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9 magyarul szag! borbélyoh, fodrászok és parókakészitők országos szaklapja.
Megjelenik minden hó l-én és 15-én. 

Szerkeszlőség és kiadóhivatal 
— —  Maros-Vásárhelyt. — ■ 

Kiadóhivatali és szerkesztői telefon 161.

Felelős szerkesztő és laptulajflonos 
KÖNSG K Á R O L Y

fodrász.

Előfizetési árak :
Egész évre 6 K. | Fél évre . .

Egy negyed évre I K 50 fill.

— Hirdetések dijai előre fizetendők. —

Nyugdíj intézményt
a fodrászoknak.

Egy kidolgozott terv fekszik előttem, 
mely arra van épitve, hogy az elag
gott, vagy munkaképtelen társainkon 
segítsünk, úgy életükben, mint halá
lukban. A cime „Az országos fodrász 
és borbély szakegylet nyugdíj és te
metkezési Egyesülete. “

Kedves Szaktársak, az orságban 
majdnem minden iparágnak van már 
valami olyan alapra fektetett intéz
ménye, mely őket azon esetben, ha 
munkaképtelenek lesznek, számukra 
a megélhetést biztosítják. Hát éppen 
mi maradjunk el a kortól, mi akik 
annyian vagyunk, mi a kik semmiféle 
más iparággal nem vagyunk össze
függésben, amennyiben a mi iparágunk 
más iparágtól teljesen külön állva, 
egy egységes, mondhatni művészi ipar
ágat képvisel. Nem, szaktársak ezt nem 
szabad olyan könnyen venni ma, 
midőn a szociálizmus az irányadó, 
vagyis az összetartás a vezető, ma 
kell nekünk is egy zászló alá tömö
rülni, s egyesült erővel oda hatni, hogy 
az utókornak egy üdvös és áldást 
hozó intézményt létesítsünk, mely

megmentse elaggott testvéreinket a 
nyomortól, a koldulástól.

Nem fellengzős szavakkal akarok 
hatni, csak tiszta tényekkel s ezért nem 
is bocsátkozom bővebb magyaráza
tokba, hanem egyszerűen arra kérem 
ez utón tisztelt kollégáimat, járuljanak 
támogatásukkal hozzá tervemhez, és 
alakítsuk meg az országos fodrász- és 
borbélyok szövetsége keretében — a 
nyugdíj és temetkezési egyesületét is !

A tervezetet kívánságra rendelke
zésükre bocsájtom, melyen mindenki 
bölcs belátása szerint javíthat, de mely 
tervet félre dobni, egyáltalán semmibe 
venni vétek volna és bűn !

Alkossunk, alapítsunk s az utókor 
áldva fogja emlegetni neveinket!!

Kassa. Gisztl János
úri és női paróka készítő 

színházi fodrász.

Bérletjegy.
Van egy nagy bajunk a sok közül, 

amelyik ép úgy meg van a székes 
fővárosban, mint az ország legkisebb 
helységében : a bérletjegy.

Hát ez tisztelt kartársak csak arra 
való, hogy önön magát megrövidítse 
az ember, és hogy önön magát meg
szégyenítően gyanusittassa.
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Nézetem szerint nincs olyan üzlet, 
hol bérletjegy ne volna. De van olyan 
bérletjegy is, mely dacára annak, hogy 
12 számból áll, eltart két, sőt három 
hónapig is. Ez nevezi magát abonens- 
nek — 3 korona három hóra, de sok
szor egy félévre.

Ez nem helyes. Aki kedvezményesen 
akar borotválkozni, váltson havi bér
letet, mert nem elég az, hogy a vég
telenségig kihúzza a bérletjegyet, de 
még meg is gyanúsítanak olykor, hogy 
hamarább fogyott el a kellettnél.

Hogy az ilyen megalázó gyanúsítást 
elkerülhessük, el kell törülni a bérlet
jegy rendszert, mert vagy fizessen egy 
egész hóra elő, vagy fizessen minden 
kiszolgálásnál, de ne engedjük ma
gunkat egy ily rossz rendszerrel még 
meggyanúsítani is.

Ezt könnyen keresztül vihetjük, csak 
egy kis összetartás s akkor jöhet a 
többi is, mert még igen sok rossz 
szokásunk van. Zombory Gyula.

Férfi hajdivat
A mai rövid hajviseletnél nem for

dul elő a divatnak az a sokfélesége, 
amit a női hajdivatnál tapasztalhatunk. 
Hiszen egy gyors keféléssel befejeztük 
a férfi rövid hajviselésének ápolását. 
Mégis van a férfi hajdivatban és sza
káll, bajuszdivatban némi változatos
ság.

Ránk nézve elég kedvező az, hogy 
a hajvágó géppel való kopaszra nyírás 
megy ki a divatból. A jobb ifjú társa
ságban már hosszabb hajat viselnek, 
mi által több alkalma van a fodrász
nak a haj munkásságra. Itt még eddig 
a személyes Ízlés döntő, amint az 
egyes fiatal emberek igénye követeli. 
Különben attól függ minden, hogy mi
lyen gazdag a férfi hajzata

Az úgynevezett angol bajusz kezd

kimenni a divatból, hisz ez nem baj, 
mert úgy is nagyon Ízléstelen, csúnya 
volt az különösen a sovány arcokhoz. 
De ezen kívül nem volt szükség a ba
jusz kikötésére, a mi szintén jövedel
mező forrás volt a fodrászoknak Te
kintettel kell lenni a fodrásznak saját 
üzleti előnyére, külömben nehezen tud 
megélni.

A hajápolás, amely fejmosásból, haj- 
sütésből és fésülésből áll, sajnos Ma
gyarországon még nincs bevezetve, 
ami a fodrászok kárára van. E tekin
tetben a vendégekre rábeszélöen kell 
hatni, nem csak a jobb zsebüekre, 
hanem általában mindenkire Ez a divat 
most. így kell lenni Ez legyen a jelszó. 
Ezzel szaporítjuk a munkát s igy a 
bevételt is. Nem csak a tömeges mun
kában van siker, hanem az egyes mun
kában is.

A hullámos hajzat csak kivételesen 
fordul elő ifjaknak, kiknek dús hajuk 
van. Újra be kell hozni a hajsütést.

Mezei Péter

Fővárosi levelezőnktől értesülünk, 
hogy Mezei Péter szaktársunk hosszas 
betegeskedése után ott elhalt.

Az elhunyt kiváló harcosa volt ipa
runknak. A budapesti fodrász ipartestü
letnek alapitó tagja és a nyolcvanas évek 
közepe tájáig mint elnöke volt élete 
végéig a fodrász mesterek betegsegélyzö 
egyletének. A fővárosi törvényhatósági 
bizottságnak is tagja volt, szószólója a 
kisiparosoknak, kiknek érdekeit min
denütt a szivén viselte. Előkelő, értékes 
vezére volt különösen a fodrásziparnak.

A fővárosi szaktársak impozáns mó
don fejezték ki részvétüket az elhunyt 
egykori vezérük felett, koporsóját szebb
nél szebb koszorúkkal halmozták el. 
Temetésén testületileg jelentek meg.
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A simái Müller Károly, a fodrász ipar
társulat elnöke megható szavakkal bú
csúztatta el a kiváló szaktársat.

Mezei Péter neve és érdemei a fő
városi fodrászok életében örök időkig 
élni fog. Mi is vidéki fodrászok, jakik 
ismertük az ö nagy alkotásait, oszto
zunk a fővárosi szaktársak részvé
telében.

Fodrász hírek az országban
Segéd elhelyezés a „Fodrászok Lap

jával. “
Ezen megbecsülhetetlen ujita a mit 

szaklapunk életbe léptetett, a . nk
körében igen kedvezően fogadj; Hoz; ánk 
beérkezett levelek között van oly i főnök is, 
aki egyszerre 16 segéd ajánlkozótól kapott 
levelet. Úgyszintén van olyan segéd is aki 
20 elfogadó levelet kapott a főnököktől.

Ezen segédeltielyező rovat, amely külföl
dön oly közkedveltséggé vált, mint a jelek
ből ítélhető, nálunk Magyarországon is 
nemsokára nagy, széleskörű elterjedtségnek 
fog örvendeni. Vannak egyes szaktársak, 
akik esetleg nevüket nem akarják az ilyen 
hirdetésbe adni, ezeknek elegendő az utca 
és házszám megjelölése. Esetleg cimét a 
kiadóhivatal adja meg.

Fodrász mozgalmak az országban.
Szaklapunk megindításával az ország vi

déki városainak fodrászait álmukból feléb
resztettük Az ország minden részéből ka
punk értesítéseket az általános szervezke
désről. Többek között Aradon, ahol 85-ön 
vannak szaktársak, legközelebb megkezdik 
a komoly munkát. Továbbá a kis Tordán, 
a hol 11 cn vannak szaktársak, az ipartes
tület fodrász szakosztálya elhatározta illetve 
megküldötte lapunk szerkesztőségének a 
jegyzőkönyvi kivonatot az értekezletükről. A 
jegyzőkönyvi kivonat igy szól :

„Értekezlet. Tekintve azt, hogy a jelen
legi viszonyok között minden iparos cso

port igyekszik szervezkedni, mert ezt a ne
héz megélhetési viszonyok megkívánják. 
Midőn ez észlelhető, a helyzet kényszeríti a 
a borbély iparosokat is, ép úgy, mint más 
szakmákat, hogy megélhetésük, helyzetük 
és a minduntalan előforduló eseményekkel 
való megküzdéssel foglalkozzék. Ezt pedig 
csak úgy lehet elérni, ha a szaktársak egyik 
a másikával érintkezik. Ezt a szolgálatot 
volna hivatva teljesíteni a König Károly 
szaktárs lapja, illetve szakközlönye. Miért 
is az értekezlet kimondja azt, hogy ezen 
szakközlönyre az összes tordai szaktársak 
előfizetnek. Kelt Tordán, 1910. április 19. 
A tordai fodrászok.

Párisi levél.
A Párisi Fodrászok Lapja felelős szer

kesztőjének, E. Longnak megküldöttük 
szaklapunkat, melyre Páris, április 25 kel
tezéssel szép, meleg hangú levél kíséreté
ben viszonozza a csere példányt Levelében 
abbeli örömének ad kifejezést, hogy a ma
gyarországi vidéki városok fodrászainak 
van egy szaklapjuk, a mely szivén viseli 
szaktársai ügyeit, egyben sajnálatának ad 
kifejezést, habár nem tud sem magyarul, 
sem németül, kéri lapunk szerkesztőjét 
francia vagy angol nyelven értesítse a ma
gyarországi fodrászok nagyobb eseményei
ről. Lapunk szerkesztősége Ígéretet tett, 
hogy szerkesztőségünk egy tagja angol 
nyelven időnként tolmácsolni fogja a ma
gyar szaktársak mozgalmait. Továbbá üd
vözli a haladni akaró magyar szaktársakat 
és sok szerencsét kíván.

Arad.
Mint az aradi levelezőnk értesít a bor

bély és fodrász mesterek azon fáradoznak, 
hogy nehéz viszonyainkhoz mérten lehetsé
ges kenyérkeresetet és megfelelő megélhe
tést biztosíthassanak maguknak. Az aradi 
szaktársak előmunkálatok kidolgozására egy 
előkészítő bizottságot küldött ki, a mely 
rövid időn belül bemutatja a szak
társaknak a kidolgozott tervezetét. A terve 
zetbe többek között nagyon fontos, először,



4-ik oldal F o d r á s z o k  L a p j a 1910

is, hogy a bérletjegy eltöriiltessék és he
lyette a havi bérlet rendszer behozattassék. 
Másodszor a házhoz való járást, a vasár- 
és ünnepnapi hajnyirást beszüntetni. Har
madszor az üzletben a kiszolgálási árakat 
megfelelőleg szabályozni, úgy hogy a szá
mítást megtalálhassák.

Borotváló gépek.
Az általános drágaság nem kíméli a fod

rászokat se. A gazdasági helyzet meg van 
romolva. A borotválókészülékek és gépek 
oly sokat ártanak a fodrászoknak, hogy 
kimondhatatlan. Ügyes kifogással lebeszél
hetjük a közönséget e gépekről. — Vigyáz
zunk a fodrász érdekre.

Haj kihullás ellen.
Csizmás Demeter fiumei szaktársunk a 

hajhullás ellen egy csodás gyógyszert ké
szít, mely tisztán tengeri növényekből kivont 
tea, amely a hajra igen kellemes és hasz
nálatnál teljesen megszünteti a korpa kép
ződést és megakadályozza a hajkihullást. 
Ezen gyógyszert „Pálma hajviz“ néven hozza 
forgalomba, melyet nagyon ajánljuk szak
társainknak bevezetni fodrász üzleteikben 
A „Pálma hajviz“-nek az ára 2 kor 50 fill. 
szépen agyusztálva. Szaktársainknak mind 
ismét eladóknak 1 kor. 20 fillérért szállítja 
Csizmás Demeter fodrász, Fiume.

Külföldi szemle.
Fodrászsegédek díjazása.

Németországon elég tisztességes díjazás
ban részesül a fodrász-segéd. Kellemes és 
állandó alkalmazást kap 30—40 márka havi 
fizetés és jó ellátás mellett.

Borbélysegédek Hollandiában.
A tengerpart mellett nagyon jó és kere

sett állása van a segédeknek. Itt többnyire 
összekötik más féle mesterséggel is afodrá- 
szatot. Mivel a tengéreszek nincsenek na
gyobbrészt otthon, a fodrászok és borbé
lyok segédeiket asztalos vagy más finomabb 
munkára használják fel; ilyenkor, amikor a 
a tengerészek távollétében nincs munka.

Mestervizsga.
Magdeburgban mozgalom indult, hogy 

az uj rendelet némi módosítással lépjen 
életbe. Ez az uj rendelet a borbély- és 
fodrász mestervizsga. Csak az lehet Német
országon önálló mester, aki a bizottság 
előtt leteszi a fodrász-borbély mesteri vizsgát.

Fodrász ünnepély.
Brémen városban most ünnepelte az o t 

tani fodrász iparhatóság 37. évi fennállását. 
Ez alkalommal este bankett, disz előadás 
is volt, amelyen a fodrászok dalköre is 
szerepelt s gyönyörű dalokkal mulattatta a 
fodrász közönséget s ezek családját. Ezen
kívül egy kissebb színdarabot is adtak elő, 
amelyen a közönség rendkívül jól mulatott. 
Így művelik külföldön a családias együtt
érzést a szaktársak között.

Női fodrászverseny.
Braunschweigban nagy női hajfésülés lesz 

július 19 én. Ezen a versenyen külön női 
hajfésülések lesznek. Történelmi női hajvi- 
viselet, eszmény képi (festő művészeti) női 
hajviselet és a színházi lesz a tárgysoroza
ton. E versenyen nincs megengedve kész 
női hajmunkák odavitele segítő eszközként. 
A munka idejét egy órában állapították 
meg. Az első dij 2000 korona. A többi 
200- 50 koronáig jő lefelé. Ezen kívül 
nagy aranyérem s más kitüntetések is lesz 
nek.

München.
Az ottani fodrász egyesületnek külön te

metkezési osztálya van, a szegényebb fod
rászok eltemetése céljából — Ezenkívül az 
egyesület külön szakiskolát tart fenn Ott is 
általános a panasz a felett, hogy kevésbé 
képzett fodrászok tisztességtelen versenyt 
indítanak. Ez ellen úgy küzdöttek, hogy 
igyekeztek a fodrász képesítést mindenkitől 
egyenlően megkövetelni. Ez legalább eny
hítette a tisztességtelen verseny káros kö
vetkezményeit.
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Szerkesztői üzenetek.
K. L. (Brassó) ígéretét várjuk. Üdv.
I. L (Bereg) Csak egy levél van birto 

kunkban. Lehet hogy úgy van. amint állítja.
D. L  (Temesvárt; Köszönjük érdeklődé 

sét. Levél ment.
Sz. F. (Hódmezővásárhelyt; Üdvözöljük 

munkatársaink sorában, a lapterjesztésére 
vonatkozó ajánlatát örömmel vesszük, mivel 
csak úgy van értelme akciónknak, ha min
den szaktárs olvassa.

R. O. (Cirkvenica) Szívesen bocsájtjuk 
rendelkezésére. A kérdezett szaklap cime 
Róma, Via Tre Canelle 28.

L. /. ("Szabadka) Minden nagyobb városba 
van levelezőnk, de azért minden szaktársat, 
aki iparunkért tenni óhajt akár írásba, 
amely iparunk emelésére és javára szolgál, 
örömmel közöljük.

G. A (Nagyszeben) A kérdezett találkozó 
hely Budapest, IV. Szervita-tér 8. szánni 
vendéglő.

Sz. (Kolozsvárt) Fodrász elbeszélését nem 
közölhetjük lapunk térszüke miatt, de re
méljük, illetve hogy közel jövőben szakla
punk nagyságát és terjedelmét nagyitni 
fogjuk és akkor sorját ejtjük.

Hirdetések felvétetnek az „ Ürese
dések“ vagy „Helyet keresők“ rova
tokba előfizetőinknek díjmentesen. — 
Nem előfizetők fizetnek egyszeri meg
jelenésnél: Főnökök 80 fillért, segédek 
és tanulók 40 fillért, mely összeg előre 
beküldendő (lehet postabélyekben is.)

Ü re s  h e ly e k .

Két 19—21 éves jó megjelenésű fodrász 
segéd, akik jól tudnak hajat nyírni és bo
rotválni, Erdély nagyobb városába felvétetik 
azonnal. Cim a lap kiadóhivatalában.

21 éven felüli jó munkás fodrász segéd 
32 korona havi fizetéssel vacsora nélkül, 
német nyelv tudás szükséges, felvétetik. 
Cim Alois Pilz Ischl fürdő, Kreuzplatz 5.

2 intelligens jó munkás fiatal fodrász

segéd azonnal felvétetik. Cim Goldenberg 
Béla fodrász Marosvásárhelyt, Korzó kávé
ház mellett.

Jó munkás intelligens fodrász segéd, aki 
jobb fodrász üzletekbe dolgozott, felvétetik. 
Cim Fekete Vilmos fodrásznál, Csíkszereda.

16—18 korona havi fizetéssel, teljes el
látással fiatal borbély segéd május 7—9-ig 
beléphet. Cim Nagy Lajos fodrász Szerencs.

Kiváló jó munkás fodrász segéd 30 ko
rona havi fizetéssel, reggeli, ebéd, lakással, 
mellékkereset 60 kor., felvétetik. Cim Ve- 
szelits Jenő fodrász, Eperjes Fő-ut.

18- 21 éves intelligens jó munkás, fod
rász segéd, szolid magaviseletii, állandó 
alkalmazást nyer. Fizetés érdem szerint. 
Szerb nyelv tudás megkivántatik. Cim Ko- 
zoderovics Koszta, Zombor.

Jó megjelenésű fodrász segéd, jó munkás 
azonnali alkalmazást nyerhet. Fizetés 24—26 
kor. és 45—50 korona mellékes. Cim Er
délyi Pál fodrász Szeged, Maros-utca.

16 korona havi fizetéssel és teljes ellátás
sal mint második segédnek jó munkás fel
vétetik. Cim özv. Fejes Bertalanná Szepes 
béla, Szepes megye.

Egy jó megjelenésű fiatal fodrász segéd, 
aki tanonc éveit most töltötte be, azonnali 
belépésre kerestetik. Cim Náder fodrász, 
Gyu'afehérvárt.

Elsőrendű hölgyfodrásznő, aki jól érti a 
manictirözést, elsőrendű fürdőhelyre felvé
tetik. Német nyelv tudása megkivántatik. 
Cim Titz Mátyás Lussinpicoló.

20—25 éves intelligens megjelenésű fod
rász segéd havi 20—24 korona fizetés és 
teljes ellátással felvétetik. Cim Sztaniszav- 
tyevics fodrász, Óbecse. Bácska.

19— 21 éves két jó munkás és jó megje
lenésű fodrász segédek május hó 20 ára 
felvétetnek. Cim Pecha Károly fodrász, Ma
rosvásárhelyt.

16 korona havi fizetéssel és teljes ellátás
sal, mosással, fiatal borbély segéd azonnal 
felvétetik. Cim Tordai Albert fodrász, Gyer- 
gyószárhegy, vasúti állomás.

Intelligens és jó munkás fodrász segéd
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is, hogy a bérletjegy eltörliltessék és he
lyette a havi bérlet rendszer behozattassék. 
Másodszor a házhoz való járást, a vasár- 
és ünnepnapi hajnyirást beszüntetni. Har
madszor az üzletben a kiszolgálási árakat 
megfelelőleg szabályozni, úgy hogy a szá
mítást megtalálhassák.

Borotváló gépek.
Az általános drágaság nem kíméli a fod

rászokat se. A gazdasági helyzet meg van 
romolva. A borotválókészülékek és gépek 
oly sokat ártanak a fodrászoknak, hogy 
kimondhatatlan. Ügyes kifogással lebeszél
hetjük a közönséget e gépekről. -- Vigyáz
zunk a fodrász érdekre.

Haj kihullás ellen.
Csizmás Demeter fiumei szaktársunk a 

hajhullás ellen egy csodás gyógyszert ké
szít, mely tisztán tengeri növényekből kivont 
tea, amely a hajra igen kellemes és hasz
nálatnál teljesen megszünteti a korpa kép
ződést és megakadályozza a hajkihullást. 
Ezen gyógyszert „Pálma hajviz“ néven hozza 
forgalomba, melyet nagyon ajánljuk szak
társainknak bevezetni fodrász üzleteikben 
A „Pálma hajviz“-nek az ára 2 kor 50 fill. 
szépen agyusztálva. Szaktársainknak mind 
ismét eladóknak 1 kor. 20 fillérért szállítja 
Csizmás Demeter fodrász, Fiume.

Külföldi szemle.
Fodrászsegédek díjazása.

Németországon elég tisztességes dÍjazás
ban részesül a fodrász-segéd. Kellemes és 
állandó alkalmazást kap 30—40 márka havi 
fizetés és jó ellátás mellett.

Borbélysegédek Hollandiéiban.
A tengerpart mellett nagyon jó és kere

sett állása van a segédeknek. Itt többnyire 
összekötik más féle mesterséggel is afodrá- 
szatot. Mivel a tengéreszek nincsenek na
gyobbrészt otthon, a fodrászok és borbé
lyok segédeiket asztalos vagy más finomabb 
munkára használják fel; ilyenkor, amikor a 
a tengerészek távollétében nincs munka.

Mestervizsga.
Aáagdeburgban mozgalom indult, hogy 

az uj rendelet némi módosítással lépjen 
életbe. Ez az uj rendelet a borbély- és 
fodrász mestervizsga. Csak az lehet Német
országon önálló mester, aki a bizottság 
előtt leteszi a fodrász-borbély mesteri vizsgát.

Fodrász ünnepély.
Brémen városban most ünnepelte az o t

tani fodrász iparhatóság 37. évi fennállását. 
Ez alkalommal este bankett, disz előadás 
is volt, amelyen a fodrászok dalköre is 
szerepelt s gyönyörű dalokkal mulattatta a 
fodrász közönséget s ezek családját. Ezen
kívül egy kissebb színdarabot is adtak elő, 
amelyen a közönség rendkívül jól mulatott. 
Így művelik külföldön a családias együtt
érzést a szaktársak között.

Női fodrászverseny.
Braunschweigban nagy női hajfésülés lesz 

július 19 én. Ezen a versenyen külön női 
hajfésülések lesznek. Történelmi női hajvi- 
viselet, eszmény képi (festő művészeti) női 
hajviselet és a színházi lesz a tárgysoroza
ton. E versenyen nincs megengedve kész 
női hajmunkák odavitelc segítő eszközként. 
A munka idejét egy órában állapították 
meg. Az első dij 2000 korona. A többi 
200- 50 koronáig jő lefelé. Ezen kívül 
nagy aranyérem s más kitüntetések is lesz 
nek.

München.
Az ottani fodrász egyesületnek külön te

metkezési osztálya van, a szegényebb fod
rászok eltemetése céljából — Ezenkívül az 
egyesület külön szakiskolát tart fenn Ott is 
általános a panasz a felett, hogy kevésbé 
képzett fodrászok tisztességtelen versenyt 
indítanak. Ez ellen úgy küzdöttek, hogy 
igyekeztek a fodrász képesítést mindenkitől 
egyenlően megkövetelni. Ez legalább eny
hítette a tisztességtelen verseny káros kö
vetkezményeit.
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Szerkesztői üzenetek.
K. L. (Brassó) ígéretét várjuk. Qdv.
1 L (Bereg) Csak egy levél van birto 

kunkban. Lehet hogy úgy van. amint állítja.
D. L  (Temesvárt; Köszönjük érdeklődé 

sét. Levél ment.
Sz. F. (Hódmezővásárhelyt; Üdvözöljük 

munkatársaink sorában, a lapterjesztésére 
vonatkozó ajánlatát örömmel vesszük, mivel 
csak úgy van értelme akciónknak, ha min
den szaktárs olvassa.

/?. 0. (Cirkvenica) Szívesen bocsájtjuk 
rendelkezésére. A kérdezett szaklap cime 
Róma, Via Tre Canelle 28.

L. /. (^Szabadka) Minden nagyobb városba 
van levelezőnk, de azért minden szaktársat, 
aki iparunkért tenni óhajt akár írásba, 
amely iparunk emelésére és javára szolgál, 
örömmel közöljük.

O. A (Nagyszeben) A kérdezett találkozó 
hely Budapest, IV. Szervita-tér 8. számú 
vendéglő.

Sz. (Kolozsvárt) Fodrász elbeszélését nem 
közölhetjük lapunk térsziike miatt, de re
méljük, illetve hogy közel jövőben szakla
punk nagyságát és terjedelmét nagyitni 
fogjuk és akkor sorját ejtjük.

Hirdetések felvétetnek az „ Ürese
dések“ vagy „Helyet keresők“ rova
tokba előfizetőinknek díjmentesen. — 
Nem előfizetők fizetnek egyszeri meg
jelenésnél: Főnökök 80 fillért, segédek 
és tanulók 40 fillért, mely összeg előre 
beküldendő (lehet postabélyekben is.)

Ü re s  h e ly e k .

Két 19—21 éves jó megjelenésű fodrász 
segéd, akik jól tudnak hajat nyírni és bo
rotválni, Erdély nagyobb városába felvétetik 
azonnal. Cim a lap kiadóhivatalában.

21 éven felüli jó munkás fodrász segéd 
32 korona havi fizetéssel vacsora nélkül, 
német nyelv tudás szükséges, felvétetik, 
Cim Alois Pilz Ischl fürdő, Kreuzplatz 5.

2 intelligens jó munkás fiatal fodrász

segéd azonnal felvétetik. Cim Goldenberg 
Béla fodrász Marosvásárhelyt, Korzó kávé
ház mellett.

Jó munkás intelligens fodrász segéd, aki 
jobb fodrász üzletekbe dolgozott, felvétetik. 
Cim Fekete Vilmos fodrásznál, Csíkszereda.

16—18 korona havi fizetéssel, teljes el
látással fiatal borbély segéd május 7—9-ig 
beléphet. Cim Nagy Lajos fodrász Szerencs.

Kiváló jó munkás fodrász segéd 30 ko
rona havi fizetéssel, reggeli, ebéd, lakással, 
mellékkereset 60 kor., felvétetik. Cim Ve- 
szelits Jenő fodrász, Eperjes Fő-ut.

1 8 -  21 éves intelligens jó munkás, fod
rász segéd, szolid magaviseletü, állandó 
alkalmazást nyer. Fizetés érdem szerint. 
Szerb nyelv tudás megkivántatik. Cim Ko- 
zoderovics Koszta, Zombor.

Jó megjelenésű fodrász segéd, jó munkás 
azonnali alkalmazást nyerhet. Fizetés 24—26 
kor. és 45—50 korona mellékes. Cim Er
délyi Pál fodrász Szeged, Maros-utca.

16 korona havi fizetéssel és teljes ellátás
sal mint második segédnek jó munkás fel
vétetik. Cim özv. Fejes Bertalanná Szepes 
béla, Szepes megye.

Egy jó megjelenésű fiatal fodrász segéd, 
aki tanonc éveit most töltötte be, azonnali 
belépésre kerestetik. Cim Náder fodrász, 
Gyulafehérvárt.

Elsőrendű hölgyfodrásznő, aki jól érti a 
manicürözést, elsőrendű fürdőhelyre felvé
tetik. Német nyelv tudása megkivántatik. 
Cim Titz Mátyás Lussinpicoló.

20—25 éves intelligens megjelenésű fod
rász segéd havi 20—24 korona fizetés és 
teljes ellátással felvétetik. Cim Sztaniszav- 
tyevics fodrász, Óbecse. Bácska.

19— 21 éves két jó munkás és jó megje
lenésű fodrász segédek május hó 20 ára 
felvétetnek. Cim Pecha Károly fodrász, Ma
rosvásárhelyt.

16 korona havi fizetéssel és teljes ellátás
sal, mosással, fiatal borbély segéd azonnal 
felvétetik. Cim Tordai Albert fodrász, Gyer- 
gyószárhegy, vasúti állomás.

Intelligens és jó munkás fodrász segéd
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havi 22—24 korona reggeli ebéd és lakás
sal felvétetik Cim a kiadóhivatalban.

1 8 -  19 éves jó munkás borbély segéd 
azonnal beléphet Szabó Lajos fodrászhoz 
Csíkszereda.

Jó munkás borbély segéd alkalmazást 
nyer Fekete Frigyes fodrásznál Sepsiszent- 
györgy.

Elsőrendű jó úri kiszolgáló fodrász segéd 
felvétetik. Hajmunka tudás nem szükséges, 
német nyelv megkivántatik. Fényképpel el
látott ajánlatok Wilhelm Schöffman Karlsbad 
küldendő.

Egész fiatal fodrász segéd május hó 10-ig 
belépésre kerestetik. Ifj Lázár János, Kézdi- 
vásárhelyt.

1 9 -  22 éves intelligens jó munkás fodrász 
segéd azonnal, vagy május 8-ig beléphet. 
Fizetés érdem szerint és 50—60 korona 
mellékkereset. Cim Dózsa József fodrász 
Gyöngyös.

Fiatal fodrász segéd havi 24 korona fi
zetés teljes ellátással beléphet azonnal 
vagy május 10-én. Ajánlatot Dörner Mihály 
fodrász, Maros-Vásárhely Kossuth Lajos- 
utca 46.

H e ly e t  k e r e s ő k .

23 éves jó megjelenésű és józan életű 
fodrász segéd, beszél magyarul, németül és 
tótul, a kezdődő fürdőidényre kondíciót ke
res. Cime Kupcsik László fodrász segéd Igló.

24 éves ügyes, jó munkás fodrász segéd 
keres állandó kondíciót. Cim Boldizsár Ist
ván fodrász segéd Dés.

Intelligens jó munkás fodrász segéd keres 
május 17-re állandó jó alkalmazást. Cime 
Dinka József fodrász segéd Nagyszalonta.

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

Intelligens, jó munkás fodrász segéd, több 
nyelvet beszél, alkalmazást keres. Cime Rát- 
kay Mihály fodrász segéd Szászváros

Fiatal fodrász segéd keres középszerű 
fodrász üzletbe alkalmazást, ahol szakmájá

ban jobban kiképezheti magát. Beléphet má
jus 10-ére. Cim Biró Lajos fodrász segéd 
Szenkovits cégnél Erzsébetváros, Erdély.

Intelligens jó munkás fodrász segéd keres 
jobb conditiót. Cime Kiss Árpád fodrász 
segéd Beregdarócz, u. p. Beregszász.

22 éves intelligens jó munkás józan életű 
fodrász segéd, beszél németül is, keres 
nagyobb vidéki városba, vagy fürdőre al
kalmazást. Cime Faragó Lajos fodrász segéd 
Igló, posta épület.

Intelligens, jó munkás fodrász segéd keres 
vidéki nagyobb városba állandó alkalmazást. 
Cim Binder Antal fodrász segéd, Budapest, 
VIII. Orzi-ut 8. szám 3. em. 71 sz.

Intelligens kiváló jó megjelenésű fodrász 
segéd jó úri kiszolgáló, nagyobb vidéki 
városba alkalmazást keres. Cim Avrám 
Attanáz fodrász segéd Debrecen, Petőfy-tér 6.

29 éves fodrász segéd jó munkás több 
évig dolgozott Bécsben, Budapesten, beszél 
németül is, keres alkalmazást azonnali be
lépésre. Ajánlatot özv. Danes Jánosné 
Beregszász Battyáni-u. 19. szám kérek.

30 éves fodrász segéd kitűnő úri kiszol
gáló, első rendű munkás, beszél németül is, 
keres a fürdőidényre egy jobb üzletbe al
kalmazást. Cim Josef Nayer fodrász segéd 
Budapest, IV. Károly-körut 22.

Öregebb fodrász segéd kitűnő úri kiszol
gáló (Bánáti) keres elsőrendű fodrász üz
letbe alkalmazást Cim Dekorsz János fodrász 
segéd Wien, X. Favoiitenstrasse 116. 
Pártere 18.

30 éves fodrász segéd jó úri kiszolgáló 
keres fürdőidényre jobb alkalmazást, beszél 
németül is. Cim Jászai Lajos fodrász segéd, 
Bereg—Tarpa.

23 éves, jó munkás fodrász segéd keres, 
május 18-ra olyan fodrász üzletbe alkal
mazást, mely üzlet eladó. Egy pár hónap 
után az üzlet teljesen megvehető. Cim 
Asztalos Mihály fodrász segéd Hódmező- 
Vásárhelytt Bálint-u. 24.

30 éves fodrász segéd, jó munkás 
keres állandó kondíciót. Cime Farkas 
Gyula Sepsisztgyörgy, Szabadságtér.
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B o ro tv a « k é s  le h ú z á s a .
Minden lehúzás elölt a követ víz

zel és szappannal nagyon jól meg 
kell tisztítani, erre nohány csepp táb
laolajat töltünk és huzzuk a kést 
anélkül, hogy félnénk attól, hogy a 
kés megsérül Erősen és egyenletesen 
kell huzni csaknem egészen vízszin
tesen fektetve a kést. Addig kell ezt 
folytatni, míg az olaj sötét barna 
szinü lesz. Ha a kő puha, akkor az 
olaj hamar megbámul, ha pedig ke
mény, akkor hosszasabban és erősen 
kell huzni A türelmet nem szabad 
elveszteni, mert ez a fő dolog

Ha az olaj elég sötét lett, még kell 
20 vagy 25 kettős húzást tenni, de 
m á r  n e m  e r ő s e n ,  hanem na
gyon könnyen és egyenletesen — A 
kés hálát a lehúzás alatt nem szabad 
e g y s z e r  s e m  felemelni a kőről 
és az élnek mindig egyenletesen kell 
feküdnie, úgy hogy az olaj a kés 
élén láthatóan szaladjon.

Ha a 20 vagy 25 kettős húzást el
végeztük, megnedvesitjük körmünket 
és 4-szer könnyen végig huzzuk rajta, 
jól leszijazzuk és készen van a jó él. 
Ha az élét még finomabban akarjuk, 
akkor a kövön való 4 szer húzás után 
a kövön még 8 vagy 10 húzást te
szünk, de oly könnyen és egyenlete
sen, amennyire csak lehetséges. Csak 
ezután szijazzuk meg a kést jól.

Egy finom hajszálon megpróbálhat
juk az él jóságát a hajszál keresztül 
vágása által.

L e g a lk a lm a s a b b  a  F o d rá s z o k  
L a p já -b a n  h ird e tn i, m iv e l a z  o r 
s z á g b a n  e ze n  s z a k la p o t 4000  
s z a k tá r s  s  a n n y i s eg éd  o lv a s s a

H ird e té s e k .

A fodrászok és segédek legnagyobb intézménye.
Azon fodrász segédek, akik akár 

rögtöni konditióba óhajtanak belépni, 
Írjanak e lap kiadóhivatalába, mivel 
állandóan az ország bármely részé
ben kaphatnak alkalmazást. — Azon 
segéd szaktárs urak, akik alkalmi 
vételü fodrász üzleteket venni óhajta
nak, egész bizalommal forduljanak e 
lap kiadóhivatalához. Válasz bélyegek 
melléklendők.

Jász-Nagy-Kun-Szolnok megyében 
Dévaványa 16 000 lakosú nagyközség
ben a legfőbb helyen egy fodrász üzlet 
szép berendezéssel havi 250 korona 
bevétel, 20 év óta áll fenn, 1000 ko
ronáért más vállalat miatt azonnal 
eladó. Cim Kihm György fodrász, 
Dévaványa.

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.

1909. aranyérem. 1909. oklevél.
Francz Scholcz W ien,
IX. 1. Thurngasse 19.

Borotva müköszörülde. Különle
gességek fodrász műszerekben. 
F. H. jegyű Scholc borotva kések a 
Monarchiában a legjobbak és a 
fodrász szakkörökben a legelis
mertebbek. Minden darab borot
váért jótállók. Mindenféle javitások 
elfogadtatnak és 3 nap alatt 
visszaszállittatnak. Szolid kiszol
gálás. Árjegyzék ingyen és bér
mentve.  _
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1908 évben szabadalmazva s törvényesen védve
g s r  J  É  G P  O R

Ezen kitűnő hatású és közked
velt szabadalmazott por, c s a k  a 
c i p ő b e  h i n t v e ,  a cipő bel
sejét harisnyát s a lábat szárazon 
s szagtalanul tartja, igy az eddigi 
kellemetlen lábizzadásbati szenve
dőknek nélkülözhetetlen, s az ed
digi. a lábra káros hatással levő 
u. n. lábizzadás elleni szereknek 
használatát feleslegessé teszi s • 
bárki vesz belőle egyszer, az szi- 
vesen vásárolja máskor is. Számos 
fodrász üzletben már be van ve
zetve eladásra. Eladási ár dobo
zonként 1 korona. Fodrászok ré
szére viszonteladásra szállítom tu
catját bérmentve utánvéttel 6 K 
84 fillérért, csinos reklam plaká
tokkal együtt.

H e v e s s i  J .  F e r e n c , fodrász 
a szabadalom tulajdonosa 

V e 1 e n c z e (Fnhér megye)

Nagy hajkereskedés.

M. Unger, M.-Ostrau
h ajak ra  a  legjobb b e v á s á r lá s i  fo r r á s .
Háromágú haj fonatok 2 koronától 

feljebb.
Kiválasztott angol Mohair I. minőség 

kilogrammja 15 korona.
Valódi Angol Pamult krepp I minő

ség kilogrammja 12 korona. 
Valódi Angol Pamutt krepp II. minő

ség kilogrammja 10 korona.
Árjegyzék ingyen és bér

mentve,

K é r je n  á r je g y z é k e t  !

Kecskeméti Sándor,
fodrászati cikkek legjobb és legolcsóbb 

bevásárlási forrása

Temesvár,
és csakis Opalin Champooing Bay Ru

mot használjon.

Saját érdekükben kérem
t. szaktársaimat, mielőtt bajuszkötő szükség
letüket beszereznék, kisét éljék meg az álta
lam készíteti Zóni-féle elsőrendű

„ R a k ó c z p  b a ja sz k ö tö m et ,
mely bajuszápolásra jelenlegi bajuszkötők 
között a legjobbnak bizonyultak. = = = = =  

F Ő R A K T Á R A K :
Országos Borbély- és Fodrász Áruraktár 

Takarék- és Hitelszövetkezel, VII. Csengery- 
utca 15. sz. Telefon: 83 — 13. (Lásd ár
jegyzékét )

Ángyán Béla fodrászati műszerek beren
dezése és illatszerek raktára VII , József- 
körut 9. sz. Telefon : 48 — 14. (Lásd árjegyz.)

Dreszmann Károly müköszörüs és fod
rászati cikkek eladása, VII., Erzsébet-körut 
24. sz. (Lásd árjegyzékét.)

Brikits János fodrászati cikkek kereske
dése Buda, Fő-utca 9. szám.

Martin Miklós fodrász, Lipót- körút 5.
Készítési hely: Zóni Antal fodrász, VI., 

Lehel-utca 33. (Aréna-ut oldalon.)
Csakis Zóni-féle „RÁKÓCZI“ bajuszkötőt 

vegyünk!

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

Ezen bajusz pödrő nagyon alkal
mas bajusz színezésekre is.

Nyomatott Benkő László kollégiumi nyomdájában Maros-Vásárhelyt.


