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H fodrász-borbély segédeit 'szervezetéről.Szigeti Ármin ur lapunk 19-iki számában Szabó Balázs urnák * Három fontos kérdés" cimii cikkével foglakozik, mely cikkében megvilágítja, hogy mi az oka főképpen azoknak az anomáliáknak hogy Szabó Balázs ur szerint fehér holló számba lehet venni ma a képzett munkást. Továbbá pedig a szervezkedés üdvös voltát hangsúlyozza, illetőleg rá mutat arra, hogy nem a szervezkedés, nem a szocializmus az, ami használhatatlanná teszi sok esetben a munkást, hanem igenis az, hogy szerveztlenségünk miatt sohasem fogjuk iparunkat oly magas nívóra emelni, hogy az versenyképes legyen és méltó helyet foglaljon el a nyugatti mülvelt államok soraiban. Virágzóvá teszi az ipart, s tekintélyt tud szerezni minden munkásnak. Természetes, hogy egy ilyen szakszervezetet csakis a legszélsőbb radikális elvekre lehet építeni, hiszen a civili - zátiónak a szele hordta felénk a szép és ideális elvekben bővelkedő szociálizmust.Sok munkaadónak elég, ha alkalmazottja ki ejti azt a szót, valósággal lázba jön, ezen szóra hogy szocializmus, s a Demoklesz kardját érzi a feje felett. Miért van ez? Miért fél tőle? Hiszen az már régi dolog, hogy a ki a sorsával nincs megelégedve, az mind szocialista, nem is szólva arról, hogy sokszor oly szavakat is kiejt a nehéz megélhetési viszonyok miatt, hogy bizony dicséretére válna egy vérbeli szocialistának is, mert hiszen, ha végig néz az ember az országon — nem szólva az iparról — orvosok, bankhivatalnokok stb. diplomás emberek existentiájuk érdekében folyta-

i A W i■—tett mozgalmain, nem riadnak vissza a leghatalmasabb fegyvertől sem, a sztrájktól. És ők a győztesek, a mit a precedensek hosszú sorai is bizonyítanak. Tehát akkor miért félünk mi, azek a kis iparosok a kik 1, esetleg 2 munkással dolgoztatunk, a szociálizmustól ? Ez egyáltalán nem dominál nálunk, hiszen az a kis iparos nem állíthatja meg a szociálizmust a maga hóditó útjában, mert azt már úgyis az egész világ megismerte. Szerintem az ellen hiába protestálunk, hiszen az elvész, akárcsak a hang a pusztába.A szociálizmus nem fog könnyeket fakasztani, nem fog tenger vért ontattni, nem fogja soha a háborút proponálni és kieszelni az öldöklő szerszámok légióit, hanem derűt, fényt fog árasztani és a bék're fog törekedni. A szociálizmus az, amely akciót indított az alkoholisták ellen, s napról-napra nő a munkások között az antialkoholisták tábora. Nyugodtak lehetnek a kishitüek, hogy nem rombolt, de nem is fog rombolni a szociálizmus oly intézményeket, melyből az emberiségre a boldogság fénysugára árad, de azt kérlelhetetlenül elpusztítja a ki ellene tör. Az is csak olyan balga hiedelem, mintha a szociális alapon szervezett munkás arra törekedne, hogy a munkaadójával örökös hadi lábon álljon. De nem csodálkozhatunk, ha a munkások hangulata az elkeseredés tetőpontjára hág, ha elgondoljuk azt, hogy a nagyiparosok ezreit a munkások dolgos kezei szerezik meg, s ezen megszerzett ezrekből a munkás csak éppen annyit kap, hogy a mai nehéz viszonyok mellett, életét csak napról-napra tengetheti. Mert a nagy közönség megadja az árát, azon mun



2. oldal. FODRÁSZOK LAPJA 2 szám-..............................................................................................................m i n i m ............m i i ............m i i ........................................................................................................................................ m m ............m m m m i ...................................... ..kának, melyet vásáról úgy, hogy abból a munkaadónak szép, tiszteséges haszna van, hogy abból a munkásoknak is juttatva egy csekély percentet, könnyítene a munkások helyze'én, növelné az ambitiót, s látva a munkás munkaadójának azon gondolkodását „ha én boldogulok4 boldoguljon az is .a kinek utján magam boldogulok és anyagilag gyarapszom“ igyekezne munkaadójának kedvébe járni és lenne törekvő, szorgalmas jó munkás, s lenne a munkaadó és munkás között olyan harmónia, melyet semmiféle bérharc meg nem bolygatna. De igy ne csodálkozzunk, ha kitör a munkás, mikor látja, hogy a mai rendkívül drága viszonyokhoz mérten nem honorálják kellőkép, nincs kedve, s a csekély fizetésért rossz munkát bocsájt ki, s kész az elkeseredés szülte sztrájk, — s az avval járó gazdasági és ipari pangás.Iparunkba mindenfelől hangzik a panasz, hogy tűrhetetlen a piszkos handlé konkurentia. Összegezve minden bajt, mely iparunkba elharapódzott, egy agilis szociális szakszervezet rendet tudna teremteni. Megszűnnének, pusztulnának a kontárok, s a rossz munkás, a hogy Szabó Balázs ur is írja, mert lehetetlen volna oly mester, a ki 100 koronáért munkakönyvét adna egy tímár segéd kezébe. Tanulná a tanonc az iparát, nem pucolna sertés- ólat, nem gyomlálna stb.Fontolják meg mindazok, a kik félnek a szakszervezkedési mozgalomtól, mert ez az áramlat most is, de elébb-utóbb még jobban magával fogja ragadni a magyar országi borbély és fodrász segédeket, ezért jobb lesz ha már most mi, a munkaadók kezünkbe vesz- szük az ügyet, s egyöntetűen rendezzük el a szakszervezet kötelező felállítását.Azon reményben indítja csekélységem e pár sort útnak, hogy t. szaktársaim körében élénk viszhangra fog lépni, és élvezzük a szak- szervezet reánk nézve is áldásos működését.
Back György, K -Erdőd.

Em lékeztető. Tisztelettel kérjük az esedé
kes lejárt elufizcttéseket posta fordultával megújítani, 
nehogy a lap jövő számának megküldése fennakadást 
szenvedjen. /1 lap lejárta meg van jelölve a cim- 
upon.

Mesteri vizsga iparunkban.
memorandum a kereskedelmi miniszter úrhoz.Lapunk szerkesztője levélben megkereste a budapesti borbély-fodrász ipartestület elnökségét, hogy januárban megtartandó országos verseny dijfésülés slkalmával egy országos értekezlet tartassék Budapesten, melynek célja egy erős mozgalom indítása, hogy szakmánkban a kőtelező mesteri és segédvizsga törvényesen behozassék.Tekintettel, hegy az országos dijféstilésre az országból sokan fognak szaktársaink felrán- dúlni a fővárosba, igen fontos és szakmánkra közérdekű kérdést el lehetne intézni, tudniillik, ezen értekezleten hozott határozatot a mesteri vizsgára vonatkozólag memorandumba foglalnánk és küldöttségilegnyújtanánk át a kereskedelmi miniszter urnák.Ezen megkeresésre a fodrász ipartestület a következő kedvező választ adta:

Tekintetes Kanig Károly urnák fodrászmester és a „Fodrászok Lapja* szerkesztőjének
Marosvásárhely.A mesteri vizsga tárgyában folyó évi október bó 17 én kelt becses levele és testületünk elöljáróságának folyó évi október hó 25-én kelt határozata folytán van szerencsénk értesíteni, hogy a magunk részéről sem tartjuk időszerűtlennek, ha a mester- vizsga ügyét — amelylyel testületünk vezetősége már évek óta behatóan foglalkozik, de amelyet a hatóság közbelépése folytán eddig dűlőre juttatni nem tudott1913. év január hó 5-én tartandó versenyfésüléssel kapcsolatban egy országos értekezlet keretében és pedig vizkereszt napján, január 6-án (hétfőn) délután 4 órakor alaposan megvitatjuk.Értesítjük egyúttal, hogy érintkezésbe léptünk a wieni fodrász-ipartestülettel, hogy amennyiben lehetséges, megnyerjük annak érdemes elnökét is a B u d apestre leendő leutazáshoz, aki az ügynek egyik leglelkesebb bajnoka és legalaposabb ismerője, úgy hogy tőle minden részletre kiterjedő részletes felvilágosítást nyerhetnek az értekezleten résztvevők. A válasz megérkezése után az eredményt közölni fogjuk.Igaz, hogy vannak a borbély és fodrász-iparnak, mint kézműves kisipari szakmának, ennél fontosabb és életbevágóbb követelései, de ez nem lehet ok arra, hogy amidőn az alkalomszerű ügy érdeke megkívánja, kart-karba öltve sorompóba ne állítsuk ennek a szép és életképes, bár sok előszeretettel lekicsinyelt és épen ezért kellőleg — különösen a mérvadó körök részéről — nem méltányolt szakmának lelkes bajnokait.Nem ok nélkül merült itt fel az a kérdés, vájjon egy ilyen nagy körre kiterjedő kérdés megvitatásával nem vágunk-e elébe az aradi orsz. értekezlet azon
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........................." " " " " ....................m m ..... ...............................imimiimihatározatának, amely 3 évenként országos értekezlet tartását határozta el. Ugyanazért óvatosan kell a mestervizsga kérdését kezelnünk, ezt pedig oly módon vélnénk kivihetőnek, hogy a versenyfésüléssel kapcsolatosan megtartandó értekezletet nem „országosának, hanem vnagy“ nak neveznénk el s e cim alatt igyekeznénk annak propagandát csinálni, amit igen tisztelt König ur részéről is kérnénk.Mi igaz örömmel vesszük tudomásul, hogy ezen versenyfésüléssel kapcsolatos nagy értekezlet minél nagyobb sikere és látogatottsága érdekében számíthatunk becses lapja hathatós akciójára, amiből csak a szakma általános érdekére háramolhat haszon.Budapesten, 1912. október 29 én.Kartársi üdvözlettel:
Könyves Kálmán, Miiller Károly,jegyző. elnök.

Férfi-divat frizura,Az utolsó időben a géppel való hajnyirást a művészibb, aestetíkailag értékesebb munka követte. Az ollóval és beretvával való „Effilée“ haj vágás azonban gondos és céltudatos munkát igényel. Nem elégséges a hajat jól lekefélni megnedvesités után és borotvával egyszerűen felülről lefelé ritkítani. Már 3—4 nap múlva, de legkésőbben egy hét múlva már mutatkozik a haránt metszett haj letöredezése következtében a hiba. Általában ritka a haj, és sajnos, mi magunk szoktattuk vendégeinket a géppel körül nyírt frizurákra. Elérkezett az idő, hogy a hajnyirásra igen nagy gondot fordítsunk, hiszen a gilette majdnem naponta von el tőlünk egy-egy vendéget.Be kell bizonyítanunk vendégeinknek, hogy az előnyös hajviseletekkel a külső megjelenést, a normálistól való eltéréseket (pl. elálló fül, vastag vagy vékony nyak) el lehet tüntetni.A haj ha ritka, ami általában a fejtetőn és különösen a koponya varratokon mutatkozik, meg pláne kizárja a géppel körülnyirt hajvágást. Az „effilée“ vágásnál, ha azt részletről-részletre eszközöljük elérjük'

hogy minden egyes magasabban fekvő réteg megvé- konyitott vége beleolvad az alatta fekvő réteg sűrűbb tövébe s ezzel a haj szép fekvését biztosítjuk.A borotvával való effilée hajvágást a legelőnyösebben úgy kezdjük, hogy a fül védőként támasztva a

fésűt, előbb a legalsó rétegen kezdjük. Ez alatt természetesen a felső rétegek előre féstilendők (l ábra) A borotvát úgy vezetjük mint borotválás alatt; ez esetben tehát lefelé haladva, könnyen fogjuk s egy kissé ferdén vezetjük ; tehát nem baltázank. A rossz beret- vások baltáznak ugyanis s épp úgy mint az ő borotválásuk rossz, effilée hajvágásnál meg pláne rossz hatással van, eredményében könnyen létre hozza a borbély nótákban ismeretes garádicsokal. A fésűvel többször át, meg átfésüljük a hajat, hogy egyrészt a levágott hajat eltávolitsuk, másrészt pedig hogy az effilée vágás eredményét vizsgálhassuk. Az effilée vágásnál igen elővigyázatosan kell eljárnunk.
2 . ábra A tőben a beretvát csak igenkönnyen vezetjük és csak a hegy felé haladva nyomjuk jobban meg a borotvát. Különösen ritka
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Corvin védjegyű olló páratlan,
m e r t  v a l ó d i  a n g o l  mezéiből  vmn.

| lisaü Boros ittoriui Kapnaio Kolozsvári, t'erenot Jó zsef ui 4. szám.
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...........hajnál teljes lehetetlen javítani a könynyelmü vágást, s ezért inkább többször menjünk egy-egy részen keresztül és mindenkor csak igen keveset vágjunk. Ritka haj esetén legjobb, ha a tőben nem is vágunk, hanem csak a közép felé kezdjük az effilirozást. Miután az egész fejen az 2 ábrán feltüntetett módon effiliroztuk a hajat, részről-részre felfelé haladva, több irányba fésüljük a hajat és a mutatkozó hosszabb szálakat céltudatosan megrövidítjük.Gondos gyakorlással igen szép anyagi cs erkölcsi eredményt érhetünk el. Bányász Henrik.(Folyt, köv.)

Levél Bécsből.ígéretemet beváltva, tudatni kívánom, lmgyjelenleg Wienben az üzletek menete nagyon monoton, egyhangú gyenge. Segéd szükséglet nincs. A szezonüzletekben a segédek mind visszajöttek abban a Íriszemben, hogy kezdődik a jó téli szezon és mennyire tévedtek. Jelenben több mint 500 üzletnélküli borbély- segéd van. Alig van 2—3 üres hely. A rossz pénz viszonyoknak a hatását itt Wienben is érezzük.Szakiskolában most kezdődött egy uj női fodrász tanfolyam, a melyen a tanulók száma meghaladja a 180 at. — Ezen tanfolyamon szép számmal vannak magyarok is képviselve, h  múlt tanfolyam látogatóinak a múlt hónapban, október 14-én volt a vizsgafésülés a wieni fodrász ipartestületben, a mely szép számú közönség előtt folyt le. A magyar fiuk itt is kitűntek, mert szép eredménnyel vizsgáztak le. A következő magyar segédek lettek kitüntetve ezüst éremmel: Cze- rits János, Nagy Ferenc, Székely Béla, Vida József. Bronz érmet kaptak : Kárász Lajos, Fridman István és Till István.Oklevelet kaptak: Pozsgay Viktor és Krausz J á nos. Az eredmény kihirdetése után Wolf, az ipartestület elnöke köszönte meg Farkas György szaktanárnak a fényesen elért eredményt.Utánna a tanulók ajándéka lett átadva a szaktanárnak. A tanulók nevében Till István kollegánk, magyarul Vida kollegánk köszönte meg a tanítványokkal szemben tanúsított fáradozásait. Végül Farkas György szaktanár mondott köszönetét a tanítványainak, a melyet általános hocli és éljenzés követett. A szakvizsga sikeres befejezésére társas vacsorát rendeztek.Megemlíteni kívánom még, hogy Pozsonyba le- rándult wieni fodrászok elragadtatással beszélnek a magyar kollégák vendégszeretetéről. A pozsonyi kollégák közül Német Ferdinánd és Neiman Ferenc kivették a maguk részüket és mindent elkövettek, hogy a wieni fodrászok jól érezzék magukat a magyar földön. Különösen a jó gulyást nem tudják felejteni, azt mondják, hogy azt csak Magyarországon tudják jól készíteni.
Vida József.

Fodrász hírek az országban.Himen. Ruble Henrik Elek (Áradni.) úri és női fodrász fiatal kollegánk november lü-én tartotta esküvőjét Burdogáu Aáaiiska kisasszonnyal.N évváltozás. Özv. Baumgarten Ferencné üzletvezetője Tordán, Hozán Sándor belügyminiszteri engedéllyel Dési-re változtatta.H alálozás. Szabó Antal kolozsvári fodrászmester 44 éves korában hosszas szenvedés után október 30-án elhunyt. Temetése november 1 én volt, a melyen a kolozsvári fodrász-borbély egyesület testületileg vett részt. Az elhunytat özvegyén kívül sógora, Fehérvári Béla fodrászmester kollegánk gyászolják. Megemlíteni kívánjuk, hogy Szabó Antal fodrászmester egyike volt a legrégibb kiváló hajmunkásnak Kolozsvárt. Egyénisége, puritán becsületességénél fogva, mint városi polgár közbecsiilésben állott.M arosvásárhely. Az itteni borbély-fodrász szövetség november hó 8 án délután rendkívüli értekezletet tartott a Függetlenségi körben König szaktárs elnöklete alatt, a melyen majdnem teljes számmal jelentek meg. Az értekezlet egyik legfőbb pontja a bérletjegyek eltörlése volt. Ezen újítást örömmel és egyhangúlag magáévá tette minden szaktárs. Egy 11 tagú bizottságot küldöttek ki Heszke József elnöklete alatt, hogy az egységes havi árszabályt megállapítsák és azt legközelebbi ülésen, november 26-ra előkészítsék. A bizottságba a következő szaktársak leltek kiktildvc: Heszke József, Nyíri Sándor, Szlanina Antal, Luka Ferenc, Csiszár Albert, Tőkés Károly, Pécha Károly, Végh József, Kiss Aladár, Frencel Károly és Földes János. Végül elhatározták, hogy a fodrász szövetség egyik oszlopos tagját, Luka Ferenc szaktársat borbélymesterségének 50 éves évfordulója alkalmával iidvö zölni fogják a legközelebbi gyűlésen és tiszteletére társasvacsorát fognak rendezni.A vidéki fo d rá szo k , b orbélyok és > z o rsz á gos verseny d ijfésiilés . A budapesti borbély-fodrász ipartestület elnökségének figyelmét felhívjuk, hogy a januárban rendezendő országos dijfésiilés alkalmával 
kedvezményes vasúti jegyet eszközöljön ki a kereskedelmi miniszter úrtól, a vidékről felránduló szaktársaknak oda és visszautazásra. Tekintettel, hogy ezen versenyfésülés határozottan nagy iparfejlesztési missziót teljesít szakmánkban, továbbá lehetővé teszi a vidéki szaktársaknak figyelmét a szép női fodrászatra, illetőleg a gazdag kiaknázatlan hajmunka iparra terelni. Mindenesetre fontos körülménynek tartanánk ezen célra a kedvezményes vasúti jegy kieszközlését, amelyet a kereskedelmi miniszter ur minden bizonnyal engedélyezni is fog.Cserzy M ihály (irói néven Homok) szegedi fodrászmester, aki ipari foglalkozása mellett immár két évtized óta munkása a magyar irodalomnak és ezen idő alatt, igen jelentékeny hírnevet és elismerést szerzett magának, úgy hogy az ország borbély és fodrász iparosainak is dicsőségére válik ez - most adja ki hetedik novelláskötetét Vasárnap délután címmel. Ezen



22. szám. FODRÁSZOK LAPJA 5. oldal.................................................................................................. iiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiimiiiiimmiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiimmmiiimimiiiiimiimiiiiiiiiiiimimimimiiiinmmKmunkáját a vidéki városok legelőkelőbb irodalmi táras- sága: a Dugonics társaság, mely Cserzy Mihályt érdemeinek elismeréséül tagjává avatta fel. 1000 koronás jutalomdijjal tüntette ki. A mü 28 szebbnél szebb elbeszélést tartalmaz és mindegyiknek tárgya az életből van meritve. A legmelegebben ajánljuk az ország fodrász iparosainak, hogy rendeljék meg Cserzy Mihály nak ezt az igen szép és értékes könyvét, legalább alkalmunk lesz igv közelebről is megismerni őt, aki annyira becsüli az iparát, hogy noha töbször, szép fizetéssel dotált nyugdíjas állást ajánlottak föl neki, megmaradt közbecsült borbély mesternek, aki napi munkája után istenadta tehetséggel hódol a költészet Múzsájának. Cserzy egy pár kedves sort szán emlékül a könyvben azon szaktársaknak, kik azt megrendelik. Tehát becsüljük meg a magyar fodrászok büszkeségét és ezen könyv ne hiányozzon egy szaktársnak se az otthonából. A könyv ára 3 korona. Megrendelhető a szerzőnél: Cserzy Mihály Szeged, Kelemen utca 12.Szaktársak köréből. Felkérem a hajmunkát készítő tisztelt kollegáimat, ki volna hajlandó lapunk legközelebbi számában vagy esetleg levélben velem tudatni a négy szál cérnára dresszirozandó vakválasz* ték dresszirozását .melyet régebben paróka választék nak használtunk. Én ezt már oly régen nem készítettem, hogy elfeledtem s igen sajnálom, mert igen szép munka, de sehogy sem tudok rájönni. Szívességüket előre is köszönöm. Szabó Balázs fodrász, Szatmár.Szabadka. Lapunknak innen Írják, hogy az itteni borbélyok szeretnének mozgalmat indítani, hogy a jelenlegi kiszolgálási árakat felemeljék. Talán sehol az országban nem dolgoznak olyan olcsón egyesek, mint Szabadkán. Szinte hihetetlen, hogy egyes bor bélyok 4 - 5  koronáért felvállalják, hogy egy egész évig eljárnak borotválni érte. De megtörténik, ha kevesebbet is ígérnek, azért is elmegy borotválni. Ennek oka, hogy nincs vezető ember a szaktársak között, s ha volna is, nem törődik semmivel, mert féltékenyek és önzők. Azt érteném, ha az ország olyan részén lennénk, hol alig terem meg a krumpli, de ott, a hol minden van bőven, valóságos Kanaán, ott szolgai bérért dolgoznak. Nyilvánosan ezen utón hívom fel azon szabadkai szaktársakat, kik arra predesztinálva vannak, kiknek módjában áll, hogy ügyünket dűlőre tudják vinni, fogjanak hozzá, mert szégyen, hogy Szabadkán annyira hires bácskai borbélyok tétlenségben legyünk és alamizsna árban dolgozzunk. Sz.Különös figyelemre méltók a világhírű Solin - geni P . Pollárt cég borotvakés és fenőszij gyártmányai, melyek minőség és tökéletesség tekintetében felülmúlják az eddigi összes gyártmányokat. Legnagyobb előnye ezen különleges edzési eljárás utján, a legkitűnőbb angol acélanyagból előállított borotváknak, hogy azokat sohasem kell köszörülni, hanem csupán a fenőszijon lehúzni. Ezen kések a legelső szaktekintélyek által a legkitűnőbbnek vannak elismerve és a legtekintélyesebb külföldi szaklapokban egymásután jelennek meg az elismerő, hízelgő cikksorozatok a „PoHart* gyártmányokról. A gyár különben tiz egymásután következő szakkiállításon a legelső kitüntetésekkel, aranyéremmel lett kitüntetve. Felhívjuk a tisztelt szaktárs urak szives figyelmét fenti cégnek lapunk mai számában megjelent hirdetésére.

Bajuszkötők zsenije. A lapunkban most hirdetett Boschanszky fodrász által forgalomba hozott és szabadalmaztatott bajuszkötő igazán zsenije az eddig készített fülvédő kötőknek, mert a szakszerű készítés mellett oly jó anyagokból van összeállítva, hogy bármelyik külföldi kötőkkel felveszi a versenyt. Erre a kötőkre igazán rá lehet mondani és el kell ismerni, hogy fülvédő szolgálatot teljesít, amellett az arcon oly szabályosan áll, hogy még a legerősebb bajusznál is az archoz egyenletesen simul és az arc idomai szerint igazítható, nemcsak a fülvédő gummicső, hanem az egész bajuszkötő s hogy mennyire nem szükséges a hangzatos reklám, azt el fogja ismerni minden k a r t á j  ha egy próbacsomagot rendel s el fogja ismerni azt is, hogy ezen sorok nem dicséretszámba mennek, hanem inkább elismerésül szolgál a készitőnek, mert ezen kötők úgy kiállításuk, mint jóságuk, szakszerűségük méltán megérdemli, hogy szakkörökben pártfogást nyerjen. Az első alkalommal a csinosságnak oly megnyerő s igy könnyen eladható cikk, hogy bátran ajánljuk bármely szaktársunknak.— Első forrás. A „Hágen“ -fóle borotvák, a 
melyekből 30.000 darab van a világforgalomban kül
földön borbélyüzletekben. Ezen reális borotvakészit ő 
gyár hirdetésére olvasóink figyelmét felhívjuk.

Szerkesztői üzenet.
G . Gy. Budapest, önnel szembe elkövetett ízléstelen viccnek ezen módját elitéljük. Azon alakok, kik önnek készakarva kellemetlenségeket akartak csinálni, a kis apokrif hírrel; nem érdemes nyomdafestéket reájok pazarolni, mert akkor eltalálják bízni magukat. A közügyek harcában mindig akadnak ugráncok, kiket nem is érdemes komolyan észrevenni.
G. Csanádpalota. Novella törvény szerint az iparhoz 

szükségeltető fodrászüzleti bútordarabok nem foglalhatók le. 
Csakis fényüzési cikkek, a melyek nem tartoznak a szakmához. 
Továbbá, ha áruja is van egy kevés, azt sem szabad lefoglalni. 
Pláne, ha csak 200 K értékű áruja van, azt sem szabad lefog
lalni. Ha mégis lefoglalják, a kir. Járásbírósághoz éljen elő
terjesztéssel.

A. L. Beszterce. Saját érdekében kérjük, máskor tessék 
egy öt filléres lapokon mégválaszolni, mert nem válaszolás ese
tén beállhat azon körülmény, hogy komolyan nem fogják venni 
a kollega ur ajánlatát. A beküldött közlemény soronként 5 fil
lérbe kerül.

W. Wien. A külföldön levő segédek nevei is ki lesznek 
sorsolva az ottani magyar kollegák között. Lapunk terjesztéséért 
fogadja hálás köszönetünket.

N Y I L T T É R .Kérelem.
Mindazon segéd urák, kik hirdetésemre ajánlatai

kat boküldötték és még ezideig arra nem válaszoltam, 
legyenek elnézéssel, mert a túl sok ajánlat folytán le
hetetlenség volt minden egyes ajánlatra válaszolnom. 
Tisztelettel Ambrus László színházi fodrász Boszterezo . 

Ezen fenti rovatban minden szó beiktatása 10 fillérbe
kerül.
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Ingyen külföldi tanulmányút fodrászsegédeknek.Fodrászok Lapja szerkesztősége lapunk tisztelt segéd előfizetői között karáesonyhan 3 nevet sorsol ki fodrász ipari cél előmozdítására. 1 ső dij: külföldi tanulmányút Bér • Budapestről Berlinig teljesen ingyenes vasúti je g y . Berlinben úri- és h J f  ̂  t? ^ fi  lesz elhelyezve fizetéssel, a hajmunka és női íodrászat elsajátítására. Azoi . .. . . .akadémián tanfolyamra jár, a dijat szintén lapunk szerkesztősége fedezi. H. d' J : Kültoicti tanulmányút Münchenben. Az utazás Budapestről Münchenig ingyen vasúti jegy.Münhenben úri- és hölgy-fodrász üzletben lesz elhelyezve fizetéssel a haj munka es nulgy- fodrászat elsajátítására Azonkívül a fodrász akadémiára tanfolyamra jár, diját lapunk szerkesztősége fedezi. — III. dij külföldi tanulmányút Wienben (Bécsben). Az utazás Budapestről Wienig teljesen ingyen vasúti jegy. Wienben úri- és hölgy-fodrász üzletben lesz elhelyezve fizetéssel, a hajmunka és a hölgy-fodrászat elsajátítására. Azonkívül fodrász akadémiára jár, diját lapunk szerkesztősége fedezi.

Azon segédek már, kik most egy fél évre 3 koronát elöfizetéskép lapunk kiadóhiva
talában beküldenek, résztvesznek ebben a húzásban, illetőleg jogosultak.A kisorsolás marosvásárhelyi királyi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan fog megtörténni, melynek eredményét nyilvánosan közölni fogjukTovábbá a külföldi tanulmányútra kisorsolt segédek teljesen minden néven nevezendő felvilágositással el lesznek látva. Az elutazás 1913 február elején történik.

Kerestetnek.
T. olvasóinkat kérjük, hogy az alább keresett Címeknek 

hollétét — kartársi szívességből — a megtudni óhajtókkal egy 
levelező-lapon közöljék.

Székely Lajos fodrászsegédet keresi Varga Bene
dek fodrász Marosvásárhely. Szántó utca 15

Krachtusz János fodrászsegéd tudassa címét 
lapunk kiadóhivatalával.

Helyközvetitési rovat a Fodrászok Lapjával
Az „Üres helyek* és „Helyet keresők* hirdetési rovata elő 
fizetőinknek 40 fillér, nem előfizető mesterek 1 koronát fizetnek, 
továbbá nem előfizető segedek és tanoncok 40 fillért fizetned 

mely posta bélyegbe előre beküldendő.

Helyet keresők.18 éves szolid, jó munkás borbélysegéd keres jobb üzletben azonnali belépésre alkalmazást vagy legkésőbb nov. 20-ra - -  Institorisz József Pásztó,Hevesm.23 éves elsőrendű úri kiszolgáló fodrászsegéd keres elsőrendű üzletben állandó alkalmazást. Váradi Nagy József Szilágysomlyó, Petöfi-u. 2218 éves jó munkás, úri kiszolgáló borbélysegéd, ki németülj is beszél, nov. 26-ra alkalmazás kérést. Csakis állandó alkalmazásra reflektál. Ludvig Graff Temesvár, József-város, Kossuth Lajos-u. 626 éves, úri kiszolgáló fodrászsegéd keres alkalmazást, hol állandó segédre reflektálnak. Felvidék vagy erdélyi város előnyben részesül. Szives megkeresések fizetés és mellékes megjelölésével kér Bertzy György Budapest, Nefelejts u. 21 a. I.23 éves jó megjelenésű borbélysegéd keres Felső- magyarországon dec. 1 re alkalmazást, úri vendégektől látogatott üzletben, hol huzamosabb ideig szervírozhat. Cime „Alföld- jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.

20 éves borbélysegéd keres középrendü üzletben Erdélyben alkalmazást azonnali belépésre Burián Pál borbélysegéd Marosvásárhelyt, Burián levélhordó leveleivel.24 éves jó munkás, szolid életű borbélysegéd keres alkalmazást jobb vidéki üzletbe Szives megkeresést kér Kovács Péter Budapest, V ili., József u. 67.19 éves, egész szolid jó munkás fodrászsegéd keres állandó alkalmazást azonnali belépésre Kerekes István Ungvár, Árpád-vezér ut 42.22 éves, jó munkás fodrászsegéd, aki már jobb üzletekben volt alkalmazva, keres nagyobb vidéki városban, jobb üzletben alkalmazást. Szives megkeresést kér Sinka Sándor fodrászsegéd Budapest, VI. Rózsa-u. 103. I. em. 8 ajtó.Elsőrendű úri fodrászsegéd keres alkalmazást elsőrendű üzletbe azonnali belépésre. Ajánlatot fizetés és mellékkereset megjelölésével kér Bozsik Endre Esztergom, Kossuth Lajos-utca 3622 éves, jó megjelenésű fodrászsegéd állandó alkalmazást keres. Csakis jobb üzletre reflektál. Beszél németül is. Beléphet december 1-re. Geiger Mór Ungvár, Korona-szálloda Ferenczi József címén.
Tuska Lajos, ki Brassóban, a Kolostor-utcai üz

letemben 8 évig volt, kilépett, helyében keresek egy 
elsőrendű fodrászsegédot' ki magyarul, németül, eset
leg románul beszól. F ix  fizetés GO korona. Kászonyi 
Lajos Brassó.

Keresek egész fiatal borbélysegédet kezdő fize 
téssel. Állandó és szorgalmas legyen. Arvay István 
Szatmar, Atilla-u. 2.

20 24 év körüli, ügyes borbélysegéd nálam
állandó alkalmazást nyerhet. Havi 20— 24 koronu fix 
fizetést adok és ellátást. Aki a hajmunkát el akarja sa
játítani előnyben részesül. Zelcy Oszkár úri és női 
fodrász Ózd, Borsod megye.
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iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii FO D R ÁZSO K  LAPJA 7. oldal.iiiiiHiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiim,mi,,Ui , „ j , , , , , , , , , , ! , , , , , , , , ! , j,,,,,,,,!,un,|j||||j4|,m,n,mmuiiiiiiniin25 éves úri kiszolgáló fodrász segéd, ki mindig elsőrendű üzletekben dolgozott, keres azonnali belépésre állandó alkalmazást. Cime Váradi Nagy László Szilágysomlyó, Petőfi-u. 22.21 éves szolid borbély segéd állandó alkalmazást keres akár azonnali belépésre is. Jelenleg szüleinél van. Cime Adorján Gyula Görgényszentimre, Rákóci ut.Jó és gyors munkás, józan életű nőtlen, üzletvezetőnek is alkalmas idősebb borbély segéd ajánlkozik lehetőleg mielőbbi belépésre érdem szerinti fizetéssel. Pándi Sándor, Kiskunhalas.19 éves borbély segéd alkalmazást keres, nov. 19 re. Könyve ellenében útiköltséget kér. Páll Árpád Csíkszereda, Erzsébet-ut 14. (Sürgönyajánlat előnyben.) Fiatal, jó munkás, szolid fodrász segéd nov. 21-ig egy jobb fodrász üzletben alkalmazást keres. Szives megkeresést fizetés és mellékes megjelölésével kér Nagy József Tiszaujlak, Ugocsam.19 éves borbélysegéd keres állandó alkalmazást, a hol esetleg a hajnnpikát is elsajátíthatja. — Cime Varga István, özv. Varga Imréné leveleivel Celldömölk, a vasúti fürdőházhoz.Idősebb, önállóan dolgozni tudó jó és gyors munkás, feltétlenül józanéletü borbélysegéd vagyok, keresek azonnali belépésre 24—30 K fizetés és teljes ellátás mellett csakis állandó alkalmazást Vagy esetleg 60 — 70 K fix és mindkét esetben 50—60 K mellékesre reflektálok. Sürgönyajánlat előnyben. Jenci J. fodrászsegéd Szeged, Vitéz-utca 15. I. em. 3. ajtó.Idősebb, nőtlen, jó munkás borbély segéd keres december 10-re jobb üzletben állandó alkalmazást fizetés és mellékes megjelölésével. Szives ajánlatot kérV. Tóth Péter Marosvásárhely, Korzó-köz.

23 éves és 6 éve segéd vagyok, keresek azonnali belépésre egy üzletet vidéki városban. Kis Árpád fodrászsegéd Beregdaróc, u. p. Beregszász.23 éves jó megjelenésű, elsőrendű munkás fodrászsegéd keres egy elsőrendű üzletben állandó alkalmazást nov. 25-re. Jelenlegi kondícióm két éves. Szives megkeresést fizetés és mellékes megjelölésével Cira Jenő Dés, Kossuth Lajos-u. 4.19 ÉV ÓTA fennálló, jó forgalmú mezővárosban egy fodrászüzlet eladó, a mely áll 4 modern toaletből, villany világítással, az üzlethez van 3 szoba, házbér 420 korona évente. Évi jövedelem 3000 koronánál több. 35 havi abonens van. Biztos megélhetés. Illatszer eladásból jó mellékes. Eladási ár 1400 korona. Készpénz fizetésnél 1200 korona. Bármelyik időszakban átadható elköltözés miatt. Cime „Biztos megélhetés" jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.NAGYVÁRAD ON  csinosan berendezett fodrász üzlet, évi 240 korona boltbér, tiszta jövedelem ezer koronán felül, családi ügyek miatt, berendezési áron átadó. Egy hónapig kipróbálható az üzlet. Cim Székely Sándor Szentanna-u. 4.12 ÉV ÓTA fennálló, modernül berendezett, biztos megélhetést adó üzletemet 1200 koronáért eladom. Az üzletet úri közönség látogatja. Cime „Bihari" jelige alatt megtudható lapunk kidóhivatalában.KERESEK megvételre egy biztos megélhetésü fodrász- üzletet. Előnyben részesül klimatikus vidék vagy pediglen egy olyan jól menü fodrászüzlet, a mely városban valamelyik nagyobb szálloda épületében van. Szives megkeresések Jakob Stuprich friseur Vercsiorova (R ománia) küldendő.
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Üres helyek.

Fiatal borbélysegédet keresek külföldre, Német
országban egy magyar fönökhez december 1-re. Fize
tést adok havi 25 márkát és teljes ellátást, jó mellékes. 
Cim Ignatz Akerman Frisour Homberg Höcheite Kirch- 
strasso 140.

E gy egész fiatal segéd, nem baj ha most szaba
dult fel is, felvétetik. Ugyanott egy fiú tanoncnak fel
vétetik. Ifjb, Lázár János Kézdivásárhelyt.

Fiatal, jó munkás borbélysegéd felvétetik decem
ber 1-re. Havi fizetés 12— 10 korona és teljes ellátás. 
Major János Szabadszállás, Pest megye.

Azonnali belépésre keresek egy jó munkás, fiatal 
borbélysegédet Csakis állandó emberre reflektálok. 
Sürgöny ajánlat előliben Ugyanitt egy fiú tanoncnak 
felvétetik. Szaladits Jenő Dévaványa.

Kérelem a főnök és segéd urakhoz Tisztelettel 
kérem a szaktárs urakat, ki tudna részemre 12— 14 év 
körüli, jó házból való fiút tanoncnak. Az sem baj, ha 
esetleg árva is, csak szelid és egészséges legyen. A 
nagy téteményért nem fogok elfeledkezni, mivel itt 
Szepességben igen nehéz kapni a szakmánkhoz fiút. 
Csizmár András Mereng Szepes megye.

19 — 23 év körüli, szolid, jó magaviselctü, állandó 
borbétysegédet, jó munkást keresek. Fizetés 24 kor , 
reggeli, ebéd, lakás. Popik Gyula Kassa, Uj-utca 37.

17—  24 éves, úri kiszolgáló fodrászsegéd felvé
tetik, ki a német nyelvet is bírja, előnyben részesül. 
Lenhardt Antal Hall, Tirol.

Keresek egy fiatal, jó munkás, keresztény, józan- 
életű borbélysegédet. Fizetés 16—20 koronáig, teljes 
ellátás, mosás nélkül. Özv. Szommer Antalné N.-Bocskó, 
Máramáros megye.

22 éven, felüli, feltétlen szolid, jó munkás bor
bélysegéd kerestetik üzletvezetőnek. Magyar és román 
nyelv tudása megkivántatik. Özv. tílum Ferencné Óradoa.

18—  22 éves, jó munkás fodrászsogéd azonnali 
belépésre felvétetik. Csakis olyan segéd írjon, ki állandó 
alkalmazásra reflektál. Fizetés érdem szerint. Kijáró 
vendég nincs. Tancsák Gusztág Királyhelmecz.

9 Szahtás urah becses figyelmébe!Ha Ön vendégének haja közt ilyen ha- molyette hiányokat fedez fel, használja Ön az általam feltalált „ ALBA REG/N“  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 .

39 É V E S, feltétlen szolid, jó megjelenésű fodrászmester, kinek állandó jó megélhetésü fodrászüzlete van egy mezővárosban, házasság céljából keres egy idős leányt vagy fiatal özvegyet, akinek legalább 1200 kor. hozománya van. Ajánlatokat „ Székely“ jelige alatt továbbit lapunk kiadóhivatala.

darabja z r —  koronától feljebb k ap h a tó .Az összes fodrászati cikkek, illatszerek, bajuszkötök legolcsóbb bevásárlási forrása.
K E C S K E M É T Y  S Á N D O R

Tem esvár

fodrászhellékek szaküzlet, illatszer és bajuszkötögyár

*Wi Mo v r a f eElső villanyerőre berendezett borotva homorú müköszörüldéje Wien (Bécs), 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 kiviil csakis a legjobb minőségűeket tartom, úgymint többek közül tyukszemvágó kések, lehúzó szijjak, legfinomabb olaj fenőkövek, haj- és szakállvágó gépek, körömápolási eszközök stb.
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Valódi Solingeni 
Pollart borotvák!
A „POLLART" borotvák fodrászok részére a legjobbak- 
A „POIjLART" kések a legkitűnőbb nvers anyagból készül
nek, különleges eljárás utján és kézileg lesznek köszö
rülve. — A ,,POLLART" kések éle tehát finom és tartós. A 
,,POLLART" kések tigy kövön, mint fenőszijon élesithetők.

mind csak si* 
lány utánza
tok. Á „POL- 
LAliT" fenő- 
szíjak telje

sen pótolják 
afenőköveket 
A POLLART 
lenőszij min
den borotvá
hoz alkalmas. 
A POLLART 
fenőszij csak

is Pollart 
pasztával ke

zelendő. -  Rudapesten egyedül csak 800 darab „Pollart" 
fenőszij van évok óta állandóan használatban. — TÍZ 
ARANYlíRKMMIiL KITL'NTKTVE ! Szükséglet esetén kérünk 
1 próbarendelést és biztosítjuk, hogy állandó vevőnk marad.

JEí»\vedüli vezérképviselők

Türr Mihály, Reiter Mihály13 iicl Rpes t,V. Dorottya utca 8. IV. Sütő utca 6 sz.

A POLLART 
késeket sok
féleképpen — 
utánozzák, — 
azonban mi
nőség tekinte
tében utolér
hetetlenek. A 
forgalomban 
levő hamisít
ványok, név- 
szerint Polar- 
stern, Polar- 

Mignon és 
Polbar kések,

goschánszky István
TS u s t y a  ( G r ö m ö r  m e g y e )

bajuszkötö készítő telepe.

Egész finom selyem-gáz, selyem-zsinór, fehér linolieum szegés, piros f ü l  v é d ő  gummicső. Tuc. 6 K 60 fill.

Egész finom selyem gáz, selyem-zsinór, fehér linóleum szegés, piros f ü l v é d ö  gummicső, mely a drótpálcában az arc idomai szerint szabályozható. Tuc. 6 K 60 fill.

Finom selyem-gáz, selyem-zsinór, piros f ü l v é d ö  gummicső, széles akasztókapocs, amelyen a gummi- szallag szabályozható. Tuc. 5 K 66 fill.
2 vagy 3 éves fodrászsegédet keresek, akár azon

nali vagy későbbem belépésre. Havi fizetés 20 — 24 
korona, teljes ellátással. Ne megyei Károly Vajdalumyad.

lí) —23 éves, jó és szolid borbélysegéd felvétetik. 
Fizetés 24 — 30 korona, igen jé) mellékes, reggeli, ebéd 
és lakás. A német nyelvet bírók előnyben részesülnek. 
Wellmann T. Beszterce, Saliling-szalloda mellett.

Egészen fiatal borbélysegédet keresek november 
25 re, aki csak mostanában szabadult fel. Az nem baj, 
bármilyen gyenge is a szakmába, nálam lesz alkalma 
teljesen jól kiképezni magát, csak feltétlen szolid, jó 
maga viseletű legyen és törekedjen a szakma elsajátí
tására. Csizmái* András Mcrény, Szepes megye.

E g y  jéi megjelenésű borbélysegéd 1(5 tói decem
ber 1 ig felvétetik állandó üzletbe. Fizetés 25 korona, 
vacsora nélkül, jó melléke-’. Benczedy Ferenc fodrász 
Segesvár.

Keresek két segédet azonnali belépésre. Az egyik elsőrangú idősebb, a másik egész fiatal lehet. Pizctés 
egyezmény szerint. Jussik Bajos Kassa, P ő-utea 73. sz.

18— 20 éves józanéletü, jó munkás fodrászsegéd, 
ki a családias otthont, rendet és tisztaságot szereti, 
azonnal vagy november 30 ig beléphet, fizetés érdem 
szerint 1(5—20 koronáig, reggeli, ebéd es lakás. Csuk 
olyanra reflektálok, ki állandóan szórót egy helyen 
huzamosabb ideig lenni. Előleget olvből nem adok, n i 
költség 3 hó eltelte után felerészben visszatérítve. — 
Dachsbek János Szentes

22 éven felüli, jó megjelenésű, úri borbélysegéde 
keresek azonnali belépésre. Fizetés 22 korona, teljes 
ellátás, jó mellékes. Szaplonczay Ödön Székelyudvar
hely, Deák tér 1.

19 éven felüli, szolid, jó megjelenésű borbély- 
segéd felvétetik. Apaffy Lajos Nagyenyed.

Fiatal, jő munkás borbélysegéd hozzám azonnal 
beléphet, Fizetést adok 20 koronát és teljes ellátást, 
szép mellékes. Tariczky Géza Tiszafüred.

Fiatal borbélysegéd azonnal vagy december 1-re 
felvétetik Fizetés 12— 1(5 koronáig, teljes ellátás, üti 
költség 3 hónap után megtéríttetik. Szántó Mihály Fájsz, 
Pest megye.

20—24 éves, állandó, jó munkás borbélysegédet 
keresek november hó 25-re, fizetés 24 korona, reggeli, 
ebéd, lakás, nagyon jó mellékes. Kecskés Dávid fodrász Dés.

22 — 30 éves, elsőrendű és gyors munkás fodrász
segéd, feltétlen könnyű kéz megkivántatik, azonnali 
belépésre felvétetik. Fizetés 20— 24 korona, teljes el
látás, jó mellékes. Sürgönyváltás előnyben. Hanke 
József Csap, pályaudvar, Ung megye.

Felvétetik egy jó megjelenésű, fiatal borbélysegéd 
azonnali belépésre. Fizetés egyezség szerint, reggeli, 
ebéd lakás. Szebin Péter Dés,

Fiatal, nem rég szabadult borbélysegéd felvétetik. 
Alkalma van szakmájában jól kiképezni magát. Lind  
Balázs Magyar-Bánhegyes, Csanád megye.
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C S A R N O K .Balkánországi élményeimből(Folytatás.)Szép mosolygós nyári nap ragyogott felettünk, csak lépésben ballagtunk a balkáni Svájcon keresztül. Nagy rengeteg erdőkön, völgyeken, virágos partu patakok mellett haladtunk el, sehol egy falu. Minden 10 kilométerre találtunk egy katonai őrházat, melyben egy egy szakasz magyar baka őrködött a vidéken. Utunkban több helyen láttunk régi török omladozó várromokat. Ezekben hajdanában pasák laktak, kik benne sok nőket tartottak. Háborúk alkalmával jó védelméül szolgáltak ezen váracskák.A tájék gyönyörű volt és igazán vadregényes Egész nap lovon ülve — ráadásul életembe először ültem lovon — nagyon kifárasztott. Alkonyodni kezdett az idő, még mindig mentünk. Félelmetes sötétség tátongott előttünk, szeltük a meredek sziklás bérctetőket. Egy hegyen megpillantottunk egy kis világosságot, a mely mindig nagyobbodott.Végre este 11 órára Kalinovikba értünk, a hol egy kis kaszárnyán meg kantinon kívül más épület nem volt. Éjjeli szállásra bezörgettem a kaszárnyába. Egy álmos káplár jött elémbe, ki a szolgálattevő tiszthez vezetett. Átnyújtom a tisztnek a „Nyílt parancsot"

és jeleztem idejövetelem célját. Udvariasan elszállásolt azon éjszakára.Másnap kinéztem egy darabocska üres helyet, hol felütöttem a sátramat. Kalinovik úgy nézett ki a sok katonai sátortól, mint egy sátor város. Én ha marjában elrendeztem a táborias borbély műhelyt. Végül egy nagy iv fekete cukor papirost kiszegezve sátram falára, ráírtam — persze magyarul — „borbély üzlet“ , a mi nagy szenzációt keltett ittHamar híre ment, hogy magyar fodrász-üzlet van a lágerben. Volt is dolgom elég, reggeltől estig szakadatlanul dolgoztam.A táborias életbe hamar beleéltem magamat. Legkedvesebb volt esténként a különböző ezredek körletében elszórakozni, a hol a Monarchia vegyes ajkú hadfiainak katona szenerádait élveztem.A fekhelyem a sátorban egy kis szalmára rátéri tett katonai pokróczból állott, továbbá a gyenge étkezés és más egyéb kellemetlenségeket feledtette az idilikus vig tábori élet.Egy trebinyei állomásozó pionér főhadnagy rábeszélt, hogy beprotezsál Trebinyébe a montenegrói határszélre egy jó üzletbe Mátzkihoz. Mégis Ígértem, hogy elmegyek. A főhadnagy elbeszélte, hogy Trebi nyében Mátzki rövid nehány év alatt 15 ezer forintot szerzett, mikor pediglen Austriából bevándorolt Trebinyébe, két borotvája meg egy ollója volt. Ma dús-
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Bernhard Hagen Leichlingen
acéláru gyára.Németországi fodrász urak legkedveltebb borotvájukat óhajtom bevezetni a magyarországi fodrászborbély uraknak. Ezen közkedvelt borotva tiszta  

e lső  m in ő sé g ű  an g o l c s á s z á r i  acé lbó l 
k é szü l,  saját felügyeletem alatt és e lsőrendű  
m u n k á so k  á lta l le sz  m egfenve.Ezen borotvák 3/8 alakban készülnek, se nem széles, se nem keskeny. Éle rendkívül jó és tartós. — Minden egyes borotváról felelünk.Egy darab ára 180 M, ’/2 tucat 9 Márka,Tessék egy próba megrendelést eszközölni. Biztosítjuk, hogy nem fog mérgelődni ezután a késeire, 
m e rt  ö rö k k é  ta rtós  étű, jó  b oro tvá i 
le s z n e k -Egyben ajánlom kitűnő minőségű hajgépei- 
m et  Nr. 3. 225 Márka. Ezenkívül \4 m. méteres 
s z a k á llv á g ó  g épe im et , ára 4 50 és 6 M., melyek a le g rö v id e b b re  vágnak  és rö v id  vá
g á s u k n á l fogva  minden ezideig forgalomban levő szakáll gépet felülmúlnak.Az én francia fenőszijaim sikeresek és bámulatosan fennek, pótolják a követ. Ára 1 80 M.

Ja v ító  és  fenő m űhelyem  elsőrangú.Cégem kizárólag csakis fodrászoknak és borbélyoknak szállít. (Esetleges megrendelést német nyelven kérem eszközölni.)
Cim : Bernhard Hagen Leichlingen a. d. Wupper.

Páratlan sikert
aratott Németországban

a legjobb ami eddig csak létezett, szaktekintélyek szerintpóísolhatötlan g ze r  régi és idült 
t y ú k s z e m e k n é l

és bőrkeményedésebnél.
Fényes bizonyíték, hogy Németországban 
2 hónap alatt több mint 1 0 0 .0 0 0  tu

b u s le tt e la d v a -
-----------  Kérjen még ma ajánlatot. — ------C im : Oculin-Unternehmung

W ien II F, V a le r ie s tra s s e  G B.

gazdag ember. A gyors gazdagodás vágya, meg a Mátzki eszményképe folyton előttem állott. Valóságos haditerveket szőttem a jövőre nézve.Az utolsó gyönyörű estéken a bakák már vig búcsú nótákat énekeltek s vígan dalolták:
Ezt a nótát dalogattam egész hosszú utón. V a lahára megérkeztünk Szarajevóba. Főnököm meg volt elégedve az eredménnyel, esak velem nem mert 14 napra felmondottam.Habár nehéz szívvel hagytam ott Szarajevót örökké kedves emlékek fűznek hozzá. Innen vettem az utat Mostár felé. Trebinyébe Metkovicsig vonattal mentem, innen hajóra szálltam a szép Narénta folyón végig mentünk, mig végre elértük az adriai tengert, a melybe a Narenta vize belefolyt. Gyönyörű utunk volt Raguzáig. Itt várt az elétnbe küldött kocsi Trebinyéből, a mely 20 kilométer távolságra van.Hat hónapig voltam a barátságos kis Trebinyé- ben a mely elég volt arra, hogy jól elsajátítsam a szerb nyelvet. Érdekes ezen kis hely, a legmelegebb fészke Európának. Életem egyik legszebb telét éltem itt át. Mert a mikor, december, januárba nálunk esi- korgós hideg van, ott enyhe szép idő volt, zöldéi a narancs, meg a füge. Trebinyében minden 2 hétben volt egy kimenőm, mely időt Gravosában, a Trebi- nyéhez közelfekvő regényes kikötőben töltöttem. Itt alkalmam volt megismerkedni a centinjei-szálloda igazgatójával, Nersellel, ki szép ajánlatot téve rábeszélt, hogy menjek Cetinjébe udvari fodrásznak. Amit el is f »gadtam. (Folyt, köv.)
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M A R O SV Á SÁ R H E LYEN  egy főforgalmú utczában fodrászüzlet kedvező feltételek mellett átvehető azonnal. Bevétel 200 —250 korona havonta, 500 koronáért eladó. Üzlet átvételhez 300 korona szükséges. A bolthelyiség hez még van egy kis szoba is. Czime „Maros“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.N AGYVÁRADON „Csillagváros részében4 15 év óta egyedül álló borbély-üzlet elköltözés miatt 800 koronáért azonnal eladó, havi bevétel 240—260 kor., köpülözés és hajmunka is van, külső vendég nincsen, 3 évi szerződés biztosítva, kényeímes és biztos megélhetésit üzlet. Értekezhetni Czibula József fodrász Bánya-sor 9.30 ÉV ÓTA fennálló fodrászüzlet eladó. Női fodrásznak nagy jövő. Csak komoly vevővel tárgyalok. Cime „Harminc évesu jelige alatt megtudható lapunk kiadó- hivatalában.SZA TM Á R  szabad kir. városban egy csinosén berendezett, jó forgalmú fodrászüzlet — betegség miatt — sürgősen eladó. Bővebb felvilágosítást nyújt Balogh Béla Szatmárnémeti, Berényi u. 10. sz.N A G Y K Ö Z SÉ G B E N  fodrászüzlet, 65—70 abonenssel, csinos berendezéssel, olcsó lakbérrel, biztos megélhetéssel, kezelés hiánya miatt, 300 koronáért eladó. Cim Tarr Gizella Biharkeresztes.

B IH AR M E G Y É B E N  — SÁ R R É T U D V A R I
nagyközségben egy 8 ev óta fennálló, jól jö 
vedelmező borbélyüzlet 500 koronáéit más 
vállalat miatt — azonnal átvehető, esetleg 
szoba- és konyhaberendezés is átvehető. Ulcso 
lakbér, biztos m egélhetés. Cim Szűcs re- renc Sárrétudvari. — Ugyanott e gy fiatal segéd azonnal felvétetik. Úti költséget nem küldök.D E BR E CEN B EN , a legjobb helyen — más vállalat miatt — elegánsan berendezett fodrászüzlet 3000 koronáért eladó, esetleg bérbe kiadó. Ezen üzlet a legjobb helyen van. Biztos megélhetés. Erős üzlet. Cime „ Debrecen“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában. _______________________________ _________K O LO ZSVÁ R legnagyobb és legmodernebb szállodája alatt, modern fodrászüzlet, hideg- és melegvíz felszereléssel, központi fűtéssel, 1000 korona évi bér fűtés sel együtt, 5 évi szerződéssel, vezetés hiányában, 2600 koronáért eladó. Cim Kovács Sándor Kolozsvár, Jókai utca 11. számEG Y  FELVID ÉKI, rohamosan fejlődő mezővárosban, egy 14 év óta fennálló fodrászüzlet, más vállalat miatt, 800 koronáért azonnal eladó. Főleg keresztyén vallá- suak jelentkezzenek. Bővebb felvilágosítást ad Schvarc Mór Czaca, Trencsén megye.

ü Franz Kropacsy Wien, L, Boldschmidgasse S. I
zen.tr«! p»i*füinei*ie.

Nagybani szetkiilde«»Nagybani ^szétküldés*

G a z d a g  v á la s z t é k  le g m o d e r n e b b  h a jb e lé t e k b e n .Le Rosier illatszer gyárának főraktára: „Meenarovszky & Comp“ , Kielhauser. Caldera & Bnukmann, Klein & Sohn, Moreau & Co Páris cégek
a z  ö s s z e s  k é s z ít m é n y e in e k  fő r a k tá r a .


