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FODRÁSZOK KAPJAA M A GYA R O R SZÁ G I B O R B É LY O K , FO D R Á SZO K  ÉS PA R Ó K A K ÉSZIT Ö K  O R S Z Á G O S  SZA K LA PJA
Felelős szerkesztő és laptulajdonos Kőnig Károly fodrász. S S 3  Megjelenik minden hó 1-én és 15-én

T A N O N C  K É R D É S.Á t írta: —Szathmári Béla.A magyarországi borbély és fodrász mestereknek állandó a panasza, hogy a segédek nincsenek kellőleg a szakmájukban kiképezve. Ezért van az, hogy rettenetesen irtóznak a segéd változásoktól, egy jó segédet alig bírnak kapni, sokszor 8--10  segédet kénytelenek el- bocsájtani, mert szakmájukban nem képzettek. Mert nagyobb részt a jó munkások nem bírnak kellő intelligenciával, ellenben azok, kik intelligenciával bírnak, rendesen rossz, vagy közepes munkások.Ennek oka a tanonckérdés.Minden egyes úri borbély üzletbe rendesen egy vagy több tanoncot tartanak. A munkaadó a tanoncot felveszi 3—4 évre. A szülők, kik szakmánkba laikusak, járatlanok, mindig

arra törekednek, hogy minél fényesebb, vagy úri üzletbe adják gyermekeiket, nyilván azzal a tudattal, hogy előkelőbb üzletekbe jobban megtanulják a mesterségüket, az idő letelik, formálisan fel lesz szabadítva és segéd ur lett belőle, de most jön a rettenetes csalódás, az újdonsült segéd rájön arra a szörnyű tudatra, hogy ő minden, csak nem borbély segéd; ő kitünően tud ebédet hordani, meg azután egy bepiszkolt üzletet fényesre kitakarítani. Mit tesz most? bukdácsol egyik üzletről a másikra, mert a legkisebb üzletben sem igen alkalmazzák pénzért; nem tanoncra, hanem félig-meddig dolgozni tudó segédre van ott szükség, s ő erre sem képes.Egyet azonban tanulnak az úri üzletben, a jó modort, akkor intelligens emberré válnak a mi fogalmunk szerint.Önkéntelenül felvetődik a kérdés : hát holA  milliomos fodrász.—■ Angolból. —II.Waldennek sikerült a hajó első osztály utazóit is megnyerni. Kellemes beszédes modorával az utazók bizalmát meghódította.Különösen Mr. Lee, gazdag vállalkozó kereste a mi fodrászunk társaságát.— Én önt sokkal jobb sorsba helyezem, ha Amerikába érünk.— Köszönöm Mr. Lee, de éti megvagyok elégedve az é n , mesterségem jövedelmével. Válaszolt Walden szerényen.Önnek kitűnő beszélő képessege van, az ilyen emberekre van nekünk szükségünk.— Nem csak belőlem áll a világ. Vannak még életre való egyének.— Olyan kevés van, a kit mi tudunk alkalmazni.

— Ugyan miféle üzlet ág lehet az? Kérdé W alden a gazdag urat.— Megmondom uram. Nyomda termékeinken kell túl adni, értékesíteni. Nagy könyv és újság kiadó vállalatunk van Amerikában.— Várjon kérem, ez már más. Szellemi térmé- kekkel kell foglalkozni. Majd meg gondolom még is. Hátha kedvem lesz rá.— Jól van, gondolja meg a dolgot, fiatal barátom. — E szóval eltávozott Mr. Lee első osztályú szobájába.Walden kíváncsisága folyton fokozódott. Mr. Lee munkaköre iránt. Gondolta magában, hogy nem volna rossz dolog mindjárt kész kenyérkeresethez jutni az uj világban.Mások mily nagy küzdelemmel jutnak az uj világban valami álláshoz.És ő most kész kenyérhez juthat.Mégis késztette valami, hogy többet is megtudjon erről az emberről s az ő foglalkozásáról.
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A modern kémia csodája, bámulatos szen- aáczió a kozmetikai o o o  téren, o o o

A modern kémia csodája, bámulatos szén záczió a kozmetikai o o o  téren, o o 'n
Kérem megőrizni! Kérem jól megjegyezni!Valóságos csodálkozást keltenek a ,Burgit“ tyúkszem szeremnek naponta szaporodó sikerei. Mindenki ki ezen fájdalmas bajban szenved és más szerrel még nem sikerült attól szabadulni, az kísérelje meg haladéktalanul 

a „BURG1T használatát

Ludvig Burger
Zalzburg.

v v v v v v v - í r v v v

„Burgit“ az ö utólérhetetlen hatása által messze háttérbe szorítja az eddig használatban lévő összes tyúkszem irtó szereket. Burgitnem ámit szinleges hatással, hanem tényleges eredményt biztosit. Esetleges szükségletnél kérjen ön határozottan
„ B U R G I T - o tés ne hagyja magát rábeszélni, hogy esetleg egy kevésbbé eredményes szert vásároljon. Ki egyszer „Burgit“-ot vásárolt, az szívesen fogja azt tovább ajánlani. Orvosi tekintélyek a „Burgitu-ot a kozmetika valóságos csodájának nevezték el.

PBF* Végre egy szer ^pja legkonokabb tyúkszemnek tökéletes és fájdalom nélküli eltávolítására !Vannak önnek tyúkszemei 1'Ne hagyja magát ilyen fájdalmas kínoktól tovább gyötörni és
kísérelje meg „BÜR(ilT“-talmert csak is „Burgit“ képes önt ezektől örökre megszabadítani!

k o n t o e n c z i á n  kívül all.„Burgit” utólérhotetlen csodás hatásában, és azért orvosok a legjobban ajánlják.Legegyszerűbb a használatban!»B u r g i t“ hapható minden drogueriában, illatszer kereskedésben, fodrászüzletben stb.
W  Ezren fölüli elismerések!-------------- ----------- : ....... —  Á R A K :  ------  ----------------

2 5  darab 4 K  50 fill . és 1 darab 18 Hl/.: —  50 darab 8 K  és 1 darab lő  Hll ; _ 100
darab 14 K  és 1 darab 14 f i l lé r , m inden egyes postaállom áson a z o n n a l kapható.

Daralroiilcint elárusítva /̂ ra 30 fillér-.Körlevél és használati utasítás mindenféle nyelven, sőt próba-csomag is kívánatra kapható. '

K ivitel az összes országokba.

Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.
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11. szám........... .tanulnak meg a jó munkások dolgozni ? egyszerű a felelet: a kisebb üzletekben; mint ez igy is van. Hanem, hogy jobban körvonalazzam a kérdést, tehát a tanonc minden oly üzletben, hol gyakorlatilag prakszist szerezhet, ott feltétlenül megtanulja a mesterségét, különösen csakis kisebb vagy oly üzletben, a hol a tanulásra alkalmas vendégkör van. Természetes, hogy úri üzletben a tanonc abszolút gyakorlatilag nem tanulhat, vajmi ritkán jut hozzá, a mi ugyancsak keveset ér, legfeljebb a szakmát elméletileg sajátíthatja el, a mi határos a nem tudással, mert elméletileg a mi szakmánkat érvényesíteni nem lehet. Itt tiszta gyakorlat tanítja meg a mesterségre.Innen van az, hogy a kisebb üzletekben felszabadult tanonc jól dolgozik, de tekintettel arra, hogy alacsony intelligenciájú vendégkörben töltötte a tanoncéveit, nem bir megfelelő intelligenciával. Ez nem baj, mert könnyen re- perálható a hiba, mert a mi a fő, dolgozni tud és mint ilyen munkás, üzletekbe kaphat alkalmazást.Most tehát az a lényeg, hogy hogyan orvosoljuk ezen ügyet, hogy az úri üzletbe felszabadult tanonc dolgozni is tudjon. Hogy hogyan oldjuk meg ezen kérdést, szerintem egy kis jóakarattal könnyen lehet megoldást találni, a melyről a jövő számban értekezni fogok.

A frizura és a fodrász.
Irta : B á n y á s z  Henrik.

Már-már azt hiszi, hogy sajátképen nagy kegyet gyakorol, ha megfésül valakit Már pedig nincsen fél- szegebb látvány, nincs nagyobb bizonyítéka a mtive- letlenségnek, mint az ilyen szerénytelenség A társadalomban való boldogulásnak egy hatalmas nagy elvével kell elsősorban tisztában lennünk. A keresetlen udvariasság, hasonló udvariassággal találkozik. És ugyan, ha a létért való küzdelem vásári lármáján, ha egy pillanatra felül tudunk emelkedni, mit fogunk látni. Ha lehámlik rólunk a létért küzdő, gondterhes felhő, embereket húsból és vérből álló, egymáshoz teljesen hasonló lényeket látunk tülekedni a nagy tömegben. Az egyik megelégedett, őt nem kábítja el az elért eredmény nem lesz telhetetlen, a másik ideges kapzsi, boldogtalan. így elérkeztünk volna az élet problémájának zug-zajos útjaira A válaszúton csak még azt akarom megemlíteni hogy az a fodrász, aki fent aposztrofált, mondjuk hemzsegő művész, elsősorban nem élet-müvész. Tertalmatlan, üres ember marad az egész életen át önmaga előtt.A frizura-verseny igen nagy hasznára vanTiind- azoknak is, akik csupán mint nézők vesznek részt természetesen csak akkor, ha nemcsak nézni, de látni is tudnak egyszersmind. Két okból válik a verseny a néző előnyére. Első és ez a kedvező, ha az összehasonlítás igazolja, hogy jól dolgozott, hogy a rendelkezésére álló eszközöket úgy használta föl, hogy lépést tartott a frizura divat változásaival. Értem ez alatt, hogy ügyesen tudta fölhasználni a szaklapok és divat-újságok rajzait, (különösen a vidéki fodrászoknak van erre nagy szükségük) A másik pedig az,Azt tudta Walden, hogy Mr. Lee a hajón is dől gozik. Sokszor bezárkózott szobájába és órák múlva jött ki. Ilyenkor aztán oly fáradt volt, mintha zsákokat hordott volna.Meg kell nézzem, mit dolgozik ő, mielőtt megkötném vele a szerződést. Gondolta magában Walden.Egy este tehát oda lopodzott a mi hősünk Mr. Lee szobájának ajtaja elé. Egy kis repedésen át benézett a rejtélyes férfi titkos műhelyébe.Mit látott ?Ott állott Mr. Lee egy kis lábbal hajtható nyomda készülék előtt és dolgozott.De nem újság, könyv vagy más irodalmi termék került ki a nyomdából, hanem vadonat uj bankjegyek csuztak le a gépről.E hamis bankjegyeket aztán egy készen álló ládába helyezte el Mr. Lee, amelyet gondosan elzárt.Walden mosolyogva távozott el lábujhegyen az ajtó elől. — Hát ilyen nyomda termékeket kell nekem értékesíteni ? Jó , hogy tudom.Azonnal határozott e dologban. Szeme előtt lebegett jó mestere beszéde : Csak az egyenes utón! Fiam ! Csak az egyenes utón !

Másnap újra találkozott Mr. Leevel. Ez újra megszólította Waldent a szerződés megkötésére.Szó nélkül nagy szüksége volt az ilyen beszédes jó külsejű fiatal emberekre, akik hamar túladnak a hamis bankjegyeken. Mert bizalomra gerjesztő külsejük és beszédük van.Walden meg is kötötte a szerződést Mr. Leevel azzal a mellékes szándékkal, hogy mihelyt szárazföldre érnek, azonnal ott hagyja, megszökik gazdájától, anélkül, hogy belemernie a bűnös manipulációba.Itt hajón nem lehet elárulni Mr. Leet, mert még bosszút állhat. így gondolkozott Walden. De majd Amerikában a rendőrség kezébe juttatom ezt a jó madarat.Ezzel az elhatározással irta alá a szerződést, amely csak arról szólt, hogy Walden kötelezi magát Mr. Lee könyvkiadó vállalatába lépni, ahol heti 30 dollár fizetést kapNemsokára megérkeztek és partra szálltak az uj világban.Mr. Lee Newyorkban kettős üzlettel rendelkezett. Az utcára nyíló boltban előkelő nyomda volt berendezve, ahol imádságos könyveket és tankönyveket nyomtak.
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iHimiiMiiiitmiMiiiiHimiiiiHtiiMmimmiiiiimiiimiiiimiiiiimiiiiiiimiiiiiMiiiiHiHiiimmmifiiiiiMmimimiHiHiiiiHiiiiiimiHmiiMmiiiiiiiimiiiiiimimiiiiimmmmmmiiiiiiiiiHiimiiihogy látva az összehasonlítás következtében milyen hibái vannak munkáinak, azokat iparkodik kiküszöbölni.A nemes verseny tehát minden körülmények között mesterségünk fejlesztésére határozó befolyással van. Különösen szeptember, október hónapokban a saison előtt, minden évben üdvös volna egy frizuraverseny rendezése.Most pedig visszatérek azon eszmék közlésére, melyeket fésülés közben tapasztaltam. Egy alkalommal egy igen szép fiatal asszonyt fésültem, aki munkám megkezdésekor arról beszél, hogy őt még senki sem tudta kedvére megfésülni. Alaposan megnézem a maga készítette frizuráját s munkához kezdek. A fésülésnél azután kér, hogy csináljak egy hátul elálló kontyot Az orr egy kissé egyenes és hosszú, az arc pedig telt, de nem kerek, a nyak gyönyörű szép.Már most ha alól elálló kontyot csinálok, az orr igen megnyúlik, az arc szögletes lesz, a nyak pedig egyáltalán nem érvényesül. A frizura lehet tökéletes, de a hölgy nem lesz megelégedve — nem találja magát szépnek. Megkérem tehát, hogy engedje meg úgy megfésülnöm, ahogy arcéle, fejformája és a a többi sok más körülmény egyenesen előírja és megcsinálom azt a frizurát, mely az általa készített frizura formájával volt teljesen azonos.Az eredmény — teljes megelégedése lön. Miért volt észszerű eljárásom ? Nemde bizonyos, hogy hölgyvendégemet már sokan sokféleképen fésülték. Miért állapodott meg egyformában? Nem-e azért, hogy szép nyaka érvényesüljön. A kontyot pedig azért irányította felfelé egyenes orrával egy irányba, hogy ez az orrot rövidítse.Az orrot rövidíteni, az arcot szélesbbiteni vagy keskenyiteni és igy tovább lehet. Értekezésem fonalaHátul pedig egy titkos teremben volt elhelyezve a bankjegy nyomda.A mi fodrászunk először üzlet után nézett. De épen akkor volt Newyorkban és általában az Egyesült Államokban elterjedve az uj önborotváló gép. Ez annyira meggyengítette a fodrászok jövedelmét, hogy a személyzet egy részét el kellett bocsátani.Ekkor 1000 helynélkiil levő fodrász-segéd töltötte az idejét a főváros kávéházaiban, parkjaiban és más helyeken munka nélkül.Walden tehát örvendett, hogy kenyeret kapott Mr. Lee üzletében. Azonban csak az imakönyvek nyomdájában vállalkozott irodai munkára.Itt megismerkedett a főnök rendkívül szép leányával, Alice kedvteléssel foglalkozott a müveit és finom modorú Waldennel. Nemsokára alig egy pár hét múlva bizalmas viszony fejlődött ki a két ifjú szív közt. Alice nem tudott semmit az ő édes apja titkos üzletéről. Oly ártatlan megjelenése volt, Walden egy szóval sem érintette azt előtte, amit a hajón látott.(Folyt, köv.)

a természettudomány egy igen érdekes részéhez vezetett, mellyel ehelyütt, a fölvetett eszmékkel kapcsolatosan aktuálisnak tartok foglalkozni. Ez az optikai csalódás. (Folyt, köv.)Divattudósitás.A nagy városok női fodrászatában a tavasz elteltével csendes szünet állott be. A nyári idényben úgy sem történik változás. Csak a fürdői élet főbb helyein lehet egy kis mozgalmat e téren észrevenni. Bizonyos versenyt lehet észrevenni az illetékes divat vezetők közt. Volt idő, mikor a fodrászok vezették a kalapdivatot is, de most a kalapok mellett gyakran szó se lehet női frizuráról. Általános divat most az, hogy a hátulsó hajat hullámosán fodorják be. A hajviselet inkább a kis frizurának ad előnyt. Ezzel megszűnik a nagyobb, drágább fejdiszek használata. A nagy selyem és Chiffon szallagok helyébe fésűk és érc fejdiszek lépnek A tolldisz nagy mértékben uralkodik.Porosz tisztek hajviselete.A hajvágó gépek elterjedése következtében megszűnt a régi porosz tisztek hajviselet divatja. Csak a régi tisztek tartják még fenn és azok, a kik őket utánozzák. Ez a hajviselet abban áll, hogy a haj el lesz választva elől is, hátul is, tehát az egész főn keresztül. A hajvágás ilyen formán olyan nehéz, hogy a napokban egy porosz tábornok keserű panaszra fakadt és igy szólt: Nem találok fodrászt, a ki kedvem szerint letudná vágni hajamat.Természetes dolog, hogy e nyírásnál teljesen mellőzni kell a hajvágó gépet. Legfennebb csak nyakat szabad a géppel megtisztitani a hajszálaktól. Nehéz itt a nyirás a fül körül és még nehezebb a haj frizura megerősítése pomádé és sütövas által.Színházi todrászatról.Ez a gazdag kincstára a fodrászatnak még nincsen eléggé kiaknázva. Pedig minden városban van színtársulat vagy műkedvelői előadás.Mily sok tér nyílik itt is a mellék keresetre. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy a legegyszerűbb módja az arc átváltozásnak az, ha a szemöldökei tiszta fa szénnel festjük be. Ha nincs kézügyben fa szén, akkor úgy segítünk magunkon, hogy egy gyufát elégetünk s annak szenével, mint a legfinomabb festékkel bekenjük a szemöldököt. Ez nagyon kifejező élénk szint ad az arcnak. A vakot pedig úgy szokták masz kirozni a színpadon, hogy fehér tüli szövetet ragasztanak a szem elé. Ez élethűen utánozza a vak embert.
Terjesszük a Fodrászok Lapját.
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iiiiiiiiiiiitmiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiimmitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiimtiiimiHiiHiiiiiiTyúkszem vágás.Sehol a világon nincs jobb tere ennek a műtétnek, mint Magyarországon. Itt majdnem majdnem minden második ember tyúkszem fájásban szenved, ha időközönként is. És mi fodrászok nem használjuk fel az emberiségnek ezt a nyomorúságát. Büszke lenézéssel tekintünk arra a borbélyra, a ki véletlenül ezzel az operációval foglalkozik. Az igaz, hogy sokan félnek a késtől és nem merik lábukat a műtétnek alá vetni.Inkább játnak sántikálva. Olyanok az emberek, mint a gyermekek. Félnek a késtől. Pedig csak az szabadítja meg igazán őket boszantó és kellemetlen bajuktól. Hozzá járul ehez az is, hogy sok légből kapott hir terjed el az úgynevezett vérmérgezésről. De ezen is lehet segíteni. Van kémiai szer elég, a mely könnyű módon segitt a bajon. Áruljuk ezt is (iztetünk- ben. Ez is szép mellék keresetet nyújt a fodrászoknak.

Szépségápolás.Az arcbőr tideségét fenntartani, ez a célja a kozmetikának. A bőrnek nem szabad se túl zsírosnak, se nagyon száraznak lennie. Utóbbi esetben halvány redős és kiaszott kinézése van. Mig ha túl zsiros, feltűnő piros szint nyer az arc, a mi szintén a szépség rovására esik. Legpusztítóbb hatása van az arcra a betegség, gond, bánat és ehez hasonló érzelmeknek. A kültermészet is befolyásolja az arcbőrt. Eső, vihar, szél, erős napfény ártalmára van az arcbőrnek. Ezerfél szert és kenőcsöt árulnak, de ezek nem használnak, se nem ártanak. Jó a hideg felforázott viz vagy pedig az esővíz mosdásra használva. Arcpir ellen kámforos vizet szoktak használni, de jó ezellen még az arc bedörzsölés is. Arzén használata csak orvosi felügyelet mellett és orvosi tanácsra használható.
Kopaszság.Gilmond párizsi tanár előadást tartott a hajápolásról a fodrász szakszervezet gyűlésén. A férfi és nő külömböző helyen kopaszodik. A férfi a fej közepén vagy kétfelől kopaszodik. A nő a fül mellett hullatja el haját. A férfi kopaszságának külömböző oka van.Sokszór a kalap viseletben rejlik ennek a bánnák a forrása. A kemény kalap mellett nem szellőzik eléggé a fő, tehát hamar jő a kopaszság. Nagy lelki felindulás is okozhat hajveszteséget. Hirtelen bánat, erőltetett szellemi munka, sok fejtörés, mindez korán előidézi a bajt. Gilmand tanár megfigyelte azt is, hogy nagy ijedtség alkalmával még a madarak is elvesztik tollúkat. Egyszer látta, hogy az Ulü rácsapott a kis csirkékre és egy csomó toll maradt ott. így az em

bereknél is okozhat gyors őszülést és kopaszságot az ijedelem. Legjobb óvszer a sok mindenféle kenőcs helyett a tiszta vízzel való mosás és a puha szellős kalap viselet.
Emlékeztető.

Mindazon előfizetőknek, kiknek lejárt az előfizeté
sük, jelezve van a cimszalagon, melynek szives idejé
ben való megujitását kérjük, nehogy a postai szétkül
déssel fennakadás történjen.Vöröses haj átfestése.Hogy a vöröses hajat szőkére festkessük át, erre a célra egyetlenegy ártalmatlan szer van csak, amelynek segélyével a vörös hajnak sajátságos vöröses festék anyagát meghalványithatjukEz a szer a superoxyd-nak gyenge, 3% -os ol data, amelyet éppen ennek a szernek különös lágyitó hatása miatt csak a legnagyobb elővigyázat mellett szabad alkalmaznunk. Arra azonban egyáltalában ne számítsunk, hogy ez a szőke szin örökké meg fog maradni, mert a hajnak eredetti vöröses alapszíne idők folyamán ismét ki fog ujulni.K O Z M E T IK A .Fogpor készítése. Vegyítsük össze a következő alkatrészeket: 80 gramm krétát, 4 gramm magnéziát és 2 gramm kalmuszgyökeret. Mindezeket a lehető legfinomabb szemekre törjük össze. Ha a fenti részeket összekevertük, adjunk még hozzá néhány csepp fodormenta eszencet és ezzel kitűnő és alig pár fillérbe kerülő fogporhoz jutottunk.

Pixavon
Hátrány-hajápolás

tudományos alapon,tényleg a legjobb mód a fejbőr edzésére és a haj erő- sitésére.
Hónapokig elegendő. Egy üveg ára 2.50 K.K. A . Lingncr Bodenbach.
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Világos szőke hajfesték készítése.I. Rp. Argenti nitriciBismuthi nitrici aa gta 50 0 Aqu. destill. gta 50 0II. Kalii bisulfuratiAqu. destill. aa 50 0A zsírtalanított haj előbb az I. sz. folyadékkal kezelendő s egy óra múlva 11. sz. folyadékkal.

Fodrász hírek az országban.— Jubileum. A kassai fodrász-borbély szakosztály folyó hó 27-én, pünkösd másodnapján az Iparoskor nagytermében szeretett elnöküknek Lincz Vilmos fodrász-mesternek 30 évi mesteri, illetve 50 éves fod- rász-borbélyi évfordulójának alkalmával jubiláló disz- gyülést tartott. A szép ünnep lefolyását jövő számunkban bővebben méltatjuk— Pünkösd. A magyarországi szaktársaknak az idei piros pünkösd nem kedvezett, mert az országos borús esős időjárások miatt a fodrász és borbély üzletek forgalmai lanyhák és egyes helyeken a szó szoros értelmében rosszak voltak. Ezen rossz üzleti viszonyokat tetőzte, hogy az ünnepek a hó utolsó felére estek. Ha mindéhez hozzá vesszük a jelenlegi rossz pénztelenségi viszonyokat, megállapíthatjuk, hogy rosszabb és kártokozóbb piros pünkösdük régidő óta nem volt szaktársainknak.— Miskolc. Az itteni borbély és fodrász mesterek körében mozgalom indult meg, hogy egy haj preperáló és haj előkészítő gyár részvény társaságot létesítsenek. Az elő munkálatokai Gondos Sándor miskolci úri és női fodrász mester szaktársat bízták meg. Az előjelekből ítélve a részvény társaság nagyon szilárd alapon fog állani és tekintélyes tőkével fogja a munkát megkezdeni. Célja az, hogy külföldről Magyarországra beözönlő kész hajárukat és a feldolgozott hajakat a magyar szaktársak ne külföldről szerezzék be, hanem tekintettel, hogy versenyképes haj gyár fog létesülni, a mely minden esetre a külföldivel versenyképes lesz. Ezen haj gyárban fognak krepet előállítani, kész turbánokat, továbbá

a legújabb divat szerinti hajmunkákat. A részvény társaság kizárólag csak fodrászokkal és borbélyokkal fog összeköttetésben lépni A magyarországi szaktársak bizonyára örömmel fogják fogadni ezen hirt, mert iparunk terén ezen intézménynek való megvalósu- ása a magyar fodrász ipar fejlődését jelenti. A miskolci szaktársakat hazafias vállalatukért üdvözöljük és a legjobb sikert kívánjuk.— Alkohol az illatszerekben. Tudvalevőleg a legtöbb illatszer metly alkoholt tartalmaz. Ezt az alkoholt kezdik nálunk is tilalomba venni. Mert kitűnt az, hogy mérges hatása van az emberi szervezetre. Kezdetben eltiltották az ivásra szánt metyl alkoholt. Most már az illatszerekből is kezdik kiküszöbölni ezt a mérgező hatású alkohol fajt.
— Hirdetmény. A szatmári fodrász és borbély szakosztály felhivja azon hölgy-fodrászokat, kik a női fésülésben és a hajmunkák tanításában oktatást hajlandók adni s egy 6 hetes tanfolyamot elvállalni, mint szaktanítók. Feltételek megjelölésével ajánlatok Balogh Dezső fodrásznak Szatmárra küldendők.— Tanonc-szükség. A fodrászat terén nagy hiány állott be alkalmas tanoncokban. Általános a panasz mindenfelé, hogy nincs kellő anyag az ifjak közt. Az oka ennek az, hogy a mai drága világban a nagy szegénység miatt a szülők az iskolázás után nem adják tanoncnak gyermekeiket, hanem inkább olyan helyre adják, ahol azonnal pénzt keresnek. Inkább gyári munkásnak s napszámosnak szánják az ifjaikat. A gyermek is látja az otthoni nyomorúságot, segíteni akar a család állapotán s hamar igyekszik kis keresetével hozzájárulni a család fenntartáshoz.— Szíves tudomásul. Mindazon eladó borbély és fodrász-üzletek iránt érdeklődő szaktársak, kik kérik a címét az eladó üzletnek — ha az eladó üzletnek az érdeklő szaktársnak a városában van, címét lapunk kiadóhivatala nem adja meg, nehogy visszaélés történjen vele. Esetleg az illetőnek komoly szándéka van — komoly ajánlatát nekünk beküldve, mi a rendeltetési helyére juttatjuk.— Szaktárs-uraknak jó hasznot hoz, ha bevezetik a Hevesi (Velence) féle lábizzadás elleni kitünően bevált Jégport Egy szaktárs a következőleg emlékszik meg a nagy sikerű tanulmányról: „A múlt évben a Fodrászok Lapjában hirdetett Hevesi fodrászmesternek a Jégporából rendeltem 2 tucatot. A Jé g pornak csinos reklámját kitűztem a kirakatba, melynél fogva állandó kelendő cikké vált. Úgy, hogy azóta aki csak egyszer vett ezen Jégporból, állandóan veszi azt. Ezen „Jégpor“ bevezetését egy szaktárs se halassza el.“ A Hevesi (Velence)-féle lábizzadási Jégpor hirdetésére felhívjuk szaktársaink figyelmét.
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A  világhírű angol „CORVIN" borotva
egyedül Boros Mórnál kapható Kolozsvártelső erdélyi bajuszkötő és fodrászati cikkek üzletében.
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Az rÜres helyek** vagy „Helyet keresők* hirdetési rovata elő
fizetőinknek díjtalan, netn előfizető mesterek 80 fillért, segédek 
és tanulók 40 fillért fizetnek, amely előre beküldendő ("esetleg 

bélyegben is.)

Helyet keresők.
24 éves, intelligens, jó munkás födi ász segéd, ki 

elsőrendű üzletekben volt alkalmazva, ajánlkozik fürdő 
helyekre alkalmazásba. Lehetőleg h ő s e k tő l látogatott 
jobb fürdőre, hol a női fodrászatnak is van tere Já r
tas vagyok ondulálás, fésülés, hajfestés és az összes 
hajtmmkák készítésében. A hö]g3rfodrászatban is meg
felelek. (Minden levélre válaszolok.) A feltételeket ké
rem lehetőleg kitüntetni az ajánlatokban. Cim Horváth 
Dezső úri és női fodrász Budapest, Csengeri u. 15. sz. 
ipartestület.

Fiatal borbély segéd keres alkalmazást június 
7-re. Beszél magyarul, németül és tótul. Orntli Ferencz 
Árpád-ut 33. Kolozsvár.

('gyes fodrász nő, ki legdivatosabban fésül, on- 
dulál és manikűröz, ajánlkozik jobb fürdőhelyre alkal
mazásba. Ajánlatok fizetési igények megjelölésével kér. 
(Minden levélre válaszolok.) H. D.-nó fodrásznő Buda
pest, Rózsa-utca 78. fodrász üzletben.

27 éves, intelligens megjelenésű, jó munkás bor
bély segéd ajánlkozik komolyabb úri emberektől látó 
gátolt üzletbe állandó alkalmazásba Havi 30 K vagy 
fix fizetésre. Beszél mggyarul és németül. Esetleg egy 
ügyes fiút, ki egy éves gyakorlattal bír. magával vihet. 
A szerződés 3 és fél évre kötelezett. Cime „Megbíz
ható11 jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

Fiatal, jó munkás borbély segéd keres június 
12 re Erdélyben egy jobb üzletben állandó alkalmazást. 
Ifjb. Kiss Domokos Budapest, I. kér., Hegyaljai ut 21.

25 éves, jó munkás fodrász segéd, állandó alkal
mazást keres, beléphet azonnal is. Beszél magyarul, 
németül és tótul. Brém János Kassa, Erzsóbet-tér 4.

21 éves, jobb munkás fodrász segéd állandó al
kalmazást keres egy jobb fodrász üzletbe juuius 1 1-re. 
Táncos J mre Kassa, Erzsébet tér 4.

Időseb!) fodrász segéd, józan és szolid életű keres 
vidéki városban egy jobb üzletbe alkalmazást, esetleg 
elmegy üzletvezetőnek is. Szives megkeresések feltété 
tek megjelölésével kér. Cim R. E . fodrász segéd Bu
dapest, VII. kér, Ovoda-u. 37. ajtó 7.

23 éves, jobb üzletekbe bolgozott borbély segéd 
ajánlkozik jobb üzletbe, esetleg fürdőhelyre alkalma
zásba. Mihájlovics Száva, Csóka. Torontál megye.

20 éves borbély segéd keres jobb üzletbe alkal
mazást azonnali belépésre. Biró Lajos Nagyenyed, Főtér.

2Ö éves, nőtlen szolid borbély segéd, ki Buda
pesten is dolgozott, huzamosabb ideig keres Felső- 
magyarországra vagy Erdélybe, lehetőleg fix fizetéssel 
alkalmazást. Ászt János Máriafölde, Torontál megye.

20 éves, jó megjelenésű fodrász segédf beszél 
magyar, német és tót nyelvet, élt a hajmunkához is, 
keres legkésőbb junius 6-ra alkalmazást. Szives meg
keresést kér Grünapfel Ignác, Liptórózsahegy.

21 éves, intelligens fodrász segéd, ki már jobb 
üzletekben dolgozott, ujánlkozik jobb üzletbe. Boka 
János Budapest, III kor., Lajos utca 0. fodrász üzlet

Fiatal, intelligens megjelenésű borbély segéd ke
res alkalmazást jobb vidéki városban. Kalcnits Andor, 
Karsay Jenő cégnél Szerencs, Ilákóci ut 71.

27 éves, elsőrendű munkás fodrász segéd kondí

ciót keres junius 25-re. Lehetőleg teljos ellátással, fize
tés és mellékjövedelem jelezve. Jelenleg kisegítő v a 
gyok egy kollegám katonai bevonulása ideje alatt. ( im 
Mands'ák Lajos Miskolc, Deák-utca 2. Darányi-cég

20 éves fodrász segéd keres egy előkelő úri ven
dégektől látogatott fodrász üzletbe azonnali belépésre 
alkalmazást. Ónk Miklós Sajtóny, Csanád megye.

25 éves, elsőrangú intelligens fodrász segéd ke
res alkalmazást, lehetőleg erdélyi városban fix fizetés
sel azonnali belépésre (sürgönyajánlat előnybe). Bonkő 
Gyula Nagyenyed, Kossuth Lajos-u. 4 .

19 éves borbély segéd, ki ezelőtt öt hónappal 
szabadult fel, hajmunkás is keres azonnali belépésre 
olyan üzletbe alkalmazást, hol hajmunkát dolgozhatna 
20% mell ott. Cime „Bihar** jelige alatt megtudható la
punk kiadóhivatalában.

25 éves, elsőrendű jó munkás fodrász segéd ke 
rés 5 re egy elsőrendű üzletbe alkalmazást. Szives 
ajánlatok Zöld János Gyoina. Borcnyi 819.

20 éves, jó megjelenésű borbély segéd fürdőhelyre 
vagy nagyobb városba ajánlkozik. Beszól németül is. 
Beléphet azonnal. Schuller Frigyes Nagyvárad, Teieki- 
ut 40.25000 LAKOSÚ, alföldi városban 2 1 év ó'a fennálló jó forgalmú csinosan berendezett fodrász-üzlet azonnal eladó, havi bevétel 300— 310 kor., évi üzletbér 264 kor. Üzlet a piac-téren van, illatszer bevezetve Czim Veiczi Imre fodrász, Kiskunhalas.Üres helyek.

Jó  munkás, fiatal segédet keresek teljes ellátásra 
vagy fix re. Csáki Béla, Jászárok szállás.

18— 20 éves, jó munkás borbély segédei keresek 
jó fizetéssel. Szaladits Jenő, Miskolc.

Keresek juh, aug., szeptember hónapokra egy 
intelligens, német és magyar nyelvet biró 22— 28 éves 
elsőrangú úri kiszolgáló és feltétlen jó elárusító segé
det. Fizetés 80 korona, eladásból 10 százalék. Ha 
hajmunkát vagy a mauikürözést érti, 1 0  százalék, de 
az utóbbi kettő nem feltétlen szükséges. Nádas Sándor 
Coiffour Lovruua (Hotel L o vrana) Küstonland.

Egész fiatal borbély segéd felvétetik. Nyirsnyi 
Gy ö rgy, Püspökladány.

Jo munkás borbély segéd azonnal felvétetik 30 K 
fizetéssel, ellátással és szép mellékes. Sürgönyajáulat 
előnybe. Wilhelm Lőrinc, Eger.

Keresek azonnali belépésre egy ügyes segédet havi fizetés• 
LO—2S korúm és teljes ellátással. Albert István Futnak, (tö
mör m.

l b —i s  éws borbély segéd azonnal felvétetik, fizetés Ib ko
rona és teljes ellátás, minden hal hónapban javítás. Lóg Golt- 
frivd fodrász és vegyeskereskedő Földvár, Brassó m.

20 éven felüli borbély segéd, ki hajmunkát és a női fésü
lést is érti 80 korona havi fizetéssel felvétetik azonnal Katus Ist
ván Újpest, István-u. 1

Keresek egy fiatal segédét a ki kél idősebb segéd mellett 
jéil begyakorolhatná mayái a szakmájába. Fizetés i ‘J  korona és 
teljes ellátás. Jasnile Lajos Kassán.

Kyész fiatal borbély seged felvétetik azonnal állandó al
kalmazásba, Jedli eskü Albert Oszlány, Bars m.

20 —20 éves jó  munkás fodrász segéd a ki állandó alkal
mazásba óhajt lépni junius 10-re felvétetik, llavi 2b HU korona 
fizetés és szép mellékes. Biegel Ottokár Kassa, Frzsébet-tér I.

19S 0  éves jó  munkás fodrász segédet keresek Ajánlatok  
Bakó Mihály színházi fodrász I)és, küldendő.

Fiatal borbély segéd kerestetik azonnali belépésre, fizetés 
érdem szerint, teljts ellátással. Kádár Antal Sarkad, Bihar m.
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Szolid jó  munkás borbély segéd állandó alkalmazásra fel

vételik havi 60 kor. fiksz és lakás, útiköltség megtérítve. A jánla
tok Tóth István Salgótarján.

15- 20 éves borbély segéd junius 10-ig felvétetik, havi fi
zetés 20 korona és teljes ellátással, később javítás, útiköltséget 
könyv ellenében küldök. Öze. Puohman Istvánná Ncmesvid, So
mogy megye.

Egy ügyes szolid fodrász segéd üzletvezetőnek felvétetik 
azonnal. Ugyan itt egy fiatalabb segéd is. Szikszay Aladár 
Debreezen.

Fodrász segéd felvétetik havi 30 korona fizetéssel, reggeli, 
ebéd, lakással, jó  mellékes. Halassi Antal Igló.

Fiatal borbély segéd felvétetik azonnal havi 20 korona f i 
zetéssel és teljes ellátás és közel két fürdő. Giesel Ede P arajd  
Udvarhely m.

Intelligens jó  modern szolid fodrász segéd felvétetik állandó 
alkalmazásba. Fizetés megegyezés szerint, jó  mellékes. Pap Sán
dor Szilágy-Cseh, Erdély.

Idősebb józan jó  munkás borbély segéd, ki állandó alkal
mazásra reflektál 28 korona fizetés és ellátás vacsora nélkül 
azonnal beléphet. F f  lúg Rezső Igló.

24 éven felüli intelligens szolid tiszta megjelenésű jó  mun
kás fodrász segéd felvétetik azonnal. A z üzlet csakis úri vendé
gektől látogatott, a város főhelyén. Fizetés 60 korona, nagyon jó  
mellékes, később javítás. S zeibert Péter Temesvár Belváros, Szent' 
györgy-tér.

20 éven felüli jó  megjelenésű borbély segéd felvétetik, havi 
fizetés 30 korona, vacsora nélkül. Csanádi János Békéscsaba.

18—20 éves lehetőleg jó  munkás borbély segéd felvétetik 
azonnal, könyve ellenébe útiköltséget küldök. Úri vendég körref 
Ózv. Krempelsz Satnuné, Foyaras Főtér.

J ó  munkás borbély segéd megfelelő jó  magatartással rög
tön beléphet, 21 koronától 30 koronáig terjedő havi fizetés és tel
jes ellátás, lehetőleg magyar és német nyelvet bírja, jó  mellék 
kereset. Ugyan itt egy fiatal segéd szintén felvétetik, fizetés érdem 
szerint, röktön beléphet. Kozma János tüzér tiszti iskolai fodrász 
Hajmáskér.

16— 20 éves közepes munkás segéd felvétetik junius 15-ig,

1. oldal.
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havi fizetés 16 korona és ellátás, lakás. Munkája után 10 száza
lék még, úri vendég körrel. Cseke János Hidalmás, Kolozs m.

Keresünk azonnali vagy későbbi belépésre egy elsőrendű női 
fodrász segédet, ki ondulál, manikűröz és az összes hajmunkák 
készítésébe kitűnő, ebből 10 százalék és 120—130 korona fiksz fi
zetés és lakás. Ajánlatokhoz fénykép melléklendő. Kornafi K . és 
fia cs. cs kir. kamarai úri és női fodrász Székesfehérvár.

Elsőrendű jó  munkás azonnal beléphet havi 30 korona fi
zetés, reggeli, ebéd, lakás, jó  mellékkereset. Sürgöny ajánlat 
előnybe részesül. Jager Lajos Piski, Erdély.

Keresek állandó munkára egy jó  munkást, ki üzletvezetésre 
is megbízható legyen, junius 6-ra. Szűcs Károly Nagyszalonta 
Bihar megye.

24 éven felüli úri fodrász segéd, nős előnybe részesül, csak
is állandó ember, 60 korona fiksz, 10 százalék az eladásból. Ma- 
nikürőzés és hajmunka tudása nem okvetlen szükséges, felvétetik 
azonnal. Nicolin úri és női fodrásznál Temesvár, Belváros.

Fiatal borbély segéd azonnal felvétetik állandó alkalma
zásba. Fizetés egyezség szerint. Dobai V . Szalárd, Bihar ni.

20 éven felüli szolid úri kiszolgáló fodrász segéd kerestetik 
junius 15—25-ig belépésre, magyar német, román nyelv tudása 
megkívántaink. Schneider Ferenc Herkulesfürdö.

20 —25 éves perfekt jó  m unkás fodrász segéd felvétetik azon
nal 52 korona fiksz és 80 korona mellékessel, német, magyar nyelv 
tudása megkivántatik. Jakab Fischler Brassó, Erdély.

Fiatal jó  munkás borbély segéd havi 24--30 korona, reg
geli, ebéd, lakás, néhány úri kijáró vendég is van. Beléphet azon
nal vagy legkésőbb junius 7-ig. Scliempak Jó zsef Szolnok, Lak - 
tanya-ut 1782.

E g y állandó szolid borbély segéd felvétetik, fizetés egyezség 
szerint. Bőidért Artúr Borgó-Prund, Besztercze n. vármegye.

Keresek egy jó  munkás fodrász segédet 24 korona fizetés és 
teljes ellátás, jó mellékes, szolid magaviselet megkivántatik. Mihá~ 
lyik Kálmán Dunaszerdalicly, Pozsony ni.

J ó  megjelenésű úri kiszolgáló fodrász, segéd felvétetik 20— 
24 korona havi fizetéssel és teljes ellátással, jó  mellékes. Török 
Zoltán Homona, Zemplén m.EGY JÁRÁSI SZÉKHELLYEL, járásbíróság, csendörség és 22 főből álló pénzügyőri szakasszal, tejgazdasági munkásokat képző iskolával bíró nagy községben 8 év óta egyedül fennálló üzletemet gyermekeim középiskolába való járatása miatt eladnám, vagy középiskolákkal bíró városi, vagy községi üzlettel elcserélném Üzletem biztos megélhetést nyújt. Bővebb felvilágosítást ad Balogh Béla, Alsó- verecke (Beregmegye.)EGY JÓ FORGALMÚ fodrász-üzlet betegség miatt eladó 120 abonenssel, jó helyen van, vasút mellett. Dragomir Ferenc Arad, Nagyváradi ut i ü.ÚJPESTEN egy csinosan berendezett borbély es fodrász üzlet, mely a legforgalmasabb helyen áll, színházzal szemben, betegség miatt, jutányos áron eladó Cím Katus J fodrásznál, Ú jpest, lstván-u. l. szám. ___________NAGY JÖVŐJŰ borhely üzlet, más vállalat és családi okok miatt, junius 10, legkésőbb 23-án megegyezés szerint átadó. A község vácgödöllöi uj villamos mentén van. Az üzlet forgalmáról személyes meggyőződés. Cim Ifi Kálmán. Veresegyház Pestmegye.

EGV SZÉP KÖZSÉGBEN eladó a mai kivánalmaknak modernül berendezett fodrász üzlet úri vendégekkel. Évi jövedelem 360o K. Illatszerből 60ü—700 K Az üzlet lakással vau. 2 szoba és üzlet, az udvaron különálló segédszoba, mellék- helyiségekkel együtt évi házbér 240 korona. 5 évi szerződés biztosittatik. A bérleti pénz havi 70 korona K á rty á s  vendég n in cs. Akár nagy családnak is biztos megélhetés. Az üzlet ára 2800 korona Más vállalat miatt eladó. Címe , ,Dunántúl ' jelige alatt megtudható lapunk ki- adóhivatalában.HARMINC ÉV ÓTA fennálló borbély üzlet ve- zetés hiányában, jó forgalmú utcában eladó. — Évi bér 360 korona. Az üzlet ára 560 korona. Cime .,Szombathely* jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.ERDÉLYBEN, egyik legszebb regényes helyén, lukszus fürdőben, gyönyörű szépen berendezett fodrász üzlet azonnal eladó Címe ,,Jó üzlet“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalaban*CELLDÖMÖLKÜN levő fodrász-üzletem vezetés hiánya miatt, nagyon olcsón átadnám, egész uj berendezéssel, vagy anélkül. Moizák Gyula fodrász, Héviz-fürdö iZala-megye.j
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Keresek 30—32 korona fizetéssel, reggeli, ebéd és lakással, 
jó  munkás és jó  megjelenésű borbély segédet fürdő idényre junius 
15 belépéssel. Maizák Gyula fodrász, Keszthely'Hévíz.

19 éven felüli jó  munkás borbély segéd felvétetik, fizetés 
érdem szerint. Lutsch Arnold Szászrégen, Erdély.

19—22 éves jó  munkás borbély segéd azonnal felvétetik ha
vi fizetés 24—26 korona és teljes ellátás. Házhoz kijáró vendég 
csak kevés van, szép mellékkereset. Útiköltség 3 hónap után meg
térítve. Sürgöny ajánlat előnybe részesül. Tariczky Géza Ti
szafüred.

20 éven felüli jó  úri kiszolgáló fodrász segéd felvétetik 
azonnal, havi 28 korona fizetés, lakás nélkül, szép mellékessel, 
W ild  Tamás Nagyenyed.

E g y  jó  munkás szolid életű fodrász segéd fürdőhelyre azon
nal felvétetik. Havasi Andor Szobráncz, Ung m.

Úri kiszolgáló intelligens fodrász segéd 20—24 korona havi 
fizetéssel, reggeli, ebéd, lakással, mellékessel, mielőbbi belépésre 
felvétetik. Bereczky István Nagyvárad, Teleky-utca (Incze ház).

18—22 éves jó  munkás borbély segéd junius 14-re felvéte
tik, feltétlen jó  munka, tisztaság megkivántatik, mert hetenkint 

3 —4-szcr a Balaton pariján lévő fiók üzletembe is ki kell menni> 
hol pesti vendégek vannak. Havi fizetés egyezség szerint. Patko- 
vits Károly KövágóŐrs Zala m.

Fiatal úri kiszolgáló szolid fodrász segéd felvétetik azon
nali belépésre. Fekete Vilmos első csikmcgyei illatszer raktár 
Csíkszereda, Erdély.

20 éven felüli jó  munkás borbély segéd azonnal felvétetik, 
24 korona fizetés és ellátás. Útiköltség hat hónap után megtérít
ve. Bcek György Dombóvár.

20 éven felüli jó  munkás fodrász segéd felvétetik, havi fiksz 
fizetés 60—70 korona. Német nyelv tudása megkivántatik. Csakis, 
állandó segédre reflektálok. Sehuller A d olf Szászrégen, Erdély.

J ó  munkás borbély segéd felvétetik azonnal, 28 korona 
reggeli, ebéd, lakással. Kiss Imre Karczag.

20—21 éves feltétlen jó  munkás, megbízható, szolid maga- 
viseletű borbély segéd 3 2 -3 6  korona havi, reggeli, ebéd, lakással, 
szép mellékessel felvétetik. Rögtön is beléphet G/émen Jenő L u 
péiig, Erdély.

Fiatal borbély segédet keresek, aki mar egészén jól tud bo
rotválni és hajat vágni úgy hogy az összes intelligens előfizetői
met is reá bizhassam, teljes ellátással, a fizetés érdem szerint, 
mellékkereset pedig szorgalmától függ. Csizmáé András fodrász, 
Merény. Szepes m.

Egy 20 év körüli józan életű jó megjelenésű segéd junius 
8-ra felvétetik, fizetés érdem szerint, teljes ellátás. Gern Lajos 
lgló, Deák Ferencz-sor 40. Szepesség.

21 éven felüli jó munkás, szolid borbély segéd felvétetik 
azonnal. Földes János fodrász Marosvásárhelyt, Főtér. Sürgöny 
ajánlat előnybe.

20—2 i éves jó munkás borbély segédet azonnali belépésre 
keresek. Fizetés 28 korona, reggeli, ebéd. A bevételből százalék. 
Polacsek József Kolozsvár, Erzsébcí-fürdő.

Intelligens jó megjelenésű 23—28 éves fodrász segédet 
keresek, ki önálóan dolgozik. Fizetés 30 korona és ellátás, Szép 
mellékes. Az állás azonnal betölthető Tipold Mátyás Szatmár, 
Attila-u.

20 éven felüli jó megjelenésű szolid borbély segéd felvé
telik azonnal. Fizetés 24 korona, jó mellékes. Kreszta Traján 
Marosvásárhelyt, Korzó kávéház mellett.

18—20 éves fodrász segédet keresek. Fizetés 20—30 ko
ronáig és teljes ellátás, jó bánásmód, csakis állandó segédre 
reflektálok. Kovács János fodrász, Szerencs, Zemplén m.

Cégemnél egy szolid életű jó munkás segéd, ki hajmun
kát is készít junius 15-ig állást nyerhet. Tréger Lajos Nagy
bánya.ZSIL-VULKÁNBAN legforgalmasabb helyen szálloda mellett egy borbély-üzlet, családi okok miatt eladó. Havi 380 kor — 400 korig bevétel. Az érdeklődő vevő kipróbálás végett egy havi próbára is kaphatja, ha kívánja Ára 1200 kor. Értekezhetni Molnár László Zsil-Vulkán.! 1 Tegyen próba rendelést! !

ÉS
leérjen reklám plnkátota Hevessi J .  F.-féle szabadalmazott, s törvényesen védett
lábizzadá  ̂ elleni
találmányról a J É G P O R R Ó L

Meg fog győződni,hogy Jégporom páratlan hatásánál fogva, a közönség szívesen vásárolja mindig s igy viszonteladása könnyű és jövedelmező.
Eladási ár 60 fillér,és 1 koronaSzállítom 40 százalék engedménnyel, utánvéttel, csinos reklám plakáttal. 2 tucat rendelésnél még frankó szál- itást is nyújtok. Kívánatra német szövegű reklámmal, 

s dobozzal is szolgálok. Cim e: H evessi J . Fe
renc*, Veiencze. (Fejér megye).
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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.

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

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

EGY IGEN CSINOSAN, 4 toalettel berendezett villanyvilágítással ellátott fodrász üzlet családi bajok miatt azonnal eladó Évi bevétel 3 ezer 600 k >rona, évi boltbér 200 korona, még 5 évi szerződés van hátra. Cime: ,.Adria“ jelige, megtudható lapunk kiadóhivatalában.SZATMÁR-NÉMETIBEN borbély üzlet 360—400 korona havi forgalommal más vállalat miatt azonnal eladó Cime ,,Szatmár“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.
rsnflQ-BiuuszPEDRú

f lz  1896. évi budapesti országos 
kiállításon kitüntetve, o o o oEzen bajuszpedrő ezidáig minden bajuszpedrő készítményt felül múlt. Jósága páratlan, se nem kemény, se nem lágy, bátran bajuszfestésre is lehet használni. — Kapható szőke, barna és fekete színben. 

Tucatja I kor. 20  fi!l. Nagybani vételnél portómentesen szállittatik csinos pléhdo- bozokban.Megrendelhető Schlezák Józseffodrásznál K o l o z s v á r t .

F 2  □  I O T n M  1 borotva szappannak az a tulajdonsága, hogy erős, tiszta___H  I V / 1 1 1  zsírtartalmánál fogva az arcon nem szárad. Használnálpedig kellemes, üde és a szakállat hamar puhítja. — ......Azon fodrász, ki egyszer a „ Balatoni“  borotváló szappannal dolgozott, örömmel fogja tovább is használni üzletében. Mert azon kellemes helyzetbe jut, hogy borotvájának éle nem romlik és a vendégei örömest fogadják. : .... .............: .D  Q  1 | “  borotváló szappannak 5 kilógrammos posta csomagját ̂ D / \  L f l  I V - ' '  l i l  5  koronáért  utánvétellel bármely állomásra (Magyar- )|§S» országon) portómentesen  szállítjuk. Megrendelhető Pillitz  Dávid és Fia szappan - 
pangyára Veszprém .
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Kšresek 30—32 korona fizetéssel, reggeli, ebéd és lakással, 
jó  munkás és jó  megjelenésű borbély segédet fürdő idényre junius 
15 belépéssel. Maizák Gyula fodrász, Keszthely-Héviz.

19 éven felüli jó  munkás borbély segéd felvétetik, fizetés 
érdem szerint. Lutseh Arnold Szászrégen, Erdély.

19—22 éves jó  munkás borbély segéd azonnal felvétetik ha
vi fizetés 24—26 korona és teljes ellátás. Házhoz kijáró vendég 
csak kevés van, szép mellékkereset. Útiköltség 3 hónap után meg
térítve. Sürgöny ajánlat előnybe részesül. Tariczky Géza Ti
szafüred.

20 éven felüli jó  úri kiszolgáló fodrász segéd felvétetik 
azonnal, havi 28 korona fizetés, lakás nélkül, szép mellékessel, 
W ild  Tamás Nagyenyed.

E g y  jó  munkás szolid életű fodrász segéd fürdőhelyre azon
nal felvétetik. Havasi Andor Szobráncz, Ung m.

Úri kiszolgáló intelligens fodrász segéd 20—24 korona havi 
fizetéssel, reggeli, ebéd, lakással, mellékessel, mielőbbi belépésre 
felvétetik. Bereczky István Nagyvárad, Teleky-utca (Incze ház).

18—22 éves jó  munkás borbély segéd junius 14-re felvéte
tik, feltétlen jó  munka, tisztaság megkivántatik, mert hetenkint 

3 -4 -a z e r  a Balaton partján lévő fiók üzletembe is ki kell menni> 
hol pesti vendégek vannak. Havi fizetés egyezség szerint. Tat ko
rit s Károly Kővágóőrs Zala m.

Fiatal úri kiszolgáló szolid fodrász segéd felvétetik azon
nali belépésre. Fekete Vilmos első esikmegyei illatszer raktár 
(Csíkszereda, Erdély.

20 éven felüli jó  munkás borbély segéd azonnal felvétetik, 
24 korona fizetés és ellátás. Útiköltség hat hónap után megtérít
ve. Bevk György Dombóvár.

20 éven felüli jó  munkás fodrász segéd felvétetik, havi fikss 
fizetés 60—70 korona. Német nyelv tudása megkivántatik. Csakis, 
állandó segédre reflektálok. Sehullcr A dolf Szászrégen, Erdély.ZSIL-VULKÁNBAN legforgalmasabb helyen szálloda mellett egy borbély-üzlet, családi okok miatt eladó. Havi 380 kor — 400 korig bevétel. Az érdeklődő vevő kipróbálás végett egy havi próbára is kaphatja, ha kivánja. Ára 1200 kor. Értekezhetni Molnár László Zsil-Vulkán.! !  Tegyen próba rendelést! !

ÉS
kérjen reklam plakátota H evessi J. F.-féle szabadalmazott, s törvényesen védett
lá b iz z a d á s  e l l e n i
találmányról a J É G P O R R Ó L

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

renc*, Veiencze. (Fejér megye).

J ó  munkás borbély segéd felvétetik azonnal, 28 korona 
reggeli, ebéd, lakással. Kiss Imre Karczag.

2 0 -2 1  éves feltétlen jó  munkás, megbízható, szolid maga- 
viseletű borbély segéd 3 2 -3 6  korona havi, reggeli, ebéd, lakással, 
szép mellékessel felvétetik. Rögtön is beléphet Giémen Jenő L u 
péiig, Erdély. ,

Fiatal borbély segédet keresek, aki már egészen jól tud bo
rotválni és hajat vágni úgy hogy az összes intelligens előfizetői
met is reá bízhassam, teljes ellátással, a fizetés érdem szerint, 
mellékkereset pedig szorgalmától függ. Csizmái• András fodrász, 
Merény. Szepes in.

Egy 20 év körüli józan életű jó megjelenésű segéd junius 
8-ra felvétetik, fizetés érdem szerint, teljes ellátás. Gern Lajos 
Igló, Deák Ferencz-sor 4-0. Szepesség.

21 éven felüli jó munkás, szolid borbély segéd felvétetik 
azonnal. Földes János fodrász Marosvásárhelyt, Fölér. Sürgöny 
ajánlat előnybe.

20—24 éves jó munkás borbély segédet azonnali belépésre 
keresek. Fizetés 28 korona, reggeli, ebéd. A bevételből százalék. 
Polacsek József Kolozsvár, Erzsébe'.-fürdő.

Intelligens jó megjelenésű 2 3 - 28 éves fodrász segédet 
keresek, ki önálóan dolgozik. Fizetés 30 korona és ellátás. Szép 
mellékes. Az állás azonnal betölthető Ti pold Mátyás Szatmár, 
Attila-u.

^0 éven felüli jó megjelenésű szolid borbély segéd felvé
tetik azonnal. Fizetés 24 korona, jó mellékes. Kreszta Traján 
Marosvásárhelyt, Korzó kávéház mellett.

18 -2 0  éves fodrász segédet keresek. Fizetés 20—30 ko
ronáig és teljes ellátás, jó bánásmód, csakis állandó segédre 
reflektálok. Kovács János fodrász, Szerencs, Zemplén m.

Cégemnél egy szolid életű jó munkás segéd, ki hajmun- 
kát is készít junius 15-ig állást nyerhet. Tréger Lajos Nagy
bánya.

Tegyen egy próba rendelést és  
meggyőződik az áru jóságáró l
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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.

fl Szaktárs urak becses figyelmébe!Ha Ön vendégének haja közt ilyen ha- molyette hiányokat fedez fel, használja Ön az általam feltalált „ ALBA REGIN" gyógykivonatot. Kezeskedem a biztos sikerért Á ra  használati utasítással együtt 
4  korona .  Több száz elismerő levél.

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

EGY IGEN CSINOSAN, 4 toalettel berendezett villanyvilágítással ellátott fodrász üzlet családi bajok miatt azonnal eladó Évi bevétel 3 ezer 600 k >rona, évi boltbér 200 korona, még 5 évi szerződés van hátra. Cime: ,,Adria“ jelige, megtudható lapunk kiadóhivatalában.SZ ATMÁR-NÉMETIBEN borbély üzlet 060—400 korona havi forgalommal más vállalat miatt azonnal eladó. Címe ,,Szatmár“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.
rqnnQ-BiuuszPEDiiű
| y U U  U  H  Az 1^96. 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 fi!l. Nagybani vételnél portómentesen szállittatik csinos pléhdo- bozokban.Megrendelhető Schlezák Józseffodrásznál K o l o z s v á r t .

i—2 n  r □  r“P I  I 4 4 borotva szappannak az a tulajdonsága, hogy erős, tisztaL ) / \ | ___[  \ [ v___ x  1 1 1  zsírtartalmánál fogva az arcon nem szárad. Használnálpedig kellemes, üde és a szakái leit hamar puhítja 'Azon fodrász, ki egyszer a „B a la ton i"  borotváló szappannal dolgozott, örömmel fogja tovább is használni üzletében. Mert azon kellemes helyzetbe jut, hogy borotvájának éle nem romlik és a vendégei örömest fogadják. . ----- — ■ ■ ---------------- -■ ■ ■ ■ ■ -:■ ...]—̂ t-t t □ N I I 44 borotváló szappannak 5 kilogrammos posta csomagjátL 3 /  \ |___, / l  I 1 1 1  5  koronáért  utánvétellel bármely állomásra (Magyar-országon) portómentesen  szállítjuk. Megrendelhető PiUitz Dávid és Fia szappan - 
pangyára Veszprém .
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B O R B É LY O K N A K  AR AN Y BÁNYA. Egy forró forrás fürdőtelep eladó, hol naponként 20— 100 koronát hozhat a köpülyözés. Vendéglő vendégszobákkal 12000 korona árban gyermektelenség s a nő betegsége miatt csekély pénzzel átvehető. Ház földdel elcserélhető Cime „Arany bánya“ jelige alatt megtugható lapunk kiadóhivatalában.

Fodrász-cosm etica .1 kiló illatos puder 1 K, 5 kilós postacsomag 6 K bér- m ént ve.1 liter finom BayRum  2 K 20, 5 kilós póstakanna 11 K bérmentve.1 liter illatos hajolaj, sárga, zöld v. barna 2 K, 5 kilós póstakanna 9 K bérmentve.1 liter igen jó Kölni viz 3 K, 5 kilós póstakanna 14 K bérmentve.1 kilós bádog doboz legjobb Brillantin, fehér, sárga, vagy zöld 2’40, 5 kilós póstadoboz 12 K bérmentve. 1 liter Eau de Chinin 3 K, 1 liter Eau de Violettes hajszesz 3 K.1 liter folyékony brillantin 3 K, 1 liter folyékony Scham- poun 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 póstaiáda 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 fill , 20 üveg 12 K.1 doboz 2 nagy üveg hajfesték, barna vagy fekete 1 K 50, eladási ár 2’5 0 - 4 K .1 üveg sötétbarna dióolaj 50 fillér, 25 üveg 10 K.1 üveg hajszökitö 60 fillér és 1 K, 1 liter 3 K 40.1 üveg hajregenerátor (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.
Brillant inok 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 drogériáin N.-Becshereh.^  ^  sp

DUN A M EN TÉN , szép nagyobb város főterén, biztos megélhetési’! fodrász üzlet eladó. Havi bevétel 500 korona. Hajmunkából nagy forgalom. „Hajó* címen meg tudható lapunk kiadóhivatalában.

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

K E G S K E M É T Y  S Á N D O R
Tem esvár

fodrászkellékek szakiizlet, illatszer és bajuszkötögyár

Y i u c e x i z  N o v a kElső villanyerőre berendezett borotva homorú mii köszörű ldéje W ien  (Becs), Hohenstaufengasse 9. cs. és kir. esküdt szakértő, becsü-mester.Nagy raktárt tartok valódi angol borotvákban a leghíresebb angol gyárakból, úgyszintén hajnyiró ollókból. Haj- és szakálvágó gépek általam való fenése a leghíresebbek. Eredeti D-c Marcell- 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.



(V/lÁp ELSŐ ÉRDÉL Yl FODRÁSZA TI CIKKEK ÉS  
ITIWri FODRÁSZ BERENDEZÉSEK VÁLLALATA

a legegyszerűbbtől a 
legdíszesebbig, maha
góni vagy palisander 
szinre fényezve, fór 
nirozott, vagy fehér 
zománccal bevont fe 
hér fekete, vagy ró
zsaszín márványlappal Rajzzal és költségvetéssel díjtalanul szolgálok.

Kedvező fizetési feltételek.
Üzlet megkötésre személyesen oda utazok.

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

16 drb. különböző minőségű mintagyüjte- 
monyt K  6"35 frcó  küldök .

Szom bathelyi és székesfeh érvári

borotváló szappanok
g y á ri á rban .

Valódi bagaria fenőszij, egyik oldala bagaria bőr, 
másik oldala elsőrendű heveder legelegánsabb kivitelben re k 
lam á r  K  5.—

Állandó nagy raktár az összes fodrászati és kozmetikai 
cikkekből. Kölni viz, Bajrum , Eau de chinin, valódi 
Heda aroviz  l liter és V2 literes üvegekben, literje K  3.—

Legfinomabb kristá ly  brilliantin  dztja K 2.40, 3.GO, 
4.80, kilója V4 klg.-os üvegekben, minden illatban kg. K G  —

Ideal petrol, ideal baj rum, ideal reget a le 
dztkint K. 14.40.

A híres Grensil-féle szájvíz  és fogpor  dztkint K 6.—
Felhívom szives figyelmüket az ez időszerint legjobb mi

nőségű ,,M A R S “  hajvágógépre  3, 5, 7 mm vágásra tel
jesen felszerelve K (J . —

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

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

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

Kolozsvár
Ferenc József-ut 4

Állandó nagy raktár 
teljes

fodtágz-üzlel!
b erend ezőből
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Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


