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9 müncheni nemzetközi fodrósznapáA bajorországi fodrász szövetség vendégül látta Münchenben Európa müveit államok fodrászait. Mindazon szaktársak, kik ezen nagy fodrász napokon München városának, a művészek metropolisának falai között megfordultak, nem csak kedves emlékeknek az impresszióit vitték haza, hanem igenis megismerték szaktársaink egy müveit nemzetnek magas kultúráját, gazdag iparművészeiét és kereskedelmi viszonyait, melyek első helyen állnak a világon. Tehát mi magyar fodrászok sokat tapasztalhattunk, tanultunk a bajor fővárosban, különösen a gazdag és kifejlett fodrász iparágról, alkalmunk volt meggyőződni magas színvonaláról, továbbá a fodrászok üzleti szelleméről, mely arra van alapítva, hogy éljek én is, de éljen más is.Mi részünkről igenis felfogjuk használni az alkalmat, hogy az országba elhintsük azokat az eszméket, a melyeket kint megtanultunk ismerni, melyből szaktársainknak jövője és boldogulása biztosittatik.A bajorországi borbély és fodrász szövetség vezetőinek hálás köszönettel tartozunk azért is, hogy különösen minket magyarokat előzékeny szimpátiával kitüntettek. Jönni fog idő, hogy a bajor vendégszeretetet igazi magyaros vendégszeretettel fogjuk viszonozni.A müncheni fodrász napokról szóló tudósítást az alábbiakban közöljük :A magyarországi fodrászok Wienben gyűltek össze, névszerint, kik Magyarországról jelen voltak, a következők : Gottschall János Szeged, Szeidl Ferenc és Béres Mihály Kassa, Fritsch és neje Budapest, JetiebJ. Budapest, ifj. Pásztori 1. Budapest, Skalaud István

: Budapest, Bányász Henrik és neje Arad, Reiter János Budapest, Editen'Ferenc Budapest; Neimann Ferenc és Német Nándor Pozsony, König Károly, a Fodrászok Lapja szerkesztője Marosvásárhely, hogy a Wienből induló osztrák szaktársaknak rendelkezésére álló külön gyorsvonatával induló osztrák szaktársakhoz csatlakozzanak. Az indulás Wienből julius 28-án déli egy órakor történt. Ezen külön gyorsvonaton kizárólag csak fodrászok utaztak, melynek száma meghaladta a négyszázat. Az utazást kellemessé tette a wieni fodrászok Orchester klubjának tagjai, kik a tágas ,,Pulm an“ kocsikban kedves zeneszámokat adtak e lő ; a mi nagyon kedélyessé tette az utazást.A bajorországi Landesverbandes dér Bader Fri- seure und Periickenmacher elnöke, Kari Niehoff és még többen bajor szaktársak előnkbe( utaztak az osztrákbajor határszélig, Salzburgba, hogy üdvözöljék az osztrák és magyar kollegáit, továbbá az elszállásolásra való előintézkedést megtegyék.Az osztrák és magyar fodrász szaktársakat vivő gyorsvonat éjjel 12 órakor szaladt be az óriási nagy müncheni pályaudvarra, hol a müncheni fodrászok nevében G . Bauer szép szavakkal üdvözölte az osztrák és magyar szaktársakat és a wieni testvéregyesületet. W. Wolf, a Wiener fodrász egyesület elnöke megkö- köszönte a szívélyes fogadtatást. Továbbá a müncheni és wieni fodrász dalárda kölcsönös énekszámaival üdvözölték egymást Azután a szállást elrendező bizottság lépett akcióba, kik fáradságot nem kiméivé, minden vendégszaktársat teljes megelégedésére szállásoltak el.
A nemzetközi fodrászkiállitás megnyitása.Julius 29-én, hétfőn délelőtt az óriási nagy „Schraunen" termeiben nyitották meg a fodrász kiállítást Ugyanitt tartották meg a bajor és német fodrász szövetségek nagygyűléseit, továbbá a nemzetközi fodrászkongresszust. Ezen alkalommal a tanácskozási terem az országok külömböző színeivel volt feldiszitve.A kiállítás hivatalos megnyitását jelezte, a müncheni és wieni fodrász dalárda által előadott Die Éhre Gottes cimti énekszám, melyet a szaktársak áhítattal hallgattak végig. Az előadott szép ének szám
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m ilólim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiitititiiim iiiin iiiim iiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiim m im m iiim iiii iimiiHiiiiiiiiHmniiiimiiiiiiiimiHiiiiiiiim im mmmiM im iimimiiiiiiiiiimm iiiHiiiMiM Mmiután felállott a pódiumra W. Wolf (Wien), ki melegen üdvözli a külömböző országokkól kiküldött szaktársakat és a München városa szaktársait, kik igazi testvéries vendégszeretettel fogadták az idegen kollégákat. Utána a bajor kormány hivatalos képviselője, báró Lutz üdvözli a kormány nevében az idegen ország szaktársait, és a kiállítást megnyitódnak mondja ki. Dr. Merkt München város képviseletében üdvözli a szaktársakat, és örömének ad kifejezést, hogy bepillanthat a szép fodrász iparba. Reméli, hogy ezen nagy napok szaktársainknak meghozzák a gyümölcsét. Kari Niehoff a bajorországi fodrász szövetségnek elnöke üdvözli a kormány és München városának megjelent képviselőit, továbbá a fodrász napok legmagasabb védnökét, Prinzregenten Luitpold von Bayernt, három Hoch kiállítással üdvözli.A „Hoch“ elhangzása után Gustáv Sattelmaier karnagy vezetése alatt az egyesült fodrász dalárda egy nieder lándische Dankgebetet adott elő gyönyörű öszhangba Ezzel megkezdődött a kiállítás megtekintése. A bajor kormány és München város hivatalos képviselői, legnagyobb elragadtatással voltak a látottak felett és egyes kiállítónak gratulált a szép munkájáért. Többek között a bajor kormány hivatalos képviselőjének megtetszett Carl Heinemann müncheni fodrász által kiállított hajmunkái közül gyönyörű babán egy kórtörténelmi frizura, melyet Heinemannál lévő egy budapesti magyar fodrász segéd készített. A nemzetközi fodrász és szakcikkek kiállítása három nagy terembe vannak elhelyezve.A gyönyörűen elrendezett kiállítás nem csak szaktársainknak nyújtott szép élvezetet, hanem a lai

kus, nem szakértő hölgyeket is érdekelte a szépen sikerült fodrász kiállítás, a mely a kiállítás főrendezőjének, G . Bősl-nek az érdeme.Különben az egyes és megragadott kiállított tárgyak ismertetésére jövő számunkba rá fogunk térni.
Közgyűlés.A nemzetközi fodrász kiállítás megnyitása után 10 órakor következett ugyanott külön terembe a 41 Verbandstages des Bundes deitsche Barbier, Friseur und Perüchen macher innungnak a közgyűlése, a melynek napirendje 52 pontból állott.Az első nap az egyesület beliigyei lettek tárgyalva. Ezen egyesületnek 23.000 fodrász szaktárs tagja van. A közgyűlés első pontjának napirendjénél a müncheni fodrász egyesület elnöke, Bősl és Kari Niehoff a bajor fodrász szövetségének elnöke üdvözli a megjelent kiküldött szaktársak'at.A napirend 10 pontjánál, az üzleti rendnél folytattak hosszabb tanácskozást, melynek előadója Jáger (Magdeburg) Fiiess (Hanover) Miet/ie (Dresda) szólották hozzá. Igen érdekes volt a napirend 11 pontja, állásfoglalás a háziipart űző nők ellen, melynek előadója Brandt (Berlin) beszél, ki előadja, hogy mily káros hatással van iparunknál a háziiparnak minősített női fodrászat. Mégsem járja, hogy a nőknek más mértékkel mérjék a törvényt, hanem igenis a kormány gondoskodjék arról, hogy amint a férfiaknál megkövetelik a törvényes kiképzési időt és mesteri vizsgát, hasson oda a kormány, hogy szorittassanak a fodrásznők is arra, amelyre a férfiak is kötelezve vannak. 

Griitzmann (Berlin) ajánlja, hogy ezen anomáliák meg. szüntetésére az összes fodrász-szövetségek kéréssé kA  milliomos fodrász.— Angolból. —Az esküvő még azon a héten megtörtént.A bányászok nagy örömünnepélyt rendeztek Walden és neje, Alice tiszteletére.Mert Waldcnt végtelen nagy tisztelettel és szere tettel vették körül a munkások és más alkalmazottai.Rendkívül humánus és barátságos modorával megnyerte a sziveket mindenfelé.A szerencse most már kettőzve ragyogtatta a maga fényes csillagát.Alice szorgalmas támasza volt férjének minden munkájában.A ragyogó szépségű nő mindenütt ott volt, ahol a férje dolgát csak egy lépéssel is előre lehetett vinni.Így nem lehet csodálkozni, hogy a gyarapodás fokozott mértékben növekedett. FIárom év múlva Waldent is a kaliforniai milliomosok közt emlegették.Fodrász-üzletét utolsó pillanatáig saját neve alatt vezette és nem szégyelte soha iparos származását- Még akkor is büszkén emlegette, hogy mily szerény viszonyok közt töltötte ifjúságát, mikor államférfiakkal és fejedelmekkel volt dolga.

Kalifornia vidékén köztiszteletben állott a Waldennév. Ezt nagy mértékű jótékonysága által érdemelte meg.Szán Franciscóban nagy népkönyvtárt állított fel saját költségén. Csak az épület maga belekerült 100 ezer dollárba.Ezenkívül még számtalan más közcélú intézményt létesített a derék fodrász.A népkönyvtárt összekötötte munkás olvasótermekkel, a hol a nap bármely szakában a legújabb hírlapok és könyvek álltak az olvasó közönség rendelkezésére.Azonban legszebb alkotása a fodrász menhely volt, a mely nagy épület a munkaképtelen és elaggott fodrász mesterek számára volt berendezve.Itt állandó menedéket találtak a fodrászok özvegyei és árvái is.Az egész munkásvilág hálával és tisztelettel em legette Walden nevét. De leginkább a fodrászok magasztalták Walden nagylelkűségét. Hiszen az övék volt leginkább és az övék maradt utolsó leheletükig.A tisztelet megnyilvánulása volt az, hogy a san- franciscoi népparlament képviselőjének is megválasztották Waldent az ő hálás hívei.(Vége.)



16. szám. FODRÁSZOK LAPjA 3. oldal.iiM iiiH iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiiimi mi min niiiiiiiiiii mii mm iiiiiii n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii m iiiiim m iiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiim im m im m im m iiiiiiiiM iiiiiiiiiiiH im iiiiiimeg az iparkamarákat, hogy ezen sérelmüket mielőbb rendezzék.A napirendnek még igen érdekes pontja volt a nem képesített katonai borbélyok elleni állásfoglalás, akik nagyon sok károkat okoznak a nagy áldozatok árán fentartott borbély-üzlet tulajdonosoknak. Tudniillik a katonai kaszárnyákban nem képesített, illetőleg kontár borbélyok dolgoznak, olcsón borotválnak és hajat nyírnak. Ezen sérelem ellen felterjesztést tettek a hadügyminiszter úrhoz, ki megígérte, hogy orvosolni fogja a borbélyok sérelmeit.
Délután.Hétfőn délután találkozása volt a szaktársaknak Sendlingertorplatzon, honnan külön villanyos vonat vitte a szaktársakat a müncheni Zohlogische (állatkert) megtekintésére. Ezen nem mindennapi látványosság igen lekötötte szaktársainknak figyelmét.

Este ismerkedési estély.Hétfőn este 7 órakor a Therezzienhöhén a „Haker kellerbe“ ismerkedési estély volt, melyen körülbelül 2000 voltak jelen, köztük hölgyek is. Az estélyt a ,,Wiener orchesterklub“ zenekara nyitotta meg „Frisch auf" ciniii indulóval, amelyet végén élénk tetszés és tapsvihar követett, úgy, hogy megkellett ismételni az indulót.Minden egyes zeneszámot művésziesen adtak elő. A zenekar vezetője, a magyarországról Wienbe letelepedett Hippe Jakab szaktársunk, kinek érdeme a szép összjátéknak való betanítása. Hipp még igen jól beszéli a magyar nyelvet, ami nekünk kétszeres élvezetet nyújtott. Vacsora közben Kari Niehoff, a bajor fodrászok szövetségének elnöke a pódiumról üdvözölte a vendégeket, továbbá méltatta a bajornémet barátságot és „Hochot" mond mindazokra, kik németül beszélnek, gondolkoznak és éreznek. Utána Fritsch V. budapesti szaktárs német nyelven szép szavakban üdvözli a magyarországi szaktársak nevében a nemzetközi fodrász-kongresszus tagjait és a bajor szaktársakat. Mint mondja, mi magyarországi fodrászok és borbélyok részt óhajtunk kívánni venni azon küzdelemben, amelyben a müveit államok szaktársai az utat megjelölték, melynek jelszava csak előre. Végül a kollegiálitási szeretet szimpátiájának jeléül egy Hochot kiált a bajorokra. Frisch szavait általános Hocli és éljenzés fogadta.Az ízletes bajor sör élvezete között a müncheni és wieni fodrászok dalárdája szép énekszámokat adtak elő felváltva a wieni fodrász zenekar szép összjáté- kával. Ezután következett egy szép alegorikus kép a színpad, közepén a bajor király szobrával díszítve, egy gyönyörű prologot adott elő zenekisérettel Josef Dór,

egy müncheni színház művésze. A szépen előadott prologban, a melyben üdvözletét tolmácsolja az idegen országok szaktársainak, áltatános tetszést keltett.Ezek után a müncheni és wieni fodrász dalárdák diszzászlójukat a kollegiális szeretet jeléül kölcsönösen szép szalaggal felékesitették szép szavak kíséretében.Az ismerkedési estély igazán impozáns volt. Örökre felejthetetlenné tette a bajor és idegen országok- beli szaktársakkal való ismerkedését, amely elhúzódott éjfélig.
J ulius 30. kedden,Délelőtt 9 órakor a fodrász kiállítás megtekintésének folytatása. Utána villásreggeli volt a Königl. Hofbrauhaus átelenében levő Plazi resturantban, hol valódi bajor ének és zeneszámokat adtak elő férfi és nőkből álló bajor népzenekar. Délután 1 óra 15 perckor vette kezdetét az első kirándulás a gyönyörű regényes Amsere, hova másfélórai vonattal való utazással értünk el, ekkor következett a haddel-hadd. M ajdnem 800 méter magasságú hegyet másztunk meg, mig felértünk a híres amsei kolostorhoz, honnan gyönyörű kilátás nyílik az Amsere és alpesektől körülhatárolt völgybe. Az itteni tartózkodást kedélyessé tette a kolostor restaurantjának kitűnő bajor söre és a kitűnő uzsonnája, a mely egyenkint alig került egy márkába, beleszámítva 4 liter sört is.Itt is az egyesült fodrász dalárdák szép énekszámokat adtak elő. Mi, magyarok a kedves nemzeti dalunkat, Hazádnak rendületlenül légy hive ó magyar elénekelve, búcsút mondva a barátoknak, vígan utaztunk vissza Münchenbe.(Lapunk jövő számában folytatjuk.)

A  F O D R Á S Z O K  L A P JA
minden 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 hir

detésnek mindig eredménye van.

3/8 sz. I 
K 4‘40

A világhírű angol „CORVIN11 borotva
egyedül Boros Mórnál kapható Kolozsvárt

első erdélyi bajuszkötő és fodrászati cikkek üzletében.
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIiiIIIiiiiiiiiiiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiIH|iii"  mim miiFodrász hírek az országban.— M a gya r fod rász diad ala . A müncheni nemzetközi uri-dij fésülésen első és második dijat Wien- ben letelepedett szaktársunk Martin Czibesz, a Wieni szakiskola tanára nyerte el. Szerkesztőnknek volt alkalma Czibesz szaktárssal beszélgetni, ki még igen jól beszéli a magyar nyelvet és büszke az ő magyar voltára. Czibesz számtalan első dijat nyert meg, azonkívül nyertese Champion dér Wiener Friseure díjnak. Gratulálunk az öreg Gruber István aradi fodrász mesternek, hiszen Czibesznek tanító mestere volt Gruber bátyánk. Különben Czibesz szaktárs igen hálásan emlékezett meg Münchenben a jó tanító mesteréről, — a jó Gruber bácsit nem tudja soha sem elfelejteni.— Hymen hir. Horváth János szaktársunk Eperjesen eljegyezte Stalmach Károly bájos leányát 
Zsuzsikát.— Fodrászok L a p ja  kitüntetése. A nemzetközi fodrász kongreszussal kapcsolatban, Luipold bajor király ő felsége legmagasabb védnöksége alatt megtartott nemzetközi fodrász kiállításon a Fodrászok Lapja Marosvásárhelyt nagy ezüst éremmel lett kitüntetve.— Szaktanfolyam  a női fod rászatb an . Ifjb 
Kornafy Károly női fodrász Székesfehérvárt tudatja, hogy a tanuló szaktársak részére 14 napi tanfolyamát megnyitotta. Tandíj 60 korona. Jelentkezhetni lehet bármikor.M arosvásárhely. Az itteni fodrászegyesület aug. hó 9-én a Függetlenségi Kör tanácstermében Kőnig Károly szal<társ elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott. A gyűlés napirendje az alapszabályok kibővítése volt, tudniillik Peclia szaktárs egy humánus indítványt terjesztett elő, amely szerint a szaktársak és nejük halál esetén kapjanak 100 koronát temetkezési célra. Az indítványt egyhangúlag elfogadták. Heszke szaktárs a Szent István napi zárásra tett indítványt, hogy egész nap zárva legyenek a fodrász üzletek, szintén egyhangúlag elfogadták. A gyűlés végén Kőnig szaktárs szabad előadást tartott a külföldi útja élményeiről.A M agya rországi borbély és fodrász segé dek szakegylete egyesületi helyisége folyó év szeptember 1-től VII. Akáczfa-utca 38. sz. alá helyeztetett át. Az egyesület ez időtől kezdve, úgy helybeli, minta vidéki munkaközvetítés rendszeressé és könnyebbé tétele céljából újjá szervezte közvetítési osztályát. Az egyesület vezetősége a közvetítés lebonyolításával Mancz András szaktársat bízta meg, akinek e téren több éven át szerzett tapasztalatai biztosítékot nyuj a- nak a közvetítési igények kielégítésére. Ez utón is felhívjuk a t. munkadó urakat, hogy segéd változás esetén sziveskedjenek közvetítési osztályunkat felkeresni, amely mindenkor a legmegfelelőbb munkást s a leggyorsabban fogja közvetíteni. A Magyarországi borbély és fodrász segédek szakegylete vezetősége.— H alálo zás. Gulyás Endre 38 éves tehetséges volt marosvásárhelyi önálló fodrász mester, később Budapesten szervírozott mint segéd, rövid betegeskedése után Budapesten az Irgalmasak kórházában meghalt.

M aradunk az 5 krajcárn ál. Július 26 án gyűltek össze a vajdahunyadi fodrászok, hogy egységes, jobb és a mai nehéz viszonyoknak megfelelő árat szabjanak meg a munkájokért. A hét mester közül ötön ugyancsak agitáltak az olcsó munkabér ellen, kü • Ionosén pedig az öt krajcáros borotválást óhajtották a múlt század emlékei közé tenni. De mint minden haladásnak megvannak a magok , .kerékkötői", úgy ezt az értekezletet is lehetetlenné tették Valter Andor és Brenyey Ábel kollegánk azzal, hogy ők továbbra is ragaszkodnak az ötkrajcáros borotváláshoz. A düh és a szégyenpirjától elöntött arccal mentek szét a kollegák Csak egy átok maradt rajtok, hogy , ,Maradjunk csak az öt krajcárnál", mert két ember fejére igen erősen rászorult a ,,vaskalap".— M eglopták az o rszá gos fodrász áru sző vetkezetet. Lapunknak Budapestről Írják, hogy a fodrász ipartestület helyiségében lévő fodrász áruraktárt megdézsmálták. Sok Pollárt, kést, fésűket, különféle dolgokat vittek el. melyből igen sok fővárosi mester vett és akiktől a tárgyak nagy részét már össze is szedték. A tettesnek már nyomába vannak.Szaktárs-urak köréből.
(Az alábbi cikkért a beküldő felelős.)Tisztelt szaktárs uraknak kötelességemnek tartom becses tudomásukra adni, hogy nagyon jól őrizkedjenek a Kiskunfélegyházi születésű Kiss István nevű borbély-segédtől, már annál is inkább, mivel nálam többször lopott és szó nélkül megszökött folyó hó4-én délután dacára annak, hogy még 20 koronán felül tartozik. A szökése alkalmával ellopott még a jelenlegi segédemtől egy borotvát, a mosónőnek hátra maradt adóssággal é s 1 még talán több is ki fog derülni. A nagy1 szálloda ablakait beverte, mivel nem akart egyet vele egyetérteni a szobaasszony. A vendégeknek pedig azt mondta jó kést csak az kap, aki ad jó borravalót, ha pedig egy vendég bejött az üzletben, kicsit spicessen azt mondja neki, nó büdös paraszt már bepálinkáztál, gondolván azt. hogy tót ajkú létére nem fogja majd a vendég azt megérteni, de bizony nagyon is megértette a vendég és jött, aminek kellett jönnie. Megjegyzem azonban szaktárs-urak, még csak 19 éves a nevezett segéd és máris ennyire rafinált. Kiilömben én megtettem ellene a feljelentést és majd viselje el a következményét. Szaktárs-urak jól könyveljék el ennek a híres segédnek a nevét.Merény. 1912. aug. 6.

Csizrnár András 
fodrász.Felhívom a tisztelt kartársak becses ügyeimét egy Szépi János nevű fodrász-segédre, aki jelenleg Máramarosszigeten tartózkodik és aki a munkakönyvére felvesz pénzt, sem nem ir többé, sem a pénzt vissza nem adja, sőt a munkakönyvét sem veszi át. Ennek az embernek többé fel ne üljenek.(RózsahegyJ Sztollák László
fodrász.
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Hallgatás arany. Egy fodrász egyesület beszédes szónoka ezt mondta egy másik társának, a kivel éreztetni akarta fölényét:—■ Ön még nem beszélt a mi gyűlésünkön. A száját még sohasem nyitotta fel.— Bocsánat, kedves kollega, — felelt udvariasan a megpirított, — én igenis, kinyitottam egy párszor a számat, a mikor Ön beszélt. Néhányszor jót ásítottam.
Sóhajtás V e n d é g :  A fodrász mester újra beteg ? A múltkor mondta, hogy sok baja van a fülével.I n a s :  Igen, az én fülemmel.
Kedves feleség. V e n d é g :  Önnek valóban kedves felesége van fodrász ur.F o d r á s z :  Igen, itt kedves, de nézze meg otthon.
Kellemetlen. F o d r á s z :  Hát segéd ur, magát azonnal felfogadta az én szaktársam, mihelyt megtudta, hogy nálam szolgált?S e g é d :  Bizony azt mondta, a mikor megtudta, hogy 3 évig kibírtam az ön üzletében, hogy ez a lég jobb ajánlat:
Ez is mulatság. Mikor fürdőn voltam, rém rossz idő járt, mindig esett.— Hát akkor mivel töltötted az időt ?— Minden nap kétszer megborotválkoztam.
Mégis igaza volt. Két fodrász barát beszélgetett a múlt küzdelmeiről.

— Én ezelőtt 40 évvel egy krajcár nélkül a zsebembe érkeztem meg Bécsbe.A másik ezt mondá :— Nekem még nadrágom se volt. Ruhátlan fogtam az élethez ezelőtt 50 évvel.— Ugyan, hány éves most?— Hát 51 vagyok.— Akkor elhiszem.
Kerestetnek.

T. olvasóinkat kérjük, hogy az alább keresett Cimeknek 
hollétét — kartársi szívességből — a megtudni óhajtókkal egy 
levelezőlapon közöljék.Balogh Sándor fodrász segéd hollétét kéri tudatni Csernai János Erzsébetváros, Erdély. — Lakner István hollétét kéri Szokoly-cég, Hátszeg.

Szerkesztői üzenet.Több szaktárs urnák. A beküldött és kimaradt közlemények lapunk legközelebbi számában közölve lesznek.
— Fodrászok L ap ja . Budapesten egyes 

számonként 30 fillérért kaphatók Gáspár Test
vérek Erzsébet körut 44. alatti fodrász cikkek 
nagyáruházában.

Fixavon
Hátrány-hajápolás

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

Tanács fodrász segéd urak részére.Fiatal fodrász segéd legerősebb fegyvere az előzékenység.Minden vendég érezze úgy magát, mintha ő volna a legkedvesebb.Minden vendéget úgy kell kiszolgálni, hogy a borbély üzletnek állandó vendégévé váljon.Segéd urak úgy szervírozzák ki a vendéget, mint a hogy saját magát szeretné, hogy kiszolgálják.
Fodrász segéd legyen barátságos, türelmes, udvarias, előzékeny, de azért kedvessége ne lássék beta- nultnak, Üzletszerűnek.Ha fodrász segéd önálló akar lenni, többet ér egy régi üzletet megvenni és arra nagy súlyt fektetni, mint egy uj üzletet megnyitni, a hol még vendég nincs.
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iiH iiiiu iHm iiiiiiiiim nuiiiim Hnnim inn im im iu iim uiiinm in in iiiim iiiiiim im iiiiiiH iiiM inH in im iiiH im iiiiiH iiiHelyközvetitési rovat a Fodrászok Lapjával
Az »Üres helyek* ós »Helyet keresők* hirdetési rovata elő
fizetőinknek 40 fillér, nem előfizető mesterek 1 koronát fizetnek, 
továbbá nem előfizető segédek és tanoncok 40 fillért fizetncK, 

mely posta bélyegbe előre beküldendő.

— 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 
Kiadóhivatala Marosvásárhelytt.

Helyet keresők.19 éves szolid borbély segéd alkalmazást keres szeptember hó 2-ra. Úti költséget könyve ellenében kér. Cime „Duna" jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.Egy 20 éves jó munkás borbély-segéd keres folyó hó 26-ra egy úri vendégektől látogatott üzletben alkalmazást, bármelyik vidéki nagyobb városban. Szives megkeresést kér Bozsi Árpád fodrász-segéd Csíkszereda Hargita-utca.Idősebb úri kiszolgáló fodrász-segéd ajánlja magát azonnali belépésre, de csakis elsőrangú üzletben. Szives megkeresést kér Lakner István Suga- taghi János cégnél Máramarossziget.20 éves fodrász-segéd perfekt úri kiszolgáló keres azonnali belépésre elsőrendű üzletben alkalmazást. Elmegy bármilyen vidékre. Czakó Béla Szentes Zrínyi u. 19.19 éves fodrász-segéd keres augusztus 22 re alkalmazást nagyobb vidéki városban, esetleg klimatikus helyre, beszél németül, magyarul. Könyve elle nében úti költséget kér Stolizenberger Ferenc segéd Komárom Jókay ut 4. szám.19 éves fodrász-segéd keres jobb üzletben alkalmazást. Érti keveset a hajmunkát is. Olyan hely előnybe részesül, hol a német nyelvet elsajátíthatom. Ficser János Székelykeresztur Főtér.19 éves jó megjelenésű borbély-segéd állandó alkalmazást. Szives ajánlatokat Rosenfeld Aladár Nagybánya Kispénzverő-u.Most szabadult fodrász-segéd keres oly üzletben alkalmazást, ahol magát a munkában jobban kiképezheti. Beléphet azonnal. Vakarcs Emil Ujfehértó (Szabolcs-m.)20 éves józan életű borbély-segéd keres augusztus 24 re alkalmazást. Szives megkereséseket kér fizetés és mellékkereset megjelölésével Virág János Szolnok (Szapáry-ut 3. szám.)19 éves intelligens úri kiszolgáló fodrász-segéd keres nagyobb vidéki városban egy jó meneteli! fodrász-üzletben alkalmazást, azonnali, vagy későbbi belépésre. Szives ajánlatokat kér Fekete János fodrász-segéd Kisvárda Deák Ferenc utca 1. szám.19 éves úri kiszolgáló fodrász segéd keres jobb üzletben alkalmazást augusztus 22-re. Szives megkeresést kér fizetés megjelölésével Kiss Ferenc Bács- gyulafalva.27 éves nős, intelligens, igazi úri gyors kiszolgáló fodrászsegéd csakis úri és erős üzletekben pályázik. Mindennemű hajmunkákat végez. Kérem a fizetést és a mellékkeresetet megjelölni. Cim Mejándzsity Milán Vinkler Simon fodrász urnái Szabadka, Kossuth-utca 21. szám.

14 ÉV ÓTA fennálló modernül berendezett biztos megélhetést! fodrász-üzlet betegség miatt eladó. Cime „Biztos Jövő“ jelige alatt megtudható lapunk kiadó- hivatalában.
DUN ÁNTÚLI 6 ezer lakosú városban 10 év óta fennálló elsőrangú fodrász-üzlet, egész uj modern berendezéssel haláleset miatt minden elfogadható árért és feltételért azonnal átadó, ügyes szaktárs rövid időn belül vagyont szerezhet, „ritka alkalom14 jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.
FO D R Á SZ-Ü ZLE T  jómenetelii családi okok miatt eladó. Az üzlet konkurrencia nélkül áll és igen jó alkalmi vétel. Értekezhetni lehet Jászai Lajos Tarpa (Beregmegye.J
KERESEK megvételre egy jobb forgalmú fodrász-üzletet lehetőleg magyar lakta vidéken. Szives megkeresések eladó feltételeivel kéri Bagi István Jászladány.
DU N ÁN TÚ L egy nagy községben járási székhellyel egy jó forgalmú fodrász üzlet családi okok miatt eladó. Cime „Dunántúl44 jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.
SZILÁ GY M E GY É B E N , jó virágzó községben fodrász üzlet eladó. Évi bevétel 2000 korona Évi lakbér 140 korona. Az üzlet kipróbálható. Az üzlet ára 700 korona. Lakberendezés is átvehető. Cime „Szilágyság" jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.
SZ A IM Á R O N , a Deák-tér legforgalmasabb helyén a Pannónia és a Gróf Károlyi szálloda között 5—600 korona bevétellel 1000 korona boltbér, más vállalat miatt eladó azonnal. Schuszter Gyula Szatmár, Főtér.
NAGYVÁRAD ON  fodrászüzlet 240 korona boltbér, 300 korona havi bevétellel. Továbbá Nagyvárad melletti nagy községben piacon, 120 korona boltbér, 180 kor. havi bevétellel. Bármelyiket potom berendezési áron eladom. Akár részletfizetésre is. Cim Nyemzó Demeter Nagyvárad, Szentanna utca 4,
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Üres helyek.Egy ügyes és jó munkás borbélysegéd felvétetik. Fizetés 30 korona, reggeli, ebéd, lakás. Kovács Lajos Hatvan.22—25 éves borbélysegéd, ki jobb üzletekben szervírozott, azonnali vagy legkésőbb e hó 18-ig felvétetik. Fizetés 60 korona. Fix és jó mellékes. Csak állandó, szolid ember ajánlatát kérem. Huska Károly Miskolc, Széchenyi-utca 80, Royal-szálló mellett.Azonnali belépésre és állandó alkalmazásra keresek egész fiatal, szolid borbély segédet, ki csak mostanában szabadult fel. Nem baj, ha szakmájában még gyenge. Nálam lesz alkalma jobban kiképezni magát. Csizmár András Merény, Szepesin.Keresek 17 vagy 18-iki belépésre egy 18—20 év körüli jó munkás borbély segédet 28 K, reggeli, ebéd, lakás nélküli fizetés mellett, költséget vissza nem téritek Csakis állandó kondícióra reflektálok adják be ajánlatukat és a kik az üzlet tisztántartását magukra vállalják, előnyben, ki razolozni tud. Tapfer Albert fodrász, Nagyvárad. Kossuth Lajos-u. 15. szám. Sürgöny-ajánlat előnyben.Elsőrangú ügyes fodrász segéd, ki szintén elsőrangú üzletekben dolgozott, felvétetik. 60 K fix, fél- évenkint 10 K javítás. Eladásbői 10'V0, nagyon jó mellékes. Útiköltség hat hónap után megtérítve. Prager Vilmos Kaposvár.Állandó alkalmazásra keresek egv egész fiatal és egy idősebb borbély segcdet. Fzetek 14-től 30 K-ig vacsora nélkül. És 2 percentet is adok megfelelő munkásnak. Szabadíts Jenő Dévaványa, Fő-utca.Fiatal borbély segéd azonnali belépésre, vagy 2 hét múlva is, felvétetik. Fizetés 16—20 K reggeli, ebéd, lakás. Míiller József Dombóvár.1 9 -  20 éves borbély segéd, úri kiszolgáló, ki a finomabb úri kiszolgálásban jártas, felvétetik, csakis olyan ajánlkozzék, ki állandó alkalmazásra reflektál. Petz Jakab Sepsiszentgyörgy.Egy ügyes fodrász segéd beléphet azonnal, csak szolid és jó megjelenésű legyen. Fizetés 56—60 K és lakás. Sztollár László fodrász, Rózsahegy. Király-utca.Két 19 éven felüli borbély segéd felvétetik azonnal. Fizetés érdem szerint. Sürgöny-ajánlat előnyben. Varga Benedek Marosvásárhely, Sándor János-utca.Keresek egy komoly, jó munkás fiatal segédet, a ki tud németül, előnybe részesül, fizetés előre történő megállapodásra kb. 3 0 -4 0  K. Boschanski István, Nyustya, Gömörm.20— 24 éves szolid, jó munkás borbély segéd állandó alkalmazást nyerhet i azonnal. Fizetés 28 K. Esetleg 56—60 K fix. Adler Márton Miskolc, Szentpéteri kapu is . szám.20—25 éves szolid, jó munkás borbély segéd augusztus 20-ra kondíciót nyerhet. Fizetés 30—32 K, reggeli, ebéd, uzsonna és lakás, szép mellékes, ha szorgalmas, még többre is viheti, csakis oly segéd ajánlkozzék, a ki állandó kondícióra reflektál, ajánla tok nyelvbirása megjelölésével kéretik. Cim Pokorny Miklós fodrász, Zsolna, Trencsénm.
Minden kartárs tartsa 
gének terjeszteni szaklapnnkat

Egy jó munkás borbély segéd állandó alkalmazásra felvétetik, fizetés havi 24 K reggeli, ebéd és lakás. Pikali János Hódmezővásárhely.22—30 év körüli jó munkás borbély segéd akár azonnal, akár 8 nap múlva beléphet Fodor Gusztávhoz, Eperjesre. Feltétel 30 K fizetés reggeli, ebéd és lakás. Igen jó mellékes. Útiköltséget 3 havi ittléte után megfizetem.Keresek egy 19—22 éves jó munkás borbély segédet e hó 10-re való belépésre. Fizetés 2 0 -3 0  K és ellátás. Csakis állandó kondíciót kedvelők írjanak. — Buchmann József fodrász Nagybánya, Hid-utca 2. sz.Keresek egy ügyes, józan életű 25—30 év körüli fodrász segédet, a fő, hogy jó hajvágó legyen és az úri fodrászatban perfekt legyen. Fizetés 52 K fix, rövid időn belül javítás. Jó mellékes. Belépés azonnal. Csakis olyan pályázzon, aki állandó és hosszabb ideig volt egy helyen. Ajánlatok hozzám. Karagyena János fodrász Arad, Boros Béni-tér 3.Egy intelligens jó munkás borbély segédet keresek. Fizetés 24—30 K, 4 K évi kórpotlék, reggeli, ebéd és külön szoba lakásnak. Igen jó mellékes. K ényelmes otthon. Nagy Gyula Torda Főtér.Borbély segéd felvétetik azonnal. Fizetés 26 K, vacsora nélkül és mellékes. Kiss Imre Karcag.Egy 22—28 éves jó munkás fodrász segédet azonnali belépésre keresek. Fizetés 60 K és százalék. Wittmann Ferenc Győr, Baross-ut 25.Fiatal, szolid életű borbély segéd felvétetik azonnal vagy később. Fizetés érdem szerint és teljes ellátás. Krámer Béla Kolozsvár, Boldog u. 51.20—24 éves perfekt jó munkás úri kiszolgáló felvétetik 56 K fizetés és szállás. Jó mellékes. Csakis állandó segédre reflektálok. Jakab Tischler Brassó.Azonnali belépésre keresek egy idősebb és egy egész fiatal borbély segédet, ki a szakmáját jobban el akarja sajátítani. Fizetek 14—30 K-ig ellátással. 20 százalékot megfelelő segédnek. Szaladits Jenő fodrász, Dévaványa, Fő-utca. Szolnokm.20 éven felüli szolid, jó magaviseletü borbély segéd felvétetik. Fizetése 30 K-ig és teljes ellátás, szép mellékes. Kandler Mihály Lonyay telep. Hunyadm.18—20 év körüli fiatal jó munkás és rendszerető fodrász segéd e hó 20-íg beléphet. Fizetés 20 K kezdő fizetés, reggeli, ebéd és lakás. Mellékes 40—50 K közt havonta. Közepes üzletem van. 5 kijáró is lesz. Hajmunka ha van, külön dijaztatik. Könyv ellenében útiköltséget küldök. Gerendássy Sándor fodrász, Jászberény.Fiatal jó munkás fodrász segéd állandó alkalmazásra felvétetik. Fizetése 16 K és teljes ellátás. Cim Árvay István Szatrnár, Kossuth Lajos-u. 22.
Fiatal szolid 19 óven felüli borbély segéd felvé

tetik azonnal, sürgönyajánlat előnybe részesül. Maroschor 
()dün Marosvásárhely.

E g y  nemrég szabadult fel borbély segéd felvéte
tik i s  korona fizetés és teljes ellátás, ö z v . Hácz F o -  
rencnó Nagysurány, Nyitra m.

19 óvon felüli jó munkás segéd felvétetik. F iz e 
tés 28— 32 korona, reggeli, ebéd és szállás. N a g y  
Imre Sepsiszentgyörgy, Erdély.

a Fodrászok Lapjai!



Jó  munkás todrász segéd azonnal felvétetik, fize
tés 30 korona, roggeli, obéd, lakás, jó mellékes. N é
met nyelvet biró előnybe részesül. Hajnal Jó zsef Zsolna.

Cégemnél egy jó munkás borbély segéd állandó 
alkalmazást nyer. Beléphet augusztus 24-ig bármikor. 
Tréger Lajos Nagybánya.

Egész fiatal borbély segéd nem baj ha most 
szabadult is fel azonnal alkalmazást talál ifjb. Lázár 
János Kézdivásárhelyt.

18— 20 éves borbély segéd akár azonnali belé
pésre is felvétetik. Havi fizetés 20 korona, reggeli, 
ebéd és lakás. Bodzsár István Szolnok, Piacz-tér.

22— 26 éves szolid jó munkás ki állandóan sze
ret egy helyt maradni, azonnal felvétetik. Fiksz fizetés 
havi 60 korona, jó mellékes. Fodor József, Sepsi- 
szentgyorgy.

Fiatal borbély segéd felvétetik. Fizetés érdem 
szerint. Bühler Artur Borgóprund, Erdély.

Két jóravaló és jó munkás segédet keresek azon
nali belépésre, esetleg 8 nap alatt. Fizetés 24 korona, 
reggeli, ebéd és lakás, mellékes 70— 90 korona között. 
Kora 20— 26 éves. Tisza István fodrász Szolnok, 
Szappári-utca 3 szám.

Intelligens, jó megjelenésű 24— 28 éves. jó m un
kás fodrász segédet keresek, ki teljesen önállóan dol
gozik. Fizetés 30 korona, reggeli, ebéd és lakás. Jó  
mellékes. Csak olyannak az ajánlatát kérem, ki állandó 
kondícióra reflektál. Tipold Mátyás Szatmár, Attila-u.

Önálló jó munkás segédet keresek fizetés 30 
koronáig, nagyon szép mellékes. Úri vendégektől láto
gatott üzlet. Belépés bármikor szeptember 1-ig. Szabó  
Ödön Székelyudvarhely.

Fiatal jó munkás borbély segéd azonnal felvéte
tik Geier Mátyás Nagyvárad, Kolozsvári-ul 83.

Keresek azonnali belépésre íiatal jó munkás tod
rász segédet. Német nyelv könnyen elsajátítható. 
Rőmischer Reinhold Beszterce.

19— 24 éves szolid jó munkás, jó külsojii bor
bély segéd szeptember 3-ra felvétetik állandó a lkal
mazásra. 24— 30 korona fizetéssel es ellátás vacsora 
nélkül, szép mellékes. Lehoezky Vilm os Léva, Bars m̂

17 — 18 éves szolid fodrász segéd felvétetik. F iz e 
tés 20 korona és teljes ellátás. W anya Ferenc Rim a
szombat, Kossuth-u.

Fiatal borbély segéd azonnal vagy később fel
vétetik. Bekk G yu la Zalaegerszeg.

Keresek egy oly fiatal segédet mely beszél né
metül és magyarul. Fizetés egyezség szerint, jó m el
lékes és teljes ellátás. Jó  családias otthont Hedrik J ó 
zsef Tőketerebes, Zemplén m.

19— 20 éves segéd, ki állás nélkül van azonnal 
beléphet. Fizetés érdem szerint. M anca Demeter Ba- 
lázsíalva.

Kerestetik egy jó munkás borbély segéd augusz
tus 21-re. Fizetés 24 korona és teljes ellátás. Epbinder 
Károly Nyírbátor, Szabolcs m.

17— 18 éves segédet keresek augusztus 20-ra. 
Fizetés érdem szerint és teljes ellátás, mosás. Héten 
egyszer kimenő. Hajmunkát megtanulhatja. Páll Dénes 
Oklánd, Udvarhely m.

E g y  jó munkás fodrász segédet keresek azon
nali belépésre, fizetés 20— 24 korona, reggeli, ebéd, 
lakás. Ifj. B aky Sándor Tab, Som ogy m.

Fiatal jó munkás segéd felvétetik, fizetés 16— 30 
korona, ellátás és mellékes. Stuhlmiiller Antal Szépviz, 
Csik megye.

19— 24 éves úri kiszolgáló segéd azonnal fel
vétetik, fizetés 24 korona és teljes ellátás 3 hóna].) 
után fizetés javítás Állandó segédek kik hosszabb 
ideig szoktak egy helyen dolgozni, előnybe részesülnek. 
Ugyanitt egy fin is tanulónak felvétetik, alkalma van 
a fogtechnikát megtanulni és a német nyelvet. W inter- 
grtin Zsigmond borbély és fogtechnikus M iskolc/, 
U jvilág-u . 17.

E g y  intelligens jó munkás segéd azonnal felvé
tetik fiksz fizetésre, vagy akár teljes ellátásra. Fekete 
Vilmos Csíkszereda, Erdély.

Fiatal borbély segédet keresek azonnali vagy ké
sőbbi belépésre. —  Ugyanitt egy ügyes fiú tanoncnak 
felvétetik, Rigler Lajos II.-M ád , Zemplén megye. Rá- 
kóczy főút 254.

Állandóan dolgozni tudó gyakorlott női fodrász 
segédet keresek azonnali belépésre. Ajánlatokat lehe
tőleg fényképpel, az eddigi , hol működés, és fizetési 
igények megjelölésével, Náder János úri és női fo d 
rász cégnek, Gyulafehérvár.

Kisegítő jó borotváló fodrász segédet keresek, f. 
évi szeptember 10 tol, október 14-ig terjedő katonai 
fegyvergyakorlatom idejére. Csakis olyanoktól kérek 
ajánlatot, kik úri vendégekkel bánni tudnak. Jó l lesz 
díjazva. Csendes János Mezőkövesd, Borsod in.

Fodrászok és borbélyok

Figyelem!
Tisztelettel értesíteni 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 AGYAR ÉL. (Majdnem testvér a francia éllel). A hajvágó ollók, haj- és szakállvágó gépek szintén a technika legújabb vívmányai szernt lesznek köszörülve. Tessék egy próbarendelést tenni s kezeskedem arról, hogy- igényeit kifogom ,\ gljffnri (]nfn| mflköszö-elégiteni. Tisztelettel UIIIUII HIIIÚI riis villa- mos üzemmel N agyszeben. Mindenféle acéláru kapható. Javítás 4 nap alatt.
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Tegyen egy próba rendelést és 
meggyőződik az áru jóságáról 

és olcsóságáról.1 liter 60% 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 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 szilib en ........................ K —.401 üveg aranyharmat h a jsz ő k itő ........................K —.801 üveg hajregenerator 60 fillér. 30 fillér.

A D UN ÁN  T Ú L egy nagy forgalmú szép virágzó városban 20 év óta fennálló egy fő és egy fiók-üzlet azonnal eladó. Cime megtudható „ Balaton" jelige alatt a kiadóhivatalban.
! !  Tegyen próba rendelést! !

ÉS
kér jen reklám plakátota Hevessi J. F.-féle szabadalmazott, s törvényesen védett
lá b iz z a d á s  e l l e n i
találmányról a J É G P O R R Ó L

Megj fo g  g y ő z ő d n i,hogy Jégporom páratlan hatásánál fogva, a közönség szívesen vásárolja mindig s igy viszonteladása könnyű és jövedelmező.
Eladási ár 60 fillér,és 1 koronaSzállítom 40 százalék engedménnyel, utánvéttel, csinos reklám plakáttal. 2 tucat rendelésnél még frankó szál- itást is nyújtok. Kívánatra német szövegű reklámmal, s dobozzal is szolgálok. Cim e: Hevessi J. Fe- 

rencz, Velencze. (Fejér megye).
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B O R O S M Ó R

K o l o z s v á rFerenc József-ut 4
Állandó nagy raktár teljes

fodtágz-iizleli 
berendezőbőla legegyszerűbbtől a legdiszesebbig. mahagóni vagy palisander színre fényezve, fór- nirozott, vagy fehér zománccal bevont fehér íekete, vagy rózsaszín márványlappal 

Rajzzal és költségve 
téssel díjtalanul szol

gálok.
Kedvező fizetési feltételek.Üzlet megkötésre személyesen oda utazok.Hogy a t fodrász urak meggyőződjenek bajuszkötőim kitűnőségéről és legizlésesebb kiviteléről (melyeket csakis t fodrászoknak szállítok, kereskedőknek vagy bazárosoknak nem.)

16 drbm különböző minőségű mintagyüjte- 
ményt K  6'35 frcó  küldök .

Szombathelyi és székesfehérvári

borotváló szappanok
g y á ri árban -

Valódi bagaria fenöszij, egyik oldala bagaria bőr másik oldala elsőrendű heveder legelegánsabb kivitelben re k 
lam á r  K  5.—Állandó nagy raktár az összes fodrászati és kozmetikai cikkekből. Kölni viz, Bajrum , Eau'de chinin ,  valódi 
Heda a rcv iz  1 liter és y2 literes üvegekben, literje K 3.—Legfinomabb kristá ly  brilliantin  dztja K 2.40, 3.00,4.80, kilója J/4 klg.-os üvegekben, minden illatban kg. K 6.—■

Ideal petrol, ideal bajrum, ideal regetale  dztkint K. 14.40.A híres Grensil-féle szájvíz  és fogpor  dztkint K 0.—Felhívom szives figyelmüket az ez időszerint legjobb mi- nóségü „M A R S “  hajvágógépre  3, 5, 7 mm. vágásra tel- jes .n felszerelve K 0.—
,,M A R S “  szakálvágógép legrövidebb vágásra K 7.—Dupla, vastag pyton hajbetit  5% mtr., ilobozónkint minden színben 1 doboz K 6, raóterenkint K 1.25.
Krepp  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.
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12. oldal. FO D R ÁSZU K  LAPJA '<>• szám.
MiiiiiiiiMiiiimmiiiiiiim iiimmiiiiiiiiiiiriifimmiiiiiiiiiiimMiiiiim im iiiiiiiiim imm iiiiiiiiiim iiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiim iim imiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiM iiiimHiiiiiiiiiHiiiitM iHiii'iuJÓ  FO R GA LM Ú , biztos megélhetésit fodrász-üzlet eladó: Kovács Antal Karcag.DÉVÁN, a „Dévai Takarékpénztár*4 épületében, egy egészen újonnan és a legmodernebb stílben berendezett borbély üzlet villarnvilágitással és saját vízvezetékkel ellátva eladó. Az üzlet a piac kellő közepén, a legforgalmasabb helyen, egy nagy szálloda tőszomszédságában fekszik, hol forgalmazhat évi 6—7000 koronát. Évi házbér 800 korona, 6 évi szerződéssel. Megvételi ára 4500 korona. Esetleg ajánlkozhatnak óvadékkal bírók üzletvezetőknek. Cim Mahler Bernát butorraktár Déva, Színházi palota, Székely-u. 11.E G Y JÓ  FO R GA LM Ú  fodrász-üzlet 500 koronáért azonnal eladó, jövedelmez havonta 260 koronától 280 koronáig, az évi házbér 240 korona, kijáró vendég nincs, üzletemet iparos-osztály látogatja és villanyvilágítás. Kondor Sándor fodrász Vay Ádátn ut 50. sz. Nyíregyháza.N AGYVÁRAD O N  „Csillagváros részében44 15 év óta egyedül álló borbély-üzlet elköltözés miatt 800 koronáért azonnal eladó, havi bevétel 230 kor. évi lakbér lakás és vizdijjal együtt 726 kor., köpiilözés és hajmunka is van, külső vendég nincsen, 3 évi szerződés biztosítva, kényelmes és biztos megélhetései üzlet. Értekezhetni Czibula József borbély és fodrász, Bánya-sor 9.

S íi Szahtárs urah becses figyelmébe!Ha Ön vendégének haja közt ilyen ha- molyette hiányokat fedez fel, használja Ön az általam feltalált , , ALBA REGIN“  gyógykivonatot. Kezeskedem a biztos sikerért. Á ra  használati utasítással együtt 
4 korona. Több száz elismerő levél.

KORONAH KÁROLY és FIAcsász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 
Székesfehérvár.

Borbély és fodrász segéd uraknak lapunk 
utján való elhelyezése a legbiztosabb és a leg
alkalmasabb.

Bécsi modellü fodrószszéheh
darabja Z1' boronától feljebb kapható.Az összes fodrászati cikkek, illatszerek, bajuszkötők legolcsóbb bevásárlási forrása.
K E C S K E M É T Y  S Á N D O R

Tem esvár

fodrászkellékek szaküzlet, illatszer és bajuszkötögyár

V  i Iieonz No vakElső villanyerőre berendezett borotva homorú müköszörüldéje W ien (Bécs), Hohenstaufengasse 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 szakáll vágó gépek, körömápolási eszközök stb.


