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9 magyarországi borbélyok, fodrászok és parókakészitök országos szaklapja.

Megjelenik minden hó l-én és 15-én. 

Szerkeszlőség és kiadóhivatal
------ — Maros Vásárhelyt.--------

Kiadóhivatali és szerkesztői telefon 161.

N y í l t  k é r e le m
a Nagyméltóságu ipar- és kereskedelemügyi Miniszter úrhoz.

Alig egy évtizeddel ezelőtt iparunk
nak egyik jövedelmező mellékágát, 
a foghúzást, érvágást és köpüíyözést 
a törvényhozás kivette kezünkből. 
Mig ezáltal az orvosi osztálynak ked
vezett ez ^  intézkedés, addig a fod
rászok és borbélyok nagy anyagi 
veszteséget szenvedtek. Mert egy na
gyon kedvező és jövedelmez^ forrás 
dugult be reánk nézve és a jelenlegi 
nagy drágaság nyomasztó perceiben 
nincsen ami kárpótolná a jelen és 
jövendő veszteségeit.

Éhez járulnak a nagy közterhek, 
melyek elviselhetetlen gondokkal sújt
ják a fodrászokat és borbélyokat. — 
Továbbá a köztünk kifejlődött tul- 
tengése és elszaporodása a fodrász 
iparüzőknek gyors segítséget igényel 
részünkre.

Ezen úgy lehetne leggyorsabban 
segíteni, ha a külföldön oly szépen 
virágzó női hajfodrászatot felkarolnák 
hazánkban is, úgy, hogy ezzel egy 
uj kereset forrást nyitnánk meg szak
társaink számára.

A hölgyfodrászat ugyanis egy uj,

eddig nálunk még kellőképpen ki 
nem aknázott területet nyitna meg 
számunkra. Ezenkívül közgazdasági 
szempontból is nagyon ajánlatos 
volna ez iparágnak hazánkban való 
megerősítése, mivel százezrek mennek 
ki a magyar zsebből külföldre női 
parókák s más női hajmunkákért 

' Ha ezeket itthon készitenők el, akkor 
nemzeti szempontból is egy lépéssel 
előbbre haladnánk a hajipar önálló
sítása által.

De eddig kivéve a fővárost Ma
gyarországon a fodrász és borbély 
mestereknél a szükséges szakképzett
ség ezen a téren teljesen hiányzik 
épen azon oknál fogva, mert a hölgy
fodrászat nálunk uj dolog és mind
eddig nem volt gyakorlatban.

Mivel mi szegények vagyunk s nem 
tudjuk magunkat kiképezni ebben az 
uj iparágban, nagyon üdvös és elő
nyös volna hazánkban élő 6 —8 ezer
nyi fodrász polgártársak részére, ha 
Nagyméltóságod a vidéken hölgy- 
fodrászati vándor szaktanfolyamokat 
kegyeskedne rendezni.
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Ez ingyenes szaktanfolyamokon a 
fővárosi szakképzett hölgyfodrászok 
tanítanának 6—8 hétig tartó idősza
kokban.

Valóban megérdemeljük mi fodrá
szok és borbélyok az államnak ilyen 
keretekben való támogatását, hiszen 
iparunk képviselői a magyar iparos 
társadalomnak egyik legmiveltebb ré
szét képezik.

Ha az állam más szakokon, mint 
szabó, nyomdász stb. szervezett ilyen 
ilyen ingyenes szaktanfolyamokat, ha 
a közgazdaság terén is tartanak mé
hészeti, gyümölcsészeti stb. iskolákat, 
akkor a fodrászok is méltán tarthat
nak igényt az ilyen szellemi támo
gatáshoz az állam részéről.

Ez az intézkedés nagy fontosság
gal bir különösen a jövő nemzedékre 
nézve, mert igy egy tanult, saját 
anyagi gyarapodását előmozdítani l<é- 
pes intelligens fodrász osztálynak 
vetnök meg alapját.

Hisszük, reméljük és bízunk Nagy
méltóságod jóindulatú támogatásában. 
E szerény és kevés áldozattal járó 
kívánságunkat annál melegebben 
ajánljuk Nagyméltóságod becses fi
gyelmébe, mivel tudjuk, hogy ezzel 
uj teret nyitunk, a 'melyen Nagy- 
méltóságod az országos jóléti terveit 
a legalkalmasabban valósíthatja meg 
a mi iparágunkon.

Kiváló mély tisztelettel 
magyarországi fodrászok 

és borbélyok.

A női fodrászat fejlődése.
Hogy a nők hajviselete, mily sok gon

dot adott a divat vezetőinek, ezt már a régi 
kor példái is igazolják. Már az ó korban 
meg volt a nőknek az a hajlamuk, hogy 
magukat díszítsék s minél tetszetősebb haj
frizurát viseljenek.

A régi római uralom alatt a rabszolgák
nak kellett úrnőjük haját gotidozniok. Ma 
már a haladottabb viszonyok mellett emel
kedett ez az iparág is. Kiterjeszkedik ma 
a női fodrászat a szépségápolásra, a testi 
egézség fenntartásra, fürdőkre, villanyos be- 
dörzsölésre, kéz- és körömápolásra is, — 
sőt még tovább megyünk egy lépéssel, — 
lehelet, a kilélegzés illatossá tétele is a fod
rász körébe vág.

Mindezek meg voltak a régi rómaiaknál 
is. A mai nemzedék csak a régit óhajtja 
feleleveníteni. A későbbi korban már férfi 
rabszolgákat is alkalmaztak a hajsütésre, a 
kik egy izzó vasrudacskával adták meg a 
hajnak hullámos alakját. A régi szobrokon, 
mellképeken lehet látni, hogy a régi haj-’ 
viseletre, mily gondot fordítottak az uralko
dónők.

Különösen a görögök fektettek nagy súlyt 
a hajviseletre. Ezt látjuk a miloi Vénusz 
szobrán, amelynek egyszerű, nemes hajvi
selete ma is mintaképül szolgálhat.

A római birodalom bukása után 8—14-ik 
századig a régi szép hajviselet megszűnt, 
bejött helyette a copf, a hátra felé való haj
fonadék. Sőt a 14-ik után annyira hanyatlott 
a fodrász művészet, hogy csak egyszerű 
főkötő alá dugták a hajat.

Csak 15-ik Lajos francia király korában 
Pompadour márkinő uralma alatt fejlődött 
ki újra a szép hajviselet.

Mária Antóinette alatt hágott a női fod
rászat a tetőpontra, a jóizlés gyönyörű haj
viselet és igazi szépség magas pontjára. 
Ekkor a hajviselet gyakran nyolcszor ma
gasabb volt, mint az arc maga.

A chartesi hercegnő egy udvari ünne
pélyen vitorlás hadihajóval jelent meg, a 
mely a hajába volt beállítva. A hölgynek 
ekkor, hogy szerencsésen és baj nélkül el
mehessenek az udvari bálákra a kocsiban 
csak térdepelve fr glalhnttnk helyet vagy fc-
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jtiket a kocsi ablakán kivid kellett tartaniok, 
nehogy a kocsi fedelébe megakadjon és 
felbomoljon a nagy gonddal összeállított haj
viselet.

Legújabb időben nagy befolyást gyakorolt 
a női hajviseletre Eugénia francia császárnő, 
a kinek gyünyörü szép haja volt s hosszú 
fürtökben viselte azt.

A női föd ászát legújabb tudománya Mar
cell felfedezése volt, a ki a hajhullámzást al
kalmazta. Éhez járul a turbán frizura alkal
mazása is. A jelenlegi fodrászkörökben az 
a vélemény van elterjedve, h ; int
csak visszatérnek az Eugénia L hajfürtök 
viselésére, a mely a legszebb hajviselet volt 
az egész történelemben.

Fodrászok szakköréből.

Szervezkedjünk szaktársak.
Segíts magadon, Isten is megsegít.
Az egész országban pang az üzlet, tétle

nül állunk összetett kézzel anélkül, hogy 
segíteni akarnánk a bajon. Hiszen az csak 
rajtunk függ, hogy iparágunkon segítsünk; 
tény az. hogy mióta az érvágás, köpülyözés 
és foghúzást kezünkből kivették, kárhoztatva 
és utalva vagyunk az egyedüli borotválás 
és hajvágáshoz, az egész hetet, sőt a szom
bati napot is tétlenséggel töltjük el. Most 
oly nagy a konkurrencia, hogy ma holnap 
több a fodrász, mint a vendég.

Álljunk meg e szónál, hogy fodrász és 
gondoljuk meg, hogy mit jelent az a szó. 
Ez a szó kell, hogy a jövő nemzedéknek 
vezércsillagjának lennie, mit jelent a ez szó, 
fodrász Külföldön Német- és Franciaország
ban az azt jelenti, hogy az üzlettulajdonos 
és emberei egyebet is tudnak a borotválás 
és hajvágásnál, hanem igazán fodrász, mert 
készít hajmunkát, nőket fésül, fest hajakat, 
körmök és arcokat ápol. Mit teszünk mi, 
magyarországi kollégák. Üzletet nyitunk és 
a cégtáblára kiírjuk, hogy borbély és fod
rász (még a kontár is kifüggeszti azt a ci

met, akik pedig a mi testünkön genyedésnek 
indult daganat, amit arról el kell távolítani) 
bár minden kolléga fodrász volna, mint a 
hogy azt kiírjuk.

De azon segítenie kell minden oly em
bernek, kinek szivén fekszik a maga iparága- 
Segíteni kell azon a siralmas és szánandó 
helyzeten. Vegyünk példát a külföldi kollé
gákról, aki tud valamit, álljon elő a tudo
mányával, vesse el jó talajba a maga tu
dását, hogy nőjjön és fejlődjék nagyra a 
mi iparunk. Ne csak azzal a piszkos szo
kással álljunk elő, hogy ki tud olcsóbban 
borotválni, hanem azzal álljunk elő, hogy 
ki tud jobban és több szeretettel az ifjú 
nemzedéket a borotváláson kívül egyébre 
is tanítani. Hiszen annyi munka vár ránk, 
csak tudnánk azt elvégezni, mert a mai kor 
és a női és férfi hiúság annyi teret ad ipa
runknak, hogy semmiféle kézi iparnak nem 
nyílik oly tág tere, mint épen nekünk. Itt 
fekszik előttünk és hever a sok kincs, csak 
hozzá kell nyúlni minél előbb és bátrabban.

Alakítani kell minden nagyobb és kisebb 
városban szakosztályt, abban a keretben 
rendezni kell szakelőadásokat, meg kell ös- 
mertetni úgy a mesterekkel, mind a segé
dekkel. mi az iparunknak az előnye és 
hátránya, a munkákat be kell mutatni és az 
ifjúsággal azt megkedveltetni és azon kell 
hogy törekedjünk, hol arra való erő van, 
szakiskolákat felállítani.

Rajta tehát szaktárs urak, fogják meg a 
gyeplőt, alakítsák meg mindenütt a fodrász 
szakegyesületeket és kérjük az államtól, 
hogy segítsen, mert ezen segítség kell: ta
nulásra és boldoguláshoz, mert épp úgy 
járulunk hozzá az állami és városi háztar
táshoz, mint bármely iparos.

Boldog lehet az iparos oly államban, a 
hol az állam a társadalommal karöltve azon 
törekszik, hogy az ipart fejlesszék.

Ramminger István,
a nagyváradi fodrász szak
osztály elnöke ós a Szig

ligeti színház fodrásza.
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Fodrász tanoncz felszabadulása.
A tanoncz felszabadításkor vizsga leté

tele emeli a fodrász kar tekintélyét. Saj
nos, hogy ma még nincs elég szigorúság 
a felszabadítás körül. Olyan segédek is 
ajánlkoznak, a kik erkölcsileg és tudás 
szempontjából nem felelnek meg szóra 
kozásunknak.

De hát ki tanítsa a fodrász iparosokat 
a finomabb hajmunkára, a mikor még a 
mesterek sem értenek hozzá? Arra az 
álláspontra kell helyezkednünk, hogy ok
vetlen hazíú szakiskolákat kell állítani, 
éppen úgy mint a hogy van ez más ipar 
ágak nevelésénél, különösen pedig a fa és 
fém szakipar iskoláknál.

Csak akkor lehet felszabaditási vizsgát 
tenni, ha már megelőzőleg tanultak vala
mit a lanonczok. Érős különbséget kell 
tenni a segéd és inas közt, hogy az 
utóbbi vágyakozzék a haladás után Az 
ipartestületeknek kötelességük a vizsga 
megejtésekor kellő szigorral és pontosság
gal eljárni, mert csak úgy lehet várni a 
viszonyok raegjavulását.

Nagyon jó volna, ha a szigorú vizsga 
után megkülönböztetett oklevelet adna ki 
az ipartestület. Így aztán mint okleveles 
fodrász nagyobb tekintéllyel és szebb 
jövővel nézne szembe az uj segéd.

De ez mind csak akkor történhetik meg, 
ha előbb szakképzettséget nyer a rend
szeresen megtartott fodrász szakiskolában 
az az ifjú, a ki erre a pályára szánja 
magát.

Bár minél hamarább lépne életbe ez a 
modern szellem, szakiparunknak iskolázás 
és nyilvános tanítás által való fejlesztése.

Hajfestöszer készítése.
Vegyünk egy liter tiszta esővíz vagy 

folyó vízhez (de lehet felforrázott kutvizet 
is venni), adjunk hozzá 3 gramm kékfa ki
vonatot, 3 gramm sumach, 3 gramm kékkő, 
15 gramm vasvitriol járul éhez. E vegyi 
szereket egy vászonzacskóba kell kötni és

ilyen állapotban kell azt főzni. Mikor mindez 
•a vászon zacskóba jól feloldódott, akkor 
meg van a festőszer használatra készen. 
Az ilyen utón megfestendő hajat meg kell 
először tisztítani minden zsírtól. Elébb te 
hát jó meleg vízzel kell megmosni, hogy 
felvegye a festéket és megtartsa azt. Azu
tán töltsük bele abba a mosdótálba a 
festőanyagot, a melyben megmostuk a ha
jat és pedig annál többet töltsünk a festő
anyagból, minél sötétebbre akarjuk festeni 
a hajat. Ez a helyes módja a hajfestésnek.

Haj víz készítése.
Itt közlünk egy utasítást hajviz előállítá

sára. Tiszta esőviz vagy folyóvíz 5 liter, 
tetszés szerinti parfüm 300 gram, sáfrán 
5 gramm, szappan 30gram, alkohol (spiritusz) 
300 gramm. A finoman felaprózott szappant és 
sáfrányt előbb együtt kell egy kis vízben meg
főzni és csak azután kell a többi anyagokat 
hozzáadni. így jól összekeverve nehány napig 
állani hagyjuk a keveréket, hogy a sáfrány 
durva részei leszállhassanak. Azután már 
használatba vehetjük e kiváló jó hajvizet.

Fodrász hírek.
Szaktársainkhoz.

Kérjük azon igen tisztelt szaktárs urakat, 
a kik elfogadták lapunkat szíveskedjenek 
előfizetési dijait beküldeni, hogy a postaj 
szétküldésbe fennakadás ne történjék. Elő
fizetési árak egész évre 6 korona, l/2 évre. 
3 korona, V4 évre 1 kor 50 fillér a hely- 
közvetitő rovat előfizetőinknek díjmentesen 
rendelkezésükre áll.

Elsők a nagyváradi szaktársak.
A nagyváradi szaktársak a legutóbb két 

szaktanfolyamot rendeztek saját önerejükből 
— az utóbbit száznál többen hallgatták 
úgy mesterek, mint segédek. Öröm volt azt 
nézni, mint a mesterek a segédekkel karöltve 
együtt működtek, a nagyváradi szaktár
sak megértették az idő szavát, dicsé
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retet érdemelnek ánrtál is inkább, mert ez- 
?.el elhintették a vidéki városokba a hölgy 
fodrászat és a hajinunka iparnak a magját. 
Ezzel mindjárt be is van bizonyítva, hogy 
e szakmának az ország vidéki városaiba 
jövője van.

Ramminger István, az ottani fodrász szak
osztály agilis elnöklete vezetésével a nagy
váradi fodrász segédek hangversennyel össze
kötött táncestélyt rendeztek, ezen estélyen 
mind színművészek működtek közre, mely 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag szépen si
került. A mulatságból befolyt száz korona 
jövedelmet a derék munkások átengedték a 
Nagyváradon felállítandó fodrász szakiskola 
javára.

A nagyváradi fodrászok mozgalmait ajánl
juk, követésre méltónak mindenütt az or 
szágba, mert ha magunkon segítünk, úgy az 
Isten is megsegít.

Szaklapunk mint hivatalos.
Magyarország több nagyobb vidéki vá

rosaiban fennálló ipartestületeknek fodrász 
szakosztályaitól lettünk értesítve, hogy a 
vidéki városok a Fodrászok Lapját kitiin 
tették, illetve mint hivatalos lapnak ismer
ték el lapunkat és kimondották, hogy a 
legmesszebb menő támogatásukba fognak 
részesíteni.

Drágaság.
A fodrászok is érzik a mai drágaság sú

lyos következményeit. Különösen azok, 
akik nagy családdal vannak megáldva 
és súlyos anyagi gondokba elmerülve. 
Ilyenkor oly könnyen megy bele az adós
ságba a fodrász, a mi még növeli a sze
rencsétlenséget. A házaló ügynökök a leg
ravaszabb fogásokkal fonják be szaktár
sainkat s ráerőszakolják gyakran silány 
áruikat váltó aláírás ellenében. Sok panasz 
jő be lapunkhoz, amiért is óvatosságra 
kérjük tisztelt szaktársainkat.

Szaktársak figyelmébe.
Tisztelettel kérjük szaktársainkat, szíves

kedjenek helyi szakhireket hozzánk röviden 
leírva beküldeni, ide tartoznak minden olyan

értesítések, a melyek a borbély fodrász 
szakhoz tartoznak. Szívesen közlünk családi 
értesítéseket is házasságról, üzletváltozásról, 
halálozásról stb.

Fodrászok Lapja térhódítása.
A szaklapunk első számát az országban 

minden egyes szaktársunknak megküldöttük ; 
várakozásunkon felül múlt az a nagy ér
deklődés és megtiszteltetés, a melylyel szak
lapunk szerkesztőségét elhalmozták. Teljes 
lehetetlenség, hogy mindért egyes szaktárs 
urnák külön megköszönjük, illetve válaszol
junk, hanem mindnyájan fogadják ez utón 
hálás köszönetiink kifejezését a belénk he
lyezett bizalmukért. Egyben nem mulaszt
hatjuk el többek között egy pár lelkes 
szaktársunknak szép és tanuságos lelkesítő 
üdvözleteit leközölni, íme itt közöljük:

Tisztelt Kartárs Url
Üdvözlöm önt derék vállalkozásáért, mi

kor kézhez vettem b. lapját, illetve szakla
punkat, örömömnek és csodálkozásomnak 
nem tudtam kifejezést adni, hogyan, hát 
megszületett a vidéki fodrászok messiása, 
hát van ebben a szakmába oly ember, aki 
megmeri teremteni nekünk a soha nem 
remélt ideánkat, a lelkünket. Én ezt a sze
rény kis szürke lapot a fodrászok lelkének 
tekintem és hiszem, hogy ez a kis lap föl 
fogja rázni tespedtségünkből a fodrászokat, 
életet fog belénk önteni és serkenteni fog 
bennünket egy jobb jövő törtetése felé. 
Ismételve örömmel üdvözlöm és vállalko
zásukhoz sok sikert kívánok. Arad, 1910. 
április 12.

Zombory Gyula, fodrász. 
*

A másik levél a következő:
Igen tisztelt Szerkesztő Url

,,A jő ember az ő jó szivének kincseiből 
jót hoz elő, a gonosz ember az ő gonosz 
szivének kincseiből gonoszát hoz elő**. A jó 
ember az, aki valamely nemes ügy szolgá
latába szegődik és azt önzetlenül előbbre 
viszi, úgy mint azt az igen tisztelt szerkesztő 
ur cselekedé. Megindította a „Fodrászok
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Lapját", hogy általa vele a fodrászok ösz- 
szességét egy táborba hozza, hogy a fel
merült és felmerülendő bajokon segíteni 
lehessen. Szép idea. Megérdemli támogatá
sát. És aki ezt az ideát szélesebb körbe 
terjeszteni igyekszik, az tiszteletet és becsü
lést érdemel. Mert bizony mondom, nagy 
lélek, temperamentum és optimizmus kell, 
hogy lakjon abban, aki a mostani generációt 
a nemtörődömségből kivetkőztetni képes 
Hát csak rajta ! Szóljon a kürt és a meg
győződés hangja. Mi pedig, az előfizetéssel 
anyagilag és az ennek elfogadásával erköl
csileg fogjuk támogatni. Maradtam Kapos
vár, 1910. április 10. Kartársi tisztelettel 

Karakás Károly, fodrász.

Fodrászsérelem.
Egy nagyon sajnos esetről kell beszá

molnunk lapunk olvasóinak, a mely egy 
kisebb vidéki városban történt meg egy 
szaktársunkkal.

Egy kisebb hivatalnokot helyeztek át vi
déki kis városkába. Ez másnap felkeresett 
egy fodrászüzletet, a hol elő akart fizetni. 
Szaktársunk előzékenyen sorolta fel az ára
kat. A hivatalnok házhoz járva, kérdezte 
meg a fodrász igényeit. A házhoz való já
rás egy kissé megalázó természetű, ezenkí
vül sok idejét veszi igénybe a fodrásznak. 
A mikor hallotta a hivatalnok az olcsó árt 
20 fill. borotválásért, csodálkozva mondá, 
hogy lehet ilyen olcsón dolgozni, hiszen a 
hordárnak is többet kell fizetni ennél a mi
ért egy kis csomagot vagy táskát máshova 
viszen Szaktársunk zavarba jött e kérdésre. 
Szégyelte magát, hogy a hivatalnok kétszer 
annyit Ígért, mint a mennyit ő kért.

De sérelem ez a többi fodrászokra, akik 
fizetik a nagy boltbért s viselik a nagy köz
terheket.

Ha több összetartás volna köztünk, nem 
fordulna elő hasonló megszégyenítő eset.

Női fodrászatom.
Mindig csodálkoztam azon, hogy lehet 

az, hogy külföldi nagy városokban a női 
fodrászat mégis annyira kifejlődhetett ?

Holott nálunk csak épen, hogy lábra kap. 
S ebbe a kezdésbe is két üzletet, két bécsi 
ember alkotott. Ez a tény megállapítása s 
nem szemrehányás. Mi nem értenénk hozzá 
— vagy félünk, hogy a magyar női kö
zönség vonakodna a férfi nőfodrászattól ? 
Efelöl tisztában akartam lenni, Megpróbál
tam. Sikerült. Könnyen ment. Nagyon sze
rény keretekben kezdtem, de igy is a jö
vedelem a női fodrászatból megfelelő. És 
csak most kezdtem, harmadfél hónapja. 
Idővel persze, más a tervem. Nagy előny 
ez mellékkeresetnek, urifodrászat mellett. 
A megélhetés sokkal könnyebben megy. 
Ajánlom minden szaktársnak, fogjon hozzá. 
Még kis városiak is megtehetik, hisz annyi 
idejük van. És jósolhatom előre, hogy a 
női fodrászat kifejlődik az országba, mert 
talaja van. A nők szeretnek minket és 
szívesebben fizetnek nekünk többet, mint 
amennyit fodrásznőnek silány munkájáért 
kellene. Zombory Aladár, Budapest.

Fodrász üzletek előnyös eladása.
A „Fodrászok szaklapja" megindításával, 

azon szaktársainknak, akik üzleteket cserél
nek vagy közbe jött akadályok miatt üzle
tüket eladják, a legalkalmasabb e célra a 
„Fodrászok Szaklapja", a melyet az országba 
legalább négy ezer fodrász és ugyanannyi 
segéd olvas, az ilyen hirdetéseknek az ára 
2 korona előre bektildve. Ezen hirdetéseket 
lapunk kiadóhivatala külön osztálya kívá
natra titoktartás mellett is eszközli. Minden 
hirdetésnél elég a megye megnevezése, to
vábbá az üzlet havi átlag forgalma hány 
év óta áll fenn, boltbér évi haszonbére, és 
üzletének az ára stb.

Külföldi szemle.

Összetartás Tirolban.
Tirolban a fodrász szaktársak erős fel

szólítást tettek közzé a végett, hogy a ható
ságtól minél több kedvezményt nyerjenek a 
fodrászok számára. — A felszólítás igy
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hangzik a végén : Legyünk erősek és ke
mények az összetartásban, oly kemények, 
mint a vas. Valamit tanulhatunk mi is ebből.

Ü re s  h e ly e k .
Intelligens fodrász segéd jó munkás 

(állandó conditió) azonnal felvétetik. 
Czim Künstler Simon fodrász Rózsa
hegy.

Keresek elsőrendű hölgy fodrászt, 
a ki hajmunkán kívül még jól ondu- 
lirozó, magas fizetéssel beléphet 
azonnal. Lowis Delorme Coiffeur de 
Paris, Budapest, V. Erzsébet-tér 18.

19— 21 éves inteligens jó munkás 
fodrász segéd azonnal beléphet Pecha 
Károly fodrászhoz Maros-Vásárhelyt.

Egy ügyes fia  a ki legalább két 
gimnáziumot végzett, fodrász tanoncz- 
nak felvétetik. Czim Fekete Vilmos 
fodrásznál Csíkszereda.

Egy ügyes jó munkás fodrász se
géd április 26-ra beléphet, aki haj
munkát tud előnybe részesül. Czim 
Theil András fodrász Medgyes.

20— 22 éves ügyes jó munkás fod
rász segéd, fizetés érdem érdem sze
rint, felvétetik. Cim Pintér Pál fodrász 
Csongrád Fő-utca 10.

18—20 éves fiatal fodrász segéd 
azonnal felvétetik, Cim Luka Ferenc 
fodrász Maros Vásárhelyt.

Fiatal fodrász segéd azonnal al
kalmazást nyer. Czim Brunáry Sán
dor Rimaszécsen

4—5 éves elsőrendű jó munkás 
fodrász segéd felvétetik Vas Ödön 
fodrászhoz Dés.

Két inteligens jó munkás fodrász 
segéd azonnal beléphet. Czim Árvái 
István fodrász Szatmár-Németi.

Egy 20—22 éves inteligens meg
jelenésű jó munkás fodrász segéd 
felvétetik. Czim Szabó Balázs Szat- 
niár Németi.

Inteligens elsőrendű jó munkás 
fodrász segéd, aki legalább egy ki
csit a hölgy fodrászatban gyakorlott, 
kerestetik, állandó conditió. Czim 
Bauer Ignácz udvari fodrász Abázia.

19 éven felüli inteligens jó mun
kás fodrász segéd azonnal beléphet. 
Czim Goldenberger Béla fodrász 
Maros-Vásárhelyt.

Egy fiatal jó munkás fodrász se
géd fizetés érdeme szerint azonnal 
beléphet. Czim Rómay Sándor fod
rász Kolozsvárt, Szécsényi-tér 26.

Fiatal inteligens fodrász segéd fel
vétetik Sándor István fodrászhoz 
Poroszló, (Heves megye.)

Jó munkás fodrász segéd május 
1 -éré felvétetik. Czim Engi Albert 
fodrász Torda.

Inteligens fiatal fodrász segéd jó 
munkás azonnal is beléphet. Fizetés 
érdem szerint. Czim Dienes Lajos 
Ujdiósgyőri vasgyár.

18—22 éves ügyes fodrász segéd, 
ki a hajnyirásba és borotválásba jól 
be van gyakorolva, május 1 -éré be
léphet. Cime Simon Károly Sopron- 
bánfalva.

Jó munkás fodrász segéd 16 korona 
fizetés, 30—40 korona mellékkeset 
és teljes ellátással beléphet azonnal. 
Cim Peifauf Mihály fodrász Mező- 
Kászony (Beregmegye.)

H e ly e t k e re s ő k .
26 éves intelligens fodrász segéd 

jó munkás, május 1 -éré állandó con- 
ditiót keres. Cime: Scháhg János 
fodrász segéd, Medgyes Vásártér 5.

Kezdő borbély segéd május 13-tól 
egy kisebb fővárosi üzletbe alkalma
zást keres. Cim : Szalay Pál fodrász 
segéd Palotás (Nógrád megye.)

21 éves kezdő fodrász segéd május 
10-re conditiót keres. C im : Dúsa 
Gc^a fodrász regéd Bártfán.
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2 5 -2 6  éves 2 intelligens jó mun
kás fodrász segédek elsőrendű fod
rász üzletet keresnek május 1-i be
lépésre. Citn : Kimmel Péter fodrász 
segéd Kunszentmárton, Kossuth-tér.

Egy intelligens jó megjelenésű úri 
és hölgy fodrász segéd, beszél néme
tül is, egy jó conditiót keres fürdőre. 
Cim : Veszelits Rezső fodrász segéd 
Eperjes, Fő-utca 137.

29 éves fodrász segéd jó munkás 
keres állandó conditiót, vagy elmegy 
üzletvezetőnek is. Ellátás nélkül, tel
jes fizetéssel. Cim : Otusky István 
fodrász segéd Szanád, Torontál m.

Jó megjelenésű fodrász segéd keres 
állandó conditiót. Cim : Fodor György 
fodrász segéd Maros-Vásárhelyt, Szent- 
györgy-tér 45.

23 éves jó munkás fodrász segéd 
keres azonnali belépésre conditiót. 
Cim : Deák András fodrász segéd 
Zalatna. Állandó conditióra reflektál.

2 intelligens jó munkás fodrász 
segéd, akik a hajmunkálatokat is jól 
értik, keresnek május 1 -5 - re  jobb 
konditiót. Cim : Gruics Elemér fodrász

18—22 éves ügyes todrász segéd 
aki a hajnyirásba és borotválásba jól 
be van gyakorolva, május 1 -re be- 
segéd Segesvárt, Vár.

23 éves szolid intelligens fodrász 
segéd, aki fővárosban és vidékeken 
előkelőbb fodrász üzletekbe dolgozott, 
egy jobb menetein fodrász üzletbe 
keres alkalmazást. Cim Varga István 
fodrász segéd Tatatóváros, Kis-u. 215.

280 forintért családi okok miatt 
egy erdélyi kis bányavároskába 200 
korona havi ’ bevétellel fiók fodrász 
üzletemet eladnám az üzletnek jövője 
van, boltbér havi 24 korona.

22 éves jó megjelenésű, inteligens 
finom modorú fodrász segéd, jártas 
a hajmunkában is (Női) május 3-ára 
beléphet. Cim e kiadó hivatalban

H ird e té s e k .
Fodrászoknak háromszáz százalék 

haszon! Az országba a legjobb és a 
szakkörök által több kiállításon ki
tüntetett bajusz pödrő szőke, fehér, 
barna színben kapható a készítőnél: 
Slezák József fodrásznál Kolozsvári, 
tucatja 1 kor. 20 fillér.

Ezen bajusz pödrő nagyon alkal
mas bajusz színezésekre is.

Egy 12 év óta fennálló fodrász 
üzlet regényes vidéken Felső magyar- 
országon a város legforgalmasabb he
lyén 180 forint évi bol bér, bármilyen 
nagycsaládnak biztos megélhetést 
nyújt, családi viszonyok miatt eladó. 
Cim e lap kiadóhivatalában.

Szolnokdoboka megyében egy 16.000 
lakosú nagyközségben a legfőbb helyen 
egy fodrász üzlet szép berendezéssel 
havi 250 korona bevétel, 20 év óta 
áll fenn, 1000 koronáért más vállalat 
miatt azonnal eladó. Cim e lap ki- 
adóhivatalában.

Családi okok miatt Pozsonyhoz 
nem messze a város főtérén egy jó
forgalmi első fodrász üzlet havi be
vétel 400 -450 korona azonnal eladó 
2000 koronáért, Cim lap kiadóhiva
talában.

Jó mellékkereset fodrász és borbély 
uraknak! Minden borbély és fodrász 
igyekezzék mentői több Virr hajat 
(fésülés alkalmával kihullott) össze
szedni ép úgy vágott hajat is min
den mennyiségben megveszem a leg
magasabb árban, Cim Pillis L. Te
mesvár, gyárváros.

Z o n i A n ta l
fodrász és bajuszkötő készítő 

Budapest, Ví. Lehel-utca 33.
Ajánlja szaktársainak a kitűnő készít

mény ü bajuszkötőit.
Bajuszkötőkről szóló árjegyzéket ingyen 

és bérmentve küld.
Nyomatott Benkő László kollégiumi nyomdájában Maros-Vásárhelyt.


