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Felelős szerkesztő és laptulajdonos Kőnig Károly fodrász. Megjelenik minden hó l-én és 15-én

Szaktársaink figyelmébe.
Sokszor olvastam a Fodrászok Lapjában 

a fodrászipar fejlesztésére vonatkozó terveket, 
hogy milyen módon lehetne elsajátítani a hölgy
fodrászatot és a hajmunkát.

Én két hónapig Wienben voltam, persze 
ott is most rosszak a viszonyok, hogy ne 
mondjam, rosszabbak, mint Budapesten. Iga
zában, ha nálunk a kollegiális együttérzés va
lamennyire is meglenne, hát nem volna okunk 
egyáltalán panaszra. Wienben megismerkedtem 
egy pár kollegával, kiknek üzletében egy pár 
fénykép megragadta figyelmemet, tudniillik 
csoportképek voltak. Megmagyarázta annak 
jelentőségét, hogy azokat a napokat ezekkel a 
kollegákkal mit eltöltött, a legkellemesebb nap
jai közé számítja. Persze, azután megmagya
rázta, hogy nyáron Wienben csendes volt min
den, az üzletekben kevés volt a munka és ő 
kiment vidékre, hajmunkát tanítani. Akkor még 
segéd volt. Belépett egy pár hónapra üzletbe. 
Esténként pedig úgy a mestereket, mint a se
gédeket hajmunkára, a női haj feltüzésére, ma- 
nikürözésre stb. tanította.

A tanítványok maguk között úgy intézték 
a dolgot, hogy a rendes havi díjon kivtil még 
szép mellékese is volt s igy ő is jól jött ki s 
azok is olcsón jutottak tanuláshoz.

Mert például tegyük fel, ha nálunk egy 
segéd tanulni akar, annak is sok pénzébe ke
rül. De egy vidéki mester jöjjön fel Budapestre 
hat hétre, ahhoz egy pár száz korona kell és 
az esetleges üzleti mulasztás, tehát ugyebár 
sok, mert bizony, különösen a családosoknál, 
e finánciális részben nincs nagy bőség.

De úgy, mint az osztrák szaktársak csi
nálják, azt nálunk is lehetne. Célszerű volna 
például, ha a fővárosból kimenne vidékre és 
belépne egy úri üzletbe egy kollega, a ki tud 
hajmunkát és fésülni, manikiizözni stb., estén
ként 2 - 3  hónapig tanítana, hát én azt hiszem, 
igy már tudnánk magunk között is gyakorolni és 
gyakorlattal előbbre menni a fésülésben és a 
hajmunkában. Ez alig kerülne csekély áldozatba 
és mégis nagyot könnyítene a helyzeten, mert 
hiába, haladni kell.

Sambula József\ Budapest. 
*

A fenti nagyszerű eszme megvalósítását nem 
tartjuk nehéznek. Sőt könnyen kivihetőnek tartjuk. — 
Éppen ezért ajánljuk, hogy oly nagyobb városokban, 
hol a munkaadók az alkalmazottakkal karöltve, vagy 
a nélkül csoportosulva, a jelentkezők száma a 15—20 
vagy ennnél többet is meghaladja, csekély áldozattal 
megcsinálhatják a szaktanfolyamot.

Mi részünkről a legnagyobb szeretettel felkarol
juk az ügyet és az ilyen csoportok jelentkezésére ok
tatókat fogunk találni lapunkban való hirdetése révén, 
melyet teljesen díjtalanul eszközlünk. Csak szaktársa
inkon van a sor. Haladni muszáj, ha élni akarunk.

Fodrász szakirodalom.
Ezennel felkérem szaktársaimat, hogy akár egy 

levelezőlapon is, az év őszén megjelenő „Fodrászok 
tankönyvéire előfizetni méltóztassanak.

A könyv megjelenése után 3 korona lesz, a már 
most előfizetők 2 koronát fizetnek, a könyv kézhez 
vétele után.

A megjelenő könyv példány számának célja 
érdekében kérem mielőbb megrendelésüket.

Szaktársi üdvözlettel
Bányász Henrik 

fodrász mester 
Arad.
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Shampoó használata.
Igaz ugyan, hogy a sámpő por használata csak 

a női fodrászatot érdekli, de azért mégis szükségesnek 
találtuk a por használati módját közölni olvasóinkkal. 
A durva hajnak sokszor maguk a hölgyek az okozói. 
A helytelen módon való fésülés által durva a haj. A 
túlságos sok fésülés is durvítja a hajat.

A sámpó por használata finomítja a női hajat. 
De hogyan járjunk el a hajmosásnál? Először jól ki 
kell fésülni a hajat és jól megkefélni. Akkor visszük a 
mosdó készülék elé. A mosdó tálat lágy meleg vízzel 
megtöltjük és megnedvesitjiik az egész hajat. Akkor 
teszünk bele felmelegitett sámpó port, mert hidegen 
kellemetlen a főre.

Most egy kis fejbedörzsölést alkalmazunk a hom
loktól le a nyakig. Előbb azonban az egészet be sámpó 
porozzuk. Semmiesetre sem szabad a nőt nedves fővel 
eleresztenünk. A sámpó por takarítja és tisztítja a hajat. 
Vigyázzunk arra is, hogy a sámpó pornak az a szo
kása, ha sokáig áll használat nélkül, rossz szagöt kap. 
Használati utasítása ez: a sámpó por pakkot felbontjuk, 
egy tized részét kivesszük, ez elég egy fejmosáshoz, 
egy üvegbe tesszük, forró vizet töltünk reá. E por 
azonnal feloldódik. Nagyon sok habja van. Emellett 
szükséges szappan használat is.

A haj természetes hállamosításáról.
— Ondulatió. —

(Folytatás.)
Az ondulatió mind nagyobb térfoglalásáról na

ponta meggyőződhetünk. Nem állunk azonban e tény 
előtt magyarázat nélkül, hiszen ha csak azt az egy 
bizonyítékot hozom föl, hogy hölgyeink ondulált haj
ban előnyösebbekké tehetik megjelenésüket, ondulált 
hajjal jobban tudnak fésülködni, már is megfeleltem.

Már előbbi cikkem illusztrálására König, lapunk 
szerkesztője, költséget nem kiméivé, gyönyörű rajzokat 
adott. Ezek a rajzok magyarázó szó nélkül ismertetik 
e művészi sütés előállításának minden mozzanatát. 
Ajánlom az igen tisztelt olvasónak, hogy tegye alapos 
tanulmány tárgyává ezeket a rajzokat.

Ezen rajzok tanítása alapján fogjanak a próbál
gatáshoz, a kísérletezéshez. A gyakorlat folyamán 
elért eredményeket hasonlítsák össze a rajzokkal. Min
den esetre lelkiismeretes tanító sokkal rövidebb idő 
alatt eredményhez vezet és mint örvendetes eseményt 
itt is feljegyzésre méltónak találtam; s ez : hogy 
szaklapunk hiradásii. révén itt is, ott is ajánlkoznak 
szaktársaink tanítani.

Igen nagyjelentőségű tény ez, annál is nagyobb, 
mert teljes bizonysággal állíthatom, hogy a modern 
fodrász, a jövő fodrásza ondulátió nélkül el sem 
képzelhető. Jelenleg rajzainkban az ondulátió folytatá
sát mutatjuk be. Mint sarkalatos eljárási elvet emlí
tem fel, ha ugyanis egy hajrész onduiálását befejez
tük, úgy haladjunk tovább, hogy akkor amikor uj 
hajrészt választunk le, az előző már ondulált hajból 
hozzá fésülünk egy keveset, úgy hogy ezzel a további 
hullámok irányítását lehetővé tesszük.

Rajzaink szépen mutatják, miként ondulálunk a 
nyaki részben. Helyén valónak találom megemlíteni, 
hogy miként már előbbi cikkemben jeleztem az ondu
látió ismertetését egészen Marcelnek, a kiváló feltalá
lónak intenziói szerint vezetem. Ma, amikor az elől 
lefésült hajviselet az általános divat, az ondulátió ki
zárólagosan a választék körül aktuális. Az ondulátió 
azonban mégis örök marad és ha a divat változás a 
frizurát is még oly szélsőséges változásoknak veti alá, 
az ondulátió örök érvényű találmány marad. Ondulátió 
nélkül nem bír meglenni az a nő, aki egyszer ehhez 
hozzá szokott; s a mostani uj tavaszi kalapok meg 
egyszerűen megkövetelik az ondulált hajat, vagy az
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ondulált fürtöt. A rövid és rossz téli saison nekünk 
fodrászoknak határozottan egy igen jó tavaszi és 
nyári divatot igér. Ragadjuk meg, aknázzuk ki a kí
nálkozó alkalmat.

Aki még nem tud ondulálni, ragadjon meg min
den alkalmat, hogy ezen művészi sütést elsajátíthassa. 
Tapasztalásból tudom, hiszen magam is már régebben 
eredményesen tanítok, hogy helyes vezetéssel, igen 
rövid idő alatt már szép eredményeket lehet föl
mutatni. Ezzel is csak erősíteni akarom azon propa
gandát, ezzel is csak erősíteni, bizonyítani akarom, 
hogy e művészi sütés korántsem oly boszorkányos 
mesterség, mint ahogy azt a nem ondulálók elképzelik.

meg szokják hajukat ondulálni, épp oly kevéssé 
mondanak le róla, mint a borotválkozásról férfi ven
dégeink. Már pedig ha még azt említem föl, hogy 
borotválkozni ami a legnagyobb ellenségünkkel, a gi* 
lettel is lehet, ondulálni azonban önmagát senki sem 
tudja, ismételten csak azt hangsúlyozhatom : tanuljunk 
ondulálni.

Bányász Henrik.

A FO D RÁ SZO K  LAPJA
minden hónapban kétszer végig járja az egész 
országot, eljut minden városba, minden oly 
faluba, a hol csak egy fodrász üzlet is van. 

Körülbelül
ötezer borbély és fodrásznak  

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

detésnek mindig eredménye van.

Vl-ik évi jelentése
az Országos Borbély- és Fodrász Áruraktár* 
Takarék- és Hitelszövetkezet igazgatóságának 

az 1912-ik üzletévről.

Fenti szövetkezet március 30-án tartotta meg rendes 
közgyűlését. A negyedik üzletévről beszámolva, öröm
mel jelenti, hogy fokozott tevékenységgel és gyáruk ki
tűnő termelő képességének segítségével sikerült üzletkö
rüket tetemesen megnagyobbítani és szép eredményt 
elérni. Részletes jelentésük a következő:

Tagállomány: Volt 1911. december 3l-én 1905 
tag 2523 darab 20 korona névéitékii üzletrészjegy jegy
zésével. Az üzletév folyamán belépett 217 tag 342 
üzletrészjegy jegyzésével. Együtt tehát 2122 tag 2865 
üzletrészjegygyel.

Üzletrészjegytőke: A jegyzett üzletrészjegyek értéke 
57.300 kor. Befizetve lett 1911. évi december 31-ig 
21.706 kor. 70. fill. Az elmúlt üzletév folyamán befi
zetve lett 3083 kor. 07 fill. Összesen 24.789 kor. 77 fill. 
Visszafizettetett 153 kor. 50 fill. tőkemaradvány 24.789 
kor. 77 fill.

Takarékbetétek: Betétállomány 1911. év december 
31-én 13.104 kor. 01 fill. Betétek a múlt üzletévfolya
mán 5009 kor. 69 fill. Összesen 18.113 kor. 70 fill. 
Kivétel 5460 kor. 82 fill. Betétmaradvány az üzletév 
végével 12.652 kor. 88 fill.

Áruhitel és kölcsön: Tőkemararadvány volt 1911. 
év december 31 én 9624 kor. 89 fill. Folyósittatott az 
év folyamán 14.206 kor. 33 fill. Visszafizettetett 8099 
kor. 91 fill. Tőkemaradvány 15.730 kor 81 fill.

Áruraktárosztály : Áruraktáron volt 1911. év decem • 
bér 31-én 27.328 kor. 96 fill. Bevásárolva lett az év 
folyamán 118.589 kor. 38 fill. Összesen 145.918 kor. 
34 fill. Eladott áruk 126.502 kor. 68 fill. Raktáron levő 
áruk az év végével 32 071 kor. 43 fill.

Árugyártási osztály: Szövetkezetük kis gyára a 
múlt üzletévben a közkedveltségnek örvendő többfajta 
újabb illat és kozmetikai árucikket termelt és hozot 
forgalomba.

Fodrászüzleti fehérneműt kölcsönző és tisztán- 
tartó osztály: Ezen üzletág fehérneműit az üzletév 
folyamán 872 tag vette igénybe.

Üzleti berendezéseket épitő osztály: Alig egy éve, 
hogy ezen üzletágat megkezdték s e téren máris általá
nos elismeréssel találkoztak, mert szövetkezetük ezen 
osztálya a legjobb minőségben sokkal olcsóbb árban 
készített el üzleti berendezéseket, mint a kereskedők.

Az összes üzleti forgalom volt: Bevétel 192.609 
kor. 50 fill. Kiadás 189.325 kor. 54 fill. Pénztári marad
vány 5283 kor. 96 fill. A folyó kiadások levonása után 
maradt tiszta nyereség 2916 kor. 65 fill.

A tények maguk igazolják a szakavatott műkö
dést, mely az országra nehezedett nyomasztó gazda
sági viszonyok mellett is eredményes. Szövetkezetük 
közgazdasági jelentőségét ma már minden téren és 
irányban elismerik és méltányolják. A taglétszám 
emelkedése bizonyítja legjobban, hogy a fodrász
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iparosok, szaktársaink közül mindig többen ismerik 
fel a szövetkezet áldásos működését.

A nyereség és veszteség számla szerint 2916 kor. 
65 fül. tiszta nyereség áll a közgyűlés rendelkezésére, 
melynek felosztatására vonatkozólag bátorkodunk java
solni, hogy fordittassék :
Tartalékalapra az alapszabály szerint 10% 29P66 K
Rokkantsegélyalapra „ „ 10% 291 66 K
Tisztviselők nyugdijára * 10% 29166 K
24636,27 kor. befizetett üzletrész arány-

lagos osztalékára 6% 1478' 17 K
Igazgatóság és jogtanácsos dijjazására 4CX) — K
Felügyelő'bizottság , ____  150.— K

Összesen 2903 15 K
A fennmaradó 13 50 kor. pedig a jövő év számlá

jára vitessék át.
. Ezen javaslatunk elfogadásával az 1912. évre eső 

osztalék folyó évi április 15-től kezdve azon tagoknak, 
akik üzletrészjegyiikre nem tartoznak, kifizettetik, akik 
pedig üzletrészjegyeikre hátralékban vannak, osztalék
járandóságuk üzletrészjegyük hátralékának törlesztésére 
fordittatik.

Szőke haj.
Minden nép művelődés történetében olvassuk azt, 

hogy nagy gondot fordítottak a haj ápolására. Még 
a fekete hajú népeknél, mint például a régi görögöknél 
is, a szőke hajat legszebbnek és legelőkelőbbnek tar
tották. A régi görög színészeknek a színpadon is szőke 
parókát kellett viselniük, pedig a délvidéken mind 
csak fekete hajú emberek éltek. A gallok mészvizzel 
való mosás által festették szőkére hajukat, hogy a 
szomszédos germán fajokhoz hasonló hajjal bírjanak.

Mikor a germánok leigázták a szomszédos orszá
gokat, a meghódított népek szőkére festették hajukat, 
hogy urukhoz legyenek hasonlók.

Az előkelő rómaiak hajukat aranyporral hintették 
be. Mikor aztán a császárok is használták ezt a be- 
hintést, akkor megtiltották a kétes hirü nőknek az 
aranypor használatát. így ezek a nők hajuknak fényes 
feketeségét azzal enyhítették, hogy illatszeres hamut 
hintettek hajukba.

Az előkelő római nő szőkére festette haját, vagy 
pedig szőke álhajat viselt, melyet a szomszédos ger
mánoktól szerzett be. Az első keresztyén időszakban 
a papok is prédikáltak ez ellen a szószékben és hiúság 
vásárának nevezték az idegen hajjal való ékeskedést.

Dörgedelmes beszédekben ostorozzák a papok a 
divatot. „Megfestik a hajukat szőkére, hogy olyanok 
legyenek, mint a germánok, — a hajjal hazát is cse
rélnek."

A velencei nők ma is szőkére festik hajukat. E 
célra vizoxidot használnak. Aztán tető nélküli kalapot 
tesznek fel, hogy hajuk a napfénynél megszáradhasson.

A kémia, a vegytan segélyével ma már könnyen 
változtathatja át hajának színét bárki is. Téves azonban 
az a hit, mintha egyszeri festéssel az egész életre meg 
lehet változtatni a haj színét Csak a külső hajat lehet 
megfesteni, az azután növő hajat újra meg kell festeni, 
mivel az eredeti természetes szinü marad.

A szőkék fogynak, mondja a statisztika. Ennek 
oka az, hogy a modern városi élet nem kedvez a 
szőke hajnak. Mégis azért előkelő marad az a haj.

Hiszen a legdrágább is ez a haj. A hajpiacon is 
a szőke hajat fizetiK leginkább.

Nagy tömeg festő szer van, a mivel a barna 
hajat szőkére lehet festeni. De vigyázni kell a festő 
szer megválasztására, nehogy több bosszúságunk legyen 
vele, mint örömünk.

Kérelem. Lapunk azon előfizetőit felkérjük kik
nek lejárt és esedékessé vált előfizetésük, azt beküldeni 
szíveskedjenek mert ellenben a lap küldése meg szaki - 
tódik. Tekintettek hogy lapunk előállítása és fen tart ás, 
drága nyomdai költséget igényel, kérésünk teljesítését 
kérjük. Tisztelettel a Fodrászok Lapja kiadóhivatala 
Marosvásárhelyt.

Receptek.
Különféle kísérletezés után egy jól ismert speci

alista egy oly összetételt fedezett fel, mely egyedüli a 
maga nemében, mely a különféle virágkivonatokra van 
alapítva. Ezen Hatszer vénye teljesen egyszerű, a 
szükséges hozzávaló minden nagyobb gyógyszertárban 
vagy drogériában beszerezhető és személyesen elkészít
hetők otthon, a következő módon: Keverjünk 20 gramm 
Petalias kivonatot 85 gramm tiszta (90 %*os) alkohol
lal, tegyünk hozzá egymásután 3 gramm egyszerű 
benzoe kivonatot és 10 gramm rózsavizet. így majd
nem 1 t liter oly erős töményitett illatszert nyerünk, 
melyből egy csepp teljesen elegendő a sokáig tartó 
hatás elérésére.

Barna haj festék előállítása:
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Fodrász hirek az országban.
Himen hir. Korda Andor fodrász szaktársunk hús 

vét másodnapján tartotta esküvőjét Kolozsvárt Lajtár 
Mariska kisasszonnyal.

Halálozás. Pintér Imre csongrádi borbélymester 
szaktársunk f. hó 13-án 27 éves korában elhunyt. 
Özvegyet és egy árvát hagyott maga után. A csongrádi 
borbély-fodrász szakosztály szép koszorút helyezett a 
ravatalára.

Pintér Imre csongrádi fodrászmester üzletét 
megvette Atkári Urbán fiatal fodrász, ki a fenntálló 
kartelbe belépett, mert látja, hogy a közönség az uj 
árakat már teljesen megszokta.

Üzletváltozások Kolozsvárt. A Schuszter 
Egyed féle üzletet megvette Bárdi Géza. — Zsigmond 
József fióküzletét megvette Kolumbán József. — Wag
ner Sebestyén föüzletét megvette Schtuler Ádám. — 
Kovács Sándor főüzletét megvette Pötye Kristóf.

A Marosvásárhelyi rendőr főkapitány ur 
figyelmébe. Felhivjuk a rendőrség figyelmét Fekete 
Mihály és Petrecki Ödön marosvásárhelyi droguistákra, 
kik nem respektálják a vasárnapi törvényes munka
szünetet. A nevezett droguisták husvét első napján, 
vasárnap délután az üzlet elékipakoltak és illatszereket 
árusítottak. Ezzel kihasználva az alkalmat és tetemes 
kárt okoztak a borbély-fodrász üzlet tulajdonosoknak. 
Mi úgy tudjuk, hogy erre nincs semmi külön privilé
giumuk a droguistáknak. Mindenesetre elvárjuk a 
főkapitány úrtól, hogy a nevezett droguistákat megér
demelt büntetésben részesíti, már azért is, hogy jövőre 
hasonló esetek ne forduljanak elő.

A kolozsvári fodrászok asztaltársasága márc.
15-én műsoros hazafias ünnepélyt rendezett a Zajzon- 
féle vendéglő helyiségében. Az ünnepélyt Pirosky Jó
zsef elnök nyitotta meg, szép lendületes szavakban 
ismertette az asztaltársaság célját és mint mondja, 
március 15-e a szabadság ünnepe, nagy ünnep az 
asztaltársaságnak, mivel ez az első nyilvános szerep
lése. — Az elnöki megnyitó után Zipszer Alajos nagy 
hévvel szavalta el a Talpra magyart. Ezután Jakity 
József, a szakosztály elnöke tartott nagyhatású ünnepi 
beszédet. Sumi József, az asztaltársaság jegyzője „Ha- 
záról“ cimii hazafias verset szavalta el nagy sikerrel. 
Fodor Antal Iparfejlesztés címen felolvasást tartott, a 
melyet a közönség figyelemmel hallgatott végig. Végül 
Grós Ignác köszönetét mondott ezen hazafias ünne
pélyen szereplő kartársaknak. Az ünnepélynek egy 
igen kedves jelenete volt még. Jakity Józsefné úrnő a 
hazafias érzés és jótékonyság érdekében apró nemzeti- 
szinii zászlócskákat csinált és azokat mint jelvényeket, 
ezen ünnepélyen árusította, a melyből szép összeg 
gyűlt be az asztaltársaság javára. Jakity Józsefné úrnőt 
ezen jótékonyságért köszönet illeti. Az ünnepélyt, a 
mely társasvacsorával volt összekötve, igen jó hangu
latban ért véget. Egyben megemlíteni kívánjuk, hogy 
Albert Ignátz nagyszebeni fodrász mester, az asztaltár

saság tiszteletbeli tagja 10 koronát küldött, a melyért 
ez utón mond hálás köszönetét az asztaltársaság.

Királyunk fodrásza. Ferenc József magyar 
királynak udvari fodrásza Senhofer József bécsi fod
rászmester, kinek a Kohlmarkon van jómenetelü üz
lete. Senhofer hetenként 3-szor, reggel 5 órakor 
megy Schönbrunba kocsin Őfelségét megberetválni. 
Senhofer a múlt hónapban kapta meg a kamarai 
fodrász cimet.

Pécs. Pécs és vidéke borbély és fodrászmesterek 
szövetsége a múlt hónapban tartotta meg rendes köz
gyűlését. Elsősorban az elnök üdvözölte az igen szép 
számban megjelent szövetségi tagokat és a közgyűlést 
megnyitja. Ezután a múlt szövetségi ülés jegyzőköny
vét felolvasták és hitelesítették. — Következett a pénz
tárnok jelentése, melyet a számvizsgálók erösitettek 
meg láttamozásuk által, mit tudomásul vett a közgyű
lés. — Tárgysorozat: Horvátits Antal indítványt tesz 
egy tanoncotthon és segédi oktatás létesítéséről. Ö 
már előre érdeklődött az iparfelügyelőségnél és meg 
lett Ígérve, hogy az állam legalább is 4—500 koronát 
mint segélyt nyújt ezen nemes célra. Kéri ennek ke
resztülvitelét. A közgyűlés elfogadta. — Elnök felteszi 
a kérdést, hogy a közgyűlés hozzájárul-e ezen tárgy- 
sorozatnak a megvalósításához: 1. szakiskola ügygyei 
foglalkozzon-e ? 2. áruraktár létesittessék-e ? 3. a mun- 
kásbiztositó ügyben járjon-e el? A közgyűlés elfogadta. 
— A régi választmány és tisztviselői kar kérte a fel
mentvény megadását, egyben az elnök átadta a helyét 
a korelnöknek. Horvátits Antal urnák, ki átvette az 
ülés vezetését és a kandidáló-bizottság jelöltjeit meg
választásra ajánlja, mint uj választmányi tagokat. Fel
olvasták a neveket és a közgyűlés egyhangúlag elfo
gadta. — Rónay István mint uj elnök ismét elfoglalta 
az elnöki széket s szép beszédben tudtunkra adta, 
hogy ő ismét az lesz, a ki volt s a szövetség érdeké
ben lelkiismeretesen fog eljárni. — A tisztviselői kar 
igy alakult meg: Elnök Rónay István, alelnök Harer 
Gyula, titkár Balázs Ignácz, jegyző Szántner Ferencz, 
pénztárnok Gerber János, gazda Lacii Heinrich. Vá
lasztmány : Grotits József, Kis Pál, Leupold József, 
Harer Lajos, Fazekas Károly, Hofmann Mihály, Iring 
István, Buschhach János, Lőcser János, Volf Ferencz, 
Tatár Alajos, Hesz Ádám. Póttagok: Vágner János, 
Tóth Gyula, Soinlay Nándor. Számvizsgálók: Rátz 
Ádám, Messingen István, Bachmann József lettek. — 
Kiemelni kívánjuk az elnöki beszámolóból a következő 
reformokat, az egyik az üzleti kiszolgálási árak szabá
lyozása, illetőleg rendezése, mivel a folytonos drága
ság minden téren jelentkezett. A kiszolgálási árak sza
bályozásával biztosították tagjainak az egzisztenciáját. 
Második reform volt az egységes záróra bevezetése. 
Ezzel biztosították úgy maguknak, mint az alkalma
zottaknak a megérdemelt pihenést. Továbbá több, a 
szakmára vonatkozó ügyet intéztek el. Végül az elnök 
kijelenti, hogy a szövetségünk még csak gyermekkorát 
éli, tehát senki sem kívánhatja, hogy ily rövid idő alat 
valami nagy alakításokról számoljunk be. Különösen 
nehéz ez egy szakegyesületnél, mivel itt mindenki a
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saját bajait veszi szőnyegre és azok orvoslását kéri. A 
szövetség pedig csak az Összesség érdekében fejthet 
ki tevékenységet, azt is csak úgy, ha azon minden tag 
válvetve buzgólkodik és anyagi tehetsége szerint arra 
áldoz is. Kéri a szövetségi tagokat arra, hogy azon 
legyenek, miszerint a szövetségünk örökké fennáljon 
és minden szaktárs legyen e nemes alkotmánynak 
oszlopos tagja. Legyen minden tag azon, hogy e ka
pocs még jobban összeforrjon, mert csak úgy leszünk 
képesek a még előttünk álló sok terveket megvalósítani.

Kolozsvári fodrász-borbély kongresszus. A 
kolozsvári borbély fodrász szakosztály április hó folya
mán fog összeülni, hogy határozzanak az 1914. évben 
megtartandó országos fodrász-borbély kongresszus 
felől. Mint értesülünk, ezen országos kongresszust 
nagy szabásúvá óhajtják tenni, illetőleg a kongresszus 
sál kapcsolatba hajmunka kiállítást és versenyfésülést 
óhajtanak rendezni, melynek előkészületeit még a folyó 
évben megkezdik.

Muraszombat. Lapunknak innen Írják, hogy a 
szakmánkban itt még ázsiai állapotok vannak. Először 
is a fodrász-borbélyüzlet tulajdonosok fütyülnek a va
sárnapi munkaszünetre, mivel vasárnap délután is 4 
óráig tartják nyitva üzleteiket Szomorúak a borotvá- 
lási árak is, a melyet 12 fillérért végeznek. Mindazon
által munka van elég, segédet kell tartaniok. Hogyan 
tudják a 12 fillérekből a segédi fizetést összehozni ? 
Hol itt a boldogulás, hol itt a megelégedettség?

Gyöngyös. Az itteni borbély-fodrászsegédek asz
taltársasága mozgalmat indított, hogy szombatot kivéve, 
este 8 órakor zárják be a borbély-fodrászok üzleteiket. 
Ezen méltányos és jogos kívánságtól már azért sem 
zárkózhatnak el a gyöngyösi szaktársak, mivel a 8 órai 
zárás már általánossá vált az egész országban.

Kaposvár. Az itteni borbély-fodrásszegédek meg
alakították a szakszervezetet, melynek célja a szakma 
fejlesztése és kollegiális összetartás. Ezen szakszerve
zet a következőleg alakult meg: Elnök Fischli Jenő, 
jegyző Nieth János, pénztárnok Göndöcs Lajos, ellenőr 
Lőcsey Péter.

Helyreigazítás. A Fodrászok lapja március 1. 
számában „Temesvár** címen közölt közleményre 
vonatkozólag kijelentjük, hogy a szakegylet választ
mányi hatátozat folytán úgy határozott, hogy az egylet 
által rendezett szaktanfolyamokon a tagok nejei és 
leányai is részt vehessenek. Hogy ezen tanfolyamon 
más valaki is részt vett volna, nincs tudomásunk'. 
Kíiuch István, Temesvár

Külföldi szemle.
A francia köztársasági elnök udvari 

fodrásza. Francia fodrász szakújságból olvassuk, 
hogy Mr. Jausselin párisi fodrász, ki évtizedek óta 
hivatalos fodrásza volt az eddigi köztársasági elnökök
nek, mélyen szomorú most, mivel az uj elnök,

Poincare nem lett vendége. Az uj elnök saját régi 
Elszászi fodrászát, ki egyszersmind földije, nem 
hagyta el és a régi borbélyánál maradt, kit előlép
tetett udvari fodrásznak. Az uj udvari fodrásznak egy
szerű kis borbélyüzlete van a Rue de Szenferdinandon.

Kozmetikai gyáros ajándéka. Wolf Et. Sohn 
híres Karlsruhi illatszer- és szappangyáros múlt hó
napban ünnepelte meg születésének 80 éves évfordu
lóját. Ezen alkalomból a milliomos gyáros 100.000 
márkát adományozott szülővárosának jótékonycéíokra.

Brün. A morvaországi fodrászok szövetsége 
Briinbe szakelőadást tartott a villamos kézápolásról, 
úgyszintén a villamos manikiirözésről. Továbbá be
mutatták a baba festését és a női fodrászathoz tartozó 
hajondulálást. Ezen szakelőadásra Wienből Ferdinand 
Blanke és Alois Schartel voltak jelen.

Braunschweig. Lapunknak innét írják, hogy az 
itteni hölgyfodrászok klubja nagy hajkiállitást rendezett 
dijfésülési versennyel egybekötve.

Két ügyes intelligens szolid fodrászsegéd felvéte 
tik fiksz fizetésre, jó mellékesre. Csakis olyan komoly 
segédek ajánlkozzanak, akik állandó állást óhajtanak. 
Gyönyörű helyen van az üzlet. Német nyelvet bírók 
előnyben részesülnek. Ajánlatok Bellán József friseur 
Szerajevó, Bosznien haupstadt.

Egész fiatal borbélysegéd, ki szeretne kisebb 
székely mezővárosban dolgozni, felvétetik Gedra János
hoz Nyárádszereda, Maros-Torda megye.

Keresek egy jó munkás fodrászsegédet, 18 évtől 
25 évig. Fizetek 20 koronát és teljes ellátást. Minden 
vasárnap 40 fillér borpénz, családias otthon. Belépés 
április hó 16 ig, de csak is feltétlen jó munkás aján 
latát kérem. Kovács János fodrász Szerencs, Zemplén- 
megye

Két idősebb borbélysegéd, jó munkás, kik jobb 
üzletben dolgoztak és állandó segédek, felvétetnek 30 
korona havi fizetéssel és ellátással. Sztaniszavlevits 
Márku színházi fodrász O-Becse.

Fiatal két éves úri fodrászsegéd ajánlkozik a nyári 
idényre fürdőre. Cim Hunyes Elek Budapest, VIII. kér., 
Hunyadi-ut 37. II. emelet, 26 ajtó.

Szerkesztői üzenetek.
F. G. Nagyvárad. A küldött közleményből kiérzik 

a személyi él. Már pediglen egy közérdekből íródott 
közleményt nem ildomos azon a hangon pertraktálni. 
Soraiban egyes helyütt a kontárokat becézgeti, tovább 
pediglen a kontárok ellen harcra hiv. Abban van igaza ; 
Szervezkedjünk, legyünk egygyé, mert az összetartás
ban rejlik az erő. De nem szóval, hanem tettel.

S. G. Beregszász. Előfizetőnek egyszeri hirdetés 
40 fillér, a mely bélyegekben is beküldhető.
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K. J. Gyöngyös. Az alapszabályukból kihagyták 
a legfőbb pontot, tudniillik a szakma fejlesztésére 
vonatkozólag. Az asztaltársaság minden lehető eszköz
zel oda hat, hogy minden oly célt, amely a fodrász 
ipar előmenetelét iparfejlesztési szempontból előmoz
dítja, felkarol és megvalósítja.

K G. Hajdúböszörmény. Mint Írja, mitévő legyen, 
24 ajánlatot kapott és mind megfelelő. Magától érte
tődik, a tisztelet úgy hozza magával, hogy mindegyi
ket legalább egy öt filléres lapon megválaszolja, mert 
nem válaszolás esetén kellemetlen helyzetbe hozza a 
munkaadó urakat.

L. P. Szeged. B. kéziratja lapunk zártakor érke
zett, ennélfogva azt csak április 15-iki számunkban 
közölhetjük.

Helyközvetitési rovat 
a Fodrászok Lapjával

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

mely posta bélyegbe előre beküldendő.

Helyet keresők.
Egy józan életű fodrász segéd, ki az ondulálást, 

loknizást érti, alkalmazást keres Bécs, vagy Pozsony 
környékére. Életkora 24 év, 8 éves segéd. Cim Magyar 
Antal Kerecsend, Hevesmegye, Erdész-lak.

29 éves nőtlen jó munkás borbély segéd keres 
egy jobb üzletben állandó alkalmazást. Beszél magya
rul, németül és szerbül. Fizetés és mellékes megjelö
lésével ajánlatot vár április 8-ig. Beléphet április 10 én. 
Neuhardt Mátyás borbélysegéd Nyíregyháza, Besenyei- 
tér 2. szám
* 23 éves szolid fodrászsegéd keres egy jobb

üzletbe alkalmazást ellátással azonnali belépésre. Kevés 
hajmunkát is tud Széli István Brassó, Hosszu-u. 3. sz.

21 éves szolid, jó munkás fodrászsegéd; keres 
április 8-ára jobb üzletben alkalmazást. Beszél magyar 
és német nyelvet. Szives megkeresést kér fizetés és 
mellékkereset megjelölésével. Lang Mátyás fodrász 
segéd Szt-András, Temesmegye.

28 éves jó megjelenésű fodrászsedéd keres állandó 
alkalmazást. Igénye 24 korona fizetés és teljes ellátás. 
Kosa Sándor Sátoralja Ujhely, Rákócy-u. 60.

18 éves borbélysegéd keres alkalmazást azonnali 
vagy későbbi belépésre egy jobb üzletbe, esetleg Wien- 
ben, hol már alkalmazásba volt Mergl Kálmán Győr Szt- 
Márton.

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

RITKA ALKALOM. Két borbélyüzlet, fő és fiók, sürgő 
sen külföldre utazás miatt eladó. Főüzlet nagy község
ben egyedül 200 korona lakbérrel, grófi család udvari 
fodrásza. Biztos 4000 korona évi jövedelemmel. 2000 
korona készpénzért átadó, esetleg oly segéd is ajánl
kozhat alkalmazásba, ki átvenni óhajtaná. Cime Dunán
túl jelige alatt kiadókivatalunkban megtudhaló.

BRASSÓBAN egy 30 év óta fennálló fodrászüzlet be
tegség miatt azonnal eladó. Cim Wechselberger József 
fodrász, Brassó, Lópiac.

EGY FEJLŐDŐ VÁROSKÁBA csakis úri vendégektől 
látogatott legjobb és legszebb üzlet szép nagy helyi
séggel, a főtéren egyedül áll, havi forgalom 340—380 
korona között, de emelkedik folyton. Egy segéd ele
gendő, illatszer és piperecikkek is 70—100 koronát 
forgalmaznak havonta. 5 éves boltszerződés. Az üzlet 
ára 2000 korona. Egy vagy két hónapra mint segéd 
kipróbálhatja. Cim „Fényes egzisztencia" jelige alatt a 
kiadóba megtudható.

íl Szaktárs urak becses figyelmébe!
Ha Ön vendégének haja közt ilyen haj- 

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

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

KORONAH KÁROLY H A
csász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 

S z é k e s f e h é r v á r .

Első villanyerőre berendezett borotva homorú 
müköszörüldéje Wien (Bécs), Hohenstaufengasse 9. 

cs. és kir. esküdt szakértő, becsü-mester.
Nagy raktárt tartok valódi angol borotvákban a leghíresebb angol gyárakból, úgyszintén hajnyiró 
ollókból. Haj- és szakálvágó gépek általam való fenése a leghíresebbek. Eredeti D-c Marcell- 
féle Ondulateur vasak raktáron. Ezenkivill ezen szakba tartozó árukon kivid csakis a legjobb 
minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb 
olaj fenökövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.



22 éves jó megjelenésű jó munkás fodrász
segéd, ki 6 éven át jobb fodrász termekben szervíro
zott, keres gyári üzletben, vagy hol a német nyelvet 
elsajátítaná előnyben. Az ország bármely részébe el
megy. Szives ajánlatokat legkésőbb április 10 ig 
kér fizetés és mellékes megjelölésével Gyurián 
András Nagykörös Széchenyi-tér.

18 éves jó munkás fiatal fodrászsegéd keres 
azonnali belépésre alkalmazást. Szives ajánlatokat 
Naperdák Gusztáv Beregszász Bocskay u. 2.

20 éves szolid jó munkás fodrászsegéd állandó 
alkalmazást keres jó menetelő üzletben akár azonnali 
belépésre. Szabados Károly Berecske (Bihar megye) 
Oláh Mihály 2 pályaőr levelével.

22 éves intelligens fodrászsegéd keres a fürdő 
idényre alkalmazást május 1 re jobb fürdőben. Forgó 
György Nagyszöllös (Ugocsa m.) Horváth János 
cégnél.

23 éves fodrászsegéd jó munkás keres április
5 re alkalmazást Cim Hajdok István B.-Szentes
(Zemplén m.)

21 éves segéd keres bármikori belépésre alkalmazást, 
beszél magyarul, románul, németül. Szives ajánlatot 
fizetés és mellékes megjelölésével kér Mátzek Richárd 
Marosvásárhelyt, Koronkai-ut Fazekas János leveleivel-

22 éves borbélysegéd, ki idáig jobb üzletekben 
dolgozott, április 7-re állandó alkalmazást keres Gere 
András Debrecen (Csapó-kert) Kinizsi-utca 21.

29 éves nős intelligens elsőrendű úri és hölgy 
fodrászsegéd. Érti a hajmunka minden ágát, borotvál, 
ondulál stb. keres állandó alkalmazást május 1 15 i
belépésre. Szives megkeresést kér. Cime „Törekvő* 
jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

19 éves jó munkás fodrászsegéd keres jobb üz
letben alkalmazást azonnali belépésre. Szives ajánla
tok Regiusz Károly Marosujvár.

23 éves jó munkás segéd keres elsőbbrendü 
üzletben állandó alkalmazást április 10 ig Ajánlatokat 
fizetés és mellékes megjelölésével kér Czira Dezső Dés.

19 éves intelligens borbélysegéd keres április
15-re alkalmazást. Torda, Kolozsvár. Brassó előnyben. 
Szives ajánlatokat kér Salamon Ferenc Galocás 
(Csik m.)

24 éves jó megjelenésű intelligens fodrászsegéd 
keres állandó alkalmazást kizárólag csak vidéki üzlet
ben. Szives ajánlatok Szigetin M. E. fodrászsegéd 
Budapest. Örömvölgy-utca 17. 11. em. ajtó 3. sz.

Fiatal borbélysegéd 14 korona havi fizetéssel és 
teljes ellátással alkalmazást keres. Blaszberger Sándor 
Abaujszántó

r i f i r i a  a leöJ°t>b borotváló crém, csésze 
UlUl la  nélkül, viz nélkül használható. — 
Egy nagy doboz, negyed kg. Tucatja 8 korona:

Amerikai borotváló szappant !r0£ te
New York gömbölyű nickeldob. nagy, tuc. ':0 80 K.

Odol szájvíz *8 g * í“
K a l o d o n t .  Tucatj i 6 korona. 

H a i-P p tm lin p  ^legjobb hajmosószer kü-
l lűj*i c i iu i i i iU j  ignlegesség. Nagy üveg 
Tucatja 32 korona, eladas darabja 4 korona. 
Kis üveg tuc. 16 korona, eladás drbja 2 korona.

U a j f o o a t o k * ™ ^ ^ !
Divat chignonok ' 3 1
tinóm puha hajból, minden 
színben. Tucatja 48 korona.
Gáspár-féle bajuszkötöh originális 
árban. OLLA gummi különle
gességek 30% engedménnyel.

Nikolin R .
fodrász és illatszerésznól Tem esvár, Be l v á r o s .
Finom pipereszappanok, hajvizek, parfümök, hajfesték 
éu minden piperecikkekről árjegyzék ingyen, bermentve

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

egyelőre kérem.
/VAjpj-f Mert ni a már lábizzadás ellen a közön- 
iVIlCl l . ség, ki ismeri, csakis Hevessi-féle sza
badalmazott s törvényesen védett lábizzadás elleni 
Jégport, kér.
M l P f t  Mert ez a legsikerültebb találmány láb- 
IV llC l l . izzadás ellen s felülmúlhatatlan, ameny- 
nyiben egyszerűen cipőbe hintve biztos eredményt nyújt. 

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

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

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

Bányász: Fodrászok tanhönyve
B ányász könyve fe lö le li m ind
azon használható  ,
m elyek e lsa já títása  minden 
törekvő fodrásznak eminens 
érdeke. B ányász Könyve ez  
óv őszén je le n ik  meg.

Bányász: Fodrászok tanhönyve
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FODRÁSZŰZLETI BERENDEZÉS 3 konzulasztal tü- 
körrel és fehér márványasztallal, 1 mosdóasztal fehér 
márványnyal, 1 illatszer szekrény, színházi parókák, 
továbbá más cikkek, amik szükségesek egy jobb fod
rászüzlethez, feloszlás miatt, eladó. Bővebbet Loy 
Gottfried Földvár 163. (Brassó megye.)

NAGYON JÓ FORGALMÚ úri és hölgy fodrászterem 
Abbáziában, csinos berendezéssel, gyönyörű szép ten
gerparton, igen jó klimatikus levegő télen-nyáron, biz
tos megélhetés. Bővebb felvilágosítást nyújt W. K. 
postlagernd Abbázia.

KOLOZSVÁRRA UTAZÓ borbélysegédek (kondíciót 
keresők) először Summi József fodrászmestert Jókay 
Mór-utca, New-York szálloda átellenében keressék fel. 
Ezen helyről lesznek elhelyezve a fodrász-borbély
segédek. __________________________________
VÁLASZBÉLYEG ellenében megnevezek egy olyan 
helyet borbély üzletnek, kinek tehetsége van beren
dezni, fényes jövője lesz. Csak izraelita lehet. Cime 
„Izraelita" jelige alatt megtndható lapunk kiadóhiva
talában.

ERDÉLYBEN jó városkában, fényesen berendezett 
fodrászüzlet, teljesen intelligens vendégkörrel, nagy 
illatszer eladással, 1912. évi forgalom 6000 korona, 
családi okok miatt eladó. Gondnélküli megélhetés. 
Cime „Magyar város* jelige alatt megtudható lapunk 
kiadóhivatalában.

ERDÉLYI nagyközségben 15 év óta fennálló jó mene
telő borbélyüzlet 10 évi szerződései 360 korona üzleti 
lakbér, az üzlet a központon a legszebb helyen fek
szik, nagy heti és országos vásárokkal, konkurens 
nélkül és egy szorgalmas egészséges ember még job
ban fejlesztheti, ára 1600 korona. Betegség és más
vállalkozás miatt eladó. Német, magyar és román nyelv 
kívántatik. Cim ,61“ jelige alatt megtudható lapunk 
kiadóhivatalában.

NAGYVÁRADON több év óta fennálló fodrászüzletem, 
melynek évi boltbére 240 korona, havi bevétel 280 — 
300 korona, családi ügyek miatt komoly vevőnek 700 
koronáért eladó. Székely Sándor Nagyvárad, Sztanna 
utca 4. sz.

S zak tá rsa  k I

A  „D IA D A L " POR
a legtökéletesebb szer a k é z -  és lá b l z z a d á s  ellen. 

Kapható egyedüli készítőjénél:

GONDOS SÁNDOR fodrász
M is k o lc z ,  W e id lic h -p a lo ta .

Egy csomag eladási ára 50 fillér. Viszonteladók
nak egy dtzt utánvét mellett K 380. Minden rende
léshez" kifüggeszthető reklámot küldök.

Gottscháll János
privát

hölgyfodrászati szakiskolája
Szegedeo

T e l e f o n  1104 .
Az általam létesített hölgyfodrászati szaktanfolyamon 

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

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

Ezen hézagpótló intézményt szakmánkba, jóindulatú 
pártfogásába ajánlom szaktarsaimnak.

(gottscháll János
speciális hölgyfodrász

S Z E G E I >EIV

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

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

sen pótolják 
afenököveket 
A POLLART 
fenőszij min 
den borotvá 
hoz alkalmas 
A POLLART 
fenőszij csak

is Pollart 
pasztává ke

zelendő. — Budapesten egyedül csak 800 darab „Pollart4 
fenőszij van évek óta állandóan használatban. — TÍZ 
ARANYÉREMMEL KITÜNTETVE ! Szükséglet esetén kérünk 
1 próbarendelést és biztosítjuk, hogy állandó vevőnk m arad

JE^yedüli vezérképviselök
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Üres helyek.

20—23 éves, szolid, úri kiszolgálásban jaruis, 
rendszereit) fodrászsogéd aki állandó condicióra reflektál, 
azonnal felvétetik. Fizetés 30 kor. havonta, lakás, 
reggeli ebéd. Jó mellékes. A magyar nyelv mellett 
németül vagy tótul értsen. Szeppelfeld József fodrász, 
Turó-cSzent-Márton.

13—20 és egy 19—21 éves jó munkás fodrász
segédek alkalmazást kapnak 20 es 24 korona fizetéssel 
és teljes ellátással. Beléphetnek akár azonnal is. Schek 
Gusztáv Beregszász.

19—22 éves borbélysegéd azonnal felvétetik. 
Havi fizetés 24—30 kor. vacsora nélkül. Kevés német 
nyelv tudása megkivántatik. Maurer József Beszterce 
főtér 21, Erdély.

19 éven felüli borbélysegédet keresek, ki magyar, 
német nyelvet bírja. Havi fizetés 20—32 korona vacsora 
nélkül. Lingner Frigyes Segesvár, Erdély.

Egy úri és női fodrászsegéd jó munkás, ki 
manikűrt és pedikűrt érti felvétetik J. Metonig Coiffeur 
Abbázia, Strand-Oafé.

20 éven felüli feltétlen jó munkás és szolid úri 
kiszolgáló segéd állaudó alkalmazásra április hó 8 ára 
felvétetik, fizetés 3b—40 korona reggeli és ebéd, jó 
mellékes. Placsintár Béla Kassa, Deák Ferenc utca.

Egy jó megjelenésű szolid jó munkás borbélyse
géd azonnal felvétetik. Fizetés 28—30 korona reggeli, 
ebéd és lakás. Cim Mattyasovszky Árpád Késmárk.

Egy fiatal jó munkás segéd azonnali belépésre 
felvétetik. Fizetés 1G—20 korona, teljes ellátással. Úti 
költséget megtérítem, közel a Balatonhoz Bonnyai Lajos 
Tab, Somogy m.

Koresek egy szolid elsőrangú 24 éven felüli fod- 
rászsegédet, ki a német nyelvet is bírja. Havi fizetés 
60 korona és lakás. Szép mellékes, beléphet azonnal. 
Cim Július Sclechta Szerajevó, Franz Jožef gasse.

j g—20 éves szolid jó magaviseletéi jó munkás 
fodrászsegéd, kit a fürdő szezonban sós, gyógy für
dőben levő üzletemben megbízhatnék, akár azonnali 
belépésre felvétetik. Fizetés érdem szerint, teljes ellátás, 
mosás nélkül. Családias otthont biztositok. Csakis 
komoly állandó ajánlkozókra reflektálok. Till Károly 
Marosujvár

Ugyanitt elfogadok egy jó családból való 
gyereket tanulónak. Tisztességes bánásmódban részesül. 
Till Károly Marosujvárt.

19—20 éves jó munkás borbélysegéd azonnal 
alkalmazást nyer teljes ellátással és jó mellékes. Fizetés 
egyezség szerint. Klimatikus hely, fenyőerdőkkel körül 
véve. Balogh Miklós Galocás, Csik megye.

Fiatal keresztény józan életű borbélysegéd keres
tetik fizetés 20 korona és teljes ellátás mosás nélkül. 
Úti költséget könyve ellenéből! küldök. Özv. Szommer 
Antalnó Nagy Bocskó, Máramaros m.

18 — 21 éves jó munkás fodrászsegédet azonnali 
belépésre keresek. Havi fizetés 24—30 korona és ellá
tás. Breihof'er Frigyes Dés
EGY FODRASZÜZLET, a mely már rég idő óta áll 
fenn, s a melyet már én több mint hét év óta veze- 
zetek, eladó. Havi bevétel eddig átlag 400 K, a mi 
gondos vezetés mellett még gyarapodhatik. 1600 K ért 
eladom, mert egy vállalatba bocsátkoztam, a mit az 
üzletem mellett nem űzhetek. Magyar embernek kivé
telesen ajánlhatom, mert azt itt pártolják, mivel más 
magyar fodrász itt nincs és sok a magyar vendég. — 
Cim megtudható „Erdélyt jelige alatt a kiadóhivatalban

Franz Kropacsy Wien, I., Goliischmidgasse S.
z e i i t i * í i l  p a r f i i i n e r i e .

N a g y b a n i  s z é t k i i l d é s n N a g y b a n i  s z é t k ü l d é í i i
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18 év körüli, szolid, jó munkás borbélysegédet 
keresek, ki hosszabb ideig számit megmaradni. Fizotés 
20 korona és ellátás. Csáky Béla Jászárokszállás.

Állandó alkalmazásra keresek egy tisztességes, jó 
megjelenésű és jó munkás fiatal borbélysegédet, "kinek 
hajlama van o kis városban üzletemet minden tekintet
ben rendben tartani s a vendégeket tisztességesen 
kiszolgálni. Havi fizetés 20—30 koronáig és teljes 
ellátás. Dobrovolszky Károly borbély Dombrád, Sza 
bölcs megye.

Fiatal, mostanában felszabadult fodrászsegéd be
léphet hozzám legkésőbb április 15 re. Havi fizetés 12 
korona és teljes ellátás, jó mellékes. Reinhoffer Péter 
fodrász Dobsina, Gümür megye.

22—20 éves, józanéletü fodrászsegéd, ki jól tud 
dolgozni és elsőrendű üzletekben dolgozott, felvétetik 
azonnal. Havi fizetés 04 korona fix. Csányi Mihály 
(Jngvár, Szóchenyi-tór 12.

Jó megjelenésű, jó munkás, fiatal fodrászsegédet, 
ki kevesebb igényekkel rendelkezik, azonnali belépésre 
keresek. Fizetés egyezség szerint. Sürgöny ajánlat 
előnyben. Bereczky István Nagyvárad, Teleky utca.

Fiatal, jó munkás borbélysegéd azonnal felvétetik. 
Havi fizetés 18—22 korona, reggeli, ebéd, vacsora, 
lakás. Csécsi Antal Gyöngyös.

Gleichenbergi fürdőre május 1-re, perfekt jó 
munkás, intelligens fodrászsegéd felvétetik, magyar, 
német, horvát nyelv megkivántatik. Német ajánlatok 
Ka’d Thouer Wien, III/2. Seidl-g. 23.

Azonnali belépésre keresek két jó munkás borbély 
segédet, az egyik lehet egész fiatal, ki hajfonatot is 
csinál. Szaládits Jenő Dóvaványa, Fő-ut, Szolnok m.

Kerestetik egy jó és gyors munkás borbélysegéd 
április 10-ig való belépésre. Fizetés 26 koronától fel
jebb és teljes ellátás. Epbinder Károly Nyírbátor.

Fiatal, jó munkás borbélysegéd azonnal vagy áp
rilis 10-ro felvétetik. Hőgye Mihály Békés, Főtér.

Keresek 18—20 éves, jó munkás, szolid magavi- 
seletü fodrász- és borbélysegédet április 10-iki belé 
pésre. Fizetés 18—25 korona, reggeli, ebéd és lakás, 
üti költség 3 hó múlva megtéríttetik. Csakis állandó 
segéd ajánlkozzék. Pirity Antal Körmend, Vas megye

Keresek 2 józanéletü, jó munkás, rendszerető 
borbélysegédet legkésőbb május 1 re, 20—20 évest. 
Fizetés 10—30 korona és teljes ellátás. Állandóság 
megkivántatik. Kevés pénzzel az üzlet is átvehető. 
Árvay István Szathmár, Attila-ut 2.

19—23 éves, jó munkás, ki németül, magyarul 
beszél, azonnal beléphet. Havi fizetés 20—28 koronáig 
és teljes eltátás. Leginkább oly segédet szeretnék. kinek 
kedve van a hajmunkát megtanulni. Taschler Ferenc 
Segesvár.

Fiatal borbélysegéd, ki jól tud beretválni és hajat 
vágni, felvételik. Havi fzetés lö — 20 korona, teljes 
ellátás, jó mellékes Böhler Artur Borgó Prund,

Egy jó munkás, jó kinézésű, 21 — 22 éves koru, 
szolid magaviseletül borbélysegéd április hó 10-iki be
lépésre kerestetik. Fizetése havonta 20 korona, teljes 
ellátással, mellékessé 00 korona. Állandó alkalmazás. 
Kiváló tisztelettel Sajtos Lajos Tiszaujlak.

Elsőrangú úri kiszolgáló fodrászsegéd felvétetik. 
Havi fizetés 34 kor. és jó mellékes. Csakis önálló 
munkásra reflektálok, állandó alkalmazás. Szabó Ödön 
Székely udvarhely.
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Egy fiatal borbélysegédet, aki németül beszól, 
20—24 kor. fizetéssel, reggeli, ebéd és lakással azon
nali belépésre keres Schmidt Hugó fodrász Szászsebes.

Egy keresztény vallásu borbélysegéd, kor különb 
ség nélkül azonnal beléphet, reggeli, ebéd, lakással 
havi fizetés 30 korona. Távirati ajánlat előnyben. 
Sclwvartz Sándor Tiszaujlak.

20 éven aluli, elsőragu gyors úri kiszolgáló fod
rászsegéd felvétetik. Fizetés 16 —18 korona, roggeli, 
ebéd, uzsona és lakás. Német ajánlatok J. Wsotecka 
friseur Lowrana. Öszter. Riviera.

Fiatal, jó munkás, józanéletü borbélysegédet azon
nal alkalmaz Hiszek János fodrász 1 hiszi. Sürgöny 
ajánlat előnyben

20 éven felüli, szolid és jó munkás fodrászsegéd 
azonnal felvétetik vagy legkésőbb április 15-én. Fizetés 
20—30 korona, reggeli, ebéd és lakás, jó mellékes. 
Skaloud János Besztereze, Fa-utca 21. sz., Erdély.

Egy józanéletü, ügyes borbélysegédet keresek,.ki 
néhány külső vendéget is végezne, azonnal is belép
het, lehet 19—24 évesig, fizetek 20—24 koronát és 
ellátást adok. Hogy a gyakori hirdetéstől megóvjam 
magam, esak olyanok ajánlatát kérem, akik feltétlen jó 
munkások. Zeley Oszkár hölgy és úri fodrász Ózd.

22—30 éves, jó munkás segédet keresek azon
nali, esetleg április 10 iki belépésre, fizetés 24 kor., 
reggeli, ebéd és lakás s elég jó mellékes, s ha az 
itteni körülmények megtetszenek, az üzletet átveheti 
könnyű feltételekkel. Munkakönyvé ellenében előleget 
nem küldök. Balogh Dániel Székelyhid.

Ügyes, fiatal, jó munkás segéd felvétetik második 
segédnek azonnal. Fizetés egyezség szerint. Szentko- 
vics János Erzsébetváros, Erdély.

Keresek egy 17—25 éves jó megjelenésű úri ki
szolgáló borbélysegédet, ki jól tud dolgozni, csakis 
olyan segédre reflektálok, ki állandóan maradna, fize
tek érdem szerint, reggeli, ebéd és lakás van és jó 
mellékes. Tulkán Tivadar Békésgyula.

18 —22 éves, jó megjelenésű, jobb kedélyű fod- 
rászsegédet keresek, ki főnökével szemben jó lelkű es 
dolgozni szeret. Üzletem vegyes vendégektől látogatott, 
ha ügyes ember pénzt takaríthat, mint más eddigi 
segédeim, kik évekig szoktak nálam lenni és a leg
szebb elválással mennek el tőlem, fizotes érdem szerint. 
Azonnal beléphet. Ferencz Imre Szerencs, Zemplén m.

20 óv körüli, szolid, borotválás és hajnyirásban 
ügyes borbély segédet keresek azonnal, de legkésőbb 
április 10 re. Fizetés 24 korona és teljes ellátás. Az 
üzlet vegyes vendégkörrel, Kárpátok alján, nyaraló 
teleppel. Kovák Ede Modor. Pozsony megye.

Ügyes, jó megjelenésű, jó munkás borbélysegédet 
keresek azonnali belépésre, havi 20 korona fizetéssel 
és teljes ellátásban részesül, jó mellékkereset. Tartler 
Miklós Nagyenyed, Főtér 23.

18 -20 éves, jó megjelenésű, szolid és feltétlen 
jő munkás segéd április 1—7-ig felvétetik. Fizetés 
20 — 30 koronáig, reggeli, ebéd. uzsona, jó mellékes. 
Lehetőleg tudjon németül és románul keveset. Úti költ
séget G hónap után megtérítem. Ambrus László Besz
tereze. Fa-utca.

Mostanában szabadult fel borbélysegéd, jó maga
viseletül, nem baj ha munkájában még gyenge is, ná
lam lesz alkalma jól kiképezhetni magát. Fizetés ér
dem szerint, később javítás. Úti költséget nem küldök, 
mert nem vagyok vasutmontén és igy csak a fuvardijat 
fizetem. Csizmái’ András Merény, Szepes megye.

^  Újdonság! Még a próba kötök is a rendelő nevével lesznek ellátva. Újdonság!

Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


