
FODRÁSZOK LAPJA
A MAGYARORSZÁGI BORBÉLYOK, FODRÁSZOK ÉS PARŐKAKÉSZITŐK ORSZÁGOS SZAKLAPJA
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Felelős szerhesztő ős laptulajdonos Honig Károly fodrász. Megjelenik minden hó 1-én és lü-én.
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a j . . r rónáért felszabadítják és űzik a mi iparunkat:
A  mesten VlZSgcl. az ilyen egyének soha sem hoztak dicsőséget

E szóban iparunknak egész jövője rejlik, a fogász iparra erre gondoljanak majd Aradon, 
ha végig tekint az ember a fodrász czégtáblá- Raminger István
kon egyes neveken alig fojthatja el az ember nagyváradi sz. o. elnöke.

II. évfolyam Maros-Vásárhely, 1911. július 15. 14. szám. '
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a mérgit, mert ott lát az ember egy kiérde
melt kintornást vagy egy bérkocsist, a ki talán 
nagy mester a zenélésbe, vagy szürke vak ló 
hajtáshoz nagyon jól ért. De mi köze egy ilyen 
egyénnek a borbély és fodrász címéhez, és mi 
jogon használják ezt a cimet? azért mert a 
magyar szabadipar mindent megenged, hogy 
ezek a hiénák elősködjenek egy tisztességes 
iparos testén és bemocskolják ezen tisztesipart. 
Nem az arisztokrata szólal meg az emberben 
mikor egy ily dolgot lát, s nem csak az aggo
dalom a felett, hogy mennyire sülyedt a mi 
iparunk, ha már minden verklis borbély és 
fodrász lehet Követelnünk kell a mesteri és 
segéd vizsgát, az által sok minden megválto
zik. Ha egy apa a fiát tanoncnak adja, ki némi 
inteligenciával bir, akkor nem csak a jövőjét, 
hanem társadalmi állást is biztosítani akarja 
fia részére. De milyen lehet egy fodrásznak a 
társadalmi állása, mikor jött-ment vagy börtön
ből kiszabadult egyén kiváltja szakmának a 
fodrászipart vagy ne menjünk tovább ott van
nak a női fodrász hölgyek, kik a tisztes fod
rász cim leple alatt brutálisan viselkednek a 
közerkölcs javára. Ha az ipartörvényt meg
szigorítják és minden fodrász iparostól köve 
telik a mesteri vizsgát, nem fordulnak elő oly 
esetek, melyek spéciéi a mi iparunknál gya
koriak’, hogy egyes emberek 50 vagy 100 ko-

Az aradi fodrász és borbély kong
resszus intéző bizottságának működése

Az aradi országos fodrász kongresszus intéző 
bizottsága által széjjel küldött meghívóban felsorolt 
indítványok, melyek ismeretesek szaktársaink előtt. 
Most pótlólag még a következő indítványok érkeztek 
be a melyet szaktársainkkal ismertetünk.

Kolozsvári borbély-, fodrász- és parókakészitő 
szakosztály. Előadó: A. Machula Antal.

1. A női fodrászat mfffősittessék képesitéshez 
kötött iparágnak (eddig háziiparként tizték), meg
szüntetendő ezáltal a nők fodrász-kontárkodása.

2. Szigorúan ellenőriztessék, hogy azon fodrász- 
nők, kik már ez ipart űzik s adót nem fizetnek meg- 
birságoltassanak.

3. Az iparengedély kiadását meg kell nehezíteni. 
Csak az esetben adassák meg az engedély a fésülésre“ 
ha igazolni tudja, hogy szakembernél tanulta meg.

4. Oly fodrásznőktől, akik másokat szegődtetés 
nélkül tanítanak vonassák meg az engedély-

5. Hajmunkát fodrásznőnek ne szabadjon ké
szíteni.

6 A kormányhatóság állítson fel szaktanfolya
mokat főnökök, segédek és tanoncok számára. Ezen 
iskolák tanítói állami segélyben részesüljenek. A 
főnökök és a segédek a megállapított tandijat fizessék.

7. Szakiskolai vándortanitók küldessenek ki 
államköltségen a vidéki városok és községek fodrá
szainak oktatására, hajmunka, paróka készítés, a női 
fodrászat, maniettr, körömápolás stb.
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8. A szakiskola mindenütt az ipartestületeken 

legyen.
.4 v a sá r n a p i k is z o lg á lá s . Előadó Zombory 

Gyula Arad. Mondja ki a kongresszus, hogy ezentúl 
minden egyes vendégétől, aki vasárnap szolgátatja ki 
magát, külön tiz fillért kérünk a magyar országos 
borbély és fodrász nyugdíj egyesület alapja javára s 
azt arra a célra felállítandó perselybe helyezzük.

Az azzal megbízott egyén havonként össze
gyűjtve azt. a központ pénztárába juttatja.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
Felvétetett az „Aradi borbély és fodrász mesterek 
Szövetsége" választmányának, mint a a 11. országos 
kongresszus rendezőbizottságának, Kőnig Károly szak- 
társ és a „Fodrászok Lapja" szerkesztője tiszteletére 
1911. évi junius 19 én egybehívott rendkívüli üléséről. 
Elnök : K r is tó f  G y ö rg y . Jegyző : S ó fa lv i  G y ö r g y  titkár.

Jelen vannak : König Károly (vendég Maros- 
vásárhely), Bányász Henrik, Fischer János, Gelcz 
Fíilöp, Hiljer AAiliály, Kornett Gerő, Mergel Mihály, 
Papp Izidor, Rienhart Antal, Schmidt Péter. Ghurócy 
Elek, Ursz Rado, Zimmer Miklós, Zombory Gyula 
összesen 15 tag.

I. Elnök megnyitja az ülést, üdvözli a szak
társakat. de különösen vendégünket, König Károly 
szerkesztőt, aki első sorban mozgatója a kongresszus
nak, akinek köszönhető az a nagy érdeklődés, a mely 
megnyilvánult. Kéri, hogy érezze magát az aradi szak
társak körében otthon és fogadja barátságos üdvözle
tünket, amellyel megtiszteljük. A gyűlés örömmel üd
vözli König Károlyt és szeretettel ünnepli.

II. König Károly megköszöni a barátságos fogad
tatást a vendégszeretetnek ily szép megnyilvánulását. 
Ígéri, hogy — mint eddig is tette — mindig erejéből 
a szaktársak összességének érdekében és a kongresz- 
szus sikere dolgában tőle telhetöleg mindent meg fog 
tenni.

Éljenzéssel tudomásul.
III. Bányász Henrik jelenti, hogy König Károly 

a vidékünkön körutat tesz, a kongresszus sikerét mi
nél jobban biztosíthassuk.

Helyeslésül tudomásul szolgál.
IV. Szóvá tették a Váry féle válaszlevelet. Elnök 

szükségesnek tartja annak letárgyalását, mert annak 4. 
8, 9 és 11 pontjaiban az aradi szaktársak úgy vannak 
megvádolva, hogy ha azok igazat tartalmaznának mél
tán megérdemelnök a szaktársak bizalmatlanságát és 
elitélését.

Miután azonban a rendező bizottság minden tény
kedésében csak az összesség érdekét tartotta szem 
előtt és mindenkor a külön érdek fölött igyekezett ál
lam, nem szolgált rá a meggyanusitásra, még kevésbbé 
a megvádolásra A rendezőbizottságnak tehát köteles
sége mindent megtenni, hogy a helyzet tisztáztassék. 
Több oldalról jött hozzászólások után határozatba 
ment, hogy Zombory Gyula és König Károly szaktár
sakat, mint a rendezőbizottság küldöttjeit, teljhatalmú- 
tag felhatalmazzuk, hogy utjukba ejtve Szegedet és ott

tanácskozva a szegedi szaktársakkal, az azokkal való 
megállapodás után Budapestre utazzanak, hogy a fel
merült félreértések olykép legyenek tisztázhatók, hogy 
pártatlanul mindent megtennünk eddig a kongresszus 
sikere érdekében ; amiért is előttünk teljesen érthetet
len Budapest magatartása és megkeresésünkre adott 
válaszának kimértsége Kiküldötteinket megbízzuk, hogy 
legmesszebbmenő előzékenységről, szaktársi tiszteletről 
és arról biztosítsák a vezető férfiakat, hogy mi soha
sem akartunk mást és nem is fogunk mást akarni, 
mint a mit a köznek nagy és jól felfogott érdeke kíván.

Hogy az érintkezés és a tárgyalás megtörténhes
sék, az elnökséget felhatalmazzuk, hogy a „Budapesti 
borbély-fodrász és paróka készítő Ipartestület1* érde
mes elnökét arra kérje, hogy a szakiársakat junius hó 
22-ére rendkívüli ülésre egybehívni szíveskedjék és 
adjon alkalmat, hogy a minden érdekeltség az ügy 
tisztázásához hozzájárulhasson.

A küldöttek költségeit viseljük
Elnök megköszöni az érdeklődést az ülést bere

keszti. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Czimmer 
Miklóst és Ursz Radó tagokat.

K. in. f.
K r is tó f  G y ö r g y  s. k. S ó f a lv i  G y ö r g y  s. k.

elnök titkár.
Ütsz Ráció s. k C z im m e r  M ik ló s .

Jegyzőkönyv.
Az Aradon tartandó „II. orsz. borb. és fodrász kong- 
resszus“ rendező bizottságának 1911. évi junius hó 

26-án tartott ülésről.
Elnök : Kristóf György Jegyző : Sófalvi György

titkár
Jelen vannak: Bányász Henrik, Birkenheuer 

Péter, Gelcz Fülöp KeiI Miklós, Klein Simon, Kornett 
Gerő, Kornett Péter, Mádi Ádám, Percser Ferenc 
Reinhart Antal, Rettinger Antal, Schmidt Péter, ifj 
Sztoján György, Thuróci Elek, Ursz Radó, Zipfel 
János, Czimmer Miklós, i s Zombory Gyula tagok.

Bermann Miklós, Hettmann Antal, Jobb János. 
Milyin Dusán, Noff János, Plósz Károly, Pugler József, 
Rücktenwald Miklós, Szathmáry Béla, Szeiler József, 
Weszpillich Ignác, segédek mint vendégek.

Elnök üdvözli a rendező bizottság tagjait és a 
meghívott vendégek közül megjelenteket. Megnyitja az 
ülést.

A jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Bányász Henrik, 
Thuróczi Elek és Zombory Gyula urakat kéri fel.

1. Bányász Henrik kifejti: miért hívtuk meg a 
mai ülésünkre a segédeket vendégül. Az intézők he
lyén valónak találják, hogy a segédek közvetlen tudo
mást szerezzenek arról a munkáról, amely az ő jö
vendő boldogulásukat is hivatva van megalapozni. 
Jelenti, hogy Zsivkovits N. budapesti segéd, a budapesti 
segédek kívánságát hajlandó a rendezőség kezeihez 
juttatni. Felkéri Bányász a megjelent segéd szaktársa
kat, hogy országosan ők is szervezkedjenek. Zombory 
Béla budapesti szaktársnak üdvözlését hozza Budapest-
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lói, ki a legközelebb Aradra jön, hogy szakelőadást 
tartson.

Ezen szakelőadásra kéri a segéd szaktársak meg
jelenését is.

Örvendetes tudomásul szolgál.
II. Bányász bejelenti, hogy csatlakozott a küldött

séghez, beszámol a junius 20-án tartott rendkívüli ér
tekezlet IV. sz. határozatáról kiküldött bizottság eljárá
sáról. Felolvassa a „Budapesti borbély-fodrász és 
paróka készítő ipartestület“ és az aradi küldöttség 
együttes ülésén fölvett kétrendbeli jegyzőkönyvet.

A bizottság örömmel veszi tudomásul,
1. hogy a budapesti szak-ipartestület érdemes 

elnöke mily készséggel és barátságos előzékenységgel 
fogadta kiküldötteinket, amiért is elismerő köszönetét 
mond, amiről értesítendő.

2. hogy a budapesti szak-ipartestület diszülést 
hivott egybe az aradiak tiszteletére, melyet másnap 
folytattak. Lelkes örömmel iktatja azt a tényt a jegyző
könyvbe, annak hangsúlyozásáról, hogy hálás köszönet
tel illeti a budapesti szakipartestület, hogy ily kedves 
és kiváló alkalmat adott a fennforgó félreértések orvos
lására.

3. hogy a bemutatott kétrendbeli jegyzőkönyv
ben foglaltak szerint a sajnálatos félreértések teljesen 
eloszlottak és a fővárosi szaktársak erkölcsi és sze
mélyi támogatása felajánlva és biztosítva van

4. hogy az igazán kedves és nagy kihatású ered
mény elsősorban Bányász Henrik, majd König Károly 
és Zombory Gyula kiküldötteinknek tapintatos és kö
rültekintő eljárásának köszönhető amiért is lelkes él
jenzések között mond nekik köszönetét. Bányász Hen
riknek a bizottság 60 korona költségét megtéríteni 
határozza.

III. Bányász Henrik jelenti, hogy Budapestet 
megelőzőleg Szegeden jártak, hol a szakcsoport rend
kívüli előljárósági ülést tartott, elhatározva, hogy az 
elnök és Cserzy Mihálylyal az élén 40 taggal képvi
selteti magát a kongresszuson, ami örvendetes tudomá
sul szolgál

IV. A budapesti szaktársakkal folytatott beható 
eszmecsere nyomán a kiküldöttek előterjesztett javas
latait illetőleg kimondja a bizottság

1. hogy a tévesen „Meghivó-nak nyomtatott 
„Felhivás-ban az eddig beérkezett összes tételek 3000 
példányban szétküldve köztudomásul hozták a kong
resszus anyagát és igy újabb ismertető tervezetet nem 
küldtünk szét. Kimondja,

2. hogy az előző pont alapján elégségesnek tart
juk, ha az „Országos Előkészítő Bizottsági augusztus 
21-én üljön össze, hogy a kongresszus végleges tárgy- 
sorozatát megállapítsa és egybeállitsa kimondja,

3. hogy elnök, Bányász Henrik és titkárból álló 
albizottságot küldünk ki, hogy a kongresszus tanács
kozási ügyrendét egybeállitsa és a rendezőbizottságnak 
legalább jóváhagyás céljából legalább julius 15-éig 
jóváhagyás céljából bemutassa — kimondja,

4. hogy a kongresszusra már most, tehát a ki
nyomatandó végleges meghívó szétküldése előtt az

összes szakmabeli országos egyesüléseket és szövet
kezéseket — beleértve a segédeket is a kongresszusra 
külön-külön meghívjuk - kimondja,

5. hogy most. amikor a kongresszus megtartása 
teljesen biztosítva van. a fővédnökségre Arad város 
főispánját kiildöttségileg kérjük fel. A felkérést Bányász 
Henrik vezetése alatt Thuróczy Elek, Zimmer Miklós, 
Zsikits Vladimir, Ursz Radó és Zombory Gyulából álló 
bizottság eszközli. A bizottsághoz bármelyik szaktárs 
csatlakozhat — kimondja,

6. hogy az aradi szaktársak a kongresszus ren
dezését sok oldalról érkezett felhívásra és kérelemre 
vállalták magukra és hogy eddig minden ténykedésü
ket és intézkedésüket a pártokon és érdjkpártokon 
felül álló, az össz-érdekét szem előtt tartó szempon
tok vezérelték, hogy ezek fogják irányítani cselekvé 
seiket a jövőben is egészen a kongresszus befejezéséig.

Kimondja ezáltal azt is hogy a „Fodrászok 
Lapja'• mint független sajtóorgánumnak eddig foglalt 
álláspontjával éppen, mert pártérdeken felül állott, nem 
azonosította magát sohasem : csak köszönettel fogadta 
erkölcsi támogatását, amint az a kötelessége is volt. 
Kimondja,

7. hogy örvendetesen veszi tudomásul, hogy ,,a 
budapesti szaktársak a kontár- és tanonc kérdést a 
kongresszus tárgysorozatába beiktatni kívánják s hogy 
előadókról gondoskodnak. Kimondja,

8. hogy tárgyaltatni kívánják a budapesti szak
társak a rokkant egyesület és a nyugdíj-ügy tételeit, 
bár lehet, hogy a kongresszusig ők • bben a kérdés
ben a maguk körében már állást foglaltak, ami nem 
zárja ki azonban azt, hogy a kongresszus módosítá
sait, határozatait, esetleg pótlásait legnagyobb előzé
kenységgel ne fogadnák és azoknak beleillesztéséről 
ne gondoskodnának. Kimondja,

9. hogy lelkes örömmel fogadja a bizalmas hirt 
a „Budapesti borbély, fodrász és parókakészitő Ipar- 
testület" érdemdús, sokoldalulag kiváló elnöke az 
osztatlan bizalom megnyilvánulásának engedve, a 
kongresszus elnöki tisztét készségesen elvállalni haj
landó. Kimondja,

10. hogy haladéktalanul felkér minden hivatott 
tényezőt: anyagilag 'S áldozzon a közös országos 
célra. Kimondja,

11. hogy helyeslőleg veszi tudomásul, hogy a 
kongresszus pénztárnoka Czimmer Miklós kijelenti, 
hogy bármely néven és módon hozzá érkezett ösz- 
szegért erkölcsileg és anyagilag felelősséget vállal. 
Kimondja,

12. hogy külön meghívóval felkérjük a tevékeny 
részvételre a keresk minisztériumot, az országos ipari 
szervezeteket és egyesületeket, a kamarákat és az 
összes ipartestületeket Kimondja,

13. hogy a kongresszus sorrendjébe felvesszük 
az aradi gyáripar és kereskedelmi telepek tanul 
mányozását. Kimondja,

14. hogy a kongresszus napjáig kényszerültén 
ragaszkodik a „//. országos kongresszus“ elnevezésé
hez, miután ma már a vasúti kedvezményeket, az
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összes adományokat és hozzájárulásokat e címen 
kaptuk és könyveltük el.

Nem zárkózik el azonban attól, hogy a kong
resszus indokolt előterjesztésére — első határozatában 
magát 111. kongresszusnak nyilvánítsa ki, s tárgyalásait 
mint ilyen folytassa és végezze be. Kimondja,

15. hogy a segédek bármely szövetkezetének, 
szervezetének vagy egyesületének életrevaló javaslatait, 
indítványait készséggel fogadja Erről ezek szaklap 
utján értesitendök és felkérendők, hogy azokat 
előadókat megnevezve, idejében bekiildjék.

V Titkár bejelenti, hogy kérelmünkre Arad város 
közönsége 100, az ,Aradi Kereskedelmi és Iparkamara" 
10U. az ..Aradi Ipartestület" pedig 200 koronával járul 
a kongresszus költségeihez, ami örvendetes tudomásul 
szolgál.

VI. Thurócy Elek az ,.Aradi borbély és fodrász 
mesterek szövetségének" alelnöke látja, hogy a ren
dezés teljes buzgalommal folyik, ami öt arra készteti, 
hogy újabb 4 koronával járuljon a költségekhez. 
Köszönettel fogadjuk. Átveszi a pénztárnok.

VII. A budapesti szaktársak javaslatát, hogy rész
vételi dijakat állapítson meg és vessen ki a rendező 
bizottság, nem fogadjuk el, miután a vasúti kedvez
ményen olcsó szállásoláson kiviil nem nyújtunk mást 
a résztvevőknek, kik a közért amúgy is elég áldozatot 
kell, hogy hozzanak.

Vili. A kongresszus lefolyásáról gyorsírói jegyzék 
alapján naplót kíván felvétetni a titkár. A bizottság 
elvben magáévá teszi a javaslatot és már most bo- 
esájt ki előfizetési felhívást a szaktársakhoz, ha ez 
kedvező lesz, a Naplót ki fogja adni.

Az előfizetési ár 2 koronánál nem lehet több.
IX A tájékoztatás szempontjából megbízza a 

gyűlés a titkárt, hogy a két szaklapban az eddig be
érkezett kongresszusi tételeket közölje le, felhiván az 
ipartestületeket, szakcsoportokat, érdekeltségeket, hogy 
legkésőbb július 20-áig terjesszék be javaslataikat, 
vagy indítványaikat, azokat tárgyalásra alkalmas pon- 
tozatokba szedve.

X A kongresszus rendezése most a kellő meder
ben lévén, megbízza a rendező bizottság a titkárt, 
hogy a napi sajti) kellő informálásáról haladéktalanul 
gondoskodjék.

XI. Ziffer Sándor irógépraktáros ajánlatát az 
olcsó föltételek mellett való sokszorosító munkálatok 
tárgyában elfogadja a bizottság.

XII. Zombory Gyula indítványára tekintettel 
arra, hogy most már állandó munkásságot kell ki
fejteni — a bizottság elhatározza, hogy ezentúl minden 
csütörtök este tart teljes ülést, hogy a külső rendezés 
is megejtessék.

XIII. Rticktenwald Miklós a vendég segédek 
nevében megköszöni a mesterek jóindulatát és elő
legezett támogató munkálkodásukat. ígéri, hogy teljes 
erejükkel azon lesznek, hogy a kongresszus nemcsak 
külsőleg, hanem eredményében is sikeres legyen. A 
bizottság a kijelentést osztatlan ürömmel fogadja.

A napirend letárgyaltatok Elnök megkösyöni a 
tagok érdeklődését, berekeszti az ülést.

K. m f.
K r is tó f  G y ö r g y  s. k , elnök. S ó f a lv i  G y ö r g y  s. k., titkár. 

Hitelesítették :
B á n y á s z  H e n r ik  s. k. G h u r ó c y  E le k  s. k

Z o m b o r i  G y u la  s. k

Kristoíi György
az aradi országos fodrász k o n g resszu s in téző  

bizottságának elnöke.
A méltányosságnak teszünk eleget, a mikor meg

ismertetjük szaktársainkkal Krištofi Györgyöt, jeles 
szaktársunk Vojteken született 1859-ben, ott töltötte 
tanuló éveit is. Mint munkás Temesvár, Szeged, Buda
pest és Arad városokban működött. Már 27 év óta 
önálló mester Aradon, a hol sebészet kirurgiával is 
foglalkozik. Ez ősi mellékszakot talán csak ő űzi mint 
fodrász most Aradon. Mint hajmunkás fodrász is kiváló 
szakképzettséggel bír. Szaktársai közt szeretetre méltó 
egyénisége által nagy tekintélyt és köztiszteletet vívott 
ki magának.

Fodrász hírek az országban.
Halálozás. V in k ler Simon szabadkai borbérly 

és fodrász szakosztály elnökét, kiváló szabtársunkat 
súlyos csapás érte. Szeretett neje életének 48-ik éve 
korában elhunyt. Szeretett férjén kiviil gyermekei, dr. 
Vinkler Elemér, dr. Vinkler Imre, Vinkler Oszkár, 
Vinkler Sándor és Vinkler István gyászolják.

Arad. Levelezőnk írja, hogy óriási a lelkesedés 
az országban a fodrászok között. Lázasan várják szak
társaink az idő eljövetelét, hogy Aradra zarándokol
janak Augusztus 21, 22, 23. napján megtartandó or
szágos fodrász nagygyűlésre szóló végleges meghívó 
és tudnivalók a legközelebb széjjel lesznek küldve az 
országban szaktársainkna ;. Az aradi fodrász- és bor- 
kongresszus intéző bizottsága mindent meg tesz, hogy 
a szaktársaink a legjobban érezhessék magukat. A 
kongresszuson résztveendo .Timi bejelentett szaktár-
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saknak száma meghaladja a 600-at az ország minden 
i észéből jelentkezések folynak. A kongresszusra vo
natkozó esetleges megkeresések a Fodrász kongresz- 
szus intéző bizottsághoz Ipartestület, Arad cimzendők.

A „Fodrászok Lapja11 gyűjtése. Az országos 
fodrász kongresszus előleges kiadásaira lapunk leg
utóbbi számában nyugtázott 156 K 90 fillérhez a kö
vetkező szaktársurak adakoztak : Lehret Jakab Felső- 
Dcrma, Franyó Ferencz Kassa, Lovászy Gyula Kis 
várda 2 - 2  koronát. Durszt Péter. Kiss János, Eper
jesi Sándor, Vizler Emánuel Kisvárda 1 - 1 koronát. 
Összesen 166 korona 90 fillér. Tisztelettel kérjük 
szaktársainkat, hogy az azutáni kongresszus költségei
hez járuló pézküldeményeket szíveskedjenek a kon
gresszus intéző bizottság pénztárnokának: Czimmer 
Miklós fodrász Pannónia-szálloda, Arad címére kiil 
deni, amelyet szintén fogunk nyugtázni lapunkban.

Köszönetnyilvánítás. A dési szaktársaimnak, a 
kik szeretett elhunyt nőm végtisztesség megadásánál 
testületileg megjelentek s részvétüket nyilvánították, 
hálás köszönetemet fejezem ki. Dés, 1911. julius hó 10. 
Szotyori István fodrász.

Tűz katasztrófa egy fodrász teremben. Bras
sóból Írják lapunknak, hogy Kászonyi Lajos brassói 
szaktársunkat súlyos csapás érte. E hó 11-én kigyult 
a hajmunka műhelye és több mint 100 kilo prima 
gyönyörű kész vágott haja a legváltozatosaab színekbe 
közte 15 kilo 90 cm. hosszú fehér haj. robbanás kö
vetkeztében lángot kapott és porrá égett. Kászonyi 
Lajos 4 teljes évig gyűjtötte össze ezen hajakat és 
dolgozott rajta személyesen a mikor közeledett a mun
kája befejezéséhez, egy robbanás lángba borította leg
szebb reményeit. A kár több mint 30.000 korona. Ká
szonyi a robbanás pillanatában éppen a műhelyben 
jelen volt és hogy nem sérült meg, valóságos isteni 
csodának köszönheti a megmenekülését. Kászonyi 
szaktársunknak ezen súlyos anyagi sorscsapásán leg
nagyobb részvétellel osztozunk mindnyájan és kívánjuk 
Kászonyinak, hogy sikerüljön ezen nagy veszteséget 
mielőbb szerencséssel! helyre pótolni.

Pécsvárad Reisz dános tehetséges fiatal kolle
gánk Pécsváradon fodrász-üzletet nyitott.

— Folytatólagos nyilvános elszámolási kimuta
tás az országos borbély és fodrász kongresszus ren 
dezőségének bevételéről és kiadásáról junius 23-tól 
julius 10-ig. Bevétel: Nyíregyházi borbély és fodrász 
szakosztály 10 k. székesfehérvári borbély és fodrász 
szakosztály 21 k, Turóczy Elek (Arad) 4 k. Szatmári 
fodrászok által rendezett juniális jövedelem 140 kor, 
Launert János (Bél) 3 k, Pécsi borbély fodrász szak
osztály 25 k, Vaszilievits Dusán (Déva) 6 k, ZongAn- 
tal (Bpest) 5 k, Keszthelyi borbély és fodrászok 7 k, 
Tőkésített kamat január 1-től julius 1-ig ö*41 korona, 
összeg 22741 k, előbbi bevétel 77350 k, összesen: 
1000*91 K. — Kiadás : folyó kiadás 1076 k, előbbi 
kiadás 325 89 k, összesen 336‘65 k, maradvány 664’26 
k, egyenleg 10(X)*91 k. Czimmer Miklós, pénztárnok. 
Kornett Gerő, ellenőr. Zomborti Gyula, ellenőr.

Fontos indítványok az aradi országos fod
rász kongresszuson. Dacsbek János szentesi szak
társunk a következő két igen érdekes és fontos indít
vánnyal fog a nagy gyűlésünk elé járulni. Az indítvá
nyok a következők:

Egyik a segédek mai helyzete a vidéki fodrász 
iparosokkal szemben, t. i. mig ma Budapesten 3 400 
facér segéd van, addig a vidéki fodrász iparosok a 
legnagyobb szükséget szenvedünk a munkás hiányba 
s óriási levelezés, és anyagi áldozatok árán kaphatunk 
csak munkást, mert Budapesten állandóan dúskálnak. 
Erre nézve az az indítványom, hogy a Budapest felé 
irányuló segéd kontignenst oda irányítani a hatóság 
utján hogy mindazon fodrász és borbély segéd, ki 
hat héten belül állandó alkalmazást Budapesten nem 
talál, és legkevesebb ideig 6 hóig állandó alkalmazásba 
nincs, a fővárosból eltávozandó és vidéki munkára 
utasitódjon s a kisegítés állandó munkának ne tekin- 
tődjön. Ezzel nem csak a vidéki fodrász iparosok 
helyzetén lessz segítve, de úgy közbiztonság, mint 
közegészségi szempontjából is, hisz ösmerek oly fod
rász segédet, a ki 10—12 év óta konditióban nem 
volt, hanem kétes perditák által tartja ki magát; a mi 
által a fiatal generációt is csak ,a munka kerülés és a 
züllés útjára viszi. Kivételt képeznek oly segédek, kik 
nek állandó éves lakásuk van és nős emberek.

Az indítványom 2. tétele a tanonc-ügy, hogy a 
jövő nemzedéknek kellő és müveit iparost és segéd 
munkást nevelhessünk, csakis oly tanoncot alkalmaz
zunk, ki legalább két középiskolát végzett. Ezek oly 
fontos indítványok, amelyen napirendre nem térhetünk.

Kassa. A kassai borbély és fodrász mesterek és 
alkalmazottaik augusztus hó 6-án, a létesítendő fodrász 
nyugdíjalap és a fodrász segédek önképzőköre javára 
, Bankon szigorúan zártkörű nyári táncmulatságot ren
deznek. Kezdete délután 4 órakor. Belépti-dij, személy
jegy 2 korona, családjegy 3 korona.

- Csongrád. Innét írják lapunknanak, hogy az 
itteni borbély és fodrász iparosok, a napoként foko
zódó és már elviselhetetlen drágaság miatt, régi ala
csony s a rósz viszonyok miatt tarthatatlaneddigi szokásos 
munka dijakat mérsékelten felemeltek, mely ár félémé* 
lésük közakaratulag, hiteles okiratban foglalt feltételek 
és jentékeny anyagi biztosíték mellett köttetett meg.

— Ezen árszabály a minden kiszolgálásnál fizető 
vendégnél és a havi bérlőknél 1911 évi julius hó 1-én, 
az évnegyedenkint fizető bérlőknél a negyed év lejára
tával, éves bérlőknél bérletük jejáratával, lép életbe. 
— Azonban legkésőbb 1911 -év december hó 31-én, 
mindeu régi bérlet megszűnik. — 1911 julius hó 1 
után uj abonens vendéget már csak az uj árszabály 
szerint válalnak el,

Csupán hajvágásra éves bérlőt nem fogadnak el. 
Éves bérlők dija évnegyedenkint fizetendő. Abonensek 
hajvágását lehetőleg hétköznap végzik. A vasárnapokon 
kívül, minden piros betűs ünnep napon üzleteinket 
délután 2 órakor zárjuk, kivéve ha ez szombatra esik. 
Ha egyik szaktársunkat valamelyik abonens vendége
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ott hagyta, a nélkül hogy munkadijját kiegyenlítette 
volna, az érdekelt szaktárs köteles ezen esetet a szak
osztálynak 1 hónap alatt bejelenteni, miután egy szak
társnak sem szabad a bejelentett egyént kiszolgálni 
mindaddig, mig tartozását ki nem egyenlítette.

Segesvár. Az itteni borbélyok és fodrászok julius 
hó 10-én tartott rendes évi összejövetelük alkalmával 
a következő határozatot hozták: 1. Egységes árszabály 
(mely az 1905. év óta fennál, de kijavításra szorult.) 
Bérletjegy 12 sz. 3 korona. Havi előfizető l-szer heten- 
kint 1*50, 2 szer 2'40. Házon kivtil 4 kor. és úgy to
vább. 2. A záróra, üzletnyitás fél 7 órakor reggel, 
12-től 1-ig ebédidő és fél 8 órakor zárás, szombat 
kivételével. 3. Ünnep és vasárnap vágás nincs és ha 
a vendég mégis kívánja, úgy kétszeresen fizetendő. 4.

Husvét, pünköst és karácsony első napján az 
üzletek zárva, második és harmadik nap 12 órakor, 
úgy mint minden pirosbetüs ünnepen, szintén 12 óra
kor záródik. 5. Az árszabály nagy betűkkel kinyomtat
va és minden üzletbe kifüggesztendő. Végül indítvá
nyozva lett, hogy az Aradon tartandó fodrász kon
gresszuson képviseltetni fogják a segesvári szaktársak 
magukat.

Eperjesi munkásbiztositó pénztár basásko- 
dása. A múlt napokban Eperjesen egyik kartársunk 
üzletében megjelent a ,munkásbiztositó pénztár" szol
gája, átnyújtotta a szokásos „fizetési jegyzéket" kiegyen
lítés végett. Kartársunk bepillantva a felmutatott jegy
zékbe, nem kis meglepetésére konstatálta, hogy fize
tési illetéke 100, azaz száz százalékkal fel lett emelve, 
Röktön elment a „munkás biztositó pénztárhoz" és 
kérte a tévesen kiállított jegyzék kiigazítását, Itt várt 
rá a második meglepetés ; ugyanis az igazgató kije
lentette, hogy a borbélysegédek boravalóját is be kell 
számítani a fizetésbe, és igy magasabb illetéket kell, 
úgy tőlük, valamint munkaadójuktól szedni, és annak 
a határozatnak alapján emelték fel csekély 100, azaz 
száz százalékkal az illetéket.

Most itt azt kérdem az igen tisztelt uraktól, hogy 
meg-e lehet állapítani előre, hogy melyik segéd meny
nyi borravalót keres? nem attól fiigg-e az, hogy mi
lyen üzletben van alkalmazva az illető? és milyen 
munkás ? egyáltalában kötelező a borravaló adás — 
nem-e s vendég tétszésére van bizva, hogy adja-e — 
vagy nem ? És ha ilyen bizonytalan valami a borra
való, lehet attól illetéket szedni ? Tudtommal a mun
kásbiztositó törvény egyetlen paragrafusa sem szól a 
munkások borravalójáról. És ezért roppant kiváncsi 
vagyok, hogy más városok pénztárai hoztak-e hason- 
szerii határozatokat? vagy csak a mi pénztárunk veze
tőségié e babér, hogy egy ilyen remek határozatot 
tudott hozni.

De miután azt mondják, hogy a példa ragadós, 
és ha esetleg még nincs is más városokban az a 
borravaló megadóztatása behozva, könnyen megtörtén
het, ha itt sikerül, máshol is behozzák. A nemsokára 
összeülő kongresszus azt hiszem foglalkozni fog ezzel 
a dologgal és könnyen meglehetne akadályozni és

visszautasítani a „munkásbiztositó pénztárinak ipa
runkkal szembe elkövetett mucsai módra való túl
kapásait.

ELŐFIZETŐINKHEZ.
Tisztelettel kérjük azon előfizetőket, kiknek 

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

SZAKTÁRSAK KÖRÉBŐL.
Tisztelettel kérem úgy a főnök, mint a segéd 

urakat, kik Neklesztil Lajos fodrász segédről hollétéről 
valamit tudnának, velem azt mielőbb közölni. Gaján 
László fodrász, Poprád (Szepes megye).

Berta Sándor szaktárs tudassa hollétének pontos 
címét. Rubint István Törökszentmiklós.

Koós Tivadar fodrász segéd tartózkodási helyé1 
a ki tudja, szíveskedjen lapunk szerkesztőségével tu 
datni címét, mivel fontos családi ügyben keresik.

Mindazon előfizetők, a kik óhajtják a 
„Fodrász Naptárt", 40 fillér postabélyegellené- 
ben megküldi portómentesen a „Fodrászok 
Lapja" kiadóhivatala Marosvásárhelytt.

Helyközvetitési rovat 
a Fodrászok Lapjával

Az r Üres helyek* vagy „Helyet keresők* hirdetési rovata elő
fizetőinknek díjtalan, nem előfizető mesterek 80 fillért, segédek 
és tanulók 40 fillért fizetnek, amely előre beküldendő ő setlcg- 

bélvegben is.)

Üres helyek.
Fiatal, szolid, jó és gyors munkás borbélysegéd, 

kijárást kedvelő, 20 korona havi fizetés és ellátással, 
vagy 50 kora fix és lakás, augusztus elsejére felvétetik. 
Csak olyan ajánlkozzék, ki állandó alkalmazást óhajt. 
Cim Márton László Eger, Heves m. Piac-utca 3 .

Fiatal, jó munkás borbélysegéd azonnal fölvétetik. 
Havi fizetés 21 korona és ellátás. Mellékes szorgalma 
szerint. Cim Hőgye Mihály fodrász Békés, főtér.

Fiatal, jó munkás borbély segéd azonnali belé
pésre felvétetik. Kiss Aladár Maros-Vásárhely, Szent- 
gyürgy-utea.

10 éven felüli szolid intelligens borbély segéd 
állandó alkalmazásba felvétetik. Fizetés 20—24 korona 
és ellátás. Ctiköltség megtérítve. Posza Kálmán Técső, 
Máramaros in., közel a Bikszádi fürdőhöz.
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““ Vvi!1! segéd, aki évos bizonyítványokkal 
rend el k űzik, jó megbízható ; ba nőtlen 28—30 korona 
havi fizetés, reggeli, ebéd és lakás. Vagy pedig ha 
nos, 00 korona fix fizetéssel felvétetik. Hajmunkásnak 
külön százalék jár. Simon László fodrász Temesvár.

18— 20 éves jómódom keresztény jó munkás 
borbélysegéd felvétetik. Havi fizetés 50 korona fix és 
lakás. Idő előtti és időn tuli munkából 20 százalék. 
De csak állandó alkalmazottakra reflektálok. Cim Kele
men István Debrecen, máv. pályaudvar.

20 éven felüli jó munkás borbély segéd 2 4 -2 0  
korona havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. Úti 
költség 3 hónap után meglesz térítve. Andrescu János 
fodrász, Szászváros.

20—2G óv körüli jó munkás segédet keresek 
azonnali belépésre, közeibe gyönyörű fürdő. Könnyen 
elsajátítható a német nyelv. Cim Szöllösy Boldizsár 
Nagyszeben.

20 -22 éves borbély segéd 20 korona fizetéssel 
és teljes ellátással felvétetik azonnali belépésre. Cim 
Lovászi Gyula Kisvárda.
18—19 éves borbélysegéd augusztus l-tői felvétetik. 
Fizetés érdem szerint és teljes ellátás, Lehetőleg a 
magyar nyelven kívül német és tót nyelvet bírja. 
Dobrotka Lajos, Körmöcbánya.

Kiutal, jó munkás borbély segéd azonnal felvéte
tik 20 korona havi fizetéssel és teljes ellátással Fischer 
Jakab fodrászhoz Füzesabony, Heves m.

Ügyes fodrász nő felvétetik azonnal. Fizetés 
érdem szerint. Több mint 3000 előkelő nyaraló. Nem 
-feltétlen szükséges a román nyelv. Buznát János fodrász 
Predeál-Telep, Brassó m.

Egész fiatal segéd, aki németül óhajt megtanulni, 
felvétetik, fizetés 16 korona, teljes ellátás és mosás. 
•Gábriel Péter Apatin, Kálvária-utca, Bácsbodrog m.

Fiatal borbély segéd felvétetik azonnal. Fizetés 
érdem szerint Gyönyörű vidék. Balogh Miklós Gyergyó ■ 
Tölgyes, Csikinegyo.

Fiatal borbély segéd 10 — 10 korona fizetés és 
teljes ellátással egy kis mezővárosba azonnal felvétetik. 
Családias otthonban részesül. Cim Dobrovolszky Ká
roly Dombrad.

Fiatal segéd felvétetik azonnal. Fizetés 10—18 
korona Teljes ellátás. Kiss Pál fodrász Zilah, Kossuth-tér.

Női fodrász üzletemben egy fodrász nő, aki fésülés 
ben eléggé jártas és esetleg a hajmunkát is érti, azonnal 
alkalmazást nyerhet. Szabó Lajos női és férd fodrász 
( ’sikszereda.

19— 21 éves józan életű előzékeny, jó munkás 
borbély segéd havi 20 korona fizetéssel és teljes el
látással felvétetik augusztus l-ig. Szabó István Kis- 
komárom, Zala in.

20 éven felüli józan, jó munkás borbély sogód 
ki munkakönyvében 1 — 2 évi huzamos alkalmazást 
ki tud mutatni, felvételik állandó alkalmazásba. Fizetés 
érdem szerint, Dán ily István fodrász Déva.

3 — 4 éves jó úri segédet keresek julius hó 20 ra 
való belépésre. Havi fizetés 20—24 korona és teljes 
ellátás. Török Zoltán Homonim, Zemplén m., Fő u. 6

Fiatal, jó munkás borbélysegéd felvétetik azonnali 
belépésre. Fizetés érdeme szerint és teljes ellátás. 
Szilágyi Lajos fodrász, Gyónni.

20— 24: éves intelligens, elsőrendű úri kiszolgáló 
két borbélysegéd felvétetik. Havi fizetés 50 korona 
fix és lukas, mellékjövedelem (»0—80 korona. Útikölt
sége fi hónap után megtérítve. Csakis olyan ajánlkozzék, 
aki állandó Cím Bariba Sándor fodrász Máramaros- 
szigcten.

20 éven felüli, szolid, józan életű borbélysegéd 
aki a magyar, német és a román nyelvet bírja, felvé
tetik azonnali belépésre. Schneider Ferenc fodrász 
Herkulesfiirdő.

23 éven felüli jó munkás borbély segéd üzlet
vezetőnek 50 korona fix és lakással felvétetik állandó 
alkalmazásra. Ugyanitt egy jó munkás borbély segéd 
havi 24—28 korona fizetéssel és ellátással felvétetik. 
Auspik Dávid Balkány, Szabolcs m.

Fiatal fodrász segéd, jó munkás julius 19-re fel
vétetik. Fizetés egyezség szerint. Paul Péter Debrecen 
Teleky ut 92

20 éven felüli józan életű úri kiszolgáló fodrász 
segéd felvétetik. A német nyelv könnyen elsajátítható 
Fizetés érdem szerint, jó mellékes. Cim J. Krieger 
fodrász Szászsebes.

Fiatal, jó munkás fodrász segéd 20—24 korona 
fizetéssel, reggeli, ebéd és lakással, 40—50 korona 
mellékes, fiók üzlotembe julius 24-re felvétetik. Vesze- 
lits Jenő Eperjes.

20 éven felüli józan életű úri kiszolgáló fodrász 
segéd hajmunkás magas fizetéssel felvétetik. Cim Nyíri 
Sándor fodrász Maros-Vásárhelyt.

Fiatal borbélysegéd állandó alkalmazást nyerhet. 
Havi fizetés 14 koronáig és teljes ellátás. Ifj. Blatt 
Péter Soltvadkerl.

Egy fiatal, szolid, jó munkás borbélysegéd azon
nali belépésre kerestetik. Előnyben részesül magyar, 
német és tót ajkú. Fizetés egyezmény szerint, azon
felül teljes ellátás és a bevételből 10 százalék, külön 
jutalék egyes rósz kivételével. Cim Kulin István 
Znióváralján, Túróé m.

Elsőrendű fodrász segédet keresek állandó alkal 
mazásra oly segédet, aki az üzleti rendet és tisztaságot 
feltétlenül szem előtt tartja. Fizetés 32 korona, reggeli, 
ebéd és lakás. Mellékes 100—120 koronáig. Csakis 
állandó segéd jelenkezzók. Cim a kiadóban.

Fiatal fodrász segéd azonnal felvétetik. Fizetés 
havi 30 korona, reggeli, ebéd és lakás. Hajnal József 
Zsolna.

Fiatal, jó munkás borbély segéd alkalmazást 
nyerhet azonnali belépésre. Fizetés érdem szerint. Jó 
munka megkivántatik. Sikolya József Székelyudvarhely.

Egész fiatal borbély segéd azonnal felvétetik. 
Fizetés 12—20 koronáig és teljes ellátás Fluck Ferenc 
borbély Füzesgyarmat, Békés m.

22 óven felüli szolid, jó munkás borbély segédet 
keresek azonnali belépésre. Havi fizetés 20—30 kor. 
és reggeli, ebéd, lakás. Mellékes 50 koronáig. Csakis 
olyan ajánlkozzék, ki azonnal beléphet. Lorcíi Fülöp 
fod rász, Bán ffy huuyad.

Fiatal, jó munkás borbély segéd azonnal felvéte
tik, 00 korona fiksz fizetés és mellékes. Bokk Gyula 
Zalaegerszeg.

19— 24 éves jó munkás borbély segéd felvétetik 
elsőrendű fodrász üzletbe, fizetés 28 korona, reggeli, 
ebéd és lakás. Csakis olyan segédre rofioktálok, akik 
éves kondíciókba voltak alkalmazva. Strkula Gábor 
Selmecbánya.

20— 22 éves jó munkás borbély segéd állandó 
alkalmazásba felvétetik elsőrendű fodrász üzletbe 
augusztus 10-re. Wollmaim T. Beszterce.

Nagykorú intelligens borbély segédet üzletvezetőül 
azzonali belépésre kerestetik. Fizetés 70 korona fix és 
50—00 korona mellékes. Állandó és lehetőleg nős 
alkalmazott előnyben részesül, kinek még c járandóság 
és mellékkeresetét az illatszerek árusításáért 5 százalék
kal segítem Benedek Lajos borbély Gyulafehérvár.
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TERJESSZÜK A FODRÁSZOK LAPJÁT

Helyet keresők.
Jó munkás borboly segéd keres állást július 18-ára. IJa 

lehet még hamarabb is, Részéi: magyar, német, román, tót és 
szerbül. Címem Csernik Mihály fodrász segéd Marosvásárhely, 
Kossuth Lajos utca 16.

20 éves intelligens, józanéletü fodrász segéd keres azon
, nali belépésre jobb fodrász üzletbe alkalmazást könyve ellenébe 
útiköltséget kér, a melyet viszalérilt. Cim Agácsi Gyula Mezö- 
íelegd, Gyártelep.

Egész fiatal fodrász segéd állandó alkalmazást keres le
hetőleg julius tizenhetedikére. Cim Szilvássy József fodrász 
segéd Szerencs, Magyar utca 6.

29 éves, elsősendü úri kiszolgáló, józan életű fodrász 
segéd, egy jobb kondíciót keres. Bácskai, fizetés és mellékkere
set jelölésével. Szives megkereséseket kérek Huszár Pál fod
rász segéd Budapest, Kertész-u. 32., kávémérés.

28 éves, jó munkás borbély segéd keres jobb fodrász 
üzletbe alkalmazást, akár azonnali belépésre is. Cim Scheppel 
Antal borbély segéd Szalmár, Yárdomb-u, 12.

19 éves. jó megjelenésű fodrász segéd keres vidéken 
alkalmazást. Szives ajánlatokat kér Utasi István borbély se
géd Jászkisér.

32 éves, intelligens fodrász segéd keres alkalmazást egy 
jobb üzletbe. Elég prakszissal rendelkezik és mint idős segéd 
kényelmesebb üzletbe óhajtana belépni. Cim Elekes István. 
Stern Mihálynál Zsibon.

20 'éves, szolid, jó munkás borbély segéd keres augusztus 
hó 2. jobb fodrász üzletbe alkalmazást, a hol a női fodrászatot 
elsajátíthatná. Szives ajánlatokat R. A. Postrestant Szentannai 
posta, Debreczen.

Fiatal, jó munkásborbély segéd, ki már huzamosabb igéig 
dolgozott nagyobb városokban, állandó alkalmazást keres augusz
tus elsejére. Cim Yenter Gvula fodrász segéd Szinérváralja, 
Szalma r megye.

Egy 21 éves, intelligens, jó munkás borbély segéd és egy 
18 éves keresnek julius 18 vagy 20-ára jobb üzletbe alkalmazást. 
Címük Sinka Sándor borb Ív segéd Budapest, Yl. Szondi-u. 37b

Most fel szabadult borbély segéd keres augusztus 3-ra 
alkalmazást, Beszél három nyelven. Cim Policsek István borbély 
segéd, Körmöcbánya, Felső-u. 166.

21 éves, intelligens, jó munkás fodrász segéd keres jobb 
fürdői üzletbe a nyári idényre alkalmazást. Cime lapunk kiadó- 
h i va tá lában megtudható.

28 éves, jó megjelenésű és jó munkás fodrász segéd ke
res alkalmazást egy jobb vidéki városba, amely üzletet röviden 
átvehetnem (készpénzzel) vagy benösülhetnék. Özvegy nők meg
keresését is szívesen veszem, ha jobb forgalmú üzletet bírnak. 
Cim Miatovics György. Wölffii Miklós fodrász urnái, Aranyos
marót.

18 éves fodrász segéd keres a felvidékre kissebb városba, 
jobb fodrászüzletbe alkalmazást julius 20-ra. Cim Bogányi Fe
renc fodrász segéd, Sós András Monor cégnél, Pest m.

26 éves, intelligens fodrász segéd, a ki külföldön is dol
gozóit keres egy jobb erős üzletbe alkalmazást. Cim Kimmel 
Péter fodrász segéd Szabadka, Petőfi u. 61.

18 éves 1 és fél éves segéd keres mielőbb belépésre 
alkalmazást. Igénye : teljes ellátás és 20 kur. vagy lix 50 kor. 
Leveleket kérem Kilinczkó Pál úrhoz Nyíregyházára, címezni 
Koroknay József fodrász ragéd.

FORGALMAS FODRÁSZ ÜZLET Piac utcán, 
városi gőzfürdő is hozzá, mely maga hehozza 
a bevételt, minden elfogadható áron sürgősen 
eladó. — Cim a kiadóhivatalban.

CSINOSAN BERENDEZETT FODRÁSZ 
ÜZLET 750 írtért eladó 3 tuáletre. Évi bolt 
bér 150 forint. Törvényszék és megyeházhoz 
közel, konkurencia nélkül áll az üzlet. Havi 
bevétel 140 forint. Próbára is odaadom, fele a 
pénznek átvételnél, a többit törlesztés mellett 
is fizethető. Cim e lap kiadóhivatalában.

Fé 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.

n O ( )  lakosú alföldi városban, 22 év óta 
fennálló, jó forgalmú, csinosan be

rendezett fodrász üzlet azonnal eladó. Évi be
vétel hajvágás és borotválásból 3500- 4000 
korona. Külön illatszer és hajmunkából 7—800 
korona tiszta haszon, az üzlet a Piac-téren van, 
264 korona évi üzletbér, eladási ár 1500 kor.

Cim : Vieczi Imre fodrász Kiskunkalas.

FI AD0 áradon a vasút melletti 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.

A I FŐI F lÖ N egyik nagyobb városban,rvL .1  a ,egj0bb f0rgaimu fod.
rász üzlet évi 8,000 korona bevétellel. 7,000 
koronáért eladó. Csakis komoly vevőkkel tár
gyal. — Cime lapunk kiadóhivatalában.

flG Y  JÓ MENETELI) FODRÁSZ ÜZLETET 
I ( keresek megvételre. Csakis jobb fodrász 
J  üzletre reflektálok. Cim : Zvalarényi 

István fodrász, Nagyszöllős, Hungária 
szálloda 4. szám.

H irH ptm P n v Vajdahunyad városában, a f i l m c í m e n y.  m kjr vasgyár mellett,
egy jó menetű fodrász üzlet készpénz mellett 
azonnal eladó. Értekezni lehet Schürger Rezső 
vajdahunyadi lakossal, Vajdahunyad.

ELADÓ FODRÁSZ-ÜZLET. Egy jó fúr- 
galmu, 38 000 lakossal biró 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.
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O  h0Ü1K,^SZ UZLET EGY KÖZSÉG BE \ T  
-V intelligens vendégkörrel, minden l \  

elfogadható áron azonnal eladó.
Cime lapunk kiadóhivatalában megtudható.

Opalin Shampoing-Bayrum
„ L e  R o y a ! “

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

a hajnövést

Kője Kecskeméti Sándor
Temervár 43. Fodrász kellék szaküzlet. Kérje az 
1910. évre szóló katalógusom jubileumi kiadását.

M ^  p f ík pjf Pf£

kap mindenki c g y 
pompás, szórakoztató
g r a m o  font ,
ha 10 darab saját Ízlés 
szerint kiválasztható 
hanglemezt 20 írtért 
vásárol. Okvetlen kér
jen bővebb felvilágosí
tást az ingyen rend- 

• szerről.

finom kézimunka kidolgozású, erős, tiszta hangú, 
hegedű alakú, csigás fejjel

reklám ára csak 8 korona.

10 billentyűs, 
szabadalmazott 
n i k k c 1 sarok
védőkkel,

3 hangváltóval I Q  k:

dupla fúvó és 
kapcsolókkal, 
hatalmas or
gonahanggal, 

o  r  o  n  a

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

Humoros hangszer-naptár ingyen. — Hivatkozzon 
ezen lapra és megrendeléseknél ajándékot kap.
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SCHUTZER J. es FIA
szappangyárae Székesfehérvár

A já n l j u k  a z  á l l a l á . i o s a n  ű  r /  n  Í r  n  Ű  f  ü  l l  A  V  ¥  Q  ! * 1  
legjobbnak i s m e r t  l \  '  i ’ 1 v ž l l v l  \  ( l  I 1

„ALI>US“ borotváló szappant
mely minden jobb fodrász-kellék üzletében kapható,

F j ) *  Azon helyekre, ahol nagybani raktár nincsen a gyár 3 '

5 kg.-os postacsomagot bérmentve 5 k. 50 fillérért szállít.
Minden csomag névaláírásunkkal és az „ALBUS“ védjegygyei van ellátva, kérjük tehát 
ezekre ügyelni, mert csak' ez. tartalmazza a valódi székesfehérvári borotváló szappan!-
Felhívjuk a föd- A J Rí.JQ” hnrnt\/áln rrpm  gyártmányunkra, mely. 
rászok figyelmét O  Uv J I w  l V CX1 L1 C i l i  nek a következő:

1 postacsomag 8 nagy üveg . . .  . . 7 kor. 20 fillér
1 „ 12 kis ü v e g ...................................6 kor.   fillér
1 ,. 5 drb 1 kg. fémdoboz, különö

sen fodrászok használatára alkalmas 6 kor. - fillér

Bejegyzett védjegy Bejegyzett védjegy

ALBUS

Egy próbarendelés bárkit meggyőz gyártmányaink kiváló tulajdonságairól 
Használjunk kizárólag .ALBUS” borotváló szappant.

Azon csomagot, melyről az . ALBUS szó 
hiányzik, utasítsuk vissza.

A f  z  M í o v r a i k ,
Első villanyerőre berendezett borotva homorú 

mii köszörű Idéje Wien (Bécs), Hohenstaufeugasse 9. 
cs. cs kir. esküdt szakértő, becsű-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. Ezenkívül ezen szakba tartozó árukon kiviil csakis a legjobb 
minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szíj jak, legfinomabb 
olaj fenőkövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.

Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


