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I  női fodrászat la g y n r o r s z fö X l :A szakmánkhoz tartozó női fósdrefezát, hajmunka készítés, arc és kéz ápolások stb. a miveit külföldön oly magas nívóra emelkedett, hogy mindazon szaktársakat, kik külföldön megfordulnak bámulatba ejti, hogy milyen rohamosan fejlődik szakmánk külföldön. A külföldi fodrász-ipar haladásában nagy oroszlán része van az iparfejlesztő testületeknek és iparkamaráknak, kik szivvel-lélekkel fáradoznak az ipar fejlesztésén. Van is eredménye. Mert a külföldi kollégáink fel is használják az alkalmat, mert legtöbb esetben ingyenes, vagy igen elenyésző csekély díjazásért elsajátítják a jól jövedelmező hajmunka-készitést és a különböző kortörténelmi és divat haj-fésüléseket.Az uj kereskedelmi miniszter ur őnagy- méltósága megigérte, illetőleg a kisipar fejlesztése érdekében mindent megtesz, hogy a magyarországi kisiparosok boldoguljanak. Vidéki szaktársaink ragadják meg az alkalmat, mert bizony a mi szakmánk egy árva fillér állami támogatást nem kapott sohasem. Már pediglen ha egy szakma rá van utalva a segélyezésre, ez a mi szakmánk, ameddig a többi szakmák élvezték évek óta az állami támogatást, mi keservesen álltunk tétlenül.Ha Müller urék akarnak valamit alkotni szakmánkba, tessék segédkezet nyújtani a vidéknek, hogy kaphasson vándorszaktanfolyamokat, mint a nyomdászok, szabók stb. iparágak, ha nem is egészen ingyenes, (habár más szakmák teljesen ingyenesen élvezik) csekély részvételi díjjal. Mert a budapesti fodrászáru raktár által tervbe vett országos hölgyfodrászati szakiskola nem fog megfelelni

a célnak. Melyik vidéki fodrász és borbély teheti azt, hogy 100—250 koronát fizessen Vári urnák csak tandijat, azonkívül magát fenntartani a drága Budapesten, ezt vidéki szaktárs a mostani viszonyokhoz képest alig teheti.Különben nagy reményünk nincs a budapesti fodrász vezetőségben, mert mindent maguk köré akarnak koncentrálni. Nagyon szép az elvük, de köszönjük. A Fodrász áruraktár által kibocsátott naptárba kérkedik a budapesti fodrász-ipartestület, hogy 150 hölgy fodrászt nevelt a vidéknek. Hát ezt merőben tagadjuk. 'Falán Budapestnek. Ezen nagy hang reklámnak igen jó, de megvagyok győződve, hogy ezt még Vári ur sem hiszi el. Bár igaz lenne, mert volna akkor eredménye a vidéken.Hanem igenis tisztelt szaktársurak, messze kiható fontosságnak tartom iparunkba, hogy szaktársaink ne idegenkedjenek iparunknak jövedelmező ágaitól, álljanak talpra az or- országba mindenütt és adjanak kéréseket be iparkamarákhoz, melyben kérik az állami támogatást a vidéki fodrász-szaktanfolyamok felállításához, hogy azon kevesebb anyagiakkal rendelkező szaktársaink is részt vehessenek. Ha már 20—30 aláirott szaktársat kapnak (segédeket is beleértve) egy-egy helységben és egyszerre megnyilatkoznak az országban szaktársaink, hogy akarnak, bizonyára az illetékes magyar iparfejlesztő körök méltányolni fogják kérésüket.
Lapunk szerkesztősége teljesen dijtalan 

megküldi az érdeklő szaktársainknak a kérés 
szövegét, csak aláírásokkal kell szaktársaink 
körében (belevonva a vidéki jelentkezőket is) 
szerezni és beadni az iparkamarákhoz. Cse
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iin iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiim iiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiim im im iim iiim iiim M iiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiiim iiiiiiiiiitiiiiH iiiim iim n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikély utánnajárással hiszem, hogy megfogják kapni.Tehát legyen minden szaktársnak az országban az óhaja, hogy egyszer már iparunkban menjünk előre, mint a müveit nemzetek fodrászai, mert ebben rejlik jövőnk és létünk boldogulása. (K )Iparunk hiénái.Szives elnézését kérem mindazon szaktársaimnak^ kik soraimat olvassák, hogy éppen a fenti cimet választottam. de én aki szakmámnak mindég hódoltam, keserűséggel tölt el, amikor azt tapasztalom, hogy egyes szaktársak lényegtelen anyagi haszonért, meny nyíre siilylyesztik úgyis sokak előtt lenézett szakmánkat.Nem veszik tekintetbe és nem tartják szem előtt hogy ezzel önönmagokat teszik ki az erkölcsi züllésnek.Tudom, hogy azon szaktársak, kik iparágunkat nem csak korrektül gyakorolják, hanem azt a modern korhoz illően fejlesztik is. azok nem fognak a fenti cimen megütközni, mert közös érdekünk az, hogy az úgynevezett érdek-borbélyokat ha szép szóval nem birjuk a kollégialitás betartására bírni, úgy ki kell magunk közül operálni mint a beteg testrészből a fekélyt.Azt hiszem hogy a lapunkat olvasó szaktársak figyelmét nem kerülte el a folyó évi II-ik számban a szerk által közzétett Sárrét udvari elsőfokú iparhatósághoz intézett felhívás.Engedjék meg a szaktársak, hogy ezt némileg ismertessem. Kurfan Lajos Bihar N. bajjomi borbély mester urnái egy Sárrét udvari-i 16 éves fiú felszabadult a múlt év október 15-én, tegyük fel, hogy dolgozni megtanult valamennyire? s az a földmives fiú és az apja látták úgy nállam, valamint Bajomban, hogy vasárnaponként mennyi dolog van, föltették magukban, hogy ők mindenáron egy üzletet nyitnak, elkövettek mindent, hogy az ipart megkaphassák, igen de a fent nevezett iparhatóság tőlük ezt megtagadta. Ekkor csináltak egy paklit, hisz miért volna a magyar törvény másért, ha nem azért, hogy ezt kilehessen játszani. Elővették a tanító mester urat szép szóval és bizonyára pénzzel is és a tanító mester ur elment az iparhatósághoz s bejelentette, hogy ő Sárrét udvariban c-gy fiók üzletet nyit, bizonnyára a fennt nevezett iparhatóság figyelmét elkerülve az ipartörvény 46 §-a amely kimondja, hogy éppen úgy köteles fiók üzletnél a szakképzett iparos is, ki más község vagy város kerületben liók üzletet nyit, köteles nagykorú üzletvezetőt alkalmazni. December 28-án ennek a §. dacára megnyílt az üzlet és elkövettek mindent, mert megjegyzem hogy nállunk falusi borbélyoknál a kundsaftnak az éve január 1-én éppen úgy lejár, mint a gazdasági cselédeké s a fiú az apjával együtt össze

járva a község lakossait, azzal argumentálva, hogy az én iiam a borbély, mert ez nem úgy borotvál mint Sziics fki már 23 év óta forgatja a borotvát) hanem finomabbul és hozzá 4 koronáért egész évre, ami másnál 5 kor. Mi sem természetesebb, hogy a haj vágásért nállam ezelőtt fizettek 3 kor., azt is levitte 2 koronára. Nállam nyiratkozhatott JO szer egy évben s ő megcsinálja a vendégnek akár szükséges, akár nem.Mi sem természetesebb, Jiogy nekem bizony tetemes kárt csinált, mert nálunk nem azt nézik, hogy jól legyen, hanem csak hogy valahogy legyen, s én nem ezt a gyermeket okolom, aki talán azt hiszem joggal mondhatom, meg sem tud állani egy úri vendég mellett, hanem okolom ezért a fent nevezett Kurtán urat és azt hiszem, hogy a józanul gondolkozó szaktársak is magukévá teszik az én sérelmemet.Most azt kérdezhetik a szaktársak, hogy miért nem fordultam az iparhatósághoz, ezt én megtettem, de biz ez oly csiga lassúsággal halad, hogy még ez ideig semmi intézkedést nem tapasztaltam, ami bizony sajnos S ezúttal kérem én is nem csak a magam nevében, hanem az összes szaktársaim nevében a magyarországi I. fokú iparhatóságokat, hogyha ilyen fogással váltanak borbély ipart a fent említett § jogánál fogva megkímélnek úgy bennünket, mint maga- magukat a zaklatástól az iparigazolvány kiadásának a megtagadásával és helyen-helyen bizony egy szaktársunkat a zülléstől is meg lehet menteni.
Sz. F. Sárrét-Udvari.

A  frizura és a fodrász.Elérkeztünk azon ponthoz, holis a leghelyesebben találunk magyarázatot a felvetett kérdésekre. A frizurának ötletesnek, a helyzet körülményeivel számolva, azaz hölgyeink intencióit szem előtt tartva s elsősorban úgy irányitassék, hogy gazdasági érdekeink ki- elégitessenek. Alkalmam volt a külföldi, berlini és párisi nagy fodrász termek életét megfigyelni s ott bizony mindenütt a legélénkebb kereskedői szellemet fedeztem fel A kicsiny hitüek bizonyára azzal fognak előhozakodni, hogy könnyű azoknak. Az az amerikai vagy orosz, vagy nem tudom milyen nátió.beli két kézzel szórja a pénzt, hiszen miért másért megy az az európai világvárosokba. Ez tény!Berlinben többször volt alkalmam és Párisban még inkább, hogy egy egy hölgynek két, sőt négyszáz koronáért adhattam el kevesebb fáradsággal, mint ide haza egy húsz koronás fonat eladásánál. És mégis határozottan azt állítom, hogy akár hazánkban is megtalálhatjuk számításainkat Az összejövetelek, hol is eszméinket közöljük egymással, még inkább a szakújságok mind inkább közelebb hoznak bennünket azon ideális célhoz, mely iparunkat a külföldiekéhez egy színvonalra emeli. Hajótörést szenved azonban törekvésünk azon áldatlan állapoton, mely hazánkban ma még uralkodik s ez az irigység a bizalmatlanság. Ne azon töprengjünk mit árt a konkurrens, ne csór-
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1IIIIIIIIIIIIII......... ....... .................."HM........I..... IMII.............. I l i i..... IMIMMIMMIIMIMMIMIMIIIMMIIIIMMMMMIIMMIIIIMMIIIIMIMIMbitsuk munkakedvünket gyáva gondolatokkal, minden erőnket, minden tudásunkat vigyük tisztán munkánkban.A szakosztályok vezetői gondoskodjanak arról, hogy mentői több összejövetelre legyen alkalmunk a kicsiny hitüeket meggyőzni. Járjanak el azon mesterekhez, akik piszkos konkurrenciájukkal kerékkötői szakmánk előrehaladásának Erkölcsi pressziót kell gyakorolni a maradiakra, de ostorozni kell azokat a jobb módú szaktársak közönbösségét is, akik rideg nemtörődömséggel viseltetnek az általános jóllét emelése érdekében kifejtett akciónkkal szemben.Külföldi szakújságainkat már évek óta figyelemmel kisérem, azok mindegyikében mindenkor feltaláló azon eszméket, melyek jelen értekezésem megírására inspiráltak Látva a fejlődésre való hajlamot elérkezettnek látom az időt, hogy alább felsorolt azon impresszióimról adjak számot, melyek szakmánk legszebb ágának tizésekor, nőket fésülve bennem támadtak.Értekezésem elején megemlékeztem Marcel korszak alkotó találmányáról, az ondulatióról. Most, amikor is a felvetett kérdés történeti részéről óhajtok beszámolni, ismét Marcel nevével kezdenem. Marcel találmánya ugyanis szintk predestinálta a fodrászokat az egész vonalon érvényesülő jappánizmusnak behódolni. A sok különféle variációiban és változásaiban niég ma is a frizura alapját képezi.Az invenciózus fodrász ugyanis sohasem fog alkalmazkodni a nagy párisi cégek reklám formáihoz még kevésbbé a mindjobban dijjazott, tehát mind Iá togatottabb frizura versenyek modelljaihoz. Ezzel ugyanis a sablon bélyegét nyomjuk munkánkra, már pedig a sablon fogalma teljesen kizárja a művészi alkotásnak lehetőségét. Nézzük a régi jó időkből fennmaradt frizurák képmását. Egyes jellegzetes frizurát látunk némi változással.Bizonyos, hogy mai ítéletünk nem kompetens, hiszen a szépnek definíciójában már bennfoglaltatik Ítéletünk helytelensége. Szép ugyanis az, mely érdek nélkül tetszik. Nem tételezhető fel, hogy éppen a di vat terén akadna egy megfigyelő is, aki a kritika tárgyává tett frizura korába tudná magát képzelni s a jelen kor uralkodó divatjának minden esetre sugges- tive befolyásolása ítéletének megadná a biztosságot.Annyi bizonyos, hogy a törekvő fodrász igenigen sokat tanulhat, ha akár a régi frizurákat, akár a modern frizurákat tanulmányozva. Tökéletes mnnkát azonban csak az esetben fog alkotni, h a : a megfésülendő hölgy arcvonását, fejformáját a körülményeket tartva szem előtt, hölgyének utasításait figyelembe véve, a maga egyéniségét viszi munkájába.Történeti áttekintést ígértem ! Szűk az a keret, melyet értekezésem számára kijelöltem. Különösen a gyakorlatban felmerülő tényekkel akarom megvilágítani azon eszmét, melyben meg akarom magyarázni, hogy Uay mondjam propagandát akarok csinálni azon eljárn i elvek érdekében, melyek a külföldön már gyümölcsözően beváltak. Már többször jeleztem, mennyire nélkülözöm, milyen nagy mértékben hátráltatja a tel

jes megértetést az illusztrációk hiánya Ezen körülményt jelen értekezéseimben oly módon szándékozom el kerülni, hogy gyakorlati tapasztalataimból meritve eseteket fogok leírni, azokhoz fogom fűzni észrevételeim. (Folyt, köv.)Az arc maszkirozása a színpadra.Jó színházi fodrásznak kell lennie annak, aki helyesen tudja az arcot maszkírozni a színpadra, vagy legalább is jól kell rajzolni tudnia. Az arc festésének mindig az ábrázolni kívánt alaknak, úgyszólván jellemnek kiegészítését kell képezze.Más az arcszine pé’dául egy hivatalban ülő embernek, mint egy a szabadban való foglalkozást űző embernek, viszont az életkor is sokat határoz az ábrázolni kívánt alak kimaszkirozásánál. Fiatalabb életkorú egyén maszkirozásához feltétlenül világosabb alapszín (testszin) használandó és minél idősebb az ábrázolandó egyén, annál sötétebb testszint kell hát alkalmazni. A maszkirozás alkalmával az arc egész vékonyan sótalan zsírral bevonandó, hogy megóvja az arcot attól, hogy a festék a pólusokba behatoljon, a már zsírral bevont arc ettől meg van óva ! Azután vékonyan be kell vonni testszinnel és azt egyenletesen szétkenni Erre világosabb (cinóber) pirosító kenendő a pofacsont és környékére, halványan a halántékra is kenendő és ezután az arc bepuderezendő. Ha ez meg van, a szemöldök fekete festékkel egyenletesen kiigazítandó és a szem alján közvetlen az alsó szempilla alatt egy (visérrel) egy vékony fekete vonal húzandó egyik szemszöglettől a másikig, a szájszélek ajkpirosi- tóval egy kissé élénkebb szintivé teendő és ezzel kész egy ifjú arc maszkirozása. A fekete festék a szempilla alá azért alkalmazandó, mert ez nagyobbá és fényesebbé teszi a szemet.Idősebb arc festésénél az alapfestés ugyanígy történik, csakhogy azzal a külömbséggel, hogy itt már sötétebb alapszint és pirositót (karmin) használunk. A pirositás után barna ráncfestékkel a szem alatt, ahol a sötét karikák szoktak képződni, egy vékony vonal húzandó és egyenletesen (szintén viserrel) elegyenlitendő. Az orr mellett jobb és baloldalon a szájszöglet irányában lefelé ugyancsak ráncot kell huzni barna festékkel, a száj két szegleténél lefelé szintén. Ez után az orrcsont fölött és a homlokon szintén ránc festendő. A homlokbőrt ha kissé felhúzzuk önként mutatkozik a festendő ráncok helye. A ráncok külsőrészei egész idős alakok ábrázolásánál egy kevés festékkel körül vonandók, hogy a ráncok jobban kiemelkedjenek és a szemöldök szürke festékkel megnagyobbítandó, illetve bozontossá festendő. A szakáll helye szintén szürke festékkel bevonandó. Minél ziillöttebb az ábrázolni kívánt arc, annál több szürke szint kell alkalmazni ; természetesen úri borotvált arc ábrázolásához csak igen kevés szürke szín kell.Beteges, vagy beesett arc úgy maszkírozandó, hogy az arc tjiindkét oldalának közepét szintén szürke színnel kenjük be ; a két pofa a szájba beszivandó
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........................................................................................ IIIIIIIM IIIIIItlllllllllllllltIIIIllllllll I l i i..... .és igy megláthatjuk : hogy mennyi szürke szint alkalmazzunk. A két pofacsont fehér festékkel bevonandó és ezáltal az arcból kiemelkedőnek fog látszani és a beesettnek festett rész annál erősebben ki fog tűnni. Kövér vagy kerek arc úgy érhető el, hogy nem szürke, de fehér festékkel vonandó be a két arc közepe és körülötte pirossal festendő s igy a két arc teljesen pufóknak látszik.Kedélyes arc festésénél a ráncok és vonalak az arcon mindig kereken és nem szögletesen festendők, valamint a szájszögletek felfelé hajló vonallal festendők igy fogunk mosolygó ábrázatot elérni. Haragos, illetve cselszövőnek nevezett arc elérésére a ráncok mindig egyenesebbek és szegletesebbnek festendők és a szemöldökök is középen, lehetőleg hegyesen fölfelé végződő ék alakban festendő. Ezek a színpadi maszkirozásnak elengedhetetlen alapföltételei. Ha egy festett arcképet figyelmesen megnézünk, látni fogjuk hogy ezen cikkben megjelölt módok a festéshez okvetlen szükségesek. A festés előtt az arc bekenéséhez vazelint is szoktak használni zsir helyett, de ettől az arc izzad. (Utánnyomás tilos )Medgyesegyházi levél.

1.Szerkesztő Ur!Szíveskedjen b. lapjában alábbi soraimnak helyt adni szakmánk érdekében, mely sorokban foglalkozni kívánok úgy a mi, mint a szomszédos kissebb-na- gyobb községekben működő szaktársaimról is.1. Medgyesegyháza községben ("Arad megye) vettem egy kis üzletet 1902-ben, hol már az előtt mintegy 15 évvel Prász Jakab szaktársam önállóan működött. A kollegiális jó viszonyról, mini többször megkíséreltem, még mind ez ideig szó sem lehetett.Ezen idő alatt igazán, melyre bizony büszke is szépen meg is tolladosott, a piac-téren épittetett házat, többször meg-meg húzza a lélek váltságot a fejem felett, t. i. mert ő neki könnyű konkurrálni és én is úgy járok, mint a többi szaktársaim, (nem élve az ő kifejezésével). Megjegyzem, hogy már előttem egy pár szaktársat sikerült nekik megugrasztani, mer az egyik részeges, a másik igen rossz munkás, a harmadiknak mit tudom én mi hibája volt. De én bizony minden erőlködésők dacára, még mindég itt vagyok, már pedig 10-ik éve. Ő pénzzel, — mert inkább ráfizet, — én tőllem telhető jó munkámmal ver- senyzek velők. És szerintem igen becsületesen, mert kezdettől mind ezideig és ezen tul is 1 — -2, sőt 3 koronával is többet fizetnek az éves vendégeim, mint ő neki.Most, midőn pár év alatt a drágaság az élelem szerekben rohamosan emelkedett, felszólliitott, hogy emeljük a kiszolgálási árakat úgy az üzletben, mint üzleten kívül is. Én örömmel fogadtam a felszólítást, október hó l-étől a kijáró vendégeimet, újévkor az üzletbe járókat, a közöttünk megállapított áremelésre

felszólítottam. — Ü pedig sem októberben, sem újévkor nem tartotta be a szavát, mint egy 10— 14 vendégemet olcsóbb kiszolgálásra, mint ahogy nállam fizettek. — Az ő vendégeinek pedig egyáltalán nem is szólt, helyette ravasz módon (de azért nem az én káromra) az ő részére járó alamizsnából több piculát is elengedett, a jól alkusz pasas úgy kívánta.Van az a pár tőlem elmaradt vendég késztet arra, hogy tőlle sajnálnám, és vele foglalkozzam, de igenis a közérdek szempontjából bocsájtanám közre e nem éppen erkölcsös és tisztességes konkurenciát, ítéljen a közvélemény.A megélhetésem azért e szerencsétlenség után is meg van, és a forgalmam is eléri az ő mérlegét, de hol az adott becsületszó? Bizony kolléga uram, az kútba esett. Ilyen kapzsisággal bizony árt ön-ön magának, árt a köznek és árt a szakmánk becsületes ügyvivőinek is. De azért csak előre az agarakkal kedves mester. Folyt. köv.Nagyváradi szenzáció.A nagyváradi tisztes borbélyok és fodrász mesterek között iparunknak fattyúhajtása sátrat vert. Tudniillik egy Mártonfi Márton nevezetű pincér, ki pikoló hordozása közben álmodta meg, hogy jó volna fodrász üzletet nyitni. Tehát megunva a feketekávé hordozását felavanzsált fodrász főnöknek.Persze ezen a váradi lapok cinikusan örvendenek, hogy a tisztességes fodrász szakmába beletolakodik egy pincér. Hasábakon udvarolnak a pincérből lett fodrásznak.Az alábbiakban közöljük egyik váradi lapból kiolozott közleményt.
Modern fodrászterem

Nagyváradon.Hogy Nagyvárad minden téren úttörő modern i »- tézményekkel jár elől a vidéki városok sorában annak újabb örvendetes bizonysága, hogy értesülésünk szerint február 1 - éré olyan fényes, a modern higiénia minden kényelmével és vívmányával berendezett fodrászterem nyílik meg Nagyváradon, a melyhez hasonlót csak külföldön utaztában láthatott eddig a nagyváradi ember. A világvárosokban és a nagyobb fürdőhelyeken, ahol a közönség különös súlyt helyez arra, hogy tiszta, kényelmes és egészségügyi szempontból elsőrangú fodrászterem álljon rendelkezésére.A nagyváradi úri közönségnek ezt az igényét igyekezett kielégíteni Mártonfi Márton nagy áldozat- készséggel. Ez az ambiciózus fialalember előbb tanulmányútra indult és onnan hazatérve nagy buzgőság- gal látott a higiénikus fodrászterem berendezéséhez, mely hézagot pótló intézmény lesz és valósággal frap- pirozni fogja a közönséget.



3- szá'"- FODRÁSZOK LAPJA 5. oldal............................................................................... .............................................. iim iiii.................................................................................... ......................................................................................................................... ..............minin.......í...... .....Az uj modern fodrászterem pazarul elegáns és minden kényelemmel felszerelt berendezése immár teljesen kész és február 1 én nyílik .meg a Nagy Sándor-utca 4 számú házban. Meg fogják lepni a közönséget a fodrászüzletekben eddig ismeretlen újítások. emelyek közül legnevezetesebb, hogy a vendégek az eddigi mosdási kellemetlenségtől meg lesznek kiméivé, mert a kiszolgáló asztalok mosdóval lesznek ellátva. Ezenkívül a fejmosást és hajszárítást villamos erővel végzik. A fodrászteremben külön olvasóterem lesz, ahol minden esetre kellemesebb lesz a várakozás, inig sor kerül ránk Külön manicur és pedicur osztály berendezés is lesz női kiszolgálással és a legfinomabb francia illatszerek is raktáron lesznek. A hölgyközönség részére pedig dús választékú hajfonatok és hajbe tétek állanak rendelkezésre.Az életrevaló és egészségügyi szempontból fölöttébb fontos újítást bizonyára örömmel fogja üdvözölni cs Márionfi Márton derék törekvéseit érdeme szerint fogja támogatni a nagyváradi közönség.** *
A nagyváradi levelezőnk értesíti lapunkat, 

hogy Mártonfi az amerikai üzletében fodrász 
segédei nem kap. Mert a nagyváradi önérze
tes fodrász segédek kimondták, hogy szak
mánk megrontóinál, legyen az kontár, nem 
vállalnak kondíciót.

Ez utón mi is figyelmeztetjük a Nagy
váradra utazó fodrász segédeket, saját érde
kükben, hogy messziről kerüljék Mártonfi 
üzletét.Fodrász hírek az országban.

H alálo záso k . Krempelsz Sámuel fogarasí fiatal szaktársunk január hó 17-én 29 éves korában és házassága 3-ik évében rövid szenvedés után elhunyt. A megboldogult szaktársunkat özvegyén kivtil két kis árván maradt gyemekei gyászolják. A fogarasi szaktársak nagy részvétellel voltak a fiatalon elhunyt szaktársuk iránt és temetésén mindnyájan megjelentek.
Halmen Árpád marosvásárhelyi volt fiatal fodrász mester 27 éves korában, hosszas betegség után elhunyt. Az itteni szakíársak részvétük kifejezése jeléül testületileg jelentek meg a temetésén.
Szabó Géza fodrász segéd 24 éves korában Orosházán meghalt. Szabó mintaképe volt a segédi karnak és fáradhatatlan munkása iparának A megboldogult Szabó Gézának kondíciói között példaadáskép meg-

Szemenyei Lajos orosházi szaktársunk üzletében. Nemes gondolkodásáért szerették is kartársai. A segédi kar részvétét fejezte ki az özv. édesanyjánál és koszorút helyeztek ravatalára.— Előfizetőinkhez. Tisztelettel kérjük azon előfizetőinket, akiknek előfizetése lejárt, méltóztassanak a megujitássról idejekorán gondoskodni, hogy a lapot akadálytalanul küldhessük tovább. A lejárat a cim 
szalagon jelezve van.--  Debrecen. Az itteni borbély és fodrász mesterek a segédekkel karöltve elhatározták, hogy 1912. február hó 11-én az „Arany Bika“ szálloda dísztermében a debrecenben létesitendő fodrász szakiskola javára zártkörű bált rendeznek. Belépti-dij: Család-jegy 5 K, személy-jegy 2 K. A rendezőség élén, mint rendező bizottsági elnök mesterek részéről Megyeri Kálmán, segédek részéről Farkas Lajos állanak. Azonkívül 41 rendező fáradozik a debreceni fodrász estély sikerén.— Rimaszombat. Az itteni borbélyok és fodrászok e hó 19'én tartották meg ez évben második gyűlésüket. Az értekezleten megjelent Tarjáni János agilis fodrász szaktársunk Losoncról, ki ismertette a szervezkedés és az árszabály jóvoltát. Az értekezlet Vályi Ferencet elnöknek, Perecz Bélát jegyzőnek, Nyerges Jánost pénztárnoknak választották meg. Az értekezlet magas színvonalú megbeszélés után a leg- kollégiálisabb egyetértéssel végződött.Üzletátvétel. Bakos Sándor kiváló úri és női fodrász szaktársunk Székelykereszturon átvette özv. Konrád Józsefné jóhirnevü fodrász cég üzletét

Bodrogi János Petrozsényben átvette Grosz Ja kab fodrász mester fiók-üzletét.— Szigetvár. Az aradi borbély és fodrász kongresszus hatása alatt a szigetvári borbélyok és fodrászok is szervezkedtek és 1912. január 1-től kezdve egy üzleti árszabályt léptettek életbe. A bérlet-jegy árát 10 számmal 3 koronába állapították meg. Az ár
szabályban egy igen igen érdekes pont van; legyen 
az bérlet-kártyás vagy havi, éves vendég ünnepnapon 
tartozik fizetni. Tehát ünnepnapokon Szigetváron a 
bélietek érvénytelenek. Továbbá rendezték az üzleti z á rás és nyitásokat. Husvét, karácsony és pünkösd másnapján teljes munkaszünet. Hétközben eső ünnepeken szombatot kivéve, az üzletet délután 2 órakor bezárják. Büntetés az üzlettulajdonosokkal szemben a fenti szabályok be nem tartása esetén mindenkor 10 korona. A büntetésből befolyt összeg a szigetvári szegények alapjára fordittatik. Ezen határozat minden borbély- üzletben látható helyen kifüggesztendő. Igen érdemesnek tartjuk megemlíteni, hogy a fenti megállapodásokat minden szaktárs betartja szigorúan. G . J .
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■ ~ Országos fodrász kirakat-verseny. A Fodrászok Lapja szerkesztősége által rendezett országos kirakar- versenyen, ha nem is vettek oly számosán részt, azért sikerültnek mondhatjuk. Eltekintve azon sok nehézségektől ami a dolog technikai oldalát képezi. Azért a versenyen résztvevő szaktársaink tanuságos utat mutatttak a magyarországi szaktársaknak, mikép lehet iparunkat emelni és szakmánkba a kereskedelmi viszonyt fejleszteni. Értesítjük szaktársainkat, hogy a kirakat-versenyre március l-ig  bezárólag lehet jelentkezni. A zsűri ugyancsak márciusban fog összeülni Kolozsvárt, az ottani borbély és fodrász szakosztály illusztris elnöke: Jakity József vezetése alatt.— A budapesti fodrász és borbélysegédek.A budapesti önérzetes fodrász-segédek szervező bizottsága felszólította a segéd kollegáit a szervezkedésre. Ezt Gulyás György fodrász-segéd az újonnan megalakult „A Borbély és Fodrász-segédek országos egyesületének” elnöke rossz szemmel n ézte,mert figyelmezteti a segéd-kollégáit külön, hogy az ők programul- ju k é s  eszméi ellenkezik a fennt említett önérzetes fodrász-segéd kollégák programnijával. Vájjon nem jobb volna-e, hogy a két áramlat egybe olvadna és közös erővel látnának neki, hogy a fővárosban elszaporodott kontároktól iparunkat megtisztítanák. Arra kéne a segéduraknak törekedni, hogy a budapesti fodrász kontárokat, amely körülbelül egy harmad részét teszi ki a fővárosi szaktársaknak, segéd nélkül hagyni és ne vállallon egy segéd se kontárnál munkát, mert az iparáért megszenvedett szaktársunknak szájából veszik ki a kenyeret az élősdiek. Milyen lélekemelő volna,' ha az idei fodrász és borbély ipartestület nagy közgyűlésén az elnök, Miiller generális ur beszámolójában bejelentené, hogy a fővárosi fodrász-kontárokat a segédekkel kipusztitotta No addig csak várhatnak a jó budapesti kollégák, mert még sokat kell szenvedjenek iparunk hiénáitól, mig ez meg fog történni.— O rsó v á Napokban szerkesztőségünknek a a posta Orsováről levelet hozott, melyben értesítenek hogy Günter Rezső orsovai borbély mester meghalt. A tudósítás tovább megy, hogy Günter temetésén egv s?aktárs sem jelent meg. Vége. A megboldogult szak társat világért sem akarjuk bántani, még ha kollégiális együttműködésnek ellensége is volt. Holtak iránt kegyelettel tartozik mindenki. Mi csak azon rossz rendszert említjük fel, melyhez tartozott Günter, ki munkáját nem tudta értékelni. Ezért nem régiben is Gün temek javát akaró szaktársaival összekülönbözése volt Kerékkötője volt az ottíani mozgalomnak. Hogy az or sovai szaktársaknál nem nyilatkozott meg a kartársi tiszteletnek a hagyományos részvét kifejezése, - az minden bizonyára lélektani tanúságra vall— Felhívás szaktársainkhoz. Kérjük lapunk nagyrabecsült olvasóit, hogy a borbély és fodrász szakmába előforduló eseményekről, úgymint szak-közlemények, gyűlések, üzletátvevés, uj üzlet nyitás, halálozás, jubileum, házassági stb. eseményekről értesítéseket lapunk szerkesztőségéhez beküldeni. Nem baj

az, akár milyen egyszerűen van megírva, mi azt kidolgozva teljesen díjtalanul közöljük.
— Temesvár. Az itteni levelezőnk értesíti lapunkat, hogy Szobai József borbély segéd, ki Holczcr Ferencz Főbei utcai fodrász-mester üzletében volt al kalmazva egy merénylőnek lett áldozata. Tudniillik Január 18-án Szobait borotválás közben Kaczler István asztalos segéd hasba szúrta. Szoboszlai 2 napi kínos szenvedés után meghalt. Kaczlert Mikes rendőrkapitány kihallgatta és szembesítette két tanúval, kik a szomorú tragédia színhelyén éppen borotválkoztak. A két tanú vallomása megerősíti azt, hogy Katzler előre megfontolt szándékkal gyilkolta meg Szobai fodrász segédet. A gyilkost átadták az ügyészségnek.— Battonya. Az itteni borbélyok és fodrászok1911. évi december hó 14 én tartott értekezletén a következő árszabályba állapodtak meg: Borotválás 40 hajvágás 50 fill., haj és szakállnyirás 1 kor., havi bérlet egyszer hetenkint 1, kétszer hetenkint 3, minden másodnapi 4, minden napi 6 kor., fejmosás 30 fill . köröm és tyúkszem vágás 1 kor. Földmivelőknek egyszer hetenkint borotválás 20, hajvágás 30 fill. Évi bér let házhoz kijárva hetenkint egyszer 10, kétszer 16 kor. Üzletbe bejárva egyszer 7, kétszer 12 korona. A bérletjegyek teljesen besztintetendők, és a bérletek előre fizetendők Ha valamelyik vendég adósság hátra hagyásával kimarad, más üzletben nem szabad kiszolgálni. Továbbá, ha valamelyik szaktárs a szavát megszegi, vagy egyik másiktól a segédet elcsalja, azon mester megvetésnek és bojkottnak lesz kitéve, valamint a két helyi lapba és a Marosvásárhelyen m egjelenő Fodrászok Lapjába becsületszó megsértéséért meg lesznek hurcolva, mi ellen a védekezési jogát a közmegegyezési nyilatkozat alapján alá veti magát,Külföldi szemle.Z ü rich . Az itteni fodrászok körében egy rend-, zőség alakult meg, kik feladatul tűztek ki, hogy agitálni fognak a vasárnapi egész napi munka szünet behozatala mellett. Ez ellen a munkás üzletek keltek ki, mivel a legfőbb napi jövedelmük a szombat és vasárnapi bevételük veszélyeztetve van. A többségnek pedig az a véleménye, hagyják a kenyeret keresni, ameddig alkalom nyílik rá, és .'egyenek megelégedve a 11 órai bezárással. " 1
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Bánáti Fodrászok Lapja január 15. sz8mában közölt vezetőcikket lapunk illusztris munkatárs dr. Zöldi Nándor, a sátoralyaujhelyi ipartestület titkára, az „Ipar ‘ szerkesztője irta.

L. M. Pozsony. Becses sorai időt múlt. veszített az ak tu álisáb ó l. Szives figyelmét köszönjük
B. L. Orosháza. Színházi parókák stb. beszerzésére ajánljuk Zelei Oszkárt Ózd, Borsód megye, ki speciálista és ott jutányosán beszerezhető.

K ia d ó h iva ta li üzenet .Mindazon előfizetőknek, kiknek lejárt az előfizetésük, jelezve van a cimszalagon, melynek szives idejében való megújítását kérjük.

Az ,.Üres helyek* \agy „Helyet keresők* hirdetési rovata elő
fizető. nknek díjtalan, nem előfizető mesterek 80 fillért, segédek 
és tanulók 40 fillért fizetnek, amely előre beküldendő (esetleg 

bélyegben is.)

Üres helyek.Fiatal, intelligens borbély segédet keresek azonnali belépésre. Havi fizetés 30 korona, reggeli, ebéd, lakás. Szaladits Jenő MiskolczEgy fatali ügyes borbély segéd azonnal kap a lkalmazást egy nagy községben. Az illető családias otthonban részesül. Fizetés érdem szerint mely később javítva is lesz. Csakis olyan ajánlkozzék, ki jól tud hajat vágni és borotválni s szeret huzamosabb ideig maradni. Cim Dobrovszky Károly borbély Dombrád, Szabolcs megye.
24 év körüli elsőrendű úri kiszo'gáló fodrász 

segéd alkalmazást nyerhet azonnali belépésre is. Csakis 
jó modorú, szolid fodrász segéd ajánlata íogadtatik cl. 
Önálló hajmunkás megfelelően dijaztatik Balogh Dezső 
Szat hínár.

Egy ügyes, megbízható fiú tanulónak felvétetik 
Brunder fószefhez Nagyszalonta

Cégemnél február 15-iki belépéssel állást nyer 
egy szerényebb igényű jó munkás borbély segéd. 
Havi fizetés 24— 30 korona és reggeli, ebédj lakás. 
Tréger Lajos Nagybánya.

Fiatal, úri kiszolgáló fodrász segéd’, aki keveset 
érti a hajmunkát is, felvétetik. Csak olyan ajánlkozzék, 
aki állandó. Német ajánlatok Franz Müller címre 
Merán, Berglauben, 114. Nr. küldendők.

Ügyes, gyors és jó munkás fodrász segédet fel
veszek állandó alkalmazásra február 10 re. Havi 20— 24 
korona fizetés, reggeli, ebéd és lakás. Jó  mellékes. 
Ifj. Baki Sándor Tab, Somogy megye.

18— 20 éves megbízható, józan életű borbély 
segéd, nem nagy igényű és aki családi .otthonra 
vágyik, felvétetik azonnal. Havi fizetés 1G koronáig, 
románul beszélő előnyben részesül. Simonyi László 
Csimpa, u. p. Lónya-telep (Hunyad megye).

20 — 22 éves jó munkás borbély segéd havi 20 
korona fizetéssel és teljes ellátással azonnal felvétetik. 
Szántó Albert Ungvár.

18— 20 éves jó munkás, csakis magyar segéd, ki 
jól beszól szerbül is. felvétetik egy tengerparti városba, 
havi fizetés 56— G0 korona és lakás. Mellékes 40 K . 
Csakis nem nagy igényű fodrász segéd jelentkezzék. 
Cime ,,Magyar tengerpart'* jelige alatt megtudható 
lapunk kiadóhivatalában.

Uendszerető, fiatal jó munkás fodrász segéd, aki 
szakmájában eléggé gyakorolt, azonnal felvétetik. Úti
költséget három hónap illán megtérítem. Havi fizetés 
érdem szerint és teljes ellátás Müller Sándor Lupény, 
Hunyadmegye.

. 19 — 20 éves borbély segéd, aki rendesen tud 
borotválni és hajat vágni, állandó kondícióba felvétetik, 
havi fizetés 20 korona és teljes ellátás. Csakis olyan 
ajánlkozzék, aki hosszabb ideig egy helyen óhajt 
maradni. (Sváb előnybe részesül). Zentai Antal N agy
bajom, Somogy megye.

19—  21 év közötti jó munkás borbély segéd fel
vétetik, havi fizetés 30 koronáig. Jancsó Forencz 
Kózdivásárhely.

Jó  megjelenésű fodrász segéd azonnal felvétetik. 
Havi fizetés 24— 30 korona és teljes ellátás. Német 
ajánlatok D. Goldberger Krakó, Ringplatz 4. (Galícia.)

20 -2 2  éves szolid, jó munkás fodrász segéd 
február 6 ig felvétetik 24 korona havi fizetéssel és 
teljes ellátással, mosással. Mellékes 80 koronáig. Nyolc 
kijáró vendég van. Sürgöny ajánlatot kérek. Vásár 
helyi József Vág-Sellye, Nyitraa megye.

Fiatal borbély segéd felvétetik azonnal. (Sváb 
előnyben részesül). Apaffy Lajos Nagyenyed.

2G éven felüli ügyes fodrász segéd, ki megfelel 
üzletvezetőnek is, felvétetik 50 korona havi fiksz 
fizetéssel és lakással Melehcr Györgynó Kolozsvár, 
Dohány utca 2.

Egész fiatal borbély segéd felvétetik azonnal 
Havi fizetés 12— IG korona és teljes ellátás. Kreszta 
Traján Batonya.

20 — 25 éves jó megjelenésű és jó munkás borbély 
segéd felvétetik február 15 re, havi fizetés 24 korona 
és teljes ellátás. Jó  mellékkereset. Sknloud János  
Beszterce, Fa-utca 21. (Erdély).

Fiatal, jó munkás borbély segéd, aki úgy a 
borotválásban, mint a haj vágásban gyakorolt, felvétetik 
Fizetés megegyezés szerint. Bodrog János Petrozsény, 
Kossuth Lajos utca 44.
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Jó  megjelenésű ügyes borbély segéd azonnal fel

vétetik. Havi fizetés 24 — 30 korona, reggeli, ebéd és 
lakás. Waldraann Barna Hatvan. (Népbank épület)

Jó uri kiszolgáló fodrász segéd felvétetik. Bánáti 
előnyben részesül. Német ajánlatok Folber címre Wien, 
IX . Lichtenstein strasso 9. küldendők.

24 éven felüli józan életű, jó munkás borbély 
segéd üzletvezetőnek azonnal felvétetik Havi fizetés 
30 korona és teljes ellátás. Beléphet azonnal is. Pataki 
Emil Szendrő, Borsód megye.

20— 27 éves jó munkás uri kiszolgáló borbély 
segéd, ki állandó alkalmazásra reflektál, felvétetik. 
Havi fizetés 25— 30 korona, ellátás és jó mellékes. 
Kovács Lajos Kézdivásárhely, Főtér.

Fiatal borbély segéd azonnal felvétetik Havi 
fizetés 16 — 20 korona és teljes ellátás Csatlós Endre 
Csáki gorbó, Szolnokdoboka megye, Erdély.

Idős fodrász segéd, ki némileg dolgozik haj- 
munkát is, állandó alkalmazásra felvétetik azonnal. 
Nyíri Sándor Maros-Vásárhely.

A  F O D R Á S Z O K  L A P JAminden hónapban kétszer végig járja az egész országot, eljut minden városba, minden oly faluban a hol csak egy fodrász üzlet is van.Körülbelül
ötezer borbély és fodrásznak 

kerül kezébe,s ennyi szaktársnál lehet keresni a Fodrászok Lapja révén : segédet, üresedést, árut, üzletet, szóval mindent, a mire a szaktárs uraknak és segéd uraknak szüksége van. S a mi fő, a hirdetésnek mindig eredménye van.
Helyet keresők.

E g y  idősebb, komoly gondolkozásai intelligens uri kiszolgáló 
fodrász segéd állandó allcalmuzást keres vidéki nagyobb városba 
azonnali belépésre, esetleg február 10-re. Csakis jobb üzletek 
szives ajánlatát kéri Dániel János Pop rád. Szepes megye.

22 éves jó  munkás borbély segéd alkalmazási keres kizáró
lag elsőrangú üzletben. Fizetés és mellékes megjelölésével ajánla
tokat kér Szilágyi Gyula M .-Sziget, Korompa-utca.

23 éves jó  megjelenésű uri kiszolgáló fodrász segéd keres 
február S-ra jobb fodrász üzletbe alkalmazást. Ligaes Mihály 
Zsolna, Kossuth,utca.

J ó  munkás uri kiszolgáló borbély segéd keres február 5-rc 
alkalmazási. Erdey M ihály Nagybánya, Mándy palota.

22 éves fodrász segéd állandó alkalmazást keres egy jobb 
üzletbe azonnali belépésre. Beszél magyarul, németül, románul. 
Ajánlatokat kér fizetés megjelölésével Bisztrián Teodor Fagyér, 
u. p. Gyér [Torontói megye).

22 éves uri kiszolgáló fodrász sngéd, ki jobb fodrász 
üzletekben dolgozott, keres elsőrangú fodrász üzletben állandó 
alkalmazási. Mátyás György Szalhmár, Pannonia-szálloda.

30 éves, fiatal nős, uri kiszolgáló fodrász segéd keres 
állandó alkalmazást 60—70 korona fiksz fizetésre, akár azonnali 
belépésre is Varga Sándor Szászrégen, Közép utca 02. szám.

20 éves, szolid borbé'y segéd keres kisebb borbély üzletbe 
alkalmazást azonnali belépésre is. Dúsa Géza, bártfa.

19 éves, jó  megjelenésű, jó  munkás fodrász segéd keres 
azonnali belépésre alkalmazást legkésőbb február 5-rc. Könyve, 
ellenében útiköltséget kér. Kolozs Lajos. Nyíregyháza, Kr-utca 
37. szám.

20 éves, szolid, józan életű fodrász segéd alkalmazást ke
res egy jobb városban. Beszél magyarul, németül, románul. S z i
ves ajánlatokat Sándor Lajos Nagyzerind, 295. házszánt, Árad
ni egye.

25 éves, jó  megjelenésű, szolid, jó  munkás fodrász segéd 
keres állandó alkalmazást. Dolgozott Berlinben, Lipcsében huza
mosabb ideig. Beszél németül, tótul. Szives megkereséseket feb 
raár 6-ig való belépésre német nyelven kér Ködtnön Mihály 
Zsolna, Főtér.

24 éves, elsőrangú uri kiszolgáló és női fodrász segéd ke
res Cirkvcnicziábn, vagy valamely déli tengeri fürdőbe a sze
zonra alkalmazást. Ajánlatokat M . Z . Wien X I I .  Focky-gassc 
31. stock, Tűr 12.

20 éves, szolid, józan életű fodrász segéd állandó alkalma
zást keres akármilyen vidékre azonnali belépésre. Könyve ellené
ben útiköltséget kér Zsunácz György, Boka 153, Torontói megye.

27 éves, jó  és gyors munkás fodrász segéd, ki beszél néme
tül is, eddig mindig jabb üzletekben szervírozott, keres jobb üz. 
leiben alkalmazást. Könyve ellenében útiköltséget kér Hegedűs 
Sándor Bátaszék, Tolna megye.

Múlt év szeptemberbe felszabadult borbély segéd, ki jelen
leg apjánál dolgozik, egy oly üzletben szeretne belépni, hol szak
máját jobban elsajátíthatja, Munkakönyvé ellenében útiköltséget 
kér ifj. Kuház Gyula Munkács, Fő-ut 32. szám.

20 éves, józan életű, elsőrendű uri kiszolgáló fodrász segéd 
keres Wienbe, Fiúméba vagy Abbáziába alkelmazást. Cime „ M ár
cius jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

Szolid, jó  munkás borbély segéd keres alkalmazást. Beck 
Tamás Bajmok, Bácsbodrog megye, Felső Temetö-utcá 13 szám.

Négy polgárit végzett, 18 éves fiatal borbély segéd jobb 
fodrász üzletben, a hol hajmunka is van, alkalmazást keres. H e
gedűs Sándor Csöng rád, Szőlőhegy-utca 3

17 éves fiatal borbély segéd keres középszerű fodrász üz
letben akár azonnali belépésre is alkalmazást. Banga Sándor 
Sászrégen, szeszgyár.

Fiatal, most szabadult fel fodrász segéd keres azonnali 
vagy késobbeni belépésre alkalmazást. Szives ajánlatokat kér F e 
kete Dezső Kisvárán, S'cnttászló utca 25.

Fiatal borbély segéd állandó alkalmazást keres. Monost.ri 
István borbély segéd Tiszaesege, H ajdú megye.

26 éves fodrász segéd elmegy üzletvezetőnek vagy m nd se
géd. .4 haj munkát is érti. Munkakönyvé ellenében útiköltséget kér 
PolÖskei Mihály Székes fehér vás, Siitö-ulca 14. szám.

25 éves, intelligens megjelenésű uri kiszolgáló fodrász se
géd, ki évekig dolgozott elsőrendű üzletekben. Eves bizonyítvá
nyokkal rendelkezik. Beszél németül, románul is. Keres első
rangú üzletben azonnali, vagy február lo-re alkalmazást. Szeidl 
István S olymosvár, Aradmegye, u. p. Máriarailna.

j ó  MUNKÁS fodrász segéd, legalább 2 és fél éves 20 korona havi fizetés és teljes ellátással azonnal felvétetik. Oláh Zsuzsanna, Bihardiószeg.
FÉNYESEN BEREN D EZETT fodrász üzlet, fiam elhalálozása folytán, Bihannegyében, Bihardiószeg nagyközségben 400 forintért, a boltbér egy évre 60 frt, azonnal eladó. Értekezhetni Oláh Zsuzsánnával Diószegen.



3- szám- FO D R Á SZO K  LA PjA 9. oldal.
. nini minim umi umi lunin   nnnnnnnnnmnnn.................................... ..BÉRBEN, esetleg azonnal megvételre 2 —3 részletben hajlandó vagyok egy kizárólag első rengő fodrász üzletet akár vidéken, akár fővárosban átvenni, ahol az illatszer forgalmi cikk s a hol a Tátra növény sósborszeszt forgalomban is lehetne hozni. Továbbá hajlandó vagyok saját jómenetelü üzletemet családi okok miatt azonnal eladni megegyezés szerint. Szives választ vár Tátra növény sósborszes vál lalata, Nyitrabánya.BOABÉLY ÜZLET közvetlen Pest mellett, mely havonta 180 forintot forgalmaz egy se géddel, állás elfoglalása miatt, nagyon sürgősen 400 forintért azonnal eladó. Bővebbet Flei- ner Heinrich fodrász, Péczel, Pestmegye.

DUNÁNTÚL egy nagy forgalmú, szép virágzó városba, 20 év óta fennálló egy fő és egy fiók üzlet eladó. Cime megtudható „Budapesti" jelige alatt lapunk kiadóhivatalában.
BÉKÉS MEGYÉBEN 45 ezer lakosú községben a helység közepén egy 18 év óta fennálló jó forgalmú fodrász üzlet betegség miatt azonnal eladó. Cime „ Békésu jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.KERESEK egy komolyan gondolkozó segédet, ki a nyár folyamán biztos megélhetésü üzletemet át venné. Az üzlet jövedelme 2500 koronáig. Üzletbér 250 korona, a község legforgalmasabb helyén lakással együtt, 3 évi szerződés van még. Cim „Duna" jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

Ilyen bekerített nagyságú területben bármiféle értesítés vagy hirdetés egyszeri közlése 1.50 fill.Kétszer ekkora 3 korona és igy tovább.
Zsolqai István boriiéig gegédne^ha valamelyik szaktárs ur vagy segéd urak tudják címét, szíveskedjenek velem tudatni,Postadijat szívese fedezem.D A N C Z  J Ó Z S E F K A P Ó S V Á R

V i x i c e n z  N p y a . kElső villanyerőre berendezett borotva homorú müköszöriildéje W ien  (Bécs), Hohenstaufengasse 9. cs. és kir. esküdt szakértő, becsü-mester.Nasrv 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. Ezenkivtil ezen szakba tartozó árukon kívül csakis a legjobb minőségiteket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb olaj fenőkövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.
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F o d r á s z - c o s m e t i c a1 kiló illatos puder 1 K, 5 kilós póstacsomag 6 K bér- mentve.1 liter finom Bay Rum 2 K 20, 5 kilós póstakanna 11 K bérmentve.
) liter illatos hajolaj, sárga, zöld v. barna 2 K, 5 kilós póstakanna 9 K bérmentve.1 liter igen jó Kölni viz 3 K, 5 kilós póstakanna 14 K bérmentve.1 kilós bádog doboz legjobb Brillantin, fehér, sárga, vagy zöld 2 40, 5 kilós póstadoboz 12 K bérmentve.1 liter Eau de Chinin 3 K, 1 liter Eau de Violettes hajszesz 3 K.1 liter folyékony brillantin 3 K, 1 liter folyékony Scham- poon 2 K.1 liter illatos szappanszesz 2 K 40, l kiló rózsaillatu hajkenőcs 2 K 40.1 kiló mandola szappanpor 5 K, 1 kiló illatos Scham- poon por 1 K 20.1 üveg Bay-Rum  60 fill, 12 üveg egy postaláda 7 K 20 bérmentve.1 üveg Hajpetrol 80 fill., 12 üveg egy postaláda 9 K 60 bérmentve.1 üveg igen jó bajuszfesték, barna vagy fekete 70 f i l l , 20 üveg 12 K1 doboz 2 nagy üveg hajfesték, barna vagy fekete 1 K 50, eladási ár> 2*50- 4 K.1 üveg sötétbarna dióolaj 50 fillér, 25 üveg 10 K.1 üveg hajszökitö 60 fillér és 1 K, 1 liter 3 K 40.1 üveg haj regenerátor (hajfesték) 60 fillér és 1 K.100 üveg hajolaj sárga, zöld, barna és vörös színben 14 K 1 kiló hajcrépe 8 K, 1 kiló hullámos és fényes angora hajcrépe 14 K.

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

Kezdi Kovács Sándor export drogériája N.-Becshereh.

Fodrászok és borbélyok

Figyelem!
Tisztelettel értesítem a fodrász s borbély urakat, hogy külföldi tapasztalataim után hazatérve

mahöszfipüldétnyitottam. Főelvem oda irányul, hogy tisztelt megrendelőim megbízásait a legmesszebbmenő igényeknek megfelelően teljesítsem. Kiemelendő az általam meghonosítandó negyed homorúra való köszörülés, az úgynevezett M A G Y A R  ÉL. (Majdnem testvér a francia éllel). A hajvágó ollók, haj- és s/.akállvágó gépek szintén a technika legújabb vívmányai szerint lesznek köszörülve. Tessék egy próbarendelést tenni s kezeskedem arról, hogy-igényeit kifogom J l j f f n n  A n t a l  műkö?zö- elégíteni. Tisztelettel t l l l lU I I  H IIIIli riis villamos üzemmel Nagyszeben. Mindenféle acéláru kapható. Javítás 4 nap alatt.

E G Y  JO B B  FODRÁSZ Ü ZLE T E T  keresek megvételre, esetleg az üzletet kipróbálnám. — Cim Ködmön Mihály fodrász segéd Zsolna, Főtér.r s n n a - n z P E D R o
*896. évi budapesti országos 

kiállításon kitüntetve, o o o oEzen bajuszpedrő ezidáig minden bajuszpedrő készítményt felül múlt. Jósága páratlan, se nem kemény, se nem lágy, bátran bajuszfestésre is lehet használni. — Kapható szőke, barna és fekete színben. 
Tucatja I kor. 20  fill . Nagybani vételnél portómentesen szállittatik csinos pléhdo- bozokban.Megrendelhető Sehlezák Józseffodrásznál K o l o z s v á r t .

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

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

fodrászkcIIgfíBlí szaküzlet, illatszer és bajüszkötögyár
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Elsőrendű hiilföldi mintára berendezett

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

I. emelet. Telefon.

FIGYELEM " 5Hajnövesztő füvek, ami hajkorpát is megszünteti. Teljesen kipróbálva ! Ezen füvek forgalomba való hozással szaktársaink igen jó mellékes forgalomra tehetnek szert. Kapható Patay Adolfnál Trencsén- Teplic, használati utasítással. Sok elismerő nyilatkozat áll rendelkezésemre. — Többek között:
Két hónapig használtam „H AJFÜVEK-TEÁT“ és oly 

nagy és csodás hatású volt. hogy ma nagyon szép hajam 
van. Ezen teát ajánlani is fogom mindenkinek. Aug. P .  
Ulm. üzl ttulajdorios.i) Szaktárs u rak  íibgsbs  f ig y e lm é b e !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 66 gyógykivonatot. Kezeskedem a biztos sikerért Á ra  h a s z n á la t i u ta s ítá ssa l együtt 

4  k o ro n a .  Több száz elismerő levél.
KORONAFI KÁROLY és Ft Acsász. és kir. kamarai női és úri fodrászoknál 

S z é k e s fe h é rv á r .

26 év óta fe n n á lló  fo d r á sz  ü zlet 1300 
koronára biztos bérlet . K iöregedés' m i
att ju tá n y o sá n  eladó C sin esá k  J ó z s e f  

K isk u n h a la s

V~2 □  í  O T / ^ \  1\I I 44 borotva szappannak az a tulajdonsága, hogy erős, tiszta__ f[ \ J 1 i  | zsírtartalmánál fogva az arcon nem szárad. Használnálpedig kellemes, üde és a szakállat hamar puhítja. -- -  .................................Azon fodrász, ki egyszer a , , B a la to n i66 borotváló szappannal dolgozott, örömmel fogja tovább is használni üzletében. Mert azon kellemes helyzetbe jut, hogy borotvájának éle nem romlik és a vendégei Örömest fogadják. - ........... --------- ---------
t q  q  t O T / ^ \ l \ |  I * 4 borotváló szappannak 5 kilogrammos posta csomagját ̂ D n  I_, / i  1 1 1 1  5  k o ro n á é rt  utánvétellel bármely állomásra (Magyar-országon) p ortóm en tesen  szállítjuk. Megrendelhető P illitz  D á v id  é s  F ia  sza p p a n -  

p a n g y á ra  V e szp ré m . ----------------- :—     •  ------ .........
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Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


