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fl magyarországi borbélyokhoz és 

fodrászokhoz!
Mikor először veszem a tollat kezem

be, hogy a Fodrászok Lapjának bekö
szöntő cikkét megírjam, valami árny 
suhan elém és megszólal. Ez az árny 
az, hogy hiányzott valami a mi iparunk
nál, tudniillik egy kapocs, a mely a 
borbélyokat és fodrászokat összetar
tásra serkentse és állandóan buzdítsa. 
Ez a kapocs a mi szaklapunk lenne, 
ezt nélkülöztük idáig.

Hiszen azok a szaktársaim tanúim 
lehetnek, akik Francia Angol vagy 
Németországba dolgoztak, tapasztal
hatták, hogy mily óriási sikereket ér
tek ily szaklapjukkal iparunkban.

Éppen ezért nekünk sem szabad 
elmaradni.

Ezen szaklap minden hó l-én és 
15-én fog megjelenni.

Szaklapunkban kitűnő fővárosi és 
vidéki szaktársaink fognak szakcikkeit 
írni. — De azért szívesen látunk min
den borbély és fodrász szaktársat 
munkatársul, aki iparunkért lelkesedik 
és tettel is óhajt részt venni kitűzött 
munkánkba. Szaklapunk a külföldi fod
rász eseményeket és újításokat is szem 
előtt fogja tartani,

Személyeskedést nem fogunk foly
tatni senkivel sem, azonban igyekezni 
fogunk azon, hogy szaktársainkat is 
megnyerjük ügyünknek, a kik eddig 
minden kollegájukba kenyér irigyet 
láttak. Továbbá figyelni fogunk arra, 
hogy szaklapunk kellő irodalmi szín
vonalon haladjon, természetesen jó Íz
lés szem előtt tartása mellett.

Szaklapunk a magyarországi bor-' 
bélyoknak és fodrászoknak egy nél
külözhetetlen régi baján fog segíteni, 
illetve egy megbecsülhetetlen újítást 
hozunk be, tudniilik állandó rovatot 
fogunk tartani a borbélyok és fodrász 
segédek keresletéről, úgyszintén a 
segéd urak ajánlkozásairól is, evvel 
nagy szolgálatot vélünk tenni úgy a 
főnökök között, mint a személyzettel 
szemben. Végül midőn útnak bocsáta- 
nám szerény lapunkat szaktársaimnak 
jó indulatu pártfogásukba ajánlom és 
kérem karolják fel ügyünket, mert ha 
szükségünk van a befaló kenyérre, ak
kor szükségünk van e szaklapra is. 
Tehát építsük fel azt a várat, melynek 
kitűzött zászlójára a haladás és a bol
dog megélhetési előnyök áldása van 
felírva.

Köriig Károly fodrász
a „Fodrász Lapok'" felelős szerkesztője,
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A vidéki borbélyok és fodrászok 
jelenlegi helyzete.

E szaklap programmjába van, hogy 
a vidéki városok borbélyai és fodrászai 
között egyetértést teremtsen és napi 
renden tartsa a fodrász szakegyesületek 
szervezését, hogy szaktársainknak jobb 
és boldogabb megélhetési forrásokat 
érhessünk el agitációnkkal.

Itt az ideje, ránk fér egy kis hala
dás, mert úgy nézünk ki mint a 
mostohák, mivel a mióta kivették a 
kezünkből a foghúzást, érvágást, köpö- 
lyüzést, nagyon megcsappant a jöve
delmi forrásunk, továbbá elhanyagol
tuk iparunk egyik főágát a hajmunka 
készítését és a hölgy fésülést. Nagyon 
szomorú ez a helyzet úgy ránk, mint 
kézi iparunkra nézve.

Vidéki fodrászoknak saját önhibájuk, 
hogy a hajmunka és a hölgy fésülést 
nem kultiválják pediglen iparunk ezen 
egyik ágával még egyszer annyi anyagi 
lehetőséget teremtenénk magunknak.

Fel kell már ébredjünk egyszer, nem 
szabad behunyt szemmel nézzük ipa
runk hanyatlását.

Épp ideje már, hogy felébredjünk 
és szervezkedjünk. Alakítsunk szak
köröket, haladjunk a korral, mint a 
hogy más iparágak megcselekszik, kér
jük mi is a vándor szaktanárok kikül
detését, úgy mint a hogy más ipar
ágak megteszik. Az állam szívesen ál
doz, ha látja egy veszendő félbe lévő 
iparág küzdelmét, hogy uj életre kel
jen és iparosai egy jobb megélhetési 
módot szerezhessenek maguknak. 
Ezért meg kell ragadni az alkalmat. 
A-legalkalmasabb volna ezen szaktan- 
folyamokat felállítani vármegyék köz
pontjaiba, a hol tartana 6 —8 hétig 
egyelőre minden évbe megismételve, 
úgy, hogy még azon kis városok vagy 
nagy községek is képviselnék magukat, 
a hol 3—4-en vannak szaktársak.

Ezen vándor szaktanfolyamok felállí
tása a lehető legszükségesebb, nem 
hiszem, hogy akadna egy is köztünk, 
aki nem akarná. Hiszen a mi kézi 
iparunk egy arany föld, a melyet ha 
okosan mivelünk áldást teremt.

Oivat a hölgy fodrászatban.
A Turbán az előkelő hölgyvilág kantinen* 

sébe behozatott. Iparunk kapacitásai a hölgy 
fésülés művészetének terén az elmúlt nyáron 
megállapodásra jöttek a hölgy frizuráknak 
egy más formát alkotni és igy a Turbán 
formát emelték a divat paizsára.

A Turbán forma választása hölgy frizurák 
hoz szerencsés vagy eltévesztett volt-e ? Nős 
hát eddig csak a kedvetlenség hangulatát 
lehetett észrevenni úgy bel, mint külföldön. 
Igen gyönge viseletnek ígérkezik a hölgy 
fodrász és hajmunkaszaknak. Minden archoz 
nem alkalmas a Turbán frizura, de igen 
kedvesen illik keskeny archoz, nem pedig 
széles elálló arccsontokhoz És igy marad 
némely szépeknek vagy mondjuk, hogy nem 
szépeknek az ezelőtt jobban mutatós a leg
utolsó divat a Locken frizura. Amennyiben 
a hajmunka a Turbán-fi izurához minket érint 
a párisi hajkereskedő cégeknek eredeti mintái 
állanak rendelkezésünkre, mely után ezen 
kiegészítő részeket könnyen elkészíthetjük.

Ezen kisegítő részek, melyek egy Turbán- 
frizurához föltétlenül szükségeltetnek Kar
kassza mantirozásból áll (Drótformák) egy 
kissé lapos félgömb alakú, a mi egy fő- 
kötöcskéhez hasonlít, melyre Moll vagy Füll 
és orra Krepp vagy angora van huzva. A 
forma hátulsó szélső részén egy nyílás marad, 
hogy a hajat azon áthúzni lehessen és a 
drótformán szakszerűen rendezhessük.

Ezen Drótformákra két finoman tressirozott 
40 cm. hosszú tresz príma vágott hajból az 
előli széléhez lesz varva, melyhez a hajjal 
előbb kis fonatokban megfőzzük és jól meg- 
száritjuk, mi által a haj kellemes és könnyű 
esést kap. A forma körül egy 80—90 cm. 
hosszú fonat lesz tűzve melyhez ennek nel
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külözése esetén két kisebb fonatot egymásba 
fonhatunk.

De nem csak fonatokat hanem tarszádákat 
is két ágból összecsavarva, úgy mint a 
Lockenkört is szívesen használják ehhez, a 
mi nekünk hajmunkásoknak előnyünkre van, 
mivel a fürtét, mint ennek előtte nem szíve
sen nélkülözzük. Ezek volnának tehát a leg
újabb kiegészítő részei a divatos fodrászat
nak, melyhez még az 50-55 cm. hosszú 
Krepptekercs mint alj betét jön tekintetbe.

A drótforma, mely jelenleg megint ural
kodik a frizuráknál, élénken emlékeztet 
régebbi elődökre, tudniillik a 17-ik század 
15-ik Lajos francia király korára. Akkoriban 
a Divathölgyek méternyi magasságú frizurá
kat viseltek, melyek ugyanilyen drótállvá
nyokra lettek építve. Mindenesetre kitűntek 
ehhez előnyösen az akkori férfi világban az 
Alonge parókák sokkal jobban, mint mostani 
rövidre nyírott fejek a mostani férfiaké stil- 
szeri'i a női frizurákhoz. — így változik tehát 
a divat gyors egymásutánban.

Pecha Károly.

Fodrász üzleti élet.
Üzleti életünk az utóbbi évtizedben csak 

rosszabbodott. A mig a kiadások évről-évre 
szaporodtak, addig a bevételek mindig csak 
a régi módra folytak be. Éhez járul még a 
rendkívüli nagy verseny, a mi a fodrászok 
közt kifejlődött. A vendégeknek lebeszélése 
és a fodrászoknak egymás iránt való ki
csinylő magatartása még inkább növelte ez 
üzletág pangását.

Mi is érezzük az általános drágaságnak 
nyomasztó hatását. Az egyes életbe vágó 
cikkek ára felemelkedett. A fodrász családfőt 
a megélhetés nehéz gondja sújtja. A ki az 
év végén számadást készít bevételeiről s 
kiadásairól, ijedve veszi észre, hogy miként 
drágult meg minden cikk.

Csak egy marad meg a régi ponton és 
ez a borotválás és hajvágás dija. Ezért most 
is csak annyit fizetnek, mint mikor olcsó 
világ volt.

Sokat tanácskoznak az illetékes fodrász- 
és borbély szakkörök a felett, miként lehetne 
a mai drágaságban megnyugtató megoldást 
találni a helyzet könnyítésére.

A legtöbbnek az a véleménye, hogy 
egyesülés által erős szakszervezetet kell 
képezni s igy lehet tömörülve segíteni ma
gunkon.

De sehol sincs annyi széthúzás, sehol se 
oly nehéz a tömörülés, mint nálunk fodrá
szoknál. Ennek csak a fent említett egymás 
lekicsinylése és a vendégek elcsábítása, egy
más leszólása és lebírálása képezi a legna
gyobb akadályt.

Pedig már egyszer meg kellene állapod
nunk az árakban. Főként arra kellene töre
kedni, hogy a közönség megértse azt, hogy 
a mellékes munkálat, mint fejmosás, bajusz
ápolás stb. külön kell díjazni. — Hiszen a 
fodrászok tudják leginkább, hogy mily sok 
időt és mily sok apró kiadást okoz ezeknek 
a beszerzése és véghez vitele.

A nehéz idők az embert komoly gondol
kozásra és megfontolt intézkedésekre ösz
tönzik.

Legfőbb azonban az, hogy már egyszer 
való'sitsuk meg azt az elvet, hogy egyesü
lésben van az erő.

Szűnjön meg köztünk a félreértés, a rossz 
indulatu leszólás és féltékenység, a mi 
akadályt képez a jóirányu egyesülésre.

Öreg mester.

Fodrász hírek.
— Szaklapunk terjesztése. Tisztelettel kér

jük szaktársainkat, hogy ezen szaklapot át
olvasás után szíveskedjenek a segéd urak
nak is átengedni Külön nem küldhetünk 
mutatvány számot, mivel igy is e lap kiadása 
nagy áldozatba kerül. Tisztán Magyarország 
vidéki fodrászok és borbélyok támogatására 
vagyunk utalva és ezzel nagy szolgálatot 
akarunk úgy szaktársainknak, mint iparunk 
fejlődéséért tenni és ismételve kérjük az ügyet 
tegyék magukévá, terjesszék lapunkat, hiszen 
a lap előfizetési árát oly olcsóvá tetttük,
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hogy mindenki hozzáférhessen. Minden pénz 
küldemény a „Fodrászok Lapja'- kiadóhivatala 
Maros-Vásárhelyt küldendő.

— Fodrász tekintélye. Múlt hónapba volt 
a Brassói ipartestület tisztujitása, az iparosok 
az elnöki székre Kászonyi Lajos fodrász 
szaktársunkat jelölték. Kászonyinak nagy 
harcot kellett megvívnia az ellenfeleivel* 
mivel azzal érveltek ellene, csak egy borbély 
vagy fodrász nem lehet vezetője egy ipar 
testületnek és mindent elkövettek, hogy meg
buktassák, — de nem sikerült mert nagy szó
többséggel ipartestület elnökévé választották. 
Kászonyit a végből, hogy iparának tekintélyt 
szerzett, sikeréért üdvözöljük.

— Házaló kontárok. Országszerte az a 
panasz, hogy városokba, vidékeken fodrász 
kontárok járják be az országot, házalnak* 
adnak el kész hajfonatokat, Parókákat stb. 
és veszik meg potom áron a kihullott haja
kat. A hatóságok behunyt szemmel nézik, 
hogy ezek a hazátlanok miként fosztogatják 
ki iparunkat. Szaktársaink figyelmét felhívom 
ezen élősdiekre, nyomozzák ki azokat és ad
ják át a hatóságoknak, mivel ezek az adót 
és közterheket viselő szaktársaknak óriási 
károkat okoznak, és a melyek a tisztességes 
fodrász iparnak is rontják a jó hírnevét.

— Április 15. Szaktárs urak becses figyel
mét felhívom szaklapunk 2-ik illetve április 
15 számára, a melynek közleményei szak
mánkba nagy feltűnést fog kelteni és igen 
érdekesnek Ígérkezik. Ennélfogva, hogy szak
lapunk jövő számát pontosan megküldhessiik 
és f e n n a k a d á s t  ne  s z e n v e d j e n  
tisztelettel kérjük szaklapunkra előfizetni. Ára 
egy egész évre 6 kor. 3/'., évre 3 kor. 1/4 
évre 1 kor 50 fillér minden pénz küldemény 
Fodrászok Szaklapja kiadóhivatalába Maros- 
Vásárhelyre czimzendő.

— Fodrász mozgalmak az országba Lapunk 
szerkesztője által ezelőtt két évvel kiadott 
„Fodrász évkönyvnek" meg volt a hatása, 
tudniillik az országba több helyen szervez
kedtek, illetve szabályozták az üzleti árakat, 
— többek között Csíkszeredába a hol hatan 
vannak szaktársak közös megegyezéssel

gyönyörű eredményt értek el. A csikszere- 
daiak megértették a jelen kor szellemét tudni
illik nem borotválnak 12 20 fillérért mind 
ezelőtt ötven évvel is, hanem 40 fillérért 
borotválnak és 3 koronáért adnak 10 számú 
bérlet jegyet. Csikszeredaiak ezen példája 
buzdítsa és vezérelje mindazon városokat, a 
hol még ez ügyben lépést nem tettek.

— Szzaktársak figyelmébe! Tisztelettel 
kérjük szaktársainkat, szíveskedjenek helyi 
szakhireiket hozzánk röviden leírva bekül
deni. Ide tartoznak minden olyan értesítések, 
a melyek a borbély fodrász szakhoz tartoz
nak. Szívesen közlünk családi értesítéseket 
is házasságról, üzletváltozásról, halálozás
ról stb.

— Fodrász üzletek előnyös eladása. A 
„Fodrászok szaklapja ‘ megindításával, azon 
szaktársainknak, akik üzleteket cserélnek vagy 
közbe jött akadályok miatt üzletüket eladják, 
a legalkalmasabb e célra a „Fodrászok Szak
lapja", a melyet az országba legalább négy 
ezer fodrász és ugyanannyi segéd olvas, az 
ilyen hirdetéseknek az ára 2 korona előre 
bekiildve. Ezen hirdetéseket lapunk kiadó
hivatala külön osztálya kívánatra titoktartás 
mellett is eszközli. Minden hirdetésnél elég 
a megye megnevezése, továbbá az üzlet havi 
átlag forgalma hány év óta áll fenn, bolt
bér évi haszonbére, és üzletnek az ára stb.

— A vidéki városok fodrászainak kon
gresszusa. Az országba több helyen szak
társaink felvetették azon eszmét, hogy szak
lapunk egy mozgalmat kéne indítson, a mely 
az összes szaktársakat egy kalap alá hozza. 
Miiller Károly derék fővárosi szaktársunk, a 
ki már sokat fáradozott ügyünkbe és foglal
kozott egy országos fodrász szövetkezet kér
désével, melynél fogva mindnyájunknak oda 
kéne hassunk, hogy tisztességes munka után 
tisztességes kenyerünk legyen biztosítva. 
Minden más iparágnak meg van az orszá
gos szövetkezetük úgy nyomdászoknak építő
mestereknek. kéményseprőknek, szabóknak 
stb. Miért lennénk mi árvák, hiszen oly 
óriási sok anyag vár feldolgozásra, a mi 
iparunkba, hogy teljes lehetetlen, hogy tovább
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hanyagoljuk ügyünket. Épen ezért napi ren
den fogjuk tartani ezen egyesülést és azon 
leszünk, hogy nyárára a Fővárosban egy 
országos kongresszust összehozunk, a melyen 
az országból egy szaktársnak sem szabad 
hiányoznia. Felhívjuk a szakegyesületeket és 
a szaktárs urakat ez irányban előfordulandó 
eseményekről lapunkat értesítsék.

— Hclyközvetités fodrászok lapjával. Fel
hívom úgy a tisztelt szaktárs urakat, mind 
a segéd urak figyelmét, a „Helyközvetitő*, 
rovatunkra, a melyet az országba négyezer 
fodrászmester és ugyanannyi fodrász segéd 
olvas.

Ezen módszer külföldön igen nagy köz
kedveltségnek örvend és reméljük, hogy 
ezzel meg fog szűnni mindkét fél részéről 
az a bosszantó helyzet, amely idáig fenn
állott.

— Általános köszönet. Két hónapig dol
goztam másod magammal teljes szüntelenül, 
áldozatot nem kiméivé, mig az ország vi
déki fodrászai és borbélyai pontos és meg
bízható teljes címét szaklapunk terjesztése 
céljából összegyűjtöttem.

Ezek után nem mulaszthatom el mindazon 
tisztelt szaktárs uraknak és ipartestületeknek, 
kik szívesek voltak ezen nehéz fáradtságos 
munkában támogatni — hálás köszönetét 
mondani értök. K ö n i g  Károly fodrász — 
e lap szerkesztője.

— Kolozsvári bajuszpedrő. Slezák J. ko
lozsvári szaktársunk kitűnő bajuszpedrőt 
készít úgy barna, mint szőke és fehér szín
ben. Ezen bajuszpedrő több kiállításon lett 
kitüntetve és szakemberek is nagy elisme
réssel adóznak e készítményért, úgy hogy a 
jelenlegi forgalomban levő püdrőket jósá
gukban teljesen felülmúlja, hozzá képest 
pedig igen olcsó. Kapható egyedül König 
Károly fodrásznál tucatonkint 1*20 fillérért 
említett színekben.

Borbélyok veszedelme. Nem hagyhatjuk 
szó nélkül egyes fodrászati cikkek cégeinek 
túlkapásait, melyek szemérmetlenül hirdetik 
az önműködő borotváló késeiket. Ezek a 
oégek butának teszik magukat csakhogy hiz

lalhassák maguk zsebeit szaktársaink keser
ves keresményeiből, egyesek még nem átal 
ják hirdetéseiben rágalmazni a borbélyokat, 
hogy a közönség mennyit szenved a borbély 
keze alatt. Hát ez tisztán arcul csapás a 
szaktársainkra nézve. Most az egyszer el
hallgatjuk ezen cégeknek neveit, — de ha 
nem vonják vissza szemérmetlen hirdetésü
ket, irgalmatlanul leleplezzük őket. — Még 
figyelmeztetni kívánjuk azon cégeket, a kik
nek fodrászati cikkek uj árjegyzékeiben belé 
fogják foglalni a fodrászok ezen rákfenéjét, 
irgalmatlanul állandóan bojkotot fogunk 
hirdetni ellenök. És mi szaktársak legyünk 
állandóan ébren, mindent kövessünk el ezen 
önműködő csalások ellen, mivel ez kiszámít
hatatlan károkat okoznak az országban szak
társainknak — különben ezen thémára rá
fogunk még térni.

— E lap előfizetőihez! Azon fodrász segéd 
urak. a kik előfizetnek szaklapunkra eset
leges helyet változtatnak vagy más városokba 
távoznak el, lapunk kiadóhivatalához egy 
levelező lapon jelentsék be ezen változást, 
mivel a lapot utánuk küldjük.

Külföldi szemle.
— Borbélyok mozgalma Bajorországban. 

Régi szokás szerint Bajorország vidékein a 
fodrász-borbély foglalkozás össze volt kötve 
a sebészettel és kirurgiával. Bizonyos fokú 
gyógykezelés szabadalma biztosította a bor
bélyok életfentartását De ettől a jogtól fosz
totta meg őket a legutóbbi királyi állam- 
miniszterium újabb rendelete. Az évszázados 
jog megcsorbítása elégedetlenséget szült a 
fodrászok körében. A felsőbb egészségügyi 
hatóság tanácsára adták ki ezt a rendeletet, 
természetesen az okleveles orvosok befolyá
sára és javára. Az országos borbélyszövet
ség sietett, hogy a bajor fodrász-borbélyokat 
támogassa létért való küzdelmükben. Münc
henben tartották meg a nagygyűlést, a mely 
ezt a kérdést tárgyalta. Élénk vitatkozás fej
lődött ki a nagygyűlésen. A következő hatá
rozatban állapodott meg a közgyűlés. 1. A
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sebész kirurgia gyakorlása ezután is meg
engedhető a fodrászoknak, csak a képesítést 
és rendszerezést kell uj alapokra fektetni.
2. A királyi államministeriumnak kötelessége 
védeni a borbély-osztályt is, nemcsak az 
orvosok érdekét kell szem előtt tartania.
3. A borbély sebész gyakorlása szükséges 
ezután is a kisebb helyeken különösen, a 
hol orvos és gyógyszertár nem létezik. 4. A 
nagygyűlés kimondta azt, hogy a borbély 
kirurgia beszüntetésével még nagyobb mér
tékben fog elterjedni a kuruzslás s a vén
asszonyok babonás gyógyítás módja. A jól 
alkalmazott fodrász gyógyítás még megaka
dályozza a kuruzslók káros működését. Ezért 
kívánja a közgyűlés azt, hogy a régi szokás 
ezután is fenntartandó legyen. Ez a kérdés 
nálunk Magyarországon is előbb-utóbb fel 
fog merülni s élénk vitatkozásra ad alkal
mat. E tárgyra különben mi is vissza fogunk 
térni. Magyarország vidékein is virágzik a 
vén asszony kuruzslás. Pedig e helyett sok
kal hasznosabb volt a közegészségre az 
ügyes borbély gyógykezelése.

— Fodrászsegédek Parisban. Sok segéd 
megy a külföldről Párisba. Ha az ember 
gyorsan akar ott állást kapni, legalkalmasabb 
időszak március végétől szeptember elejéig 
odamenni. A jobb állásokra a párisi főnökök 
azokat választják, akik kellemes külsővel és 
választékos megjelenéssel bírnak. A francia 
nyelv birása szintén előnyös. Az átlagos havi 
dij jó élelmezés mellett lakás nélkül 110— 
120 korona. Női fodrászoknál magasabb 
igényt, teljes francia nyelvtudást, sőt angol 
nyelvismeretet is követelnek. Ha ez igénynek 
megfelelünk, 400--500 frank havi dijat is 
kaphatunk. A helyszerzés közvetítési irodák 
utján történik. Azok a segédek, kik Lanciául 
nem tudnak, a külvárosok egyszerű üzletei
ben kaphatnak állást. Havi dijuk ellátás, 
lakás és élelem mellett 40—50 frank. Borra
valót a segéd nem kap, ezt a főnökök kap
ják, kik ezért más utón kárpótolják a se
gédeket.

— Az amerikai fodrászok sztrájkja. Ame
rikában a fodrászok válsággal küzdenek. 
A fodrászsztrájk dacára se akarnak az ame

rikaiak maguk borotválkozni. A fodrászok 
tehát csak a hajnyirást gyakorolják most, 
borotválkozásra nem vállalkoznak. Az Egye
sült Államokban most a fodrász gyűlések 
napirenden vannak, a melyeken elhatározták, 
hogy a nagymérvű borotválkozás hiánya 
miatt a hajvágást egy dollárért, 5 korona 
árért teljesitik. Hogy miért félnek az ame
rikai polgárok a fodrászüzletektől, annak az 
oka abban rejlik, hogy a fodrászok a be- 
dörzsölés, a haj villanyos kezelés fejében 
egy dollárt kérnek a hajnyirásért. Nem so
kára odajutnak Amerikában, hogy a hosszú 
haj jő divatba ott is.

— Berlin. A berlini fodrászok legutóbb 
nagy kárt szenvedtek. Ki volt adva a ható
sági rendelet, hogy 30 Aáárka büntetés terhe 
alatt tiltva van vasárnap délután nyitva tar
tani az üzletet. A rendőrség pontosan ellen
őrizte a rendelet végrehajtását és egy vasár
nap az összes fodrászokat megbüntette azért 
hogy ők nem zártak pont fél kettőkor dél
után. Ezzel 15 ezer Márka büntetéspénz 
folyt be a fodrászoktól, akik keservesen 
lakoltak a közönség iránt való figyelmükért. 
Ök tudniillik 2 óráig szolgálták ki a közön
séget vasárnap délután s ezért sújtották oly 
érzékenyen.

Szerkesztői üzenet
Cs. D. Fiume. Szakközleményét későre 

kaptuk jövő számban közölni fogom.
H. S Siófok. Szives figyelmét köszönjük.
L. /. Nagysomkut. Szaklapunk segéd köz

vetítő rovatából fedezhetni fogja ezután.
H. E. Abázia. Lapunkat megindítottuk 

ígért közleményét szívesen vesszük.
/. K. Kassa Legalkalmasabb a fodrász 

segédek közvetítője. Berlin, Ohmstr. 2. Ot* 
szállást is kaphat a meddig üzletbe léphet.

M. A. Bukarest. Előfizetés ár fél évre 4 
franc. Az Ígért neveket várjuk.

K. Á. Temesvárt. Ha Sweicba akar menni; 
Írjon németül M. Sreit. Matter, Bern.

Minden kérdezősködésekhez válaszbélyeg 
melléklendő
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H e ly k ö z v e t ité s  la p u n kb a n .
Hirdetések felvétetnek az „Ürese

désekw vagy „Helyet keresők“ rova
tokba előfizetőinknek dijmentesen. — 
Nem előfizetők fizetnek egyszeri meg
jelenésnél : Főnökök 80 fillért, segédek 
és tanulók 40 fillért, mely összeg előre 
beküldendő (lehet postabélyegekben is.)

H e ly e t k e re s ő k .
Intelligens jó munkás kitűnő úri kiszolgáló, 

elsőrendű fodrász üzletet keres. Cim Fren- 
cel Károly fodrász segéd Erzsébetváros.

22 éves jó munkás fodrász segéd, aki 
Berlinbe, Svájcba is dolgozott, beszél ma
gyarul, németül jobb konditiót keres. Aján
latot kér Birbach József fodrász segéd Tövis.

26 éves fodrász segéd, kitűnő úri kiszoL 
gáló, Pedikűr, jó bizonyitványnyal ellátva 
a hol állandó kondícióba volt, jól beszél 
németül is, megy üzletvezetőnek, esetleg 
későbben átveheti, regényes vidékre óhajt 
menni. Levelek kéretnek Rudolf Hökerl 
Kharles Coiffeur leveleivel Nervi. Riviera di 
Levente, Olaszország.

19 éves jó megjelenésű borbély segéd 
ajánlkozik egy közepes menetelő üzletbe. 
Cim Juhász István fodrász segéd Görgény- 
szentimre.

20 éves intelligens jó munkás fodrász 
segéd jobb vidéki üzletbe óhajt menni. Cim 
Széli István, Budapest Bakács-tér 6. I. e. 16.

Intelligens jó munkás fodrász, 4 éves se-, 
géd, állandó konditiót keres. Cim Gabányi 
Árpád fodrász segéd Maros-Vásárhelyt Szent 
györgy-utca.

21 éves intelligens jó munkás fodrász 
segéd állandó üzletet óhajt. Cim György 
Viktor fodrász segéd Székelyudvarhelyt.

Fiatal fodrász segéd keres vidéki városba 
egy jobb üzletet. Cim Mellner Gusztáv, Po
zsony Buza-tér 9.

23 éves intelligens jó munkás fodrász se
géd keres szezon, vagy állandó alkalmazást. 
Cim Bendik Emil fodrász segéd, Sopron 
Színház-utca 3.

28 éves intelligens fodrász segéd vidéki 
nagyobb városban állandó jobb üzletet ke
res. Cime Kosztend Frigyes fodrász segéd, 
Szöllősi Boldizsár fodrász urnái Nagy
szeben.

Egy 20 éven felüli, intelligens, jó mun
kás fodrászsegéd, aki állandó kondíciót 
óhajt, 30 korona havi fizetéssel, reggeli, 
ebéddel, mellékkereset 50-60 korona ha
vonta, felvétetik azonnal egy vidéki nagyobb 
városba. Cim e lap kiadóhivatalában.

30 éves fodrász segéd, szolid, jó és gyors 
munkás, részben női fodrász, (okleveles) 
tyukszemvágó, állandó kondíciót keres, akár 
üzletvezetőnek megy kisebb vidéki városba. 
Cime J. Ludvig Sopron, Silber-gasse.

Intelligens fodrász segéd keres állandó 
kondíciót vidéki nagyobb városban. Cime 
Jáger Péter fodrászsegéd Jászapáti, Szolnok 
megye.

19 éves borbély segéd szeretne kisebb vi
déki városba dolgozni, a hol a porotvá- 
lásban jobban kiképezheti magát. Cime 
Kemény Ferenc fodrász segéd Arad, Weit- 
cer János-utca 1.

20 éves fodrász segéd nagyobb vidéki 
városban jobb fodrász üzletbe óhajtana 
belépni. Cime Mermelstein Adolf fodrász 
segéd Budapest, VII, Király-utca 53. I. 9.

19 éves, jó munkás borbély segéd va
gyok. Beléphetek azonnal. Címem Sütt 
Endre borbély segéd Maros-Vásárhelyt Kos
suth Lajos-utca 38.

22 éves, inteligens, jó munkás fodrász 
segéd ajánlkozik vidéki nagyobb városba, 
jobb fodrász üzletbe. Beléphet április 20 
előtt is. Cime Reviczki Ödön fodrász se
géd Nyíri Sándor fodrásznál, Maros-Vásár- 
helytt.

Ü re s  h e ly e k .
18 éven felüli fodrász segéd állandó alkal

mazást talál Körőssy Gyula fodrásznál Gyula- 
fehérvárt.

21 éven alóli ügyes fodrász segéd 16—30 
korona fizetéssel felvétetik Herold Jakab 
fodrásznál Szászváros.

Jó munkás fodrász segéd azonnal felvé
tetik Havasi Andor fodrásznál Szobráncz 
(Ungmegye).

Intelligens jó munkás fodrász segéd havi 
20 korona fizetéssel és teljes ellátással fel
vétetik állandó condició Korényi Endre 
fodrásznál Zilah.

20 éven felüli jó munkás fodrász segéd 
azonnal beléphet Szenkovits János fodrász
hoz Erzsébetváros (Erdély).

Elsőrangú jó munkás fodrász segéd 24 
korona fizetés és ellátással 80—90 kor. mel
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lékes felvétetik Lucay János fodrásznál Nagy- 
Károly.

Intelligens jó munkás segéd ki jobb üzle
tekbe dolgozott alkalmazást nyer Fekete 
Vilmos fodrász és illatszerésznél Csíkszereda.

20—22 éves jó munkás fodrász segéd fel
vétetik állandó alkalmazással Velman Traugot 
fodrásznál Beszterce.

Elsőrangú jó munkás intelligens fodrász 
segéd Május 1-re szezon üzletre alkalmazást- 
nyer fényképpel ellátott ajánlatot Wilhelnr 
Schöffmann Karlszbad küldendő.

20—22 éves úri kiszolgáló jó munkás 
fodrász segéd 24 forint fizetéssel és lakás
sal felvétetik Tarnay Sándor fodrásznál 
Balassa-Gyarmat.

Elsőrangú jó munkás fodrász segéd fel
vétetik Jakity József fodrásznál Kolozsvárt

Keresek. Fodrász üzletembe 2 intelligens 
fodrász segédet csak jó munkást akik haj
munkát tudnak előnybe részesülnek illetve 
külön dijaztatik ajánlatokat Nyíri Sándor 
fodrász Maros-Vásárhelyt küldendő.

Fiatal ügyes jó munkás fodrász segédet 
keresek azonnali belépésre cim Fodor József 
fodrász Maros-Vásárhelyt.

Egy ügyes fodrász segéd, aki haj munkát 
is jól érti azonnal beléphet Majer Todor 
színházi fodrászhoz Nagy-Szeben.

Egy ügyes önállóan dolgozó úri kiszolgáló 
fodrász segédet keresek fiók üzletembe, ál
landó condició cim Auert fodrász Abázia, 
Hotel „Abázia“.

Egy ügyes borbély segéd jó munkás havi 
26 korona fizetéssel reggeli ebéd és lakás 
április ll-re felvétetik cim Bittermann Tiva
dar fodrász Mura-Szoinbat.

21 éves, jó munkás fodrász segéd keres 
fürdőhelyre kondíciót. Cim Antalfy Lajos 
fodrász segéd Megyesfalva, körjegyző le
veleivel.

Elöpataki fürdőre a fürdő idényre egy 
hölgy fodrásznőt keresek, vagy kiadom ha
szonbérbe a hölgy fodrászatot. Ajánlatok 
Kászonyi Lajos fodrász, Brassó, küldendő.

H ir d e té s e k .

Buziás fürdőn 12 év óta fennálló 
jó forgalmú fodrász üzlet családi okok 
miatt azonnal eladó. Értekezhetni Pug- 
ler Gáspár fodrásznál, Buziás fürdő,
Temes megye.___  _______

Nyomatott Buikő L iszló kullcgiu

Erdélyben valamelyik nagyobb vá
rosában egy jó menetelü fodrász üz
letet keresek megvételre. Ciinem Sumi 
József fodrász, Belényes.

5000—5600 koronát évente jöve
delmező fodrász üzlet az Alföld egyik 
nagyobb városában betegség miatt 
úri vendégkörrel 4000 koronáért eladó. 

/Cim e lap kiadóhivatalában.
Szcitmár megye egyik nagyobb vá

rosában egy jóforgalmu üzlet szép 
berendezéssel egyébb vállalat miatt 
havi 400 korona átlag bevétel 2500 
koronáért eladó. Értekezhetni e lap 
kiadóhivatalában.

Erdélyben, Gyulafehérvárt a Főtéren 
egy 30 év óta fenálló borbély üzlet 
betegség miatt 900 koronáért eladó. 
Bővebbet e lap kiadóhivatalában.

Fodrász segéd urak! Akik kész jó 
fodrász üzleteket óhajtanak venni, 
egész bizalommal forduljanak a „Fod
rászok szaklapjaw kiadóhivatalához, 
Maros-Vásárhelyt. Telefon 161.

Szombathelyi „Szabariaa borotváló 
szappan, Engel J. L. és fiai készít
ménye, kapható 5 kilós csomagokban 
5 koronáért König Károly fodrásznál 
Maros-Vásárhelyt.

Felső Magyarországon egy kis vá
roskában szép regényes vidéken, a 
városban a legjobb menetelü fodrász 
üzlet eladó. Értekezhetni, illetve bő
vebb felvilágosítást ad e lap kiadó- 
hivatala.

Hirdetmény. Erdélyben egy 3000 
lakosú nagyközségben egy jó munkás 
borbély kerestetik. Jelenleg ott borbély 
nincs. Bevétel egyelőre 120 koronától 
feljebbi jövedelemre számíthat A ro
mán nyelv beszélése megkivántatik. 
Ajánlatokat e lap kiadóhivatala to
vábbit.

Üzlet eladási vagy kereslet hirdetése 
egyszeri megjelenésnek ára 2 korona, 
mely előre beküldendő. 

ii nyomdájában Mqn>ó-Vásárhelyt,


