
n n min m unni n mii i in ii iiiiiiiiiii m m mii mi iii i ii i i ii i iin iii i i ii i i ii iiiiiiiiiiiin  iiiiiiiiin  mii mn ni n ni n u nm iiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TELEFO N SZÁM  161 <][> Fodrászsegéd holyközyMttttsi- kihirdetések előfizetőinknek teljesen díjtalan. £> POSTAFIÓK 42l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | ^ l j Í l l t 1 ^ | U | l l l f u i l \ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l | | | | | | | | l | | | | | | | | | l l | l l | | l l l l l l l l l l l l l l

Irta Nagy János Nagyvárad Fodrász sz. o. iigyv. elnöke.Amikor az összes kereskedők és más iparosok eggyé igyekeznek tömörülni, hogy a nehéz megélhetést könyebben tudják elviselni, akkor mi csendesen, halgatagon türjük, hogy lassan-lassan a mi még megmaradt becsületesen szerzett falatunkat is elrabolják tőlünk az úgynevezett Hiénák. (Kontárok.) Ugyan, ugyan, mégis kik az okai, hogy oly szemtelen bátorsággal akármiféle ipart űző gondol egyet és sokszor kevés pénzzel nyit egy borbély üzletet és mi akik 20- 23 évet eltöltünk becsületesen tanult iparunknál, azok kint rekedve várják egy véletlen szerencsét egy nagybácsit, meg egy rokont, nem tudom én még mit, hogy segítsék ahoz, hogy önálló iparos lehessen. Mink uraim! mink, mert mig a törvény ridegségén segítve nem lesz, a mi pedig kilátásba van, hogy sokáig nem lesz, addig magunk- magunkon kell hogy segítsünk, hiszen azt nem tiltja meg a törvény, csak erősnek, hatalmasnak és kitartóknak kell lennünk, nem pedig szerényeknek és huzodozóknak, mert csak igy lehet csatát nyerni, ha jó tábornok, illetve vezér van és erős, fegyelmezett hadsereg, akkor mi hamaréb megszabadulunk a már meglevő 
Hiénáktól és nem fognak kedvet kapni az utána jövők olyan jó izüen.Nagyváradi fodrász és borbélyszakosztály hozott most egy egyszerű határozatot, a mely ugyan még nem teljes orvosság a testben levő fekélyre, de ha azt minden városban ott ahol csak egy csöpp összetartásban és egy-két évek belől segítve lesz legalább arra nézve, hogy

ne minduntalan nyíljon egy-egy borbély üzlet 
Hiénákból.Ugyanis kimondta a nagyváradi fodrász szakosztály, hogy t. i. nem fogad fel oly segédet, ki úgy itt, mint akár máshol kontárnál dolgozott.2. Oly segéd, ki kontárhoz jött üzletbe, de nem akar belépni, mert tudtán kívül történt, hogy kontár, — azt helyben esetleg azonnal elhelyezi és ha nem tudja, úgy segélyezi és ahova az illető akar utazni, Magyarország területén útiköltséggel ellátja.3. Oly segéd, ki már kontárnál dolgozik, azt esetleg felvilágosítják, hogy ébredjen öntudatra, és gondolja meg, hogy mily súlyos jövőnek néz elébe és ha nem lépne ki, úgy figyelemmel kisértetik, és átir oly városokba a szakosztály, a hol már szakosztály van, mert többhelyt van már, hogy N. N. nevezetű se
géd itt kontárnál dolgozott és elég lesz arra, hogy alkalmazást ne kapjon.Ezt a kis rövid határozatot a helybeli fodrász és borbély segédekkel egyetemben elfogadták. A helybeli segédekről szólva, igazán büszkék lehetünk mi nagyváradiak, mert mi még nem is tudtuk, ők már meghozták a határozatot oly formán, hogy teljesen segítségünkre lesznek és egyöntetüleg közre működünk abban, hogy a hiénákat (kontárok) rövid idő múlva kipusztitjuk. igen uraim, fogják meg önök is a munkásainak a kezöket és egyöntetüleg dolgozzanak azon, hogy egy akarattal pusztítsák őket a föld színéről, de ezt csak a munkásaikkal egyetemben kell kezdeni, nem kell félni attól a barátságtól, mert hiába nem ktizdhetek én a szomszéd szatócscsal,
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...........................................................................................................................................................................................................................................m iiim iiiiiim iim m m m iim m m ivagy a divatárussal, hanem a saját szakmabeli társaimmal és ha mindenütt oly derék és férfias fodrász segédek vannak mint Nagyváradon, — de mert hiszem, hogy van, — akkor csak- ugyan egy-két év alatt diadalmas és győzedelmes jövőnk lehet, ha nem is nekünk, az utódunknak.Azért t. Szaktársaim ne féljenek önök a jövő munkájától vagy jobb, hogy a szomszédjában tovább vagy talán örökre ott maradjon a hiéna.Igyekezzünk egymással eszmecserét forgatni és igyekezzünk, hogy a városok szakosztályai a határozatokat mindenkor hűen és pontosan tartsák be, különösen a másik városbelivel szemben.Mi, kiknek erőnk, kitartásunk és akaratunk van, de meg jó vezetőjeink és még jobb katonáink, hisszük, a Magyarok Istene segíteni fog bennünket.Fő legyen tehát egy gondolat, hogy a hiénákat (kontárokat) mi szakmabeli iparosok üldözzük és pusztítsuk.

A  frizura és a íodrász.Irta : Bányász Henrik.Ezért tehát szüksége van a nagy körültekintésre, szüksége van arra, hogy magának vendég kört teremtsen. Ez a nagyobb üzemmel biró mesternek is csak hasznára van külömben. A figyelem tehát elsősorban arra irányuljon, hogy a régi megszokott frizura méreteitől, formájától ne térjen el feltűnően a munkánk. Még, ha csak gondolkozás nélkül egy egészen elütő modern frizurát csinálunk, megeshetik az, amiről már oly sokszor hallottam, hogy leszedik a frizurát, megcsinálják, vagy pláné megcsináltatják a megszokott régit, s sokára, vagy esetleg többé sohasem lesz szerencsénk az illető hölgyhöz. Tehát ne rohanjunk ajtóstól a házba, hanem lassan, körültekintően hódítsuk meg hölgyünket az uj divatu fésülködésnekA legnagyobb hibát ezen felül pedig akkor követjük el, ha erőszakosan akarunk eladni valamit az illetőnek. Azonnal figyelmessé lesz s nem fog semmit venni, bár módjában van. Sőt éppen azon szándékkal jött mihozzánk, hogy divatos darabot szerezzen be.A követendő eljárási elv ez. Beszéd közben felemlítjük, hogy mik az uj divatu hajmunkák, rajzban, vagy a mi még jobb kész munkákat mutatunk, de egy szóval sem említjük, hogy erre, vagy arra volna szükségünk az elkészítendő frizuránál. Úgy kell ve

zetnünk a társalgást, hogy végre a vevő arra a go n dolatra jön, hogy ni-ni ez az, amit kerestem. Ezt akartam megvenni. Lesznek bizonyára olvasóim közül olyanok, akik azt fogják m ondani: „Hm , hiszen ez igen helyesen van leírva, de honnan tudom én, hogy az illető hölgy kereskedő, vagy iparos neje, vagy mondjuk a polgári középosztályból való“ . Erre csak azt válaszolhatom, hogy már egész kezdők hamarosan tudnak tájékozódni. Majdnem pontosan megtudom állapítani rövid beszélgetésük során, hogy kihez van szerencsém. Ámde legyen az a hölgy bármely osztályból való, akkor is csak ezt a módot kell követnünk.Az uj frizura megszokottal szemben csak az esetben fogja hölgyeink tetszését megnyerni, ha fokról-fokra vezetjük az átmenetet. Hölgyeink csak akkor vásárolnak egész általánosan, ha nem erőszakoskodunk. ha azt a gondolatot szuggeráljuk, hogy ni-ni ezt kerestem, ezt akartam venni. Bizonyos, hogy körülményes, hosszadalmas eredményében ez eljárás de biztos. Fiizzük az észrevételeket a gyakorlatban előforduló egy másik esethez. Egy menyasszony meg- fésüléséhez hívnak. Egy menyasszony ! Éljük csak bele magunkat azon lelki állapotokban, melyek a környezetet ilyenkor uralják. Mennyi készülődés, mennyi- tervezgetés, mennyi könny. Idegesség körülöttünk s mi ilyen körülmények között legszebb munkánkat végezzük, a menyasszonyi frizurát alkotjuk meg. Legelőnyösebb esetben már többször volt alkalmunk a menyasszonyt fésülni, már tudjuk mi áll arcához, egyéniségéhez legjobban.Azt szokták mondani, hogy senkisem lehet próféta a hazájában. Nos ezen esetben megsemmisül a mondás. Ha még az előtti napon az öröm-anyának ezernyi útbaigazítása, utasítása is van, munkánkban a lakodalom napján, már mi sem zavar meg. Egy bizonyos, s ez, hogy lehetőleg ne modern frizurát csináljunk a menyasszonynak. Igen előnyösen alkalmazhatók a csüngő fürtök, ámde csak azon esetben, ha a ruha kivágott, vagy a nyak fedetlen.A gyárilag készített koszorúkat egy kis ritkítással, egy kis formálással hamarosan át kell alakítani, mert vajmi ritka eset, hogy úgy alkalmazhatjuk, ahogy a dobozból kivesszük. A fátyol tűzésénél gyakran zavarba jövünk. A környezet, a legfőbbképpen az öröm- anya ilyenkor különösen szépnek találja a menyasz szonyt s bár igen divatos a fátyolt arcon kivtil tűzni, a legtöbbször nem előnyös. Nem pedig különösen, ha délben van az esküvő A menyasszony esküvője napján, érthető okokból, különben is ideges, sápadt, s igy helyesebb az arcot letakarni a fátyollal. Megtör ténhetik az az. eset, hogy a fátyol nem hosszabb három méternél és a slepp hosszú. Ez a körülmény se hozzon azonban zavarba; inkább ne érjen a fátyol a slepp széléig, hiszen vajmi kevesen veszik ezt észre s a menyasszony sokkal biztosabban érzi magát a fátyol alatt. A biztos érzés, az öntudatos nyugodt fellépését biztosítja. (Folyt, köv.)
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4. szám. FO D R Á S ZO K  LAPJA 3. oldal.Hajvágás.Az amerikai hajviseletnél a fődolog a nyakrész helyes kidolgozása. Ha a hátulsó fejrész hosszúkás alakú, különösen akkor kell nagyon vigyázni, mert a kopaszra nyírott nyak nem Ízléses.Amikor a haj kemény és nem simul a bőrhöz, úgy néz ki, mini egy szalmafödeles háztető a fej hátulsó része. Éhez járul az is, hogy az előhaj is ilyenkor épen ilyen ijesztős. Az előhajnak ha lágy és vad, rendkívüli, ha kemény a haj, ilyenkor tehát nehéz ó frizurát csinálni.Ha helyesen nyírunk, nem vágjuk le hátul kopaszra a főt, hanem csak fültől fülig kerekítjük meg a főt, a nyakon felfelé fokozatosan rövidebbre vágva a hajat.Mikor a haj kemény és durva, művészi, mesterséges utón kell azt meglágyítani, hogy a frizura tökéletes legyen. Ezt a következő eljárással végezzük el. Lehet a hajat a sütővas segítségével is hajlékonnyá tenni. Ha pedig ez nem sikerül, akkor másféle utón kell a hajat nedvesítés által megpuhitani. A mosás után, mielőtt megszáradna a haj, simán hátra kell fésülni és ruhával lekötni. Ennek körülbelül az a hatása mint a bajuszkötőnek. Mikor megszárad a haj a lekötött szervéta alatt, a kívánt helyzetbe fog jutni.A  F O D R Á S Z O K  L A P JAminden hónapban kétszer végig járja az egész országot, eljut minden városba, minden oly faluban 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, árut, üzletet, szóval mindent, a mire a szaktárs uraknak és segéd uraknak szüksége van. S a mi fő, a hirdetésnek mindig eredménye van.
A községi szaktársakról.Többször hallunk szaktársaink körében azon egyes véleményeket, hogy a falusi borbély és fodrásznak sokkal kevesebb és alaposabb kiképzésre van szűk sége, mint a városi kollegájuknak. Pediglen másképen áll a dolog, mert legtöbbször a falusi szaktársainktól nagyobb igényeket várnak, úgy, hogy a legkiképzettebb szakember is alig tud a kényes falusi urak követelményeinek eleget tenni.Mert legtöbbször a falusi szaktársnak a szakmánk minden ágában meg kell, hogy feleljen, ha biztos egzisztenciát óhajt magának alapítani. Feltétlen azon szaktársnak nagy az előnye, aki az úri kiszolgáláson

kívül a színházi fodrászatot, meg a hajmunkát is érti, mert ez által a bevételét is gyarapítja. Ez nem azt teszi, hogy mindenhez ért egy keveset, de nagyon sok falu helyen léteznek az igazi tehetségek.Tehát a fenti vélemény egészen elesik. Az is igaz, hogy különböző dolgoknál lassabban halad, mind a városi kollégája, miért is legtöbbször a központnak a távolsága és fekvése hozza magával a körülményt.A falusi szaktárs üzleti rendet nem igen tartha t ami igen függetlenné teszi a helyzetet. De az üzleti kiszolgálási árakban legtöbb esetben felülmúlja a városi kollégáit. Kivéve az Alföldön, a Bánátban, Bácskában stb. Ezeken a helyeken, ahol még a hagyományos rossz szokásnak megváltoztatása nagy nehézségekbe ütközik De szép lassan a jövő meghoz mindent ott is.
Medgyesegyházi levél.H.Figyelemmel kisértem a lefolyt aradi Országos Kongresszus működését, a szaklapban olvastam isf hogy talán minden megyében egy szervező vagy talán felügyelő bizottságot óhajtanának derék vezetőink alakítani, kik mint szakembeiek minden eszközzel oda törekednének, hogy a kis hittiekben bátorságot és önérzetet oltanának be, őket felvilágosítva, egy szebb jövő felé vezetni tudnák szerény véleményem szerint is. Mert hisz Ők igazán a 2 filléres újságon kívül mást, pláne a szaklapot, nem ismernek, t. a kivételnek. Még 1905. vagy 1906-ban Prász szaktársammal össze hívtuk Medgyesegyházára (mint központi községbe)M.-Bodzás, Magyarbánhegyes, Tótbánhegyes. Kovácsháza, Kunágota, Almáskamarás, Nagykamarás és Kígyós községekben működő szaktársainkat sanyarú helyzetünk javítása érdekében. Ez után kissé javítottunk is a helyzetünkön, de csak mi Medgyesegyházán. A többi haza sem ért, már mindent elfeledve, tisztelet a kivételnek mindez ideig borotválnak 3, 4 és 5 koronáért évente háznál, az az házhoz járva 10 fillér borotválás, 20 fillér hajvágás náluk, de ha kerül pasas ki alkudik, még olcsóbban is megteszik. Természetesen ilyen önérzet mellett, szép csendesen járnak mezei munkába az urasághoz, pedig szakképzett azt hiszem mindannyi! T . szaktársaim, hát tűnődik-e még valaki, hogy mért pang az üzlet? Mikor ily rákfene pusztít becsületes iparunkban! Nem tudom, de talán önérzet hiányában. Bizony mondom itt lámpást kellene gyújtani és világítani szüntelen.T . szaktársaim bocsánat, senkit sérteni nem kívánok és nem is akarok, de engedjék meg, hogy aki a nehéz föld rögeit húzza, annak a kése is fogja huzni az érzékeny szakálakat is. Előre hát kedes szaktársak, minél hamarább alakuljon át a helyzet, mert hiszen egy huszár két lovat úgy sem tud egyszerre megülni,
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mint a hogy nem lehet valaki földmunkás és borbély egyszerre. Mi csak folytassuk becsülettel iparunkat, és ha mégis valakinek nem tetszik az iparágunk, úgy maradjon, a szebb jövőnél ő is meg fog élni, mi is, de ne kontárkodjék.És élünk akkor békességben.Medgyesegyháza, 1912. január hó.Kitűnő tisztelettel 
Tatár Kiss Ferenc, borbély.

Fodrász hírek az országban.— Halálozás Szokoly Ilyés hatszegi első fodrász mester folyó hó 6*án reggel, életének 36, házasságának 11-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. Özvegye és két kis gyermeke siratja a jó apát és szeretett férjet. Szokoly Ilyésnek a neve széles körben volt ismeretes úgy mint kiváló szaktárs és buzgó jó kollégának. Az aradi fodrász-kongresszuson is részt vett. — Idősebb Veszelyi Károly budapesti borbély és fodrász mester életének 49, boldog házasságának 23-ik évében rövid szenvedés után február 9-én elhunyt. Veszelit február 11-én helyezték örök nyugalomra a Kerepesi temetőben. A budapesti bor bély és fodrász ipartestület elnöke élén teljes számban jelent meg a közszeretetben álló Vészeli szaktársnak a temetésén.— Névváltozás. Bornstein Hermaun m.-técsői fodrász-mester vezetéknevét miniszteri engedéllyel 
Barcs-ra változtatta.— Üzlet-változás. U nd  Jakab fiatal fodrászmester Magyarbánhegyesen átvette Lind Balázs 26 év óta fennáló üzletét.— Kérelem az igen tisztelt fodrász-szakosztály elnökeihez. Tisztelettel kérjük mindazon szak- kársunkat, hogy szíveskedjenek egy levelező-lapon tudatni szerkesztőségünkkel, ahol fodrász és borbélyszakosztályok, vagy másféle címen fodrász-asztaltársaságok stb. egyletek léteznek. Mivel lapunk máicius 
első számában közölni és ismertetni óhajtjuk a M agyarországon fennálló fodrász* intézményeket — a közös cél érdekében.— Ezüst menyegző. U nd  Balázs tehetséges szaktársunk, ki 26 év óta van Magyarbánhegyes községében, február 5-én tartotta esüst menyegzőjét.— Szaktársak köréből. Felkérjük az ország összes borbély és fodrász-szakosztályait és minden egyes szaktársainkat, valamint elhelyezéssel foglalkozókat, hogy Steier István borbélynak, ki szakmánk kerékkötője s az összes által elfogadott árszabályok kigúnyolásával csak eb-bérért dolgozik s ezáltal többeknek csak kárt okoz, hogy neki segédet ne küldjenek. Felkérjük úgyszintén az összes borbély és fod

rász-segédi kart, hogy a nevezettnél munkát ne vállal janak s esetleg aki elvállalta volna, arról lebeszéljék.Szentes, 1912. febr. 10. A szentesi borbély és fodrászok szakosztálya.— Betörés egy fodrász-üzletben. Szászrégen- ből Írják lapunknak, hogy az ottani Schuller Regina fodrász-üzletébe betörtek és körülbelül 200 korona értékű holmit elloptak. A tettes csakis olyan egyén lehetett, ki az üzletben jártas, vagy közeli benfentes.— A nagyváradi fodrász segédek és a kontár ügy. Az itteni önérzetes borbély és fodrász segé dek asztaltársasága január havi összejövetelén magáévé tette a nagyváradi lapokba előre hirdetett kontár fodrász üzletnek való létjogosultságát, hogy miképen kellene azt megakadályozni, hogy ezen nagy garral hirdetett üzlet, segédet ne kapjon. A nagyváradi segédek egyhangúlag kimondták, hogy bármilyen nagy fizetést is ígérjen a kontár, segédeket Nagyváradról nem fog kapni. Azonban Aradról kapott két ügyes segédet, de megérkezésükkor tudomásukra adták, hogy a cég tulaj donos kontár. Erre a két önérzetes s lelkiismeretes segéd visszautasította a kontárt. Sokan tanulhatnának ezen két becsületes embertől. A nagyváradi fodrász segédek ezúton felhívást intéznek az ország szakma beli kolégáihoz, hogy tegyék magukévá a határozatukat. Azon városokban, hol csoportosan vannak szakegyletek vagy asztaltársaságok, zárják ki a kontárnál dolgozó szaktársainkat. Egyáitalában ne társalogjanak vele sem az utcán, sem egyéb nyilvános helyeken, szóval társadalmilag boykottálják. Mert ha mi, segédek elérjük azt a kort, hogy önállók lehetünk, számitanunk kell úgy a szakmánk jövőjére, mind saját érdekünkre, hogy ne fertőzzék meg a vidéknek a levegőjét is a kontárok. Viesel, jegyző.— Országos vándor fodrász-tanfolyam. Lapúnk február elsejei számában vezető helyen megemlékeztünk, hogy messze kiható fontosságnak tartjuk, hogy iparunk jövedelmező mellék-ágait sajátítsuk el. E célból szükségesnek tartottuk egy országos mozgalmat indítani, hogy szaktársaink minden oly városba, hol 20—30 aláírót kapnak a segédeket is beleértve, adjanak be kérést az iparkamarákhoz, melyben kérik az ingyenes vándor fodrász szaktanfolyamok felállítását. A keres szövegét lapunk szerkesztősége díjtalanul 
megküldi. Felhívásunk országszerte visszhangra talált, mert több helyre küldtük el a kérés szövegét. Midőn ismételve felhívjuk szaktársainkat, ahol még ezideig lépést nem tettek a kérés benyújtására ott haladéktala nul kérjük, hogy intézkedjenek, nehogy kimaradjanak. Mert felsőbb helyről azon privát értesítést kaptuk, hogy mindenesetre szaktársaink eme jogos kívánságai elintézést fognak nyerni Tehát szaktársaink, ragadjuk meg az alkalmat, nehogy aztán késő legyen.Pécs. A „Pécs és Vidéke Borbély és Fodrászmesterek Szövetsége" saját alapja javára, február hó15-én a Régi sörház termeiben zártkörű családi estélyt rendez. Belépő-dij személyenként 1 kor. A zenét egy közkedvelt zenekar szolgáltatja.
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javulófélben van. Kívánjuk Daschbek kollegánknak, mint a vidéki fodrász ügyek egyik fáradhatatlan buzgó harcosának azt, hogy egészsége mielőbb helyreálljou és ujult erővel vegye a lobogót a kezébe, mert igazán szegény szakmánknak ilyen emberekre van szüksége.Marosvásárhely. Az itteni borbélyok és fodrászok szövetsége február hó 19-én (hétfőn) este 8 órakor a Balogh-féle vendéglőbe értekezletet tart, melynek célja kebli ügyek rendezése és egy táncestély rendezése a létesítendő fodrász szakiskola alapja javára.— Nagyvárad. Az itteni Ipartestület, amelynek 1900 iparosa van, január 28-án tartott közgyűlésen elöljáróul Nagy Jánost, a fodrász szakosztály ügyv. elnökét újból és Papp József fodrász sz. tagját pedig számvevőnek megválasztották. Úgy látszik, Nagyváradon a fodrászok szép pozíciót vívnak ki a maguk számára.— K ecskem ét. Az itteni borbély és fodrászok szakosztálya, a bérlet jegyek árát 2 K 40 fillérről 3 koronára emelte. Habár akad egy pár szaktárs, ki a becsület szót megszegte, azért erre a tisztességes szaktársak nem ügyelve, 3 korona alól még sem adják a bérletjegyeket. A közönség méltányolja is szaktársaink mozgalmát és elitéli azon néhány szaktársat, kik a zavarosban halászni szerettek volna kapzsiságukkal.— A szép fo d rá szn ő . Budapesten Fellner Gyula vendéglős, azt az ajánlatot tette a vendéglőjében étkező M. Teréznek, egy feltűnően szép és fiatal fodrásznőnek, hogy egy ur négyezer koronát fizetne neki egy pásztoróráért. A fodrásznő visszautasította az ajánlatot, de a vendéglős azt mindennap megismételte, sőt kijelentette, hogy már kétszáz korona előleget is kapott a követelésért. A fodrászleány erre feljelentette Fellnert, akit a biróság kerítés miatt négyszáz korona pénzbüntetésre ítélt el. Az ügyész súlyosbításért felebbezett.T em esvár. Lapunk itteni levelezője írja, hogy a temesvári borbély és fodrász segédek szakegylete 8 heti fodrász szaktanfolyamot rendezett, melyen 24 látogató vett részt. Január 28-án tartották meg a záróvizsgát táncestélylyel összekötve. Szaktársainkon kívül nagyszámú intelligens közönség is megjelent a fodrász szakvizsga estélyén, utánna éjfélig tartó tánc következett. Az uj fodrász szaktanfolyam február 6 án vette kezdetét. Eddig 28 látogató jelentkezett a tanfolyamra. A tanfolyam tandija segédeknek 6, mestereknek 8 korona. A szaktanfolyam fő kiadásait az egylet viseli. Hajat, modellokat, hajmunka szerszámokat, hajbetétek stb.-ek beszerzését a szakegylet táncestélyeinek jövedelméből fedezik. — Juhász, titkár.
Arad. Lapunknak innen írják, hogy az aradi borbélyok és fodrászok szövetsége a múlt héten tartotta meg évi közgyűlését. A tárgysorozat legfőbb pontja volt egy fodrász szakiskola felállítása. Továbbá megejtették a tisztujitást. A szövetség elnökének Örs Radó szaktársat választották meg.
Kartársaink csak azon cégeknél vásárolja' 

nak, amelyek lapunkban hirdetnek.

Bréma. Az itteni iparkamara a fodrász vándor szaktanárok részére külön szaktanfolyamot létesített, amely február 1-én vette kezdetét Ezen mesteri szak- tanfolyamnak részvételi dija 10 Márka.Basel. Az itteni fodrász mesterek szakegylete figyelmezteti tagjait, hogy gyakran olyan hangú hirdetések jelennek meg a lapokban, amely fodrász szakmára nézve káros. E célból felírtak a schweizi ipartanácshoz, amelyben elpanaszolják sérelmüket, hogy mindig csak a tőke és gazdag gyárosokat veszik figyelembe és a kisemberekre nem gondolnak. Feliratukban törvényes védelmet kérnek a fodrász iparra.Berlin. Auguszt Boltz, a „Deitsche allgemeine Friseur Zeitung14 alapitója szivszélhüdés következtében Berlinben 75 éves korában meghalt. Az elhunyt szakmájában Németországban nagy tekintély volt. A fodrász szakirodalomban pediglen neve örökké fog élni. A szakmunkái közül kiemelendő ,,Die lehrbüc- her“ , ,,D er Perükenmacher", „D ie Kunst dér Schmin- kes‘ ‘, ,,Der Theater friseur ‘ stb. Boltznak sokat köszönhetnek a németországi szaktársak, mert nemcsak mint kiváló fodrász és szakiró volt, hanem mint lelkes agitátora volt a nagy német fodrász-szövetségek szervezésében.Hajvásár Limogeszben. Meg volt az idei nagy hajvásár Limogeszben, amelyhez a női lakosság szolgáltatja a selymes, puha árut Három napig folyik ilyenkor az alku a parasztasszonyokkal a nehéz, szép hajfonatokért. Az elmúlt esztendőben különösen a fehér és a vörös-szőke haj voit a keresett. Ezekért átlag 300—350 frankot is fizettek. Egy párisi cég 89 különféle szinü hajat vásárolt össze és kilónkint átlag 120 — 130 frankot fizetett. A kínálat a múlt évben nagy volt s meghaladta az ezer kilogrammot.IN N E N —O N N A N .
A kínai copfnak vége. Az angol fodrász szaklapból olvassuk, hogy a Mandzsu-dinasztiának évszázadokon át a khinai népre oktrojált köteles copf viselést az uj pekingi kormány eltörölte. Tehát az elmúlt hónapban több millió khinai ember szabadult meg ezen fejdisztől. A copf viselése csak a lázadóknak és a tolvajoknak lett meghagyva, hogy jobban felismerjék ezen specialitást, a melylyel Khina bőven rendelkezik. A londoni fodrász lap levelezője még megjegyzi, hogy a mindennapi életben igen nagy teher volt a copf viselet, a mindennapi nagy gondozása, tisztán tartása és borotválása a fejnek ezzel megszűnt. Ezután csak 2—3 hétben fogják vágatni, mint a modern európaiak a hajukat.
Goethe egy hajfürtje. Egy göttingiai antikvárius igen ritka Goethe-relikviát m utogat: Goethe egy hajfürtjét. A hajfürt alatt egy skiz van, a mely Goethe barátját, Kari von Rech göttingiai egyetemi tanárt ábrázolja. A kép mellett jobbról néhány jegyzet van, a
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mely Goethe kezeirása, a kép alá pedig a lerajzolt tanár irta ezeket: „A föliillevö képet Sternberg, a híres novellista rajzolta, Weimarban, Goethe házában, Goethe felesége jelenlétében, 1838. junius 8-án.“ Kari von Rech alkalmasint e látogatás emlékéül kapta Goethe feleségétől a hajfürtöt. Az antikváriushoz egy göttin- giai polgártól jutott, a ki Rech egy unokanővérét vette teleségül. A hajfürt ára 1200 korona, de ezt a nagy árat is szívesen megfizetik, mert az ily relikviák rendkívül ritkák.Szerkesztői üzenetek.(Névtelenül beküldött közleményeket nem közlünk.)
Sz. J . Kolozsvár. Azt elhisszük, hogy a jelzett főnök uraktól kapott ajánlatokat Mi arra nem vállalkozhatunk, hogy köszönő leveleket közöljünk. Hanem tessék minden egyes főnök urnák válaszolni, ha megtisztelte Önt, hogy ajánlatával fölkereste, mert ez a rendje.
M. M. Cleveland. Kérésének szívesen eleget tettünk. A Fodrászok Lapja terjesztését az ottani magyar körökben örömmel vettük. Bízunk agilitásába. Várjuk az Ígéretét. Üdv.
B. Z Szolnok. A vándor fodrász tanfolyamra szóló kérést megküldöttíik. Teljesen készen van, csak a város helyét meg keltezéssel kell ellátni s aláíratni úgy a mesterekkel, mint a segédekkel és a saját városához tartozó iparkamarának postán ajánlva beküldeni.

K ia d ó h iv a ta li üzenet.
Mindazon előfizetőknek, kiknek lejárt az előfizeté

sük , jelezve van a cimszalagon, melynek szives idejé
ben való megújítását kérjük.Helyközvetitési rovat a Fodrászok Lapjával
Az ,,Üres helyek" vagy „Helyet keresők" hirdetési rovata elő
fizetőinknek díjtalan, nem előfizető mesterek 80 fillért, segédek 
-és tanulók 40 fillért fizetnek, amely előre beküldendő ("esetleg 

bélyegben is.)

Helyet keresők.
dó munkás borbély segéd keres egy jobb üzlet

ben alkalmazást Sturm Ferenc Párkány, Kossuth La  
jos-u. 20. szám.

Idősebb, szolid életű jó munkás fodrász segéd, 
csakis első rangu üzletben azonnali belépésre állandó 
alkalmazást keres Máthé Mihály Tapolcza, Zala m.

20—25 éves intelligens borbéig segéd, lei a német nyelvet is 
bírja és haj munkát is dolgozik, felvétetik. H avi fizetés 52 koro
náig, mellékes 50 korona H a j munka külön dijaztatilc Csígmán 
Frigyes Nagyszeben, Kovács-utca 15 szám

Vyyes gyors és jó  munkás fodrász segédet felveszek állandó 
alkalma fisra február 1 0 re H avi 20—21 korona fizetés, reggeli, 
ebéd és lakás J ó  mellékes I f j  Baki Sándor Tab, Somogy-megye

22 éven felüli nős, feltétlen intelligens, jó  megjelenésű gyors 
munkás fodrász segéd, ki állandó alkalmazásba óhajt, felvétetik 
F ik sz  fizetés 60 korona, mellékes 80—100 korona Címe „M arosu 
jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában

21 éves jó munkás fodrász segéd bánáti, állandó 
alkalmazást keres csakis jobb üzletben március 1-ro 
Eddig csakis elsőrendű üzletekben dolgozott. Érti a

hajmunkát is. Beszól németül, magyarul, románul. 
Kurth István Medgjms, Főtér.

Két és fél éves intelligens fodrász segéd ki érti 
a hajmunkát is, keres akár mikori belépésre alkalma
zást valamelyik tenger parti városkába vagy fürdőre 
Dentes József Budapest, Drégely-u. 18. szám, földszint, 
10 ajtó.

Intelligens, jó munkás, nős fodrász segéd vagyok, 
keresek jobb üzletben alkalmazást február 25— 26-ára. 
Későbbi ajánlatok érvénytelenek. Igényeim 50— 00 kor. 
fix és állandó conditió. Jeney fodrászsegód Hauliknál 
Trencsón, Szent Anna tér.

21 éves jó munkás, jó megjelenésű fodrász se
géd, azonnali alkalmazást keres Hajdók István Győr, 
Újváry-cégnél. Jedlikánus-u.

21 éves jó munkás borbély segéd, állandó alkal
mazást keres jobb üzletbe 15 vagy Lőre. Cim Szőcs 
Márton fodrász segéd G 3rergyószentmiklós, Főtér Rát- 
kai cég, Erdély/

18 éves fiatal intelligens borbéty segéd állandó 
alkalmazást keros valamelyik vidéki városban február 
23-ra Beszél magyarul, németül, tótul. Ornth Ferenc 
Nagyenyed, Főtér 9.

27 éves jó megjelenésű borbély segéd állandó 
kondíciót keres, esetleg üzletvezetőnek is elmegy 24 
korona fizetésre és teljes ellátásra. Kosa Sándor Ungvár, 
Radvanczi u.
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19 éves fodrász segéd keres egy nagyobb város
ban, esetleg klimatikus vidéken alkalmazást február 
23*ra. Beszél magyarul, németül. Stolcenberger Ferenc 
Lingner cégnél öegosvár.

22 éves fodrász segéd azonnali belépésre alkalma
zást keres. Tóth Zsigmond fodrász segéd Jászkisér.

30 éves jó megjelenésű, elsőrendű nri kiszolgáló 
fodrász segéd keres egy elsőrendű üzletbe üzletvezetői 
állást. Cime „Tisza“ jelige alatt megtudható lapunk 
kiadóhivatalában19— 21 éves jó munkás fodrász segédet keresek azonnali belépésre. Havi fizetés 30—40 korona és ellátás. Ludvig Mihály Zombor, Szent János-utca.20— 25 éves jó megjelenésű és jó munkás borbély segéd felvétetik azonnal. Havi fizetés 24 korona és teljes ellátás. Jó mellékes. Skaloud János Beszterce. Fa-utca 21.24 év körüli elsőrendű úri kiszolgáló segéd alkalmazást nyerhet azonnali belépésre is. Csakis jó modorú fodrász segéd ajánlata fogadtatik el. Havi fizetés 24 korona és ellátás. Mellék kereset 80 korona. Schek Gusztáv Beregszász.23—27 éves, jó munkás borbély segédet keresek február 22-re. Havi fizetés 24 korona, reggeli, ebéd és lakás. Mellékes 70 — 80 korona. Nagy József Szolnok (Kaszinó).Szegeden egy jóhirnevü elsőrangú fodrász üzletbe egy feltétlen józan életű és kifogástalan külsejű jó munkás, idősebb borbély segéd felvétetik. Cime „Intelligens jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.19 éven felüli fiatal borbély segéd azonnal felvétetik. Fizetés érdeme szerint. Mayer Rudolf, Nagyszeben.Fiatal borbély segéd azonnal felvétetik. Fizetés érdeme szerint Rovász N. Nagyszeben.BÉRBEN, esetleg azonnal megvételre 2—3 részletben hajlandó vagyok egy kizárólag első rengő fodrász üzletet akár vidéken, akár fővárosban átvenni, ahol az illatszer forgalmi cikk s a hol a Tátra növény sósborszeszt forgalomban is lehetne hozni. Továbbá hajlandó vagyok saját jómenetelti üzletemet családi okok miatt azonnal eladni megegyezés szerint. Szives választ vár Tátra növény sósborszes vállalata, Nyitrabánya.

Üres helyek.
E g y  ügyes úri kiszolgáló hölgy, aki jó l tud borotválni és 

állandó alkalmazásra reflektál; továbbá egy intelligens fodrász 
segéd, ki érti a haj munkát, is 60—70 kor. havi fizetéssel azonnali 
belépésre felvétetnek Wenetta Mátyáshoz. Szászváros

Jó  munkás borbély segéd felvétetik máreius 1-ére. H a v i 
fizetés 24.—30 korona, reggeli, ebéd és lakás. — Bodzsár István  
Szolnok.

Fiatal fodrász segéd azonnal felvétetik havi 16—20 korona 
fizetéssel és teljes ellátással. J ó  családias otthon, útiköltségét két 
hónap után megtérítem — Fogarasi Márton Tövis

E g y ügyes, jó  munkás fodrász segéd rögtön beléphet Fodor 
Gusztávhoz Eperjesre. H avi fizetés 30 korona, reggeli, ebéd és 
lakás. Útiköltségre egy I I I .  oszt. jegy ára megtéríttetik.

23 éven felüli intelligens, kiváló úri kiszolgáló fodrász 
lei a német nyelven Jcivül egy szláv nyelvet is beszél, azonnal fel
vétetik. Fényképpel ellátott német ajánlatok Radojocic E .  G raf, 
Mcrán, küldendők.

19—22 év körüli jó  megjelenésű borbély segéd, ki jó l tud 
borotválni és hajat vágni, azonnal felvétetik; havi fizetés 26 K  
és teljes ellátás — W int Ödön fodrász Nagy enged

Egy ügyes, fiatal fodrász segéd február 20-ra felvétetik ; 
fizetés 16 K  és teljes ellátás, útiköltség 6 hónap után megtérítte
tik — Orosz Ferenc Bárót, Erdély

19—20 éves fodrász segéd azonnal felvétetik; fizetés érdem 
szerint, teljes ellátás lakással - * Sürgöny ajánlatokat kér Ferenc 
Imre Szerencs

J ó  munkás fodrász segéd Felsömagyarországon állandó 
alkalmazást keres — Prohászka Béla Verebéig, Bars megye

24 éves szolid, jó  munkás fodrász segéd keres február 20-iki 
belépésre alkalmazást, beszél magyarul, németül és románul — 
Miiller Gusztáv Gyulafehérvár, Alsó várban

19 éves fiatal borbély segéd egy jobb fodrász üzletben, ahol 
haj munkát is végezhet, alkalmazást keres — Vata Jó zsef  
Csongrád

22 éves fodrász segéd állandó alkalmazást keres bármikori 
belépésre, beszél magyarul és németül. Lind János Kaposvár, 
Fő-utca 26 ______________________ELADÓ 30 darab saját készitményü használt szinházi paróka 4 és 5 korona darabja. Egész uj 6 korona. Mindenféle színben és darabokhoz. Egyenkint is adok el belőle. Ugyan én elvállalok mindenféle hajmunka készítését, úgymint hajfonat, lökni stb. Továbbá utcai és szinházi parókák készítését a legjutányosabb árban. Szaktárs urak egész bizalommal fordulhatnak hozzám. K o h l  János paróka készítő Boksánybánya, Főtér.

TEM ESVÁR egyik legforgalmasabb utcájában egy 5 toalettel szépen berendezett, 18 év óta fennálló, csakis úri vendégektől látogatott és állandóan 3 segéd alkalmazásával jómenetelti fodrász üzlet, visszavonulás miatt, 4000 koronáért eladó. Cim „Biztos jövő" jelige alatt e lap kiadóhivatalában megtudható.

BU DAPESTEN , forgalmas utcában, 6 év óta fennálló jobb vendégektől látogatott fodrász üzlet, mely havonta jövedelmez 500 koronát, kevés házbér, lakás is van hozzá, mely havonta szintén 52 koronát fizet, elegáns 3 toilettel nagy üzlethelyiség 40 bérletes vendéggel. Családnak is biztos megélhetés. — Családi okok miatt sürgősen minden áron eladó. — Cim : „H. D. fodrász* Lovag-utca 13, földsz. 2. a.
3 /8  sz I. 

K 4*40

A  világhírű angol „CORVIN" borotva
egyedül Boro^ Mórnál knplmtó Kolozsvártelső erdélyi bajuszkötő és fodrászati cikkek üzletében.
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20 éven felüli úri kiszolgáló fodrász segéd március 1-rc 
felvételik 20 —24 korona havi fizetéssel és teljes ellátással — 
Weinhdr Péter Bonyhád, Tolna megye

Intelligens úri kiszolgáló fodrász segéd felvétetik -  Bittner 
János Abbázia

Fiatal, jó  munkás fodrász segéd érdem szerinti fizetéssel 
felvétetik február 25-re — Schágh János Diósgyőr, U j gyár ut 44 

E g y  ügyes úri kiszolgáló fodrász segéd, aki a hajmunká- 
koz is ért, 24 - 3 0k  róna fizetéssel, ellátással és lakással felvétetik 
azonnali, esetleg február 26-ik belépésre — Simon László fodrász 
Temesvár, Hattyu-utea 13

E g y  fiatal borbélysegéd állandó alkalmazásra felvétetik ; 
fizetés érdem szerint, reggeli, ebéd és lakás, mellékkereset ügyes
sége szerint — Wagner Sebestyén Kolozsvár, Ferenc Jó zsef ut 2 

20 éven felüli, jó  megjelenésű fodrász segéd azonnal fel
vétetik, havi fizetés érdem szerint; sürgöny ajánlatokat kér Varga 
Benedek Marosvásárhely, Sándor János-utea

Fiatal borbély segéd március 1-rc felvétetik ; havi 20 K-ig  
és teljes ellátás — Kádár Antal Sarkad, Bihar megye

Keresek február 20-ra egy jóravaló, tisztességes, jó l borot, 
váló és hajvágó segédet; havi fizetés 20—28 koronáig és teljes 
ellátás. Ugyanitt egy fiú  tanoncnak felvétetik — Albert István 
P út nők.

E g y idősebb borbély segéd azonnal felvétetik; fizetés érdem 
szerint, mellékes igyekezete szerint. Csakis olyan ajánlkozzon, aki 
álla> dó üzletre reflektál (bánáti előnyben részesül) — Fodor Jó zsef 
Marosvásárhely, Kossuth Lajos utca 98

Egész fiatal borbély segédet keresek március 1-rc, ki még 
szakmájában tanulni akar. Fizetés érdem szerint — Brúder 
J ózsef fodrász Nagyszalonta

20—22 éves jó  munkás fodrász segéd felvétetik havi 3 0- 32 
korona fizetéssel és teljes ellátással, mellékes munkája szerint. 
Csakis állandó évi kondíciókkal rendelkező segéd ajánlatát veszem 
figyelembe — Szekeres Antal Kolozsvár, Csermalom utca 47

E g y  fiatal jó  munkás borbély segéd azonnal felvétetik. 
Fizetés érdem szerint — Karuez Géza fodrász Szolnok, Laktanya- 
kő' ut

l S —23 éves intelligens, jó  munkás fodrász segéd állandó 
alkalmazásra felvétetik, havi fizetés 20 koronától feljebb és teljes 
ellátás. Fényképpel ellátott ajánlatok Spinner Péter Zimony, F ő 
utca 20 szám küldendők

Fiatal, jó  munkás borbély segéd, ki szereti a tisztaságot 
és az üzletet, felvétetik a ónnal Rátkay Istvánhoz Gyergyó- 
szentmiklós, Erdély

J ó  munkás fodrász segéd felvétetik azonnal. Fizetés érdem 
szerint és ellátás. Német ajánlatok — Jo s e f Langner Salzburg 
Elisabctstrasse 15.

20—23 éves, jó  munkás borbély segéd állandó alkalmazást 
kaphat azonnali belépésre, havi fizetés 28 —30 korona és ellátás 
— Matyasovszky Árpád Késmárk

J ó  megjelenésű, ügyes borbély segéd, ki a szakmáját jó l  
érti, február 20-ra felvétetik. H avi fizetéz 24—30 koronáig ét 
ellátás. Gyönyörű vidék, Nemegzi Károly Vajd i huny ad

Fiatal, jóravaló borbély segéd felvétetik február 23-ra vagy 
hamarább is, magyar, német, román nyelv tudása megkivántatik. 
H avi fizetés érdem szerint és ellátás -  Lingner Frigyes fodrász 
Segesvár

Ügyes jó  munkás borbély segéd havi 24 korona fizetéssel 
és teljes ellátással március 1-rc felvétetik K is Gáspárhoz K is  
Kőrös

25 éven felüli jó munkás, intelligens fodrász segéd, aki 
a német ny'dvct érti, üzletvezetőnek azonnali belépésre felvétetik. 
Kezd5 fizetés havi 28 K , reggeli, ebéd, lakás, százalék, jó  mellé
kes, félévenként 2 korona javítás. Jassik  Lajos Kassa.

20 -24 éves intelligens, elsőrendű úri kiszolgáló fodrász 
segéd felvétetik. I I  vi fizetés 50 korona fiksz és lakás, mellékes 
00—80 korona. Útiköltsége 6 hónap után megtérítve, csak olyan 
ajánlkozzék, aki állandó. Bartha Sándor Márainarossziget

r ?  O  T n T A M  j u  borotva szappannak az a tulajdonsága, hogy erős, tiszta „ D A L J I  1 l l  zsírtartalmánál fogva az arcon nem szárad. Használnálpedig kellemes, üde és a szakállat hamar puhítja 11 ------- ■ ... ................Azon fodrász, ki egyszer a „ B a la to n i"  borotváló szappannal dolgozott, örömmel fogja tovább is használni üzletében. Mert azon kellemes helyzetbe jut, hogy borotvájának éle nem romlik és a vendégei örömest fogadják. ....  ------ —D Ó I  O  | \ J  I “  boro,vál0 szappannak 5 kilógrammos posta csomagját
, ,  U l 1 L  I 1 1 1 1 1  5  k o ro n á é r t  utánvétellel bármely állomásra (Magyar-országon) p o rtó m e n te se n  szállítjuk. Megrendelhető P illitz  D á v id  é s  Pia szap p an -  

p a n g y á ra  V e szp ré m .  •" ■■■ --------- —



4. szám. FODRÁSZOK LAPjA 9. oldal.i i i i i m 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 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 i i i i i i i i m  ........................................ ..30 ÉVES INTELLIGENS szolid elsőrendű fodrász nősülni óhajt. Hozományul megkiván- tatik egy fodrász üzletnek kész berendezése. Esetleg egy oly özvegyet is nőül vennék, kinek már kész üzlete van. — Cime „Szeged* jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.20 ÉV ÓTA FENNÁLLÓ fodrász üzlet úri vendég körrel családi okok miatt eladó.— Bolt és házbér évi 230 korona, az üzlet úri kaszinó helyiségében van, vevő a kaszinó italmérését is átveheti, a mi nagy haszonnal jár. Ára 1000 korona. Cim * Székelyország* jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

SZATM ÁRM EGYÉBEN. 40 ezer lakosú rendezett tanácsú, szabad királyi városban egy 15 év óta fennálló borbély és fodrász üzlet, illat és pipere cikkek nagykereskedésével egybekötve, más vállalat miatt azonnal eladó Havi bevétel 360 400 korona, ki lehet próbálni, lakás és üzletbér 600 korona, 6 éves szerződés biztosítva. Illat és pipere cikkek nélkül 2500 koronával olcsóbbCime „Szatmár“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.
Első villanyerőre berendezett borotva homorú müköszöriildéje W ien  (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- féie Ondulateur vasak raktáron. Ezenkívül ezen szakba tartozó árukon kívül csakis a legjobb minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb olaj fenökövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.

Elsőrendű liiilföldi mintára berendezett 
privát

fodrász szakiskola.Mindazon szaktárs urak, kik a modern női fésülés, ondulálás, manicür, különleges hajmunka, vizhullám- zás stb. szakba vágó dolgokban magukat kiképezn. akarják, a leggyorsabban és leglelkiismeretesebb oktatásban részesülnek. Vidéki szaktárs urak egész bizalommal fordulhatnak intézeteinkhez.
P ö l ö s k e i  é s  E r n s tnői fodrászok.
Budapest, Szabadság-tér* 6. szám.

1. emelet Telefon.

BUDÁN, a műegyetem átellenében egy kitűnő fodrász üzlet teljesen uj, modern berendezéssel társas viszonyok miatt azonnal eladó. Bővebbet a tulajdonosoknál Megyeri és Csokonay, Budapest, I. kér. Budafoki-ut 9. szám.

i) Szaktárs urah becses figyelmébe!Ha Ön vendégének haja közt ilyen ha- molyette hiányokat fedez fel, használja Ön az általam feltalált „ A L B A  R E G I N “  gyógy kivonatot. Kezeskedem a biztos sikerért 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.

KORONAFI KÁROLY és FIAcsász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 
S z é k e s f e h é r v á r .
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4. szám.11111 n i n m 1111111 n 1111111111111 o 1111
Fodrász-cosmetica.1 kiló illatos puder 1 K, 5 kilós postacsomag 6 K bér- mentve.1 liter finom Bay-Rum 2 K 20, 5 kilós póstakanna 11 K bérmentve.1 liter illatos hajolaj, sárga, zöld v. barna 2 K, 5 kilós póstakanna 9 K bérmentve.1 liter igen jó Kölni viz 3 K, 5 kilós póstakanna 14 K bérmentve.1 kilós bádog doboz legjobb Brillantin, fehér, sárga, vagy zöld 2*40, 5 kilós póstadoboz 12 K bérmentve. 1 liter Eau de Chinin 3 K, 1 liter Eau de Violettes hajszesz 3 K.1 liter folyékony brillantin 3 K, 1 liter folyékony Scham- poon 2 K.1 liter illatos szappanszesz 2 K 40, 1 kiló rózsaillatu hajkenőcs 2 K 40.1 kiló mandola szappanpor 5 K, 1 kiló illatos Scham- poon por 1 K 20.1 üveg Bay-Rum  60 fill, 12 üveg egy postaláda 7 K 20 bérmentve.1 üveg Hajpetrol 80 fill., 12 üveg egy postaláda 9 K 60 bérmentve.1 üveg igen jó bajuszfesték, barna vagy fekete 70 f i l l , 20 üveg 12 K.1 doboz 2 nagy üveg hajfesték, barna vagy fekete 1 K 50, eladási ár 2*50 —4 K.1 üveg sötétbarna dióolaj 50 fillér, 25 üveg 10 K.1 üveg hajszökitö 60 fillér és 1 K, 1 liter 3 K 40.1 üveg haj regenerátor (hajfesték) 60 fillér és 1 K.100 üveg hajolaj sárga, zöld, barna és vörös színben 14 K 1 kiló hajcrépe 8 K , 1 kiló hullámos és fényes angora hajcrépe 14 K.

Brillantinok csavaros üvegben, bajuszpedrők, haj
viasz, borotva-crémek, bajuszkötök, s minden idevágó szájvizek, illatszerek, púderek a legolcsóbb eredeti árak szerint hozzá csomagolhatok.

Kezdi Kovács Sándor export drogériája K . - B e c s M .

Tisztelettel értesítem a fodrász s borbély urakat, hogy külföldi tapasztalataim után hazatérve
nyitottam. Főelvem oda irányul, hogy tisztelt megrendelőim megbízásait a legmesszebbmenő igényeknek megfelelően teljesítsem. Kiemelendő az általam meghonosítandó negyed homorúra való köszörülés, az úgynevezett M A GYAR  ÉL. (Majdnem testvér a francia éllel). A hajvágó ollók, hajós szakállvágó gépek szintén a technika legújabb vívmányai szerint lesznek köszörülve. Tessék egy próbarendelcst tenni s kezeskedem arról, hogy- igényeit kifogom .'. ílíffnn A n t a l  ’^ k ö s z ö - elégíteni. Tisztelettel L iliIU H  HIIIU1 riis villamos üzemmel N ag y szeb en . Mindenféle acéláru kapható. Javitás 4 nap alatt.

17 ÉV Ó TA FENNÁLLÓ jó menetelü fodrász üzlet elköltözés miatt jutányosán azonnal eladó. Értekezhetni Kulcsár Béla fodrásznál Nyíregyháza, Rákóci-ut 5. szám.____________r s n n a - B M t ™■  U U I p i I  őz 1896. évi budapesti országos 
kiállításon kitüntetve, o o o oEzen bajuszpedrő ezidáig minden bajuszpedrő készítményt felül múlt. Jósága páratlan, se nem kemény, se nem lágy, bátran bajuszfestésre is lehet használni. — Kapható szőke, barna és fekete színben. 

Tucatja I kor. 20  fill . Nagybani vételnél portómentesen szállittatik csinos pléhdo- bozokban.Megrendelhető Sehlezák Jó zse ffodrásznál K o l o z s v á r t .

In g y e n  reklám !3 tucat bajuszkötő vételnél a megrendelő kivána- tára cime a bajuszkötőkre lesz nyomva.Egy nagyod (12 tucat) rendelésnél a küldeményhez egy vasutánzat maldnem életnagyságu 
plasztikus rcklámkópfenti ábra szerinti kivitelben lesz mellékelve / Kérje legújabb bajuszkötők árjegyzékemet!

K E C S K E M É T Y  S Á N D O R
Te m e svá r  43.

fodrászkelléheh szahiizlet, illatszer és bajuszkötögyár



SCHUTZER J. és FIAszappangyára# Székesfehérvár
Ajánljuk az általánosan legjobbnak ismert

mely minden jobb fodrász-kellék üzletében kapható. Azon helyekre, ahol nagybani raktár nincsen a gyár
5 kg.-os postacsomagot bérmentve 5 k. 50 fillérért szállít.

Minden csomag névaláírásunkkal és az „A L B U S “ védjegygyei van ellátva, kérjük tehát ezekre ügyelni, mert csak ez tartalmazza a valódi székesfehérvári borotváló szappant.
Bejegyzett védjegyw a r Bejegyzett védjegy

Egy próbarendelés bárkit meggyőz gyártmányaink kiváló tulajdonságairól. Használjunk kizárólag „A L B U S“ borotváló szappant.Azon csomagot, melyről az ,.A L B U S“ szó hiányzik, utasítsuk vissza.
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Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


