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K a r t á r s a k !
A marosvásárhelyi borbélyok és fodrászok 

1911. évi július hó 28-án megtartott összülé- 
stikből kifolyólag Nyíri Sándor szaktárs indít
ványára elhatározták, mivel a nagy nemzeti 
ünnepünk augusztus 20, vasárnapra esik és 
ezen félnapi ünnep kalendáriumi esztendő sze
rint elveszett reánk nézve; de tekintettel, hogy 
országos nagyjelentőségű fodrász nagy gyűlé
seink augusztus 21 én veszi kezdetét ezen 
nagy nap emlékére a borbély és fodrász üzle
teinket egész nap tartsuk zárva. Ezen indít
ványt egyhangúlag elfogadták és a , Fodrászok 
Lapjá“-ba felkérik az ország összes szaktársait, 
hogy ezen határozatot magukévá tegyék és 
kövessék.

Felhívás az ország borbély 
és fodrász mestereihez!

Ez év augusztus 21-én és a két követ
kező napok a magyarországi borbélyok és fod
rászok életében kimagasló napok lesznek. — 
A melyet erkölcsi kötelességünk ünnepélyessé 
is tenni. Akkor, a midón hazánk liberálisan 
gondolkozó fodrász mesterek ezreinek képvi
selői Aradra, a vértanuk városába zarándo
kolnak, hogy jövőnk boldogságának és iparunk 
fejlesztésének alapkövét letegyük - ezen nagy 
napok emlékét ünnepeljük meg mindnyájan az 
országban azzal, hogy augusztus 21. hétfőn) 
tartsuk üzleteinket egész nap zárva. Ezen ün
nepélyes demonstráció is dekumentálni fogja

ügyünknek a nagy közönség előtt való szim
pátiáját, mely nagy erkölcsi súllyal fog bírni 
jövőnk re is.

Kartársi üdvözlettel

/•< v‘ ' a marosvásárhelyi borbély- és 
fodrász mesterek szövetsége.

A mi a legfontosabb.
A rend dolgában a vidék még nagyon távol áll 

Budapesttől, hihetetlen a kíilömbözet. A vidéki városok 
és faluk fodrászai rosszul fejlesztették ki a szakma 
körül előforduló dolgok rendjét. Sehol semmi előny 
vagy kényelem a javukra, teljes rabszolgái a társada
lomnak. Egységes nyitás és zárás nincs, hajnalban 
nyitnak és éjszakába nyúló órákban zárnak. Mikor a 
paraszt mezőre megy. ők már talpon vannak, hogy azt 
esetleg kiszolgálhassák. Este meg megvárják, mig min
denki nyugvóra tér, aztán zárnak ők. Amellett nevet
ségesen olcsón dolgoznak, munkájuk árát nem merik 
megkérni. Se ünnepet, se vasárnapot nem élvezhetik. 
Vasárnap délután ugyan törvény is tiltja a munkát, de 
mivel a háznál kiszolgálni szabad, a fodrász hát kész
séggel áll rendelkezésére a kedves vendégének minden 
időben. Sőt még pukerlizik is neki az alázatos figaró. 
Vasárnap délelőtt üzletében hagyja ülni a vendégsort 
és elsiet rohanva a házi pasasához, hogy jaj le ne 
késsen onnan, hogy idejében azt kiszolgálja.

Alapjában a kijárás nem is volna olyan nagy 
baj, ha megfizetnék. De nem fizetik meg. Sem mester
nek, sem segédnek haszna nincs belőle. Ezért a kijárás 
ostoba, sőt vétkes szokás, melyet mindenáron meg 
kell szüntetni. Akkor jő segéd is maradna majd vidéken 
s általában megszűnne a segédállapot nyomorúsága.

Pedig a kijáráson nagyon könnyen lehetne változ
tatni. Csak azt kell megmondani, hogy a háznál való 
kiszolgálás duplájába kerül. Ez az egy mondás meg
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szünteti a szerencsétlen állapotot. Tessék elhinni, hogy 
másodszorra már üzletbe jön az a vendég, mert ott 
olcsóbban kiszolgálják. 8 ez a lényeg a vendégnél. 
Miért ne engedné az meg magának azt a kényelmet, 
hogy otthon borotválkozzon, mikor nem kerül többe, 
mintha ő fáradna a fodrász üzletébe. Kedves uraim, 
ezen alapszik az egész. Pesten is akad kijárós, de azt 
jól meg kell fizetni. Ha nem igy volna, ott is mindenki 
otthonába hivatná a fodrászát.

Még paraszthoz is eljárnak a házhoz. No de ennél 
már megalázóbbat cl se tudok képzelni. És mit gon
dolnak kinek van igaza V A parasztnak. Otthon borot
válják, akár a gróf Tisza Ábrahámot, pedig csak egy 
véka búzát fizet egész esztendőre.

Hogy ez a megalázó állapot megszűnjék, ahhoz 
természetesen becsületes összetartásra, okos agai és 
melegszívű emberek összetartására volna szükség. E 
nélkül minden nemes törekvés, minden szép akarás a 
nagy meddőségbe fül. A rendet mindnek be kell tar 
tani, különben az ügy nem sikerülhet. Ha egy városká
ban vagy faluban a szaktársak kimondanak egy 
határozatot s azt egy-két becstelen a többi becsületes 
rovására megszegi, akkor ott ügyet nyerni sohase lehet.

Budapesten ezernél jóval több üzlet van s ez a 
sokaság megteremtette egymás közt a rendet. Egy 
városkában, vagy faluban mennyivel könnyebben 
mehetne ez. Mert kevesebb emberrel könnyebb meg
értetni valamit és kisebb helyen könnyebben ellen- 
őrizhciö a határozat végrehajtása. És az összetartás 
mégis hiányzik. Nem tudom ennek az okát határozottan 
megjelölni, de annyit sejtek, hogy ezek az emberek 
nem képesek teljesen felfogni azt, hogy a rend betar
tása mennyi előnyt nyújtana nekik. Nem látják, hogy 
rend a dolgozók életének az alapja, olyan alap, mely 
néikiil az élet nem lehet békés és nyugodt, mi nélkül 
azt legkisebb megpróbáltatás is feldúl. Rend mindennek 
az alapja Ahol rend van, ott minden él. ott minden 
fejlődik. A mi szakmánk is nyerne vele s a mi életünk 
is felemelőbb és emberibb lenne.

Az aradi nagygyűlést mindenképpen örömmel kell 
üdvözölni, de legfontosabb feladatát akkor végzi, 
ha akciójában kidomborul, hogy ezzel megkezdi a 
fodrász iparban a becsületes rend megteremtését. Itt 
kell kezdeni, ez lesz a fundus lerakása. A többi apró
lékos ügy ennek a talpazatán aztán megnőhet.

Hlavács Rezső.

Felhívás
a magyarországi borbély és fodrász segédekhez.

Az aradi országos borbély és fodrász-kongresszus 
rendezősége felszólitott bennünket, aradi segédeket, 
hogy mozgalmat iuditsuuk, melynek eredményekép a 
nagygyűlésen szószólója legyen érdekünkben.

()sszejövetelünk megbeszélésének eredményéről 
a következőkben beszámolunk s kérjük a hozzájáru

lást, illetve a módosító, vagy pótló indítványok 
mielőbbi beküldését.

Eljárási elvünk : az egész ország segédeinek 
egyöntetű megnyilatkozása legyen az, a i it előadónk 
a nagygyűlés szine elé terjeszt.

Az előadó személyében is megállapodtunk, 
amennyiben Zsifkovics Ambrus bpesti szaktársat fel
kéri ük, kérjük az igen tiszielt kollégák hozzájáru
lását. Azonbau jogában áll, minden egyes város segédek 
kiküldöttjének a nagygyűlésen (kongresszuson) fel
szólalni, ha ezt előzetesen bejelenti az előkészítő 
bizottság elnökénél ; végül kérjük, hogy a varosok 
kiküldöttei, illetve szószólói szíveskedjenek az aradi 
borbély és fodrász segedek megbízottjait levélig fel
keresni. Cím : Richtenwald Miklós Arad (Zsikics-cég.) 
A borbély és fodrász segédek helyzetének javítására 
előadónk a következő pontokba foglalt kívánságainkat 
fogja előterjeszteni:

1. Nyitás egész éven át 7 órakor, vasár- és 
ünnepnapokon (> órakor ; zárás egész éven át 8 órakor, 
szombat és ünnepelőtti napok kivétélével.

'2. Minden pirosbetüs ünnepnapon déli 12 órakor 
történjek a zárás, k.ttős iiunepek alkalmával az első 
nap déli 12 órakor, a második nap egész nap zárva 
legyen.

3. Minden segéd egy órai ebéd időt kap.
4. Minden oly mester, ki egy vagy több segéddel 

dolgozik, köteles hetenkeut egy egész délután szabad 
napot engedélyezni.

5. Szakszervezetek és szakosztályok elismerése 
a mesterek részéről.

(1. Borbély vagy fodrász segéd csakis tanult, 
illetve képesítést nyert mestereknél foglalhat helyei.

7. Hajmunkák után *20% jutalek fizettessék.
8. Vasárnapi vendég kijárás megszüntessék.
9. Az egész ország fodrász segédek fizetése 2f> 

százalékkal felemeltessék.
Eelkerjük az ország összes kartársait, mennél 

tömegesebb válaszuk megadására, hogy így hivat 
kozhassunk az egész ország általáuos óhajára.

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a moz 
galmunk kapcsán felmerült eszméket a méltányosan 
fokozatos elv szem elölt, tartásával reméljük keresztül 
vinni. Nem mulaszthatjuk el ez alkalommal, hogy 
köszönetét ne mondjunk az aradi borbély fodrász 
mesterek szövetségének, kik mint a kongresszus 
rendezői, módot nyújtottak hogy a nagygyűlésen 
illetékesen mi ts felszólalhassunk.

Maradtunk hazafias üdvözlettel az aradi borbély 
és fodrász-mesterek, mint az országos kongresszus 
rendezőségének megbízásából .

Az aradi borbély és fodrász segedek 

Szathmdry Béla Riclmwald Miklós.

TERJESSZÜK A F( )I) RÁ SZÓK LAPJÁT
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Fodrász hírek az országban.

— Arad. Az aradi országos fodrász-kongressus 
előkészítő intéző bizottsága, a napokban küldte széjjel 
a végleges tárgysorozatos meghívót az országba. 
Mindazon szaktárs urak, akik tévedésből, vagy más 
oknál fogva nem kaptak meghívót, egy levelező-lapon 
jelentsék be a „F o d rá s z  k o n g r e ss zu s  ir o d á n a k “ czi- 
mezve Arad, (Erzsébet királyné-körűt 16. földszint) a 
mit a rendezőség szívesen megküld minden szak
társnak

Indítványokat a rendező-bizottság augusztus 20. 
déli 12 óráig elfogad és azokat az országos előkészítő 
bizottság elé terjeszti.

M in d a zo n  s z a k tá r s a k , a k ik  3 3  s z á z a lé k o s  v a sú ti  
k e d v e z m é n y e s  j e g y r e  r e f le k tá ln a k , fo ly ó  é v i a u g u s z tu s
4 -é ig  je le n tk e z z e n e k , p o n to s a n  m e g je lö lv e  h á n y  s ze m é ly ,  
h á n y a d ik  o s z tá ly  és a  k iin d u lá s i á l lo m á s t m e g je lö lv e .

— D u n a p a ta j . Panaszos sorokat kaptunk, hogy 
az itteni borbély mesterek között névleg Lehoczky és 
Balezer a legpiszkosabb konkurenciát űzik. Ezen mé
reg drága megélhetési viszonyok között 4 —5 koronáért 
egy évre eljárnak borotválni a házhoz. Nem is tudom, 
hogy minek nevezzem ezeket, állatoknak vagy ember
nek? Bizony már jó volna ha egyszer már értékelni 
tudnák a munkájukat, hiszen mindennek 100—203% 
ment fel az ára, csak a borbély dolgozik még szégye
ll itő árban. Jó volna már egy kicsit komolyan gon
dolkozni és nem gyáván meghunyászkodni.

—  M e z ő k ö v e s d . Lapunknak innen Írják, hogy 
Mezőkövesd 18 ezer lakosú városba 4 borbély és fod
rász mester van és a lehető legalacsonyabb árban 
dolgoznak. Többek között Petrasafsky (állítólag) bor
bély kidoboltatta a városban, hogy nyírás, beretválás, 
hajkimosás 15 krajcár és a többiek utánozták, kivéve 
Homonay László szaktárs, aki többször felszólította, 
hogy a megérdemelt munkájukért kérjenek tisztességes 
munka dijat és tegyék félre egymás iránti gyűlöletet 
mert hej pedig de szépen prosperálhatnának, ha egy 
kicsit összetartanának és tisztelnék egymást.

Z a la e g e r s z e g .  Lapunk levelezője írja, hogy 
az itteni borbélyok és fodrászok kezdik megérteni egy
mást. A jövőjük biztosítása szempontjából elhatároz
ták, hogy szervezkednek. Az első értekezletüket július 
hó 18-án tartották meg özv. Páll Józsefné vendéglő
jében. a hol valamennyien megjelentek. Az értekezleten 
egyhangúlag kimondották, hogy Puer István kartárssal 
képviseltetik magukat az aradi országos fodrász kon
gresszuson. Továbbá kimondották, hogy csatlakoznak 
az aradi országos fodrász kongresszuson hozandó ha
tározatokhoz és azt híven be is fogják tartani. Kaszás 
István indítványára elhatározták, hogy minden hónap
ban egyszer összejönnek, hogy megvitassák helyzetü
ket. Gáspár Géza indítványára a kongresszus költsé 
geikhez is hozzá járultak, a mit a rendeltetési helyére 
juttattak. Az értekezlet után társas vacsora következett,

a melyen lelkes felköszöntők következtek. Az első fel
köszöntőt Menyhárt József szaktáisunk mondotta Kőnig 
Károlyra, a ,,Fodrászok Lapja-* szerkesztőjére, a kinek 
köszönhetjük, hogy össze hozott bennünket és feléb
resztett bennünket az örökké alvó álmainkból, mert 
ha Kőnig Károly nincs, akkor mi sem vagyunk itt, 
ahol már idáig is vagyunk és ezt igazán a fodrász 
ipar bajnokának és úttörőjének: Kőnig Károlynak 
köszönhetjük. Kéri a mindenható Egek urát, hogy tartsa 
meg viruló egészségben a mi örömünkre, boldogsá
gunkra. Isten áldja kedves munkáját!

G á sp á r  G é z a .
— N a g y v á r a d . Lapunk tudósitója innen írja, 

hogy a nagyváradi ipartestület elnöke, Bertsay György 
újonnan 100 koronát kiutalványozott a fodrász szak
osztálynak fodrász szakiskola céljaira.

— S z a b a d k a . Lapunknak innen Írják, hogy a 
szabadkai fodrászok és borbélyok véglegesen szak
csoporttá alakultak. A főtörekvésük, hogy az üzleti 
kiszolgálási dijakat egységessé tegyék.

— K a r tá r su r a k  f ig y e lm é b e .  Figyelmeztetni ki 
vánom a szaktársaimat, hogy óvakodjanak Botár Fe- 
rencz borbély segédtől, mert meglopott, a mit be is 
vallott. K is s  Aladár fodrász, Maros-Vásárhely.

S z o ln o k . A ,,Fodrászok Lapja“ folyó évi 14-ik 
számában ismertette a kolozsvári borbély, fodrász, és 
parókakészitő szakosztály (előadó: Machula Antal) in
dítványát, melynek az 1—3. pontjaihoz kívánok egy 
pár megjegyzést fűzni.

Nagyon helyesnek tartom, hogy a kolozsvári bor
bély, fodrász és parókakészitő szakosztály indítványba 
foglalta, a fodrásznők iparunkkal nagymértékben kon 
tárkodó ügyét; csak egy példára vagyok bátor neve
zett kartársaim figyelmét felhívni, hogy indokaiban 
tudjam hivatkozni példára,

Szolnokon pl. gomba módra nőnek a fodrász- 
nők, de csak öt-hat van köztük, akiket a fodrásznő 
titulus megilleti, a többiek csak fodrász lánykának ne
vezhetők, mert csak 13—16 évkörüliek. Van köztük 
egy-kettő, a tanitómesteri funkciót gyakorolják, mivel 
valamilyen összegért 2—3 hónapig tanítanak, mikor 
ezen idő eltelik, akkor a tanítvány felszabadul minden 
iparhatósági hozzájárulás nélkül, s megkezdi hóditó 
útját a városban, havi keresetük 30—200 korona közt 
váltakozik, átlag a fiataloké kevesebb, az idősebbeké 
több. Most mennyi adót vészit az állam, a város stb. 
hogy a fodrásznőkre ezen kedvezően kiterjedt iparág 
nincs törvényileg úgy szabályozva, hogy azon nők, 
akik ezen iparágat űzik, kereseti adó alá essenek, és 
ha tovább megyünk, mennyi kárt szenvednek azon 
kartársak, akik az állam fenntartásában részt vesznek, 
s akik értik jól a női fésülést, de nem foglalkozhatnak 
vele, mert nem tudnak kijönni rendes árszámitással 
szemben azon fodrásznökkel, akik potom árért végzik 
ezt a munkát hogy mégis a ,.pucra“ való meg legyen 
mert más üzleti kiadása nincs.

Még egyre vagyok bátor kiterjeszkedni és pedig 
arra, hogy ha már a kenyerünk ellen törő fodrásznő
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két igy akarjuk megszorítani, akkor szíveskedjék a 
kplozsvári borbély, fodrász és parókakészitő szakosz
tály indítványába pótlólag felvenni azt is, hogy 
a kongresszus a maga kebeléből ötven tagú kül
döttséggel járuljon a m. kir. kereskegelemtigyi minisz
ter úrhoz azon kéréssel, hogy a megalkotandó uj 
ipartörvény elkészítésénél hasson oda, hogy a fodrász
nők is tartozzanak abba a kategóriába, amibe mi fod
rászok vagyunk, s ez által megszűnik a kontárság a 
nők részéről velünk szemben, s az államnak s egyébb 
hatóságnak a bevételei is gyarapodnak.

V elk ey  L á s z ló .

Folytatólagos nyilvános elszámolási kimutatás 
az országos borbély és fodrász-kongresszus rendező
ségének bevételéről és kiadásáról julius 10 tői július 
23 ig. Bevétel : Dankovszky István Budapest 20 kor. 
debreceni borbély és fodrász szakosztály 50 korona, 
Gáspár Testvérek Budapest 50 korona, Deák Sándor 
Baja 5 korona, Csanádi János Békéscsaba 5 korona, 
Kövesi József Vízakna 2 korona, mezőtúri borbély és 
fodrász szakosztály 7 korona, Dormbach Antal Gyergyó 
szentmiklós 5 korona, Páskuj Mihály Gyergyószent- 
iniklós 2 korona, Miiller Gábor Gyergyószentmiklós 
2 korona. Nagy Dénes Gyergyószentmiklós 2 korona, 
Ónk Miklós Gyergyószentmiklós 2 korona, Kádár 
Károly Gyergyószentmiklós 50 korona, országos borbély 
és fodrász áruraktár Hitelszövetkezet Budapest 204 K, 
előbbi bevétel 1000 kor. 91 fill.. összesen 1204 91 K 
Folyó kiadás 4487 K, előbbi kiadás 336 65 K össze
sen 38i 52 K Maradvány 823'39 K, egyenleg 1154 91 
korona. Czimmer Aáiklós pénztárnok, Zombori Gyula 
és Kornett Gerő ellenőrök.

Szentesi lap a fodrászokról. A fenti lap julius 16. 
számában foglalkozik a lapunk legutóbbi számában 
megjelent Machula Antal kolozsvári szaktársunk azon 
indítványával, hogy a női fodrászat minősíttessék képesí
téshez kötött iparágnak és házi iparnak ne tekintessék. 
A szentesi lap a többek között következőleg pertraktája 
ezen indítványt: „Szörnyű terv készül a szegény kézi 
munkás fésülő nők kenyere ellen Ezt a keserves 
kenyeret is megirigyelték a borbélyok s kiakarják venni 
a fésülő nők szájából. És ez a terv egy szentesi 
borbély agyában fogamzott meg! No de mi azt hisszük, 
hamarább megtörténik az, hogy a férfiakat is puha 
női kacsák borotválják, mint az, hogy hölgyeinket 
a dohányszagu borbélyok fésiilgessék.“ Nem hagyhatjuk 
figyelmen kiviil ezen lapnak mucsai módra iparunkba 
való helekontárkodását, melyről halvány fogalma sincs 
Különben Magyarországon szokva vagyunk ahhoz, hogy 
lefumigálják az iparost. Egyébként szolgáljon oktatásul 
a „Szentesi Lap“ igen tisztelt bagós szerkesztőjének, 
hogy a müveit külföldön mindenütt megkövetelik a 
fodrászunktól a 3 évi tanonc időt s ezenkívül még a 
segédi és mesteri vizsgát is. AAig nálunk, Magyarorszá
gon, ha egy szobalány megunja a porló pálcát, vagy 
egy kaszirnő kiélte az életét, veszeti egy pár órát és 
egy kis-hirdetést közzétesz: kész a fodrásznő. És ez 
mind az adófizető fodrász mesterek rovására megy. A

„Szentesi Lap“ feminista szerkesztőjét tehát bántja 
ezen indítvány, ha Angliában lenne, kikarikaturáznák, 
Mi pediglen csak lesajnálni tudjuk.

Kérelem. Tekintettel arra, hogy az Aradon tar
tandó kongresszusunk rendező bizottságának az elszállá
solásunkkal tetemes munkája lesz, ezen fáradtságos 
munkát nagyban könnyitenénk azzai, ha mi erdélyiek 
egyszerre érkeznénk meg Aradra. Ez okból kérem a 
t. szaktársakat, hogy székhelyeikről iehetőleg az alább 
irt időben induljanak el. Indulás : Alvinc : 21-én reggel 
3:,°, Aranyosgyéresről 21 én éjjel 122:l, Balázsfalvárói 
21-én éjjel 2S1, Bánffyhunyadról 20 án este 93:{, Beszter
céről 20-án d. u. 1217, Brassóból 20-án este 10°\  
Csíkszeredáról 20-án d. u. 3:{,i, Déváról 21-én reggel 
30s, Dicsőszentmártonból 20-án d. u. 517, Erzsébet
városról 21-én reggel 1 Felvincről 21 én reggel 1 
Fogarasról 20-án d. u. 44-, Görgényszentimréről 20-án 
este 614, Gyulafehérvárról 21-én reggel 3;J7, Hátszegről 
20-án d u. 65N Kézdivásárhelyről 20-án d. u. 5:,‘. 
Kolozsvárról 20-án este 10M, Mária-Radnáról 21-én 
reggel 7*s, Marosillyéről 21-én reggel 5a\  Marosludas
ról 21-én éjjel 1200, Marosujvárról 21-én éjjel 1--, 
Maros-Vásárhelyről 20-án este 1032, Medgyesről 21-én 
éjjel 1 4°, Nagydisznódról 20-án este 604, Nagyenyed- 
ről 21-én éjjel F,:!, Nagyszebenből 20-án este IP", 
Petrozsényből 21-én éjjel 1201, Segesvárról 21-én éjjel 
12‘-, Sepsiszentgyőrgyről 20-án este 8"s, Szamosujvárról 
20-án d. u. 4 '\  Szászrégenböl 20-án este 931, Szász
sebesről 20-án este 8:irt, Szászvárosról 21-én reggel 
4-°, Vajdahunyadról 20 án este 7JH, Zalatnáról 20-áu 
d. u. 34:5. Ha eszerint indulunk, úgy 21-én reggel 8 
óra 08 perckor Aradon leszünk.

Felhívás. Az aradi országos kongresszus elszállá
soló bizottsága a következőkre kéri az Aradra utazó 
szaktársakat: 1. Tekintettel a jelentkezők nagy számára, 
lehetőleg augusztus 15-éig értesítést kér. 2. Az elszállá
solás személyenként 3, illetve 2 koronába kerül egy 
estére. Kérjük pontosan megírni, milyen áru elszállá
solásra tart igényt. 3. Szerényebb sorsú szaktársak el
szállásolására védnökünk. Varjassy Lajos polgármester 
Mr közbenjárására ígéretet nyertünk, hogy katona 
ágyakat kapunk a városi iskolákban való fölállításra 
azon esetre, ha augusztus 15-éig az elszállásoló bizott
ság a jelentkezők számának megfelelően, ezt szüksé
gesnek fogja találni. 4. A nejeikkel érkező szaktársak 
számára 4 és 6 korona között tartunk fönn szobát, 
másodrendű szállókban esetleg olcsóbbat is. 5. Kérjük 
az érkező szaktársakat pontosan jelezni az érkezés 
idejét. Az elszállásoló bizottság, csak az esetben fog 
feladatának helyt állani, ha minden egyes pontra 
pontos választ kap. Kérve mielőbb szives értesítésüket, 
maradtunk hazafias üdvözlettel : az aradi borbély és 
fodrász kongresszus elszállásoló bizottsága.

Beregszász. Az itteni borbély és fodrász iparosok 
közösen (kivétel nélkül) ez év augusztus hó 1-en a 
következő árszabályt léptetik életbe : Borotválás 30—40 
fillér, hajvágás 40 60 fillér, hajvágás-szakálvágás 70 
fillér. Kiszolgálás az üzletben : 1-szer hetenként 160
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kor., 2-szer hetenként 3 korona, 3 szór hetenként 4 K, 
minden másodnap egy hóra 5 korona, minden nap 
egy hóra 7 korona. Kiszolgálás üzleten kívül: 1-szer 
hetenként 2*60 korona. 2-szer hetenként 4 korona, 
3-szor hetenként 5*70 korona, minden másodnap egy 
hóra 7 korona, minden nap egy hóra 9 korona, borot- 
válás háznál 80 fillér, hajvágás borotválás 120 korona,
1 előfizetési jegy 10 számos 3 korona, fiók berendezve 
egy hóra 60 fillér, üzleten kívül borotválás két szám, 
nyírás-borotválás négy szám. Weisz József, Schek 
Gusztáv. Hankóczy Batta Károly, Péchy Jenő, Pfeifauf 
János, Mervay József. Kóród/ Béla. Magyar János.

— Kassa. Az itteni borbély- és fodrász-iparosok 
— alkalmazottaikkal egyetértve — az alábbi munka
rendet fogadtuk cl és julius hó 15 töl életbeléptettük, 
mely körülményt becses lapjában leendő közlés végett 
tiszteletteljes kérésünk kapcsán áttesszük.

1. Az üzlet nyitása április 1-től szeptember 1-ig 
reggel fél 7 órakor szeptember 1-től április 1-ig reg
gel 7 órakor történik.

2. Az üzlet zárása hétköznapokon -  szombat és 
ünnep előtti napokat kivéve — este 8 órakor eszköz- 
lendő.

3. Vasár és ünnepnapokon az üzlet déli 12 óra
kor záratik be. Kivételt képez az az ünnepnap, a 
melyik szombati napra esik, mely napon az üzlet egész 
nap nyitva tartatik.

4. Sátoros ünnepnapok alkalmával az üzlet mind
két napon déli 12 órakor záratik be, feltéve, hogy 
egyik nap sem esik szombati napra, mert akkor a 3-ik 
pontban foglaltak irányadók.

5 Minden munkaadó köteles időt adni arra, hogy 
az alkalmazott étkezését üzleten kiviil végezhesse.

6. Minden alkalmazott köteles a nyitásnál pon
tosan megjelenni. Igazolatlan elmaradás esetén jogosult 
a munkaadó az alkalmazott keresetéből 2 koronát le
vonni és azt a létesítendő nyugdíjalap javára fordítani.

7. Az a munkaadó, aki a fenti pontok bármelyi
két betartani elmulasztaná, köteles a létesítendő nyug
díjalap javára esetről-esetre 5—5 korona bírságot fizetni.

8. Ezen munkarend a munkaadók és alkalmazot
tak által együttesen állapítván meg, annak betartásá
ért kölcsönösen felelőséget vállalnak.

Kassa, 1911. évi julius hó 11-én Lincz Vilmos 
elnök, Béres Mihály jegyző, Kovács Edéné, Earkas 
Mátyás, Szokola Ernő, Biegel Ottokár, Lengyel Samu, 
Placsintár Béla, Janó István. Buxbaum Péter, Novák 
József, Goldberger Sámuel, Szetdl Ferenc, Mesa János, 
Csauth Miklós, Nagy Sándor, Szönyi Gyula, Ritter 
József, Horválh Lajos, Komlóssy László. Buzdogán 
Miklós, Ádámi Béla, Zsatkovics Ede. Schubert József, 
Pulczner Géza, Molnár Gyula, Klema Ferenc, Csuka 
Lajos Birosevits Istvánné, Kafcsák Vilmos, Petsár Sán
dor, Gorgos János, Kuzén Ferenc, Klein Péter, Begá- 
nyj Gyula borbély iparosok, valamint a helybeli ösz- 
szes borbély és fodrász-tegedek.

A fenti munkarendet és árszabályt az összes 
muukaádók aláírták, kivéve Jassik Lajost kinél 5 se
géd beszüntette a munkát és sztrájkba léptek. A harcba

álló munkásokat a többi főnökök lakással és élelme
zéssel, a segédek pedig rendes segéllyel látják el. A 
mint értesülünk Jassik Lajos levélben értesítette az 
iparhatóságot, hogy elfogadla a többi szaktársak által 
is elfogadott feltételeket.

— Debrecen. Panaszos sorokat kaptunk Véhg 
Imre debreceni szaktársunktól, hogy egy Koroknay 
József Nyíregyházán tartózkodó borbély segédet udva
riasan megkeresett levélben a kondíció betöltésére. 
Érre Koroknai József segéd kvalifikálatlan módon vá
laszolt, amely válasz kezeink között van, melyet jó 
ízlésünk tiltja leközölni. Mégsem járja, hogy vannak 
egyes segédek, — tisztelet a kivételnek — hogy ka* 
maszos magatartásukon nem változtatnak, hiszen ez
zel szégyent hoznak saját magukra és az iparra. 
Uraim ezen változtatni kell, mamár nem élünk kamasz 
korba. Mi minden ilyen gyerkőc csínyt elitélünk és 
szigorúan nyilvánosságra hozunk már azért is, hogy 
a tisztességes, illemtudő fodrász segédek kerüljék az 
ilyen kollégát és a szaktársaink messziről őrizkedjenek 
tőlük.

— Boksánybánya. Kohl János agilis szaktársunk 
értesít, hogy Boksánybánya 4000 lakosú városban 6 
fodrász üzlet van és sikerült nehéz fáradsággal 4 
mestert egy kalap alá hozni. A másik két kontár várta 
mint a hiéna, hogy a zavarosban halászhassanak, de 
nagyon csalódtak, mert a közönség is méltányolja kö
vetelésüket Boksánybányán sajnos, igazán koldus áron 
dolgoztak eddig és hála Istennek most sajnáljuk, hogy 
már nem tíz évvel ezelőtt csinálták meg ezen ársza
bályt, mert belátjuk, hogy javunkra van a hozott ár
szabály.

— Halálozás. Peti ik József nagytapolcsányi fiatal 
fodrász segéd, életének 17. évében hosszas szenvedés 
után jobb létre szenderült. Temetése f. hó 25-én folyt 
le nagy részvét mellett.

— Kirándulás. III. Kirándulás az 1486 m. ma
gas Gainára, a híres leányvásár helyére.

A két napos kirándulás költsége 28 korona. Ez 
összegben benfoglaltatik az útiköltség, étkezés, elszál
lásolás és a málha-hordás. (Minél kevesebbet belőle !)

Indulás Aradról: 24 én reggel 6 ó 21 p. a 
gyorsmotorral

Érkezés Nagyhalmágyra d. e. 9 ó. 59 p.
Ebéd a ..Szirbi-völgyben4* 12 ó. a kis vasút vég

állomásán.
Délután 3 órakor indulás a szerpentin utón a 

menházig. Itt vacsora és pihenés.
Másnap 25 én réggel 4 órakor felmenés a hegy

csúcsra, reggel 8 órakor reggeli a menházban.
D e 10 órakor a mángánbányák megtekintése. 

Innen kisvonattal le Nagyhalmágyra Ott 12 órakor 
ebéd

D u. 3 órakor indulás aradra, érkezés délután 
6 ó. 38 p.

T ö b b , m in t 4 0  n em  v eh e t ré s z t .
J e le n tk e z é s  a u g . 1 2 -é ig  v a g y  a z  a r a d i  T u r ts ta -  

e g y e s i i le t  { V ass  s z á l ló ), v a g y  a  r e n d e z ő -b iz o t ts á g h o z .
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— Nagykikinda. Lapunknak írják, hogy a nagy- 
kikindai fodrászok és borbélyok az általános országos 
mozgalomból, kifolyólag julius hó 30 án gyűlést tar
tanak, hogy a jelenleg alacsony üzleti áraikat mérsé
kelten felemeljék. Továbbá az üzleti nyitást és zárást 
szabályozzák, mint ahogy más városokban prosperál.

— Magyar fodrászok és borbélyok ünnep 
napja. Augésztus 21-én (hétfőn) az országos borbély 
és fodrász kongresszus első napján az országba min
den borbély és fodrász üzlet zárva lesz. Lapunk szer
szerkesztősége gondoskodik, hogy az ország összes 
lapjai átiratilag az országos mozgalmunkról tudomást 
szerezzen, hogy a nagyközönség tájékozva legyen.

— Jó bevásárlási forrás Felhívjuk szaktársaink 
figyelmét Lapunk mellékletén levő Nyíri Sándor fod
rász cikk kereskedő hirdetésére.

— Budapest. A borbély és fodrász ipar testület 
junius hó 30-án megtartott ülésükből kimondja az 
elöljáróság, hogy az aradi országos fodrász kongresz- 
szuson Miiller Károly elnökkel és Könyves Kálmán 
jegyzővel hivatalosan képviselteti magát. Továbbá az 
elnök jelenti, hogy az országos rokkant, nyugdíj stb. 
egyesület junius 29-én megalakult. Ezen intézmények 
hivatva lesznek a fodrász iparosok anyagi és erkölcsi 
támogatására és öreg napjaik gondatlan megélhetés 
biztosítására. Azért kéri az elöljáróság tagjait, hogy 
szeretettel karolják fel az eszmét s mentői nagyobb 
propogandát teremtsenek ez igazán nagyhorderejű 
ügynek.

Helyeslöleg tudomásul vétetett.
Napirend 3*ik pontjánál az elnök jelenti, hogy 

az elöljáróság és az aradi kiküldöttek között történt 
megegyezés és a félreértések kiegyenlítése után na
gyobb bizalommal tekinthetünk az aradi kongresszus 
elé. Bányász Henrik kiváló szaktársunk intelligenciája 
szaktudása, a helyzetnek alapos ismerése biztosíték 
arra, hogy az országos kongressus méltóságteljes és 
remélhetőleg eredményes lesz.

A borbély és fodrász segédek országos egyesüle
tét az aradi országos fodrász kongresszuson Zsivko- 
vics Ambrus az egyesület tiszteletbeli elnöke fogja 
képviselni, amelyen előfogja terjeszteni az ország se
gédeinek kívánságait. Az inditványok azonosok az 
aradi fodrász segédek indítványával. Továbbá, mivel a 
kongresszuson az egész ország borbély és fodrász 
segédjeinek érdekeiben kívánunk eljárni, az összes 
szaktársainkat csatlakozásra hívjuk fel és kérjük, hogy 
az aradiak által felállított kívánalmainkhoz való hozzá 
járulásnak egyesületünkhöz intézendő levélben minden 
szaktárs jelét adni szíveskedjék.

A felálitott kívánalmakhoz módosítást, indítványt 
vagy pótlást minden szaktárs részéről szívesen ve
szünk

A borbély és fodrász segédek országos egyesü
let igazgatóságának és választmányának 1911. évi ju
lius hó 18-án megtartott üléséből.

Központi iroda, Budapest IV. Szervita-tér 8.
Faltin János titkár. Gálfi István elnök.

Országos nagy fodrász kongresszusunk 
miatt (hétfőn)

M11 }> IX 8  z t u  s  í i l  - é  11
fodrász üzletünket 

egész nap zárva tartjuk.

Ajánljuk szaktársainknak a nagyközönség 
tajékoztatása végett egy ilyen fenti plakátot a 
kirakatba és egyet az üzletükbe elhelyezni. — 
A plakátok 30 cm. széles, 24 cm. magasságba 
darabját 10 fillérért portómentesen megküldi 
a „Fodrászok Lapja" kiadóhivatala Maros-Vá- 
sárhely, a mi bélyegekben is beküldhető.

Helvközvetitési rovat
J

a  F o d r á s z o k  L a p  já v a l
Az f,Ürcs helyek" vagy „Helyet keresők" hirdetési rovata elő
fizetőinknek díjtalan, nem előfizető mesterek 80 fillért, segédek 
és tanulók Í0V fillért fizetnek, amely előre beküldendő (esetleg 

bélyegben is.)

Üres helyek.
Fiatal fodrász segéd havi *20 korona fizetéssel és 

teljes ellátással felvétetik azonnal. A fodrász üzlet 2 
gyártelep között van, gyönyörű vidék. Óim Lénké Lajos 
fodrász, Sziuóbánya, vasgyár, Xógrád in.

Intelligens úri kiszolgáló, német nyelvet bíró 
fodrász segéd, aki az angol nyelvet óhajtaná meg
tanulni, augusztus 25-re felvétetik. Havi fizetés 20 
Márka és teljes ellátás, lakás Német ajánlatok 227 
Battorsea, Parkroad S. \V. London.

‘20—28 éves fodrász segéd, jó munkás azonnal 
felvétetik 20 korona havi fizetéssel és teljes ellátással, 
50 korona mellékesig jótállók. Olyan segéd, aki vidékre, 
klimatikus helyre óhajt menni, nagyon ajánlatos. Óim 
Singmund W'intergrün Turdossin, Árvamegye. Határszél.

Fiatal józan életű borbélysegéd, aki jól érti magát 
a munkában. 20 kor. havi fizetéssel felvétetik. Mellékes 
(50 koronáig, eim Jaklovszky .János (Ingvar.

23 éven felüli jó munkás fodrász segéd felvétetik 
azonnal. Fizetés 24 korona, mellékes 70 koronáig, koszt 
és lakás. Cim Oláh fflihály fodrász, Szatmár.

10 éven íelüli józan életű jó munkás fodrász 
segéd felvétetik állandó alkalmazásra, (.hm ( 'siszár 
Albert fodrász Maros-Vásárhely.

2 2 —2(5 éves jó munkás fodrász segéd állandó 
alkalmazásba felvétetik augusztus S-ra. Fizetés 30 K 
és ellátás. Cim Király István fodrász Torda, Főtér.

—0 — 21 éves jó munkás borbély segéd 20 korona 
havi fizetéssel es teljes ellátássá! állandó alkalmazásra 
felvétetik. «Jó gyönyörű vidék. Cim Kovács Zsigám* 
fodrász üzlet Sümeg, Zala megye.

Cserz? Mihály szegedi fodrász üzletébe 
azonnali belépésre kerestetik egy jó munkás 
fiatal fodrász segéd.

fiatal fodrász segéd, aki beszél magyarul, németül, 
románul, akár azonnali belépésre is fölvétetik. Fim 
Kotli (iergelv fodrász Segesvár, Erdély.
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JO éven lelüli borbély segéd azonnali belépésre 
felvétetik. Fizetés 20—20 koronáig1, teljes ellátás. Cím 
Kreszta Trajáu Batonya, Főtér.

I1 iatal jó két munkás fodrász segéd augusztus 7 re 
felvétetik, ( ’iin Máté Sándor fodrász-Számos-újvár, Főtér.

Keresek egy jó munkás borbély segédet augusztus 
1—10 ig való belépésre. Fizetés 20 korona s teljes 
ellátás. Óim Ernyes Ferenc Zonta,

20 éven felüli jó munkás borbély segéd felvétetik. 
Havi fizetés 20—28 korona. Óim Nemcgyei Károly 
fodrász, Yajdahuuyad.

Jó munkás borbély segéd 20 korona havi fizetéssel 
és teljes ellátással augusztus 15-érc felvétetik. Óim 
Szántó Albert fodrász l.ngvár.

Fiatal úri kiszolgáló fodrász segéd, kinek kedve 
vau a hajmunkát elsajátítani, állandó alkalmazásra fel 
vétetik. Német ajánlatok 11. Bartosch, Bázel Foldbergor- 
strasso 10 1 . Schwciz.

Fiatal fodrász segéd felvétetik havi 20 korona 
fizetéssel, teljes ellátással és 10 százalék a saját kere
setéből. Úti költség fele megtéríttetik. Klimatikus vidék. 
Óim Karajos István Szomolnokhuta, Szopós m.

20 - 22 éves jó munkás borbélysegéd állandó 
alkalmazást kaphat augusztus 10-re. A német nyelv is 
jó ha bírja, cim 'I' Wellman fodrász Beszterce, Erdély.

10 — 20 éves józan, előzékeny jó munkás borbély- 
segéd havi 20 korona fizetéssel és teljes ellátással fel
vétetik azonnal. Óim Szaaó István Kiskomárom, Zala 
megye.

Két jó munkás borbély segédet keresek azonnali 
belépésre kik bányatelepnél szeretnek dolgozni. Jó 
mellékkeresetről biztosítom, fizetés 20—24 korona. Cim 
A ragyau in  Száva Lonya-telep. Hunyod m.

Jó munkás fodrász segéd augusztus elejére fel
vétetik. Havi fizetés 20 — 32 korona és ellátás, vagy 
50 korona tix lizetés. Óim Hajnal Dezső fodrász Zsolna.

Fiatal fodrász segéd azonnali belépésre felvételik, 
fizetés megállapodás szerint. Óim Bak György fodrász 
K. Erdőd, Szatlunár m.

Fiatal jó munkás borbély segéd felvétetik. Óim 
Xyirsnvi György Püspökladány.

Intelligens jó munkás fodrász segéd felvétetik 
20—30 korona havi fizetéssel és teljes ellátással. Óim 
László Lajos fodrász Buziásfiirdő.

Egyes borbély segéd 24—30 korona lizctéssel és 
ellátással felvétetikugyanitt egy fiatal 1 0 -2 0  korona 
fizetéssel. Osakis állandó segéd ajánlkozzék. Óim Auspitz 
Dávid Balkany, Szabolcs m.

20—23 éves intelligens fodrász segéd, aki jobb 
fodrász üzletekben dolgozott és az úri kiszolgálásban 
jártas, felvétetik 24 korona havi fizetéssei és teljes 
ellátással. Óim Szokoly Illés fodrász Hátszeg, Erdély.

Fiatal intelligens fodrász segéd, gyors munkás 
állandó alkalmazásba felvétik. Német ajánlatok Biohárd 
Müller Innsbruck, Pradler-strasse 51.

Hódmezővásárhelyt 5 - 0  jó munkás borbélysegéd 
állandó alkalmazásra felvétetik. Valamennyi idősebb, 
pl. 24—25 évesek Ezen kereset segéd urak mind 
elsőrendű üzletekbe kellenek, akik ezen üzletekre reflek
tálnak, ajánlataikat Szász Ferenc fodrászhoz Hódmező
vásárhelyre irányítsák.

t Vyes, jóravalú, józan életii horbélysegéd azonnali 
belépésre felvétetik állandó alkalmazásba. Óim Theisz 
János borbély mester Búj város II. m., Szoboszlói ut.

Fiatal borbély segéd felvétetik azonnal. Fizetés 
20 korona és teljes ellátás. Cim Sticfel Gyula fodrász 
Nagymih ily.

7. oldal.
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Fiatal borbélysegéd 10 —20 korona fizetéssel és 
teljes ellátással felvétetik. Hctenkint egyszer kimenő, 
munkaidő reggel G-tól este 8-ig. 1 óra ebéd idő. Óim 
Kovács Károly fodrász Udvard, Komárom m.

Fiatal borbélysegéd felvétetik. Fizetés egyezség 
szerint és teljes ellátás. Magyar nyelven kiviül lehetőleg 
a német és tót nyelvet is bírja. Óira Dobrotka Lajos 
f o d r á s z, Körmöcbánya.

Idősebb intelligens úri kiszolgáló segéd felvétetik 
azonnal. Az üzlet úri vendégek által látogatott. Havi 
fizetés lix 50—00 korona, mellékes 80 — 00 korona 
közt váltakozik. Ajánlatokat zárt levélben kérem. Cim 
Szubert Péter fodrász Temesvár, Belváros, Szentgyürgy- 
tóren.

Egy jó megjelenésű és feltétlen jó munkás fodrász 
segéd felvétetik. Magyar német nyelv szükséges, fizetés 
70 korona, egy hóig mint kisegítő, majd egy hó után 
mint állandó sogéd 50 K fix fizetés és lakás, belépés 
azonnal is lehet. Óim Kiizen Ferenc fodrász Kassa, . 
Fő-utca 108.

18—24 éves jó megjelenésű fodrász segédet fel
veszek. augusztus 10 éré. Fizetés- 55 K fix és a mellé
kes, lakás Magyar és román nyelv megkivántatik. Cim 
Horváth Kálmán Naszód, Eidély

2 0 —25 éves úri kiszolgáló gyors munkás borbély 
segéd felvétetik, német nyelv tudása megkivántatik. 
Havi fizetés 80 — 85 korona. Ajánlatok Joscf Schich 
Bozeu

Fiatal jó borbély segéd, ki több ideig szeret egy 
helyen dolgozni, felvétetik augusztus 15-re. Fizetést 
többet adok, mint az előző üzletekben volt. Cim Molnár 
Albert Székelykeresztur.

Jó munkás fodrász segéd felvétetik azonnal. F ize
tés 2 0 —24 korona. Csakis állandó segédre reflektálok, 
útiköltség 0 hónap után megtérítve. Cim ifj. Baky 
Sándor fodrász Tab, Somogy m.

IS -20 éves józan életű intelligens, jó munkás 
borbély segéd augusztus 25-től kezdve felvétetik. 
Fizetés érdeme szerint, az üzlet úri vendégek által 
látogatott Csakis olyan segéd ajánlkozzon, akinek 
szándékában van hosszabb időt tölteni egy helyen. Cim 
Wesztermayer János fodrász, Facset, Krassószürény 
megye.

Fiatal jó munkás borbély sogéd akár azonnali 
belépésre is felvétetik Fizetés 20 korona és teljes 
ellátás. Cim Dörnor Mihály borbély mester Maros-Vásár
hely, Kossuth Lajos-utca.

20—25 éves jó munkás fodrász segéd azonnali 
belépésre Íelvétetik. Fizetés érdem szerint, cim Jancsó 
Ferenc Kézdivásárhely, Erdély.

Fiatal borbélysegéd havi 20 korona fizetéssel és 
reggeli, ebéd, lakás javadalmazással azonnal felvétetik. 
Mellékes a szorgalmas munkától függ. Cim Tóth 
Károly borbély Komárom.

17 — 18 éves borbély segéd állandó alkalmazásra 
felvétetik, havi fizetés 18—20 korona, reggeli, ebéd, 
vacsora és lakás. Cim Major János Szabadszállás, 
Pest megye.

20 éven felüli jó munkás fodrász segéd 2,0 kor. 
fizetéssel és teljes ellátással felvétetik, mellékes 70 
korona. Magyar, német, románnyelv bírása megkiván- 
tatik. Azonnal beléphet. Cím Wenctha Mátyás fodrász 
Sziisz város.

20 éven felüli borbély segéd azonnal felvétetik 
20—20 korona fizetéssel és teljes ellátással. Egy pár 
úri vendég kijárással. Óim Kreszta Trajáu Battonya, 
Főtér.
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Fiatal jó munkás borbély sokéit azonnal felvétetik 
havi 20 korona fizetéssel és teljes ellátással. Óim 
Sándor István Poroszló.

22 éven felüli fodrász segéd azonnali belépésre 
felvétetik. Havi fizetés 2S korona és ellátás, mellékes 
SÖ korona. Fim Wild Tamás fodrász Nagyenycd.

Egy 20—25 éves. jómegjélenésii, szolid és ki
váló jó munkás fodrász segéd állaiió alkamazást nyer
het. Havi kereset 100 -1 2 0  korona. Csak feltétlen jó 
munkások ajánlatát kérem. Tőkés Károly Marosvásár- 
helyit.

Ivét fiatal borbél}7 segéd augusztus 12 -ro felvéte
tik. Fizetés érdem szerint, a német nyelv könnyen el 
sajátítható. Cim Peffer Frigyes fodrász Szászrégen.

Egész fiatal borbély segéd, tisztaság és remi- 
szerető, 10 korona havi fizetéssel és teljes ellátással 
felvétetik. Cim Kácz Lajos borbély Lotenye (Zala m.)

Fiatal borbély segéd, aki állandó alkalmazásra 
reflektál, felvétetik. Cim Kiss Aladár fodrász, Maros- 
vásárhely tt.

Fiatal borbély segéd állandó alkalmazásra fel
vétetik, havi fizetés 14 korona és teljes ellátás. Ifj. 
Blati Péter Solt vad kert.

18 éven felüli borbély segéd, ki a német nyelvet 
is búja felvétetik azonnali belépésre, jó fizetéssel. Sür- 
gönyi ajánlatot kérek. Cim Heniny fodrász Szentágota.

Mindazon fodrász és borbély segéd urak, 
kik tanulmányozás céljából külföldre óhajtanak 
üzletbe jutni, azoknak külföldi üresedések cimti 
külön kivonatunkat, a mely megjelenik pon
tosan minden hó 5-én és 20-án, 50 fillér bé
lyeg ellenében a „Fodrászok Lapja" kiadó- 
hivatala Maros Vásárhelyt megküldi.

Helyet keresők.
19 éves borbély segéd, úri borbély üzletbe ajálkozik 

augusztus 15. belépésre. Szives ajánlatokat Cservcnák József 
fodrász segéd Nyíregyháza Sarkantyú u. 28. kérek.

Egy 24 éves, jó munkás borbély segéd keres e hó 10-ére 
(esetleg hamarabb) alkalmazást. Kgy elsőrendű üzletbe Beszel 
magyarul, románul és némi keveset németül, fizetést és mel
lék jövedelem megjelölésével. Cim Zöld János fodrász segéd 
Gvoma Berényi itt 814.

22 éves, jó munkás borbély segéd, aki jobb üzletekben 
dolgozott, keres állandó alkalmazást. Cim Blanár Béla fodrász 
seged Budapest, Konti u. 24. II. em. Iá.

Most felszabadult, fiatal fodrász segéd keres augusztus 
(i-ra alkalmazást. Cim Schvab Antal fodrász Trcncsén Torony ut.

25 éves, jó munkás borbély segéd, aki ezideig a legjobb 
üzletekben volt alkalmazva, huj inunk át is csinál, ajánlkozik 
augusztus 18-ra bárhova, beszél magyarul, németül és horvátul. 
Cim Rotkovies Vladimir fodrász segéd Kaposvár, Berzsenyi 
utca 20.

Fiatal, jó megjelenésű, ügyesnek mondott borbély segéd 
keres vidéki jobb üzletbe alkalmazást. Cim llajuos Dezsői bor
bély segéd Szerenes, Rákóczi ut (»8.

19 éves, szolid jó munkás borbély segéd keres azonnal1 
belépésre alkalmazást. Kovács György borbélysegéd, Bácsgvula 
falva, Hunyadi Mátyás-utca 20.

28 éves intelligens segéd keres állandó alkalmazást szepl. 
1-ére jobb fodrász üzletbe. Lehetőleg teljes ellátással Csakis 
állandó üzletre reflektál. Jelenlegi alkalmazási idő 2' 4 év Szives 
ajánlatokat augusztus 15-ére zári levélben kérem. Bányai Xsig- 
mond iodrász segéd. Nagykároly, gróf K. Cv.-tér 12. sz.

15. szám.
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Jülius hó 1-én felszabadult jó megjelenésű borbélysegéd 
keres azonnali belépésre alkalmazást. Hajlandó 10 koronaőrt 
és ellátásért üzletbe belépni. Cim Blasberger Sándor borbély
segéd Abaujszántó.

82 éves intelligens, jó megjelenésű józan és pontos kóte 
lesség teljesítő fiatal fodrász segéd, ki jelenleg üzletvezető, keres 
oly alkalmazást, hol évekig maradhat. Fizetési igénye 80 korona, 
vacsora ellátással. Elmegy üzletvezetőnek is. Csak jó főnökre 
reflektál, Elekes Ltván fodrász-üzletvezető, Zsibó.

18 éves fiatal kezdő borbély segéd keres egy kisebb 
üzletbe állandó alkalmazást, mezővárosba is elmegy. Cim Monos
torán István borbély segéd Dós, Kálvár.a-tér 8.

27 éves jó munkás, intelligens, úri kiszolgáló fodrász segéd 
ki jobb üzletekben volt alkalmazva, keres lehetőleg felvidéki 
városban jobb üzletben alkalmazást, beszél magyarul, németül 
és keveset tótul. Szeretne oly üzletbe jutni, ahol hosszabb ideig 
dolgozhatna. A köpölyüzést is érti, belépne az akceptálásától 
számítolt 8 napra, mely 8 napot jelenlegi helyén felmondásban 
kellene kitölteni. Szives megkereséseket a lizetés és mellék
jövedelem megjelölésével kér Weszelák László fodrász segéd, 
Esztergom, Kudnay Sándo'-tér 8.

Borbély segéd, ki jobb üzletekben dolgozott, állandó alkah 
mazást keres azonnali belépésre. Cim Gcre A inrás Debrecen 
Csapó-kert, Kinizsi-utca 21.

Fiatal borbély segéd, ki a munkában teljesen jártas, egy 
jobb üzletbe állandó alkalmazásra hajlandó belépni. Cim Pataki 
Miklós fodrász segéd Szolnok, Gorové-u.. Horánszky-ház.

2(> éves intelligens fodrász segéd, aki jobb üzletekben 
dolgozott a vidéken és a fővárosban, keres augusztus ltí-ára 
Temesvárt lehetőleg jobb üzletbe alku mazást. Cim Csenni Géza 
fodrász segéd Budapest, VII. Alsó-erdősor 5, 1. em. 17.

Kél 21 éves intő ligens jó munkás fodrász-segéd keres 
azonnali vagy későbbi belépésre egy üzletbe alkalmazást. Szives 
ajánlatokat Szűcs Ferenc fodrász segéd címére Budapest, Szi\ - 
utca 54, házmesternél.

SZ A KTÁRS AIN KI IÜZ.
Tisztelettel kérjük szaktársainkat, hogy 

lapunkat mentői szélesebb körben terjesszék, 
mert lapunk utján megindított mozgalmunk 
csak úgy lesz eredményes, ha az országban 
minden szaktárs tudomást szerez minden moz
zanatunkról. Lapunk előfizetését azért tettük 
oly olcsóvá, hogy minden fodrász mester és 
segéd könnyen megrendelhesse. — Előfizetési 
ára egész évre 6 korona, félévre 3 korona, 
negyedévre L50 korona. Minden pénzkülde
mény a .Fodrászok Lapja* kiadóhivatalához 
Maros-Vásárhelyre küldendő.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
L. D. Tiszaroff. Becses kéziratját örömmel vet

tük és azt alkalomadtán közölni fogjuk.
Érdeklődőknek. Az aradi országos fodrász és 

borbély kongresszus gondoskodni fog, hogy egy orszá
gos végrehajtó bizottság alakuljon, hogy a kongresszus 
határozatai ne csak papíron maradjanak, hanem azok 
mielőbb megvalósuljanak.

b. r. Kassa. Névtelen levelekre nem reflektálunk.
Sz. I. Marienbad. Szives megemlékezését kö

szönjük.
S L. Lonya-telep. A zsilvölgyi szaktársak tud- 

tunkkal még semminemű mozgalmat nem indítottak, 
ígértet várni fogjuk.

Nagyszalonta Ny literüket nem tartjuk ildomos
nak leközölni már azért sem, mert a jelzett indítvány 
felett az országos fodrász kongresszus fog határozni.

FODRÁSZOK LAPJA
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F. U. Budapest. Micsoda hazugság az, amit 
Önök állítanak lapunkról, még ellenségünk sem állít
hatja, hogy egyéni érdekek szolgálatában állanánk. 
Lapunk ezután is megy függetlenül a maga egyenes 
utján, mely ut igaz, helyes es fodrász ipari érdekeket 
üdvözítő. Legyenek megnyugodva és ne féltékenyked- 
jenek, mert mi vidéki fodrászáru-raktárt külön nem 
óhajtunk felállítani. De arra figyelmeztetjük, hogy akik 
utunkba állanának és szán-szándékkal megakarják ha
misítani a köztudatot, azokkal úgy fogunk elbánni, mint 
ahogy kell a hitvány árulókkal. Ezzel befejeztük mon
dani valónkat, mert seft véget nem fogunk pole
mizálni, legkevésbé Defter ur kedvéért.

E L Ő F I Z E T Ő I N K H E Z .
Tisztelettel kérjük azon előfizetőket, kiknek 

lejárt az előfizetésük, a küldött postautalványon 
szíveskedjenek azt megújítani, nehogy a postai 
szétküldésnél fennakadás legyen.

ELEGÁNS FODRÁSZ ÜZLET fényesebb be
rendezéssel 120 frt. évi boltbér és 130—150 
frt. havi bevétel, ami egy kezdetleges tanuló 
segítségével kánnyen megkereshető. Segéd 
nélkül ez üzletnek nagy jövője van. Családi 
ügyek miatt 600 írtért, azaz ezerkétszáz koro
náért azonnal átadó. Bővebb felvilágosítást 
Wigh József címre, Szent Anna utca 4 Nagyvárad.

EGY JÓ MENETELŐ borbély üzlet egy 8 falu
ból álló nagy községben a hol van 2 nagy 
gőzfürész-gyár. 1 Papir-gyár, 1 Tégla-gyár, 1 
mümalom, 3 Takarékpénztár stb. inteligerís és 
vegyes vendégkörrel, hetivásár és országos
vásárral, nagy vállalatokkal. Az üzlet évi bére 
132 korona. Évi bevétel 3 400 korona; tualet- 
tel 400 forint készpénzért eladó. Közel Bukovi
nához, az illető meggazdagodás miatt hagy fel üz
letivel. Cim lapunk kiadóhivatalában megtudható

30 ÉV ÓTA FENNÁLÓ fodrász és borbély 
üzlet röktön eladó. P e t k a ,  V á r p a l o t a .

BORBÉLY ÜZLET, egyedül álló, nagy község
ben a környéken nincs borbély és főhercegi 
kastély van. Biztos megélhetés. Sürgősen eladó 
400 forintér. Cim lapunk kiadóhivatalában meg
tudható.

KERESEK OKTÓBER 1 egy jó menetelü fod
rász üzletet mngvételre, mivel akkor a katona
ságtól kikerülök. Cim: Jerm Lajos szakasz
vezető Igló, honvéd laktanya.

ERDÉLYBEN egy szász mezővárosban egye
dül álló fodrász üzlet más válalat miatt eladó. 
Bolt és lakbér 100 korona egy évre. Biztos 
megélhetés. Czime lapunk kiadóhivatalában.

KOLOZSVÁRT egy jó hírnévnek elismert, biz
tos jómenetelü úri és iparos vendégek által lá
togatott fodrász üzlet 140 —150 frt. havi biztos 
bevétellel, melynek erős szerződése még 5 évre 
szól, évi bére csekély 240 frt. lakással együtt. 
Készpénz 600 frtér hazamenetel miatt azonnal, 
avagy szeptember 15 éré eladó. Czim: Ludvig 
Antal fodrász Kolozsvárt, Heltai-utcza 26 szám.

A DUNÁNTÚL Veszprém-megye nagyobb vá
rosában egy elsőrendű borbély és fodrász 
üzlet a város fő és legszebb helyén 12 év óta 
fönnáll, családi okok miatt 3000 koronáért 
azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalában meg
tudható.

F
é n y e s e n  b e r e n d e z e t t  elsőrangú

úri fodrászterem Erdély egyik szab. kir. 
városának Főterén, jól bevezetett illatszer 
és pipere cikk eladással. Csakis jobb 
vendégektől látogatva. Csekély évi ház

bérrel, az üzlettőli visszavonulás miatt készpénz 
fizetés mellett eladó. Állandóan két segéd alkal
mazva. Az 19 0 évi összforgalom 8500 korona 
Cim a kiadóhivatalban megtudható.

ELADÓ FODRÁSZ-ÜZLET. Egy jó for
galmú, — 38.000 lakossal bíró vidéki vá
rosban — fodrász-üzlet olcsó házbárrel, 
300 korona havi bevétellel, 3 évi bolt szer
ződéssel, megegyező föltételes árakkal 
azonnal eladó. — Értekezni lehet Árvay 
Istvánnal, Szatmár.

FI ADíl Aradon a vasL,t meIletíi legforgal- 
LLnUU, masabb főúton egy 15 év óta fenn
álló borbély és fodrász üzlet teljes berendezés
sel és felszereléssel 1000 korona vételárért 
azonnal eladó. Cim: Licker Ferencz, Arad.

S  r o r n n i  0 0 0 0 0 &'4  L n L U L  I I remek, akt Lj: 
’y  fényképeket, remek modellekkel, minta ^  
\H küldeményt 3 korona beküldése után 
4*1 küld: ^
£ j  Tobík Bela, ^bbazia Villa Zár. p
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Különlegesség 36 különböző számban és 6 
nagyságban, működésben zajtalan.

Utolérhetetlen minőségben, minden egyes da
rab jótállás mellett, 250 különböző számban, 
minden szélességben és 8 féle köszörülésre 

előállítható.
Kaphatók minden nagyobb fodrászati cikkek 
elárusító helyén nagybani kés üzletekben, a 
hol nem szerezhetők be, szívesen vesz fel

utánrendeléseket
H u g ó  K ö l l e r ,
borotva-gyár Solingen 5. 

Gyári lerakat Leipzig.

F o d rá s zo k  é s  b o r b é ly o k

g i e m i i i
Tisztelettel értesítem a fodrász s borbély urakat,

S  , S t T s“  m ÉöszíM Idét
nyitottam. Főelvem oda irányul, hogy tisztelt meg- 
rendelő.tn megbízásait a legmesszebbmenő igé
nyeknek' megfelelően teljesítsem. Kiemelendő az 
általam meghonosítandó negyed homorúra való 
köszörülés, az úgynevezett MAGYAR ÉL. (Majd
nem testvér a francia éllel). A hajvágó ollók, haj- 
és s^akállvágó gépek szintén a technika legújabb 
vívmányai szerint lesznek köszörülve. Tessék egy 
próbarendelést tenni s kezeskedem arról, hogy 
igényeit kifogom .*. J ljffn n  lln fn | müköszö- 
elégíteni. Tisztelettel UlIflUll H llllli rüs villa
mos üzemmel Nagyszeben. Mindenféle acéláru 

kapható. Javítás 4 nap alatt.

Hirdessünk a „FODRÁSZOK LAPJÁ“- 
ban, mert az országban mindenütt ol
vassák szaktársaink ezen elterjedt szak
lapunkat.

I  s g a p j a a a g y á r a  ^ © s a p r é i a a .  -j
g  Sürgöny cim : Pillitz Fia Veszprém. Alapittatott 1856 . — Kiállításon kitüntetve. — Sfi : ......™  • P
m  k
^  R  f \  1 F\r~ T ' N  I horoíva szaPPannak az a tulajdonsága, hogy erős, tiszta 
g|g , ,  1 U / 1 L l  \ 1 I i I zsírtartalmánál fogva az arcon nem szárad. Használnál

pedig kellemes, üde és a szakállat hamar puhítja £

H l Azon fodrász, ki egyszer a „ B a la to n i"  borotváló |
m* szappannal dolgozott, örömmel fogja tovább is hasz- J
|H  nálni üzletében. Mert azon kellemes helyzetbe jut, ^
fáj hogy borotvájának éle nem romlik és a vendégei £
§§| örömest fogadják. -----------------  £
B  „  fi

CD □  I O  ( \ I  I borotváló szappannak 5 kilogrammos posta csomagját £
M L J i  \ L /  \ I l i l  5  k o ro n á é rt utánvétellel bármely állomásra (Mag)ar- fi

' 5̂ országon) p o rtó m e n te se n  szállítjuk. Megrendelhető P illitz  D á vid  és F ia  s za p p a n - £ 
B  pangyáraV e s zp ré m . fi
m  fimmmmmm mamám mmmm y y  y  y  y  y  y  v  y  y  y y y y y y  y  y  y  a *
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Mindazon előfizetők, a kik óhajtják a 
„I odrász Naptárt", 40 fillér postabéiyegeilené- 
ben megküldi portómentesen a „Fodrászok 
Lapja" kiadóhivatala Marosvásárhelytt.

Opalin Shampoing-Bayrum
„Le Roya l“

védjegygyei a legjobb lemosószer. Vigyázat a törv. 
véd. „Opalin“ védjegyre. Megszünteti a korpa- 
képződést, meggátolja a hajhullást és előmozdítja 

a hajnövést.

készítője Kecskeméti Sándor
Ternervár 43. Fodrász-kellék szaküzlet. Kérje az 
1910. évre szóló katalógusom jubileumi kiadását.

W W W  W W 9F ¥  w  w  w w  ̂

kap mindenki e g y 
pompás, szórakoztató
g r a m o f o n t ,
ha 10 darab saját Ízlés 
szerint kiválasztható 
hanglemezt 20 írtért 
vásárol. Okvetlen kér
jen bővebbjfelvilágosi- 
tást az ingyen rend

szerről.

reklám ára csak 8 korona.

10 billentyűs, 
szabadalmazott 
n i kke l  sarok
védőkkel,

3 hangváltóval ČLO !k:

dupla fúvó és 
kapcsolókkal, 
hatalmas or
gona hanggal,

Wagner a Hangszer Király-nál
Budapest József-körut 15.

Humoros hangszer-naptár ingyen. —:— Hivatkozzon 
ezen lapra é< megrendeléseknél ajándékot kap.

M e t a l s ,
Első villanyerőre berendezett borotva homorú 

müköszörüldéje Wien (Bécs), Hohenstauíengasse 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- 
t'éle 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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Mély tisztelettel hívom fel a t. Szaktársak figyelmét az általam feltalált és mindig sikerrel alkalmazott
I Hajmoly (herpenstonsurans) elleni szeremre. I |

Ezen veszedelmes élősdi a haj, bajusz és szem
öldök legveszedelmesebb ellensége, nagyon rövid 
idő alatt irtóztató förtelmes pusztítást visz végbe 
és a haj hagymát úgy kipusztitja. hogy ott többé 
haj nem nő, azért, ha m. t. kartárs ur vendégé
nek hajzatában egy lencse nagyságú üres részt 
vesz észre, haladéktalanul akadályozza meg an
nak tovább terjedését, mert rövid nehány nap 
alatt — a fenti arcképen látható irtóztató 
pusztítást fogja tapasztalni. Bátran merem ál
lítani, hogy szerem nem humbug és az egyedüli 
ezen veszedelmes, most nagyon terjedőben levő 
hajbetegség ellen, olyan haj moly betegséget gyó
gyítottam meg, melyet nagytudásu egyének nem 
tudtak meggyógyítani.

Elismerő levél .
Ilajmoly elleni szeréi teljes sikerrel lmsználtam, amiért 

elismerésemet es köszönotemet fejezem ki Unnék.
Szén Igái, (Veszprém in.) 1U10. aug. 27. Kuni// Arnold,

takarékp. ig.
Ks több száz elismerő

E g y  ü v e g  á r a  4  k o r o n a .


