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A z  a r a d i  n a g y g y ű l é s ü n k .
(Augusztus 21, 22, 23.)

Arad városháza sok és érdekes vitát lá
tott a társadalmi osztály minden rétegéből, de 
olyan méltóságteljes parlamentáris ülést, mint 
az országos borbély és fodrász nagygyűlésünk, 
keveset,

Az aradi fodrász napok szép és lélekemelő 
üléseinek tárgyalása a nem szakmabeli embe
reket is meggyőzte arról, hogy iparunk reorga
nizálására szükség van, mert egyes vidékeken 
már tarthatatlan a helyzete a borbély iparosnak. 
Nagygyűlésünkön fel lett tárva a magyarországi 
borbélyok és fodrászok nyomoruságos gazda
sági helyzete, közvetlen tapasztalás hitelessé
gével és értékes eszmékkel szolgált iparunk 
megerősítésének kérdéséhez. Szóval, országos 
nagygyűlésünk azt a benyomást keltette, hogy 
iparunk kérdésének megoldása könnyen elér
hető, ha mindnyájan összetartunk és testvéri 
szeretettel egymást megértjük.

Nem szándékom az ez előtti két fodrász
kongresszus hibáira rámutatni, mert azok ve
zetői nagyobb részt már nem élnek, kik meg 
életben is vannak, azok ugylátszik megszűntek 
élni a fodrász ügy számára, ezt éppen csak 
azért hozom fel, mert ébren leszünk mi és 
minden lehetőt elfogunk követni, hogy az 
aradi nagygyűlésünkön hozott határozatok ne 
maradjanak írott maiasztok, mint az ezelőtti 
két kongresszus határozatai.

Az aradi országos borbély és fodrász 
nagygyűlés azon impressziót keltette bennem, 
hogy a budapesti borbély és fodrászok veze

tősége Müller Károlylyal élén lázasan igyekeztek 
azon, hogy a vidéki szakíársakat megnyerték 
ügyüknek.

Ez ellen nincs kifogásunk, de elfogjuk 
várni, ha már kezükbe vették az ország bor
bély és fodrászainak sorsát és iparunk jövőjét, 
hát legyen eredménye is, mert ameddig be
csületes utón fognak haladni és a vidéki szak
társak érdekeit szivükön viselik, addig számít
hatnak a vidékre, de jaj lesz, ha ellenkezőjét 
fogjuk tapasztalni.

Adja az Isten, hogy ne csalódjunk. Köszö
nettel tartozunk a napi sajtó szimpátiájáért, 
melyben ügyünket részesítették. Egyben pedig 
nem mulaszthatjuk elmondani, hogy mindazon 
szaktársak, kik nem voltak jelen ezen nagy
gyűlésünkön, örökké sajnálni fogják. Kik meg 
jelen voltak, örök emlékükbe fog élni orszá
gos borbély és fodrász-kongresszusunk.

Országos nagygyűlésünk lefolyásáról szóló 
tudósítást, amennyiben lapunk terjedelme meg
engedi, az alábbiakban közöljük :

Előkészítő értekezlet és ismerkedő- 
estély.

Augusztus 21. nap a rendezőség legnagyobb 
munkáját az elszállásolás kérdése tette ki. Az egész 
nap folyamán majdnem minden vonattal az ország 
minden részéből érkeztek kongresszusi tagok, úgy 
hogy estig minden várakozáson felül, vagy hatszázra 
szaporodott a kongresszusi tagok száma. Az érkező
ket a pályaudvaron az elszállásolási bizottság fogadta, 
amely a legnagyobb pontossággal gondoskodott min
denki számára megfelelő szállásról. Megjelent a 
kongresszus alkalmából Aradon Dóczy Sámuel dr., az 
országos iparegyesület titkára is, aki egyesülete üdvőz-
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lelet hozta el és biztosította a kongresszust, hogy 
egyesülete figyelemmel kíséri munkáját és hajlandó is 
ezt minden tekintetben támogatni.

A kongresszusi tagok délután 6 órakor előérte- 
kezletre gyűltek Össze. Kristóf György nyitotta meg az 
ülést, üdvözölte a megjelenteket és bejelentette, hogy 
Bányász Henrik óhajt felszólalni.

Bányász Henrik néhány üdvözlő szó után felkéri 
a kongresszusi tagokat, hogy a tárgysorozat és a tisz
tikar jelölésénél, ami az értekezlet tárgya, nyugodt tár
gyilagossággal szólaljanak fel. Egyúttal propoziciót is 
tesz a tárgysorozatra vonatkozólag. A programm meg
állapítása és a tisztikar jelölése körül élénk polémia 
fejlődött ki, amelyben Kászonyi Lajos. Mtiller Károly, 
Nagy Géza, Raminger István, Könyves Kálmán, 
Baumgartner Ferenc, Fodor Antal és mások vettek 
részt. Hosszabb vita után az értekezlet úgy határozott, 
hogy a napirend megállapítására és a jelölések elvég
zésére tizenkét tagból álló bizottságot küldött ki : 
Mtiller Károly és Könyves Kálmán (Budapest). Baum
gartner Ferenc (Torda), Kristófy György (Arad), Ká
szonyi Lajos (Brassó), Jakity József (Kolozsvár), Fodor 
Antal (Kolozsvár) König Károly (Marosvásárhely), 
Haller János (Temesvár), Gottschál János (Szeged), 
Sófalvy György és Bányász Henrik Arad. Raminger 
István (Nagyvárad). A bizottság nyomban össze is 
ült tanácskozni.!

Megállapították az első napi ülés felszólalóinak 
sorrendjét is, aztazonnal nyomdába adták s a kongresszus 
végleges napirendjét nyomtatásban fogják a megjelen
teknek kiosztani.

Este nyolc órakor volt a kongresszus ismerkedő
estélye a Vadászkiirt étterem helyiségeiben Úgy a 
nagyterem, mint a kerthelyiség zsúfolásig megtelt a 
kongresszusi tagokkal. A tizenkettes bizottság tagjai 
fél 10 óra tájban érkeztek meg az estélyre, ahol 
Bányász Henrik a bizottság nevében jelentést tett 
annak munkájáról.

A kongresszus első napja.
Az aradi országosborbély- és fodrászkongresszus 

auguszt 22 reggel 8 órakor kezdette meg tanácskozásait 
a városháza nagytermében. A kongresszusi tagok zsúfo
lásig megtöltötték a nagytermet, inig a karzaton, a 
kongresszusi tagok hozzátartozói, igen sok női hallgatók 
foglaltak helyet. Az első nap tanácskozásra, tekintettel 
az ügyek fontosságára, csak három tárgy volt kitűzve, 
de ezeknek letárgyalása is oly hoszu időt vett igénybe, 
hogy csak délután fél 2 órakor lett vége az 
ülésnek, A tárgyalás, amelyen nagy ellentétek ütköztek 
össze, teljesen nyugodt lefolyású volt és a tárgyalt 
ügyek fontosságához mérten magas nivon állott.

Reggel pont 8 orakor Kristóf György nyitotta 
meg az ülést és korelnöknek aradi szaktársat Gruber 
Istvánt ajánlotta Gruber elfoglalta az elnöki széket, üdvö
zölte a megjelenteket és sikert kívánt a kongresszus 
munkájához. Nyugodtságra, egyetértésre buzdította a 
megjelenteket, majd átadta a szót Sófalvy György ipar

testületi titkárnak, aki beszámolt a tizenkettes jelölő-bi
zottság működéséről és a bizottság nevében előterjesz
tette a tisztikar jelöltjeit. A közgyűlés a jelölteket 
egyhangú lelkesedéssel választotta meg.

A tisztikar a következőképen alakult meg : Elnök : 
Mtiller Károly, a budapesti fodrász- és borbély ipar
testület elnöke, társelnök : Kászonyi F. Lajos (Brassó), 
Baumgarten Ferenc Torda, Kristóf György Arad, 
Haller Antal (Temesvár), König Károly (Marosvásár
hely,) jegyzőklettek : Raminger István, Bányász Henrik 
és Sófalvi György.

Ezután Müller Károly elnök köszöni a tisztikar 
nevében is a bizalmat s ígéretet tesz. hogy mindent 
el fog követni a kongresszusnak eredményes működése 
érdekében. Mindenekelőtt helyreigazítja az előkészítő 
bizottság ama tévedését, hogy ez a kongresszus a má
sodik magyarországi fodrásznagygyülés. A nagygyűlés 
tudomásul veszi, hogy ez alkalommal a magyarországi 
borbélyok és fodrászok harmadik nagygyűlésüket tartják 
Három tagból álló bizottságot küld ki ezután a nagy
gyűlés fővédnökeinek, Varjassy Lajos polgármester és 
Steigerwald Alajos ipartestületi elnök meghívására. A 
fővédnököket megjelenésük után meleg szavakkal üdvözli. 
Üdvözli azután a megjelent vendégeket, Stengi Andor 
s Zima Tibort kamarai titkárt.

Varjasi Lajos polgármester hangsúlyozza válaszában, 
hogy az együttmüköpés biztosíthatja csak a sikert, kéri 
ennélfogva a kongresszus tagjait, hogy válvetett munkás 
sággal támogassák a munkában a nagygyűlés vezetősé 
gét. Arad város polgársága nevében köszönti a nagy 
gyűlést.

Steigerwald Alajos kéri a megjelenteket az összipa- 
rosság nevében, hogy komoly, a nagygyűlés méltóságá
hoz illő határozatokat hozzanak, oly határozatokat, 
melyeket azután büszkén terjeszthetnek a felsöbbség elé 
s melyeket ott komolyan is fognak fogadni.

Zima Tibor az aradi kereskedelmi és iparkamara 
nevében üdvözli a kongresszus tagjait abból, hogy a 
kongresszusra oly nagy számmal jelentek meg a tagok, 
mutatja, milyen fontosságot tulajdonítanak maguk a 
szakma előadói azoknak a tárgyaknak, amelyek a napi
rendre felvannak véve és amelyek a szakmabeliek szo
ciális előrehaladását célozzák. Ígéri, hogy a kamara 
minden eszközével és a legnagobb jóakarattal mindig 
segítségére lesz a borbélyok törekvéseinek.

Az érdemleges tárgyalás megkezdése előtt az 
elnök figyelmeztette a tagokat a kongresszus nagy 
fontosságra, összetartásra és higgadtságra kérte a 
megjelenteket.

A napirend első tárgya képen Könyves Kálmán, 
a budapesti borbély- és fodrász ipartestület jegyzője 
tartotta meg előadását az 1884. évi 17. t. c. (ipartörvény) 
módosításáról. Bírálja az ipartörvényt, amely már 
születésekor se elégítette ki a kívánalmakat, azóta 
pedig évről évre folytonos a panasz ellene. Ellőadó 
elsősorban megemlékezik a tanoncügy anomáliáiról. 
Az ipartörvényben erre nézve mindössze az az intéz
kedés van, hogy tizenkét éven aluli gyermek tanonc-
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nak nem alkalmazható és hogy a tanulási időnek legalább
a tanuló tizenötödik életévének betöltéséig kell tartani. 
De még ez a törvényben foglalt három év is hogy 
fest a valóságban. Az inasfelszabaditások körül foly
tonosan visszaélések fordulnak elő és az ipartesület- 
nek nincs meg a kellő joga se, hogy a képzetlen ta- 
noneok felszabadítását megakadályozza. Beszél azután 
a segéd ügyről, majd kimutatja, mennyi visszaélés 
fordulhat elő az iparigazolványok kiállításánál. Fejtegeti, 
mennyire szükség van a képesítés rendezésére, mert 
eddig a kontárok szabadon garázdálkodhattak. Utal 
arra, mennyire mások e tekintetben a viszonyok 
Auszriában. A bécsi szaktársaknak meg van az a joga, 
hogy a magáról megfeledkezett, tisztességtelen versenyt 
űző iparost annyiszor, ahányszor 20 koronával meg
bírságolhatja, sőt megvonhatja az iparigazolványt is 
komolyabb esetekben. Ezt mi törvényeink utján el nem 
érhetjük, azért társadalmi utón kell szervezkednünk: 
csak akkor lesz ez a szakma biztos, ha magunknak és 
családunknak tisztességes megélhetést, a társadalomban 
pedig pozíciót vivunk ki magunknak

Van azután a magyar és bécsi ipartörvény között 
külömbség. Az osztrák iparhatóságok elvonhatják az 
olyan mestertől a tanonctartási jogot, aki tanoncokat 
cselédmunkára használja Az ilyen cselédmunkát végző 
tanoncok nem tanulhatják meg kellőképen szakmájukat 
és ha a vizsga-bizottság szánalomból fel is szabadítja 
őket, hasznos tagjai a fodrász és borbély társadalomnak 
nem lehetnek

Kéri határozati javaslatának elfogadását, mely sze
rint a nagygyűlés sürgősen követeli az ipartörvény mó 
dositását.

A nagygyűlés tagjai közül Raminger lstván(Nagy- 
várad). Kászonyi Lajos (Brassó) Fodor Antal (Kolozsvár), 
Bányász Henrik (Arad) és Drágics Péter (Nagyenyed), 
szólották hozzá, majd a kongresszus elfogadta az ipar
törvény módosítására vonatkozó javaslatokat ésDrágic 
Péternek azt az indítványát, hogy a mesterek az inasok 
visszaéléseinek megakadályozására társadalmi utón 
töinörüljnek.

Ezután az elnök tiz percre felfüggesztette az 
ülést, majd mikor a szünet leteltével újból megnyitotta 
azt, Váry Gyula (Budapest,) tartotta meg előadását az 
országos borbély és fodrász áruraktár, takarék és hitel 
szövetkezet, a borbély és fodrász munkaközvetítő rok
kant nyugdíj és temetkezési egyesülethez való csatlako
zás ügyében.

Vári Gyula előadja a borbély- és fodrász takarék 
és hitelszövetkezet megalakításának történetét. A fodrá
szok, kereskedők megtámadták ezt az intézményt, ma 
azonban virágzik. - Célja, hogy a jövedelmekből a 
magyar fodrászok és borbélyok céljait szolgáló intézmé 
nyékét létesítsen. Ilyen az áruraktár, ahol a fodrászok 
olcsó beszerzés forrásra találnak, a jövedelem pedig 
az öszesség érdekeit szolgálják Ilyen intézmény a 
magyarországi borbély és fodrásziparosok szakipari 
munkaközvetitőjo, azután a nyugdíj- és temetkezési 
egylet. Szól itt még a hajmunkáról, s megemlíti, hogy 
iparcikkeink kiállják a versenyt a külföldiekkel.

Felhívja a nagygyűlést, hogy ezt az intézményt 
támogassa s azt a határoza'i javaslatot terjeszti elő, 
hogy a vidéki iparosok is csatlakozzanak a borbélyok 
érdekében alakult budapesti intézményekhez és azt or
szágossá alakítsák meg.

A határozati javaslat felett hosszas vita fejlődött 
ki, amelyben Flesch Péter Budapest, Nagy Géza Bu
dapest, Cseke Sándor Hidalmás, Nagy Gyula Torda, 
Fodor Antal Kolozsvár, Lucay János és Nagy Károly 
mások szólaltak fel. Végül is a nagygyűlés elhatározta, 
hogy elvileg csatlakozik Váry határozati javaslatához.

A tárgysorozat harmadik pontja volt König Ká
roly indítványa, egy országos borbély- és fodrász 
egyesület megalapítása iránt. Az indítványt a kongresz- 
szus szenvedélyes vita után elvetette. Közben azonban 
a kongresszusi tagok nagy lelkesedéssel ünnepelték 
König Károly, a borbély- és fodrász szaklap szerkesz
tőjét, akinek a kongresszus létrejötte körül a legna
gyobb érdemei vannak.

A kongresszushoz a kővetkező üdvözlő táviratok 
érkeztek : Znióváralja, Nagykanizsa, Nyitra, Erzsébet
város, Nagykároly, Szerencs Tatatóváros, Tóváros, 
Nyíregyháza, Csaba, Celldömölk. Lúgos, Zágráb, Kör
mend. Komárom, Huszt, Hiszek, Feketehegy, Szolnok, 
Székelyudvarhely, Medgyesegyháza, Csíkszereda, Plo- 
jest, Turóczszentmárton, Trencsénteplic, Nagy becskerek, 
Mátészalka, Fiume, Merény, Topánfalva, Zsolna, Szom- 
batnely, Szeghalom. Zombor, Temesvár, Erzsébetváros 
és Kolozsvárról. Viszont a nagygyűlés az elnök indít
ványára táviratilag üdvözölte a kereskedelmi minisz
tert és részvétét fejezte ki a kecskeméti szaktársaknak, 
akik a földrengéssel ért csapás következtében nem 
jelenhettek meg Aradon

Több tárgy nen1 lévén, az elnök bezárta az első 
napi ülést.

A gyűlés után a kongresszus tagjai a városháza 
udvarán lefényképcztelték magukat, majd pedig a 
Kossuth-szoborhoz vonultak és azt megkoszorúzták. A 
szobor talapzatánál Tréger Lajos (Nagybánya), költe
ményt szavalt. Ezután a kongresszus tagjai a Szabad
ság-szoborhoz vonultak, akol elénekelték a Hymnuszt 
és megkoszorúzták a szobrot

Délután fél három óra volt már, mikorra a 
kongresszus tagjai bankettre gyülekeztek össze a Va
dászkürt éttermében. A banketten számos felköszöntő 
hangzott el. AAi'i11er Károly, Varjassy Lajos polgármes
ter és Arad város közönségét köszöntötte. Steigerwald 
Alajos Miiller Károly érdemeit méltatta, Kászonyi Lajos 
és Nagy Géza König Károly egészségére ürítette poharát, 
König Károly a magyarországi szaktársakat éltette, Köny
ves Kálmán a kongresszus tagjait, Bányász Henrik Zima 
Tibort, Fodor Antal Kristóf Györgyöt, Kristóf György 
Miiller Károlyt. Zima Tibort Gruber István, Csende 
Gyula Könyves Kálmánt, Gotsal József pedig Bá
nyász Henriket éltette. Ezenkívül még több felkö
szöntő hangzott el és a társaság a késő délutáni órákig 
együtt maradt.

A kongresszus tagjainak tiszteletére este a ligeti 
vendégőben kitünően sikerült mulatság volt.
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Délután.
Társasebéd után szaktársaink több csoportba 

gyülekezve kizarándokoltak a vesztőhelyre, ahol Ká- 
szonyi Lajos brassói szaktársunk lelkes hazafias be
széd kíséretében megkoszorúzta a Vesztőhely emlékét. 
Innen a gyártelepek megtekintésére mentek. Első sor
ban a vaggon gyárat, Weszíinghause, Textil, Benőid 
gázgyárt, Neumann szeszgyárát és az ujaradi sörgyárt 
tekintették meg.

Este.
Az aradi borbély és fodrászok az országos bor

bély és fodrász kongresszus vendégei tiszteletére fél 
9 órakor a váiosligeti dísztermében kitünően sikerül 
reggelig tartó táncvigalmat rendezett. A táncmulatsá
gon a rendezőség szép díszes tánc-műsorral kedves
kedett a hölgyeknek.

Az aradi borbély és fodrász kongresz- 
szus másodiknapja.

A kongresszusi tagok ezúttal is teljesen megtöl
tötték a városháza nagytermét.

Mtiller Károly elnök megnyitója után Sófalvy 
György ipartestületi titkár felolvasta az üdvözlő távirato
kat, amely között ott volt a horvátországi szaktársak 
meleghangú üdvözlete is.

Ezután Baumgarten Ferencz (Torda) társelnök 
átveszi az ülés vezetését. Müller Károly tartott előadást 
a kiszolgálási dijak rendezéséről. Azt hiszi, hogy a 
közönség is szimpátiával veszi a rendezést, ha még az 
árak mérsékelt felemelésével járna is.

Révész Simon (Sátoraljaújhely) a borbély- iparo
sokra sérelmesnek és károsnak látja a bérletrendszert, 
amely éppen vasár és ünnepnap nagy torlódást idéz 
elő anélkül., hogy megfelelő hasznot hozna

Réti Árpád ("Budapest) a bérletügyet úgy óhajtja 
rendezni, hogy a bérletek ünnep- és vasárnapokon 
érvénytelenek legyenek.

Daschbek József a kontárok ellen beszélt és valami 
módot szeretne találni a szervezkedés kerékkötői ellen.

Gyiirky Gyula (Temesvár) bejelentette, hogy Temes
váron sikerült megállapítani az egységárakat is.

Nagy Gyula (Torda) a bérletek eltörléséhez csatla
kozott, König Károly indítványozta, hogy egy központi 
szervezet létesittessék a mely álandóan permanenciába 
van az ország fodrászaival és borbélyaival a reniten 
sek megfékezésére.

Nagy Géza (Budapest) hangsúlyozta, hogy a ki
szolgálási árakat a segédekkel karöltve kell rendezni.

Zajna Ferencz (Esztergom) javasolta, hogy csak 
az országos szerv utján lehessen segédet közvetíteni. 
Nyiry Sándor (Marosvásárhely) a mostani bérletrendszer 
helyett a havi bérletet ajánlotta Gruber István hangoz
tatta, hogy a havi bérletrendszernek is vannak hibái.

A kongresszus ezután elfogadta az előadói javas
latot és a bérletjegyek eltörlése mellett foglalt állást.

Ráülik József az egységes munka rend megállapí
tásáról tartott előadást és terjesztett elő határozati 
javaslatot. Több hozzászólás után a kongresszus a 
javaslatot elfogadta azzal a módosítással, hogy a köz
pont készítsen rendezési tervezetet és azt az ország 
minden borbély szakcsoportjának küldjék meg.

Gottschall János és Lucay János a vasárnapi ház- 
hozjárás beszüntetését indítványozta, amihez a nagy
gyűlés elvben hozzájárult.

Makula János (Kolozsvár) a fodrásznők kontárko
dásának megakadályozására ajánlott módozatokat, ami
ket a nagygyűlés el is fogad.

Bányász Henrik az iparos parlamenti képviselteté- 
sének szükségességét fejtegette.

A borbély- és fodrászsegédek kívánságait Zsifkovics 
István és Klincsák József kiküldöttek tolmácsolták. A 
segédek kívánják az általános vasárnapi munkaszünetet, 
a cselédmunka eltörlését, egy órai ebédidőt, minden 
héten egy félnapi kimenőt. Kívánják a szakegyesület 
elismerését, tanoncok korlátozását. Javasolták, hogy a 
pirosbetüs napokon, szombat kivételével, 12 órakor kell 
bezáratni az üzletet. Karácsony, pünkösd, husvét másod
napján teljes munkaszünetre van szükség.

Kél határozati javaslatot terjesztettek elő. Az egyik 
a tauockérdésre, a másik a kollektivszerződésre vonat
kozik.

Kászonyi Lajos szerint az előadó úgy beszélt a 
munkásokról, mint egy tökéletes hadseregről, melynek 
minden tagja tudja a kötelességét. A tapasztalat azon 
bán mást bizonyít. Igen sok segéd a szakma elemeiben 
sem jártas kellőképen. Ne határozzunk azért oly könnye
dén a benyújtott határozati javaslat felett, hanem beszél
jük meg odahaza száktársainkkal és akkor döntsünk. 
(Éljenzés.)

Ezután az elnök megvilágította a helyzetet. 
Elismerte, hogy valamint a mesteri karnak, úgy a segédj 
karnak is vannak orvosolandó sérelmei. Ezért utasítsa 
a központi szervezetet a nagygyűlés, hogy a mennyiben 
a segédi kar kívánalmai teljesíthetők, gondoskodjék 
azok teljesítéséről.

A nagygyűlés a határozati javaslatokat további 
intézkedés céljából a központi bizottságnak adja ki 
azzal, hogy a mesterek elvileg a segédek minden jo
gos kívánságát igyekezni fognak teljesíteni. A nagy
gyűlés ezután áttért az indítványokra.

A kolozsvári szakosztály meghívta a nagygyűlést 
a legközelebbi kongresszus Kolozsvárt leendő tartására. 
A meghívást a közgyűlés, elnök hozzászólása után azzal 
fogadta el, hogy két év múlva felhívást intéz Kolozs
várhoz és ha az előkészítő munkálatokat rendben ta
lálja, akkor tartja meg a nagygyűlést Kolozsvárt Ki
mondta a közgyűlés, hogy három év múlva az ország 
valamelyik nagy városában feltétlenül egybegytil ta
nácskozásra.

König indítványozta, hogy a határozatok érvény
behozására végrehajtó bizottság alakuljon.

Az elnök és Bányász Henrik hozzászólása után a 
szükebb rendező bizottság alakul át végrehajtó bi
zottsággá.
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Elnök ismételt köszönetét mondott a kongresszus 
tisztikarának és tagjainak, hogy a komoly munkában 
támogatták. Arad város közönségének és polgármesteré
nek a szives fogadtatásért, a sajtónak a komoly támo 
gatásért, üdvözölte Gruber Istvánt s mindazokat, akik 
a kongresszus sikerén közreműködtek. Azon remény
nyel zárta be a nagygyűlést, hogy a negyedik orszá
gos kongresszus már . a mostaninak eredményeiről 
számolhat be.

Délután.
A kongresszus tagjainak a legnagyobb része egy 

kedves emlékkel elhagyva Aradot, az ország külön
böző részeibe haza utaztak.

Kirándulás.
A kongresszus tagja közül többen kirándultak az 

Aldunára. Visszajövet Temesvárt egy igen lelkes csa
pat verődött össze, ahol Haller Antal a temesvári 
fodrász szakosztály elnöke, lelkes szaktárs vezetése 
mellett megtekintették a város nevezetességeit, este a 
színház-épiilet vendéglő helyiségben igen kellemes tár
sas vacsorára jöttek össze. A kirándulók között ott 
voltak: Kászonyi Lajos (Brassó), Jakity -József és neje 
(Kolozsvár), Albert Ignác (Nagyszeben). Király István, 
Baumgarten Ferenc, Nagy Gyula, Lelucz János (Torda), 
König Károly (Marosvásárhely). Másnap Temesváron 
búcsút mondva a társaság a viszontlátás reményében 
széjjel ment a szélrózsa minden irányába.

Utóhangok nagygyűlésünkhöz
Egyes fővárosi és vidéki lapok tévesen írták meg, 

hogy a bérlet-rendszert megszüntettük. Ezen rendszer 
törlése csak a bérlet-kártyákra vonatkozik Kártya he
lyett megmarad a közönségre is előnyös havi bérlet
rendszer.

Az aradi kongresszusnak a kártyás bérletrendszer 
eltörlése és az árak emelésére irányuló határozatot a 
budapesti központ fogja tárgyalás alá venni. Határozat 
néhány hónapon belül lesz. Az újítást a speciális vi
szonyokhoz mérten, minden városban máskép fogják 
keresztülvinni.

Budapesten három csoportba osztják az üzlete
ket és eszerint alakul ki a havi bérletek és az egy
szeri beretválkozások és hajnyirások ára. Az áremelke
dés 10—15 százalékos lesz. Egyrészt az általános drá
gaság, másrészt a higiénikus szempontok kényszerite 
nek bennünket az áremelésre.

Az aradi kongresszus több érdekes határozatot 
hozott, amelyek közül kiemelendő, hogy a nemrég ala
kult központi nyugdíjintézetbe az ország valamennyi 
borbélya belép. Országossá tettük továbbá a két év 
előtt alapított áruraktár-szövetkezetet, mely ezentúl az 
összes tagok cikk-szükségleteit, méltányos, olcsó áron 
fogja ellátni.

Érdekes reform lesz a borbélytanonc-iskola is.

Minden városban, ahol legalább tiz fodrász van, fel
állítjuk a szakiskolát, természetesen elsősorban Budapes
ten. Szakképzett iparosokat akarunk nevelni.

A női fodrászat eltanulására vándortanfolyamokat 
rendezünk a vidéken.

Foglalkozott a kongresszus a borbélymunkások 
tizenhat pontba foglalt követeléseivel is. Jobb lakást, 
ebédidőt és béremelést kérnek a munkások. Jogos 
óhajtásukat bizonyára teljesíteni fogja a központ, amely 
legközelebb foglalkozik a memorandummal.

Kimondja a kongresszus, hogy teljes erejével 
küzdeni fog a nem szakképzett borbélyok ellen, akik 
jelenleg mintegy húsz százalékát teszik Budapesten is 
a borbély- és fodrász iparosoknak. Az engedélyt szak- 
képzettséghez kell kötni. Az olyan üzletekben, ahol a 
gazda nem szakember, a lehető legrosszabb kiszolgá
lás van, aminek a közönség adja meg az árát.

Tisztelettel kérjük azon előfizetőket, kiknek 
lejárt az előfizetésük, a küldött postautalványon 
szíveskedjenek azt megújítani, nehogy a postai 
szétküldésnél fennakadás legyen.

Fodrász hírek az országban.
— Köszönet az Aradiaknak. Nem mulasztha

tom el ezúton nyilvánosan köszönetét mondani az 
aradi szaktársaknak a kongressus érdekében kifejtett 
munkálkodásukért, valamint azon igazi vendégszere
tetért, a melyben az igen tisztelt kartársainkat a kon
gresszusi tagokat részesítették. Úgyszintén hálás kö
szönettel tartozunk Sófalvi György, az aradi ipartes
tület titkárának, ki fáradságot és időt nem kiméivé a 
rengeteg sok felhalmozódott iratok és indítványok el
rendezésével a kongresszusunk sikerét biztosította. 
Tartsanak meg jó emlékükbe ezutánra és kérem, hogy 
ezen barátságot tartsák fenn jövőre is számunkra azon 
kedves viszontlátás reményében, hogy 3 év múlva ta
lálkozunk Kolozsvárt. Igazi kartársi üdvözlettel König 
Károly, „Fodrászok Lapja“ szerkesztője.

— Gyűjtés. Rkakovai tüzkatasztrófa alkalmá
val szerencsétlenül járt Polk Dániel kartársunk és csa
ládja segélyezéséhez hozzájárult Boschánszky István 
Nyustya 2, Kőnig Károly Marosvásárhely 4, Csizmár 
András Merény 1, Wild Károly Késmárk gyűjtése 5 
korona. Felkérjük a nemes szivü szaktársakat, adakoz
zanak a szerencsétlenül járt szaktársunknak. Adományt 
rendeltetési helyére juttassuk és lapunkban nyugtázzuk.

— A szombathelyi fodrász segédek 8 korona 
30 fillérrel járultak hozzá az aradi fodrász kongresz- 
szus költségeihez, a melyet rendeltetési helyére jut
tatunk.

— Belényes. Az itteni borbély és fodrász mes
terek és a segédek folyó évi augusztus 14-ére egybe
hívott értekezletünkön Tabár Ferenc elnöklete mellett
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közösen a következő „munkarendet" állapítottak meg: 
1. November 1 tői március 1 ig üzletnyitás 7 óra, zá
rás 8 óra, 2. Március 1 tői junius 1 ig és szeptember 
1-től november 1-ig üzletnyitás fél 7 ó., zárás fél 9 ó
3. Junius 1-től szeptember 1-ig üzlet nyitás 6 óra, zárás 
9 óra, szombat és nagy ünnepek előtti nap kivételével.
4. Husvét, pünkösd és karácsony első és másodnapján 
déli 12 órakor zárás. 5 Román husvét, pünkösd és 
karácsony első és másodnapján déli 12 órakor zárás.
6. A segédnek kötelessége a nyitáskor pontosan meg- 
lelenni 7. A segéd zárás után házhoz nem küldhető,
8. Ezen munkarend minden fodrász üzletben kifüg
gesztendő.

—- Ifj. Bányai Istvánnak Malin József m. kir. 
csendőrőrsvezető címén több levele van a kiadóhiva
talunkba, kérjük hollétét tudassa velünk.

— Csorba Béla hollétét tudassa velem Bekkcr 
János Gyula, Városház-u. 8 szám.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.

X. G. Kőszeg, Tudomásunkkal az aradi kogresszus 
intéző bizottsága az ország minden ipartcsliilctének meg
küldte a kongresszusi meghívót.

NYILTTÉR,
E rovatban közlőitekért nctn vállal felelősséget a szerkesztő.

Válasz Gáspár Testvéreknek.

E lap legutóbbi számában megjelent nyilatkozatra 
némi megjegyzésem van, ugyanis mondhatom Gáspár 
uraknak, hogy van olyan ízlésem, hogy nevüket még 
reklámnak sem használhatom fel.

A munkám megbirálására a t. Borbély és Fod
rász urak vannak hivatva, nem pedig olyan egyén, aki
nek köszörüléshez fogalma sincs, hogy Gáspárék ha
ragszanak, azt elhiszem nekik, de ez nekem elégtéte
lül szolgál hogy én tényleg nem dolgozom nekik. 
Egyben kijelentem, hogy sem nekik, sem másnak köz
vetítve nem dolgozom, csakis a t. Borbély és Fodrász 
uraknak, kik hozzám juttatják b. rendelésüket posta- 
fordultával.

Kiváló tisztelettel: 
Dresszmann Károly, Budapest.

DUNÁNTÚL 28 ezer lakosú városban egy nagyon 
fényes fodrász üzlet azonnal más elfoglaltság miatt el
adó 240 260 korona havi bevétellel. Az üzlet fokoza
tosan emelkedik, mivel közvetlen mellette volt egy 
borbély üzlet augusztus 1-én megszűnt. Az üzlet úri 
és iparos vendégek által látogatott. Cime lapunk kiadó 
h i va ta Iában m eg tudható.

Helyküzvetitési rovat 
a Fodrászok Lapjával

Az ^Ürcs helyek" vagy „Helyei keresők" hirdetési rovata elő
fizetőinknek díjtalan, nem előfizető mesterek 80 fillért, segédek 
és tanulók 40 fillért fizetnek, amely előre beküldendő fesetlug 

bélyegben is.l

Üres helyek.
10—22 éves szolid jó munkás fodrász segéd, ki 

állandó alkalmazást óhajt fizetés érdem szerint felvé
tetik. Német nyelvet bíró előnybe részesül. Biegel Ot
tokár Kassa, Erzsébet tér 4.

Fiatal jó munkás borbély segéd azonnali belé
pésre felvétetik. Fizetést többet adok, mint az előző 
üzletben volt. Molnár Albert Székolykeresztur, Erdély.

Fiatéi borbély segédet ki hajlandó szép falu he
lyen dolgozni azonnal elfogadok. Fizetés érdem szerint 
Bereezky Kálmán, Somogy- Kéthely.

23—2b éves intelligens jó megjelenésű fodrász 
segéd, keresztényt keresek fiksz fizetésre, Csakis ál
landó és huzamosabban szervírozó segéd ajánlkozzon. 
Szerb előnyben részesül Fizetés érdem szerint és la
kás Hegedűs Sándor Kolozsvár, Wesselényi Miklós- 
utca 12

i s -2 4  éves borbély segéd felvétetik azonnal. Fi
zetés 55 kor és lakás. Horváth Kálmán Naszód, Erdély.

Fiatal ügyes jó munkás fodrász segéd azonnal 
vagy 15-rc alkalmazást nyerhet. Nyáron több mint 
2000 ezer előkelő nyaraló. Román nyelv megkivánta- 
tik. Havi fizetés 20 korona és ellátás. Buznát -János 
Predeál-telep, Brassó m.

20 —24 éves jó munkás borbély segéd szeptem
ber 5-re felvétetik 20 korona fizetés és teljes ellátás
sal, állandó segédnek b hónap után az útiköltség meg
téríttetik. Bakó Sándor Tab, Somogy m.

.18-25 éves jó munkás fodrász segéd azonnal 
felvétetik. Fizetés 20—30 korona. Randi István fod
rász Kézdivásárhely Erdély.

Elsőrangú nős fodrász segéd fiksz fizetéssel fel
vétetik jó mellékessel ogv regényes mezővárosban. 
Cim lapunk kiadóhivatalában.

dó munkás és jó megjelenésű fodrász segéd al 
kalmazást nyer fiók üzletembe, mint főnök helyettes. 
Fizetés 28—30 koronát, teljes ellátást, Szokoly"Illyés 
Hátszeg.

I g3'es fodrász segéd, ki német nyelven kiviil 
bírja valamelyik szláv nyelvet, szeptember lő. fölvé
tetik. Heti íizetés lo korona, reggeli, ozsonva és la 
kás. Fénykép megkivántatik. Iván Kapus Cilii Gracor 
gasse 1 Untersteierinark

Idősebb ügyes borbély segéd azonnali belépésre 
felvétetik. Csakis olyan jelentkezzék, ki hosszabb kon
dícióra re’ lektől. Feltételek étkezés és lakás, 28 kor. 
havi fizetés Drugovites Gyula, Szombathely,

Józan eletii jo munkás nős fodrász segéd r»0 
korona íiksz íizetéssel és jó mellékessel felvétetik 
Ihm -János Déva.

22 -  25 éves elsőrendű jó munkás fodrász segéd 
felvétetik szeptember lő ig. Fizetés 30 10 koronáig, 
teljes ellátás. Német nyelv megkivántatik. Tasehler 
Frigyes Segesvár, Erdély.

1 0 -2 0  éves borbély segéd azonnali belépésre 
felvetetik. Fizetős 20 koronáig és teljes ellátás, Ínkas. 
Küzd a romániai határhoz Vasúti állomás, G.yergyó- 
Ditro. Balogh Miklós fodrász ( lyorgvótölgyes Ősik" m.
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íiu fodrász-tanonenak azonnal felvé
tetik Sehwol'el Vilmos Vágujliely.

Id -'Jd éves jó úri kiszolgáló fodrász segéd 20 
korona havi fizetéssel felvétctotik Anton Stadler fod
rász Bruck, a. d. Leitha.

-Jó megbízható borbély segéd üzletvezetőnek fel
vetetik fikszro. Auspik Dávid. Balkány, Szabolcs, m.

Temesvárt egy jobb fodrász üzletbe egy jó műn* 
•kás fodrász segéd felvétetik. Havi fiksz fizetés 60 ko
rona es jo mellékessel. Nős előnybe részesül. Cim la
punk kiadóhivatalában megtudható.

2 — 3 éves segéd azonnali belépésre felvétetik. 
Sürgöny ajánlatot kérek. Fizetés 20 korona, reggeli, 
ebéd, vacsora, lakás Varga Benedek Marosvásárhelyt!

Szolid jó munkás fiatal fodrász segéd 20 korona 
havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik Fischer 
Jakab Füzesabony. Heves m.

20 éven felül úri kiszolgáló fodrász segéd azon 
nali belépésre felvétetik havi (»0 korona fiksz fizetés
sel. Ugyanitt egy ügyes fiit tanoncnak is felvétetik Kászo- 
nvi Lajos Brassó.

Egész fiatal borbély segéd azonnal felvétetik. 
Havi fizetés 20 koronáig és ellátás Zaboji István Kis
kőrös.

US— 10 éves körüli intelligens úri kiszolgáló jó 
munkás borbély segéd azonnali belépésre felvétetik 
Moldovait Péter Csíkszereda, Erdély.

Fiatal jó munkás borbély segéd azonnal alkal
mazást nyerhet. Fizetés érdem szerint és teljes ellátás. 
Kihm György Dóvaváuya.

18 — 20 éves borbély segéd azonnal felvétetik. 
Havi fizetés 20 koronáig és ellátás. Király Gyula, 
Gyulafehérvárt, Erdély.

20—21 éves megnyerő külsejű józan jó munkás 
borbély segéd szeptember 25. belépésre felvétetik 20 
korona havi fizetéssel és teljes ellátással. Jó mellékes. 
Sajtos Lajos Tiszalők, Szabolcs m.

Szolid jó megjelenésű fodrász segédet korcsok 
szeptember 10-ro, Havi 20 korona fizetés és ellátás. 
Jó mellékes, 4. kijáró vendég vau. Lehoczky Béla 
Léva, Hars m.

Intelligens jó munkás fodrász segéd, aki hosszal) 
ideig óhajt állandó alkalmazásba lenni, azonnali belé
pésre felvétetik Fischer János Igló.

Fiatal jó munkás borbély segéd azonnali belépésre 
.felvétetik. Fizetés 20 korona és ellátás, lakás. Nigré- 
nyi Péter Kiskiuimajsa.

20 éven felüli jó munkás borbély segéd, aki egy 
üzletben magánosán is tud dolgozni, azonnal beléphet, 
vagy szeptember 1 tői bármikor. Havi fizetés 24—30 
koronáig és teljes ellátás. Wagner Sebestyén fodrász 
Kolozsvár.

Egész fiatal borbély segéd azonnali vagy később 
alkalmazásba felvétetik állandó kondícióba. Havi fize
tés 14 koronától feljebb és teljes ellátás. Ifj. Blatt 
Péter Sol tvad kert.

IS —10 éves fodrász segéd alkalmazást nyerhet 
vidéki váiosban egy vegyes vendégektől látogatott 
üzletbe, ha ügyes ember szép mellékest kereshet. Tel

jes ellátást kap, fizetés érdeme szerint. Fcrencz Imre 
Szerencs, Zemplén m.

18 — 20 éves jó munkás borbély segéd a ki tótul 
is beszél azonnal felvétetik. Egész ellátással fizetés 
érdem szerint. Patay Adolf, Trencsóptepliez.

20—25 éves intelligens elsőrendű úri kiszolgáló 
borbély segéd úri fodrász terembe felvétetik. Havi fi
zetés 24—30 koronáig és ellátás. Jó mellékes. Török 
János fodrász Békéscsaba.

Fiatal borbély segéd aki most felszabadult azon
nal felvételik teljes ellátással. Fizetés érdem szerint. 
Jcdlicska Albert, Oszlány, Bars m.

10—21 eves fodrász segéd állandó alkalmazásba 
felvétetik Bakó Mihály színházi fodrász Dés, Főtér.

Fiatal borbély segéd állandó alkalmazásba felvé
tetik azonnal, útiköltséget megtérítem. Közel Kassához 
szép vidék. Innék Dezső Forró-Enes, Abauj m.

Egész fiatal fodrász segédet keresek, aki csak 
most szabadult fel, nem baj ha a szakmában gyenge, 
nálam lesz alkalma teljesen kiképezni magát. Csizmár 
András fodrász, Merény, Szopes m.

Keresek egy intelligens jő modern, és jó munkás 
borbély segédet szeptember hó 5 re 20—25 év körülit. 
Fizetés havi 20—24 kor. reggeli, ebéd és lakás, jó 
mellékkereset. Nagy Józset fodrász Szolnok, Uri-kaszinó.

20 éven felüli állandó jó munkás borbély segéd 
azonnal felvétetik csakis keresztény. Havi fizetés 30 
korona és ellátás, jó mellékes Schvartz Sándor Tisza 
újlak, Ugocsa m.

22—24 éves intelligens jó modom, keresztény 
szolid és gyors munkás borbél}'- segéd szep
temberre felvétetik állandó alkalmazásba, 00 korona 
fiksz fizetés és jó mellékes. Kelemen István Debrecen, 
Máv. pályaudvar.

18 éven felüli borbély segéd felvétetik egy kü- 
zéprondii üzletbe. Fizetés 20 korona és teljes ellátás, 
Dörner Mihály Marosvásárhelytt, Kossuth Lajos-utca.

18 — 1«) éves borbély segéd állandó alkalmazást 
nyerhet szeptember 0. belépésre Havi fizetés 20 kor. 
és ellátás vagy 50 korona fiksz és lakás. Eladásbó. 
10 százalékot adok, Fodor György Kisújszállás, Főút 51

18 21 éves józan előzékeny jó munkás borbély 
segéd havi 60 korona fiksz fizetéssel szeptember 15 re 
felvétetik. Szakái József Nagyszeben, Erzsébet-ut 87

Fiatal borbély segéd felvétetik állandó alkalma
zásba. Regényes vidék. Galíciai határszél, Sigmund 
Wintorgrün Turdossin, Árva m.

20—21 éves intelligens  ̂ borbély segéd azonnali 
belépésre felvétetik. Redeoha Ágoston Turócszentmártou

20 éven felüli jó munkás borbély segéd felvéte
tik azonnal. Havi fizetés 24 korona és teljes ellátás, 
Mandel Béla fodrász Nagyvárad, Zöldfa utca 32.

28 éves úri kiszolgáló női borbély segéd, ak, 
jobb üzletekbe dolgozott egyszersmind manikűröz isi 
keres azonnali belépésre alkalmazást, üime Nő borbély 
segéd cim alatt megtudható lapunk kiadóhivatalába.

20 — 22 éves, jó munkás borbély segéd azonnali be
lépésre kerestetik. Havi fizetés 28 korona és ellátás, 
lakás Maglay István Nagytapolcsány.

Hirdessünk a „F( )1 )RÁSZOK LAPJÁBA“, mivel 
az országban minden borbély és fodrász olvassa.
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Helyet keresők.
Intelligens jó megjelenésű szolid jó munkás fodrász segéd 

szeptember hó *26. állandó alkalmazást keres. Zárt ajánlatot ké
rek Gern Andor fodrász segéd Mecenzéf, Abaujtorna ni.

‘24 éves magyar és német nyelvet bíró fodrász segéd ke
res szeptember 20-ra egy erős jobb üzletbe alkalmazást. Scháden 
Samu Balassagyarmat Fö-u. 71.

H2 éves jó munkás elfogad üzletvezetői állást. Jelenleg is 
hosszabb ideje, hogy üzletvezető. Magyar Ferenc fodrász üzlet* 
vezető Szeged — Szatymáz, Csongrád m.

20 éves fodrász segéd a ki külföldön is dolgozott mani
kűröz keres felsőmagyarországi kisebb városba megfelelő úri 
üzletbe alkalmazást. Sípos Imre fodrász segéd Kolozsvár, Erzsé
bet Villa 2.

Mostan szabadult fel fodrász segéd keres alkalmazási 
Hribik Vilmos Léva.

Józan életű feltétlen megbízható idősebb — nem elsőrangú 
de kifogástalan jó és gyors munkás — üzletvezetőnek is alkal
mas segéd 24 korona teljes ellátással keres bármikori belépés
sel lehetőleg a Felvidéken vagy a Dunántúl állandó alkalmazást. 
Pándi Sándor Kiskunhalas.

Keresek egy jobb üzletbe alkalmazást csakis városba, 
szeptember 20*ra. Szives ajánlatot fizetés megjelölésével kér 
Kapus János Szeged, Vaspálya-ut 22.

18 éves intelligens úri kiszolgáló borbély segéd egy na 
gyobb városba jó üzletbe alkalmazást keres szeptember hó 6-ra. 
Gáborcsik Gusztáv Kassa, Erzsébet-tér 4.

25 éves jó megjelenésű, szolid jó munkás fodrász segéd 
keres jobb úri üzletbe szeptember 10. lehetőleg állandó alkal
mazást. Hajmunkát is végez, négy nyelvet beszél Ködmön Mihály 
Kerekes cégnél Miskolc, Széchenyi-u. 06

Keresek azonnali belépésre egy jobb fodrász üzletbe al
kalmazást. Könyvem ellenébe úti költséget kérek. Beszélek ma
gyarul, németül és horvátul. Sckeffer Péter Zombor, Fonoda-u. 3

18 éves intelligens jó megbízható borbély segéd szeptem
ber 15. keres nagyobb városban alkalmazást. Kovács Sándor 
Hódmezővásárhely,, Jánostér

25 éves borbély segéd állandó jobb Üzletbe alkalmazást 
keres Moravecz András Nyíregyháza, Nefelejis-u. 9

4 éves borbély segéd keres nagyobb vidéki városba jobb 
üzletbe szeptember 15. alkalmazást. Súves ajánlatokat fizetés 
megjelölésével kér Kemény József borbély segéd Takár Lajos 
urnái Magyar-Lápos

19 éves jó megjelenésű úri kiszolgáló borbély segéd ke
res szeptember 15-re úri üzletbe alkalmazást. Szives megkere
sést kér Nagy Sándor Kaposvár, Fő n. 76

Intelligens idősebb borbély segéd keres üzletvezetői állást 
csak is jobb üzletbe. Éves bizonyítványokkal rendelkezik. Papp 
Károly Losonc, Vasuti-utca 5

24 éves intelligens úri kiszolgáló, ki huzamosabb ideig 
elsőrendű ázletekbe dolgozott, keres a fővárosba állandó alkal
mazást szeptember 8. belépésre. Gacsal Lajos Marosvásárhely, 
Heszke cégnél

19 éves, jó modorú, úri kiszolgáló fodrász segéd, szep
tember 6. belépésre ajánlkozik. Hegyes .időkre szeretne menni. 
Keveset beszél románul is. Gim Pivnyik László fodrász segéd 
Szolnok, Uri casinó épület

‘21 éves fodrász segéd jó munkás keres nagyobb vidéki 
városba alkalmazást azonnali belépésre. Bizsbák Dániel Tövis

Fiatal fodrász segéd azonnali belépésre alkalmazást keres- 
Könyve ellenébe útiköltséget kér Schvab Antal Hölak, Trenesén 
megye

intelligens színházi fodrász nagyobb vidéki városba elvál
lal bármilyen hajmunkák és parókák készítését, műkedvelői elő
adásokra kimaszkirozást Lgliy Rácz István Kecskemét IX., Szel- 
Jés-utea 76

26 éves nős jó munkás borbély segéd ki jobb üzletekbe

szervírozott keres azonali belépésre egy jobb üzletbe alkalma
zást, vagy elmegy üzletvezetőnek is bármilyen vidékre is. Szi
ves ajánlatokat fizetés megjelölésével kér Gorsback Jakab Buda
pest Népszinház-utea 26. II.. 38

Fiatal intelligens fodrász segéd úri üzletbe ajánlkozik 
szeptember 5-re. llorválk Sándor Budapest, VII., Hernád-u. 14 

20 éves jó munkás borbély segéd keres alkalmazás/ azon
nali belépésre. Sitié Lajos Orosháza, Öreg szőlő 433

Középtermetű fodrász segéd ajánlkozik egy középrendü 
jobb üzletbe. Kiss István Eperjes, Fő-ulca

24 éves jó munkás fodrász segéd, ki jobb üzletekbee volt 
alkalmazva, keres lehetőleg nagyobb városba jobb (izeibe alkal
mazást, beszél magyarul és németül. Belépne az akceptálástól 
számítva 14 napra. Szives megkereséseket a fizetés és mellék
kereset megjelölésével kér Sándor Antal fodrász segéd Sziget
vár Báró Bidennan-utca Városház épület

22 éves jó munkás és jó megjelenésű fodrász segéd ke
res szeptember 10. jobb üzletbe alkalmazást Bolka Mátyás 
Ó-Becse.

EGY JÓ FORGALMÚ, úri körrel látogatott 
borbély üzletet azonnali megvételre keresek. 
Waldman Barnabás borbély, Hatvan.

GYERGYÓSZENTMIKLÓSON a Főtéren 20 év 
óta fennálló fodrász üzlet eladó, melyben állandóan 4 
elsőrendű segéd és 2 tanuló dolgozik. Betegség miatt 
eladó 6000 koronáért, szoba berendezéssel együtt Vevő 
az üzlethelyiséget lakással együtt bérbe veheti azonnal 
is, a ki üzletemet ismeri és á leggyorsabban ajánlko
zik megvétel végett, annak adom. Szeretném egy jóra- 
való ismerős embernek eladni. Bővebbet személyesen 
vagy hozzám intézendő levél utján Dornbach Antal 
fodrász, Gyergyószentmiklós

KERESEK egy jobb vendégektől látogatott fod
rász üzletet megvételre hol előbb mint segéd egy vagy 
két hónapig dolgozhatnám. Lehetőleg Erdélyben vagy 
Felső magyarországon. Szép János Kiskunhalas.

Fodrász segéd urah!
Ne nyissanak uj üzleteket, mert 

a mai nehéz viszonyok között kész 
a bukás.

Ajánljuk, hogy régi jó hírnevű 
üzleteket vegyenek, mert jobban 
járnak vele.
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35 ÉV 0 1A FENNÁLLÓ jó meneteli! vidéki 
városban borbély üzlet özvegység miatt eladó. 
Állandóan 2 segéd és 1 tanuló alkalmazva. 
50 bérletjegyes, 60 éves vendég biztosítva, egy 
nagy szállodával szemben, a város legforgal
masabb helyén, esetleg házzal együtt eladó.— 
Érdeklődök forduljanak Rokol Kálmán fűszer- 
kereskedőhöz Budapest, IX., Lónyay-utca 40.

ELADÓ FODRÁSZ-ÜZLET. Egy jó for
galmú, — 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.

BÉKÉSMEGYÉBEN egy 45 ezer lakossággal 
biró városban egy jómenetelü borbély üzlet a 
város közepén, betegség miatt, azonnal eladó. 
Hol, megmondja a kiadóhivatal.

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

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

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

ELEGÁNS FODRÁSZ ÜZLET fényesebb be
rendezéssel 120 frt. évi boltbér és 130—150 
frt. havi bevétel, ami egy kezdetleges tanuló 
segitségével kánnyen megkereshető. Segéd 
nélkül ez üzletnek nagy jövője van. Családi 
ügyek miatt 600 írtért, azaz ezerkétszáz koro
náért azonnal átadó. Bővebb felvilágosítást 
Wigh József címre, Szent Anna utca 4 Nagyvárad.
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Különlegesség 36 különböző számban és 6 
nagyságban, működésben zajtalan.

B o r o t v á k  19 sz- 2W / b

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

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

utánrendelésekct
r i t i o ó  t r o l i é i - *
borotva-gyár Solingen 5. 

Gyári lerakat Leipzig.

Tisztelettel értesítem a fodrász s borbély urakat.

lZ y S r “ "' mOHoszöpüldét
nyitottam. Főelvem oda irányul, hogy tisztelt meg
rendelőim megbízásait a legmesszebbmenő igé
nyeknek megfelelően teljesítsem. Kiemelendő az 
általam meghonosítandó negyed homorúra való 
köszörülés, az úgynevezett MAGYAR ÉL. (Majd
nem testvér a francia éllel). A hajvágó ollók, haj- 
és s^akállvágó gépek szintén a technika legújabb 
vívmányai szerint lesznek köszörülve. Tessék egy 
próbarendelést tenni s kezeskedem arról, hogy-

elégíteni. Tisztelettel QittOíl Ünffil ruf X  
mos üzemmel Nagyszeben. Mindenféle acéláru 

kapható. Javítás 4 nap alatt.

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

Azon fodrász, ki egyszer a , , B a la to n i“  borotváló 
szappannal dolgozott, örömmel fogja tovább is hasz
nálni üzletében. Mert azon kellemes helyzetbe jut, 
hogy borotvájának éle nem romlik és a vendégei 
örömest fogadják. --------------------------
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„ F o d r á s z  N a p t á r t " ,  4 0  f i llér p o s t a b é l y e g e l l e n é -  
b e n  m e g k ü l d i  p o r t ó m e n t e s e n  a „ F o d r á s z o k  
L a p j a "  k i a d ó h i v a t a l a  M a r o s v á s á r h e ly t ! .

Opalin Shampoing-Bayrum
„Le Royal“

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

a hajnövést

kfszlfője Kecskeméti Sándor
Tem ervár 43. Fodrász kellék szakiizlet. Kérje az 
1910. évre szóló katalógusom jubileumi kiadását.

kap mindenki e g y 
pompás, szórakoztató
g r a m o f o n t ,
ha 10 darab saját Ízlés 
szerint kiválasztható 
hanglemezt 20 írtért 
vásárol. Okvetlen kér
jen 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 kke l  sarok
védőkkel.

dupla fúvó és 
kapcsolókkal, 
hatalmas or
gonahanggal,

l ó u l
Első villanyerőre berendezett borotva homorú 

müköszörüldéje Wien (Bécs), Hohenstaufengasse 9. 
cs. és 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- 
féie Ondulateur vasak raktáron. Ezenkívül ezen szakba tartozó árukon kívül csakis a legjobb 
minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb 
olaj fenőkövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.



Mély tisztelettel hívom fel a t. Szaktársak figyelmét az általam feltalált és mindig sikerrel alkalmazott
"1 Hajmoly (herpenstonsurans) elleni szeremre. 1___

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

Elismerő levél.
Ilajmoly elleni szerét teljes sikerrel használtam, amiért 

elismerésemet es köszönetemet fejezem ki Önnek
Szenlgál, (Veszprém m.) li) 10. aug. 27. Korai/ Arnold,

takarékp. ig.
Használat elölt. És több száz elismerő levél. llaszná'at u án.

Egy üveg ára 4  korona.

B irk en w agser , Eau de Gologne, Eau tfegétale, portugál, Quiqieg
"■ I_iterje K  1 .3 5 -tö l KI 1 .5 0  ~ ..

s a j á t  k é s z í t é s r e
Versenyen kívüli Chemiai Essenzek-gyára Ernst Colditz, Leipzig-Flagvitz.

Gyerek konnyüségü az előállítás! Mérgezés hi van z á rv a ! Nem kell destilálni, azonnal színtiszta!
Z Z U  Egy üvegbe minden essenzből 3 liternek való. Minden üveghez használati utasítás. H ZZ

Nyomatott Benkö László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


