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Három fontos kérdés.
Szabó Balázs, Szatniár.A mesterek állandó panassza főképp egy idő óta, hogy nem kapni képzett munkást s e panasz ma általános. Ma a segéd urak, tisztelet a kivételnek, nem nagyon törik magukat azon, hogy kiképezzék magukat. A közönségünk pedig mindinkább nagyobb igényeket támaszt, mert a mai kedvező vasúti összeköttetéseknél fogva, beutazzák az egész világot, s igy meggyőződést szereznek iparunk a külföldtől való elmaradottságáról s mi csinálunk áremelést és adunk cserébe rossz munkát, mert rossz munkással jó munkát nem lehet végeztetni, ebből kifolyólag térek most reá a harmadik czikre: „Felhívás a fodrász segédi karhoz" és kérdem Karakás urat, a cikkírót? ha a segédi kar a nemzetközi szociálistákkal szövetkezve, nekiront a munkaadóinak, lesz e akkor jobb munkás a kierőszakolt magasabb munkabér ellenében? Ezt kötve hiszem, mert a tapasztalat azt bizonyítja minden ipari szakmáról, hogy mióta a munkások szakszervezetben vannak, azóta nagyot hanyatlott a munkásokban a munkaszeretet, a tudás és a munkában való kiképzés pedig egyáltalán vissza fejlődött, ma már fehér holló számba megy a jó munkás minden téren, mert nem jó munkáért fizetik a munkást, hanem a szak- szervezetek előírása szerint. De ne feledjük el, hogy a fodrászipar csak lukszus, vagyis olyan szükségleti ipar, amit lukszusból vesznek igénybe az emberek, s ha drága pénzért rossz munkát kapnak, nem lesz csoda, ha jobban elszaparod- nak a borotváló és hajvágó gépek a magán

leiek b en , pedig rossz munkással jó munkát ■ végeztetni nem lehet.A segédi kar tehát ne ott igyekezzen magán segíteni, hogy a nemzetköziekkel pak- táljon, hanem igyekezzen magát szakmájában jól kiképezni és igyekezzen elfoglalt állását híven, odaadással betölteni, úgy aztán teljes bizonyossággal hamarább célt fognak érni, mert a jó munkát és jóravaló segédszemélyzetet mindenki jól fizeti, hiszen ma már egy jó munkás segéd olyan jövedelemre tehet szert, hogy nem cserél sok kissebb üzlettel bíró iparossal, mert bizony van közöttünk igen sok, akinek csak napról-napra való bizonytalan küzdelem az élete.Mit szólna Karakás ur, ha én előhozakodnék a régi rendszerrel, ezelőtt 30 évvel, amikor borravalót alig keresett a segéd, a fizetése is a mainak fele volt s akkor mégis jobb munkásanyagot szolgáltatott és sokkal jobb anyagi viszonyok közt voltak a segédek s a munkaidő reggel 5-től este 9 —11 óráig is tartott, no de erről ma ne beszéljünk, más világ, más emberek vannak ma már, most legnagyobb részt rendezve vannak a munkaviszonyok: reggel 
6-tól este 8-ig, télen 7-től 8-ig.Ne feledjük segéd urak azt sem, hogy iparunk olyan, amelyen mégis könnyű az önállósítás, főként a ma divó hitelviszonyok között s ha valaki jól képzetten önállósítja magát, úgy csak biztosabb a megélhetése, mintha kiképzetlen a szociálizmus karjaiba veti magát s attól várja a jobb jövőt s nem törődik a saját kiképzésével, mert igy válik aztán belőle az igazi proletár. Aztán azt gondolja a segédi kar, hogy jobb viszonyok közé



jut, ha mint szociálista, a munkaadóját teroriz- musa alatt tartja? Nem, a világért sem, jó̂  viszony csak akkor lehet, ha a munkás és munkaadó között teljes összhang és megelégedés létezik, az pedig csak úgy fejlődik ki kölcsönösen, ha a munkás szorgalmas, előzékeny és a munkaadójának mindenben előnyére igyekszik lenni. De a szociálizmus terorjával soha. 
35 éve működöm e páján s azt Iá om, hogy a munkásviszonyok hova-tovább mindig rosz- szabbak s folyton forongásban, változásban vannak, pedig most még csak alig itt-ott érezni a szociálizmus nyomait, munkásaink sorában, hátha még majd egészen oda vetik magukat a szociálizmus karjaiba, előre tudom, hogy jobb nem, hanem csak rosszabb lesz helyzetük.Most pedig visszatérek ismét a vidéki országos borbély- és fodrászszövetség megalakításához és azt hiszem, hogy nem csalatkozom akkor, amikor egy olyan testület vette azt a kezébe, mint a kolozsvári, amelytől a legjobbat várhatjuk, alakítsuk meg tehát az országos borbély- és fodrászszövetséget kolozsvári központtal s alakítsuk meg egyben minden városban a fiókszövetségeket, attól várhatjuk aztán iparunk újból való felvirágzását és korszakos alkotását. Adja Isten, hogy úgy legyen.

— K é re le m - Felkérjük lapunk azon előfizetőn, 
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.

(K) A kiállítás szemlélése között többször jutottak eszembe azon laikusok, kik szakmánktól csak fitymálólag tudnak beszélni. Hát hiszen a mi iparunk csak amolyan mesterség stb, stb. De teringettét, ha egy olyan alak végig tekintene egy olyan kiállítást, mint a müncheni fodrászkiállitás volt, meglenne győződve arról, hogy igenis a fodrász ipar egy számottevő olyan iparág, a mely ügyesség és művészi érzék tekintetében bármely kézmüiparággal vetekedik. A magyarországi szaktársak tudják, hogy milyen nagy értéket képvisel iparunk, de még sajnos, kevesen töre- kednak arra, hogy ezt kiaknázzák. De azért bízok a jövőben, hogy az idő mindent meghoz magáva’ .A magyarországi szaktársaimnak folytatólagos cikksorozatban elfogom mondani a kiállításon való látottakat és impresszióimat. Hiszen érdekelni fogja a t. szaktárs urakat, már azért is, mert a magyar fodrászipar jövő zenéje átalakulást követel. Modernizálódni kell. muszáj bármily áldozatok árán is. Tehát nem lesz érdektelen a müveit külföldi szaktársaknak előhaladott iparát és gazdasági helyzetét bemutatni.A müncheni fodrászkiállitás, amely a „Nemzetközi" jelleget méltán viselhette, mert ezen a kiállításon 150-160 kiállító vett részt — itten képviselve volt Berlin, Drezda, Nürnberg, Hamburg, Dánia, München, Zürich stb. fodrász-cikkek nagy gyárosai. Az óriási nagy termek, amelyek teli voltak kiállított tárgyakkal, majdnem felért nagyságban a Városliget Iparcsarnokával. A kiállított tárgyak ügyesen osztályozva voltak. A hajmunka kiállítás külön csoporto sitva volt és egymagában nagy helyet vett igénybe. Először is a szép hajmunkaiparnál kezdem, mégpedig- len a müncheni fodrászszövetség szakiskolájának kiállított hajmunkáiról, a mely három csoportba volt osztva: 1., II. és 111. évfolyamával. Itt kizárólag a föd-

Szemle a müncheni nemzetközifodrászkiállitáson.

500 fodrász kirándulása.A müncheni nemzetközi fodrásznapokat feledhetetlenné tette a Stahlenbergsehre rendezett kirándulás. Augusztus, 1-én csütörtökön délben a kongresszusi tagok villanyoson, meg autókon szálingóztak ki a müncheni statsbanhofra. Innen külön vonat vitte a szaktársakat a csoda szép tóra, amelyet háromnegyeci- óra alatt értünk el vasúton.A sok esős időjárás között jótékonyan hatott a kedvező időjárás. A vonatról kiszállva, egy kis alaguton áthaladva, elértük a kikötőt, hol a „Bavaria“ szalongőzhajó várta már a kiránduló szaktársakat. Nemsokára elhelyezkedtek a szaktársak és megindult a hajó, amely körülbelül 500 kiránduló fodrászt vitt magával. Ezen tó a „Bedeker" szerint 5 óra járás hosszú és 1 és félóra járás széles.A gyönyörű napsugaras nap festői széppé tette a tavat. A kétfelől körülhatárolt erdőkkel díszelgő ma

gas alpeseket nem győzték szaktársaink csodálni. Fele utunknál a hajó lassabbodni kezdett. A bajor szaktársak figyelmessé tettek a Schloss-Bergre, itten lett öngyilkos II. Lajos bajor király, e szerencsétlen helyen beleszökött a tóba. Emlékéül ezen szerencsétlen helyre egy hatalmas Gotstilü kápolnát állítottak.A hajó tovább haladva nemsokára látható lett a gyönyörű Bismark-emlék, amelyet a bajorok hálából emeltek a lángeszű németek Kossuthjának.A gyönyörű tájékok szemlélése között Béres (kassai) szaktárs felhívja figyelmünket a kitűnő bajor sörre, melyet a hajó restaurantjában mértek ki. A magyar szaktársak itt is eggyütt tartva, külön társaságban é lveztük a hajó fedélzetén éneklő wieni szaktársakat. Közben a mindig kedélyes Frits (Budapest) egy-egy disz- szoriáns hangot ereszt: „A Lieber kinder trinckte“ -áns.Körülbelül 2 órai. gyönyörű hajózás után a hajónk kikötött a Stahlenbergifürdőn. Itten akikötő közvetlen közelében levő „Hotel zűr Post“ terraszára
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rásztanoncok készítményei voltak felhalmozva, hol minden létező hajmunkát lehetett látni az egyszerű haj-tresztől kezdve a legmodernebb kivitelű hajmunkáig. Mondhatom, a legjelentéktelenebb kis darab is kifogástalanul volt elkészítve.Hiába, itten van munkakedv. Egyes darabokat nézegettem. Egy két éves fodrásztanoncnak a munkája került kezembe, egy selyem gazéra (knipfelt) csomózott választék, amely oly precizen volt elkészítve, hogy méltán a legfinomabb szalonparókába lehetne foglalni. A müncheni szakiskola kiállítása mellett méltó helyet foglaltak a többi bajor városok fodrászszövetségeinek iskolái. Würzburg, Nürnberg, Augsburg és Schweinfurti szakiskola növendékeinek produktumai.Továbbá a kiállított bajor fodrászsegédek készítményeinél gyönyörű szép tranzformációkat láttunk. Azonkívül gyönyörű utcai és színházi parókákat, különböző hajmunkáknak való elkészítését, amelyek kifogástalan művészeti érzékre vallanak. Ezektől nem messze külön csoportba sorakoztak a berlini és wieni fodrászegyesület tagjainak a kiállított hajmunkái.(Folyt, köv.)
Kerékkötők.Az aradi kongresszus megtartásával, azt hittük, önérzetre ébrednek szaktársaink és az egészséges összetartásra egyengettük az utat.Azonban nagyon is csalódtunk. Nem ébredtünk fel teljesen: vannak még alvajárók, kik behunyt szem mel járnak fényes nappal, beleütköznek a rendbe, a szabályokba, halomra döntenek jóakaratot, haladást, boldogulást. Nem tudják mi az összetartás, nem érzik mi fáj a köznek, tapogatódzva belezökkennek a kátyúkba és sárral fecskendezik be pályatársaikat, magukkal rántják növekedésnek induló iparunkat.Ki kell magunk közül irtani az ilyen gyomot,

hogy szakmánk virágos kertje ne gazt, hanem kedves virágot, édes gyümölcsöt teremhessen !Állandó rovatot nyitunk lapunk hasábjain a kartársak panaszainak: ismerje meg minden pályatárs közülünk azokat, akik a haladásnak útját állják, boldogulásunknak gáncsot vetnek, az ipari keresetnek tisztaságára homályt boritanak.A megvetésnél más fegyverünk nincsen, ha sűrűn alkalmazzuk, talán ritkábban burjánzik a gaz, a dudva!
Az aradi kongresszus nyomán az aradi mesterek szövetsége is tanácskozott az árszabály dolgában. Az áremelés leglelkesebb híve Zsikits Vladimir volt. A leghangosabb és legkíméletlenebb szónok ő volt. Folyton csak azt hangoztatta, hogy a szaktársak nem tudnak számolni a helyzettel, nem képesek számolni magukkal. A megállapodás nagysokára megtörtént. Körzeteket jelöltek ki s minden egyes szövetségi tag erősen fogadkozott, hogy becsületesen megtartja a megállapodásokat.De a számolni nem tudó szövetségi tagok számadásukat a korcsmáros nélkül csinálták.A nagy számolómester: Zsikits Vladimir tudta, hogy miért kell az árszabályban az árakat felsrófolni. Ö számolt a helyzettel. Jól tudta, hogy sok vendégnek nem kell a 8 koronás ár a mindennapi borotválásnál! Az ilyen halacskákat azután Zsikits ur 7 koronájával magának halászta, amikor a vendég a 8 koronát követelő kollegától elmaradt.Éppen olyan jól számított ő kegyelme a bérletjegyeknél is. Amikor a szövetség a 12 számos 3 koronás jegyeket 10 számra szállította le, ő kardoskodott a legjobban amellett, hogy a 12 számos jegyeket 4 koronára emeljék fel.Itt is ki tudta kalkulálni, hogy ebből szép hasz- nocskája lesz a kollegák rovására.Hiába szólította fel két ízben is levélben, több

mentünk egy barátságos ozsonára. A társaságunk egyik tagja, a magyar alföldi Gottschal rögtön neki feküdt az ánziksz-kártya írásnak. Félig oda pillantok, hát a Gottschal barátunk 10 napi szabadság meg- hoszabbitást is kér Szegedről.Nem mulaszthatom el a magyar fodrászok kiránduló csapatjának bájos hölgytagjáról megemlékezni, a budapesti Fritsné őnagyságáról. Habár bécsi születésű, de igen jól beszéli a magyar szót. Fritsné minden kirándulásunkban részt vett. Bámulatos, soha nem panaszkodott az ut fáradalmairól.Férje, Frits ur előadást tart nagy szakértelemmel az előttünk messze szemközt fekvő alpesi hegycsucsakról. Közben Szeidl kassai kartárs ásít egyet és untalan a Gleichenbergi kúrájára gondol. Valószínű, hogy Kőnig szaktárs is haza gondolt, hogy vájjon pontosan szál- litják-e az elsői számot, közben a litres sörös kancsó- ját nyitva felejtette, és ezt a fürge Fritch észreveszi. Volt aztán erre haddelhadd. A sörös kancsók torony

magasságba emelkedtek egy szent perc alatt. Az asztal- társaság tagjai mind egymásra tették sörös kancsói- kat, amely azt jelentette, a hány kancsó volt egymásra állítva, annyi kancsó sört kelletett volna büntetésből fizetni. De szerencséjére Kőnig szaktársnak, a hajó kürtje jelt adott az indulásra, igy elmaradott a büntetése, mert siettünk a reánk várakozó hajóra. A visz- szautazásnál megjött a kedvük a magyaroknak is. A kedélyessé vált magyar csapat egész utón felváltva ropogós magyar nótákat énekelt. A gyönyörű nap kezdett alkonyodni és sötéten bearanyozta a láthatárt. A hótól borított alpesek a maga nagyszerű szépségükben tündökölni kezdtek. Végre hajónk megállt, köszönt és búcsút mondott ezen fenséges tájnak. Megint külön vonatra ülve visszautaztunk Münchenbe. Ezen emlékezetes kirándulást a „Hakerkellerben“ egy igen kedélyes velencei éj fejezte be. K.



jut, ha mint szociálista, a munkaadóját teroriz- musa alatt tartja? Nem, a világért sem, jó̂  viszony csak akkor lehet, ha a munkás és munkaadó között teljes összhang és megelégedés létezik, az pedig csak úgy fejlődik ki kölcsönösen, ha a munkás szorgalmas, előzékeny és a munkaadójának mindenben előnyére igyekszik lenni. De a szociálizmus terorjával soha. 
35 éve működöm e páján s azt lá om, hogy a munkásviszonyok hova-tovább mindig rosz- szabbak s folyton forongásban, változásban vannak, pedig most még csak alig itt-ott érezni a szociálizmus nyomait, munkásaink sorában, hátha még majd egészen oda vetik magukat a szociálizmus karjaiba, előre tudom, hogy jobb nem, hanem csak rosszabb lesz helyzetük.Most pedig visszatérek ismét a vidéki országos borbély- és fodrászszövetség megalakításához és azt hiszem, hogy nem csalatkozom akkor, amikor egy olyan testület vette azt a kezébe, mint a kolozsvári, amelytől a legjobbat várhatjuk, alakítsuk meg tehát az országos borbély- és fodrászszövetséget kolozsvári központtal s alakítsuk meg egyben minden városban a fiókszövetségeket, attól várhatjuk aztán iparunk újból való felvirágzását és korszakos alkotását. Adja Isten, hogy úgy legyen.

— K é re le m .  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.

(K) A kiállítás szemlélése között többször jutottak eszembe azon laikusok, kik szakmánkról csak fitymálólag tudnak beszélni. Hát hiszen a mi iparunk csak amolyan mesterség stb, stb. De teringettét, ha egy olyan alak végig tekintene egy olyan kiállítást, mint a müncheni fodrászkiállitás volt, meglenne győződve arról, hogy igenis a fodrász ipar egy számottevő olyan iparág, a mely ügyesség és művészi érzék tekintetében bármely kézmüiparággal vetekedik. A magyarországi szaktársak tudják, hogy milyen nagy értéket képvisel iparunk, de még sajnos, kevesen töre- kednak arra, hogy ezt kiaknázzák. De azért bízok a jövőben, hogy az idő mindent meghoz magáva1.A magyarországi szaktársaimnak folytatólagos cikksorozatban elfogom mondani a kiállításon való látottakat és impresszióimat. Hiszen érdekelni fogja a t. szaktárs urakat, már azért is, mert a magyar fodrászipar jövő zenéje átalakulást követel. Modernizálódni kell. muszáj bármily áldozatok árán is. Tehát nem lesz érdektelen a müveit külföldi szaktársaknak előhaladott iparát és gazdasági helyzetét bemutatni.A müncheni fodrászkiállitás, amely a „Nemzetközi" jelleget méltán viselhette, mert ezen a kiállításon 150-160 kiállító vett részt — itten képviselve volt Berlin, Drezda, Nürnberg, Hamburg, Dánia, München, Zürich stb. fodrász-cikkek nagy gyárosai. Az óriási nagy termek, amelyek teli voltak kiállított tárgyakkal, majdnem felért nagyságban a Városliget Iparcsarnokával. A kiállított tárgyak ügyesen osztályozva voltak. A hajmunka kiállítás külön csoporto sitva volt és egymagában nagy helyet vett igénybe. Először is a szép hajmunkaiparnál kezdem, mégpedig- len a müncheni fodrászszövetség szakiskolájának kiállított hajmunkáiról, a mely három csoportba volt osztva: I., II. és III. évfolyamával. Itt kizárólag a föd-

Szemle 3. müncheni nemzetközifodrászkiállitáson.

500 fodrász kirándulása.A müncheni nemzetközi fodrásznapokat feledhetetlenné tette a Stahlenbergsehre rendezett kirándulás. Augusztus, 1-én csütörtökön délben a kongresszusi tagok villanyoson, meg autókon szálingózlak ki a müncheni statsbanhofra. Innen külön vonat vitte a szaktársakat a csoda szép tóra, amelyet háromnegyedóra alatt értünk el vasúton.A sok esős időjárás között jótékonyan hatott a kedvező időjárás. A vonatról kiszállva, egy kis alaguton áthaladva, elértük a kikötőt, hol a „Bavaria“ szalongőzhajó várta már a kiránduló szaktársakat. Nemsokára elhelyezkedtek a szaktársak és megindult a hajó, amely körülbelül 500 kiránduló fodrászt vitt magával. Ezen tó a „BedekerM szerint 5 óra járás hosszú és 1 és félóra járás széles.A gyönyörű napsugaras nap festői széppé tette a tavat. A kétfelől körülhatárolt erdőkkel díszelgő ma

gas alpeseket nem győzték szaktársaink csodálni. Fele utunknál a hajó lassabbodni kezdett. A bajor szaktársak figyelmessé tettek a Schloss-Bergre, itten lett öngyilkos II. Lajos bajor király, e szerencsétlen helyen beleszökött a tóba. Emlékéül ezen szerencsétlen helyre egy hatalmas Gotstilü kápolnát állítottak.A hajó tovább haladva nemsokára látható lett a gyönyörű Bismark-emlék, amelyet a bajorok hálából emeltek a lángeszű németek Kossuthjának.A gyönyörű tájékok szemlélése között Béres (kassai) szaktárs felhívja figyelmünket a kitűnő bajor sörre, melyet a hajó restaurantjában mértek ki. A magyar szaktársak itt is eggyütt tartva, külön társaságban é lveztük a hajó fedélzetén éneklő wieni szaktársakat. Közben a mindig kedélyes Frits (Budapest) egy-egy disz- szoriáns hangot ereszt: „A Lieber kinder trinckte“ -áns.Körülbelül 2 órai. gyönyörű hajózás után a hajónk kikötött a Stahlenbergifürdőn. Itten akikötő közvetlen közelében levő „Hotel zűr Post“ terraszára



18- szám- FODRÁSZOK LAPJA 3. oldaltiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii„llm illll|ll|||||||||im ||.............................................................................................. .rásztanoncok készítményei voltak felhalmozva, hol minden létező hajmunkát lehetett látni az egyszerű haj-tresztől kezdve a legmodernebb kivitelű hajmunkáig. Mondhatom, a legjelentéktelenebb kis darab is kifogástalanul volt elkészítve.Hiába, itten van munkakedv. Egyes darabokat nézegettem. Egy két éves fodrásztanoncnak a munkája került kezembe, egy selyem gazéra (knipfelt) csomózott választék, amely oly precizen volt elkészítve, hogy méltán a legfinomabb szalonparókába lehetne foglalni. A müncheni szakiskola kiállítása mellett méltó helyet foglaltak a többi bajor városok fodrászszövetségeinek iskolái. Würzburg, Nürnberg, Augsburg és Schweinfurti szakiskola növendékeinek produktumai.Továbbá a kiállított bajor fodrászsegédek készítményeinél gyönyörű szép tranzformációkat láttunk. Azonkívül gyönyörű utcai és színházi parókákat, különböző hajmunkáknak való elkészítését, amelyek kifogástalan művészeti érzékre vallanak. Ezektől nem messze külön csoportba sorakoztak a berlini és wieni fodrászegyesület tagjainak a kiállított hajmunkái.(Folyt, köv.)
Kerékkötők.Az aradi kongresszus megtartásával, azt hittük, önérzetre ébrednek szaktársaink és az egészséges összetartásra egyengettük az utat.Azonban nagyon is csalódtunk. Nem ébredtünk fel teljesen: vannak még alvajárók, kik behunyt szem mel járnak fényes nappal, beleütköznek a rendbe, a szabályokba, halomra döntenek jóakaratot, haladást, boldogulást. Nem tudják mi az összetartás, nem érzik mi fáj a köznek, tapogatódzva belezökkennek a kátyúkba és sárral fecskendezik be pályatársaikat, magukkal rántják növekedésnek induló iparunkat.Ki kell magunk közül irtani az ilyen gyomot,

mentünk egy barátságos ozsonára. A társaságunk egyik tagja, a magyar alföldi Gottschal rögtön neki feküdt az ánziksz-kártya írásnak. Félig oda pillantok, hát a Gottschal barátunk 10 napi szabadság meg- hoszabbitást is kér Szegedről.Nem mulaszthatom el a magyar fodrászok kiránduló csapatjának bájos hölgytagjáról megemlékezni, a budapesti Fritsné őnagyságáról. Habár bécsi születésű, de igen jól beszéli a magyar szót. Fritsné minden kirándulásunkban részt vett. Bámulatos, soha nem panaszkodott az ut fáradalmairól.Férje, Frits ur előadást tart nagy szakértelemmel az előttünk messze szemközt fekvő alpesi hegycsucsakról. Közben Szeidl kassai kartárs ásít egyet és untalan a Gleichenbergi kúrájára gondol. Valószínű, hogy Kőnig szaktárs is haza gondolt, hogy vájjon pontosan szál- litják-e az elsői számot, közben a litres sörös kancsó- ját nyitva felejtette, és ezt a fürge Fritch észreveszi. Volt aztán erre haddelhadd. A sörös kancsók torony-

hogy szakmánk virágos kertje ne gazt, hanem kedves virágot, édes gyümölcsöt teremhessen !Állandó rovatot nyitunk lapunk hasábjain a kartársak panaszainak: ismerje meg minden pályatárs közülünk azokat, akik a haladásnak útját állják, boldogulásunknak gáncsot vetnek, az ipari keresetnek tisztaságára homályt borítanak.A megvetésnél más fegyverünk nincsen, ha sűrűn alkalmazzuk, talán ritkábban burjánzik a gaz, a dudva!
*Az aradi kongresszus nyomán az aradi mesterek szövetsége is tanácskozott az árszabály dolgában. Az áremelés leglelkesebb híve Zsikits Vladimir volt. A leghangosabb és legkíméletlenebb szónok ő volt. Folyton csak azt hangoztatta, hogy a szaktársak nem tudnak számolni a helyzettel, nem képesek számolni magukkal. A megállapodás nagysokára megtörtént. Körzeteket jelöltek ki s minden egyes szövetségi tag erősen íogadkozott, hogy becsületesen megtartja a megállapodásokat.De a számolni nem tudó szövetségi tagok számadásukat a korcsmáros nélkül csinálták.A nagy számolómester: Zsikits Vladimir tudta, hogy miért kell az árszabályban az árakat felsrófolni. Ö számolt a helyzettel. Jól tudta, hogy sok vendégnek nem kell a 8 koronás ár a mindennapi borotválásnál! Az ilyen halacskákat azután Zsikits ur 7 koronájával magának halászta, amikor a vendég a 8 koronát követelő kollegától elmaradt.Éppen olyan jól számított ő kegyelme a bérletjegyeknél is. Amikor a szövetség a 12 számos 3 koronás jegyeket 10 számra szállította le, ő kardoskodott a legjobban amellett, hogy a 12 számos jegyeket 4 koronára emeljék fel.Itt is ki tudta kalkulálni, hogy ebből szép hasz- nocskája lesz a kollegák rovására.Hiába szólította fel két ízben is levélben, több

magasságba emelkedtek egy szent perc alatt. Az asztal- társaság tagjai mind egymásra tették sörös kancsói- kat, amely azt jelentette, a hány kancsó volt egymásra állítva, annyi kancsó sört kelletett volna büntetésből fizetni. De szerencséjére Kőnig szaktársnak, a hajó kürtje jelt adott az indulásra, igy elmaradott a büntetése, mert siettünk a reánk várakozó hajóra. A visz- szautazásnál megjött a kedvük a magyaroknak is. A kedélyessé vált magyar csapat egész utón felváltva ropogós magyar nótákat énekelt. A gyönyörű nap kezdett alkonyodni és sötéten bearanyozta a láthatárt. A hótól borított alpesek a maga nagyszerű szépségükben tündökölni kezdtek. Végre hajónk megállt, köszönt és búcsút mondott ezen fenséges tájnak. Megint külön vonatra ülve visszautaztunk Münchenbe. Ezen emlékezetes kirándulást a „Hakerkellerben" egy igen kedélyes velencei éj fejezte be. K.



4. oldal. FODRÁSZOK LAPJA l8 - szám-l l t l l l l1 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | | l | l | | | | | | l i | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l | | | | | | | | | | | | | | | M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H I I I I I I I I I I M I I I I I > l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | lÍzben szóbelileg a szövetség vezetősége, hogy az ilyen csúnya manipulációval hagyjon fel. Az volt a felelet: „Fütyülök a szövetségre"!Hát hiszen ő könnyen fütyül másnak a rovására, mert hát ő megtanult számolni. Ám az összetartó, számolni nem tudó szaktársaknak mégis csak le kell vele számolni, mert aki a más garasára éhes nem érdemel mást!Amilyen nagy volt a tárgyalásokon Zsikits ur, olyan kicsiny volt még akkor Welspillich Ignác ur. Akkor még csak segéd volt. Azóta önállósította magát, Ö másképen számol. Ö az utcán is, a kávéházban is, a korcsmában is tud szerezni vendéget. Támogassák a szegény kezdőt. Szép az üzlete, jó az üzlete. Hagyják ott azt a régi sötét officinát: nála minden ragyog, nála minden fáin.Ignác ur! igy nem leszünk ám nagyobbak. így nem szabad számolni. De igy nem is emeljük az ipart és az iparos tekintélyét, sem Aradon, sem másutt, sem az egész országban.
Az aradi borbély- és fodrászmesterek szövetsége.Fodrász hírek az országban.Szervezkedésünk akad á lyai. A fodrászok együttes munkájuknak nagyon sok akadályai vannak. Ezek közül csak néhányat említek fel. Igen sokan vannak köztünk, akik vagy makacsságból, vagy pedig önzésből kivonják magukat az egyesületi életből. A munkásság abban áll, hogy csak saját véleményüket tartják irányadónak, a másét pedig elvetik. El kell ismerni azt, hogy fodrásztársainknak is van véleménye. A más véleményét, elvét tiszteletben kell tartanunk. Az önzés pedig abban áll, hogy kis anyagi haszon miatt lemondanak a mi közös nagy érdekeinkről. Egy vidéki fodrász például nem akarta elfogadni a méltá- nyosabb díjtarifát, mert féltette egypár olcsó János vendégét. Az ilyen kerékkötők vehetnének példát az abaujszántói kollégáktól.A király fo d rá sza  A Wiener Tageblattból olvassuk a következő hirt: Ö felsége a király, volt fodrásza Kusmann udvari fodrász halála óta önmaga borotválkozott. De a királyi ház tagjai addig beszélték rá öreg királyunkat, mig kölcsönös megegyezés jött létre e téren is. Ugyanis Ő felsége nem akart teljesen lemondani az önborotválkozásról, de családja kívánságára mégis elhatározta, hogy háromszor hetenként Sennho- fer fodrásszal borotváltatja meg magát, mig a többi napokon önmaga végzi el ezt a dolgot. Ismeretes dolog az, hogy a király mindennap szokott borotválkozni. Az egyezség szeiint Sennhofer ur akkor borotvál, nyír és szakáit rendez, amikor valami nagy fogadtatás, vagy udvari ebéd van készülőben.Üzletátvevés. Szatmárnémetiben Ragyóci Sándor fodrász üzletét a Ferényi utcában átvette Balogh Béla agilis és törekvő fodrászmester AIsvereczkéről.

H alálozások. Táncos Lajos 23 éves fodrász múlt hó 30 án elhunyt Zalaegerszegen. Az itteni szaktársak szép koszorút helyeztek a korán elhunyt szaktárs sírjára. Temetése szeptember 1-én volt nagy részvét mellett.Antalfy Lajos 23 éves fodrászsegéd Tordán tüdővészben elhalt.IV. középosztályos fo drásztanoncok. Buzdításul feljegyezzük, hogy Tordán Nagy Gyula és Baum- gartner Géza jó sikerrel végzett IV. osztályú középiskolai tanulók a fodráaz pályára mentek.H ölgyfod rász szaktanfolyam . A Fodrászok Lapja szept. 1. számában közölt felhívásra vonatkozó lag szép számmal jelentkeztek a szaktanfolyamra. A jelentkezők száma egyre növekedik. Ezen tanfolyamot ajánljuk a szaktársaknak. A tanfolyam tanárai kiváló erőkből állanak. A tanfolyam vezetője Fritsch V. A Wieni nemzetközi hölgyfodrászati-dij fésülésen első dijat nyert. Különben Budapesten egyike a legtekintélyesebb hölgyfodrászoknak. Tehát azon szaktársak, kik tehetik, ne mulasszák el ezen jó alkalmat a hölgyfodrászat perfektiil való elsajátítására. Jelentkezni lehet Maison Pürcher és Fritsch. Budapest V., Dorottya-utca 1. (Gerbaud-paolta).T ilo s a dohányzás a fodrász üzletben. Érdekes dolgot léptetett életbe a hátszegi rendezett tanácsú város rendőrkapitánya. Megtiltotta Hátszegen a borbély-fodrász üzletekben dohányozni. így Hátszegen a fodrász üzletekben ki van plakátirozva, hogy tilos a dohányzás. — Ezen rendeletet jó volna, ha az ország minden városában érvényesítenékA b au jszán tó . Az itteni borbélymesterek társas szerződést kötöttek kölcsönös megegyezéssel. Mégpe- diglen elhatározták, hogy szeptember hó 1 tői magukra nézve a következő árszabályt ismerik el, a melyet itt ismertetünk: Borotválás 30, hajvágás 50, hajvágás borotválással 70, szakállvágás 40, hajvágás szakái 1- vágással 80, fejmosás 20, fésülés 20 fillér. Havi előfizetési dijak: hetenként kétszeri borotválás, egy haj- vágás 3, háromszori 4, minden másnapi 5 korona. Üzleten kívül borotválás havonkint egy koronával drágább. Bérletfiók használati dija 50 fillér. Az évi előfizetések és bérletjegyek eltöröltettek. Az elvállalt kötelezettségük megszegése esetére letétbe helyeztek egyenként 100 koronáról szóló váltót Perényi Miksa jegyzőnél azon kikötéssel, hogy oly esetben, ha bármelyik részükre szemben hitelt érdemlő módon beigazolást nyerne azon körülmény, hogy az elfogadott árszabálytól önkénytelenül eltérne, a letétbe helyezett r,váltó érvényesíthető az illetőn. Az összeg kártérítés cimen peres utón is behajtható. Továbbá a pontos üzleti zárórát is szabályozták. Az abaujszántói szaktársakat dicséret illeti, mert szakítottak a hagyományos évi 5 korona, meg 10 filléres borotválással.B u d ap e st. Lapunknak írják, hogy a fővárosi fodrászsegédek a Reklám kávéházban gyűlést tartottak. Nagy Béla ismertette a kontár-ügyet, úgy mondja, itt az ideje, hogy a harcot megkezdjük az iparrontó kon - tárok ellen, különösen a fővárosban nagy a száma a



>»• szám. FODRÁSZOK LAPJA 5. oldal.l l i n H I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I I t l I l l l l t l I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im i l l l l l l l M l l l l l l l l im i l l l l l l i n i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l im i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lkontároknak. Maholnap minden házmester és kiszolgált kasszírnő fodrászüzlet tulajdonos lesz. Többek felszólalása után a gyűlés elhatározta, hogy nagy ági- tációt fejt ki a kontárok ellen, hogy segédeket ne kap janak iparunk élősdiei.Ralázsfalvu. Az itteni szaktársak szeptember 1 -vei egységes árszabályt léptettek életbe: borotválás, fésülés 40, hajvágás 60 f., hajvágás borotválás 1 K, Hajvágás magánborotválkozóknak 80 f., hajsütés 1 K, fejmosás 20 f. Külön havibérlet egyszer hetenkint 3, kétszer 4, háromszor 6 minden másodnap 7, négyszer 8, mindennapi 10 korona. Nem előfizetőknek üzleten kívül borotválás 1, hajvágás 130, hajvágás és borotválás 2 korona. Vasárnap és nagy ünnepek alkalmával a hajvágásért helybeliek a rendes árnak kétszeresét fizetik. Továbbá rendezték az üzleti pontos záridőt. Ezen árszabály betartására 20 20 koronát személyenként helyeztek egy pénzintézetbe, azonkívül minden elsején 5 koronát tartoznak az összeghez csatolni azon kikötéssel, hogy ha valamelyik szaktárs nem tartaná be, akkor a betét összege elévül.Szerajevó. Lapunknak Írják, hogy az itteni borbélyok és fodrászok szövetsége e hóban rendkívüli közgyűlést tartott. A sztrájkból kifolyólag a régi választmányi tagok lemondtak és a tisztikart újra választották. Elnök lett Wukoszályevits, titkár Vrcó Pál, választmányi tagok Marosy Károly, Trebic J .,  Schlechta G y., Pukic I., Trebieh János, Csupics Dusán. Ellenőrök Erth Ferenc és Hajnal Antal. Pénztárnok Bélán József lett. A tisztikarban 6 magyar honpolgár van, tehát miénk a győzelem. Csak az a sajnos, hogy gyorsan szaporodnak a fodrászüzletek számai, jelenleg 56 on vannak és kilátásban van közeljövőben még 5 uj üzletnek kinyitása.Kőbánya. Lapunknak Írják, hogy az itteni szaktársak kollektív szerződést kötöttek a segédekkel, még pediglen a következőleg: A munkaidőt a miniszterileg jóváhagyott régi munkarend szabályozza, de a munkaidő betartása fölött egy munkásokból és munkáltatókból álló vegyes bizottság őrködik. Az ebédidő, amely eddig szabályozatlan volt, 1 óra, szombaton félóra. — A szerződés minden munkás részére hetenként félnapi szabadnapot biztosit. — Az eddigi bérek hetenként 1 koronával emelkedtek. A munkabér hetenként fizetendő. — Május elseje munkásünnep, amikor az üzletek déli 12 órakor bezárandók. Csak szervezett munkás alkalmazható. Szakszervezeti munkaközvetítés. A szervezet azonban olyan munkáltatónak, aki jelen szerződést nem tartja be, munkást nem közvetít, valamint nem 
közvetít kontárokkoz sem. Ezek a főbb pontjai a kollektív szerződésnek. A szerződésnek az a része, amely szerint a kontárok kivonatnak a közvetítés alól, talán furcsa lehet azoknak, akik a szakmának a viszonyait nem ismerik, de akik tudják, hogy micsoda szennyes verseny tobzódik e szakmában, azok nem ütköznek meg a szerződés e részén Az a szennyesverseny, amely a borbély- és fodrásziparban szembetűnően jelentkezik, igen nagy hatással van a munkabérekre és

éppen ennek a következménye az, hogy egy iparban sem olyan ingadozók a munkabérek, mint itt. De akadt két mákvirág, kik a zavarosban szeretnének halászni, névszerint Zéder József (Jászberényi-ut 17) és Lauror Nándor (Kápolna-utca 2) nem járultak hozzá a szerződéshez, sőt a szerződés megkötése óta az árszabályon jóval alul dolgoztatnak. Ezek szennykonkurenciájukkal ártani akarnak a szerződő feleknek. A munkások figyelmébe ajánlja a fodrász-segédek szervező bizottsága e két kizárólag munkásfillérekből élő munkáltatót. Úgy hírlik egyébként, hogy a kőbányai szaktársak ezt a szerződést megküldik az ipartestületnek, hogy azt Budapest egész területére érvényesítse.
Külföldi szemle.Borbély tanfolyam Amerikában. Egy Amerikába vándorolt és letelepedett szaktársunk panaszkodik, hogy gombamódra szaporodik az olyan borbélyüzletek száma, hol maga a mester tanfolyamot hirdet a borbélymesterség gyors elsajátítására. A szabad Amerikában pediglen minden szabad, sokszor túlzásba is mennek ezzel. Az ilyen tanfolyamra kapnak azonban pótya vendégkört, illetőleg modelleket. A borotválás tragikus része azonban csak azután következik, ha az uj borbély hozzá fog a munkához, remegő kézzel le borotválja az áldozat arcát s mikor a nyak felé közeledik, azt látja, hogy a bőr ott nem feszül meg, mint kellene. Úgy segít magán, hogy balkezének nagy ujját bedugja a modell szájába, a karjával pedig fölemeli az állkapcsát s irgalmatlanul szedi le a szappant. A borotva serceg, meg megakad az erős szakállban, az uj borbély azonban kérlelhetetlenül nyúzza tovább, mire kifröcscsen a vér a modell nyakából s összevegyül a szappannal. A szerencsétlen áldozat vonásai eltorzulnak, káromkodni, toporzékolni szeretne, az ipse azonban nagy erővel visszaszorítja és hogy némileg megkönnyítse fájdalmait, csupa vétlenségből a beszappanozott ujját bedugja a szájába. A hajnvirást sem végzik különben ezekben az intézetekben. H arm in c- hatvan percnyi időt vesz igénybe, mig az áldozat elveszti fejének ékességét. Ha a borbély géppel dolgozik, akkor csak az a veszedelem fenyegeti a modellt, hogy a géppel egy csomó haját szakítja ki egyszerre, az ollónál azonban a fülei is veszélyeztetve vannak s csak ritkán kerüli el, hogy le ne nyisszantson róluk egy kis bőrt. Elképzelhető, hogy ezek az emberek hogyan néznek ki a borotválás és nyírás befejezése után, azonban az elviselt fájdalmak őket nem riasztják vissza attól, hogy legközelebb újra meglátogassanak ilyen borbélymiihelyt. Végre bizonyítványt kapnak éa rögtön üzletet nyitnak, persze ők nem dolgoznak, hanem a segédek. Tehát Amerikában olcsón mérik a borbélymesterséget.
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.....................mi...... n nuni i in 11111 n in 11111 mii 11 ■ i n  ................ miimiuiiimmiiiiiiiimiiiiimiiimmmmmiimiiiiiiiimmmiiiuiii....... .Szerkesztői üzenet.K. Gy. Zágráb. Lapunk terjesztéséért hálás köszönetét mondunk.Körmöczbánya. Névtelenül beküldött közleményt nem közlünk.B. B. Szatmár. Mi úgy tudjuk, hogy Szatmá- ron lett rendezve az árszabály, ha nincs, tessék a társulat egyik gyűlésén indítványozni, mindenesetre Szabó B. ur is hozzá fog járulni.Sz. B. Fiume. Tárca cikkét nem közölhetjük, mert nem szakmába vágó.Debreczen. Nyílttéri közleményben minden szó 10 fillérben kerül.

Nyiittér.F. hó 1-én megjelent hirdetésemre oly tömegesen kaptam ajánlatot, hogy képtelen vagyok minden segéd urnák külön válaszolni, akik tehát választ nem kaptak, azokkal ez utón közlöm, hogy az állás be van töltve.Tisztelettel Fekete Frigyes Csíkszereda, mint a Fekete Vilmos üzletének jelenlegi bérjöje.
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 fizetnek, 

mely posta bélyegbe előre beküldendő.Helyet keresők.22 éves, intelligens, szolid fodrászsegéd, ki jobb fodrászüzletben szervírozott, keres oly nagyobb városban alkalmazást, hol a német nyelvet elsajátíthatná. Nyilassy József fodrászsegéd Zalaegerszeg, Arany János- utca 4.21 éves, szolid, jó munkás fodrászsegéd állandó alkalmazást keres szeptember 20—október 1-i belépésre kizárólag Erdélyben vagy a Felvidékre egy jobb fodrászüzletben. Szives ajánlatok Táncos Imre fodrász- segéd Szentes, Sarló-utca kéretnek.22 éves borbélysegéd keres egy jobb üzletben alkalmazást e hó 24-re. Szives ajánlatok Csernay János fodrászsegéd, Erzsébetváros címre kéretnek.17 éves, jó munkás fedrászsegéd keres nagyobb vidéki városban, jobb üzletben szeptember 20-ra alkalmazást. Szives megkeresést kér Szőke József fodrászsegéd, Balázsfalva.

21 éves, józan életii fodrászsegéd, szeptember 24-re jobb üzletben állandó alkalmazást keres. György István Halmi, Ugocsamegye.19 éves, jó munkás borbélysegéd, ki jobb üzletekben szervírozott, keres elsőrangú nagyobb Erdélyi városban azonnali belépésre alkalmazást. Útiköltséget kér könyve ellenében. Sürgönyajánlat előnyben. Gott- váld József Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 4.24 éves, intelligens, jó megjelenésű, feltétlen szolid életű, perfekt jó munkás fodrászsegéd,^ ki az úri kiszolgálásnak minden módját kitünően érti. keres szeptember 20-ra kizárólag elsőrendű fodrászüzletben alkalmazást, melyben huzamosabb ideig működne. Szives megkeresést kér Krupánszky István Kassa, Főút 13. szám.Fiatal, intelligens úri kiszolgáló fodrászsegéd keres alkalmazást október 1 -re nagyobb vidéki városban. Beszél magyarul, némileg románul és németül. Hajmunkát is végez. Szives megkeresést kér Csehes János fodrászsegéd Facsád, Krassószörénymegye24 éves, intelligens fodrászsegéd, beszél németül, angolul, magyarul. Keres azonnali belépésre állandó alkalmazást. Útiköltséget kér. Ajánlatokat Fachtler József Rotenbach, Veldes am See, (Oberkrain).Egész fiatal borbélysegéd, ki augusztus 1-én sza badult fel, keres oly üzletben alkalmazást, hol magát jobban kiképezheti. Szives ajánlatok Keresztman Mihály, Nyíregyháza, Kotai-utca 63/a kéretnek.E G Y  JÓ  FO R GA LM Ú  borbélyüzlet, amely évi 6000 koronát keres, más vállalat miatt azonnal eladó. Évi boltbér 300 korona, eladási ára 2400 korona. Regényes vidék és nagy forgalom, mert járási székhely. Cime Mezey Sándor borbély Élesd.SZATM ÁR legforgalmasabb helyén, a vasúti Fő-utcá- ban, elköltözés miatt eladó elsőrangú, szépen berendezett fodrászüzlet, kizárólag intelligens úri körrel, 420—450 korona havi bevétel, 90 abonens. Ezenkívül egy intézet, ami külön 400 koronát jövedelmez évente. Évi boltbér 500 korona, 5 évi szerződés. Az üzlet ára 3000 korona. Cime „3000“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.E G Y  JÓ  FO R G A LM Ú , újonnan modernül berendezett borbélyüzlet, más vállalat miatt eladó. Megtudható Tuszinger János urnái Szeged, Polgár-utca 20. szám.SZA TM ÁR M EG YÉB EN , Erdőd nagyközségben, melynek 5000 lakosa van, hol járásbíróság, főszolgabiróság, csendőrség, pénzügyőrség s gróf Károlyi uradalmának központi gazdasági és erdőkezelőségi felügyelősége van, egyedül álló, modernül berendezett fodrásziizlemet, ahol az érvágás és köpülyözés a helybeli borbélyra van bízva, ami 5 -600 koronát tesz ki évente, Amerikába való elutazásom miatt eladom. Bővebb felvilágosítással levélben szívesen szolgálok és komoly vevőknek egy hétre készséggel rendelkezésére bocsátom. Cim Back György K.-Erdőd.
3 /8  sz. I 
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A  világhírű angol „CORVIN" borotva
egyedül Boros Mórnál knplintó Kolozsvárt

első erdélyi bajuszkőtő és fodrászati cikkek üzletében.
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i i i i i i i i i i i m iiii i i i i i i i im im m iiiii i i im iii i i i im i im iiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i im m iiiim i iii i i i i m m iii im iiiim im iiH iii iwBÁN YÁSZ vérelállitója ideális. Egy pillanat alatt megszünteti a vérzést. Orvosok és vegyészek elismerik ideális voltát Használata egyszerű. A kis üvegcse dugóját elégséges érinteni a megsérült helylyel s a vérzés már megszűnt.FE LSÖ M A G Y A R O R SZÁ G  egyik nagyobb városában egy jól menő borbélyüzlet eladó 90 előfizetővel. Az üzlet a Fő utón van, kevés házbérrel. Ajánlatokat „Biztos megélhetés" jeligével e lap kiadóhivatala továbbit. * 20Üres helyek.Egy jó megjelenésű jó munkás borbélysegéd azonnal felvétetik. Fizetés 2 2 -2 4  korona, reggeli, ebéd, lakás és jó mellékes. Mattyasovszky Árpád Késmárk!22—24 éves józan életű, jó és gyors munkás fodrászsegéd felvétetik. Fizetés egyezség szerint, élelmezés és lakás. Rozgonyi József Nyíregyháza.24 év körüli jó munkás segéd havi 20 — 24 kor. fizetéssel és teljes ellátással állandó alkalmazást nyer. Zboján József Máramarossziget, Fő-tér.Jó megjelenésű 22—30 éves úri kiszolgáló borbélysegéd szeptember hó végéig 24—30 korona fizetéssel, lakás és élelmezéssel (jó mellékes) felvétetik Valádi Sándornál, Székelyudvarhely.19 éven felüli, szolid, józan életű, német nyelvet biró borbélysegéd felvétetik. Fix fizetés 60--64 kor. és jó mellékes. Csakis olyan segéd ajánlatát veszem komolyan, ki évi állást akar. Hajnal Antal, Szerajevó, Rudolf-gasse 2. (Bosznia.)Egy 19—24 éves borbélysegéd, szolid, megbízható, azonnal felvétetik. Fizetés 28—30 korona, reggeli, ebéd és lakás, jó mellékes. Német és magyar nyelv kívántatik. Skaloud János fodrász, Beszterce (Erdély), Fa-u. 21.Egy rendszereid, jó munkás fodrászsegéd felvétetik állandó alkalmazásba, október 1—5 belépésre. Nagy Imre, Sepsiszentgyörgy.Keresek 19—29 év körüli szolid, jó magaviseletül állandó borbélysegédet. Beléphet azonnal. Fizetés 28—30 korona, reggeli, ebéd, jó mellékes. Popik Gyula fodrász, Kassa, Uj-utca.Keresek egy 14- 15 éves jobb házból való leányt tnnulónak, aki úgy a női. mint a férfi fodrászatot haj landó volna tökéletesen megtanulni, vagy csak a női és pedig minden női hajmunkát, u. m. hajfestést élő és vágott hajon, ondulálást, modern művészies frizura kát, elektromos arcmasage, manikűrözési, női hajmosást elektromos szárítógéppel, úgymint minden létező hajak készítésének elsajátítását, miáltal jövője volna biztosítva. Tandijt nem fizetőknek a tanulási idő 4 év, a fizetőknek 3 év. Ajánlatok Nicolin I. délmagyarországi hölgy és úri fodrászterme Temesvár, Belváros.22—26 éves borbélysegéd kerestetik, ki üzletemet átvenné berukkolás végett. Az egész bevétel az övé, amit keres. Csakis józan és komoly segédnek az ajan- latát kérem. Ugyanitt egy ügyes fiú tanoncnak felvétetik. Blum Ferenc Kistelek, Jókai-utca 9.20 éven felüli intelligens, [ó munkás fodrászsegéd, akár azonnali belépésre is alkalmazást nyer. 2 0 -2 4  korona fizetés és teljes ellátás, özv. Ilyésné Hátszeg.20—22 éves jó munkás és jó megjelenésű, szolid viseletű borbélysegéd azonnali belépésre kerestetik 20 korona havi fizetéssel és teljes ellátással. Jó mellékes. Sürgönyajánlat előnyben részesül. Sajtos Lajos Tiszalök, Szabolcsmegye.

21—26 éves, úri kiszolgáló, józan borbélysegéd szeptember 28-ig felvétetik. Fizetés 60 korona fiksz. Csányi Mihály fodrász Ungvár, Széchenyi-tér 12.24—27 éves, jó munkás segédet keresek azonnali belépésre, esetleg pár nap múlva. Fizetés 28 korona és teljes ellátás, jó mellékes. Csak állandó, szolid, józanéletii segéd ajánlatát kérem. Özv. Fejes Bertalanná Szepesbéla.Fiatal, tisztességes, jó megjelenésű borbélysegéd 20 korona fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. Prász Jakab Medgyesegyháza, Aradmegye.Egy fiatal, jó és gyors munkás borbélysegéd azonnal felvétetik. Üzletemben úri és vegyes vendégek járnak. Fizetést adok 30 koronát, reggelit, ebédet és szállást. Csak állandó segédre reflektálok. Nébel Miklós fodrász Marosvásárhely.Fiatal, jó munkás borbélysegéd 24 korona fizetéssel és teljes ellátással azonnal vagy október 1-re felvétetik. Könyve ellenében útiköltséget adok. Tóth Zsigmond Jászkisér, Kigyó-utca.Fiatal, szolid borbélysegéd, nem baj, ha nemrégen szabadult is föl, ha gyenge még a munkába, nálam jól kiképezheti magát. Fizetés 14—20 koronáig és teljes ellátás. 6 hónap múlva útiköltséget megtérítem. Rösz- ling Péter Lekencze, Beszterczenaszódmegye.Keresek 21—27 éves fodrászsegédet, ki szolid, jó munkás és állandó ideig marad. Németül tudók előnyben részesülnek. Fizetés 40 korona, reggeli, ebéd, uzsona és jó mellékes. Hajmunkás 10 korona töbletet kap. Vágó Viktor Trencsén.Kerestetik azonnali belépésre egész fiatal segéd, nem baj, ha most szabadult is föl. Ugyanitt egy tanonc ellátással fölvétetik. Ifjabb Lázár János Kézdivásárhely.Fiatal, józan és jó megjelenésű, rendszerető borbélysegédet azonnali belépésre keresek. 24 korona fizetés, reggeli, ebéd, lakás, jó mellékes. Útiköltséget könyve ellenében küldök és 3 hó után megtéritek. Dancz József fodrász Kaposvár.19—22 éves, állandó, szolid magaviseletü borbély segéd felvétetik azonnal vagy 14 nap múlva. Fizetés egyezség szerint. Csiszár Albert fodrász Marosvásárhely.23 éven felüli, jó munkás borbélysegéd folyó hó 24-re felvétetik. Fizetés 28 korona és a legmagasabb mellékes jövedelem. Kijáró nincs. Kelhof Ferenc Besztercebánya.Fiatal borbélysegéd, aki állandó, azonnal felvétetik. Havi fizetés 20 korona és teljes ellátás. Tarcaly József Máramarossziget.Egy fiatal, jó munkás borbélysegéd kerestetik Németországba magyar főnökhöz. Német nyelv meg- kivántatik. Fizetés 25 márka (30 korona) és teljes ellátás. Beléphet október 1 ig Ignácz Akerman Friseur Homberg, Hochheide Kirchstrasse No. 140. (Deichland.)Egy fodrászsegéd, ki csak hajmunkát végez, felvétetik. Havi fizetés 75—80 korona és 10 százalék. Kászonyi F. Lajos Brassó.18—20 éves, állandó borbélysegéd 20 korona havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. Beléphet azonnal is. Balázs János Munkács, Fő-utca 2.Fiatal, 17 éven felüli, jó modorú borbélysegéd felvétetik október 1-re egy intelligens úri üzletben. Fizetés egyezség szerint. Jovicza Miklós fodrász Lúgos, Banacz-ut 14.Azonnali belépésre keresek egy állandó nős, intelligens fodrászsegédet, ki németül is beszél. Fizetés 60 korona fiksz és 10 százalék a hajmunkából. Nicolin R. Temesvár, Belváros.
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Nyilttér.F. hó 1-én megjelent hirdetésemre oly tömegesen kaptam ajánlatot, hogy képtelen vagyok minden segéd urnák külön válaszolni, akik tehát választ nem kaptak, azokkal ez utón közlöm, hogy az állás be van töltve.Tisztelettel Fekete Frigyes Csíkszereda, mint a Fekete Vilmos üzletének jelenlegi bérjője.

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 fizetne«, 

mely posta bélyegbe előre beküldendő.

Helyet keresők.22 éves, intelligens, szolid fodrászsegéd, ki jobb fodrászüzletben szervírozott, keres oly nagyobb városban alkalmazási, hol a német nyelvet elsajátíthatná. Nyilassy József fodrászsegéd Zalaegerszeg, Arany János- utca 4.21 éves, szolid, jó munkás fodrászsegéd állandó alkalmazást keres szeptember 20—október 1-i belépésre kizárólag Erdélyben vagy a Felvidékre egy jobb fodrászüzletben. Szives ajánlatok Táncos Imre fodrász- segéd Szentes, Sarló-utca kéretnek.22 éves borbélysegéd keres egy jobb üzletben alkalmazást e hó 24-re. Szives ajánlatok Csernay János fodrászsegéd, Erzsébetváros címre kéretnek.17 éves, jó munkás fodrászsegéd keres nagyobb vidéki városban, jobb üzletben szeptember 20-ra alkalmazást. Szives megkeresést kér Szőke József fodrászsegéd, Balázsfalva.

21 éves, józan életű fodrászsegéd, szeptember 24-re jobb üzletben állandó alkalmazást keres. György István Halmi, Ugocsamegye.19 éves, jó munkás borbélysegéd, ki jobb üzletekben szervírozott, keres elsőrangú nagyobb Erdélyi városban azonnali belépésre alkalmazást. Útiköltséget kér könyve ellenében. Süigönyajánlat előnyben. Gott- váld József Nyíregyháza, Vay Ádám-utca 4.24 éves, intelligens, jó megjelenésű, feltétlen szolid életű, perfekt jó munkás fodrászsegéd,^ ki az úri kiszolgálásnak minden módját kitünően érti, keres szeptember 20-ra kizárólag elsőrendű fodrászüzletben alkalmazást, melyben huzamosabb ideig működne. Szives megkeresést kér Krupánszky István Kassa, Főút 13. szám.Fiatal, intelligens úri kiszolgáló fodrászsegéd keres alkalmazást október 1 -re nagyobb vidéki városban. Beszél magyarul, némileg románul és németül. Hajmunkát is végez. Szives megkeresést kér Csehes János fodrászsegéd Facsád, Krassószörénymegye24 éves, intelligens fodrászsegéd, beszél németül, angolul, magyarul. Keres azonnali belépésre állandó alkalmazást. Útiköltséget kér. Ajánlatokat Fachtler József Rotenbach, Veldes am See, (Oberkrain).Egész fiatal borbélysegéd, ki augusztus 1-én sza badult fel, keres oly üzletben alkalmazást, hol magát jobban kiképezheti. Szives ajánlatok Keresztman Mihály, Nyíregyháza, Kotai-utca 63/a kéretnek.E G Y  JÓ  FO R GA LM Ú  borbélyüzlet, amely évi 6000 koronát keres, más vállalat miatt azonnal eladó. Évi boltbér 300 korona, eladási ára 2400 korona. Regényes vidék és nagy forgalom, mert járási székhely. Cime Mezey Sándor borbély Élesd.SZATM ÁR legforgalmasabb helyén, a vasúti Fő-utcá- ban, elköltözés miatt eladó elsőrangú, szépen berendezett fodrászüzlet, kizárólag intelligens úri körrel, 420—450 korona havi bevétel, 90 abonens. Ezenkívül egy intézet, ami külön 400 koronát jövedelmez évente. Évi boltbér 500 korona, 5 évi szerződés. Az üzlet ára 3000 korona. Cime „3000“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.E G Y  JÓ  FO R G A LM Ú , újonnan modernül berendezett borbélyüzlet, más vállalat miatt eladó. Megtudható Tuszinger János urnái Szeged, Polgár-utca 20. szám.SZA TM ÁR M EG YÉB EN , Erdőd nagyközségben, melynek 5000 lakosa van, hol járásbíróság, főszolgabiróság, csendőrség, pénzügyőrség s gróf Károlyi uradalmának központi gazdasági és erdőkezelőségi felügyelősége van, egyedül álló, modernül berendezett fodrásziizlemet, ahol az érvágás és köpiilyözés a helybeli borbélyra van bizva, ami 5- 600 koronát tesz ki évente, Amerikába való elutazásom miatt eladom. Bővebb felvilágosítással levélben szívesen szolgálok és komoly vevőknek egy hétre készséggel rendelkezésére bocsátom. Cim Back György K.-Erdőd.
A  világhírű angol „CORVIN" borotva

egyedül Boros IMói-jull Unplintó Kolozsvártelső erdélyi bajuszkötő és fodrászati cikkek üzletében. 4 /8  sz. I 
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iiiiiiiiiimiiiiii, „1111111,1,1111111,,„mim.....iiimiiiiimíiiiiiiimimniimMitíiiiiiiiiiiiiliiiiiHiiiiwBÁN YÁSZ vérelállitója ideális. Egy pillanat alatt megszünteti a vérzést. Orvosok és vegyészek elismerik ideális voltát Használata egyszerű. A kis üvegcse dugóját elégséges érinteni a megsérült helylyel s a vérzés már megszűnt.FE LSŐ M  A G YAR O R SZÁ G  egyik nagyobb városában egy jól menő borbélyüzlet eladó 90 előfizetővel. Az üzlet a Fő utón van, kevés házbérrel. Ajánlatokat „Biztos megélhetés" jeligével e lap kiadóhivatala továbbit. * 19
Egy jó megjelenésű jó munkás borbélysegéd azonnal felvétetik. Fizetés 2 2 -2 4  korona, reggeli, ebéd, lakás és jó mellékes. Mattyasovszky Árpád Késmárk.22—24 éves józan életű, jó és gyors munkás fodrászsegéd felvétetik. Fizetés egyezség szerint, élelmezés és lakás. Rozgonyi József Nyíregyháza.24 év körüli jó munkás segéd havi 20—24 kor. fizetéssel és teljes ellátással állandó alkalmazást nyer. Zboján József Máramarossziget, Fő-tér.Jó megjelenésű 22—30 éves úri kiszolgáló borbélysegéd szeptember hó végéig 24—30 korona fizetéssel, lakás és élelmezéssel (jó mellékes) felvétetik Valádi Sándornál, Székelyudvarhely.19 éven felüli, szolid, józan életű, német nyelvet biró borbélysegéd felvétetik. Fix fizetés 60—64 kor. és jó mellékes. Csakis olyan segéd ajánlatát veszem komolyan, ki évi állást akar. Hajnal Antal, Szerajevó, Rudolf-gasse 2. (Bosznia.)Egy 19—24 éves borbélysegéd, szolid, megbízható, azonnal felvétetik. Fizetés 28—30 korona, reggeli, ebéd és lakás, jó mellékes. Német és magyar nyelv kívántatik. Skaloud János fodrász, Beszterce (Erdély), Fa-u. 21.

21—26 éves, úri kiszolgáló, józan borbélysegéd szeptember 28-ig felvétetik. Fizetés 60 korona fiksz. Csányi Mihály fodrász Ungvár, Széchenyi-tér 12.24—27 éves, jó munkás segédet keresek azonnali belépésre, esetleg pár nap múlva. Fizetés 28 korona és teljes ellátás, jó mellékes. Csak állandó, szolid, józanéletii segéd ajánlatát kérem. Özv. Fejes Bertalanná Szepesbéla.Fiatal, tisztességes, jó megjelenésű borbélysegéd 20 korona fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. Prász Jakab Medgyesegyháza, Aradmegye.Egy fiatal, jó és gyors munkás borbélysegéd azonnal felvétetik. Üzletemben úri és vegyes vendégek járnak. Fizetést adok 30 koronát, reggelit, ebédet és szállást. Csak állandó segédre reflektálok. Nébel Miklós fodrász Marosvásárhely.Fiatal, jó munkás borbélysegéd 24 korona fizetéssel és teljes ellátással azonnal vagy október 1-re felvétetik. Könyve ellenében útiköltséget adok. Tóth Zsigmond Jászkisér, Kigyó-utca.Fiatal, szolid borbélysegéd, nem baj, ha nemrégen szabadult is föl, ha gyenge még a munkába, nálam jól kiképezheti magát. Fizetés 14—20 koronáig és teljes ellátás. 6 hónap múlva útiköltséget megtérítem. Rösz- ling Péter Lekencze, Beszterczenaszódmegye.Keresek 21—27 éves fodrászsegédet, ki szolid, jó munkás és állandó ideig marad. Németül tudók előnyben részesülnek. Fizetés 40 korona, reggeli, ebéd, uzsona és jó mellékes. Hajmunkás 10 korona töbletet kap. Vágó Viktor Trencsén.Kerestetik azonnali belépésre egész fiatal segéd, nem baj, ha most szabadult is föl. Ugyanitt egy tanonc ellátással fölvétetik. Ifjabb Lázár János Kézdivásárhely.Fiatal, józan és jó megjelenésű, rendszerető borbélysegédet azonnali belépésre keresek. 24 korona fizetés, reggeli, ebéd, lakás, jó mellékes. Útiköltséget könyve ellenében küldök és 3 hó után megtéritek. Dancz József fodrász Kaposvár.19—22 éves, állandó, szolid magaviseletü borbély segéd felvétetik azonnal vagy 14 nap múlva. Fizetés egyezség szerint. Csiszár Albert fodrász Marosvásárhely23 éven felüli, jó munkás borbélysegéd folyó hó 24-re felvétetik. Fizetés 28 korona és a legmagasabb mellékes jövedelem. Kijáró nincs. Kelhof Ferenc Besztercebánya.Fiatal borbélysegéd, aki állandó, azonnal felvétetik. Havi fizetés 20 korona és teljes ellátás. Tarcaly József Máramarossziget.Egy fiatal, jó munkás borbélysegéd kerestetik Németországba magyar főnökhöz. Német nyelv megkívántaiig Fizetés 25 márka (30 korona) és teljes ellátás. Beléphet október 1 ig Ignácz Akerman Friseur Homberg, Hochheide Kirchstrasse No. 140. (Deichland.)Egy fodrászsegéd, ki csak hajmunkát végez, felvétetik. Havi fizetés 75—80 korona és 10 százalék. Kászonyi F. Lajos Brassó.18—20 éves, állandó borbélysegéd 20 korona havi fizetéssel és teljes ellátással felvétetik. Beléphet azonnal is. Balázs János Munkács, Fő-utca 2.Fiatal, 17 éven felüli, jó modorú borbélysegéd felvétetik október 1-re egy intelligens úri üzletben. Fizetés egyezség szerint. Jovicza Miklós fodrász Lúgos, Banacz-ut 14.Azonnali belépésre keresek egy állandó nős, intelligens fodrászsegédet, ki németül is beszél. Fizetés 60 korona fiksz és 10 százalék a hajmunkából. Nicolin R. Temesvár, Belváros.
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Két elsőrendű, úri kiszolgáló, szolid fodrászsegéd felvétetik azonnali belépésre. Havi fizetés 20—24 kor., reggeli, ebéd és lakás. Major István Nyíregyháza.17—20 éves borbélysegéd felvétetik azonnal vagy szeptember 22 re. Fizetés 20—24 korona és teljes ellátás. Shaller János Alsó-Dabas, Pestmegye.Egy szolid, jó munkás borbélysegéd azonnali be lépésre felvétetik. Fizetés 24 korona és teljes ellátás. Állandó alkalmaztatás. Szarvady Endre M. Rahó-fürdő.Fiatal, jó segéd felvétetik 25—30 korona fizetéssel, akár azonnali belépésre. Lutsch Arnold Szászrégen, Erdély.Jó munkás, szolid, állandó segéd felvétetik elsőrendű kondícióba. Beléphet azonnal is. Szőllősy Boldizsár Nagy-Szeben, Erdély.Fiatal munkás borbélysegéd azonnal vagy legkésőbb szeptember 24-ig felvétetik. Fizetés 16—20 K, esetleg 50 kor. fiksz, jó mellékes. Hiszek János Husztl22—26 éves, elsőrendű úri kiszolgáló segédet, akár azonnali belépésre is, elfogadok. Fizetés 20—24 korona és teljes ellátás, jó mellékes. Schek Gusztáv Beregszász.1 7 -2 0  éves borbélysegéd, ki jól tud borotválni, felvétetik. Fizetés érdem szerint. Kovács Mihály Tövis.20 évtől feljebb, állandó, jó munkás borbélysegéd felvétetik. Fizetés havi 24 korona, ellátás, jó mellékes. Szabó Antal Kolozsvár, a főposta átellenében.24—30 évig, intelligens, állandó, jó modorú fodrászsegéd, fiksz fizetéssel felvétetik Lúgoson. Az üzlet intelligens vendégektől látogatott. Cime lapunk kiadóhivatalában megtudható.

Fiatal borbélysegéd felvétetik. Fizetés érdem szerint. Útiköltség 6 hónap után megtérítve. Ugyanitt egy tanonc is felvétetik. Blum Ferenc Kistelek, Jókai-u. 9.Jó munkás, állandó fodrászsegéd felvétetik havi 25 korona fizetéssel és reggeli, ebéd, lakással. Beléphet azonnal vagy két hét múlva is. Sürgönyajánlat előnyben. Bereczky István Nagyvárad, Teleki-ut 40.Jó munkás borbélysegéd, lehet fiatal is, azonnali belépésre is felvétetik. Havi fizetés 24 korona, reggeli, ebéd és lakás. Útiköltség 6 hónap után megtéríttetik. Pikali János Hódmezővásárhely.Egy jó megjelenésű, ügyes fodrászsegéd azonnal felvétetik. Havi fizetése 24—28 korona, reggeli, ebéd és lakás. Strivinczky József Késmárk, Fő-tér.Idősebb, intelligens, feltétlen jó és állandó fodrászsegéd, esetleg nős is, felvétetik azonnali belépésre is, fix fizetésre. Gruber István Arad.19 éven felüli, jó megjelenésű és jó munkás borbélysegéd felvétetik azonnal. Fizetés 20—24 kor.-ig, ellátás és lakás. Jó mellékes, úri vendégkörrel. Szikszay Aladár Debrecen, Czeglédi-u. 11.Nőtlen, józan életű, jó munkás fodrászsegéd, ki állandó üzletre reflektál, fölvétetik szeptember 22 ig. Havi fizetés 40 korona, reggeli, ebéd, jó mellékes. Dornbach Antal Gyergyószentmiklós.19 — 22 éves borbélysegéd szeptember 25-re felvétetik Szabó Istvánnál, Cegléd (Pesthez közel). Fizetés 26 korona, reggeli, ebéd, lakás.Jómunkás borbélysegéd, ki huzamosabb ideig szokott egyhelyben maradni, azonnal beléphet Bozsik Ferenchez, Sepsiszentgyörgy.
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H Á ZA SSÁ G  CÉ LJÁ B Ó L szeretnék unokám részére egy keresztyén, józan életű, jó munkás borbélysegédet, 22—28 év körülit. Az illetőt mindjárt önállósítanám, bárhol, tetszése szerint. Csakis komoly és teljes cimü levelek vétetnek figyelembe. Wilhelm Ede Szatmár.

FO D R Á SZÜ ZLE T E M E T  forgalmas helyen, 40 rendes előfizetővel, 24 korona havi boltbérrel, 300 koronáért azonnal eladom vagy községi üzlettel elcserélem, hol foghúzás is van. Maros Tordamegyei község előnyben részesül, fenyves vidéken. Ugyanitt több fodrászbutor is eladó. Bach János Vajda Hunyjad.

E G Y  T E L JE S UJ MODERN fodrász üzleti berendezés minden áron eladó, hozzá minden felszerelés megvan. Szives megkeresések özv. Szabó Józsefné Veszprém, Szent István-ut 29 küldendő.
Újdonság! — Újdonság!S A N Q Ü I N
antiseptikus vér elalitó folyadékTörv. védve.A vérzést egy pillanat alatt megállítja, desinficiálja.
E g y  üveg ára 1 korona

Ha egy boronát bélyegekben beküld, 
portómentesen kapja ez ideális szert.

Bányász Henrik fodrász, Arad
Viszont elárusítóknak nagy árkedvezmény.

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  R E G I N íá gyógykivonatot. Kezeskedem a biztos sikerért Á ra  használati utasítással együtt 
4  korona . Több száz elismerő levél.

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

darabja Z l —  koronától feljebb h a p h a t ó .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

T e m e s v á r  4 3 .

fodrászkellékek szaküzlet, illatszer és bajuszkötőgyár

Első villanyerőre berendezett borotva homorú müköszörüldéje Wien (Bécs), Hohenstaufengasse 9. cs. és kir. esküdt szakértő, becsü-mester.Naev raktárt tartok valódi angol borotvákban a leghíresebb angol gyárakból, úgyszintén hajnyiró Hókból Haj- és szakálvágó gépek általam való fenése a leghíresebbek. Eredeti D-c Marcell- féle Ondulateur vasak raktáron. Ezenkívül ezen szakba tartozó árukon kívül csakis a legjobb minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb olaj fenőkövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.
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Patent fejtámlaFelhívom mindazon tisztelt fodrász és borbély urakat, kik házon kivül járnak vendégeket kiszolgálni, vezessék be a
Patent fejtámlát,a mely minden közönséges székre felsrófolható. Ezen fejtámla bevezetéssel a szaktársak könnyű és biztos borotválást érhetnek el, ami a vendégnek igen nagy kényelmet biztosit. A Patent fejtámla nagyon erős és szép megnyerő kivitelben készül. Viaszkos vászonnal bevonva darabja 3 kor. Eladási ár vendégnek 4 kor. 50 fill. Szép plüssel bevonva 3 korona 50 fillér, vendégeknek 5 kor. Tessék próbát tenni, 
hogy meggyőződjön jóságáról. — Á szállítás utánvétellel történik. — K o h l  J á n o s  fodrász és paróka készítő Boksánybánya.

30 ÉVES ügyes, perfekt hölgyfodrásznő, ki Budapesten évekig mint hölgyfodrásznő működött és intelligens, elsőrangú hölgyközönsége volt. Ezen szakban elsőrendű erő. Házasság céljából keresi nagy városban égy önálló szolid fodrászmesternek az ismeretségét, kinek ha hozományt nem visz is, de jó segítő és keresőtársa lesz. Ajánlatokat „Szőke fodrászhölgy“ jelige alatt továbbit a Fodrászok Lapja kiadóhivatala.D É LM A G Y A R O R SZÁ G  egyik 25000 lakosú városába elsőrangú, szépen berendezett fodrászüzlet, kizárólag intelligens úri körrel, 2 segéd dolgozik az üzletben, 600— 800 korona havi bevételtel, házbér havi 60 korona, az üzlet a Fő-uton van és konkurencia nélkül áll, 5000 koronáért eladó. Esetleg ezen összegből valami még elengedődik. Az üzlet vevő által kipróbálható. Cim „D él- magyarország" jelige alatt megtudható lapunk kiadó- hivatalában.E R D ÉLYB EN  egy kincstári bányatelepen egy fodrászüzlet 1200 koronáért eladó. Évi 3500 korona bevétel. Cime „Kincstár* jelige alatt megtudható lapunk kiadó- hivatalábanE G Y  JÓ  M EN ETELI) fodrászüzlet, vegyes vendégkörrel látogatott üzlet, 40 korona boltbérrel, elutazás miatt minden elfogadható áron azonnal eladó. Bővebbet Renovics Antalné Lupény, Erdély.

ABBÁZIÁBAN 16 év óta fennálló jómenő fodrászüzlet a legjobb helyen, gyönyörű világos helyiséggel,-3 toi- lettel, azonkívül külön női szalon 2 toilettel és villanyos hajszárítóval, nagy kirakattal eladó azonnal 4000 kor. készpénzért. Magyar fodrásznak nagyon előnyös lenne ezen üzleti vétel, mivel ezen világhírű fürdőt legnagyobbrészt magyarok látogatják. Megkeresések J. Kapus Friseur Cilii, Grazergasse 1, Steiermark intézendő.
FO D RÁSZ Ü ZLE TEM ET eladom. Évi forgalom 2000 korona. Lakás és üzletbér évi 140 korona. Vevő az üzletet mint segéd kipróbálhatja. Esetleg a lakberendezést is eladom. Cime .Szilágyság” jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.
E G Y  CSIN O SA N  berendezett, 8 év óta egyedül fennálló borbély- és fodrászüzlet Beregmegye Alsóverecske járási székhely, járásbíróság, telekkönyv. 18 főből álló pénzügyőri szakasz, csendőrség és állami tejgazdasági munkásokat képező iskolával biró nagyközségben eladó. Az üzlet és 1 szoba, konyha, fáskamra évi bére 240 korona, gyermektelen házaspárnak vagy kis családdal biró egyénnek nagyon jó és biztos megélhetést nyújt. Jelenlegi tulajdonosa is csak azért adja el, mert 3 felnőtt gyermekét középiskolákba kellett vinni és onnét nem teheti. Bővebb felvilágosítást nyújt Balogh Béla Szatmárnémeti, Perényi-utca 10.



18. szám.iiiiiiM im iiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiim iiiiiii,im ill||||m ||||. . . .30 év ÓTA fennálló fodrász és borbély üzlet dunántúli virágzó városban fényesen berendezve 115abonalt vendéggel, mely csupán intelligencia, szakma felhagyása miatt 4-400 koronáért azonnal átadó. Cim .,Erős üzlet" jelige alatt megtudható lapunk kiadó- hivatalában
CZ E L LD Ö M Ö K . (Vas-megye) mezővárosában 17 év óta fennálló üzletemet más vállalat miatt azonnal eladom. Átvétel legkésőbb október 15-ig. Üzletem igen szép uj. modernül van berendezve 4 toalett asztal, alpaca felszereléssel, úri vendégekkel. Évi jövedelem 3200—3600 koronáig, illatszerből 600—700 koronáig. Az üzlet 2 szobás lakással, mellékhelyiségekkel és az udvaron külön segéd szoba mindezek együtt véve évi házbér csak 240 korona. 5 évi szerződés biztosit- tatik. A bérleti pénz havi 90 korona. Kártyás vendég nincs kijáró csak 3. Egy segéd elegendő. Akár nagy családnak is biztos megélhetés. Az üzletem ára 2400 korona. Elegendő az átvételre 800— 1000 korona. Csak komoly vevőkkel tárgyalok, távollevőkkel levél utján is. Gáspár Kálmán CelldömölkE G Y  FÖ és egy fiók jómenetelü, régebb idő óta fennálló fodrászüzlet, főüzlet a város legforgalmasabb terén, fióküzlet a vasút mentén, elköltözés miatt bárminő el- íogadható árért, a legrövidebb időn belül eladó. Árvay István Szatmár, Atilla-ut 2.

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 2.40 1 kgr. fodrász pouder, könnyű, szagos . . K 1,—1 liter Eau de Chiniene Piuand előírás szerint K 3.—

Franz Hropacsy Wien, I., Goldschmidgasse 5.
acentrai parfümerie.

Nagybani szétküldés »Nagybani szétküldés

Angol gyapjú krepp, kemény minőség P. Kiló Nettó — — — — 6*— K.Hajkrepp legjobb minőség * — — 14.— K.Eau de Cologne — Mecn & Co Paris P. Liter — — — — 2 — K.„ „ „ Flieder — 2 — K.„ „ Quinine — 2'— K.Bay-Rum— — — 2.— K.Haarvasserálá Pixavon „ „ „ „ „ — 2*— K.Első minőségű rózsa borotváló szappan „ csomag — — — —’95 K.Egy csomag minden állomásra bérmentve — — — — — — 5’30 K.
Gazdag v laszték legmodernebb hajbetétekben.Le Rosier illatszer gyárának főraktára: „Mecnarovszky & Com p“ , Kielhauser. Caldera & Bnukmann, Klein & Sohn, Moreau & Co Páris cégek

az összes készítményeinek főraktára.

Továbbá az összes úri és női pipere czikkek nagyáruháza.



12. oldal. FO D R Á SZO K  LAPJA 18. szám.
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Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt


