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Felelős szerkesztő ős laptulajdonos Kőnig Károly fodrász. ö ö  Megjelenik minden ká 1-én és lS-én

Nagy értekezlet,
(K) A Fodrászok Lapja legutóbbi számában emlitést tettünk egy nagy fodrászértekezlet megtartására. Ezen mozgalom viszhangra talált országszerte. Az értekezlet célja, a Magyarországi borbély-fodrász iparnak a Mesiásként várt törvényes mesteri vizsga behozásának meg- sürgetése és megvitatása, egyidejűleg memorandumban foglalása, amelyet 50) tagú fodrász küldöttség fog átnyújtani a kereskedelmi miniszter urnák.Nagyon fontosnak tartanánk még, hogy a memorandumban benne foglaltassák iparunkat elsősorban érdeklő kérdés, a szabadipar eltörlése is, mert a kontárkérdés megoldása speci 1- lisan a mi iparunkban elodázhatatlan.Az ipartörvény revíziójának küszöbén állunk. A magyarországi borbély-fodrász iparosokon sok sérelem esett, sok mindentől meg lettünk fosztva. Vegyünk példát a droguistáktól, meg a fogtechnikusoktól, kik mindegyre kiviv- nak valamit. Igen, mert összetartás van közöttük. Tehát legyünk mindnyájan egyek mi is. mert ég a háztetőnk. Hanem adunk életjelt magunkról, nem törődik senki velünk. Most alkalom nyilik, követeljünk, legyünk résen, hogy szakmánkat megvédhessük.Szükségesnek tartanánk, hogy a januári nagy fodrászértekezleten az ország valamennyi fodrász-borbély szakosztály elnökei képviseltessék magukat, mert mindnyájunk érdeke megkívánja.A januári versenyfésülés, amely a nagy fodrászértekezlettel össze fog esni, az utóbbi

versenyfésülést, szakipari érdekességénél fogva, jóval felül fogja múlni. Mindazon szaktársak, kik szeretik iparukat, a szép hajmunkaipart és hölgyfodrászatban vélik feltalálni jövőjüket, mentői számosabban vegyenek részt, hogy egyszersmind ez demonstrálás legyen a fodrászügy iránt.
Színházi fodrászat.

Az urak és a hölgyek maszkirozásáról.A téli idény és farsang beálltával gyakran veszik igénybe szaktársainkat a színészek, továbbá a műkedvelők. A színházi fodrászatot, illetőleg a maszkirozást minden fodrásznak tudnia kell.Minthogy azonban a színházi és műkedvelői színpad céljainak és sikereinek úgyszólván megfeleljünk, be kell tartsuk az alábbi ismereteket, mert rossz maszkirozás elrontja az illúziót.Az arc kimaszkirozása a kívánt alaknak a kiegészítését képezi. Színházi fodrásznak jó emlékezete kell legyen, hogy hamar feltalája magát. Például az élet, kor jellemnél sokat határoz a kívánt alak kimaszkirozása. Kisebb terembe nagyon diszkréten kell bánni a festékkel, nagyobb teremben bátran rakhatunk fel belőle többet.Először is meg magyarázzuk, hogy kell egy idősebb hölgyből üde leányt varázsolni.Az egész arcot előbb vékonyan bevonjuk sótalan disznózsírral vagy vazelinnel, a felesleget tiszta kendővel letöröljük. Különösen gonddal kell megtörölni a szemgödröket és az orr szárnyait, mert a berakódott zsírosság árnyékot vett az arcra.Azután világosabb (cinober) pirositóval vékonyan bevonjuk a pofacsont körül és könnyedén széjjel dörzsöljük, megadjuk az árnyalatot, hogy mintegy sima zománcot képezzen az arcbőrön, utánna az arcot egy réteg fehér púderrel betakarjuk. Most jő a szemöldök megfestése, a mely a legcsodálatosabb eszköze az



2. oldal. FODRÁSZOK LAPJA 23. szám.•iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihfiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmMimiiiiimmiiHiimimiiiummiiiiiiiinimiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiitérzéskifejezésnek, ez tükrözi vissza leghívebben a lélek izgalmait.A szem kifestéshez legalkalmasabb, ha egy tányér fenekét bekormozunk és az igy nyert fekete festékhez piciny kis zsírt adunk eldörzsölve, azután kis ecsettel keskeny vonást huzunk a felső szemhéjon közvetlen a pillák felé, egy vonást pedig az alsó szemhéjon a pillák alá s a vonalat a szem legszélsőbb zugáig meghosszabbítjuk: a felső vonalat még egy ■ vagy másfél centiméternyivel oldalt kivezetjük a szemből, hogy az nagyobbnak lássék. A belső szemzugban vörös festékkel egy kis piros pontot helyezünk el, ezáltal a szem még nagyobb és tüzesebb lesz. A szempilla festése alkalmával pediglen a fekete festéket a szempilla alá kell tartani és addig hunyorgatni a szem- pillával, mig az elég fekete lesz.A szemhéjat nem szabad kékre vagy szürkére festeni, mert az vénit és szenvedő vonást kölcsönöz az arcnak.Ha már végeztünk a szemmel, az ajkat fogjuk maszkírozni. Csókolni való szájacskát varázsolhatunk, ha úgynevezett ajak pirosító festékkel bepirositjuk kivül-belül a száj szélét vékonyan.Továbbá rózsaszínű púderrel bevonjuk az orrot és annak oldalfalait, az állra piros pontot teszünk, a fülvégeket pirosra kell festeni, mert ez az ifjúság jele.Keskeny arcot nem szabad erősen pirosítani, mert soványitja az arcot. Az orr szépítése céljából keskeny fehér vonalat huzunk az orr gerincén, melynek éppen az orr középpontján kell végződnie.Ha fiatal hölgyből idős asszonyt akarunk csinálni, akkor mindjárt a lezsirozás után szürke festékkel árnyalatot adunk, és ráncokat rajzolunk sötétbarna színnel a jövendőbeli ráncok nyomaira.Legjobban változtatja az arcot az idegen orr, magassan iveit szemöldök és rövid kidiillő* homlok.(Folyt, köv.)
A  német fodrászok.Egy két szóban ismertetem azon impresziómat, melyeket ez év nyárán tett tanulmányutamon szereztem.Mindent leírni lehetetlen, ámde jellegzetes apróságokat fogok ez alkalommal ismertetni.

Drezdában egy előkelő fodrásznál fésültettem feleségem. A fényűzéssel berendezett fodrász terem igen megnyerte tetszésem s a Londonból haza érkezett fodrászsegéd munkája is tetszett, meg voltam lepődve azonban, hogy a frizuráért csak 1 márka 50 pfenniget kértek. Teljesen inkognitóban beszédbe elegyedtem a tulajdonossal, ki panaszkodott, hogy a nagy rezsi mennyire megnehezíti helyzetét; 12,000 márka házbér, öt segéd, á 150 márka és többi sok-sok kiadás. Alig négyszáz lépésnyire egy női fodrász nagy hangon hirdeti, hogy fejet mos, ondulál és fésül 1 márkáért.

Hát merjünk mi piszkos konkurencia miatt panaszkodni?
Berlinben öt-hat fodrász a nagy rezsi dacára szép jövedelemmel bir, sokat szereznek. Igen sok előkelő fodrásszal volt alkalmam megismekedni, s azok bizony mind sírtak. Csodálatos azonban, hogy Berlinben, ahol olyan sok elsőrangú nagy üzlet van, egy 

Parisból itt megtelepedett fodrász kirakatától eltekintve, nem láttam olyan jól megfésült kirakati babákat, mint a bécsiek kirakatában. Berlin határozottan jóval elmaradt Bécs uniójától; Hamburg, a nagy kereskedelmi város sok tekintetben csalódást hozott számunkra és csak Köln meg München művészi nívón álló fodrászai békitettek meg.A német fodrászok igen magas színvonalon állanak. Ezen nem csudálkozom, hiszen ha keresztül utazik az ember Németországon és a fejtett kereskedelmet és ipart szemléli, s ha figyelembe vesszük, hogy az állam mily messze menő támogatásával biztosítja a haladást, magyarázatot találunk.Az iparos kereskedemi érzékét igazolja, hogy Berlinben, Hamburgban, s akárhány német nagyvárosokban a fodrászok nem csak szigorúan a szakmájába vágó cikkek árusításával foglalkoznak, hanem utazó sapkákat, férfi és női divatcikkek és sok más apróság árusításával foglalkoznak.Igen meglepődtem azután, amikor egy egészen jelentéktelen kis fodrász terembe tértem be borotválkozni Meinzban. Bányász Henrik.(Folyt, köv.)
A z effilé haj vágás.(Folytatás.)Utóbb már bemutattuk az effilé hajvágás alap- gondolatát, most folytatólagosan adjuk észrevételeinket e körből.Mintahogy ábráinkon bemutattuk a borotvával való ritkítást, ugyanígy kell azt az egész fejen keresztül vinni, minél közelebb érünk azonban a választékhoz, illetve a virblihez, annál óvatosabban kell vezetnünk a borotvát, úgy hogy már a választékban csak a hegy ritkítása szabad. Előnyös az előbbi, már effiliro- zott hajból egy keveset hozzá venni, úgy hogy ez már mértékadó is, már látjuk, hogy milyen mérvű ritkítást és rövidítést eszközölhetünk.A borotvával való ritkítás a haj sima fekvését biztosítja, s miután a hajat kis részekben előre fésüljük s már többé nem találunk ritkítani valót, olló és fésű segítségével megadjuk a fülkörül s a nyaki részben a fazont.Igen előnyös még ezután jól benedvesitve a hajat, a felületen mutatkozó hibákat kijavítani.
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i i i i n i i i i i i i M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ! , , i i , i , , , „1, 1, „ n m i , ui i i i i i ni i i ni i n, „ n , „ I m m „ „ „ „ „ m „ „ „ „ m , , , ! , , , , , ,Egyet-mást a kirakat-hajmunkáról.A német fodrászok közmondása: „A kirakat legyen a fodrász üzlet vizitkártyája". Aki megáll egy kirakat előtt és csinos, megnyerő kiállítást lát, szívesen lép be az üzletbe. A németországi fodrászok ezen alapelvet nemcsak a rend és tisztaság szempontjából tartják szem előtt, hanem gazdaságilag is.Jelen közleményemben a kirakatról szólva, arra a tapasztalatra jöttem rá, hogy a kirakatban lévő hajmunkák ha már két hétig ülnek a kirakatban, a por kezdi ellepni, mert kevés fodrász-üzlet van, hogy teljesen pormentes kirakata legyen.Kirakat rendezésénél éi az áruk rendbehozásánál, ha tisztességesen akarunk leporolni, különösen a kirakatbabán a frizura tönkre megy. Ez áll különösen a fehér történelmi frizuráknál. A kész hajmunkák le- porzását egy finom toll porlóval lehet kényelmesen végezni.Kisérleztem, hogy a kirakat részére merev frizurákat készítsek, amely igen jól bevált, persze először is a babáról levettem a transformációt, bandeaut, vagy az apró desseket és jól kikeféltem, azután elkészítettem a frizurát, utánna folyadékkal befecskendeztem a kész frizurát, 1—2 órára már száraz volt. A frizura meg volt merevítve, de a merevség sem a frizurának, sem a hajnak nem ártott.Egy itteni ismerős kollégám átadott 4 drb. férfi színházi parókát, amelyet szépen megfésültem és utánna befecskendezve átadtam, hogy próbálja ki és arra a tasztalatra jöttem reá, hogy a preparált parókákkal több estve a színházban játszottak anélkül, hogy elromlott valna a frizurája vagy merevségéből veszített volna, de hozzája még a szakértői szem sem fedezte volna fel, hogy preparálva van.Továbbá kísérleteztem ezen szerrel a vízzel való ondulálásnál, mégpediglen ezer gram vízhez 2C0 gram folyadékot adtam és az eredmény: sokkal szebb és tartósabb ondulatiot sikerült vele elérnem.Nestle londoni fodrász a villany segítségével és a folyadék felhasználásával ért el nagy sikert, csak az eljárás és a hozzá való gépek nagyon drágák. Én arra törekszem kísérleteimmel, hogy a villany mellőzésével gőzzel lehessen megcsinálni. Ha sikerül, úgy minden fodrász kevés összeggel beszerezheti magának és a mi fő, az üzem költsége oly minimális, hogy alig egy tizedét teszi a Nestle-féle találmánynak. Ha sikerül ezt keresztülvinni, a Fodrászok Lapja tisztelt olvasóival ismertetni fogom.

Szemere József.("Hannover).
A preparáláshoz használt folyadék receptjét óhajtanánk 

megtudni. Vagy pediglen ha már Szemere kolléga oly kiván
csivá tett, kérjük ismertesse velünk a folyadék beszerzési 
módját.

A szerk

Fodrász hírek az országban.— Kitüntetés. Zongor Gyula aranyosmaróti fodrászmesternek sok évi lelkiismeretes buzgó munkásságáért ő fensége József főherceg a Cs. és kir. „Udvari fodrász“ czimet ajándékozta.— Verseny fésülés. 1913 január hó 5 én (vasárnap) a Royal-szálloda dísztermében (VII. Erzsébet körút 49.) kittintetéskkel és dijakkal verseny fésülést rendez, divatos frizrurákban. A verseny fésülésben úgy mester, mint segéd szaktársak vehetnek részt. Ezen versenyfésülésre minden szaktárs figyelmét felhívjuk, mert úgy a közérdek, valamint mindannyiunk érdekét van hivatva előbbre vinni,— Rossz üzleti menetek. Ebben a zivataros pénzügyi helyzetben bizonyára minden szaktársat érdekeli a fodrász üzleti menetek forgalma. Sajnos redukálódott mindenüt a forgalom- Az országban rövid két hónap alatt több mint 200 borbélyüzlet szűnt meg. Ezek között nagyon sok uj üzlet van, amely kevés alappal nyílott. A fodrász-borbélyüzletek túlszaparulata reaktiót szült már Uj üzletek ritkán nyílnak, mert a vendégeket mindenki, aki csk tudja, leköti magának. Külömben is kik üzlethez akarnak jutni, régi üzleteket vesznek, esetleg átalakítják. Csak is ennek a formának van ma reális alapja.A mi ügyünk. , ,Fodrászok Lapja“  jövő száma után 4-ik évfolyamba jut. Ezen idő megfutása alatt széles hazánkban e lap rokonszenvessé vált a borbélyok és fodrászok előtt, sőt külföldön is jó hírünk van, mert bizonyítja az, hogy Magyarországról külföldre szakadt honfi szaktársak is előszeretettel fizetnek elő a „Fodrászok Lapjáéra. Szerkesztőségünk áldozatot nem kiméivé arra törekszik, hogy nívós szaklapot adjunk szaktársaink kezébe, amely utat mutat iparunk haladásában, midőn buzdításul egyes helyeken zászlót bontott, szaktársakj mozgalmait hordozzuk végig az országban hogy ezekből merítsenek pédát a jövőre nézve. A Fodrászok Lapja legkedveltebb rovata a segéd elhelyezési hirdetési rovata, amellyel bámulatos sikert értünk el. Mindezekután őszintén elmondhatjuk, hogy lapunk hézagot pótló orgánum és minden szaktársnak érdekében áll, hogy lapunkra előfizessen. Midőn lapunk előfizető szaktársait felhívjuk, hogy kartársaik körében ajánlják lapunkat előfizetésre, mivel ezáltal a fodrászügynek mint annak híi bajnokai nagy szolgálatot tesznek.Honoveri levél a magyar fodrászsegédekhez.Engedjenek meg magyar kolégáim, hogy egy nagy hibájukra rámutassak, amely nagy hátrányára van a magyar fodrászipar fejlődésének. Ezen hátrányt a következőleg lehetne orvosolni: Mindazon városokban, hol legalább10-nél több borbélysegéd van, áljának össze, de nem vendéglőben, kávéházban, hanem erre a célra fogadjanak egy nagy szobát vagy egy iskola teremben amelyet szívesen bocsátanak rendelkezésre, ha közcélt szolgál. Kérjék fel a többet tudó kollégákat vagy mestert, hozásának szakkönyveket, amelyből — mindig



4. oldal. F O D R Á SZ O K  LAPJA<iniHimiiiiiiiinimniminiiiiiiiiniiiiiiimiiiiuimHiiiimimniiiHiiiiimiiiMiinHiimiiiniinnmin»iinHiiHiiiMiiiiiiniiiniiniminniininakad aki németül tud és a megmagyarázza magyarul. Ha először nem is értenek a hajmunkához, az úri fodrászatot vegyék elé, ondulálják egyik, másiknak a haját. Próbáljanak manikűrözni, igy szép lassan kedvet fognak kapni a gyönyörű szép hölgyfodrászatra is. Biztosítom, hogy siker fogja koronázni vállalkozásukat. Ezen egyesülést „Tanfolyam* címen is ezközölhetik. Ezen nemes intézménnyel a szenvedélyes éjjeli kimaradókat elvonják a kimaradástól és sok mindentől megmentik. Tehát kevés ádozattal ragadják meg az alkalmat és tanuljanak, hogy ne legyen panasza a munkaadó uraknak, hogy kiképzetlen a fodrász segédi kar. Egyre még felhívom a kollégáim figyelmét, ne legyen közömbös, ha talán valamelyik többet tud, mint a másik. Szeretettel kell fogadni azt, mert ellenben müveletlenséget hordoz magával. Ha pediglen valaki kihúzni akarja magát ebből, szégyelje magát érte. Megvagyok arról győződve, hogy a fent elmondottakat a munkaadó urak is nem csak helyeselni fogják, hanem tettel is közre fognak működni. Hogy kedvök legyen a segédeknek, a tanfolyam befejeztével mulatságot is lehet rendezni a tanfolyami eszközök beszerzése javára.
Szemere József.Arad. Lapunknak innét Írják, hogy az aradi Katholikus Körben november 24 én délután dr. Szekeres László aradi minorita lelkész összehívására megjelentek az aradi borbélymesterek és néhány fodrászsegéd. A minorita pap a keresztényszociálista szervezetbe akarja tömöríteni a borbélyokat. A fodrászok fölirtak a kormányhoz, hogy Aradon szaktanfolyamot létesítsen számukra. Az állam azonban nem teljesítette a kérelmet. Amikor az aradi minorita lelkészek ezt megtudták, ajánlatot tettek a fodrászoknak, hogy ők megszervezik a tanfolyamot és ellátják minden fölszereléssel, ha viszont a borbélyok belépnek a Katholikus Népszövetség kebelében működő keresztényszociálista pártba. A szervező nagygyűlés november 24-én délután volt, amelyen sok mester jelent meg és magukkal vitték azokat a segédeket is, akiket kiléptettek a helyi szociálista szervezetből. A tanfolyamot rövid időn belül fölállítják Aradon.— Wieni fodrászok. A bécsi fodrász szaktársak pozsonyi látogatásának kedves emlékei bizonyára élnek még a résztvevők körében is. Mindenki szívesen gondol a pozsonyi szaktársakra, a Wiener fodrász újság majd nem egy hasábos czikket irt a magyar fodrászok vendégszeretetéről.— A hajfonat megfestése. Minden szaktárs könnyen elsajátíthatja a hajfonatok és más egyéb hajak megfestését. A festésre vonatkozó utasítást itt közöljük. Először is 5-6 liternyi forró eső, vagy folyó vízbe 2 fillér értékű mosószódát teszünk bele és a megfestendő hajat kimossuk benne. Ha fekete szint óhajtunk elérni, 1 liter vízbe 15 grm. kékfa kivonatot teszünk és hagyjuk a hajat benne főni egy negyed éráig. Utánna egy fél liter vízben feloldunk 15 gramm doppeltchromsauren káliumot, hagyjuk jól feloldani és

ebbe tesszük bele a hajat. Utánna mosószódás vízben megmossuk. Középbarnára való festésnél 1 liter vízbe 4 gramm kékfa kivonatot, 3 gr. Sumach, 3 gr. kékkő, 15 gr. vas vitriolt teszünk. Utánna mosószódás vizbe megmossuk. Ha pediglen még sötétebb szint akarunk elérni, több kékfa kivonatot és Sumacht teszünk Ha esetleg a haj igen sötét szint kapna, akkor,tiszta forró vizbe teszünk egy kis sósavai és a hajat belemártjuk, mig a kívánt szint elérjük. A haj festésénél ajánlatos egy fakalánt tartani és egy kisebb használhatatlan pléh tárczát, amikor a fövő festékből kivesszük legyen hová helyezzük, mivel ez szükséges a mikor a kívánt színre összehasonlítjuk.— Békéscsaba. Az itteni borbély-fodrászsegé- dek nagy gyűlést tartottak, a melyen megalakították a szakszervezetet. Elnöke lett Borsi László, jegyző és pénztárnok Nagy István. Az itteni fodrászsegédek tervbe vették, hogy a hosszú estéket felhasználják önmiivelő- dési célra, illetőleg a szak dolgokat fogják kultiválni. Az uj egyesületnek számos tagja van.— Karácsonyi ünnepek. A közelgő ünnepek alkalmával a megrendelések feltorlódása miatt kérjük az igen tisztelt borbély-fodrász urakat a borotva megrendeléseket már mostan eszközölni, hogy ideje korán lebonyolítsuk a megrendeléseket. A tartós jó franczia élű késemet; a melyek saját felügyeletem alatt készülnek, felelősséggel ajánlom szakembereknek. Saját gyártmányú késeim valóságos élvezetet nyújtanak a borbélyfodrász mester uraknak borotválni. Pontos és jó kiszolgálásról biztosítom. Fenő műhelyem az elsők közé tartozik. Benhard Hagen Leichlingen a. d. Wupper.— Bajuszkötő ipar. Általános feltűnést keltettek a szaktársak körében a „Boschánsky (Nyustya gö- mör m.) bajuszkötői, amelyeket teljesen uj alapon ez ideig nem létezett gyönyörű formában hoz a forgalomba, szép schikes kivitelben. A gumi csövek, illetőleg fülvédője nagyon praktikus és mutatósak. Boschánsky István szaktársunk hirdetésére figyelmét felhívjuk.— Borotváló szappan. Legújabban Pillitz kivételével a magyarországi borbély szappan gyárosok kar- telbe léptek. És felemelték a borotváló szappan árát. Pillitz Dávid és fia Veszprém még az, aki régi árban szállítja a borotváló szappant, amely jóságában felül múlt minden borotváló szappant. Ezen szapan közkedvelté is vált általánosan Magyarországon.— N agy haszon fo d rászo kn ak . Minden borbélyfodrász üzleti ember saját maga készítsen szájvizet és többféle hajmosó vizet. Milyen kevés fáradsággal juthat nagy haszonhoz. A legkisebb üzlet is ha naponta saját gyártmányából elad 6 koronára árut, 4 koronát tisztán keresett rajta. Saját gyártmányú esszenciám felülmúlja a legjobb franczia virág kivonatokat. Tessék egy próba megrendelést csinálni vagy kérje árjegyzékemet. Ernst Colditz Chenische Fabrik Leipzig-Plagrizt.
Terjesszük a Fodrászok Lapját.
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17 éves, a múlt hónap elsején szabadult fodrászsegéd azonnali, de legkésőbb december 10-re keres oly üzletben alkalmazást, hol magát teljesen kiképezhesse. Bollok János Jász-Dózsa 402. szám. Jásznagy- kunszolnokm.25 éves józanéletü, elsőrendű munkás borbély- segéd, ki Magyarországon elsőrendű üzletekben, Budapesten a Bedő cégnél 2 évig szervírozott. Legutóbbi helyem Wienben 8 hónapig volt. Keres december 10-re alkalmazást. Stegelitz István Arad, Svajdel József-u. 4.20 éves fodrászsegéd keres állandó alkalmazást december hó 10— 15-re. Szives ajánlatok Szeles Sándor Székelyudvarhely címre kéretnek.24 éves elsőrangú jó és gyors munkás borbély- segéd keres úri vendégektől látogatott borbélyüzletben december 15-re alkalmazást. Hajmunkát is elfogad. Beszél magyarul, németül, románul. Dániel Mihály Petrozsény, Kossuth Lajos-u. 42.24 éves nős, elsőrendű munkás borbélysegéd keres azonnali vagy későbbi belépésre állandó üzletet. Nagy-Várad előnyben. Cim Tóth Albert fodrászsegéd Debrecen, Péterfia-utcza 42.19 éves fodrászsegéd jobb üzletben állandó alkalmazást keres nagyobb városban. Hajmunkából értem a hajfonat készítését. Szives megkeresést Veres Lajos Szatmárnémeti, Hunyadi-u. 33. szám.Borbélysegéd alkalmazást keres, hol 14 kor. és teljes ellátást kaphat. Blaszberger Sándor Abaujszántó, Abaujtornam.19 éves borbélysegéd alkalmazást keres december 6-ra. Csak magyarul beszél. Dupák István Huszt, Fő-tér. Máramarosm.20 éves gyors és jó munkás borbélysegéd keres egy jobb üzletben alkalmazást december 15-re. Beszél magyarul, németül, románul. Könyve ellenében útiköltséget kér. Székely György Petrozsény, Kossuth Lajos- utca 42.20 éves szolid borbélysegéd szándékozik jobb úri üzletbe belépni, hol a hajmunkát elsajátítani tudná. Wagentrutz János Szelistye 967. sz. Wiesek urnái.23 éves, elsőrendű úri kiszolgáló fodrászsegéd, ki még elsőrendű üzletekben szervírozott, keres azonnali belépésre alkalmazást. Váradi Nagy József fodrászsegéd Szilágysomlyó, Petőfy-ut 22.20 éves fiatal fodrászsegéd állandó alkalmazást keres kizárólag Debrecenben. Szabó Áron fodrász- egéd Békés-Szentandrás.25 éves intelligens jó munkás szolid fodrászsegéd keres december 5—6-ra alkalmazást, hol huzamosabb ideig maradhat. Szives ajánlatokat fizetés és mellékes megjelölésével kér. Csakis elsőrendű üzlet ajánlatát kérem. Tóth Sándor Nyíregyháza, Selyem u. 25.32 éves, intelligens jó megjelenésű, rendszerető, v feltétlen szolid magaviseletü úri és női fodrászsegéd nősülés szándékából keres oly fiatal özvegynek üzletében alkalmazást, kit nőül is vehet. Ajánlatokat „In telligens" jelige alatt továbbit lapunk kiadóhivatala.

17 éves jó munkás borbélysegéd keres jobb üzletben azonnali belépésre alkalmazást, vagy legkésőbb december 15-re. Kéne János Nagyszalonta, Battyányi- ut. 55. szám.22 éves fodrászsegéd jobb megjelenésű, jó munkás, jobb állandó alkalmazást keres. Boldizsár Árpád Késmárk, Kossuth Lajos u. 28.19 éves úri kiszolgáló fodrászsegéd keres december 7-re elsőrendű üzletben alkalmazást. Kolozsvár előnyben. Szives ajánlatokat kér mellékes és fizetés megjelölésével Csont János Marosvásárhely, Deák Ferenc u. 32. szám.18 éves borbélysegéd vagyok, keresek december 5-re alkalmazást oly üzletben, ahol tovább képezhetném magam szakmámban. Szives megkeresést kér Molnár Lajos Veszprém, Bakony-u. 6.19 éves úri kiszolgáló fodrászsegéd, ki a hajmunkához is ért, jobb üzletben nagyobb vidéki városban alkalmazást keres. Balázs János Budapest, Hunyadi tér 10. szám. II. udvar, földszint 9.Fiatal intelligens borbélysegéd keres alkalmazást azonnali belépésre, beszél magyarul, németül, románul. Hajmunkát is végez. Csehes János Uj-Pest, Diófa u. 2. szám, ajtó 9.Két fiatal jó munkás segédek vagyunk, lehetőleg egy üzletben szeretnénk alkalmazást nyerni. Sürgönyajánlat előnyben. Bugyi József Debrecen, Cegléd-u. 18.
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Ü res helyek.

Nem nagy igényii borbélysegéd felvétetik azonnal 
férjem berukkolása miatt. Schererné, fodrászüzlet, Palota- 
ilva, Maros-Torda megye.

E g y  20— 23 éves, ügyes, jó megjelenésű fodrász
segéd azonnal beléphet. 30—32 korona fizetés, reggeli, 
ebéd, szép mellékkereset lakással. Vaszil László Torda.

18—21 éves, szolid magaviseletü borbélysegéd 
azonnali belépésre havi 20—24 korova fizetésre, reg
geli, ebéd, lakással felvétetik. Major István Nyiregy- 
házán.

18— 20 éves borbélysegéd azonnali belépésre fel
vétetik megfelelő díjazással. Esetleg fixet is adok. Úti 
költséget munkakönyvé ellenében küldök. Özv. Danes 
Jánosné Tarpa, Bereg megye.

16 — 19 éves borbélysegéd beléphet hozzám üzletbe 
(azonnal is lehet) Fizetés 16 korona és teljes ellátás. 
Jó  mellékes. Loboda József Alsókubin, Árvám.

Keresek azonnali belépésre egy jó munkás szolid 
rendszerető fodrászsegédet, havi 20—24 korona fizetés
sel, reggeli, ebéd, lakás, jó mellékes. Fő, hogy gyors, 
előzékeny jó munkás legyen. Tnróczy Ferenoz Maros* 
Ludas.

1 3 — 22 éves jó munkás fodrászsegéd azonnali 
belépésre kerestetik. Csakis olyan segéd Írjon ki állandó 
alkalmazásra reflektál. Fizetés érdem szerint. Kijáró 
vendég nincs. Sürgöny előnyben. Balogh Dániel Szé
kely hid.

Két jó munkás borbélysegédet keresek mielőbbi 
belépésre. Lehet egész fiatal az egyik. Fizetést adok 
14 — 30 kor.*ig ellátással. Szaladits Jenő Dévaványa 
Szolnokra. Főtér.

Most felszabadult borbélysegéd nálam alkal
mazást kap. Esetleg ha még nem tud jól dolgozni, ná
lam megtanulhat Mihály József Saborszög Ungm.

19— 23 óv körüli szolid jó magaviseletü állandó 
borbélysegédet jó munkást keresek. Fizetés 24 kor., 
reggeli ebéd, lakás, Popik Gyula Kassa, Uj u. 37.

Fiatal borbélysegéd azonnal vagy deczember 15-ig 
felvétetik, havi fizetés 20— 24 korona és teljes ellátás, 
Bodrogi Simon Nagyszlabos (papírgyár).

Egész fi atal szolid borbélysegédet keresek azon
nali belépésre, aki csak mostanáaan szabadult fel. Nem  
baj ha bármilyen gyenge is szakmájában, nálam lesz 
alkalma teljesen jól kiképezni magát. Útiköltséget nem 
küldök. A fuvar dijat viselem, mivel nem vagyok 
vasul mentén. Csizmár András Merény, (Szepes m.)

18—22 éves úri kiszolgáló ügyes fodrászsegód 
felvétetik, lehetőleg azonnal, 20—24 korona fizetés, 
teljes ellátás és jó mellékes. Haj munkás külön dijaztatik. 
Hornyák Béla Gyöngyös, Főtér.K érelem . Lapunk azon előfizetőit felkérjük, kik
nek lejárt és esedékessé vált előfizetésük, azt bekülden- 
szíveskedjenek mert ellenben a lap küldése megszakí
tódé. Tekintettel, hogy lapunk előállítása és fentartása 
drága nyomdai költséget igényel, kérésünk teljesítését 
kérjük. 'Tisztelettel a Fodrászok Lapja kiadóhivatala 
Marosvásárhelyt.
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Fiatal, szolid, jó magaviselotü segédet keresek 

azonnali belépésre. Fizetés egyezség szerint, reggeli, 
ebéd, lakás, szép mellék*^ Cjeflveci.Jmre Orpsl^za. t 

Szelíd, jó magaviseletii és jó munkás borbélysegéd 
deöember 15-re, esetleg hamarább is felvétetik. Fize- 

2Qr7i;^4\kormia, reggeli, e b ^  pzsona, lakás.vKijávó 
vend|giijincs; Pataki'‘Emil S^zend^, Berkjd; megye 
. ^^^l^iataLívbtOPbélysogéd azonnal .felvétetik^' Havi fize
tés 1G korona és teljes ellátás. Major János .S.zabq^- 
szál|ás. ,-d •• ri *’ '•* • ' '

u,.. -,20^26 -éves; intelligens,, j,ó (flű.unkás borbélysegéd
(f9t,Y.ét?tyv.{G0-^70 korona,., fix ligetesre, jó mellékes. Po
dor József SepeÍ8zentg^órgyt„tti?(.!nf>íí  ̂ ".jnj. Tanomnak felvétetik , egy fWv minden néven ne- 

. vezentfú \ telje® 'ellátásra Rqíii koffer Péter fodrásznál 
.Oobzsituty Gömtir megye. . y iH .vfi i , . ,,,t

,I^őgebbi;borbélysegédet. keresek, kiriek nipc^ nagy 
. igé,^ye, jeFlehob nálam időkig, .beléphet azonnal vagy 
ké.^QbbwKJQpbánásmód' és kénjeiéin.ibietosittatik. Simon 

r Qy.örgjr,ivomeosey^Szra'boles megye, ro

20— 24 éves, magyarul éŝ  németül tudó, szolid, 
jó munkás fodrászsegéu december «3 — 10-ig beléphet. 
Fizetek Havi 4Ö koronát, adok reggelit, ebédet és uzson
nát, piegfofoláfíhollókos van. Hajmunkát külön díjazom. 
Csakis olyan segéd urak pályázzanak, kik úri üzlet- 
beiM\v,oltsuk' átkai m a zvfi Yág^ Viktor Trenosón.
> V^Ó^’̂ ^JM énesü, feltétlen szolid, orkülcsös úri ki 
szolgáló fotfrá'ázségéd azonnali belépésre felvétetik. 
Havi 24 vkor6pafíés teljed ^ellátás, jó mellékes.
Török;-55öltón-' Hdfnonna, Zemplén' megye.; hs,.*i u ‘:"-r • ' fi . .

^ 9 Szaktárs urah becses figyelmébe!Ha Ön vendégének haja közt ilyen haj- molyette hiányokat fedez fel, használja Ön az általam feltalált „ A L B A  REGIN“
■ ' : r gyógykívonatot.. Kezeskedem a biztos sikerért. Á r  a használati, u tasítással együtt 
4 korona4 Több száz elisnyerő levél.
,1(; KORONAH KÁROLY és FIA( £$á§z. és kir. kamarai' női <£s úri fodrászoknál 

Székesfehérvár.
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Zsidó vallásu, józanóletü borbélysegédet keresek, 

aki nősüléb utján fényesen berendezett és jómenetelü 
borbélyüzlethez juthat. Tehát, akik azon korban van
nak és pályázni kivannak, cimét lapunk kiadóhivata
lában „Duna" jelige alatt megtudhatják.

Jó  munkás hölgyfodrász segéd felvétetik Gott- 
schál János hölgyfodrásznál Szeged.

19 éven felüli, fiatal borbélysegéd felyétetik azon
nali belépésre, 50—60 korona fix fizetésre. Valics Jó 
zsef Marosvásárhelyt, Sándor János-utca.

i Corvin védjegyű olló páratlan,
^  m e r t  v a l ó d i  a n g o l  a c z é l b ó l  v a n . K*Pv

Ingyen külföldi tanulmányút fodrászsegédeknek.Fodrászok Lapja szerkesztősége lapunk tisztelt segéd előfizetői között karácsonyban 3 nevet sorsol ki fodrász ipari cél előmozdítására. 1 ső dij: külföldi tanulmányút Berlinbe. Az utazás Budapestről Berlinig teljesen ingyenes vasúti jeg y . Berlinben úri- és hölgy-fodrász üzletben lesz elhelyezve fizetéssel, a hajmunka és női fodrászat elsajátítására. Azonkívül a fodrász akadémián tanfolyamra jár, a dijat szintén lapunk szerkesztősége fedezi. - II. d ij: külföldi tanulmányút Münchenben. Az utazás Budapestről Münchenig teljesen ingyen vasúti je g y . Miinhenben úri- és hölgy-fodrász üzletben lesz elhelyezve fizetéssel a hajmunka és hölgyfodrászat 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 előfizetéskép 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 felvilágosítással el lesznek látva. Az elutazás 1913 február elején történik.

Első villanyerőre berendezett borotva homorú müköszörüldéje W ien  (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- féie 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.



10 oldal FODRÁSZOK LAPJA 23. szám.C S A R N O K .Balkánországi élményeimből.(Folytatás.)A trebinjei kondíciómban hárman szervíroztunk segédek, de oly kevés volt a dolog, hogy egy segéd js elvégezhette volna a munkát.Főnökünk, Mátczki, nagy súlyt helyezett az eladásra. Fodrász-üzletünkben árultunk inget, nyakkendőt, tiszti kardot, illetőleg teljes katonai felszereléseket, stb. A főforgalmat a határszéli katonaság tette ki.Tapasztaltam itt, hogy mindazon iparosok és vállalatok, amelyek a közvetlen okupálás után mindjárt letelepedtek és felhasználták az alkalmat, megalapíthatták szerencséjüket, máma gazdag emberek.Ilyennek képzelem el a meghódított balkán- területeket is. Mindazok, kik a háború lecsendesedé- sével megvetik a lábukat a meghódított területeken, az uj éra beálltával, a rombolás után, a munka és a kultura fog beköltözni, ahol kinek egy kis szerencséje és munkakedve van, jövőjét megalapozhatja.Trebinjéből felmondásom lejárta után Cetinjébe igyekeztem. Ezen rövid utat hajón és kocsin tettem meg. Amikor a Crnagorák fővárosába, Cetinjébe ér

keztem, nagyot csalatkoztam a városon, mert a magyarországi viszonyokhoz képest egy kis mezőváros képét nyújtotta Cetinje.Alig volt egy nehány modern ház benne. A legszebb épület az osztrák magyar konzulátusé volt. Ni- kita ósdi konakja ekzótikus stílusával, egy elszegényedett magyar mágnás kastélyára emlékeztetett.Az egyedüli modern szálloda, amely egy részvénytársaság tulajdona volt, tartott fenn egy borbély üzletet. Ebben voltam alkalmazva mint főnök, segéd, gyakornok egy személyben. A hotelbeli fodrász-üzletet az itten megforduló idegen utazók és a Cetinjei előkelőségek részére tartotta fenn a szálloda igazgatósága. Ezen fodrász-üzleten kívül volt még egy tucat nem hivatásos borbély-üzlet, kiknek még más foglalkozásuk is volt, úgymint kávés, tengeri sós hal - kereskedő, de ezek mind albániaiak voltak, kikkel később jó ismeretséget kötöttem.A cetinjei ott létembe hamar beleéltem magamat. A milyen kicsi Centije, olyan hamar lehetett ismeretséget kötni benne. A népe vad, darabos beszédű, de ha az idegen nekik megtetszik, nagyon barátságosak, mindamellett revolverrel kellett járni, mert az emberéletet nagyon kevésbbé veszik.A fodrászüzletben nagyon pátriárkhális volt az élet. Mindazzon vendégeket, kiket ki szolgáltam legyen

: Franz Kropocsy Wien, L, Goldschmidgasse S. =
zentral parfümerie.

Nagybani szétküldés ■ Nagybani szétküldés

■  ■  ■
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K a rtá rsa k ! Újdonság! A szabadalmazott Boschánszky-féle „Fülvédőkötő." — Egyedüli kötő, mely a fület megvédi a kellemetlen nyomástól. Szembetűnő szépség! Minden fodrászkirakat dísze. Könnyen eladható cikk! Még nem létező eladási kedvezmény. Elsőrendű szakipari gyártmány! Kitűnő anyag és aránylag olcsó árak! — Megrendelhető a Boschánszky-féle  fodrász és bajuszkötő házipari telepen 
Kyustyán, Főtér. — Ha nem érkezett időszaki jelentés, tessék rögtön kérni.

Kérem  a Kartárs urakat, szíveskedjenek pontos címüket velem közölni, hogy a jövő évi naptárt és időszaki jelentést pontosan megküldhessem. — Továbbá nem té
vesztendő össze találmányom a 
hasonló gum m icsővel ellátott 
kötökkel, melyek a  fület egyáltalán nem védik a  kellemetlen nyomástól.

Egész finom selyem-gáz, selyem-zsinór, fehér linolieum szegés, piros fülvédö  gummicső. Tuc. 6 K 60 fill.

Egész finom selyem gáz, selyem-zsinór, fehér linéleum szegés, piros fülvédö  gummicső, mely a drótpálcában az arc idomai szerint szabályozható. Tuc. 6 K 60 fill.

Finom selyem-gáz, selyem-zsinór, piros fülvédö gummicső, széles akasztókapocs, melyen a gummi- szallag szabályozható. Tuc. 5 K 66 fill.
az miniszter, tábornok vagy bármily grátaperszona, kiszolgálás után benyúlt a mély nadrágzsebébe, kivette a dohánytárcáját és meg kínált cigerettával a finom Albániai dohányból. Ezen tour-turát minden vendégtől keresztül kellett szenvedjem mert, a cigaretta el nem fogadása tiszteletlenséget jelentett volna.Az elődöm egy cseh fodrászsegéd volt, kit a wieni fodrász-közvetítő internált oda. — De szerencsétlenségére nem volt jó borbély, mert kisült, hogy ezelőtt egy fél évvel még tüt és cérnát kezelt, tudniillik férfi szabó volt. Gondolta, hogy Balkánon jó lesz borbélynak. Tehát a szegény még snájdernek se volt jó.A fodrászüzleten kívül három kijáró vendégem volt. Nikita fejedelem, továbbá az osztrák és a muszka konzulokhoz kellet minden másod nap borotválni bejárni. A második héten nagyon megnyertem Nikita fejedelem szimpátiáját, valószínűleg tetszett a fejedelemnek a magyar voltam.A jövő számba nagyon kedves intim apróságokat fogok olvasóimnak leírni a Crnagorák királyáról.(Folyt, köv.)

Páratlan sikert
aratott Németországban

a legjobb ami eddig csak létezett, szaktekintélyek szerint .
pófcolhatatlan gzer régi és idült
t y ú k s z e m e k n é l  

és bőrkeményedéseknél.Fényes bizonyíték, hogy Németországban 2 hónap alatt több mint 1 0 0 .0 0 0  t u 
b u s  l e t t  e l a d v a .---------- Kérjen még ma ajánlatot. ---------C im : Oculin-Unternehmung

Wien  ///F, V a leriestrasse  6 B .



12 oldal FODRÁSZOK LAPJA 23. szám............................................................................................... . 1E R D É LY  egyik nagyobb városában, megye székhelyén, törvényszék, megyeház, pénzügyigazgatóság közvetlen közelében, egy jó menetein fodrászüzlet eladó. Havi bevétel 300—350 korona, melyről felelősséget vállalok. Közelben borbély nincs, a városban 8 osztályú községi iskola van, amely a bevételt napról-napra fokozza. Elköltözés miatt olcsón eladó. Cime ,,Szép vidék“ jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.S Z E G E D E N , modernül berendezett úri fodrászüzlet, 9 —10 ezer korona évi forgalommal, csakis úri vendégkörrel látogatott, más vállalat miatt, azonnal eladó. Tudakozódni lehet Gottschál János hölgyfodrásznál Szeged. — Ugyanitt egy hölgyfodrász segéd felvétetik,

E G Y  M O D R N Ü L B E R E N D E ZE T T  fiók fodrászUzlet, vezetés fiiján, azonnal eladó. Cime „Dunántúl'1 jelige alatt megtudható lapunk kiadóhivatalában.
NAGYVÁRADON „Csillagváros részében* 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, kényelmes és biztos megélhetésü üzlet. Értekezhetni Czibula József fodrász Bánya-sor 9.

62 EZER LA K O SÚ , nagy alföldi városban egy 9 éve fennálló fodrászüzlet, jó vendégkörrel, eladó. Az űzet egy éve borbély és fodrászati cikk raktárral van egybekötve. Ügyes, szorgalmas embernek nagy jövő, mivel a városban már 52 önálló üzlettel biró vevője van. Olcsó házbérrel. Cime „Tisza" jelige alatt megtudható. Lapunk kiadóhivatalában.

E G 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.
FORGALMAS borbélyüzlet családi okok miatt Szegeden eladó Bővebbet Kereskedelmi és Ingatlanforgalmi iroda Szeged, Dugonics-tér.

E G Y  T E L JE S UJ M O D ER N  fodrász üzleti berendezés minden áron eladó, hozzá minden felszerelés megvan. Szives megkeresések özv. Szabó Józsefné Veszprém, Szent István ut 29 küldendő.

Nyomatott Benkő László kollégiumi könyvnyomdájában Maros-Vásárhelyt.


