 
Sürgöny ajánlat vagy expresz előnyben. Cim Popik 
Gyula fodrász Kassa, Uj-utca 6.

P ln r i a  a legjobb borotváló crém, csésze 
UIUI lu  nélkül, viz nélkül használható. — 
Egy nagy doboz, negyed kg. Tucatja 8 korona:
Amerikai borotváló szappant g °g te
New-York gömbölyű nickeldob. |1tl(jy, tuc. 10’80 K.

Odol szájvíz N"g
galodont. Tucatja 6 korona.
LU| P p trn linp  a legjobb haj mosószer kü- I I d J - l  CLIUllllC/j lönlegesség. Nagy üveg
Tucatja 32 korona, eladás darabja 4 korona. 
Kis üveg tuc 16 korona, eladás drbja 2 korona.

H a j f o n a t o k ^ L ' l e S í :  
Divat chignonok » K 1
finom; puha hajból, minden 
színben. Tucatja 48 korona.
Báspár-féle bajuszkotök originális 
árban. OLLA gummi különle
gességek 30% engedménnyel.

Nikolin R.
fodrász és illatszerésznél T e m e s v á r , Be l v á r o s .
Finom pipereszappanok, hajvizek, parfümök, hajfesték 
és minden piperecikkekről árjegyzék ingyen, bórraentve

J égporomnak
viszonteladásra való bevezetését szives figyelmébe aján
lom az igen t. fodrász uraknak s próba rendelésüket 

egyelőre kérem.
M i p r t  9  Mert ma mar lábizzadás ellen a közön- 
IV llC l L : ség, ki ismeri, csakis Hevessi-féle sza
badalmazott s törvényesen védett lábizzadás elleni 
Jégport, kér.
TVAjprf 'J) Mert ez a legsikerültebb találmány Iáb- 
I V i lc i  l T iZZadás ellen s felülmúlhatatlan, ameny- 
nyiben egyszerűen cipőbe hintve biztos eredményt nyújt.

E la d á s i  á r  6 0  f i l l é r  s  I k o r o n a .
Szállítom 40% engedménnyel a kis doboznak 

dtzját 4'32, s a nagy doboznak dtzját 7'20 koronáért, 
gratis csomagolással s szállítólevéllel. 2 dtzt rendelés
nél már 40 %-al s frankó, színes reklámtáblákkal.

Tisztelettel H e v e s s i  J .  F e r e n c ,
Velencze, Fejér megye.

B ányász könyve fe lö le li tnintí- 
azon használható ism ereteket, 
m elyek e ls a já títá s a  minden  
törekvő fo d rászn ak  em inens  
érdeke. B án yász Könyve ez  
óv őszén je le n ik  meg.

Bányász: Fodrászok tankönyve
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Fürdő üzletem részére korosok 3 tökéletes jó 
munkás segédet, kik kellő intelligenciával bírnak és a 
magyar, német, román nyelvet beszélik. — Ugyanitt 
alkalmazást nyer egy gyakorlott fésülőnő is a fürdő 
idényre. Kászony F. Lajos Brassó, Kolostor-u. 22.

18—20 éves jó munkás józan életű fodrászsegéd 
30 korona havi fizetéssel reggeli, ebéd, lakással május 
1-re felvétetik. Csakis állandó segéd ajánlatát kérem. 
Geller Kálmán Ózd, Borsodmegye.

Fiatal borbélysegéd jó munkás felvétetik, fizetés 
18—20 korona, reggeli, ebéd, vacsora pénz 30 fillér. 
Kényelmes üzlet. Csakis állandó segédre reflektálok. 
Ajánlatok Hoffman Gyula fodrász Gyulafehérvár intó- 
zendők.

20—27 éves köpülyözést értő borbélysegéd fel
vétetik május 1-ig. A fürdőhöz tartozó vendéglőben 
szabad idején a kiszolgálásnál segédkezik. Havi »fizetés 
40 korona és teljos ellátás mosás kivételével..Cím 
Adam Endre Losonc, Tugári füdő.

20—24 éves szolid megbízható jó munkás borbély- 
segéd felvétetik május 1-re. Fizetés 24 korona koszt 
és lakás. Juhász József Eger.

20—24 éves, állandó és csak jó munkás segédet 
keresek április 20 ra. Fizetés 24 kor., reggeli, ebéd, 
lakás, 100 kor. mellékes. Ajánlatot kér Kecskés Dávid 
fodrász Dés.

23 éven felüli, intelligens fodrászsegéd felvétetik 
szolid elsőrangú üzletben. Német nyelv megkivántatik 
és csakis jó munkás legyen. Havi fizetés 04 korona, 
szép mellékes. Hajnal Antal Sarajevó, Hudolf-gasse 2.

Fiatal borbélysegéd, nem baj ha most szubadult 
is föl, csak szorgalmas legyen, azonnal is felvétetik 
állandó munkára, 3 havi nálam léte után útiköltsége 
megtéríttetik. Nemes Ferenc Kadarkút.

Egy idősebb valódi jó' munkás borbélysegéd, 
üzletembe bármikor beléphet. Fizetés 30 korona, reggeli, 
ebéd és lakás jó mellékes, úti költségre egy III. osz
tályú jegy megtéríttetik. Fodor Gusztáv Eperjes.

18—20 éves, föltétien józan életű és jó megjelenésű 
segédet olfogadok o hó 25-ig, 20 korona fizetés, reg
geli, ebéd, vacsora és lakás, jól borotválni és hajat 
vágni tudni kell. Cseflo Miklós Rozsnyó. Gömör m.

Egy jó munkás, jó kinézésű, 21—22 éves koru, 
szolid magaviseletéi borbélysegéd azonnali belépésre 
kerestetik. Fizetése havonta 20 korona, teljes ellátással, 
jó mellékes. Állandó alkalmazás. Sajtos Lajos, Ti
száink.

Fiatal borbélysegéd, ki keveset érti a német 
nyelvet, de alkalma lesz jobban elsajátítani, felvétetik 
azonnal. Friedrich Linger Segesvár.

Elsőrangú úri és hölgy fodrász, onduláló, eláru
sító egy elsőrendű fodrászüzletben tengeri fürdőben a 
nyári idényre felvétetik. Fényképpel ellátott ajánlatok 
M. Titz Lussinpiccoló küldendő.

18—22 éves jó munkás borbélysegéd felvétetik 
24—30 korona fizetéssel jó mellékes. Németül is jól 
tudó. Wellman T. Beszterce, Sahling szálloda mellett.


