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Országos vidéki :
fodrászverseny.

Lapunk legutóbbi számában hirt adtunk 
a Marosvásárhelyen rendezendő frizuraverseny
ről Ilyen nagyszabású fodrászestélyek külföldön 
gyakoriak. Tudtommal hazánkban, Budapestet 
kivéve, ez lesz az első. Habár még ezidáig csak 
az úri és a szinházi fodrászatra szorítkozunk* 
reméljük, hogy sikerre fog vezetni. A maros- 
vásárhelyi kartársakat pusztán nem csak a 
példás összetartás vezérli, hanem egy maga
sabb ösztön, amely átérzi szakmájának igazi 
értékét. Már pediglen ez szükséges saját ipa
runknak iparfejlesztési szempontjából is. A 
nagy közönség előtt ezzel is dokumentálva 
lesz, hogy szakmánk nem hogy visszafejlődik, 
hanem igenis utat kér a haladásban. Ezért 
van a müveit külföldi szaktársainknak sikere, 
mert minden módot és alkalmat felhasználnak, 
hogy a közönség figyelmét magukra tereljék, 
a mi nem csak az ipar kultiválását viszi előre, 
hanem úgy anyagilag, mint erkölcsileg minden 
szaktársnak hasznára válik.

A marosvásárhelyi borbély-fodrász szövet
ség ezen fodrász demonstráló estélyével nagy 
missziót kezdett meg szakmánkba. Ezt kell 
követnie gyakrabban az ország nagyobb helyein. 
Ilyenformán még jobban megkedveltetjük szak
mánkat még azon munkásaink előtt is, kiknek 
folytonosan a pályaváltoztatás áll fejükbe.

** M
A marosvásárhelyi borbély-fodrász szövetség által 

1914. január 6-án rendezendő országos dijfrizuraverseny 
programmját az alábbiakban közöljük:

1914. január hó 6-án a vendégszaktársak ünne
pélyes fogadtatása az alsó vasúti állomásnál és elszá- 
lásolása. Délbe közebéd.

Délután 2—4-ig a város nevezeteségeinek meg
tekintése. 4—V26 óráig díszelőadás a város uj 
kultúrpalotájában. Délután 6 órától este fél 8-ig a 
Székely fodrász-szövetség alakuló gyűlése az uj Ipar
kamara dísztermében.

Este 8 órakor műsoros fodrászestély hangverseny
nyel egybekötve.

A műsor a következő:
1. Nyitány.
2. Fodrász prológ.
3. Modern fodrászat. Előadja: Bányász Henrik 

egyetemet végzett hölgyfodrász.
4. Úri díj fésülési verseny.
5. Modern frizura fésülés közben. Előadja: 

Bányász Henrik.
6. Szinházi kendőzési (maszkirozási) verseny.
7. Allegorikus fodrász élőkép.
Műsor után társasvacsora és zártkörű táncmulat

ság a Transylvánia szálloda dísztermében.
Mindkét verseny ideje 30—30 perc.
Az úri dijfésülési versenyen csakis választékos 

frizura készítendő, még pediglen a kozmetika haszná
lata meg van engedve.

Szinházi kendőzési (maszkirozási) versenyen a 
kimaszkirozandó karakter lehet történelmi vagy újabb 
divatu bármilyen szakállal, nem feltétlen muszáj a 
paróka. Az arc színezés szükséges.

Mindkét versenyre nevezési dij 4 kor. A verse
nyen csakis vidéki mesterek vehetnek részt. A zsűri 
különböző városokból lesz alkotva.

A versenyre való jelentkezések 1913. december 
hó 15-ig fogadtatnak el. Modellekről a rendezőség 
gondoskodik.

Mérsékelt vasúti utazásról a marosvásárhelyi 
borbély-fodrász szövetség rendezősége gondoskodik.

Mindkét versenynek két első dija nagy aranyérem 
és értékes tárgy, művészies oklevéllel. Ezenkívül lesz
nek még többféle dijjak: ezüst, bronz érmek stb., 
melyet részletesen a meghívóban közölni fogunk.
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Színházi fodrász.
Lapunknak egyik jó barátja, hazánknak jeles 

színházi fodrásza a következőleg fogadta a „Színházi 
fodrász41 cirnii könyvünk megjelenésének hírét. Először 
is örömmel üdvözölte szerkesztőnket az eszméért s a 
többek között Írja :

Ebből tűnik ki, hogy mily változatos a fodrász
ipar. Emeli szakmánk tekintélyét, ha a fodrász művé
szetnek minden ágát alaposan kiaknázva, mutatja be 
az irodalmi téren is.

Most már oly sok oldalú a fodrász ipar, hiszen 
vétek volna azt ki nem aknázni. Ez a könyv is ezt 
a nagy célt fogja szolgálni, amely kimerítően tárgyalni 
fogja a színpadi festés minden apró részleiét. — Az a 
fodrász is, ki nem ismeri a színpadi festést, hiszem e 
könyvben nagy segítséget talál szakmájának tökéletes 
és teljes elsajátításához. Biztos irányt ad e könyv a 
színpadi festés titkainak elsajátításához.

Még többet, még ennél is nagyobb hasznot fog 
nyújtani e könyv. Nemcsak útmutató lesz ez a szín
padi festés művészetének elsajátítására, hanem való
ságos tanító is. Mert hiszen meg kell gondolnia min
den törekvő fodrásznak azt, hogy szakmáját csakis 
úgy művelheti, ha próbát tesz és gyakorlatokat végez. 
Ez áll a színpadi festésre vonatkozólag. Mint ha most 
is szememmel látnám a kis városi és községi fodrá
szokat, kik műkedvelői előadáson, továbbá élőképeknél 
stb. milyen nagy hasznát veszik ennek a könyvnek, 
sőt ezáltal serkentik az ifjúságot az önművelődésre, 
mert hiszen az nem áll, hogy minden városban egy 
színházi fodrász legyen. Minden fodrász egyszersmint 
színházi fodrásznak kell, hogy legyen. Az igazi fod
rásznak mindent kell tudnia. — Éppen ezért ezen 
munka előállítása nagy áldozatba került. Nagy érdeke 
ez mindenkire nézve, a mester, a segéd és a tanonc 
egyaránt tanulhat belőle.

Bár találna ez a könyv elismerésre és méltó 
pártfogásra szaktársaink körében. Én alig várom ezen 
könyvet.

Gondolom, leginkább azért irta meg szerkesztő 
ur ezt a könyvet, hogy a színpadi festés bevezetése és 
ismertetése által uj keresetforráshoz juttassa fodrász
társainkat. Legyen tehát áldás érte és üdv a könyvnek 
minden sorain, hogy a munkának eredménye koronázza 
meg magát a könyvet. (P.)

A nyersanyag, a haj szövetkezeti 
alapon való értékesítése.

Ez alkalommal nem akarom tényekkel bizonyítani, 
hogy a helyesen vezetett kereskedelem óriási jövedel
met képes fölmutatni. Tervem, hogy most, a teljes 
pangás idején, a hajmunkával szemben mutatkozó 
stagnálás adta az eszmét, hogy igenis, most bizonyít
hatja be országos intézményünk, hogy az össz érde
kéért tettrekész, életerős vállalat.

Naponta kapok ajánlatot szaktársaimtól, melyben 
fölhalmozódott nyersanyag raktárukat ajánlják föl meg
vételre. Országos intézményeink figyelmébe aljánlom 
ezen ténykörülményt.

Létesítsen országos intézményünk egy hajkeres- 
kező osztályt, vásárolja meg a feldolgozott nyersanya
got, adjon tagjainak feldolgozatlan nyersanyagot, lé
tesítsen a külföldön piacot a magyar feldolgozott 
nyersanyag számára.

Országos intézményünk ezzel bizonyítaná be, 
hogy a magyarországi borbély- és fodrászmesterek 
anyagi boldogulása érdekében tenni is kész.

Felhívom a magyarországi borbély- és fodrász
mestereket, hogy tömegesen lépjenek országos intéz
ményeink tagjai sorába, hogy úgy megerősödve, ter
vem keresztülvitelében mi se gátolja meg országos in
tézményünk vezetőségét. Országos intézményünk talál
jon módot arra. hogy ezen vállalkozásban a kormány 
anyagi támogatását nyerje el. Küldjenek ki a központ
ból előadókat, akik az egész országot bejárva, tartsa
nak szakelőadásokat, hogy miképpen lehet a nyers
anyagot feldolgozni. A központból kiküldött előadókat 
bízzák meg, hogy feldolgozott nyersanyagot vásárol
janak, egyben pedig lássa el az országos intézmény 
tagjait feldolgozatlan nyersanyaggal.

Eszmém újból fölvetem, nyilvánosságra hozom, 
hogy az egész ország érdeklődését felkeltsem.

Bányász Henrik
(Folyt, köv.)

A hajsütés és a haj vágás.
A szaktársak között külömbözik azon vélemény, 

hogy hol kezdődik a fejen a hajsütés és a hajvágás. 
Egy kiváló szaktársunk, ki a hajsütésben is valóságos 
művész, szintén ezen a téren nagy gyakorlattal ren
delkezik, a következőkép adja elő a hajsütésnek a kez
detét :

Választékos frizuránál a leghelyesebb a sütést 
vagy a behajtást balról, elől a homloktól kezdődőleg 
megkezdeni, úgy köröskörül és elől a jobboldalon 
befejezni. — Ellenben ha a hajbehajtást alulról felfelé 
kezdjük, beállhat azon körülmény, hogy a behajtott 
egyes csomó (passe) hajak könnyen elromlanák, azon
kívül még a fésűvel vagy a mikor kézzel tartjuk, — 
eltűnnek. Jobbról balra pediglen nem logikus a sütés.

A választéknélküli haj behajlításánál pedig közé
pen kezdődik, felül a fejtetőn (virbel), keresztül, aztán 
balról éppen olyan rendbe, mint az előbbi, igy meg
marad a tiszta formája.

A hajvágásnál, hol általánosan a hajvágó gép is 
használatba jön, akkor is a bal halántékon kezdődik, 
ugyanígy az ollóval is. A hajvágásnak jobbról való 
kezdése szabálytalan, illetőleg célszerűtlen, mert a he
gyek a hajvágásnál tönkre tevődnek. Ellenben a bal
oldalon alól kezdve vesszük ollóval a hajat vágni, — 
mely által többé-kevésbbé tevékenységbe jön a' haj, a
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minek az az előnye, hogy már megkészitett munkába 
többet vágni nem szükséges.

Általában véve, a hajvágásnál az ollóval középről 
lefelé vágunk. Kivételt képez úgy a fazon alakjánál, 
mint a nyakoldalon való kidolgozásnál. (Hó)

Szabályrendelet
a budapesti borbély- és fodrász üzletek nyitásáról és 
zárásáról, valamint a munkaadók és segédszemélyze

tük közötti munkaviszonyokról.

Az ipartörvény 1884. XVII. t.-c. 140. §-a alapján 
a székesfőváros egész területére a következő munka
rend állapittatik meg.

1. §. Budapest székesfőváros egész területén a 
borbély és fodrász-üzleteket télen-nyáron reggel 7 
órakor szabad kinyitni, szombat és ünnepnap előtti 
napok kivételével, télen-nyáron este nyolc órakor kell 
bezárni.

Szombaton és ünnepnap előtti napokon a zárás 
ideje esti 9 órában, szombatra eső ünnepnapokon esti 
8 órában; az összes hétköznapra eső piros betűs na
pokon pedig déli 12 órában állapittatik meg. Vasár
nap és ünnepnap az üzleteket reggel 6 óra előtt ki
nyitni nem szabad.

2. §. A segédszemélyzet az előző pontban meg
állapított nyitási időre tartozik az üzletben, avagy az 
ipar gyakorlására szolgáló helyiségben pontosan meg
jelenni, az üzletet vagy helyiséget rendben tartani a 
nyitástól a zárás idejéig — az ebédidő kivételével — 
a szakbavágó összes munkákat szorgalmasan és pon
tosan teljesíteni, a munkaadónak a munkarend kere
tében feltétlenül engedelmeskedni és annak a munka- 
beosztásra, munkások alkalmazására és elbocsátására 
vonatkozó rendelkezési jogát tiszteletben tartani, ellen 
esetben felmondás nélkül elbocsájtható.

Segédek a felmosás, padlósurolás, ablak-és köpő
csésze tisztítás munkájából fel vannak mentve.

Tanoncok — amennyiben a munka testi erejük
nek megfelel — az üzlet rendben és tisztántartásánál 
és a szakbavágó munkák végzésénél közreműködnek, 
konyhában vagy a lakásban azonban cselédszolgála
tokra nem alkalmazhatók.

3. §, A munkaadók a segédszemélyzetet minden 
tekintetben ellenőrzik, különösen ügyelni tartoznak 
arra, hogy az alkalmazottak testi épségének és egész
ségének lehető biztosítása érdekében előirt óvintézke
dések szigorúan megtartassanak.

4. §. A segédek az első §*ban megállapított mun
kaidőn túl sem az üzletben, sem házonkiviiI munkára 
nem kötelezhetők.

Kötelesek azonban a záróra előtt megkezdett 
munkát bevégezni, de ez a munka úgy a főnök, mint 
a segédek részéről a zárórán túl 20 percnél tovább 
nem taithat.

5. §. Minden segéd részére két hetenként egy 
fél szabadnap adandó, a mely délután 2 órakor veszi

kezdetét. Azon héten, a melyen ünnepnap van, nin
csen kimenő.

6. §. Ebédelésre minden hétköznap háromnegyed 
óra adandó, a mely — a segédek számához vagy az 
üzleti viszonyokhoz mérten — 7212-től d. u. 2 óráig 
terjedhet.

7. §. A munkaviszony megszüntetésére úgy a 
főnök, mint a segéd részéről 3 napi felmondás köte
lező és pedig mellékjárandóságok nélkül.

8. §. A munkabér minden vasárnap délben kifi
zetendő.

9. §. Május 1 én déli 12 órakor az üzleteket be 
kell zárni.

10. §. Ezen szabályrendelet minden üzletben 
bárki által könnyen ézsrevehető és olvasható helyen — 
10 korona rendbírság terhe mellet — kifüggesztendő.

11. §. Minthogy jövőben a segédszemélyzet min
den egyes tagja csakis ezen szabályrendelet, mint 
munkaszerződés alapján és értelmében fogadtatik fel, a 
munkaadó és segédszemélyzet között fennálló munka- 
viszonyokra nézve ez lesz kötelező és irányadó, miért 
is ennek nem tudásával senki sem védekezhetik.

12. § Ezen szabályrendelet rendelkezései az ösz- 
szes budapesti borbély- és fodrász munkával foglal
kozó munkaadókra, valamint ezek alkalmazottaira s 
minden borbély és fodrász munkát teljesítő segédre, 
általánosan kötelezők.

13. §. Ezen munkarend megszegés úgy a mun
kaadó mint a segéd részéről kihágást képez s a meny
nyiben erre valamely törvény vagy miniszteri rendelet 
magasabb büntetést nem állapit meg, 10 tői 100 ko
ronáig terjedhető pénzbüntetéssel, behajthatatlanság 
esetében pedig 5 napig terjedhető elzárással büntet
hető.

14. §. Egyebekben az ipartörvény intézkedései 
mérvadók.

15. §. A jelen alapszabályrendelet alapján kirótt 
és befolyt rendbírságok és pénzbüntetések az 1901. 
évi XX. t. c. 23-dik §-ában megállapított célokra for
dítandók.

16. §. Jelen szabályrendelet végrehajtására az 
1884. évi XVII. t c. 14J. §-a értelmében a budapesti 
borbély-, fodrász- és paróka készítő ipartestület ügyel 
fel s mindazon esetekben, a midőn tudomására jut, 
hogy egyesek ez ellen oly mulasztást vagy cselekményt 
követnek el, a mely ezen szabályrendelet értelmében, 
büntetendő kihágást képez, további eljárás végett az 
illetékes kerületi elöljárósághoz jelentést tesz, a mely 
hatóság ezen ügyekben elsőfokon ítélkezik. (1884. évi
VII. t. c. 127. §.)

17. §. Ezen szabályrendelet a jóváhagyástól szá
mított 3 évig érvényes. A mennyiben azonban lejárta 
előtt 3 hónnappal sem a munkaadók, sem a segédek 
részéről fel nem mondatik, további egy évre érvényben 
marad.

Kelt Budapesten, a testületi elöljáróság 1913. évi 
október hó 14-én tartott rendes havi üléséből.



Mindennapi divatos frizura.
G. Bruckner

párisi magyar szaktársunktól.

Paris, október 22.
Az alanti frizurák készíté

sére 5 centiméter választékot 
csinálunk, a hajat széles hullá
mokba először onduláljuk. Fültől 
fülig szintén onduláljuk a hajat, 
a hátul maradt hajat szintén a 
fejtetőtől 3 centiméter vastagságra 
választjuk és előre hozzuk a töb 
bit megkössük és a fejen szét
osszuk, hogy laposlegyen. Azon
ban az előre hozott hajrészletet 
és az oldalhajakat hátrasimitjuk 
és egy hajkapoccsal az összes 
hajvégeket lekapcsoljuk és kétfelé 
osszuk. A tűket a fülek háta 
mögé a frizura alá dugjuk. Diszül
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minden oldalra 
egy- egy széles 
hajtüt teszünk, a 
fejtetőre pedig
len egy bandeut 
alkalmazunk di
szül.

A képben 2 
bemutatott leg
újabb frizurához 
az alábbi trans- 
formációt alkal 
mázzuk, termé
szetesen csak az 
olyan hölgyeknél, 
kiknek kevés ha
juk van. A trans- 
formáció hátul

lesz megkötve és 
szétosztva.

A párisi hölgy
világban az itten 
képekben bemu
tatott frizurák do 
minálnak, melyek 
könnyen előállít 
hatók.

Nagy áldoza
tok árán sikerült 
e felvételeket — 
megszerezni és 
most a szaktár
sakon a sor, 
hogy tőkét ko
vácsoljanak ma
guknak.

Felhívás.
A „Színházi Fodrász" cimü szakkönyv 

november havában jelenik meg. Ilyen könyv 
szakmánkba még csak angol, francia és német 
nyelven jelent meg. A mü tartalmát hosszú évi 
tapasztalataim és külföldi források után Írtam 
meg. Midőn felkérem tehát szaktársaimat, kik 
iparunkban minden szépért, jóért lelkesülnek, 
hogy rendeljék meg a „Színházi Fodrászat, 
melynek tartalma tanulságos és mindenki gyer
mek könnyűséggel elsajátíthatja a színházi fod
rászat és az arcfestés művészetét.

A könyv megjelenése, dacára, hogy nagy 
áldozatba kerül, előfizetőinknek önköltségen 
számítjuk, ha most megrendelik és 2 koronát

beküldenek érte, portómentesen fogják meg
kapni a „Színházi Fodrász"-!.

Tekintettel, hogy tájékozva legyek a 
nyomtatandó példányszámakra, tisztelettel ké
rem a megrendeléseket mielőbb eszközölni.

Kartársi tisztelettel
Köriig Károly

fodrász mester,
a .Fodrászok Lapja" szerkesztője-

MAROSVÁSÁRHELYEN egy jómenetelü biztos 
megélhetésü jól bevezetett borbélyüzlet, bevé
tel havonta 340—400 koronáig még több is. 
Az üzlet vegyes vendégkörrel látogatott. Ára 
1600 korona. Boltbér nem magas. Cim Kiss 
Aladár Marosvásárhely.
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P á l y á z a t .
Ez évben karácsonykor 50 drb. .Fodrászok tan

könyve" cimü szakmunkát sorsolok ki azon jó maga- 
viseletü és törekvő tanulók között, akik már két évet 
töltöttek a műhelyben.

Kérem szaktársaimat, hogy legyenek szívesek 
közölni velem azon tanulók neveit, akik érdemesek! 
(Pontos cimet kérek.)

A pályázat december 20-án jár le, december
24-én az ötven tanuló postaköltség nélkül díjmentesen 
kapja a „Fodrászok tankönyve" cimü szakmunkám.

A sorsolás az amdi borbély és fodrász mesterek 
szövetségének vezetősége előtt történik, az eredmény 
szaklapjainkban közölve lesz.

Bányász Henrik, Arad.

Fodrász hírek az országban.
Eljegyzés. Marek Gyula Selmecbányái úri és 

női fodrász mester október hó 12-én eljegyezte Gaj
dos Magitka urilányt Selmecbányáról.

Üzlet átvevés. Balogh Miklós Gyergyó-Galócási 
fodrászmester üzletét a Fodrászok lapja révén átvette 
Bak János Vajdahunyadi fodrászmester.

Schell József újpesti fodrász mester üzletét a 
Fodrászok Lapja révén átvette Győri Péter fodrász 
mester Verpelétről.

Fodrász mulatság. A szegedi fodrász-borbély 
szakosztály október hó 23-án társasvacsorát rendezett, 
melyre Nagyváradról megjelent Raminger István a 
Szigligeti Színház úri és hölgyfodrásza, továbbá Nagy 
János és Zemplényi Sándor szaktársak. A vacsora 
előtt Raminger szakelőadást tartott és hasonlatot téve 
hazánk és a külföldi, de különösen a németországi 
szaktársak viszonyai közt. Utánna Nagy János ecsetelte 
a mesterek és a segédek közötti közös érdekeinek 
egymáshoz való viszonyainkat, a mit igen lelkesen 
fogadtak mindnyájan. Vacsora közben Leszl jegyző 
felolvasta a következő táviratot:

A kutya fáját, de nem üthetem az 
asztalt, de kívánunk kollégáinknak jó mulat
ságot. Az ütött fejembe szeget, hogy nem 
láthat engem ma Szeged. Üdvözlöm önöket:

Garay és Lévay, Nagyvárad.
Vacsora közben természetesen volt zene. A szak

társakat kellemesen mulattatta Rovó Ferenc szegedi 
szaktárs, kiben egy valódi művész női imitátort fedez
tek fel, annyira megnevettette a társaságot, hogy a 
hasukat fogták bele. A tánc reggelig tartott, melyben 
a nagyváradiak is kivették részüket, különösen Zemp
lényi, ki úgy táncolt, mint egy fiatal legény. Másnap 
a vendégszaktársak megtekintették a várost és Steiner 
elnöknek voltak vendégei. L.

Arad. Az itteni borbély-fodrász szövetség fodrász 
szakiskolájának III-ik hathetes női fodrász tanfolyama

megnyílt. Az iskola szaktanárai: Bányász Henrik, 
Gallik Arthur és Székely Béla hölgyfodrászok. Ezen 
szakiskolát a m. kir. kereskedelmi miniszter támogatja, 
illetőleg tartja fenn. A vidéken ez az első fodrász 
tanfolyam, melyet az ; Ham tart fenn.

Nagyszeben. Az itteni borbély és fodrász szak
osztály október hó 6 án rendkívüli közgyűlést tartott, 
melynek legfőbb pontja, a tagsági dijak rendezése volt 
Pulcz János elnök megnyitó beszédjében további ki
tartásra buzdította a szaktársakat, hogy azok, akik a 
haladás utján vannak, arról ne térjenek le, mert amit 
30—32 szaktárs elhatároz és betart, aztat 3—4 zava
rosban halászó nem tudja megdönteni, hanem az 
ellenkezőt igen. Elnök kéri a jegyzőkönyv fölolvasását 
és miután az ellen senkinek sem volt kifogása, hite
lesítve lett. A napirend 1 pontja : elnök indítványozza, 
hogy az olyan tagot, aki fizetési kötelezettségének nem 
tesz eleget, illetőleg aki 6 havi tagsági díjjal hátra 
van és azt nem rendezi, nem tarthat igényt az esetleg 
bekövetkező halálesetre, a hátramaradottra eső 100 
korona segélyre, sőt még a szakosztályból is kizáratik. 
Ezen indítványt hosszas vita után elfogadták. Követ
kezett az időközben megüresedett alelnöki tisztség 
betöltése és a most lemondott Granlich Gusztáv jegyző 
helyébe egy uj jegyző választása. A szakosztályt érzé
kenyen érinti Granlich Gusztáv jegyző lemondása, 
mivel egy tapasztalt és fáradhatatlan munkást vészit 
el benne, de miután vidékre költözött át, az egyesü
leti dolgok után már nem járhat el pontosan, ez indí
totta a lemondásra A választás eredménye : Alelnök- 
nek egyhangúlag Szőllősi Boldizsárt választották meg, 
aki ezt a kitüntető bizalmat megköszönte. Jegyzőnek 
pedig Krausz Gusztávot választották meg, aki a hozzá 
fűzött bizalmat megköszönte. Két uj választmányi 
tagnak Manin Viktor és König Péter választattak meg. 
Ezután Albert Ignác jeles szaktársunk indítványozza, 
hogy a Nagyszebeni Borbély és Fodrász szakosztály 
egy átiratban üdvözölje Gruber István aradi szaktár- 
sunkat, a borbélyok és fodrászok nesztorát, 40 éves 
mesteri jubileuma alkalmából. Albert indítványát egy
hangúlag elfogadták és a leirat a jegyzőnek átadatott 
továbbítás végett. Miután több érdemleges indítvány 
nem volt, elnök a közgyűlést befejezettnek nyilvánította.

Sz. B.
Szeged. Az itteni borbély-fodrász szakosztály 

október hó 20-án rendkívüli ülést tartott. A napirend 
legfőbb pontja a betegsegélyző ügy megbeszélése és a 
szakosztály magatartása a kihágási bíróság előtt volt, 
hová az összes szegedi borbély-fodrász mesterek meg
lettek idézve október 27., 28., 29-re, mert a kér. beteg
pénztár igazgatója feljelentette az egész szakosztályt, 
miért nem jelentették be a segédek borravalójukat. 
Ezzel kapcsolatban Steiner elnök indítványára kimon
dották, hogy csatlakoznak azon mozgalomhoz, a mely 
követeli a betegsegélyző intézmény reformálását. A 
napirend 2 pontjánál Kálmán Zoltán szakosztályi tag 
ügyét tárgyalták. Kálmán makacskodik a testület által 
elfogadott árszabályt magáévá tenne. A szakosztály 
elhatározta, hogy mindent elkövet, hogy a nevezett
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November hóban jelenik meg a

SZÍNHÁZI FODRÁSZ
című szakkönyv.

Irta: Honig Károly
a „Fodrászon Lapja" 
szerkesztője ::

T p r t p l m a  Bevezetés. — Elméleti rész és oktatás a színházi arcfestés müvészeté- 
i c u i d i l l i d  rö| __ Ba]-usz és küiöpböző szakátok gyakorlati készítése részletesen es 

képekben bemutatva. — Színpadi alakok karakterének elkészítése elméletbe és képekbe 
bemutatva. — Magyar színpadi alakok. — Továbbá a Velenczei Kalmár, Lohengrin, 
Ciranó, stb. művészies maszkban. — igen érdekes az excentrikus alakok csoportja. -  
Ezenkívül sok igen nagyon érdekes és tanulságos elméleti rész képekkel illusztrálva

A Színházi Fodrász bolti ára 4 borona
A Fodrászok Lapja előfizetői ezen müvet — önköltségen — kedvezményes árban, 
___________________  2  k o ro n á b a n  k a p já k  ___________________

A  mii m egrendelhető lapunli kiadóhivatalában

borbélymestert kartási együttműködésre bírja, ellenben 
tudni fogja vele szemben a kötelességét. Végül az 
elnök bejelenti az első kontár fodrász üzlet megnyi 
tását, ki ellen, sajnos, nehéz lesz eljárni, mert olyan 
egyént alkalmazott, kit Szegeden senki sem tud hasz
nálni. Az elnökre bízatott, hogy milyen eszközzel 
járjon el Leszl Péter jegyző.

Irigy droguista. Tóth László ceglédi borbély- 
mester üzletében beállított egy detektiv két tanú kísé
retében és vett egy üveg illatszert, szappant, brlilantint 
és stb. Erre rá egy pár napra beidézték a hatósághoz, 
hol jegyzőkönyvet vettek fel róla büntetés kiszabása 
végett. Nagyon furcsa, az egész világon mindenütt 
árulnak pipere cikket a fodrászok és éppen csak Ceg
léd legyen kivétel? Kár, hogy nem tudjuk még a kapzs* 
droguista nevét, de biztos lehet benne, hogy bakko* 
lőtt vele, mert borbély-fodrász üzletekben a pipere
cikk kicsinybe való árusítása miniszteri rendeletileg 
engedélyezve van. Kíváncsian nézünk a tárgyalás elé. 
Különben erre még rá fogunk térni.

Drágáit hölgyfésülés. Lapunk legutóbbi számá 
bán fenti cim alatt közöltük azt a hirt, hogy a menny
asszony és hozzátartozói drágálták a fésülést. Az ügy 
a járásbírósághoz került, mely a napokban tartotta 
meg a tárgyalást, melyen két szakértő is ki volt hallgatva. 
Eredménye pediglen az, hogy a bíróság a fodrásznő
nek adott igazat és a mennyasszonynak, a frizura 
belekerült ügyvédi költségekkel együtt 70 koronába 
10 korona helyett.

Trencsén. Az itteni borbély és fodrász mesterek 
október hó 1 én megalakították a trencséni borbély és 
fodrász mesterek asztaltársaságát, amelynek elnöke 
lett Sehmiter Ferenc pénztárnoka Ladányi István, 
jegyzője Vágó ViKtor borbély mesterek Az asztaltár
saság célja a békés összetartás és szakmánknak erkölcsi 
és anyagi érdekeinek előbbrevitele.

Lapzárta. Lapunk jövöszáma rendes időben, 
november hó 14-én jelenik meg.

Kerestetik. Novratil József fodrász hollétét ke
resi Witéz József fodrász segéd Hajmáskér, Tüzér-tá
bor.

E m lé k e z t e tő ! E s e d é k e s s é  v á l t  e l ő 
f i z e t é s e k  p o s ta f o r d u l tá v a l  v a ló  m e g ú j í 
t á s á t  t i s z t e l e t t e l  k é r jü k , n e h o g y  a  la p  
j ö v ő  s z á m á n a k  m e g k ü ld é s e  f e n n a k a 
d á s t  s z e n v e d j e n .

Kozmetika.
Szemölcs eltávolítására nagyon alkalmas a sali- 

cylsav, vagy pediglen Trichlorecetsav. 1—2 szem 
kristályt 2—3 csepp vízbe oldva üveg pálca segélyé
vel égetjük. Előzetesen forróvizes szappannal lemossuk.

Pattanások. Megtörténik egyeseknél, hogy borot
válkozás után kis, piros patanások keletkeznek, melyek 
gyuladást okoznak, ezeket úgy tudjuk elmulasztani, 
ha 1 százalék salicylsavas glycerinspiritussal megned- 
vesitjük a pattanások helyeit és utána tiszta vattával 
berizsporozzuk.
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S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t .
M. J. Temesvár. Magyarul is „Allongé“ paróka, 

közepén elválasztott a vállakra dús fürtökbe hulló 
paróka, a mely a 17. század vége felé volt elterjedve. 
Ezt hordozták hajporozva is.

Sz. D. Kassa. Névtelen közölt közleményekért 
felelősséget nem vállalunk, sőt nem is közöljük. Kü
lönben is az magánügy, illetőleg privát érdekű, nem 
pediglen szaklapba való

M. Szombathely. Sajnálattal, lapunk tere nem 
engedi meg, hogy segédek ajánlataira köszönő sorokat 
közöljünk kivétel nélkül, mivel akkor mind csak abból 
állana.

Szatai A. Washington A küldött szép képcso
portokért fogadja hálás köszönetünket, melyet emlékben 
meg fogunk őrizni.

K. A. Wiesbaden. Előfizetése 1914. január 1-ig 
rendezve van.

T. L. Czegléd. Piperecikkeket, a mi egy fodrász 
üzlethez tartozik, minden fodrász üzlet tulajdonosa 
árusíthat, még pediglen 70567—1898. sz. keresk. 
miniszteri rendelet értelmében.

Telefon 4—34. Telefon 4—34.

Haj és illatszer nagykereskedő.
Haj hossza cm.-ben _30 40 50 60 70 80 90

Árak 10 kg.-ként korona értékben 
Francia I. rendű 0 25 0*30 0 36 0 55 0 80 1 05 P30 1'40 
Kínai I. , — — 0 18 0*30 0*55 0*80 0 95 —
Olasz I. „ 0 45 0 70 0*90 P40 2 20 2 50 — —
la előkészített haj 0 90 1 35 1 50 2*10 3 — 3*70 4*20 4*60 
Fehér haj I rendű 1*— 1*35 1*90 2*50 4*— 5*— 5*50 — 
Tompa rithaj 0*20 0 25 0*30 0*40 0*70 V— 170 —

Hajfonatok állított hajból 3 ágban 6*62 7*36 10*— 13*— 20 
„ Kínai . „ „ 2*64 3*20 4 7010— 14

Hajkrepp kg.: 10 kor. Gyapot angol krepp kemény 
kg. 6 kor. Bel- és külföldi illatszerek legolcsóbb bevá
sárlási forrása. Szállítás utánvét mellett történik, nem 

megfelelő áru kicseréltetik 8 napon belül.

podor Imre
B u d a p e s t ,  V I I ,  G a r a y - u t c a  5 0 . s z á m  
Haj, illatszer és fodrászcikk nagykereskedő

H e l y k ö z v e t i t é s i  r o v a t  
a  F o d r á s z o k  L a p j á v a l

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.
17 éves szolid, jó munkás fodrászsegéd keres 

jobb üzletben azonnali belépésre kondíciót. — Szives 
megkeresést kér feltételek megjelölésével Seszták Sán
dor fodrászsegéd Ungvár, Fő-utca 4.

Fiatal jó munkás fodrászsegéd alkalmazást keres 
azonnali belépésre. — Szives ajánlatokat kér Krizsán 
István Bácsgyulafalva, Bácsbodrogmegye.

28 éves gyors és jó munkás segéd keres állandó 
alkalmazást, beszél magyarul, tótul, szerbül. Ajánlato
kat kér fizetés és mellékes megjelölésével Birosevits 
István Miskolc, Széchenyi-u. 104. szám. Kerekes-cég.

24 éves, jó munkás, szolid borbélysegéd keres 
azonnali belépésre alkalmazást. Ajánlatokat kér Róza 
Lajos Szentes, Rákóci tér 32.

Fiatal borbélysegéd olyan helyre ajánlkozik, ahol 
tovább képezhetné magát. Szarvady Béla Rahó, Mára- 
marosm.

19 éves borbélysegéd keres jobb vidéki városban 
alkalmazást nov. 9 re Sándor János, Anpresku J.-cég 
Szászváros.

30 éves jó megjelenésű, elsőrendű úri fodrász
segéd keres alkalmazást akár azonnali belépésre. Be
szél magyarul és németül. Ajánlatok fizetés és mellé
kes megjelölésével kéretnek U. Sz. Trobojcsevics Mi
hály fodrász Kassa, Kossuth-u.

17 éves jó munkás fodrászsegéd nov. hó 11-ig 
nagyobb városban, jobb üzletben alkalmazást keres. 
Beszél magyarul és németül. Szives ajánlatokat fizetés 
megjelölésével kér Hoch Károly Orosháza, Korona-ut 
35. szám, Mayer-cég.

Egy most felszabadult fodrászsegéd keres alkal
mazást azonnali belépésre. Sürgönyajánlat előnyben. 
Könyve ellenében útiköltséget kér Veiszmann Ignác 
Szikszó.

30 éves borbélysegéd beszél horvátul, magyarul, 
keveset németül, — alkalmazást keres. Fiume, Zágráb, 
Abbázia, Póla előnyben, elmegy vegyes üzletbe is fix 
fizetésre vagy akár üzletvezetőnek. — Szives ajánlatok 
Szilasky Rezső Mokrin kéretik.

Egy jó borbélysegéd, ki perfekt úri kiszolgáló, 
keres huzamosabb kondíciót. Beszél magyarul, néme
tül. Szives ajánlatokat fizetés és mellékes megjelölésé
vel kér. Azonnal is beléphet Horváth Károly borbély- 
segéd Budapest, VI., Aréna-ut 150—152.

" V t s s e e a M  S I @ T a &
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 kívül 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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Egy jó megjelenésű, 27 éves intelligens, úri ki

szolgáló fodrászsegéd alkalmazást keres, csakis jobb 
üzletek ajánlatát kéri fizetés és mellékes megjelölésével. 
Kiss Gyula Újpest, Apponyi utca 5. szám.

22 éves intelligens, szolid, jó munkás fodrász
segéd keres november 15-re vidéki varosban állandó 
alkalmazást. Beszél magyarul és tótul. Szives ajánla
tokat kér Weicenbauer Antal Pelsőc, Gömörmegye.

November 15-én felszabaduló tanítványomat egy 
olyan jobb üzletbe óhajtanám juttatni, ahol szakmájá
ban tovább képezhetné magát. Megjegyzem, mint fiatal, 
kezdő segédet ajánlom a kartárs uraknak. Fizetés ér- 
dom szerint. Könyve ellenében útiköltséget kér. Szives 
ajánlatokat kér Gerendássy Sándár fodrász Jászberény, 
Fő-tér.

22 éves jó megjelenésű, jó munkás fodrászsegéd 
keres azonnali belépésre jó menetelü úri fodrászüzlet
ben alkalmasást. Szives ajánlatokat kér feltételek meg
jelölésével Kovács Rezső Miskolc, Tetemvár-utca 17.

Ügyesnek mondott, szolid, jó megjelenésű, 20 
éves borbélysegéd vagyok. Keresek egy vidéki város 
bán jobb üzletben alkalmazást, csakis állandó alkalma 
zásra reflektálok. Kassa előnyben. Beszélek magyarul 
tótul. Beléphetek nov. 5-re. Ifj. Liska Vitus Nagyszom
bat, Jeruzsálem-u. 12.

26 éves elsőrendű, szolid, úri kiszolgáló borbély- 
segéd alkalmazást keres. — Nagy László Nagyvárad, 
Garay-cég. Szent László-tér.

24 éves nőtlen fográszsegéd. jelenleg állás nélkül 
van. Szeretne Erdély bármely városában alkalmazást 
nyerni. Soós Kálmán fodrászsegéd Békéscsaba, Erzsé- 
bethely, községház.

18 éves fodrászsegéd szeretne olyan városban, 
esetleg nagyközségben alkalmazást nyerni csekély fize
téssel, ahol szakmájában teljesen kiképezhetné magát. 
Keveset beszél németül is. Galgóci József fodrászsegéd 
Nagyvárad, Szent Anna-u. 26.

26 éves intelligens, jó megjelenésű, úri kiszolgáló 
fodrászsegéd, ki évekig elsőrendű üzletekben dolgozott, 
keres csakis jobb üzletben fix fizetéssel állandó alkal
mazást. Beléphet november 15-ig bármikor. — Szeidl 
István Solymosvár, Aradmegye.

20 éves intelligens, úri kiszolgáló, ki hajmunkát 
s^végez, nov. 20-ra alkalmazást keres, hol lehetőleg a 
női fodrászatban is kiképezhetné magát. — llak János 
Resicabánya, Erzsébet királyné-ut 1.

Egy 22 éves szolid, jó munkás borbélysegéd ke
res azonnali belépésre jobb vidéki városban kondíciót, 
csakis állandó helyre fizetés és mellékes megjelölésével. 
Farkas Pál Késmárk, Főtér.

25 éves úri és női fodrászsegéd, aki manikűröz 
és pediküröz, ajánlkozik jobb üzletekbe nagyobb vidéki 
városba, családi otthonra vágyik. Cim Márton Albert 
Budapest, Vörösmarty-utca 25. II. em. 8.

20 éves szolid, jó munkás borbélysegéd keres 
jobb és nagyobb üzletbe azonnali belépésre alkalma
zást. Szives megkeresést kér Szabó Károly Szatmár, 
Honvéd-köz 3.

21 éves jó megjelenésű és szolid életű fodrász
segéd keres november 6-ra alkalmazást jobb üzletben, 
ahol házon kívül vendég nincs. Ajánlatot fizetés meg- 
ielölésével kér Demeter Gyula Vác.

17 éves borbélysegéd oly üzletben keres alkalma
zást november 15-re legkésőbb, hol szakmájában to
vább képezheti magát. Mezőssy Lajos Nagy-Károly, 
Gróf Széchenyi István-utca 10. szám.

BIZTOS MEGÉLHETÉST adó borbélyüzlet, mely 23 
év óta áll fenn, férjem elhalálozása miatt 800 koronáért 
azonnal eladó. Csupán komoly vevő jelentkezzék, özv. 
Forheimesz Ferencné Tata.
EGY ELEGÁNS berendezésű előkelő úri fodrászüzlet 
eladó. Tudakozódni Gotschál János hölgyfodrásznál 
Szeged.
ÚRI és NŐI TERMEK, melyek 14 év óta fennállanak, 
sarok helyiségek, kedvező feltételek mellett eladó, vagy 
bérbe adók erős elfoglaltság miatt. Mindegyikbe kei
két segéd és egy-egy tanulót foglalkoztat, évi 6000 kort 
jövedelmez. Cim megtudható VII. Garay-ut 50. Haj- 
nagy kereskedésben.
FODRÁSZ ÜZLET, mely évente 5000—5500 korona 
forgalmat csinál, 60 havi előfizetővel, elegáns beren
dezéssel 2500 koronáért családi ügyek miatt eladó. 
Cim „Család" jelige alatt kiadóhivatalunkban megtud
ható.
MEGVÉTELRE keresek egy nagyobb szabású fodrász 
üzletet, vidéki városban előnyben. Csak elsőren díi 
üzletek ajánlatát kérem. Címem „M. M.“ jelige alap 
a kiadóhivatalban megtudható válaszbélyeg ellenében

Kecsheméty Sándor
Temesvár.

Az összes fodrászati cikkek és kellékek 
legolcsóbb bevásárlási forrása.

Különlegességeit teljes üzleti berendezésekben.
Forgó bécsi fodrászszék 21 koronától 

feljebb kapható.
Reflektánsoknak szívesen szolgálok 

in g y en  költségvetéssel.
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Mostan szabadult fel szolid és jó munkás bor
bélysegéd alkalmazást keres. — Gila István Mindszent, 
Csongrádm.

26 éves jó megjelenésű, jó munkás fodrászsegéd 
keres november 4—6 ra állandó alkalmazást jobb úri 
üzletben. Beszél magyar, német és szláv nyelvet. — 
Ködmön Mihály Szomolnok, Pestm.

22 éves elsőrendű fodrászsegéd keres elsőrendű 
üzletben alkalmazást. 3 nyelvet beszél. Frank György 
Budapest, Vili.. Köztemető-ut 7 , földszint 24.

Fiatal borbélysegéd azonnali belépésre alkalma
zást keres. Kocka Imre Dunapataj. Mosonm. Erzsébetliget 
mellett.

20 éves intelligens, perfekt jó munkás fodrász
segéd azonnali belépésre alkalmazást keres nagyobb 
vidéki városban. Szives ajánlatok kéretnek feltételek 
megjelölésével Holuska Ferenc Érsekújvár, Andódi-utca 
26. szám.

23 éves úri kiszolgáló fodrászsegéd keres első
rendű üzletben alkalmazást. Nagyvárad, Kolozsvár 
előnyben. Szives megkeresést kér Linka Sándor Buda 
pest, VI , Rózsa-utca 103. I. em. 13.

7 éves úri kiszolgáló segéd keres nagyobb vi
déki városban alkalmazást azonnali belépésre. Szarka 
Sándor Nagybánya, Péter diák-u. 24.

19 éves jó megjelenésű, jó munkás borbélysegéd 
keres jobb üzletbe nov. 6 ra alkalmazást fizetés meg- 
elölésével. — Szives ajánlatokat kér Novák István 
Miskolc.

Megjelent
Banyászi i
„Fodrászok szokkönyoe!"

Bányász könyve minden fodrász
nak tanulságos és érdekes olvas
mány. Tartalmas fejtegetései és 
tanulságos rajza i a fodrász 
ipar fejlődését van hivatva elő
mozdítani. =  =  =
A r a  3  k o r o n a .

M e g r e n d e l h e t ő  és kapható:

Keppich Zsigmond 
kiadónál ARADON,
vagy az összeg beküldése mel
lett, frankó szállítással, kereszt
kötés alatt e lap kiadóhivatalánál.

20 éves perfekt női fodrász hajmunkás, színházi 
fodrászatban is kellő jártassággal bir, beléphet nov. 
15-re. — Sándor Lajos Budapest, Szövetség-utca 43. 
földsz. 5.

20 éves fodrász segéd keres jobb üzletben alkal 
mazást Budapesten vagy nagyobb vidéki városba. Lá 
zárovits Ferenc Beregszász, Magyar I. cégnél.

Berlinből 25 éves hölgy fodrász segéd nejével, 
ki szintén fodrásznő belépésre ajánlkoznak Budapestre 
vagy egy forgalmasabb városba, hol a női fodrászat
nak tere van, ha nem egy üzletben, de lehetőleg egy 
városban. Mind ketten értjük perfektül a hölgyfodrá
szatot, ondulálást, manikűrt, pedikűrt, arcmasagét. Az 
úri fodrászatban is jártas. Szives ajánlatokat fizetés 
megjelölésével kér Dezső Horváth Berlin-Schöneberg, 
Rosceheimer-str 34. szám. II Bei Grichen.

Női fodrászsegéd ajánlkozik vidékre, ondulál, fé
sül, fejmosást manikűrt végez. Esetleg segédkezik az 
úri kiszo'gálásban is. Rác István Budapest VII., Mu
rányi u. 42 földsz. 6 .

Idősebb intelligens megjelenésű szolid úri ki
szolgáló fodrász segéd keres azonnali belépésre csakis 
úri üzletben alkalmazást, ahol 80—100 kort megkeres
het. Felsőmagyarországon. Csizmár András fodrászse
géd Újvidék. Andrásy*ut 8. szám.

18 éves jó megjelenésű, szolid, 1 és fél éves fod
rászsegéd keres nagyobb városban, jobb üzletben al
kalmazást. -- Cime Szécsényi Ferenc fodrászsegéd 
Szegvár, Csongrádmegye. Beléphet azonnal.

F ig ye le m /  P a llé rt  v é d je g y !

11 valódi Solingeni Follart borotvák
és fenő s z íja k ra  !

48széle3 77—17 homoru legjobb csontnyéllel drb 3 60 
3/8 „ 1 7 -7 2 -9 2  „ „ , , 3  60
5/8 „ 80 „ „ 4 '-
3/8 , 27 vastag francia kés fehér csontnyéllel . 2 —
4/8 „ 28 „ ., „ „ „ „ 2 -
20 számú Pollart fenöszij hozzávaló pasztával „ 3 —
Külön paszta 30 fillér. Ezen árak csak szaktársaknak szól
nak. 1 próbarendelést és biztosifjuk, hogy állandó vevőnk 
marad. A forgalomban levő hamisi'ványok, névszerinti 
Polarstern, Polar Mignon, Polbar és Pourgent nem tévesz

tendő össze a VHlódi Pollart gyártmánnyal.
E gyedüli vezérképviaelök
Türr M hály, Reiter Mihály

fodrász fodrász
B  u d a p e s t ,

V. Vurmutca 4. IV. Sütő utca 6 sz
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EGY JÓ FORGALMÚ fodrász iizle más vállalat miatt 
házzal együtt eladó, vagy haszonbérbe kiadó. Bővebb 
felvilágosítást nyújt Nuber Antal Jászapáti.
EGY MODERNÜL berendezett és jómenetelii fodrász- 
iizlet, családi okok miatt, eladó. Érdeklődni lehet Far
kas Bélánál Zsibón, Szilágymegye.

ERDÉLYI gazdag nagyközségben 15 év óta egyedül 
fönnálló, jólmenő borbélyüzletemet azonnal eladom. 
Bővebb felvilágosítással maga a tulajdonos szolgál. 
Csakis komoly vevővel tárgyal. Úgyszintén egy szoba
berendezés. tiszta uj bútor eladó az üzlettel együtt. 
Cim Röszling Péter borbély Szászlekencze, Besztercze- 
Naszodmegye.

Üres helyek.
Keresek egy 18—20 éves szolid, jó megjelenésű, 

jó borbélysegédet, ki hosszabb ideig szeret egy helyen 
lenni. Havi fizetés 30 koronáig, teljes ellátás, lakás 
ünnep és vasárnap vacsora kivételével. Zárt ajánlatot 
kér Novely János fodrász Bethlen, Szolnokdobokam.

Nem régen felszabadult fodrászsegéd, ki magát 
a szakmájában jobban kiakarja képezni, felvétetik. — 
Csak állandó segéd legyen. Fizetés 12 K, teljes ellátás. 
Vida Károly Nagysurány, Nyitram.

Fiatal borbély segéd ki jól és gyorsan tud dol
gozni felvétetik. Román nyelv mgkivántatik. Fizetés 20 
koronáig és ellátás, lakás. Böhlert Artur Borgóprund, 
Erdély.

Jó és gyorsmunkás segéd azonnal felvétetik. Fi
zetés 30 koronáig szép mellékes. Tisztaság és rend
szerető előnyben részesül. Pátkay István Gyergyószent* 
miklós.

Fiatal borbélysegéd 20 K fizetéssel és teljes ellá
tással felvétetik. Stefaneszku A. Maroshéviz, Maros- 
tordam

Egészen fiatal fodrász segédet keresek, ki jó 
munkás és a rendet szereti, fizetés vacsora nélkül 
28—32 kor ig. Sürgöny ajánlat előnyben. Grémen 
Jenő Lupény.

Keresek egy jó munkás, szolid fodrászsegédet 
azonnali belépésre, de legkésőbb nov. 6 ig. Fizetés 20— 
24 K, reggeli, ebéd, lakás. Csakis állandó segéd aján
latát kérem. Varga József Debrecen, Nyugati-ut. 14.

18— 20 év körüli segéd azonnal felvétetik. Az 
üzlet vegyes vendégektől látogatott. Csakis olyan se
géd ajánlatát kérem, ki jól dolgozik és állandó. Fize
tés 24 koronáig, reggeli, ebéd és lakás. Szmokov Antal 
Vésztő, Békésm.

Mostanában felszabadult borbélysegéd, nem baj, 
ha munkájában kissé gyönge is, felvétetik. — Fizetés 
14 koronáig, teljes ellátás. Nagy Dezső Tápiógyörgye.

Állandó munkára egy fiatal, szolid borbélysegéd 
felvétetik. Fizetés érdem szerint, teljes ellátással. Úti
költséget 6 hónap múlva visszatérítem. Brúder József 
fodrász Nagyszalonta, Tenkei-u. 22.

19— 22 éves jó munkás segéd felvétetik novem
ber 15-re. Fizetés 20—24 kor. és teljes ellátás, jó 
mellékes. Stuhlmiiller Antal Karcag, Főtér.

18—20 éves fiatal fodrász segédet keresek azon
nali belépésre. Fizetés 20 kor, reggeli ebéd, lakás. 
Ágoston Lajos Mindszent, Csongrád megye.

Mostanában szabadult fiatal borbély segéd be
léphet legkésőbb november hó 8 ig. Havi fizetés 12 
korona, teljes ellátás, jó mellékes, kijáró nincs. Rein- 
hoffer Péter Dobsina.

Megrendelésnél kérném a német levelezést!
Szállítás utánvétellel történik, nem megfelelő áru esetén a pénz 

visszaküldetik. Szives megrendelést kér:

Helene Krauter Tarnow, Galiczia.

MAROSVÁSÁRHELYEN a fő út
vonalon egy jó menetelő úri föd* 
rászíizlet eladó. Az üzlet beren
dezése teljesen modern, bécsi 
székekkel, szóval egy modern 
üzlet. Ára 1200 korona, csak az 
üzleti berendezés is többet ér. 
Más vállalat miatt azonnal is át
adható. Szives megkeresést kér 
Valics József fodrász Marosvásár
hely, Sándor János-utca.
EGY 15 ÉVE fönnálló, jó forgalmú 
borbélyüzlet járásszékhelyen 7000 
lakosú városba, hol csak 3 borbély- 
üzlet van, van járásbíróság, két 
pénzintézet, vasút, reál és polgári 
leányiskola. Állandóan 1 segéd 
és egy tanonc van. Az üzlet évi 
bére 200 kor., 100 rendes abonens, 
nem sok kijáró. Évi bevétel 
4000 koronáig, ára 1600 korona. 
Cime Horváth Lajos borbély 
Sümeg.



November 10-re felvétetik 20 éven felüli borbély 
segéd, ki feltétlen jó munkás, 26. kor. fizetés vacsora, 
kijáró nélkül. Csak olyan segéd ajánlkozzék, ki hosz- 
szab ideig szeret egy helyen maradni. Bodsár István 
Szolnok.

26 év körüli jó megjelenésű kifogástalan munkás 
borbélysegéd ki a vissza borotválásban gyakorlattal 
bir, szolid életű és egy helyen szeret huzamosan ma
radni, felvétetik. Fizetés 20 korona ellátással, nagyon 
szép mellékes. Sugatagi János Máramarossziget.

Egy fiatal, de jó munkás segédet 16—20 kor. és 
ellátással azonnali belépésre keresek. Kijáró vendég 
igen kevés van. Az útiköltséget 6 hónap után vissza
fizetem Kalmár József Jászkarajenő, Pest megye.

18—21 éves jó munkás azonnal felvétetik. Fize
tés 26 K, reggeli, ebéd és lakás. Sürgönyajánlat előny
ben. Zsaitlik Zsigmond. Igló.

17— 19 éves jó munkás borbélysegéd, ki hosz- 
szabb ideig szeret egy helyen maradni, felvétetik. — 
Fizetés egyezség szerint és teljes ellátás, német, vagy 
tót nyelv megkivántatik. Dobrotka Lajos, Körmöcbánya.

Keresek egy jó munkás borbélysegédet azonnali 
belépésre, fiatal is lehet. Fizetés 30 korona és teljes 
ellátás, lakás jó mellékes, üti költséget megtérítem. 
Csak olyan ajánlkozzék ki szeret jó nagyközségben 
dolgozni. Moth János Bélaapátfalva, Borsod m.

18— 20 éves borbély segéd, aki szeret állandóan 
üzletben lenni és jó munkás azonnal is felvétetik. Fi 
zetés 20 kor. és ellátás, lakás. Soltéri István Hajdúszo
boszló 305. szám.

Jó munkás és jó megjelenésű fodrászsegéd 19 — 
22 évig nov. 8 -ra beléphet. Fizetés érdem szerint. — 
Bakó Mihály színházi fodrász, Dés.

22—25 éves jó megjelenésű úri kiszolgáló felvé
tetik, fizetés 25—30 K, teljes ellátás, jó mellékes. 
Sürgönyajánlat előnyben. Valencsik Albert Székelyud- 
varhely, Kossuth-u. 1.

20—24 éves, állandó, szolid úri kiszolgáló fel
vétetik azonnal. Fizetés érdem szerint, jó mellékes. — 
Özv. Schmidtmayer Lajosné Kolozsvár, Király-u. 20.

22—28 éves fodrászsegéd azonnal felvétetik. Fi
zetés 60 K fix és jó mellékes. Csakis állandó segédre 
reflektálok. — Fodor József, Sepsiszentgyörgy.

Azonnali belépésre keresek egy elsőrangú jó 
munkás, intelligens fodrászsegédet, csak olyan pályáz
zon, aki szereti a jó kondíciót. Jó fizetés és mellékes. 
Jassik Lajos Kassa, Fő-utca.

Keresek egy egész fiatal segédet, ki az Irgalmasok 
kórházában az elmebetegeket 3 nap délutánonként be
járna borotválni, ápolók és külön betegek neki fizet
nek. Adok reggelit, ebédet, lakást és 12—15 koronát. 
Más napokon az üzletben dolgozhat, — nemkülönben 
egy fiatal jó munkás, jó modorú segédet, rendszerető, 
tisztaságot kedvelő és szolid élet megkivántatik. Fizetek 
20 koronát, reggeli, ebéd és lakást. Jó mellékes Mind
kettő azonnal beléphet. — Lung Imre Eger, Hunyadi
tér 4.

Fiatal borbély segéd azonnali belépésre kerestetik, 
nem baj ha most szabadult is fel. Fizetés 14 kor. és 
ellátás vagy 40 korona fix. Úti költséget 6 hónap 
után megtérittem. Tóth György Csánytelek Csongrád 
megye

2 3 éves szolid segéd 24 korona kérdő fizetés
sel felvétetik, teljes ellátással, negyed évenkint javítok. 
Csak olyan ajánlatot kérek ki állandó, mellékkereset 
elég jó. Mura Mészáros Gyula Tatabánya.
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KOLOZSVÁRON, egyik legforgalmasabb piactéren 24 
év óta fennálló fodrászüzlet, családi bajok miatt, po
tom áron eladó. Havi bevétel 300 koronán felül, az 
üzletet iparos és úri vendégek látogatják. Az üzlethelyi 
ség évi bére 900 korona, az üzlet eladási ára 1400 
korona és kedvezményes feltételek mellett 1000 kor. 
készpénz és a fentmaradt összeget részletben is elfo
gadom. Reszling József fodrász Széchenyitér 11.

NAGYVÁRADON csinosan berendezett fodrász
üzlet, évi 240 kor. boltbér, havi bevétel 260 — 
300 kor., mely most hamarosan megkétszere
ződik, az üzlet kipróbálható. Ara 500 korona. 
Családi ügyek miatt azonnal átvehető. Cim : 
Székely Sándor, Nagyvárad, Szentannautca 25.
EGY ELSŐRANGÚ hölgy fodrászterem elköltözés 
miatt sürgősen eladó. — Valamint egy férfi fodrász
üzlet, jó forgalmú vegyes vendégektől látogatott, a 
város külterületén közelben internátus, gyárak és mozi, 
valamint kaszárnya és mulató helyek. Cim megtudható 
„Délibáb" jelige alatt szaklapunk kiadóhivatalában.

MINDAZON SEGÉD URAK, kik önállósítanám akar
ják magukat és nem akarnak uj üzletet nyitni és be
rendezni, továbbá az a kezdet nehézségeinél fog
va mostanában nem is ajánlatos. Inkább régi jó üzle
teket vegyenek, a melyet még fejleszteni is tudnak. 
Legcélszerűbb, ha lapunkban hirdetik, hogy hol óhajt 
venni. Ezen eljárás biztosan sikerül, mert lapunkat az 
ország minden részében olvassák.

NAGYVÁRADON, a világhírű Felix-fürdő fő
útvonalán. villamos megállóhely mellett, 17 év 
óta egyedül álló borbélyüzlet elköltözés miatt 
650 koronáért azonnal eladó. Havi bevétel 
270—300 korona. La I bér szoba konyhával mi 
az üzletből nyíllik 728 korona, vételre bárki
nek alkalmas, biztos megélhetésül üzlet. Lak
bér jövő évi február 1-ig ki van fizetve, mely 
bele van tudva a 650 korona vételárban. Ér
tekezhetni Czibula József fodrásznál Nagyvárad, 
Bánya-sor 9. szám.

A Szaktárs urok becses figyelmébe!
Ha Ön vendégének haja közt ilyen haj- 

molyette hiányokat fedez fel, használja Ön 
az általam feltalált „ A L B A  R E G IN “  
gyógykivonatot. Kezeskedem a biztos siker 

ért Á r a  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.

K O R O N A H  K Á R O L Y  é s  H A
csász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 

S z é k e s f e h é r v á r .
„S z ín h á z i F o d rá s z “  cimii szakkönyv, 
mely érdekességénél fogva szenzációt fog kel
teni, hirdetések lapunk kiadóhivatalában fel
vétetnek november 15-ig. A hirdetések feladá
sát annál inkább ajánljuk, mivel ezen szak
könyv állandóan szükséges, hogy kéznél legyen.

Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


