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a vendégek a feketekávé szül csőlésénél megberetvál- 
kozhatnak, vagy az órákat kitisztitathatják.

Tulajdonképpeni fodrásztermek csak jobb kerü
letedben, de legfőkép a „Pera“ város részben vannak, 
mégpediglen „Kuráon* felirattal. Ezen fodrászok telje
sen európaiasan vannak berendezkedve, a tisztaságra 
pedig kevés súlyt helyeznek. A hajvágásnál a legtöbb
ször a gépet veszik igénybe.

A kiszolgálási árak különbözők. Finumabb fod
rászüzletekben a hajvágás 5 piaster (egy korona), 
borotválás 1—2 piaster.

Női fodrászterem három van, de azért még egy 
nehány foglalkozik vele. Legtöbbnyire a hölgy fodrá
szok házhoz járnak. A török hölgyek Iegföként hárem 
ben lesznek fésülve, természetesn nők által.

Továbbá a hajápolást fürdőkben végeztetik. A 
török fürdősnőnek nagytapasztalatuk és gyakorlatuk 
van a hajfestéshez. A különböző hajfestékek közül a 
legközkedveltebb a Henna.

A napkeleti hölgyek sokat adnak a lukszusra* 
meg a szép frizurára. A görög asszonyok kedvelik 
nagyon a hajbetéteket.

A hajmunkaipar Konstantinápolyban még kevésbé 
van kifejlődve, alig van két három műhely, a hol fog
lalkoznak hajmunkával, inkább bevitel van nagy. A 
legtöbb hölgy idegen hajat visel.

A legtöbb hajat és betétet Párisból és Marseil- 
leből importálják.

Budapest és Wien jelentéktelen kevés mennyisé
get szállít. G. Hentl.

A haj és szakálviselet története 
az ókortól a jelen időkig-.

— Irta: K ön ig: K á r o ly . —

Az assyrok.

Az assyrok hajuknak gondozásában nagy figyel
met tanúsítottak. Többnyire sötétfekete és nagyon dús 
volt hajzatuk. A közepén elválasztották, azután a fülök 
mögött hátrasimitották, végül a nyakon művészies für
tökre osztva viselték hajukat. Ezt úgy helyezték el, 
hogy az igy beosztott, hátul viselt fürtöket elölről is 
lehetett látni.

Szakáit viseltek, a melyet a felső ajak és az alsó 
körül művésziesen göndörítve hordtak. Másképen a 
hosszúságra nézve ezt is soronként fürtökbe osztva 
viselték. A hiányos szakái és bajusz viseletét úgy al
kalmazták, hogy a hiányzó szőrt szakái parókával pó
tolták.

A természetes és az álszkált arany fonállal fonták 
be a különös énnepélyes alkalmakkor. A nőknek haj
viselete épen olyan volt, mint a férfiaké. Csak abban 
különbözött, hogy a dusabb hajzat más alakot kölcsön
zött a női fejnek.

Az assyrok 3000 évben Kr. előtt éltek â  történe
lem szinterén. Az assyrok törzsrokonságban^voltak a

Görögök. 1. és 2. Görög harcos. 3. Király. 4. Régi görög 
leányviselet, legrégebbi divat. 5. és 6. Lampadiusz viselet. 7. 

Paraszt viselet a római invásió alatt

babiloniakkal. Babylon az Eufrates folyó partján feküdt, 
Assyriának pedig Ninivé vol a fővárosa.

A médek és persák.

A keleti népek többnyire az assyrok példáját utá
nozták és a fényűzésben nagy mértékbe elmerültek. A 
persák is mint az assyrok göndörített hajat viseltek,

Római 1. Római a régi időből. 2—5-ig. A szakállalan divat 
korszaka. 4. Római államfő (Senátor) 3. Ifjú Római (egy lako

mán) virág koszorúval. 5. Kormányzó.

parókát használtak még a szakáll pótlására is. Külö
nösen a persák fordítottak nagy gondot a teljes sza
káira és ott ahol lehetett természetes szakáit viseltek.
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Említésre méltó az, hogy a keleti népek ezt a 
hajdivatot évezredeken keresztül megtartották, a törté
nelemnek évszázadain keresztül, úgy, hogy a nyakfür
tökben viselt hajat a 16 ik században Kr. születése 
után, tehát 4 ezer év múlva is megtaláljuk a nyuga* 
ázsiai népeknél. Sőt ez a hajviselet ma is látható a 
mi cigányainknál, a kik szintén a persa néppel rokon 
származásúak.

A görögök.
A haj gondozására a régi görögök is nagy súlyt 

fektettek. A szabad görög az ő haját vágatlanul hordta. 
Az ápolt és göndöritet fürtöket csak a Bachus papjai 
és papnői viselték. De ezek a göndörített hajviseletek 
is kimentek divatból, mihelyt vége volt a macedóniai 
háborúnak.

A szakálfürtöknek szigorú beosztása itt az assyr 
divatra emlékeztet. A teljes szakáit a görögök is visel-

Római aszony. 1. Asszony a régi időből. 2 —4-ig. Divat a 
virágzó Róma idejéből. 5. Római asszonyviselet Görögország

nak való meghódolás után.

ték, még pedig tetszés szerint kör alakban vagy pedig 
a végén kihegyezve, Ezt az az arc alakja szerint ren
dezték. A harcosok az ókorban a hosszú fürtöket fel
kötözték vagy pedig hajonatban a fő hátulsó részén 
viselték E fonatokat a fej körül helyezték el, a homlo
kon keresztül a fürtök alatt összekötözve.

A görög nők divatja. A nőknél különböző hajdi
vat volt, de egyben mind megegyeztek abban, hogy a 
homlokot elfödték, mert a nyílt, szabad homlokot csú
nyának tartották. Az is nevezetes volt, hogy a hajat a 
nyakról felemelték és a koponya felett csomóba egye
sítették, hogy a hajvégek lángalakban egymástól félre 
állottak. Ezért ezt a viseletét lampadius viseletnek ne
vezték. Úgy is divatozott ez, hogy a hajat a nyakcsi
golyáig ketté választották egyenes vonalban, aztán le
eresztették a két eldalon azt hullámosán, hajdaganat
ban a fülön keresztül visszavezették a hátulsó főn ösz-

szegyüjtötték vagy pedig a fejtetőn, ahol lampadius 
alakban megbogozták. Megerősítésül hajhálót, hajkötőt, 
tüt viseltek az illető vagyoni állapota vagy gazdagsága 
szerint.

A görögnők hajdivatjának ismertető jele az elfö
dött homlok és több rövid vagy hosszú hajfürt, a mely 
a fül előtt szépen elrendezve csüggött alá a halántékon 
le, — vagy pedig sürii vastag sorokban hátul anyakot 
befödik. Ez alatt a homlokot az illető gazdagsága 
szerint ezüst, arany vagy gyémánt diádéin mai födték 
el. Ez a görögnői hajviselet jellemző része.

Mikor a rómaiak leigázták a görögöket, f i46 
évben Krisztus előtt) a nők átvették a római nők haj
divatját is. De viszont a római nőknek is tetszett a 
görög nők hajviselete és igy ők is átvették azt a görög 
nőktől.

A görögök 1500 évben Kr. előtt léptek a törté
nelem szinterére. A macedóniai háborúk pedig a Kr. 
előtt a harmadik és második században folytak le.

Folyt. köv.

A hajmunka fésüléséről*
A hajmunka fésülése, illetve annak tudása épen 

oly nevezetes szerepet játszik, mint akár a hajmunka 
elkészítésének tudása.

A fodrász a műhelyében elkészített hajmunkák ha 
jól fésűivé adja ki kezéből két célt szolgál egy időben.

Első sorban is az elkészített hajmunka tetszetős 
formában jut a megrendelő kezéhez; másodszor pedig 
az elkészített hajmunka használhatósága már az első 
próbálkozásnál bebizonyosodik. A gyakorlatban szem
beötlő a hajmunka fésülésének nagy fontossága.

Akár hányszor megtörténik, hogy egy megrendelő 
a teljesen tökéletes hajmunkát vissza hozza a fodrász
nak és méltatlankodva bizonyítja, hogy a hajmunkát 
egyáltalában nem tudja kihasználni. Ugyancsak a haj
munkát ha jól fésülöm meg, ha jól megtudom magya
rázni a megrendelőnek hogy miképen használja, telje
sen meg lesz elégedve, sőt nem győz eléggé hálál
kodni.

Amikor Párisban alkalmazást szereztem, azt sem 
kérdezték, hogy hol dolgoztam, mi fizetést igényelek, 
első kérdésük volt, hogy tudok-e hajmunkát fésülni. 
Ezzel a fentieket talán sikerült beigazolnom, hogy 
milyen nagy fontosságú a hajmunka fésülésének tu
dása.

A hajmunka fésüléséhez legyen az bármilyen faj
tájú első sorban a haj helyes sütésének tudása szük
séges. A helyes göndörre sütéstől (a különféle fürtök 
előállítására fölfelé egészen az ondulációig, a haj helyes 
céltudatos sütésével vagyunk képesek hajmunkánk 
használhatóságát biztosítani.

így elméletileg a sütésről bővebben nem tartom 
célszerűnek a pertraktálást. Egy dolgra azonban mégis

♦ Szemelvény Bányász: Fodrászok tankönyve cimii szak
munkájából.
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a vendégek a feketekávé szürcsőlésénél megberetvál- 
kozliatnak, vagy az órákat kitisztitathatják.

Tulajdonképpeni fodrásztermek csak jobb kerü
letedben, de legfőkép a „Pera“ város részben vannak  ̂
mégpediglen „Kuráon* felirattal. Ezen fodrászok telje
sen európaiasan vannak berendezkedve, a tisztaságra 
pedig kevés súlyt helyeznek. A hajvágásnál a legtöbb
ször a gépet veszik igénybe.

A kiszolgálási árak különbözők. Finumabb fod
rászüzletekben a hajvágás 5 piaster (egy korona), 
borotválás 1—2 piaster.

Női fodrászterem három van, de azért még egy 
nehány foglalkozik vele. Legtöbbnyire a hölgy fodrá
szok házhoz járnak. A török hölgyek légióként hárem 
ben lesznek fésülve, természetesn nők által.

Továbbá a hajápolást fürdőkben végeztetik. A 
török fürdősnőnek nagylapasztalatuk és gyakorlatuk 
van a hajfestéshez. A különböző hajfestékek közül a 
legközkedveltebb a Henna.

A napkeleti hölgyek sokat adnak a lukszusra’ 
meg a szép frizurára. A görög asszonyok kedvelik 
nagyon a hajbetéteket.

A hajtnunkaipar Konstantinápolyban még kevésbé 
van kifejlődve, alig van két három műhely, a hol fog
lalkoznak hajmunkával, inkább bevitel van nagy. A 
legtöbb hölgy idegen hajat visel.

A legtöbb hajat és betétet Párisból és Marseil- 
leből importálják.

Budapest és Wien jelentéktelen kevés mennyisé
get szállít. G. Hcntl.

A haj és szakálviselet története 
az ókortól a jelen  időkig.

— Irta : König* K áro ly . —

Az assyrok.

Az assyrok hajuknak gondozásában nagy figyel
met tanúsítottak. Többnyire sötétfekete és nagyon dús 
volt hajzatuk. A közepén elválasztották, azután a fülök 
mögött hátrasimitották, végül a nyakon művészies für
tökre osztva viselték hajukat. Ezt úgy helyezték el, 
hogy az igy beosztott, hátul viselt fürtöket elölről is 
lehetett látni.

Szakáit viseltek, a melyet a felső ajak és az alsó 
körül művésziesen göndörítve hordtak. Másképen a 
hosszúságra nézve ezt is soronként fürtökbe osztva 
viselték. A hiányos szakái és bajusz viseletét úgy al
kalmazták, hogy a hiányzó szőrt szakái parókával pó
tolták.

A természetes és az álszkált arany fonállal fonták 
be a különös énnepélyes alkalmakkor. A nőknek haj
viselete épen olyan volt, mint a férfiaké. Csak abban 
különbözött, hogy a dusabb hajzat más alakot kölcsön
zött a női fejnek.

Az assyrok 3000 évben Kr. előtt éltek a történe
lem színterén. Az assyrok törzsrokonságban voltak a

Görögök. 1 . és 2. Görög harcos. 3. Király. 4. Régi görög 
leányviselet, legrégebbi divat. 5. és 6 . Lampadiusz viselet. 7. 

Paraszt viselet a római invásió alatt.

babiloniakkal. Babylon az Eufrates folyó partján feküdt, 
Assyriának pedig Ninivé vol a fővárosa.

A rnédek és persák.

A keleti népek többnyire az assyrok példáját utá
nozták és a fényűzésben nagy mértékbe elmerültek. A 
persák is mint az assyrok göndörített hajat viseltek,

Római 1. Római a régi időből. 2—5-ig. A szakáltalan divat 
korszaka. 4. Római államfő (Senátor) 3. Ifjú Római (egy lako

mán) virág koszorúval. 5. Kormányzó.

parókát használtak még a szakáll pótlására is. Külö
nösen a persák fordítottak nagy gondot a teljes sza
káira és ott ahol lehetett természetes szakáit viseltek.
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Említésre méltó az, hogy a keleti népek ezt a 
hajdivatot évezredeken keresztül megtartották, a törté
nelemnek évszázadain keresztül, úgy, hogy a nyakfür
tökben viselt hajat a 16 ik században Kr. születése 
után, tehát 4 ezer év múlva is megtaláljuk a nyuga* 
ázsiai népeknél. Sőt ez a hajviselet ma is látható a 
mi cigányainknál, a kik szintén a persa néppel rokon 
származásúak.

A görögök.
A haj gondozására a régi görögök is nagy súlyt 

fektettek. A szabad görög az ő haját vágatlanul hordta. 
Az ápolt és göndöritet fürtöket csak a Bachus papjai 
és papnői viselték. De ezek a göndörített hajviseletek 
is kimentek divatból, mihelyt vége volt a macedóniai 
háborúnak.

A szakálfiirtöknek szigorú beosztása itt az assyr 
divatra emlékeztet. A teljes szakáit a görögök is visel-

Római aszony. 1. Asszony a régi időből. 2—4-ig. Divat a 
virágzó Róma idejéből. 5. Római asszonyviselet Görögország

nak való meghódolás után.

ték, még pedig tetszés szerint kör alakban vagy pedig 
a végén kihegyezve, Ezt az az arc alakja szerint ren
dezték. A harcosok az ókorban a hosszú fürtöket fel
kötözték vagy pedig hajonatban a fő hátulsó részén 
viselték E fonatokat a fej körül helyezték el, a homlo
kon keresztül a fürtök alatt összekötözve.

A görög nők divatja. A nőknél különböző hajdi
vat volt, de egyben mind megegyeztek abban, hogy a 
homlokot elfödték, mert a nyílt, szabad homlokot csú
nyának tartották. Az is nevezetes volt, hogy a hajat a 
nyakról felemelték és a koponya felett csomóba egye
sítették, hogy a hajvégek lángalakban egymástól félre 
állottak. Ezért ezt a viseletét lampadius viseletnek ne
vezték. Úgy is divatozott ez, hogy a hajat a nyakcsi
golyáig ketté választották egyenes vonalban, aztán le
eresztették a két eldalon azt hullámosán, hajdaganat
ban a fülön keresztül visszavezették a hátulsó főn ösz-

szegyüjtötték vagy pedig a fejtetőn, ahol lampadius 
alakban megbogozták. Megerősítésül hajhálót, hajkötőt, 
tüt viseltek az illető vagyoni állapota vagy gazdagsága 
szerint.

A görögnők hajdivatjának ismertető jele az elfö
dött homlok és több rövid vagy hosszú hajfürt, a mely 
a fül előtt szépen elrendezve csüggött alá a halántékon 
le, — vagy pedig sürii vastag sorokban hátul anyakot 
befödik. Ez alatt a homlokot az illető gazdagsága 
szerint ezüst, arany vagy gyémánt diadem mai födték 
el. Ez a görögnői hajviselet jellemző része.

Mikor a rómaiak leigázták a görögöket, (146 
évben Krisztus előtt) a nők átvették a római nők haj- 
divatját is. De viszont a római nőknek is tetszelt a 
görög nők hajviselete és igy ők is átvették azt a görög 
nőktől.

A görögök 1500 évben Kr. előtt léptek a törté
nelem szinterére. A macedóniai háborúk pedig a Kr. 
előtt a harmadik és második században folytak le.

Folyt. köv.

A hajmunka fésüléséről*
A hajmunka fésülése, illetve annak tudása épen 

oly nevezetes szerepet játszik, mint akár a hajmunka 
elkészítésének tudása.

A fodrász a műhelyében elkészített hajmunkák ha 
jól fésűivé adja ki kezéből két célt szolgál egy időben.

Első sorban is az elkészített hajmunka tetszetős 
formában jut a megrendelő kezéhez; másodszor pedig 
az elkészített hajmunka használhatósága már az első 
próbálkozásnál bebizonyosodik. A gyakorlatban szem- 
beölíő a hajmunka fésülésének nagy fontossága.

Akár hányszor megtörténik, hogy egy megrendelő 
a teljesen tökéletes hajmunkát vissza hozza a fodrász
nak és méltatlankodva bizonyítja, hogy a hajmunkát 
egyáltalában nem tudja kihasználni. Ugyancsak a haj
munkát ha jól fésülöm meg, ha jól megtudom magya
rázni a megrendelőnek hogy miképen használja, telje
sen meg lesz elégedve, sőt nem győz eléggé hálál
kodni.

Amikor Párisban alkalmazást szereztem, azt sem 
kérdezték, hogy hol dolgoztam, mi fizetést igényelek, 
első kérdésük volt, hogy tudok-e hajmunkát fésülni. 
Ezzel a fentieket talán sikerült beigazolnom, hogy 
milyen nagy fontosságú a hajmunka fésülésének tu
dása.

A hajmunka fésüléséhez legyen az bármilyen faj
tájú első sorban a haj helyes sütésének tudása szük
séges. A helyes göndörre sütéstől (a különféle fürtök 
előállítására fölfelé egészen az ondulációig, a haj helyes 
céltudatos sütésével vagyunk képesek hajmunkánk 
használhatóságát biztosítani.

így elméletileg a sütésről bővebben nem tartom 
célszerűnek a pertraktálást. Egy dolgra azonban mégis

* Szemelvény Bányász: Fodrászuk tankönyve cimü szak
munkájából.
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felhívom az olvasó figyelmét, s ez, hogy miben is áll 
tulajdonképen a haj sütése. A haj sajátságos anyaga 
a sütő vas melegének hatása alatt meglazul, s azon 
formát veszi fel, melyet a sütő vason elfoglal.

Tehát: a hajat bármely célból süssük is, sohasem 
szabad úgy tenni ezt, hogy a sütő vasat össze szorít
juk, hanem ügyes fogásokkal a hajat szorítás nélkül 
a meleg vasra fektetjük. Ez az első megjegyzésem, a 
második pedig, hogy a sütött hajat ne fésüljük ki 
azonnal, hanem előbb hagyjuk kihűlni. Már most akár 
úgy történjen ez, hogy a vasat huzamosabb ideig tart
juk a hajban, akár hogy legyezéssel, vagy más hasonló 
módon hütjük ki a hajat, az erősebben tartósabban 
fogja azt a formát felvenni, melyet a meleg vasban 
elfoglalt amit sajátképen el akartunk érni.

Ismétlem: a hajat nem szabad a vassal megszo
rítani, a frissen sütött hajat nem szabad azonnal kifé
sülni.

Bővebben elméletileg e helyütt a haj sütésével 
nem foglalkozom. Most még a hajmunka fésülésnek 
egy másik és fontosabb segéd eszközét akarom ismer
tetni s ez a nedvesített haj fésülése, és azon formának 
megrögzítése, melyet a nedvesített hajnak önkénytileg 
adunk.

(Folyt, köv.)

Fodrász hírek az országban.
Kolozsvári fodrász kongresszus. A kolozsvári 

borbélyfodrász kongresszus előkészítő bizottsága fel
kéri ez utón a magyarországi borbélyfodrász mester 
urakat és segéd urakat, hogy az 1914. évben Kolozs
várt rendezendő országos szakmabeli kongresszusra 
és ugyanezen alkalommal megtartandó hajmunka ki
állítás és országos verseny dij fésüléssel kapcsolatba 
rendezendő fodrász-ünnepségek kiadásainak fedezésére 
adakozni szíveskedjenek. Igen alkalmas lenne ezen 
célra fodrász mulatságok rendezése is. Bármilyen ősz 
szegü adományt szívesen vesz az előkészítő bizottság. 
Továbbá minden pénz adományt e célra a Fodrászok 
Lapjában nyugtázni fognak. Tehát a kongresszusunk 
stb. költségére szánt adományok Summi József fod
rász mester, fodrász kongresszusi pénztárnoknak Ko
lozsvár, Jókay Mór- utca küldendő.

Himen hir. Horvát János Nagyszőllősi szaktár
sunk eljegyezte ugyanott Láng Mariska kisasszonyt.

Halálozás. Szathmár-Németin Veres Lajos 19 
éves fodrászsegéd május hó 24 én hosszas oetegség 
után elhunyt.

Haladunk. Egy kisebb vidéki város fodrászmes- 
mesterének cégpapírján a következőket olvastam: 
Manikürözés, hajmosás, hajfestés, vibrációs, villamos 
másságé, stb. Jól esik a szemünknek, a mikor iparunk
nak ilyen haladását látjuk, habár szórványosan is, de 
már mind jobban nyilvánul meg az iparunk iránt való 
szeretet és annak fejlesztése : csak előre.

Kontárok ellen. Célszerűnek tartanám, hogy 
addig is, mig a kontár borbélyüzlet tulajdonosok ellen 
hathatósabban kezdhetnénk, kezdjük meg a harcot elle- 
nük, a rendelkezésünkre álló eszközökkel. Fvégből te
hát indítványoznám a következőket; hogy oly segédet, 
aki kontárnál huzamosabb ideig dolgozott, amennyiben 
elkerülhetik ne alkalmazzanak, és evégből a lapban 
közölje azon kontár üzlettulajdonosok neveit, akikről 
tudomása van, amit legegyszerűbben úgy lehetne el
érni ha minden városból a szaktársak bekiildenék az 
illetők névsorát. Véleményem szerint, ezzel elérhető 
volna az, hogy fiatal segédek, akik szivesen dolgoznak 
kontároknál, lévén ott a fegyelem lazább és a munka 
ellenőrzés hiányában könnyebb, jobban mondva felüle
tesebb, meggondolnák mielőtt ilyen üzletben lép nek 
és a következményektől tartva hosszabb ideig nem 
maradnának ottan. Ha még ezt sem tudják elérni, hogy 
azon emberek ellen küzdhessünk sikerrel, akik tanult 
munkások nélkül nem létezhetnének, akkor szégyelhet- 
jiik magunkat. Én ezennel tudatom egy kontár üzlet- 
tulajdonos nevét, s kérem rajta leni hogy a a többiek 
neveit is összeszedhessük; Zerbes György Csikzsögöd, 
foglalkozására nézve nyugalmazott azaz kiszolgált hon 
védőrmester és korcsmáros, aki Moldován Péter Csík
szeredái fodrász támogatásával nyitott üzletet. Nevezett 
szaktárs szerepét is. ezen kontár üzlettel kapcsolatban 
szivesen leirom. Fekete F. Csíkszereda.

Uzoni Benő fodrász cég eltávozott Maros- 
vásárhelyről. Azt hiszem alig van kolléga az ország
ban, ki nem ismerte volna a fenti céget legalább hír
ből is. Uzoni Benő Bálint marosvásárhelyi volt fodrász
mester szereplését dióhéjba foglalva, Benő 25 évig volt 
önálló mester. Kicsiny borbélyüzletecskével kezdette, egy 
év tized alatt hatalmas szép fodrász üzletet és illatszer
tárt teremtett, melynek híre volt az országban. Az üzlet 
virágzott is, — de túlköltekezésével nemsokára a 
firmájára ,,Né“ került, ez még nem lett volna baj, do 
Benő hitele megcsappant, ekkor kezdődött a lejtő felé 
menni, a megszokott úri passziót valahonnét csak ki 
kellett, hogy elégítse. Sok minden féle bünpöre keletke
zett, melynek hírére a vendégköre megcsappant. Uzoni 
Benő legutóbb olyan erkölcsi bűnt követett el, amiért a 
marosvásárhelyi királyi törvényszék lopásért 6 havi fog
házra ítélte. Az ügy fellebbezés alatt áll. Benőnek leg
utóbbi bűnesete vetett végett a marosvásárhelyi szerep
lésének, mert az üzletét már az a kevés vendégköre, 
ami volt is othagyta. Benőt ez nem keserítette el, ha
nem elköltözött Marosvásárhelyről egy más tályra, hol 
nem ismerik. Talán meg fog javulni? A marosvásár
helyi kollégák pedig nem azért örvendenek Benő eltá
vozásának, hogy becsukódott egy fodrászüzlet, hanem 
azért örvendhetnek, mert megtisztult erkölcsileg a 
szakma levegője a Benő névtől.

Felhívási Tisztelettel megkérjük mindazon na
gyobb vidéki fodrászsegéd magánszervezeteknek veze
tőségét, hogy részünkre egy alapszabályt tartalmazó 
könyvecskét tanulmányozás céljából kölcsön adni sz í
veskedjenek. Szeder József fodrászsegéd Arad, Andrássy- 
tér 25. cimre küldeni.
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Hajmunkakiállitás Kolozsvárt. A jövő év folya
mán Koloszvárt megtartandó országos fodrász bor
bély kongresszus alkalmával rendezendő hajmunka 
kiállítás és országos verseny dijfésülésnek előkészü
leteit az intézőbizottság megkezdette. Ezen kiállítás oly 
nagy méretű és magas színvonalú lessz, amely büsz
kesége lessz a magyarországi fodrász borbély iparos
ságnak. Jgazán ideje is, hogy produkáljunk nyilvánosan 
valamit, hogy lássa és tudja a magyar közönség, hogy 
létezünk. Tudomásunk szerint a „Milleniumi" kiállítás 
óta szakmánk nem szerepelt ilyen arányban. Az tény, 
hogy a kolozsvári országos fodrász kongresszusunk 
sikerét nagyon elő fogja mozdítani ezen fodrász kiállí
tás is, mert külföldön több ilyen hasonló fodrász ünnep
ségek keretében rendezett kiállításokat láttam, mondha
tom, nemcsak látványosság tekintetében volt erkölcsi 
nagy sikerük, hanem mindazok kik tömegesen érdeklőd
tek iránta, gazdag tapasztalatokat szereztek a szakma 
fejlődéséről

Lapunk junius 15-iki számának a megjele
nési ideje. Lapunk részére szánt szerkesztőségi köz
lemények junius 9-ig. Segéd elhelyezési, stb. apró 
hirdetések junius 12-ig beküldendők, mivel azután ér
kezők a jövő számba maradnak.

Szászrégen. Talán Erdélyben még az egyedüli 
város, ahol a borbélyfodrász mesterek házhoz eljárnak 
beretválni évi 8 koronáért. Ezen díjazással a jelenleg, 
drágasági viszonyok és nagy terhek viselése között 
sajnos nem lehet kijönni. Már pediglen ezen állapo
ton segíteni erkölcsi kötelességhez tartozik. Fura do 
lóg 15 fillérért házhoz menni beretválni. Továbbá az 
évi 12, esetleg 15 hajnyirást teljesen ingyen ráadásul 
végezni. Nemhiában az a hire, hogy gazdag város 
Szászrégen, hát a szegény borbélyon kell kihúzni a 
már rászolgált keserves munkadijat. Ilyenformán egy 
hordár jobban van díjazva, mint az ottani fodrász 
kézmiiiparosok. Ha egy hordárnak odaadunk egy be- 
retváló pakkot vigye el egy házhoz. 40 fillér a'ól nem 
viszi el, de még vissza is kell hozni és ezt egy bor
bély iparos teszi, nem számítva egy szervétát, szap
pant, átlag negyed órai időt vesz igényben a bérét 
válás beleszámítva a várást. előkészületet és az esetle
ges udvarlást — hol van itt az igazság. Ezért szen
vedett meg iparáért ? 9 szakmabeli űző borbélyfodrász 
iparos van Szászrégenben. Ebből 7 bátor független 
önálló kolléga sürgeti szabályozását a fodrász-ügynek. 
Nem akarnak lehetetlent, csak azt, hogy legalább úgy 
legyen díjazva a munkájuk, mind az országban bárhol. 
Mi reméljük és feltételezzük, hogy a más két kolléga 
is csatlakozni fog a többi kollégákhoz és sikerülni fog 
keresztül vinni a megérdemelt munkának való dijat. 
Ezen ügyben junius 10-ére Teutsch G. Gusztáv ér
tekezletet hivott össze a „TardiMéle vendéglőben, 
amelyre Marosvásárhelyről König lapszerkesztővel több 
kolléga fog felrándulni. 18

18_20 éves fodrárz segéd felvéletik azonnal
Bányay Sándor Kolozsvár, Szécsenyi-tér 26. sz.

Kerestetnek.
T. olvasóinkat kérjük, hogy az alább keresett címeknek 

hollétét — kartársi szívességből — a megtudni óhajtókkal egy 
levelező-lapon közöljék.

Sürgősen tudassa óimét Krachtusz János fodrász 
segéd lapunk kiadóhivatalával.

Faragó Lajos tartózkodási helyét keresi Tischlor 
János fodrász Iglo. Expresz értesítés.

Innen-onnan.
Chinai haj. Mióta China a copfviseletnek hadat 

üzent, azóta nagy szállítmányok érkeznek úgy Euró
pába, mint Amerikába. Hamburgból vaggonokban 
szállítják. 100 kilónként 100 márka vámot vetnek az 
olyan hajakra, amely feldolgozásra vár. Ezenkívül 
Chinából még nagymennyiségű apró hulladék ember
haj jő be amit jól preparálva párnákban világvárosok
ban használnak fel.

500.000 korona egy fodrászüzlet berende
zése. A legnagyobb pályaudvar a világon Nevv-York- 
ban a Zentralbahn, 900 vonat érkezik és indul na
ponta. Az állomás és a várótermek a legnagyobb 
fényűzéssel vannak berendezve. Az állomás fodrász 
üzletének a berendezése 100.000 dollárba került.

A Wieni fodrász-szervezetek. A hatalmas 
nagy kiterjedésű Bécsnek 21 kerülete van. Minden 
kerületnek külön-külön saját fodrász borbély szervezete 
van és külön tisztikara, melyek az elnökökkel állan
dóan permanenciában vannak.

Az ilyen kerületi egyesületeknek van állandó hi
vatalos helyiségük, ahol rendesen legalább két heten- 
kint egyszer összejönnek a kerület fodrász tagjai ügyü
ket. Ezenkívül több egyesületük van még a wieni 
kollégáknak, úgy mint „Vereinigung dér Theater 
friseure“, „Fachverein dér Friseure", „Mánner gesang- 
sverein“, „Orchester klub“, .,Moden akadémia*. „A 
Bánáti fodrászok borbélyok egyesülete* stb. De a 
legfőlebb egyesület a „Wieni fodrász ipartestület“. 
melynek elnöke a mindig kedélyes jó Wolf bácsi, aki 
a maga egyszerűségével és nagy szaktudásával az 
egész wieni fodrász kollégák bizalmát bírja.

A Wieni fodrász kerületek mintájára Budapestnek 
is meg van a kerületi fodrász borbélyköre, csak 
azon külömbséggel, hogy ameddig a gemütlicher bécsi 
kollégák a legszebben működnek és dolgoznak a 
fodrász ipar javára, addig a Budapesti kerületi fod
rászkörök alusznak, vagy egymás iránt a legnagyobb 
ellenszenvvel viseltetnek.

Túlsók borbély. Torontál megyében egymagá
ban annyi önálló borbély mester van, hogy az egész 
ország borotválkozó közönségét kitudná szervírozni. 
Persze ezen szaktársaknak 99 százaléka hétköznap 
földtniveléssel foglalkozik.
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Külföldi szemle.
Munkásmozgalom Sweizban. Bernből írják 

lapunknak, hogy a fodrászsegédek mozgalma nagy 
huza-vona után eldőlt és 3 évre szerződést kötöttek 
a munkaadókkal a következőképpen: 1. Minimális 
napi fizetés 4 frank 50 cens. (Félreértések elkerülése 
végett jelzem, hogy borravaló nincs.) A fizetések, min
den 14 napban történnek. Színházi fodrászok, meg 
hajmunkások igényt tartanak még 20 százalékot ajsajá* 
bevételből. 2. A kisegítő naoidij 5 fr. Kisegítés szom
baton 8 frank.

3. Ebéd idő egy óra. Szombaton háromnegyed óra.
4. Május 1-én a körülményekhez képest egyes 

üzletekben szabad nap.
5. A munka idő : Áprilistól szeptember 30-ig 

reggel 7 óra. Október 1-től március 31-ig reggel 7 
és fél óra. Üzletzárás hétfőn, kedden este Sí óra, 
szerda, csütörtök, pénteken 8 és fél órakor, szomba
ton este 11 órakor, mivel vasárnap egész nap zárva- 
vannak az üzletek.

6. Husvét és pünköst hétfőjén az üzletek 2 óra
kor délután záródnak.

7. Az üzlet tisztántartásáról a segéd gondosa 
kodni tartozik.

A  FO D R Á SZ O K  LA PJA
minden hónapban kétszer végig járja az egész 
országot, eljut minden városba, minden oly 
faluba, a hol csak egy fodrász üzlet is van.

Körülbelül
ötezer borbély és fodrásznak  

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

detésnek mindig eredménye van.

EGY FEJLŐDŐ városba hol gimnasiutn, tanítóképző, 
egy tíz év óta fennálló, biztos megélhetésig fodrász 
üzlet 700 koronáért azonnal eladó. 240 K bolt és lakás 
évi bére, fő-utvonalon, az illető az üzlet forgalmáról 
meggyőződhetik. Cim megtudható a kiadóba „Elköl
tözés végett“ jelige alatt.

Leipzig. A németországi idei fodrász-szövetség 
nagygyűlése ez év julius 28, 29, 30-án lesz meg
tartva nagy fodrászkiállitással és verseny dijfésüléssel. 
Az utóbbin a segédek is részt vehetnek.

München. A bajorországi fürdősök, fodrászok 
és parókakészitők egyesülete nagygyűlését ez év 
augusztus 10, 11, 12-én fogja megtartani fodrász kiállí
tással egybekötve.

Brünn. A Morvaországi tartomány fodrász
egyesülete ez év augusztus 11-töl 31 ig fodrászipaui 
kiállítást rendez Brlinnben. Végül záradékul nagy 
verseny dijfésüléssel fogja a kiállítást berekeszteni.

A Sweici fodrász-szövetség nagygyűlése.
Lapunkat Sweicból értesítik, hogy az idei nagy fod
rász gyűlést Zugvárosban tartották meg a szokottnál 
nagyobb érdeklődés mellett, a kiküldötteket május
18-án este 8 órakor ünnepélyesen fogadták. Hétfőn 
reggel 8 órakor kezdődött a Kantonratsalbán a nagy
gyűlés, délben 12 órakor volt a hivatalos bankett, 
utánna folytatása a gyűlésnek, amely este 7 óráig tar
tott. Este a Színházi Casinóban hangversennyel össze
kötőt táncmulatság volt a vendégek tiszteletére.

Május 20-án kedden fél 9 órakor villásreggeli 
(Frühschopfen.) Délelőtt 10 órakor nagy kirándulás 
volt a Zukkerbergre. Délután kedélyes kirándulás 
volt a Zugi tavon.

E sorok írója a legnagyobb elragadtatással ir a 
Zugi fodrászok lelkes vendégszeretetéről.

Helyközvetitési rovat 
a Fodrászok Lap jával

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

mely posta bélyegbe előre beküldendő.

Helyet keresők.
18 éves, jó megjelenésű borbélysegéd keres alkal

mazást. Junius 1-től kezdve bármikor beléphet. Szives 
megkeresést kér Szomcédy József Cegléd, (Városház 
épület) Halmi cégnél.

28 éves, nős intelligens jó megjelenésű úri fod
rászsegéd, manikűröz és pediküröz, kitűnő tyukszemvágó 
keres olyan jobb erősebb üzletben alkalmazást, Uol 
huzamosabban szervírozhat csakis fix fizetésre. Szives 
megkeresések Zombori Mihály Nagy-Kanizsa.

19 éves, jó munkás fodrászsegéd keres oly üzlet
ben alkalmazást, hol kijáró vendég nincs, beléphet 
junius 10-én. Fizetés igénye 18—20 korona. Bollok 
János Pilis, Pestmegye.

Most szereltem le a katonáéktól, szeretnék Erdély
ben egy jóforgalmu üzletben minél előbb belépni. Cí
mem Csernay János fodrászsegéd Sepsiszentgyörgy, 
Attila-u. 11. szám.

26 éves, intelligens (nős) jó megjelenésű perfekt 
fodrászsegéd, ki huzamosabb ideig szeret egy helyen 
dolgozni, keres fix fizetéses alkalmazást csakis első
rendű jobb meneteli! üzletben. Szeidl István Brassó, 
Cérna u. 2.
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21 éves első rangu uri kiszolgáló segéd keres 
jobb üzletben alkalmazást. Timisán József, Rottberger- 
cégnél Déva.

17 évés, jó megjelenésű fodrászsegéd keres jobb 
üzletben alkalmazást, hol az úri kiszolgálásba magát 
begyakorolhatná. Szives megkeresést kér Seszták Sán
dor Ungvár, fő-u. 4.

Egy 19 éves, intelligens fodrászsegéd keres bár
mikori belépésre alkalmazást fürdőhelyre. Bonoss Béla 
fodrászsegéd Fülek.

20 éves, perfekt úri kiszolgáló keres erdélyi vá
rosban csakis fix fizetésre úri üzletben alkalmazást. 
Czakó Béla Szentes, főtér.

18 éves, józan életű, szolid borbélysegéd keres 
állandó alkalmazást, hol a hajmunkában jobban bele
gyakorolhatnám magamat, azonnali belépésre. Szives 
ajánlatokat feltételek megjelölésével kér Bachmann 
Gyula borbélysegéd Eger, Csíki Sándor-u. 46. sz.

Jó munkás borbélysegéd keres nagyobb városban 
jobb üzletben alkalmazást. Beléphet 14 nap múlva. 
Sándor Lajos Vulkán.

27 éves borbélysegéd keres junius 2. alkalmazást, 
beszél románul és németül egy keveset. Sürgöny aján 
lat előnyben. Bartha János Brassó. Hosszu-u. 52.

20 éves borbélysegéd azonnali alkalmazást keres. 
Jáger Ferenc Nagyvárad, Kolozsvári u. 138 szám.

Fiatal, jó megjelenésű szolid fodrászsegéd keres 
e hó 5-re alkalmazást. Szives ajánlatot fizetés és mellé
kes megjelölésével kér Ferency Endre Beregszász, 
Bocskay-u. 2. sz.

Jó munkás borbélysegéd, aki már önálló is volt, 
keres egy alkalmazást, esetleg elmegy üzletvezetőnek 
is csakis munkás, illetőleg vegyes üzletben. Mellner 
Gusztáv Pozsony, Eszterházy-tér 25.

Jó megjelenésű, úri kiszolgáló fodrászsegéd, ki 
Wienben is szervírozott, keres a nyári idényre fürdői 
üzletben alkalmazást, beléphet rögtön is. Kernyájszky 
Dezső Szabadka, Majasi-ut 146. szám.

Hölgy fodrászsegéd fésül és ondulál, gyakorlott a 
fejmosásban és jó úri kiszolgáló segéd, keres a nyári 
fürdői üzletben alkalmazást. Beléphet bármikor. Rác 
István Budapest, VII. Murányi-u. 42 f. 6. sz.

Idősebb, jó munkás borbélysegéd keres alkalma- 
zást junius 1 -ső utáni belépésre, hajmunkát is végez- 
Szives megkeresést kér Molnár János borbélysegéd 
Füzesabony, fő utca.

19 éves, szolid jó munkás borbélysegéd keres 
junius 16 - 18 ára jobb üzletbe alkalmazást, utolsó 
kondíciója 2 év. Szives megkeresést kér Helving Imre 
borbélysegéd Eger, Jókai Mór-u.

23 éves, szolid jó munkás keres junius hó 15 re 
alkalmazást, 'igénye 20 -24  korona és teljes ellátás. 
Kósa István fudrászsegéd Mátészalka.

EGY JÓ forgalmú borbély üzlet, a mely 15 óve fennáll 
egy jó mező városba, nagy esaládu egyénnek is biztos 
megélhetést nyújt, azonnal eladó. 100 korona évi bolt 
bér, egy segéd állandóan dolgozik benne, az üzlet jöve
delméről a vevő meggyőződhetik. Csakis komoly vevőkkel 
tárgyalok. Az üzlet más vállalat miatt eladó, miről a 
vevő személyesen is meggyőződhetik. Cim „Város1, 
jelige alatt a kiadóhivatalba megtudható.

EGY fodrász és borbély üzlet a mi biztos megél
hetést nyújt, eladó. Felsőmagyarország legnagyobb 
városában. Évi bevétel 5000 korona 1 segéddel. Évi 
720 korona boltbér. Az üzlet konkurencia nélkül áll. 
Utolsó ára 2200 korona. Cime „Készpénz'* jelige alatt 
megtudható a kiadóhivatalban.

TANULMÁNYAIM Pest vidékére költözni kényszeríte
nek, ennélfogva eladnám 18 éve fennálló fodrász üzle- 
met, klimatukus helyen, egy gyógyfürdővel. Évi for
galom hölgyfodrászat nélkül, szerződésileg garantálva 
3000 korona. Hölgy fodrászattal is foglalkozóknak, ha 
jó a szezon, 1600 koronával többre mehet. Ára — egy 
csinos lakás és konyha berendezéssel egyült — kész
pénz fizetés mellett 2500 korona. Bővebb felvilágosí
tást készséggel nyújtok. Cimem Hölgyfodrász jelige 
alatt a kiadóhivatalban megtudható,

ÉVI 5000 KORONÁT jövedelmező, teljesen modern 
berendezésű, biztos megélhetést nyújtó fodrász üzlet, 
rendezett tanácsú városban, egészséges vidéken julius 
hó 1-től családi viszonyok miatt eladó. Az üztet k i
próbálható. Cim „Biztos jövő" alatt a kiadóhivatalba 
megtudható.

ELADÓ FODRÁSZ ÜZLET, 15 ezer lakosú városba 
25 év óta fenálló első üzlet eladó, nagy családnak is 
biztos gondtalan megélhetés. Üzletbér 300 korona 6 
évi szerződéssel. Az üzlet, ki is próbálható. Cim a k i
adóba „Vissza vágyós 28“ jeligére.

KASSÁN, a fő útvonalon jó forgalmú fodrász és bor
bély üzlet testvérem elhalálozása miatt azonnal eladó 
készpénzért. Bővebb felvilágosítást nyújt Stefán Jánosné 
Kassa, Kosuth Lajos-u. 22.

A Szaktárs urah becses figyelmébe!
Ha Ön vendégének haja közt ilyen haj- 

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

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

K O R O N A H  K Á R O L Y  és F IA
csász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 

S z é k e s f e h é r v á r .



8. oldal. FODRÁSZ O K LAPJA
M t i i H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t i m i i i i i i i i i i m i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i m m i i i i i H i i i i i i i i t i i m i i i i i i i i i i i i i i i H i m i i m i i i i i i M

11. szám.
im iim im m iH iiiiiiiiiiin iiiiiiiiiiiiiiiiH iM iiH iH ii

EGY JÓ VÉTEL, ki szeret gazdálkodni. Egy sarok 
bérház, legjobb helyen, mely áll négy szoba, három 
konyha, két üzlethelyiségből, 1 fodrász üzlet, 1 fűszer 
üzlet, nagy udvar, nagy kert, nagy kőpince, még több 
mellékhelység, olcsón eladom, kedvező lefizetésre, 
csak fele készpénz, a többi 5 százalékkal törleszthető. 
A ház jövedelmez évente 700 koronát. Az ára 7000 
korona. Közel Budapesthez, J0 kilométer távolság, 
szolgabirói székhely, dunántúli magyar nagyközségben, 
30 óv óta egyedül fennálló modernül berendezett 
fodrászüzlet, 3 tükör és illatszer szekrény. Havi be 
vétel 300 korona, 100 abonens, kártya vendég nincs, 
kijáró kevés. Betegség miatt levegőváltozásért elcse • 
rélném, csak jó üzletért. Csak azzal ki átveszi a háza
mat, és csak komoly vevővel tárgyalok. Értekezhetni : 
Bratten Miklós Vál, Fehér megye.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELYT, a fő-utcán, 32 éve fenállő 
fodrász üzlet, nagy szálloda mellett, konkurencia nélküli 
uj berendezéssel, úri vendégektől látogatva. 500 korona 
lakbér 3 évi szerződés, 4000 korona évi bevétel. 
Családi ügyek miatt 1200 koronáért eladó. Takács Mátyás 
tidajdonos, Hódmezővásárhely.

EGY RITKA ALKALMI!, biztos megélhetésü fodrász
üzlet, csinos berendezéssel, uj házzal együtt vagy a 
nélkül, betegség miatt, sürgősen eladó. Esetleg tenger
parton levő, jómenetelü üzletéit elcserélem. Perjésy 
Gábor Tápiószele. Pest megye.

EGY JÓ monetelü vidéki fodrász üzlet betegség miatt 
azonnal átvehető a vasúti állomás melett, a hol sok ide
gen megfordul, valóságos vasúti gócpont. Konkurens 
ki vau zárva, hogy az kárt okozhassam Az üzlet évi foi- 
galma 4000—5000 korona, miről a vevő meggyőződ
hetik, sőt tere van iparkodó embernek. Házbér évente 
320 korona. Az üzlet ára 2400 korona. Elegáns beren
dezés, 20 év óta fennálló üzlet. Ha beteg nora volnék 
nem adnám el. Megkereső leveleket Petrik György 
Budapest, II. kor. Donáti* u. 20. szám továbbit.
BAL\TON mentén a legszebb helyen csinosan beren
dezett fodrász üzlet külföldre való utazás miatt azonnal 
eladó. Cime „Balaton*’ jeligo alatt megtudható lapunk 
kiadóhivatalában.
TÁRS kerestetik egy temesvári jól menő női fodrász 
üzlethez, esetleg az üzlet jutányosán is eladó. Cim 
„Temesvár" jelige alatt a kiadóhivatalban megtudható.

Üres helyek.

Egy ügyes jó munkás és jó megjelenésű segédet 
keresek lehetőleg azonnali belépésre. Fizetés érdem 
szerint 20—30 korona, és teljes ellátás, lakás jó mel
lékes, csakis állandó emberre reflektálok. Hornyák Béla 
Gyöngyös.

Fiatal józanéletii borbély segéd 16—20 korona 
havi fizetéssel felvétetik és teljes ellátás, mosás, vasalás 
is. Regényes vidék, csakis szolid segéd ajánlatát foga
dom el. Dumbrava János Déda, Maros-Torda megye.

Gottscháll Ionos
privát

hölgyfodrászati szakiskolája
Szegeden

T e l e l ő n  1 1 0 4 .
Az általam létesített hölgyfodrászati szaktanfolyamon 

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

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

Ezen hézagpótló intézményt szakmánkba, jóindulatú 
pártfogásába ajánlom szaktársaimnak.

Gottscháll Ján o s
speciális hölgyfodrász

S Z E G E D E K

ü valódi S o lin p i Pollart borotvák
és fenő s z í ja k r a !

48 szóles 77—17 homoru legjobb csontnvóllel drb 3*80
3 8 1 7 -7 2 - 9 2  * „ 3 80
5 8 , 80 , 4  _
3 8  w 27 vastag francia kés fehér esontnyéllel l  2-
4 8  „ 28 „ ....................... . ‘)t m 2- -
2 0  számú Pollart fenöszij hozzávaló pasztával ” 3 __
Külön paszta 30 fillér. Ezen árak csak szaktársaknak szól
nak. 1 próbarendelést és biztosítjuk, hogy állandó vevőnk 
marad. A forgalomban levő hamisítványok, névszerin t: 
Polarstern, Polar Mignon, Polhar és Pourgent nem tévesz

tendő össze a valódi Pollart gyártmánnyal.

E gyedüli vezérképviselők
Türr Mihály, Reiter Mihály

fodrász fodrász
B  ii d ži p s t„

V. Dorottya utca 8 IV Sütő utca 6 sz.
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Két 22 -24 éves perfekt jó munkás fodrász
segéd junius 6-ra vagy előbb is felvétetik, havi fizetés 
24 korona, reggeli, ebéd, lakás, szép mellékes. Tisza 
István Szolnok Szapári-utca.

17 éven felüli jó munkás segédet keresek azon
nali belépésre, három hónap után úti költségben 10 
koronát megtéritek, (elsőrendű condició), Dornbach 
Antal Gyergyószenttniklós (Erdély,)

21 éven felüli szolid úri kiszolgáló segéd felvé
tetik állandó alkalmazásra. Fizetés érdem szerint, jó 
mellékes. Beléphet azonnal. Summi József Kolozsvárt 
(New-york szálloda.)

Egy fiatal 18—20 éves jó munkás segéd, ki ál
landó óhajt maradni, nálam alkalmazást nyerhet idő
sebb segéd mellett, junius 10-ig el kell foglalni az 
állást, fizetek 24 — 30 korona, reggeli, ebéd, lakás, 
vagy fiksz egyezség szerint, jó mellékes, 4—5 kijáró 
vendége lesz. Csajághy Mihály. Kaposvár Korona-utca
1. szám.

Egy fiatal borbélysegéd felvétetik, havi fizetés
16—20 korona és teljes ellátás s csakis olyan ajánl
kozzon, ki huzamosabban szándékozik maradni. Ma- 
ruzs József borbély Kálkápolna, Heves megye.

17—19 éves borbélysegédet keresek azonnali 
belépésre, aki már jól tud dolgozni. Fizetés 14—16 
korona és teljes ellátás. Úti költséget nem küldök, 
mert nem vagyok vasút mentén, a fuvar dijat pedig 
éti fizetem az állomástól. Csizmár András fodrász Me- 
rény, Szepes m.

Fiatal józan életű jó munkás borbélysegédet ke
resek azonnali belépésre, aki hajmunkát érti előnyben 
részesül, olyan segédek ajánlkozzanak, kik huzamosabb 
ideig szándékoznak maradni. Papp Sándor Eger.

20—24 éves elsőrendű munkás fodrászsegéd, ki 
a német nyelvet bírja, junius 5-re üzletembe beléphet, 
fizetés 20 kor. teljes ellátás lakással, mellékes biztos 
havi 90 — 100 kor. Ajánlatot kér Seszták Béla. Ungvár. 
Fő utca 4.

Egy 20—26 év körüli intelligens, szolid, jó mun
kás segédet keresek azonnali belépésre. Német és 
roman nyelv ismeretü előnyben részesül. Szőlősi Bol
dizsár Nagyszeben.

Egy jó munkás és szolid 24-28  év közötti fod
rász segéd beléphet junius 5—10-ig. Fizetés 60 kor. 
és lakás. Sztollár László Liptó-Rózsahegy. Király-utca.

Egy fiatal borbélysegéd azonnali belépésre fel
vétetik, fizetés érdem szerint és teljes ellátás, lakás, 
jó mellékes, lehetőleg azonnal is beléphet. Csatlós 
Endre Csákigorbó (Szilágy m).

Az én leírásom után mindenki gyermek köny- 
nyedséggel elsajátíthassa a borotva leffenését művé
sziesen. Az én rendszerem után való fenéssel biztos 
élet kap a borotva, úgy vág mintha uj volna, nem 
kell a köszörűshöz vinni és mérgelődni, hogy mért 
nem találta el a fenést.

A Lefenési utasítást egy korona bélyegbe való 
beküldése után megküldöm levélben bárhová H. 
L ö n h á r t  b o r b é l y  M a r o s v á s á r h e l y t t .

T y i i k s x e m ,
b ö r k e m é n y e d é s , s z e m ö l c s  48 óra
alatt elmúlik a C A N N A B 9 N  használata után. 
Üvegje 1 K, portódijjal 1 K 40 fillér. 3 üveg 

bérmentve 3 korona.

F V P f o i n n  hintőpor, — k é z l á b -  é s  
L Á u lu lU I  h ó n a l j  i z z a d  á s t  3 nap alatt 
m e g s z ü n t e t i . Egy doboz 1 K, portódijjal 
1 K 40 fillér. 3 doboz bérmentve 3 korona.

Előnyárak a fodrászoknak:
10 -24  drb rendelésnél frco é s30% engedmény 
2 4 - 5 0  „ , „ és 35%
50 100 „ „ „ és 40%
Postán küldi a pénz előzetes beküldése vagy 

utánvét mellett

Dr Flesch E. ZTX.
Első villanyerőre berendezett borotva homorú 

mtiköszörüldéje Wien (Bécs), Hohenstaufengasse 9. 
cs. és kir. esküdt szakértő, becsü-mester.

Nagy raktárt tartok valódi angol borotvákban a leghíresebb angol gyárakból, úgyszintén hajnyiró 
ollókból Haj- és szakálvágó gépek általam való fenése a leghíresebbek. Eredeti D-c Marcell- 
féle Ondulateur vasak raktáron. Ezenkívül ezen szakba tartozó árukon kívül csakis a legjobb 
minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb 
olaj fenőkövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.
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Keresek egy 23 éven felüli intelligens fodrászsegé
det, aki képes önállóan üzlet vezetésére. Magyat és 
német nyelv tudása megkivántatik, fizetés közös meg
egyezés, akár fiksz vagy ellátás, ajánlatokat rögtöni 
belépésre kérem, Jassik Lajos Kassa fő-utca 73.

18—20 éves jó munkás borbélysegéd, havi fizetés 
20 kor. reggeli, ebéd, lakás, kijáró nincs, esetleg azon
nal is felvétetik. Sürgöny ajánlat előnyben, Teutsch
G. Gusztáv Szászrégen.

Fiatal borbélysegéd, ki jól tud borotválni, hajat 
és szakáit nyírni, román nyelv tudása megkivántatik, 
felvétetik, havi fizetés 16—20 korona, teljes ellátás és 
lakás jó mellékkereset, Bőidért Arthur Borgóprund.

Keresek azonnali vagy legkésőbb június végéig 
belépésre, fürdő idényére vagy esetleg állandó alkal
mazásra is egy fodrásznőt (vagy férfit), aki a fésülésen 
kívül az ondulatiot is érti, üzlet nincs csak a fürdőbe 
és a villákban kell naponként kijárni, fizetési igénye
ket kérem velem tudatni, mert a fizetési feltételeket a 
segéd urakra bízom. Krénier István Gölnicbánya (Sze 
pes m )

22—26 éves segéd, jó munkás állandó alkal
mazásba felvétetik, fizetés 28 korona és ellátás va
csora nélkül. Pflug Rezső Igló.

20—22 éves úri kiszolgáló fodrászsegéd, ki a 
szakmában teljesen jártas, junius 8 ra felvétetik, fizetés
24—26 kor. reggeli, ebéd és lakás, jó mellékes. Úti
költség három hó után megtéríttetik. Rácz Jenő Kapos
vár Fő u. 8.

18—22 éves szolid józan életéi úri kiszolgáló jó 
munkás fodrászsegéd, aki állandóan szeret egyhuzam
ban üzletben lenni, felvétetik. Fizetés 25 korona, 
reggeli, edéd és lakás, jó mellékes, klimatikus hegyes 
vidék. Walkovszky Géza Belényes, Royal-szálloda 
épületében.

Egy fiatal ügyes borbélysegéd, akár azonnali, 
belépésre is felvétetik, vagy esetleg 14 nap múlva. Fize
tés 16—20 korona, reggeli, ebéd, lakás. Miiiler József 
Dombóvár

Egy idősebb, valódi jó munkás borbélysegéd 
üzletembe bármikor beléphet. Fizetés 30 korona, reg
geli, ebéd és jó mellékes. Úti költségre 10 korona 
megtéríttetik. Fodor Gusztáv Eperjes.

22—30 éves hölgyfodrász onduláló, hajmunkás 
és manikűröző felvétetik magyar nyelvet beszélő. Bá
náti vagy Bácskai előnyben részesül. Fényképpel és 
fizetési igényekkel német ajánlatok R. Wagner Wöris- 
hofen. Kneippkurort (Bayern).

p | n  ‘ a világ legjobb borotváló crém, csésze 
U lU f l u  nélkül, viz nélkül használható. — 
Egy nagy doboz, negyed kg. Tucatja 8 korona:

Amerikai borotváló szappant J°Ste
New-York gömbölyű nickeldob. 11331/, tuc. 10 80 K

Odol szájvíz
Kalodont. Tucatja 6 korona.

Wqi P o t m l i n p  a legjobb hajmosószer kü- 
n d j - r  CU Ullllü, iönlegesség. Nagy üveg
Tucatja 32 korona, eladás darabja 4 korona. 
Kis üveg tuc. 16 korona, eladás drbja 2 korona.

HajfonatokZXb.'HS'it
Divat chignonok
finom puha hajból, minden 
színben. Tucatja 48 korona.
Gáspár-féle bajuszhötöh orig inális
árban. OLLA gummi különle
gességek 30% engedménnyel.

Nikolin JÊ.
fodrász es illatszerésznél T e m e s v á r , B e l v á r o s
Finom pipereszappanok, hajvizek, parfümök, hajfesték 
és minden piperecikkekről árjegyzék ingyen, berruentve

Bányász: Fodrászok tankönyve
B á n y á s z  k ö n yve  felöleli m ind
azon használható  ,
m elyek e lsa já títá sa  m inden  
töre kvő  fo d rá szn a k  em inens  
érdeke. B á n y á s z  k ö n yve  ez  
é v őszén je le n ik  m eg.

Bányász: Fodrászok tankönyve
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18 20 éves jó munkás szolid fodrászsegéd fel
vétetik, csakis állandó alkalmazásra, fizetés 20 korona, 
reggeli, ebéd, vacsora, lakás, vagy 60 korona fiksz. 
Csáky Béla Jászárokszállás.

Egy inteligens jó munkás fiatal segéd, ki állandó 
alkalmazást akar, e hó 7-én beléphet, fizetés érdem 
szerint, teljes ellátás. Patay Ferenc fodrász Nagy Ká
roly Főtér.

Mostanában szabadult fiatal borbélysegédet ke
resek azonnali belépésre. Nem baj bármilyen gyenge 
munkás, nálam teljesen kiképezheti magát. Fizetés ér
dem, vagy egyezség szerint, üti költséget nem küldök, 
mert nem vagyok vasút mentén, a fuvar dijat pedig 
én fizetem az állomástól. Csizmár András fodrász 
Merény fSzepes m.)

Egy idősebb borbélysegédet felveszek, ki jól 
borotvál és hajat nyir, fizetés 20—24 kor. reggeli, 
ebéd, vacsora és lakás, jó mellékes. Nádasi Nándor 
Csáktornya.

Fiatal, de legalább két éves borbélysegédet azon
nali vagy későbbeni belépésre felveszek, fizetés 18 
kor. reggeli, ebéd, vacsora és lakás. Balicer József 
Dunapataj.

18—21 éves jó fodrászsegédet 24—30 korona és 
ellátással azonnali belépésre keresek. Breihofer Frigyes 
Kossuth-utca 52. sz. Dés.

Fiatal borbélysegéd jó munkás felvétetik, fizetés
18—20 korona, reggeli, ebéd, vacsora pénz 30 fillér. 
Ajánlatok intézendők Kósa Imre Gyulafehérvár.

Keresek két jó munkás intelligens fodrászsegédet 
junius 5-ig való belépésre, 24 korona havi fizetés és 
teljes ellátás. Beléphet akár azonnal. Nemegyei Károly 
Vajdahunyad (Főtér).

Egy rendszerető idősebb borbélysegéd állandó 
jó kényelmes kondícióra talál, lehet nős is, fiksz fize
téssel, vagy teljes ellátással, jó mellékes. Bakó Sándor 
Székelykeresztur.

Egy fiatal jó munkás fodrászszegéd felvétetik, 
fizetés 25- 30 kor. reggeli, ebéd és lakás, jó mellékes 
sürgöny ajánlat előnybe részesül. Sikolya József 
Székelyudvarhely.

17 — 19 éves jó munkás borbélysegéd, ki szereti 
a tisztaságot felvétetik junius hó 5-ig való belépésre. 
Fizetés érdem szerint, három hónap után javítás. Izsák 
Ignác Marosludas (Erdély).

Kerestetik egy jó munkás borbélysegéd junius 
10-ig való belépésre, fizetés 30 korona, jó mellékes, 
reggeli, ebéd és lakás. Epbinder Károly Nyírbátor.

Fiatal, nem baj ha mostan szabadult is fel, bor
bélysegéd felvétetik. Fizetés 14—16 korona és teljes 
ellátás. (Felvidék.) Weisz Dávid Sztropkó (Zemplénm).

Két józanéletü jó munkás borbélysegéd felvéte
tik havi fizetés 26—30 kor. szép mellékes. Sürgöny 
ajánlat előnyben , részesül, Rátkay István Gyergyószent- 
miklós.

18—20 éves fiatal fodrászsegéd azonnali belé
pésre felvétetik, fizetés 20 kor. reggeli, ebéd, lakás. 
Cim Ágoston Lajos Mindszent (Csongrádmegye).

s e Csak Boschánszky névvel valódi, ha ez hiányzik, silány utánzat

Mielőtt bajuszkötő szük
ségletét beszerezné, hozassa 
meg a Boschánszky féle 
szabadalmazott „Fülvédő-

kötő“ minta kollekciót, melyet névvel, lakcímmel küldök 
portómentesen. Rendelésnél pontos nevet és cimet kérek!

i) szabadalmazott „Fiilvédő“ kötő az, amely eléri fontos célját
és viseli igazi nevét. Ezenfelül kitűnő anyag! Elsőrendű 
szakipari gyártmány. Szembetűnő szépség. Könnyen el 

adható cikk, mert aránylag olcsók. 
K a rtá rs a k n a k  m agas ju ta lé k  !

Főraktárak: Ángyán Béla Budapest, lózsef-körut 19. 
Országos Borbély és Fodrász Bruraktár és Hitel
szövetkezet B u d a p e s t ,  Csengeri-utca IS. szám.

A kötök száma fillérekben a te. árat jelzik. 
Kaphatók a BOSChánSZky fále fodrászüzletben 
és bajuszkötö háziipari telepen ÜUStyán, Főtér

Újdonság ! Még a próba kötök is a rendelő nevével lesznek ellátva. Újdonság}! Z M
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20 éven felüli jó munkás, úri kiszolgáló fodrász
segédet keresek állandó alkalmazásra. Csakis olyan 
segéd ajánlkozzon, ki huzamosabb ideig számit egy 
helyen maradni. Fizetés megegyezés szerint. Tréger 
Lajos Nagybánya.

Fiatal borbélysegéd állandó munkára felvétetik, 
havi fizetés 16—18 kor. és teljes ellátás. Major János 
Szabadszállás.

Egy rendszerető jó munkás segéd azonnal be
léphet hozzám. Fizetés 28—32 korona, reggeli, ebéd, 
lakás, szép mellékjövedelem. Nagy Imre Sepsiszent- 
györgy.

Egy női borbélysegédet felveszek teljes ellátás, 
fizetés megegyezés szerint, vagy egy jobb házból való 
leányt tanoncnak, mely idő alatt a női fésülésre is 
megtanítom. Cim a kiadóhivatalban „Nő“ jelige alatt.

Azonnali belépésre keresek egy borbélysegédet, 
aki mostanában szabadult fel, nem baj, ha a szakmá
jában egy kissé gyenge is, nállam lesz alkalma magát 
kiképezni, fizetés 12—16 koronáig — és teljes ellátás. 
Sárcsev Miklós Dolha, Máramaros megye.

17—20 éves borbélysegéd, fizetés 20 K ig teljes 
ellátással felvétetik bármikor. Krauhs Viktor Medgyes 
(Erdély).

21 éven felüli jó megjelenésű, u-ri kiszolgáló, ki 
a horvát, illetőleg a német és a szerb nyelvet érti, 
megjelölve az eddigi működési idejüket. Német ajánla
tok. Friedrich Zimic Pola, Arsenalstrasse 11.

22—26 éves jó megjelenésű intelligens állandó 
és jó munkás borbélysegédet keresek junius 1—7-ig, 
fényképes ajánlatok előnyben. Fizetés 60 kor. fiksz, jó 
mellékes, külső vendég nincs. Erdélyi Pál fodrász 
illatszer és pipere üzlet Maros-utca 16. Telefon 1222. 
Szeged.

Keresek egy feltétlen jó magaviseletül borbély- 
segédet. Havi fizetést adok 26 kor., reggeli, ebéd, la
kást. Úti költség 3 hónap után megtérítve. (Jó Kár
páti levegő.) Mayer M. Varano (Zemplén m.)

Felvétetik egy 24—28 éves állandó fodrászsegéd, 
aki az úri fodrászat minden ágában teljesen jártas, 
fiksz fizetés 140—150 korona, „borravaló nincs". Cim 
Garay József fodrász Nagyvárad, Szent László-tér.

Keresek egy fiatal borbélysegédet, fizetés 20 kor. 
és teljes ellátás mosás nélkül. Csakis jó munkás 
ajánlkozzon és józan életű. Özv. Szommer Antalné 
Nagybocskó (Máramaros m.)

Keresek egy jó munkás fodrászsegédet állandó 
alkalmazásra, teljes ellátás és 20 korona fizetés mellett, 
jó mellékes belépési idő junius 5 — 6, úti költséget 3 
hónap múlva megtérítem. Szentgyörgyi Sándor Ho- 
monna (Zempléni m).

20—22 éves jó munkás borbélysegéd azonnal, 
esetleg 5-dikére beléphet, 20 korona, reggeli, ebéd, 
vacsora és lakás, jó mellékereset. Sürgöny ajánlat 
előnybe. Sántha János Sátoralyaujhely, Kossuth Lajos- 
utca 17. sz.

Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


