
Borbély- és fodrászsegédek szociális és társadalmi helyzetéről Magyarországon van szó.Magyarországon ugyanis, hogy miért, az más lapra tartozik, nagy a szegénység gyárban, nagyiparban és kereskedelemben, minek következtében honfitársaink, kiket mezőgazdaságunk elhelyezni, fo glalkoztatni nem tud, kénytelen kisipari pályát választani ; olyan kisipari pályát, ahova a nagy tőke és a modern technika hozzá nem férhetett. Olyan mint a fodrász ipari pálya is. A fodrász ipari pályán már annyian vannak, hogy már csak ízléstelen utón és módon egymás rovására tudnak prosperálni.Ha ez igy folytatódik, iparunk hova-tova pros- tutiált állapodba jut. Ki örül ennek? Senki. Nem örül sem a társadalom, sem a főnökök de a segédek sem. Nem örül senki és még is mily kevesen vagyunk kik kétsétbeesetten kiáltozunk : ne tovább ! mi. a megszervezettek.A megszervezett borbély és fodrászsegédek azok, kik lelkűk egész erejével vannak azon, hogy létre jőjön a béke és rend, úgy a főnök és főnök közt, mint a főnök és segéd közt Vagy nem üdvös dolog volna ez ?Én azt mondom hogy igen, és azért kérve kérlek benneteket, szervezkedjetek! Meg teltetitek ezt
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........................ ....................................................................................... ................. iim m m iiiiim iim iim iiiiiiiH iiiim iim m m iim m iiiN im iiiiiim iiiiiin iim M iim iminden szorongás nélkül, mert hisz az aradi kongresz- szus is, a szaktestületek egy-némelyike is, a szaklapunkba cikkezők is és a főnök értelmesebbje is erre hivtak és hívnak bennünket! Jól tudják ugyanis, hogy az ökör filozófust gondolkozásra, az indolenset törő- dömségre és é cinikust emberségre kényszeríteni, továbbá a kontár ügyet és az egymás közötti kollégiális magatartást csak a szervezet segédi karral lehet ren dezni. Szóval, minden üdvös dolgot velünk és általunk; eddig is úgy volt. De szervezkednünk kell a saját magunk jól felfogott érdekéből is. Nemsokára ugyanis annyi lesz már az önáló és az önálósághoz akkora töke fog kelleni, hogy aki nem jól választotta meg a papáját és mamáját, illetve ezreseket nem örökölt, a nagy drágaság miatt meg nem spórolhatott, hogy önálosithassa magát, kénytelen lesz segédnek maradni.Tehát a segédi pálya is egszisztentia lesz. Eg- szisztentia, melyre otthont és családot fogunk alapíthatni. Igen ám ! de hogy fog festeni akkor az amúgy is mobil egzisztenciánk, ha nem leszünk meg szervezve. Sokan erre azt a megjegyzést fogják megkockáztatni : „hát hiszen nem muszáj megnősülni." Akik ezt mondják, elfelejtik, hogy a borbély segédek 90 szá zaléka, ha erkölcsi felelősség semmihez sem köti, el- züllik. De hát száz szónak is egy a vége, akár hogy is állítjuk fel a kérdést a felelet végeredményben nem lehet más, mint hogy : szervezkedjünk.Szervezkedjünk mindenáron! Szervezkedésünk lehet helyi független szakszervezet, lehet országos, lehet mint országos szociáldemokrata-párt szakcsoportja. Az utóbbit tartom a lég rációsabbnak. Ha a szociál

demokrata-párt van a hátunk mögött, ideális dolgokat hozhatunk létre.Hogy mást ne mondjak, pl. ha egy külvárosi cég, — illetve a hova a munkásság jár, retineskedik a főnök, egy szavunkra a munkásság ott hagyja: ha pedig egy olyan cég renitenskedik, a hova a munkásság nem jár hanem csak az ,.urak“ , oda vasárnaponként küldünk szép liba-sorba vagy 25—30 elvtársat, amig azok végig sorba elkészülnek, „ur“ azaz abonens sorra nem kerül. S ha ez egy pár vasárnapon át ismétlődik, az „előkelő" cég beadja a derekát, azaz belátja, hogy mégis csak lég jobb a szolidaritás. Tehát szervezkedjünk! és ha megszervezkedtünk, állítsuk fel a szak elhelyezést és akkor nyugodtan nézhetünk a jövőbe. Megértés velünk! Szaktársi szeretettel
Kőrakás Károly, Debrecen.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 vanKörülbelül

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  milliomos fodrász.— Angolból. —Külön termet nyitott a kéz és lábápolásra és ott is egy szakértő munkást foglalkoztatott. Eleinte az angol urak nem nagyon sűrűén vették igénybe az újítást s az újonnan alkalmazott manikűr és pedikűr segéd az első hetekben kevés munkát talált. Egész nap cigarettázott és újságot olvasott.Ez csak az első napokban volt. Walden nagyon értett az uj fodrászati ág meghonosításához. Élelmessége páratlan volt. Lássuk csak, hogyan sikerült az újítás bevezetése ?Volt a városban egy sánta, bicegő újságíró Behívta ezt a szellemes, de másképpen nyomorék embert egy vendéglőbe és ott vidám poharazás közt rábeszélte, hogy jöjjön az ő műtermébe. Ott úgy megoperálja a lábát, hogy hálásan fog megemlékezni.Walden jól tudta, hogy az újságíró lábának nincs más baja, mint az, hogy óriási tyúkszem kínozta őt, a mit a sok járásban kapott.Egy szép tavaszi napon ugyanis egy előkelő idegen ur lépett be az üzletbe.Borotválás, nyírás után egy pár szót szólva, elhagyta az üzletet. De távozta után észrevette Walden,

hogy véletlenül egy levelet hagyott hátra az üzletbe, a mely már fel is volt bontva . . .Kíváncsiságát nem tudta legyőzni. De azért is hogy az előkelő idegen nevét megtudja, elolvasta a levelet, a melyben a következő sorok állottak .*Walden megígérte, hogy díjtalanul, tiszta barátságból fogja kezelni az újságírót. — Pompásan sikerült. Ez aztán nagy reklámot csapott az ő újságjában az uj vállalatnak és megindult az üzlet . . .Itt kezdődik Walden szereplése.Kedves Thomson Ur!Értesítem, hogy egy kitűnő, gazdag arany érre találtunk, a melyet kis tőkével gyönyörű haszonnal lehet kiaknázni. Kérek értesítést. Őszinte barátja 
Véiy.Walden azonnal fogta a levelet és kalapját, kisietett az utcára, hogy utolérje a távozó idegen urat.Nem kellett nagyon sietnie, mert nehány percnyi gyors menés után utói érte az előkelő urat.— Engedelmet kérek Thomson ur, egy fontos levelet hagyott a fodrász üzletemben. Tessék itt van.— Dehogy fontos. Nem érdekel engem semmit az.— Egy gazdag aranyér felfedezése, hogyne volna fontos dolog, — kérdé csodálkozva Walden.
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Irta : B á n y á s z  Henrik.Összefoglalva az előbb mondottakat tételkép igy állíthatom föl megfigyeléseim.A frizura formájának helyes megválasztásával a felmerülő aránytalanságok eltüntethetők, optikai csalódást idézünk elő, azaz nem azt az arányt, illetve formát látjuk, ami valóban van, hanem mást, aranyosat. Lényeges eljárási élőként ismét csak azt jegyezhetem föl, hogy munkánkat csak fokról-fokra szabad keresztül vinni, azaz nem szabad ajtóstól rohanni a házba. Legtöbbször igen hamar érünk célhoz, sokszor bizony csak hosszabb idő múlva. Lényeges szerepet játszik a bizalom is, mely suggestive sietteti munkánk ered ményét.Értekezésem folyamán még többször fogok visz- szatérni az előbb mondottakra, éppen azért talán egy kissé bővebben foglalkoztam a fölvetett eszmével.Most pedig rátérek értekezésem egyik igen ne vezetes részére, hol is az egyéniséggel foglalkozom. A frizura úgy a megfésülendő hölgy, mint a fésülő fodrász egyéniségének teljességét kell magán viselnie.Egyéni, ami valamely egyénhez, mint megkülönböztető sajátság tartozik, ami tehát őt másoktól megkülönbözteti. Egyéniek tehát a tulajdonságok, tehetségek, de az is, ami ezeknek következménye, az egyéni nézetek, fölfogások és érzelmeki Az egyéniség fogalmát ismertettem, hogy az olvasó elé tárhassam a tételt, hogy megmagyarázhassam azt a kézen fekvő igazságot, mely az egyéniség érvényesülésének döntő szerepet ad, ami legszebb munkánknak — a frizurának.— Kaliforniában gyakran kapunk ilyen leveleket, — válaszolt fitymáló hangon az előkelő gazdag ur — a kinek öltözetén és gazdag megjelenésén látszott a nagy vagyon, melynek birtokában volt az előkelő idegen.— Tehát nálam hagyja ezt a levelet ? — kérdé Walden.— Bátran használhatja, a hogy tetszik, nekem nincs szükségem ilyen vállalatra.— Köszönöm, uram. Majd hasznát veszem én ennek.— Szót sem érdemel, uram. Szerencsét kivánok a vállalkozáshoz. Inkább én is irok egy ajánló sort Véry barátomnak.— Nagyon jó lesz, felelt Walden örömmel.Elbúcsúzott Thomsontól a mi hősünk és hazament,Nehány nap múlva már útra készen állott Walden Kalifornia gazdag arany mezeje felé. A fodrász üzletet egyik megbízható segédjének adta rövid időre bérbe.Észak Kalifornia már 1848. óta elvált Mexikótól s az Egyesült-Államok kötelékébe lépett. Évenként 130 millió dollár értékű ipari terményt szolgáltat Kalifornia. Berton Walden városa is ezen a vidéken volt.(Folyt, k ö v )

A bölcselkedők éles vitákban nem tudtak bizonyos magyarázatot adni, hpgy mi is voltaképen az egyéniség. A jó fodrász, a gyakorlat mestere azonban öntudatlanul bár, de munkájában egyszerre két egyéniség megnyilvánuló sajátságos eszköze. Amikor fésülök^ akkor egy nő önmagát szépítő érzékének megnyilatkozását ismerem fel. Már ebben a felismerésben képviselve van egyéniségem, a frizura egyszerre két egyéniség bélyegét viseli magán, Az illető hölgy felfogása az én megértésem és munkám keresztülvitele az, melyre gondolok. (Folyt, köv.)F  odrász-igazságok.Az önállóság utáni vágy és küzdelem annál nagyobb, minél nyomasztóbbak, minél erősebbek azok a körülmények, melyek valakit meggátolnak függetlenségének elérésében.Szakmánk terén gombamódra szaporodnak az önállósítások, mert ritka eset — legalább hazánkban — hogy a fodrász-segéd, hosszú évek szolgálatban töltése után is, oly anyagi jólétre bírna , szert tenni, mely megnyugvást nyújtana neki öreg napjaira. Ismétlem, nagyon kevés fodrász-segédnek van olyan fizetése, hogy jól érezze magát függő állapotának keretein belül; túlnyomó többségük nem bírja elérni ezt az az anyagi helyzetet és a vigasz nélküli jövőt szem előtt tartva, lázasan foglalkozik az „önállósítás" gondolatával és rendszerint keresztül is hajszolják önállósításukat.Az ilyen emberek önállósításánál az üzlet megnyitása nem képez legyőzhetetlen nehézséget, hiszen könnyen található asztalos, ki részletfizetésre dolgozik és van — berendezés. Az üzletnyitás legfőbb tényezői: a vendégkör megszerzése persze még a levegőben lógnak. Aztán lehet valaki nagyon ügyes segéd, de mint önálló fodrász nagyon ügyetlen, épp úgy, mint némely segéd a főnökének könnyen szerezte a vendéget és saját magának csak nehezen bírja megszerezni vagy sehogyan. Föltételezhető, hogy a vendég megszerzése és az üzlet reális vezetése, az uj üzlettulajdonos szakértelme és intelligenciája következtében meg is volna, ennek a szorgalomnak és jóakaratu munkálkodásnak még mindig útjában áll a pénztelenség.A kezdő fodrász kecmergelését az üzletbe fektetett „tőke“ volna hivatva megszüntetni, de mikor tőke nincs! így aztán beáll a rohanva érkező „ultimo4* réme álmatlan éjszakák kíséretében és a szegény „önállósított" éjjeli csendjét váltóblanketták suhogása zavarja. A minden hónap végén fedezendő váltók gúnyos nyiszegéssel járnak őrült táncot a gondtól aludni nem biró fodrász körül és arra emlékeztetik szegényt, hogy mielőtt önállósította magát számolnia kellett volna tanulnia, mert minden kereskedelmi ténykedés számtani feladat, melyet az illető vagy bir megfejteni, vagy nem. Ha nem birja, vagy ha hamisan számol, belebukik vállalatába és szomorúan sírba viheti nevét, mely olyan büszkén ragyogott cimtábláján, mint személyének egyik erkölcsi fénye.
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n        min unni      Német fodrászok történeteAzon alkalomból, hogy a németországi fodrász szaktársak e hó végén nagy ünnepségekre és jubileumra gyűlnek össze Münchenbe, stilszerünek tartjuk a jelenleg hatalmas és gazdag németországi borbély ipart, a mikor még kezdetleges állapotban volt, megismertetni.VI. Keresztély kiadta a törvényes rendeletet 1741 január 25-én, hogy ezután csak az olyan egyént lehet a borbély hivatalra alkalmazni, a ki a városi fizikus és más két hivatalbeli kirurgus előtt hivatalos vizsgát tesz le előbb, a miről aztán hivatalos bizonyítványt kap a fizikus és a két tanú aláírásával megpecsételve.Ezeket a képesített borbélyokat a fizikus magával vitte nagyobb operációkhoz segédekül. Sőt önálló műtéteket is szabad volt nekik végezniök, különösen falvakon, a hová nem mehetett el a fizikus. Jogosítva voltak kisebb helyeken, a hol orvos nem volt, első segélyt nyújtani.Sokszor a még rosszabb bajoktól óvták meg a szegény betegeket, a kik borbély hiányában a teljesen tudatlan kuruzslók kezébe kerültek. Ha halottvizsgálatra hívták meg a borbélyt, ezért 2 tallér tiszteletdij ingyen fuvar és egy fél tallér napi költség járt ki neki A képesített városi borbély több segédet tarthatott, a kiket köteles volt szükség esetén a borbély hivatal köréhez tartozó kisebb vidéki falvakba kikiil-

Pixavon
Kátrány-hajápolás

tudományos alapon,tényleg a legjobb mód a fejbőr edzésére és a haj erősítésére.

deni a betegségi esetekben való segédkezés végett. Az igy kiküldött segédek a falvakon ideiglenesen működtek. Később azonban, ha életfentartásuk biztosítva lett, az illető falvakon vagy nagyobb községekben önálló üzletet is nyitottak.
— Kérelem,. Felkérjük lapunk azon előfizetőit, 

kiknek esedékessé vált előfizetésük, szíveskedjenek meg
újítani. Kérésünk mielőbbi elintézését annál is inkább 
kérjük, nehogy a lap jövő számának megküldése fenn
akadást szenvedjen. Tisztelettel a Fodrászok Lapja 
Kiadóh i va ta la Maros vásárhelyit.

Felelet egy kérdésre.Szabolcs megyében egy borbély mestert elhittak egy meghalt, volt vendégjét megberetválni. A borbély mester elküldötte segédjét, ki 10 koronát kért ezen műtétért. Az özvegy ezen összeget túlmagasnak vélte és függőben tartotta annak kifizetését. Az illető borbély mester hozzánk fordul ezen díjazásról való felvilágosításért.Igaz, hogy törvényes megszabott ára nincs a fent jelzett borotválásnak, de szaktársunknak a kért 10 koronája jogos, amelyet esetleg a bíróság is megítélne, mert ez teljesen kivételt képez, mint a rendes beretválás: mert először is a borotva ára, amely borolválás után el lett dobva, minimálisan számítva 5 korona, másodszor a ruha, a melyhez kezét törölte, szinte el lett dobva. Továbbá a kézmosáshoz használt fertőtlenítő viz, hol van, valamint a munkadij, (?) ami alig tesz ki 2 —3 koronát.Tehát a kérdéses tiz korona követelése szaktársunknak teljesen jogos, sőt kevés is, a melyet még a naiv nem szakértő sem kifogásolhat.Fodrász hírek az országban.
— Nemzetközi fodrász kongresszus München 

ben. Augusztus elején megtartandó nagy nemzetközi fodrász-gyűlés rendkívül érdekesnek Ígérkezik. Ezek azon irányelvek, melyeken a nemzetközi fodrász-szövetség elakar indulni. Ki kell emelnünk ezekből a következőket : A szövetség a fodrászok törekvéseinek nemzetközi utón (politika kizárásával) akar érvényt szerezni. Össze fogja gyűjteni a szakmánkra vonatkozó törvényeket, rendeleteket és jogiszokásokat, az összes tekintetbe jövő államokban és törekedni fog
3/8 sz. I 
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A  világhírű angol „CORVIN" borotva
egyediil Boros Mórnál Uaplmtó Kolozsvártelső erdélyi bajuszkötő és fodrászati cikkek üzletében. 4/8 sz. I 
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iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliilill,,ii,,,llllimillllllllm|||||||||||||| ,lll|imill|llimmi|ll ,,,111,11,11, uiiium iimnninmmuimmnn ni mim um nmiunnnniin mim mmumummumazokat összhangba hozni. Küzdeni fog azért, hogy a szakoktatás és kiképzés egységes legyen az összes államokban. Ezen tanulságos és világtapasztalatban gazdagító fodrász-ünnep minket magyar szaktársakat is érdekel, amennyiben Magyarországról a müncheni nagy fodrász-ünnepélyre többen fognak kirándulni. Lapunk is képviselve lesz, felelős szerkesztőnk személyében.

— Kolozsvár. Az itteni borbély fodrász szakosztály értekezletet tartott az ipartestület dísztermében, amely alkalommal a terem zsúfolásig megtelt szaktársakkal. A szakosztályi ügyek letárgyalása után következett a vidéki fodrászok és borbélyok országos szövetsége létesítésének előterjesztése. Jakity József szakosztályi elnök gyönyörű szavakba ecsetelte a létesítendő szövetség szükségét. Azután Fodor Antal és Hegedűs Sándor felszólalása után felolvastatott az alapszabály, melyhez Jakab Lajos, a kolozsvári ipartestület titkára, azt az indítványt tette, hogy az elkészített alapszabály némely részében módosítás teendő, amely teljesen megfeleljen hivatásának. Egyben ajánlotta, hogy ezen alapszabály módosításához Jakity József elnöklete alatt 5 tagú bizottság küldessék ki s amikor teljesen rendbe lesz az alapszabály, hogy megtarthassák az alakuló közgyűlést. Ezen értekezleten jelen volt szaktársak örömmel fogadták a vidéki fodrász-borbély szövetség létesítését, amely végleg egyszer már a megvalósulás felé tart. Annyit elárulunk az alapszabályokból, hogy az évi tagsági dij alig lesz 2 korona.
— Temesvár. Az itteni fodrász segédek a Régi zenélő óra termében nagy gyűlést rendeztek. Basting Károly töltötte be az elnöki széket. Az előadó Juhász János volt, a ki a fodrász segédek helyzetét rajzolta le. A következőkben mutatjuk be az előadó beszédét: A mostani fodrász segédek helyzete nagyon válságos, a mennyiben a korlátlan munkaidő mellett meg nem szabott dologidő betartásával és szabályozatlan fizetéssel kell élniök. Miután több szónok szól ehez a dologhoz, elhatározták, hogy feliratot intéznek a mesterekhez, a melyben felsorolják a segédek nehéz helyzetét és részletesen jelzik a kívánságukat. E szerint legyen az üzletnyitás nyáron fél hét órakor, télen pedig hét órakor. A bezárás legyen szombat kivételével este 8 órakor. Vasárnap és ünnep napokon, továbbá május 1-én az üzlet bezárás déli 12 órakor történik. Minden segédnek legyen joga hetenként egy szabad délutánra kimenőre. Ezután egy bizottságot választottak, amely e feliratot kidolgozza és a mestereknek átnyújtja.
— Szatmár. Az itteni borbély és fodrász ipartársulat julius hó 7-én a „Pannónia" szálloda dísztermében a felállítandó fodrász-szakiskola javára zártkörű táncvigalmat rendezett. A minden tekintetben szépen sikerült estély rendezése a fáradhatatlan rendezőség érdeme. A kik jelen voltak ezen táncvigalmon, kedves, felejthetetlen mulatságban részesültek.
— Válasz Cseke Sándor urnák. Csak rövidesen utasítjuk vissza Cseke ur ferdítéseit, ön  Hidal

másról tálalja fel fodrász-mentő gondolatait. A valóságot nem lehet elferdíteni, mert az igazság se nem hid, se nem alma, hanem élet és munka. Mi dolgozunk szaktársaink egyetemes érdekében. Felületes gyanúsításait, alaptalan kifakadásait, álokoskodásait nem akarjuk boncolgatni Ellenben szívesen támogatunk minden nemes irányú törekvést, mely a vidéki szaktársak javára szolgál.
— Történelmi fésülés. Újabb időben a külföldi fodrász-szaklapok nagy súlyt helyeznek a történelmi nevezetes frizurák lerajzolására. Honnan veszik az anyagot erre ? Híres képtárakból lemásoltatják a nagy királyok és fejedelem nők fejét a rajta levő hajzattal, amely történelmi hűséggel mutatja bé a régi kor divatos hajviseletét. Nemcsak a képtárak szolgáltatják a mintát, hanem a szoborművek is. Gyakran előfordul az az eset, hogy féldombor-müről vesznek mintát, például az arany és ezüst pénzeken levő fejekről. Ezt kibővítik és kidolgozzák. így jő létre az úgynevezett történelmi frizura
— Fodrászok panasza Mestereink legnagyobb része arról panaszkodik, hogy nem kap alkalmas segédet. Nagy igénynyel és kevés tudománynyal lép be a segéd az üzletbe. Borotválni jól tud, azt elismerik a mesterek, de a hajvágási tudománya csak addig terjed, amig a hajvágó géppel kell dolgozni. Mihelyt félrövidre kell nyírni, megáll a tudomány. Haj vagy bajusz-sütést nem lehet a segédre bízni. A borravaló beszedésében elég ügyes. Úgyszintén az estéli kirándulásokban is bámulatos dolgot mivel. Az éjszakázás után pedig másnap gyönyörűen tud szundikálni.
— Üzlet nyitás. Romák Dusán fiatal fodrász Békéscsabán, Andrássy-ut 20. szám alatt modernül berendezett fodrász üzletet nyitott.
— Borbély vagy fodrász. A Münchenben tartandó nemzetközi fodrász gyűlésre vonatkozólag egy bajor fodrász felveti azt a kérdést, hogy egyesülni kellene és nem szabadna ktilömbséget tenni fodrász és borbély között. Annyival is inkább, mert most nem létezik olyan borbély, a ki nem borotvál. Hiszen min- denik hajat is vág és szakállat is nyír. Ma már nincs értelme a külön elnevezésnek.
— Gyilkos támadás egy fodrász mester el

len. Gottfried Loy földvári fodrász mester Botfaluba kirándulást tett kerékpáron, hol félkereste Kulin Miklós kollegáját. Este 8 órakor visszajövet, alig egy kilométernyire Botfalutól az országúton megtámadták és Kerékpárjáról leütötték, agyba-főbe verték és késsel összevissza szurkálták. Pénzét, értéktárgyait elvették. Gottfried 4 óra hosszat feküdt eszméletlenül vértócsában* A gyilkosok nem elégedtek meg, hogy vérbe fetrengve hagyták az áldozatot, hanem Gottfriedet befektették az országút mellett levő viztócsába. Valósággal szerencse volt, hogy nem fuladt bele. Nemsokára az országúton járó-kelők észrevették Gottfried hörgését és bevitték Földvárra, hol rögtön orvosi segélyben részesítették. Gottfried állapota javulóban van. A tettesek ellen megindult a nyomozás.
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-  Kifésült haj. 45—90 cm. hossza kifésült hajak kiló számra kaphatók Szász Ferenc fodrásznál, Hód mezővásárhely tt
Kerestetnek.

T. olvasóinkat kérjük, hogy az alább keresett Címeknek 
hollétét, kartársi szívességből, a megtudni óhajtókkal egy levelező
lapon közöljék.

Barkász Antal és Sajnoczky Marcell fodrász segédek hollétét kéri tudatni Walkovszky Géza fodrász mester Belényes.
Odepka Rudolf fodrász segéd hollétét kéri tudatni Matzek Richárd Nagykároly Gróf Károlyi György-tér 12

Külföldi szemle
— Érdekes fodrász-verseny. Leipzigból írja tudósítónk, hogy ott nagyon sikerült fodrász-verseny volt. Női fésülésre, a legszebb frizurára ezüst paizs jutalom volt kitűzve. A verseny után az elnök meleg szavakban köszönte meg a közönség érdeklődését A dijfésülés után együttes uzsonna volt. Kávézás közben több érdekes toasztot mondottak a fodrász ipar fejlődésére vonatkozólag. Ezután koncert következett, a melyen több férfi és női szereplő vett részt, mind csak a fodrászok köréből, vagy ezek családjából való művészek. A szép összejövetelt kedélves táncmulatság zárta be, a mely katonazene mellett késő reggelig folytatódott.

— Fodrász sztrájk Csikágóban. Érdekes jelenetek játszódtak le az elmúlt csikágói fodrász sztrájkon. A segédek teljes vasárnapi munkaszünetet kivántak, de a segédek közt meghasonlás történt. Egv része megelégedett azzal, hogy vasárnap helyett legyen hétfőn egész nap teljesen szabad a fodrász segéd. így két pártra oszloítak a segédek, vasárnapi és hétfői pártra. Az eredmény az lett, hogy maradt a régi állapot.
Szerkesztői izenetek.

K. A. (Budapest.) Ön beküldte nekünk a Nép
szavában Müller Károly úrról megjelent vádoló cikket 
leközlés végett. Sajnálattal kell értesítenem, hogy a mi 
lovagias felfogásunk szerint, még ellenfelünkkel szem
ben sem mehetünk bele a személyes gyűlölködés ilyen 
forma harcába. Lapunk elvébe ütközik az ilyen közle
mény. Mert mi a szaktársak közt való egyetértést, sze- 
retetet és kölcsönös tiszteletet hangoztatjuk. Egyúttal 
felvilágosítom an;ól is, hogy köztem és Müller Károly

ur közt nincs személyi ellenségeskedés, hanem csak 
elvünk és gondolkozásunkban van egy kis eltérés.Névtelen levelekre nem reflektálunk, illetőleg nem közöljük.

— Fodrászok Lap ja. Budapesten egyes 
számonként 30 fillérért kaphatók Gáspár Test
vérek Erzsébet körút 44. alatti fodrász cikkek 
nagyáruházában.

Helyközvetitési rovat a Fodrászok Lapjával
Az „Üres helyek" és „Melyet keresők" hirdetési rovata elő 
fizetőinknek 40 fillér, nem előfizető mesterek 1 koronát fizetnek, 
továbbá nem előfizető segédek és tanonrok 40 fillért fizetnem, 

mely posta bélyegbe előre beküldendő.Helyet keresők.Idősebb jó megjelenésű fodrász segéd keres vidéki városban, elsőrendű üzletbe alkalmazást. Szives megkeresések a fizetés és mellékes megjelölésével kér N. fodrász segéd Budapest, VII., Nefelejt-utca 5. szám.I. em. 13. ajtó.26 éves borbély segéd, ki beszél magyarul, németül és szerbül, keres oly üzletben alkalmazást, hol mint segéd, egyedül szervírozhat. Beléphet tetszés szerinti időben. Szives ajánlatok Relics Péter friseur Sa- rejevó, Franz József-gasse No. 11.Egész fiatal, józan életű borbély segéd keres egy nagyobb városban alkalmazást, hol a szakmáját jobban elsajátíthatná, beléphet bármikor, bele számítva 14 napi felmondási idő. Szives megkeresést kér Onischel János fodrász segéd Lövő, Sopronm.Idősebb fodrász segéd keres alkalmazást julius 18. utáni belépésre, hajmunkát is végez, 10 éves segéd vagyok. Szives megkeresést kér Molnár János fodrász segéd Szerencs, Rákóci-u. 71. Zemplén megye.20 éves, jó megjelenésű fodrász segéd keres állandó alkalmazást. Beszél magyarul, tótul és egy keveset németül. Szives ajánlatokat fizetés és mellékes megjelölésével kér Petrák László Rózsahegy, Király u. Liptómegye.22 éves, józan életű fodrász segéd keres jobb üzletben alkalmazást fix fizetésre. Szentpéteri Ferenc Korona-utca 2. szám.Fiatal, jó munkás borbély segéd keres jobb üzletbe alkalmazást augusztus 2-ra. Kolozsvári Ármin Nagyszeben, Uszoda-utca 23.21 éves, józan életti fodrász segéd állandó alkal- mazást keres. Cim György Balázs Lajos urnái Beregszász.t . , 5 éves intelligens, jó megjelenésű, úri kiszolgáló fodrász segéd keres jul. 19-re csakis jobb üzlete kondíciót. Beszél magyar és német nyelven. Dunántúli vidék előnyben részesül. Szives megkereséseket kér Lang Mátyás fodrász segéd Hajmáskér, Tiszti lövőiskola.
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........................................................................................... ..................................... m , , , , , ,  ............................................. m i m ........m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m i m m i m m m m m m m m m m m m m m t15 éves leányomat oda adnám oly üzletbe, hol úgy az úri, mint a női fodrász szakmákat és hajmunkákat elsajátíthatná. Szives megkeresést kér Parázsó Lajos fodrász mester, Abádszalók.19 éves fodrász segéd, jó munkás, keres egy jobb fodrász üzletben alkalmazást julius 23-ra. Szives megkeresést kér Jancsó József fodrász segéd Debrecen, Csikes cég. Méliusz-tér.22 éves elsőrendű úri fodrász segéd előkelő fodrász üzletbe folyó hó 25-ére kondíciót keres. Cim : Vetéssy Elek Miskolcz, Fő-utca 4019 éves csakis úri kiszolgáló fodrászsegéd Julius21-re alkalmázást keres Gáborcsik Gusztáv borbély segéd Szepesbéla.18 éves, ló megjelenésű borbély segéd azonnali belépésre állandó alkalmazást keres. Szives ajánlatokat kér Csapó Sándor Békéssztandrás.20 éves jó munkás fodrász segéd állandó alkalmazást keres jul. 19-re. Szives megkeresések Erdey Mihály borbély segéd Nagybánya, Mándi palota. Kos- suth-utca küldendő.

Borbély és fodrász segéd uraknak lapunk 
utján való elhelyezése a legbiztosabb és a leg
alkalmasabb.__________________________JÓ  FO R GA LM Ú  fodrász üzlet Amerikába utazás miatt 800 K-ért azonnal eladó. Évi bér lakással együtt 600 K. Havi forgalom 309 K. — Cime „Amerika'1 jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.N A G Y K Ö Z SÉ G B E N  20 év óta fennálló fodrász üzlet halálozás miatt azonnal eladó, 2000 K biztos bevétellel, 128 évi vendég. Értekezhetni Krausz Péter fodrásznál Tiszakiirt Ü res helyek.

Fiatal, jó munkás borbély segéd állandó alkalma
zásra felvétetik. Fizetés 16— 20 K -ig és teljes ellátás. 
Bánáti előnyben részesül. Kurdy János fodrász Jász- 
berénj’’.

Intelligens, jó modorú, szolid borbély segéd fel
vétetik Fekete Vilmoshoz, Csíkszereda.

23 éven felüli, feltétlen szolid, jó munkás borbély 
segéd, ki huzamosabb ideig óhajt állandó alkalmazásba 
lenni, felvétetik. Csakis olyan segédre reflektálok, ki 
huzamosabb ideig szervírozott. Havi fizetés 00 K fix, 
szép mellékes. — Cserzy Mihály fodrász, Szeged.

Fiatal, jó munkás borbély segéd, kinek kedve úri 
és vegyes vendégektől látogatott üzletbe dolgozni, fel
vétetik. Sváb előnybe részesül. Fizetés 26 K , reggeli, 
ebéd, lakás. — Nébel Miklós Marosvásárhely.

20 éven felüli két intelligens, jó munkás borbélyse
géd felvétetik julius 18-ra vagy legkésőbb julius 20-ig. 
Havi fizetés 24— 28 K  és teljes ellátás, jó mellékes. 
Skalond János Beszterce, Erdély.

10 korona kezdő fizetéssel felvétetik esetleg azon
nal is borbély segéd, reggeli, ebéd, vacsora. — Vecserka 
Antal Sülelmod, Szilágy megye.

20— 24 éves jó munkás borbély segédet keresek 
azonnali belépésre vagy legkésőbb e hó 22-re. Fize
tése 50 K fix és lakás. Mellékes 60—80 K , útiköltség 
hat hóna]) múlva megtérítve. Csak olyan ajánlkozzék, 
ki állandó akar maradni. Előleget nem küldök. Bartha 
Sándor fodrász Máramarossziget, Korona-utca. 1. sz.

Fürdőre azonnali belépésre keresek jó munkás 
fiatal borbély segédet. Sürgöny ajánlat előnyben része
sül Csizmár András Merény ('Szepesm).

Tiszteséges fiú fodrász tanoncnak felvétetik teljes 
ellátással és lakással. Esetleg ruházni is Meszmer 
.József fodrász Hatvan (Hevesm.)

Fiatal jó megjelenésű szolid magaviseletü borbély 
segéd azonnali belépésre felvétetik. Fizetés 16 korona 
teljes ellátás, özv. Baumgarten Ferenczné Torda.

Fiatal borbély segéd augusztus 1-re vagy legké
sőbb augusztus 6 ra felvétetik úti költség 6 holnap 
után megtérítve. Orosz Ferenc, Bárót.

Idősebb perfekt úri kiszolgáló fodrász segéd fel
vétetik azonnali belépésre 60 korona fiksz 00— 70 

kor. mellékes. Hajmunkás előnybe részesül Bekker 
fodrász cég Gyula.

Két 23 éven felüli magyar inteligens szolid úri 
kiszolgáló fodrász segéd havi fizetés 60 korona és 
reggeli és mellékes éves állandó alkalmazásba felvé
tetik. József Bellán friseur Sarajevo (Márienhoff) Bosznia.

Fiatal nem nagyigényii borbély segéd felvétetik 
azonnal Zsolnai András Kolozsvár Vasút mellett.

Jó  munkás, fiatal segéd felvétetik, lehetőleg azon
nali belépésre. Fizetés érdem szerint. Reggeli, ebéd és 
lakás. — Fekete Frigyes Csíkszereda.

18 éven felüli intelligens, szolid borbély segéd, ki 
jól tud borotválni és hajat vágni, beszél magyarul, né
metül és románul, havi 24 K  fizetés és teljes ellátással 
felvétetik. Ugyanitt egy tanonc is felvétetik. — Böhler 
Artur Borgóprund, Besztercenaszód-m.

Állandó alkalmazásra keresek azonnali belépésre 
egy fiatal borbély segédet, a ki már meglehetősen dol
gozik és hetenként négyszer a fürdőbe is küldhessem. 
Szerdán, szombaton és vasárnap pedig a városban 
végzi a munkát. Fizetés érdem és egyezség szerint. —  
Csizmár András fodrász Merény, Szepes megye.

25—30 óv körüli, jó modorú, előzékeny, jó mun
kás borbély segéd felvétetik hav 70 K  fix fizetéssel. 
Ajánlatok Szoboszlai Samu Déva.

K E R E S E K  megvételre a fővárosban, vagy jobb vidéki 
városban csakis nagy úri iorgalommal fodrász üzletet 
hosszú boltbér szerződéssel. Adok 6— 7 ezer koronát. 
Előnyben részesülnek vidéken főutcán, a fővárosban a 
belváros. Csakis zárt és komoly levelekre válaszolok. 
Cime „készpénz és úri üzlet“ jelige alatt megtudható 
lapunk kiadóhivatalában.

V A S M E G Y E  legforgalmasabb városkájában fodrász és 
borbély üzlet havi 160 K bevétellel 16 K házbérrel 
vezetés hiánya miatt 100 K lelépéssel azonnal átadó. 
Moizák Gyula, Héviz-Mekszikó.

ZSILV -U LK Á N B A N  a legjobb menetű borbély üzlet, 
családi okok miatt eladó. Havi biztos forgalom 360— 
400 K. Üzletbér havi 30 K, 3 toalettel, közvetlen szál
loda mellett. Komoly vevőnek egy havi időt engedek. 
Csak komoly levelekre reflektálok. Értekezhetni Molnár 
László fodrásznál, Zsil-Vulkánban.

JÓ  JÖ V E D E L E M M E L  kerestetnek német nyelvet biró 
fiatal emberek, kik tengeren utaznak, egyszersmind a 
hajón kiszolgálnak, 350—3000 márka jövedelemmel és 
ellátással (utazás 4 hónap). Bővebb felvilágositás Férd 
Késsél, Haonover 42, Seemann. Ausk.-Bur.
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— Kifésiilt haj. 45—90 cm. hosszú kifésült hajak kiló számra kaphatók Szász Ferenc fodrásznál, Hódmezővásárhelyit

Kerestetnek.
ur közt nincs személyi ellenségeskedés, hanem csak 
elvünk és gondolkozásunkban van egy kis eltérés.Névtelen levelekre nem reflektálunk, illetőleg nem közöljük.

T. olvasóinkat kérjük, hogy az alább keresett Címeknek 
hollétét, kartársi szívességből, a megtudni óhajtókkal egy levelező
lapon közöljék.

— Fodrászok Lap ja. Budapesten egyes 
számonként 30 fillérért kaphatók Gáspár Test
vérek Erzsébet körút 44. alatti fodrász cikkek

Barkász Antal és Sajnoczky Marcell fodrász segédek hollétét kéri tudatni Walkovszky Géza fodrász mester Belényes.
Odepka Rudolf fodrász segéd hollétét kéri tudatni Matzek Richárd Nagykároly Gróf Károlyi György-tér 12

Külföldi szemle
nagyáruházában.

Helyközvetitési rovat a Fodrászok Lapjával
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 fizetnes, 

mely posta bélyegbe előre beküldendő.

— Érdekes fodrász-verseny. Leipzigból írja tudósítónk, hogy ott nagyon sikerült fodrász-verseny volt. Női fésülésre, a legszebb frizurára ezüst paizs jutalom volt kitűzve. A verseny után az elnök meleg szavakban köszönte meg a közönség érdeklődését A dijfésülés után együttes uzsonna volt. Kávézás közben több érdekes toasztot mondottak a fodrász ipar fejlődésére vonatkozólag. Ezután koncert következett, a melyen több férfi és női szereplő vett részt, mind csak a fodrászok köréből, vagy ezek családjából való művészek. A szép összejövetelt kedélves táncmulatság zárta be, a mely katonazene mellett késő reggelig folytatódott.
— Fodrász sztrájk Csikágóban. Érdekes jelenetek játszódtak le az elmúlt csikágói fodrász sztrájkon. A segédek teljes vasárnapi munkaszünetet kívántak, de a segédek közt meghasonlás történt. Egv része megelégedett azzal, hogy vasárnap helyett legyen hétfőn egész nap teljesen szabad a fodrász segéd. így két pártra oszlottak a segédek, vasárnapi és hétfői pártra. Az eredmény az lett, hogy maradt a régi állapot.

Szerkesztői izenetek.
K. A. (Budapest.) Ön beküldte nekünk a Nép

szavában Müller Károly úrról megjelent vádoló cikket 
leküzlés végett. Sajnálattal kell értesítenem, bogy a mi 
lovagias felfogásunk szerint, még ellenfelünkkel szem
ben sem mehetünk bele a személyes gyűlölködés ilyen 
forma harcába. Lapunk elvébe ütközik az ilyen közle
mény. Mert mi a szaktársak közt való egyetértést, sze- 
retetet és kölcsönös tiszteletet hangoztatjuk. Egyúttal 
felvilágosítom arról is, hogy köztem és Müller Károly

Helyet keresők.Idősebb jó megjelenésű fodrász segéd keres vidéki városban, elsőrendű üzletbe alkalmazást. Szives megkeresések a fizetés és mellékes megjelölésével kérN. fodrász segéd Budapest, VII., Nefelejt-utca 5. szám.I. em. 13. ajtó.26 éves borbély segéd, ki beszél magyarul, németül és szerbül, keres oly üzletben alkalmazást, hol mint segéd, egyedül szervírozhat. Beléphet tetszés szerinti időben. Szives ajánlatok Relics Péter friseur Sa- rejevó, Franz József-gasse No. 11.Egész fiatal, józan életű borbély segéd keres egy nagyobb városban alkalmazást, hol a szakmáját jobban elsajátíthatná, beléphet bármikor, bele számítva 14 napi felmondási idő. Szives megkeresést kér Onischel János fodrász segéd Lövő, Sopronm.Idősebb fodrász segéd keres alkalmazást julius 18. utáni belépésre, hajmunkát is végez, 10 éves segéd vagyok. Szives megkeresést kér Molnár János fodrász segéd Szerencs, Rákóci-u. 71. Zemplén megye.20 éves, jó megjelenésű fodrász segéd keres állandó alkalmazást. Beszél magyarul, tótul és egy keveset németül. Szives ajánlatokat fizetés és mellékes megjelölésével kér Petrák László Rózsahegy, Király u. Liptómegye.22 éves, józan életű fodrász segéd keres jobb üzletben alkalmazást fix fizetésre. Szentpéteri Ferenc Korona-utca 2. szám.Fiatal, jó munkás borbély segéd keres jobb üzletbe alkalmazást augusztus 2-ra. Kolozsvári Ármin Nagyszeben, Uszoda-utca 23.21 éves, józan életű fodrász segéd állandó alkalmazást keres. Cim György Balázs Lajos urnái Beregszász.5 éves intelligens, jó megjelenésű, úri kiszolgáló fodrász segéd keres jul. 19-re csakis jobb üzlete kondíciót. Beszél magyar és német nyelven. Dunántúli vidék előnyben részesül. Szives megkereséseket kér Lang Mátyás fodrász segéd Hajmáskér, Tiszti lövőiskola.



14- szám- FODRÁSZOK LAPJA 7. oldal." " " . . . " " " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . um ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m űim . . . . .15 éves leányomat oda adnám oly üzletbe, hol úgy az úri, mint a női fodrász szakmákat és hajmunkákat elsajátíthatná. Szives megkeresést kér Parázsó Lajos fodrász mester, Abádszalók.19 éves fodrász segéd, jó munkás, keres egy jobb fodrász üzletben alkalmazást julius 23-ra. Szives megkeresést kér Jancsó József fodrász segéd Debrecen, Csikes cég. Méliusz-tér.22 éves elsőrendű úri fodrász segéd előkelő fodrász üzletbe folyó hó 25-ére kondíciót keres. Cim : Vetéssy Elek Miskolcz, Fő-utca 4019 éves csakis úri kiszolgáló fodrászsegéd Julius 21 -re alkalmázást keres Gáborcsik Gusztáv borbély segéd Szepesbéla.18 éves, ló megjelenésű borbély segéd azonnali belépésre állandó alkalmazást keres. Szives ajánlatokat kér Csapó Sándor Békéssztandrás.20 éves jó munkás fodrász segéd állandó alkalmazást keres jul. 19-re. Szives megkeresések Erdey Mihály borbély segéd Nagybánya, Mándi palota. Kos- suth-utca küldendő.
Borbély és fodrász segéd araknak lapunk 

utján való elhelyezése a legbiztosabb és a leg
alkalmasabb.JÓ  FO R GA LM Ú  fodrász üzlet Amerikába utazás miatt 800 K-ért azonnal eladó. Évi bér lakással együtt 600 K. Havi forgalom 309 K. — Cime „Amerika*’ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.N A G Y K Ö Z SÉ G B E N  20 év óta fennálló fodrász üzlet halálozás miatt azonnal eladó, 2000 K biztos bevétellel, 128 évi vendég. Értekezhetni Krausz Péter fodrásznál Tiszakiirt

Üres helyek.
Fiatal, jő munkás borbély segéd állandó alkalma

zásra felvétetik. Fizetés 16— 20 K -ig  és teljes ellátás. 
Bánáti előnyben részesül. Kurdy János fodrász Jász- 
berónj'.

Intelligens, jó modorú, szolid borbély segéd fel
vétetik Fekete Vilmoshoz, Csíkszereda.

23 éven felüli, feltétlen szolid, jó muukás borbély 
segéd, ki huzamosabb ideig óhajt állandó alkalmazásba 
lenni, felvétetik. Csakis olyan segédre reflektálok, ki 
huzamosabb ideig szervírozott. Havi fizetés 60 K  fix, 
szép mellékes. — Cserzy Mihály fodrász, Szeged.

Fiatal, jó munkás borbély segéd, kinek kedve úri 
és vegyes vendégektől látogatott üzletbe dolgozni, fel
vétetik. Sváb előnybe részesül. Fizetés 26 K , reggeli, 
ebéd, lakás. — Nébel Miklós Marosvásárhely.

20 éven fel üli két intelligens, jó munkás borbély se
géd felvétetik julius 18-ra vagy legkésőbb julius 20-ig. 
Havi fizetés 24— 28 K  és teljes ellátás, jó mellékes. 
Skalond János Beszterce, Erdély.

16 korona kezdő fizetéssel felvétetik esetleg azon
nal is borbély segéd, reggeli, ebéd, vacsora. — Vecserka 
Antal Siilelmod, Szilágy megye.

20— 24 éves jó munkás borbély segédet keresek 
azonnali belépésre vagy legkésőbb e hó 22-re. Fize
tése 50 K fix és lakás. Mellékes 60—80 K , útiköltség 
hat hóna}) múlva megtérítve. Csak olyan ajánlkozzék, 
ki állandó akar maradni. Előleget nem küldök. Bartha 
Sándor fodrász Máramarossziget, Korona-utca. 1. sz.

Fürdőre azonnali belépésre keresek jó munkás 
fiatal borbély segédet. Sürgöny ajánlat előnyben része
sül Csizmár András Merény ('Szepesm).

Tisztesóges fiú fodrász tanoncnak felvétetik teljes 
ellátással és lakással. Esetleg ruházni is Meszmer 
József fodrász Hatvan (Hevesm.)

Fiatal jó megjelenésű szolid magaviseletü borbély 
segéd azonnali belépésre felvétetik. Fizetés 16 korona 
teljes ellátás. Özv. Baumgarten Ferenczné Torda.

Fiatal borbély segéd augusztus 1-re vagy legké
sőbb augusztus 6 ra felvétetik úti költség 6 holnap 
után megtérítve. Orosz Ferenc, Bárót.

Idősebb perfekt úri kiszolgáló fodrász segéd fel
vétetik azonnali belépésre 60 korona fiksz 60— 70 

kor. mellékes. Hajmunkás előnybe részesül Bekker 
fodrász cég Gyula.

Két 23 éven felüli magyar inteligens szolid úri 
kiszolgáló fodrász segéd havi fizetés 66 korona és 
reggeli és mellékes éves állandó alkalmazásba felvé
tetik. József Bellán friseur Sarajevo (Márienhoff) Bosznia.

Fiatal nem nagyigényü borbély segéd felvétetik 
azonnal Zsolnai András Kolozsvár Vasút mellett.

Jó  munkás, fiatal segéd felvétetik, lehetőleg azon
nali belépésre. Fizetés érdem szerint. Reggeli, ebéd és 
lakás. — Fekete Frigyes Csíkszereda.

18 éven felüli intelligens, szolid borbély segéd, ki 
jól tud borotválni és hajat vágni, beszél magyarul, né
metül és románul, havi 24 K  fizetés és teljes ellátással 
felvétetik. Ugyanitt egy tanonc is felvétetik. — Böhler 
Artur Borgóprund, Besztercenaszód-m.

Állandó alkalmazásra keresek azonnali belépésre 
egy fiatal borbély segédet, a ki már meglehetősen dol
gozik és hetenként négyszer a fürdőbe is küldhessem. 
Szerdán, szombaton és vasárnap pedig a városban 
végzi a munkát. Fizetés érdem és egyezség szerint. — 
Csizmár András fodrász Merény, Szepes megye.

25—30 óv körüli, jó modorú, előzékeny, jó mun
kás borbély segéd felvétetik hav 70 K  fix fizetéssel. 
Ajánlatok Szoboszlai Samu Déva.

K E R E S E K  megvételre a fővárosban, vagy jobb vidéki 
városban csakis nagy úri iorgalommal fodrász üzletet 
hosszú boltbér szerződéssel. Adok 6—7 ezer koronát. 
Előnyben részesülnek vidéken főutcán, a fővárosban a 
belváros. Csakis zárt és komoly levelekre válaszolok. 
Cime „készpénz és úri üzlet*4 jelige alatt megtudható 
lapunk kiadóhivatalában.

V A S M E G Y E  legforgalmasabb városkájában fodrász és 
borbély üzlet havi 160 K bevétellel 16 K házbérrel 
vezetés hiánya miatt 100 K lelépéssel azonnal átadó. 
Moizák Gyula, Héviz-Mekszikó.

ZSILV -U LK Á N B A N  a legjobb menetű borbély üzlet, 
családi okok miatt eladó. Havi biztos forgalom 360— 
400 K. Üzletbér havi 30 K, 3 toalettel, közvetlen szál
loda mellett. Komoly vevőnek egy havi időt engedek. 
Csak komoly levelekre reflektálok. Értekezhetni Molnár 
László fodrásznál, Zsil-Vulkánban.

JÓ  JÖ V E D E L E M M E L  kerestetnek német nyelvet biró 
fiatal emberek, kik tengeren utaznak, egyszersmind a 
hajón kiszolgálnak, 350—3000 márka jövedelemmel és 
ellátással (utazás 4 hónap). Bővebb felvilágositás Férd 
Késsél, Haonover 42, Seemann. Ausk.-Bur.
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22—25 éves elsőrangú fodrász segéd, ki jobb 
üzletekben szervírozott, rögtöni belépésre felvétetik. F i
zetés 30 K , reggeli, ebéd és lakás. Csakis állandó se
gédre reflektálok. — Romák Dusán Békéscsaba. And- 
rássy-u. 10. Nádor-szálloda mellett.

Fiatal jó munkás borbély segéd felvétetik 10 K  
fizetéssel és teljes ellátással. — Tóth Albert Soborsin. 
Aradm.

20— 24 éves jó munkás segédet keresek azonnali 
belépésre esetleg pár nap múlva. Fizetés 24 K , reggeli, 
ebéd, lakás. Mellékes 90— 100 K , csak állandó és jó 
munkástól kérek ajánlatot. — Kecskés Dávid Dés.

19 éven felüli szolid, jó munkás borbély segéd 
felvétetik. Fizetés megegyezés szerint és mellékes. — 
Orlovszky Róbert Korompa, vasgyár. Szepesmegye.

Fiatal rendszerető, jó munkás borbély segéd, ki 
hosszabb ideig szeret maradni, havi 20 korona, lakás 
és koszttal felvétetik. — Major János Szabadszállás.

Cégemnél azonnali belépésre egy jó munkás borbély 
segéd állandó alkalmazásra felvétetik. Fizetés 26—28 
korona teljes ellátással, szép mellékes. — Molnár László 
Zsil-Vulkán, Erdély.

Fiatal borbély segéd azonnal felvétetik. Fizetés 
16 korona és teljes ellátás. — Loy Gottfried Földvár, 
Brassóm.

Keresek egy ügyes, jó munkás fodrász segédet 
havi 36 korona fizetéssel, vacsora nélkül. Három ha
vonként 4 korona javítás és mellékes. — Nemegyei 
Károly Vajd ahuny ad.

E gy  jó munkás borbély segéd azonnal beléphet 
Bozsik Ferenc fodrász üzletébe Szepsisztgyörgyön.

18— 20 év körüli jó munkás borbély segéd 20 
korona kezdő fizetéssel, reggeli, ebéd és lakással, csakis 
állandó alkalmazásra felvétetik jul. 26 ra. Csakis olyan 
segéd ajánlkozzon, ki az üzlet tisztán tartását magára 
vállalja. — Topfer Albert Nagyvárad, Kossuth-u. 15.

Fiatal jó munkás borbély segéd fölvétetik. Fizetés 
24— 30 korona vacsora nélkül. Sikolya József Székely
udvarhely.

JÁ S Z N A G Y K U N S Z O L N O K  megyében egy kis mező
városban egy 25 év óta fennálló fodrász üzlet a főtéren 
azonnal eladó. Az üzlet haszonbére évi 100 K. Az üzlet 
forgalma 2500— 3000 K, ha az illető jól utána néz, 
még többet is forgalmaz. Eladási ár 500 K. Az illető 
rögtön is átveheti. — Cime Eremics Demeter fodrász, 
Tiszaföldvár.

E R D É L Y B E N , megye székhelyén levő üzletemet el
adom. Elegáns, modern és uj berendezés 4 toalettel. 
4000 K évi bevétel, a melyben nem foglaltatik benne 
az illatszer forgalom ; fenti bevétel fokozható hajmunka 
forszirozásával, a mely eddig bevezetve nem volt. — 
Komoly reflektánsoknak bővebb leírást nyújt — Cim 
„G azdag város“ jelige alatt megtudható lapunk kiadó
hivatalában.

E G Y  R E N D E Z E T T  tanácsú alföldi városban, hol pol
gári iskola is van, 22 év óta fennálló vegyes vendégek- 
től látogatott jó menetelii borbély üzletemet, hol fog
húzás, érvágás, köpülyözés meg van engedve, beteg
ségem miatt eladom. Évi bevétel 4200 K. — Címem : „Alföldi város4‘ jelige alatt megtudható lapunk kiadó 
hivatalában.

18— 20 éves borbély segéd azonnali, esetleg aug. 
1-ro, csakis állandó alkalmazásra felvétetik. Fizetés 30 
korona, reggeli, ebéd és lakás. — Celler Kálmán Ózd, 
Borsodra.

Egész fiatal, mostan szabadult lel borbély segéd 
12— U ^ K  fizetés és teljes ellátással felvétetik, azonnal 
beléphet. — Jodlieska Albert Oszlány, Barsm.

22— 25 éves — esotleg nős, — jó munkás borbély 
segéd azonnali belépésre felvétetik. Havi 24— 28 kor. 
fizetéssel, esetleg fix. — Szász Ferenc fodrász, Hód
mezővásárhely.

20— 24 éves fodrász segéd havi 20—24 K havi 
fizetéssel, reggeli, ebéd, vacsora, külön szobából álló 
lakas. Mellékes 60— 70 K, azonnali belépésre felvétetik. 
Medgyesy Antal Tiszaujlak.

20 éven felüli, elsőrangú úri kiszolgáló fodrász 
szegéd azonnal felvétetik Szabó Antalhoz Kolozsvár.

Keresek egy 20 éven felüli, jó megjelenésű, fel
tétlen úri kiszolgáló fodrász segédet, lehetőleg azonnal, 
de 14 nap múlva is. Fizetés 25— 30 K és teljes ellá
tás, lakás. Mellékes 70— 80 K. Hajmunkás külön dí
jazva. Csakis állandó segéd urak pályázatát kérem, 
Hornyák Béla Gyöngyös.

Ügyes bánáti német nyelvet bíró, 20 éven felüli 
úri kiszolgáló fodrász segéd felvétetik azonnal vagy 
később J . Zemanu Berlin Charlottenburg, Kaiser Fried- 
richstr. 15.

Fiatal borbélysegéd felvétetik azonnal. Fizetés 
érdem szerint. — Rámái Sándor fodrász Kolozsvár.

Fiatal borbély segéd állandó alkalmazásra felvé
tetik. Fizetés 12 korona, reggeli, ebéd, lakással. Singer 
Mor Kaposvár, Berzsényi-utca 8.

20 éven felüli jó munkás borbély segéd azonnal 
beléphet, fizetése 24 korona, koszt és lakás. Jó  mellé
kes. Juhász József Eger, Almagyar-ut.

Elsőrangú úri kiszolgáló fodrász segéd felvétetik 
rögtöni belépésre. Magyar, német nyelv megkivántatik, 
havi fix  fizetés 64 K, mellékes 100—120 K. — Hajnal 
Antal Sarajevo, Rudolf-ti. 2. Bosznia.

N A G Y S Z E B E N B E N  jó forgalmú fodrász üzlet betegség 
miatt azonnal eladó. Ára 700 K, havi bevétel 460 K. 
Weszeli Tivadar fodrász, Nagyszeben, Erzsébet-u. 87.

E G Y  JÓ  FO R G A L M Ú  fodrász üzletet keresek megvé
telre. Megkeresések Deák Dezső fodrász segéd Maros- 
újvár, Sós fürdő.

P E ST  M E L L E T T , 3000 lakosú községben egy jó for
galmú fodrász üzlet központon eladó. Az egész kör
nyéken egyedül álló, nagy vasúti állomással, nagy 
honvéd táborral. Nyáron több ezred katonasággal fel
váltva. Továbbá több gyárral. Minden elfogadható áron 
sürgősen eladó. Cime „Honvéd tábor“  jelige alatt meg
tudható lapunk kiadóhivatalában.

B O RB ÉLY üzletemet, mely tisztességes megélhetést 
biztosit, családi ügyeim miatt szoba és konyha beren
dezéssel együtt olcsón eladom. Az üzlet konkurrencia 
nélkül áll és a vevő a forgalmáról meggyőződhet. — 
Cim Takács Ambrus fodrász mester Felcsuth, Fehérm.

P E S T M E G Y E , Nagykőrösön egy jó forgalmú fodrász 
üzlet családi okok miatt teljes berendezéssel 500-ért 
eladó és azonnal átvehető. — Borbély János Nagykőrös.



Tegyen egy próba rendelést és
meggyőződik az áru  jóságáró l 

és olcsóságáról.1 liter 607o indiai B a y r u m ................. K 2.201 kgr. Sárga vagy zöld dióolaj, bármilyenilla tta l............................................................. ............. K 2 .—1 kgr. bádog doboz Brillantin illattal és előirt s z ín b e n ..............................................K 2.401 kgr. francia folyékony Brillantin, szagos . K 3.—1 liter Káli szappanszesz hajhullás ellen. . K 2 401 kgr. fodrász pouder, könnyű, szagos . . K 1,—1 liter Eau de Chiniene Piuand előírás szerint K 3.—1 liter Kölni viz 60% virágillattal . . . . K 2.801 üveg dr. William orvos féle Petrol . . K — .801 üveg bajusz festék Serger előírás szerintbarna, f e k e t e ....................................... K — 601 doboz bajuszfesték vagy hajnak, felszerelve K 2.—1 üveg dióolaj minden szín ben ...........K —.401 üveg aranyharmat h a jsz ő k itő ...........K —.801 üveg hajregenerator 60 fillér, 30 fillér.Továbbá D ankovszky\j K ecskem éti és  
a z  ö ssz e s  szakm ába  vágó c ik k e k  g y á r i  
á rb a n .

B ajuszkötök, hajbetétek, g u m iáruk , 
ó v s z e re k .Eau de cologne. Bayrum, Eu de chinine, Petrol esencek h aszn á la ti u ta s ítá ssa l 1 üveg ára 1 korona.Postai megrendelést rögtön szállítok.Tisztelettel :

Fekete Mihály drapéria
M a r o s - V ásá rh e ly .

Minden k a rtá rs  tartsa
gének terjeszteni szaklapnnkat: a Fodrászok Lapjai!
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m ,m u,un ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D U N ÁN TÚ LI 30.000 lakósu rt. városban elsőrendű, csupán csak úri vendégektől látogatott fodrász üzlet, gyönyörű modern berendezéssel, nagy szállodával szemben 360 — 400 K havi kimutatható forgalommal, a miért eladó kezeskedik. Amerikába utazás miatt 2400 K ért sürgősen eladó. — Cime „Modern berendezés'4 jelige alatt a lap kiadóhivatalában megtudható.
Ö T  ÉV Ó TA fennálló borbély üzletemet, mely nagy forgalmú utcában van, 500 K ért eladom, akár azonnal is átvehető. — Hutter Lajos Miskolc, Szirmai ut 71.
30.000 LAKÓSU városban más vállalat miatt, borbély üzlet eladó. Évi forgalom 2400 K. Évi boltbér 200 K. 3 évi szerződés biztosítva. Az üzlet legkésőbb szept. 1-ig átvehető. Az üzlet ára 500 K. — Cime „Tisza" jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

FELVID ÉKEN  13 év óta fennálló borbély üzlet leltári árban eladó. A vevő a vételárból egy részt ledolgozhat, a többi 120—200 K-ig terjedő összeg kifizetése ellenében az üzlet átvehető. Olcsó lakbér. — Pályázni szándékozóknak a tót nyelv tudása nagy előny. Bővebb felvilágosítást ad válaszbélyeg ellenében. Cime „Ritka alkalom*' jelige alatt lapunk kiadóhivatalában.

18 É V  ÓTA F E N N Á L Ö  jó  m eneteld fod rászüzlet vegyes vendégektől látogatott, elutazás m iatt azon nal olcsón eladó. É rtekezhetni K u lcsá r  Béla fodrászn ál, N yíregyháza, R á k ó c z i-u . 5.
E G Y  JÓ  M E N E T E L Ő  fodrász-üzlet, m ely 25 év óta fennáll, am elynek havi forgalm a 400 — 450 kor. családi okok miatt azo n na l olcsón eladó. Cim e „K á rp á t ' jelige alatt a k iadóhivatalban m egtudható.D IÓ S -G Y Ö K  állam i vas- és acé lgy árb a n , e lső rendű —  biztos m egélhetést n yújtó  —  borbély és fodrász-üzletem et átad n ám . Csakis elsőrendű és jó  szakem ber pályázatára választ ad D ienes L a jo s fodrász, D iósgyőr vasgyár.

il Szaktárs urah becses figyelmébe!Ha Ön vendégének haja közt ilyen ha- molyette hiányokat fedez fel, használja Ön az általam feltalált „A L B A  REGIN“  gyógykivonatot. Kezeskedem a biztos sikerért. Á ra  h a szn á la t i u ta s ítá ssa l együtt 
4  k o ro n a - Több száz elismerő levél.

KORONAH KÁROLY és FIAcsász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 
S z é k e s fe h é rv á r .

T~> n  T n T P \ | \ |  I 44 borotva szappannak az a tulajdonsága, hogy erős, tisztam L J l  \ L í  \ 1 V__^  1 1 1  zsirtartalmánál fogva az arcon nem szárad. Használnálpedig kellemes, üde és a szakállat hamar puhítja.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. —- - - -  - ■ ■ ______—— ------------O O T  O  | \ J  J 4< borotváló szappannak 5 kilógrammos posta csomagját
,, D í l  L /  \ I I I I  5  k o ro n á é rt  utánvétellel bármely állomásra (Magyar- országon) p o rtó m e n te se n  szállítjuk. Megrendelhető P illitz  D áv id  és F ia  s za p p a n - 
p a n g y á ra  V e szp ré m . ---- -------—



Állandó nagy raktár 
teljes

fodrá̂z-üzlst 
berendezésből

a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, maha
góni vagy palisander 
színre fényezve, fór- 
nirozott, vagy fehér 
zománccal bevont fe
hér fekete, vagy ró
zsaszín márványlappal 
Rajzzal és költségve
téssel díjtalanul szol

gálok.

Kedvező fizetési feltételek.Üzlet megkötésre személyesen oda utazok.
Hogy a t fodrász urak meggyőződjenek bajuszkötőim ki

tűnőségéről és legizlésesebb kiviteléről (melyeket csakis fodrá
szoknak szállítok, kereskedőknek vagy bazárosoknak nem.)

16 drb . kü lönböző m inőségű m intagyüjte - 
m enyi K  6 '35 fre ó  kü ldök -

Szom bathe ly i és  s z é k e s fe h é rv á r i

borotváló szappanok
g y á r i á rb a n .

Valód i b ag a ria  fen öszij ,  egyik oldala bagaria bőr 
másik oldala elsőrendű heveder legelegánsabb kivitelben #*elr- 
lam  á r  K  5 .—

Állandó nagy raktár az összes fodrászati és kozmetikai 
cikkekből. K ö ln i viz, B ajru m , Eau  de ch in in , valódi 
Heda a re v iz  L liter és 1/2 literes üvegekben, literje K 3.—

Legfinomabb k r is tá ly  b rillia n tin  dztja K 2.40, 3.60,
4.80, kilója V, klg.-os üvegekben, minden illatban kg. K 6.—

Ideal p e tro l, id ea l bajrum , id e a l re g e ta le  
dztkint K. 14.40.

A híres Grensil-féle sz á jv íz  és fog p or  dztkint K 6.—
Felhívom szives figyelmüket az ez időszerint legjobb mi

nőségű , ,M A R S “  h ajvágógópre  3, 5, 7 mm. vágásra tel
je s . n felszerelve K 9.—

, ,M A R S “  szakálvágógép legrövidebb vágásra K 7,—
Dupla, vastag pyton hajbetét 5V2 mtr., dobozonkint 

minden színben 1 doboz K 6, méterenkint K 1.25.
K re p p  elsőrendű K 10.— , másodrendű K 8.— klg.-ként, 

méterenként 40 fillér.
Minden ezen hirdetés folytán beérkező rendelésekből 2% ot 

a Kolozsvárt tartandó fodrász kongresszus javára adok,



10. oldal. FO D R AZSO K  LAPJA 14. szám.
........................... ............................................n 1111 ■ n 11111 n 11111 ii um  11111 u m ..... ...................................................................... .......................................................... .D U N ÁN TÚ LI 30.000 lakosú rt. városban elsőrendű, csupán csak úri vendégektől látogatott fodrász üzlet, gyönyörű modern berendezéssel, nagy szállodával szemben 360 — 400 K havi kimutatható forgalommal, a miért eladó kezeskedik. Amerikába utazás miatt 2400 K ért sürgősen eladó. — Cime „Modern berendezés41 jelige alatt a lap kiadóhivatalában megtudható.
Ö T ÉV Ó TA fennálló borbély üzletemet, mely nagy forgalmú utcában van, 500 K-ért eladom, akár azonnal is átvehető. — Hutter Lajos Miskolc, Szirmai ut 71.
30.000 LAKO SÚ városban más vállalat miatt, borbély üzlet eladó. Évi forgalom 2400 K. Évi boltbér 200 K. 3 évi szerződés biztosítva. Az üzlet legkésőbb szept. 1-ig átvehető. Az üzlet ára 500 K. — Cime „Tisza" jelige alatt megtuuható lapunk kiadóhivatalában.

FELVID ÉKEN  13 év óta fennálló borbély üzlet leltári árban eladó. A vevő a vételárból egy részt ledolgozhat, a többi 120—200 K-ig terjedő összeg kifizetése ellenében az üzlet átvehető. Olcsó lakbér. — Pályázni szándékozóknak a tót nyelv tudása nagy előny. Bővebb felvilágosítást ad válaszbélyeg ellenében. Cime „Ritka alkalom“ jelige alatt lapunk kiadóhivatalában.

18 ÉV ÓTA FENNÁLÓ jó meneteld fodrászüzlet vegyes vendégektől látogatott, elutazás miatt azonnal olcsón eladó. Értekezhetni Kulcsár Béla fodrásznál, Nyíregyháza, Kákóczi-u. 5.EGY JÓ MENETELŐ fodrász-üzlet, mely 25 év óta fennáll, amelynek havi forgalma 400 — 450 kor. családi okok miatt azonnal olcsón eladó. Cime „Kárpát" jelige alatt a kiadóhivatalban megtudható.DIÓS-GYÖK állami vas- és acélgyárban, elsőrendű — biztos megélhetést nyújtó •— borbély és fodrász-üzletemet átadnám. Csakis elsőrendű és jó szakember pályázatára választ ad Dienes Lajos fodrász, Diósgyőr vasgyár.
il Szaktárs urak becses figyelmébe!Ha Ön vendégének haja közt ilyen ha- molyette hiányokat fedez fel, használja Ön az általam feltalált „ A L B A  REGIN "  gyógykivonatot. Kezeskedem a biztos sikerért. Á ra  h a sz n á la t i u ta s ítá ssa l együtt 

4  k o ro n a - Több száz elismerő levél.
KORONAH KÁROLY és FIAcsász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 

S z é k e s fe h é rv á r .



14- szám. FOD RÁSZO K LAPJA
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Állandó nagy raktár 
teljes

fodrá̂z-üzlst
berendezésből

a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, maha
góni vagy palisander 
színre fényezve, fór- 
nirozott, vagy fehér 
zománccal bevont fe 
hér fekete, vagy ró
zsaszín márványlappal 
Rajzzal és költségve
téssel díjtalanul szol

gálok.
Kedvező fizetési feltételek.Üzlet megkötésre személyesen oda utazok.

Hogy a t fodrász urak meggyőződjenek bajuszkötőim ki
tűnőségéről és legizlésesehb kiviteléről (melyeket csakis fodrá
szoknak szállítok, kereskedőknek vagy bazárosoknak nem.)

16 drb . kü lönböző m inőségű m intagyüjte - 
m onyt K  6'35 fr c ó  kü ldök -

Szom bathely i és s z é k e s fe h é rv á r i

borotváló szappanok
g y á r i  á rb a n .

Valódi b a g a ria  fenöszij, egyik oldala bagaria bőr 
másik oldala elsőrendű heveder legelegánsabb kivitelben r e k 
lam  á r  K  5 .—

Állandó nagy raktár az Összes fodrászati és kozmetikai 
cikkekből. K ö ln i viz, B a j rum , Eau  de ch in in , valódi 
Heda a rc v iz  1 liter és í/2 literes üvegekben, literje K 3.—

Legfinomabb k r is tá ly  b rillian tin  dztja K 2.40, 3,60,
1.80, kilója Vi klg.-os üvegekben, minden illatban kg. K 6.—

Ideal p e tro l, id ea l bajrum , id e a l re g e ta le  
dztkint K. 14.40.

A híres Grensil-féle sz á jv íz  és fo g p o r  dztkint K 6.—
Felhívom szives figyelmüket az ez időszerint legjobb mi

nőségű , ,M A R S “  hajvágógépre  3, 5, 7 mm. vágásra tel
je s . n felszerelve K 9.—

, ,M A R S “  szak ál vágógép legrövidebb vágásra K 7,—
Dupla, vastag pyton hajbetét 5V2 mtr., dobozonkint 

minden sziliben 1 doboz K 6, méterenkint K 1.25.
K re p p  elsőrendű K 10.—, másodrendű K 8.— klg.-ként, 

méterenként 40 fillér.
Minden ezen hirdetés folytán beérkező rendelésekből 2% ot 

a Kolozsvárt tartandó fodrász kongresszus javára adok.



12. oldal. .* FODRÁSZOK LAPJA 14. szám.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  mininB O R B É LY O K N A K  ARANY BÁNYA. Egy forró forrás fürdőtelep eladó, hol naponként 20—100 koronát hozhat a köpíilyözés. Vendéglő vendégszobákkal 12000 korona árban gyennektelenség s a nő betegsége miatt csekély pénzzel átvehető. Ház földdel elcserélhető Cime „Arany bánya“ jelige alatt megingható lapunk kiadóhivatalában.
Fodrász-cosm etica.1 kiló illatos puder 1 K, 5 kilós póstacsomag ö K bérmentve.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 zöki 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, l 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 fi l l , 20 üveg 12 K.1 doboz 2 nagy üveg hajfesték, barna vagy fekete 1 K 50, eladási ár 2 5 0 -  4 K.1 üveg sötétbarna dióolaj 50 fillér, 25 üveg 10 K.1 üveg hajszökitő 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- 
viasZy borotva-créniek, bajuszkötök, s minden idevágó szájvizek, illatszerek, púderek a legolcsóbb eredeti árak szerint hozzá csomagolhatok.

Kezdi Kovács Sándor export drogériája N.-Becskerek.

JÓ FORGALMÚ fodrász üzlet elköltözés miatt sürgősen eladó. Az üzlet vadregényes és egészséges vidéken van. Cime „Jó üzlet“ jeligealatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

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 majdnem életnagysága
plasztikus reklám képfenti 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 .

fodrászkellékek szokíizlet, illatszer és bajuszkötögyár

Virxc^ri.z: N o  v a kElső villanyerőre berendezett borotva homorú müköszőrüldéje W ien (Bécs), Hohenstaufeugasse 9. cs. és kir. esküdt szakértő, becsii-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.Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


