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A fodrász legyen kereskedő is.
Az Utolsó két év folyamán az európai országok 

nagy részét utaztam be és elmondhatom, hogy seholsem 
találtam a fodrászipart olyan szegényes állapotban, mint 
nálunk. Igaz, hogy a fodrász helyzete seholsem mond
ható valami rózsásnak, másutt azonban ritkán elégszik 
meg a fodrász csupán mestersége gyakorlásával és 
esetleg még némi haj munkák elvégzésével, mint hazánk
ban, hanem mellékfoglalkozásként több-kevesebb ered
ménnyel, de sohasem eredménytelenül árusít illatszer
cikkeket és pipereszappant is, mely üzletág amúgy js 
legközelebb áll szakmájához.

Németország jobbmódu vidékein alig találtam1 fod
rászüzletre, ahol nem kínáltak volna hajvizet vagy pipe
reszappant megvételre. Svájcban például a papircikkek- 
ben való 'forgalom nagy része a »coiffeur«-ök kezé
ben összpontosul, amiről egy ottani nagykereskedő cég
nél személyesen volt alkalmam meggyőződni. A hol
landi fodrászoknak (cappereknek) legtöbbnyire szép il
latszertáruk is van s elég gyakran, mint ügynökök 
vagy nagykereskedők is folytatják ezen üzletágat. Egy
néhány fodrásznak úgyszólván teljesen berendezett dro- 

ériája is van. Hasonlóképpen Varsóban — a lengyel 
árisban — is már erősen kifejlődve találtam a fodrá

szoknál az illatszercikkekkel való kereskedést. Miért ne 
volna ez minálunk is lehetséges?

Azt hittem, hogy minálunk a viszonyok annyira 
kedvezőtlenek, hogy emiatt nem terjedhet ki fodrászaink
nál az illatszercikkekkel való kereskedés. Utána járva 
a dolognak, azt találtam, hogy nem a rossz viszonyok
ban, hanem egyedül az emberekben rejlik a hiba.^

A kereskedés megfontolt vételből és eladásból all 
s nem abból, hogy csak az ügynök rábeszélőtehetségé
nek engedve, rendelünk akármily cikket, azt a szekrénybe 
vagy kirakatba állítjuk s a továbbit a jó Istenre bízzuk.

Lássuk csak mindenekelőtt, hogyan játszódik le a 
bevásárlás. Az összes pipereszappanok és illatszercikkek 
90o/o-a három vagy négy nagy cég gyáraiból szárma
zik. Most nézzük csak meg a fodrászüzletekben kiállí
tott cikkeket.

Élppen e nagy cégek gyártmányai láthatók legke
vésbé! Miért? Azért, mert e cégek nagy reklámot csi
nálnak s gyártmányaik jók, az eladás ennélfogva arány
lag simán eszközölhető s a szóbanforgó cégek utazói 
nem kénytelenek az eladásnál magukat nagyon meg
erőltetni. Akit nem ismernek, mint nagy vagy közép- 
nagy illatszerkereskedőt, azt nem látogatják meg s aki 
különben nem akar tőlük vásárolni, azzal sem törőd
nek sokat, nincsenek ráutalva. Csakhogy a fodrásznak' 
éppen e nagy cégek jó  s kelendő cikkeire van szük
sége. De erre ő nem gondol.

Akik azonban csak kicsinyben foglalkoznak kozme
tikai cikkek előállításával, vagy csak most rendezkedő

TZozó-b

tek be, — fannak, akik egy mosókónyhában <yagy 
pincehelyiségben dolgoznak — nem restelik a fárad
ságot, a legkisebb fodrászhoz is elmenni s a fodrász 
jóindulatból felad nekik légy kis megrendelést. Nem 
ritkán szállítják aztán neki a megrendelt mennyiség 
háromszorosát is. A cikkek kevésbé ismeretesek s leg
többnyire minőségük sem valami jó. Ezért aztán ezek 
a cikkek nem kelnek el s éveken át képezik az üz
letnek egyedüli, de örömtelen díszét.

Az a fodrász, aki egyszer igy ráfizetett, ugty véli 
magát további kártól megóvni, hogy semmitsem vásá
rol többé. Ez azonban megint teljesen helytelen. Aki 
eladni és nyereséget elérni akar, annak először ;váj- 
sárolnia kell. De csak jól ismert és közkedvelt illatszer
cikkeket s pipereszappanokat szabad vásárolnunk és 
arra kell ügyelnünk, hogy kedvező áron kapjuk az árut. 
Ha csak egy postaládával rendelünk, úgy legtöbbnyire 
magas árakat kell fizetnünk. Ezért előnyösebb, ha egy 
városban több fodrász, vagy vidéken több helység fod
rászai együttesen szerzik be szükségletüket. Ezt ugyan 
a fennálló szövetkezetek utján is le lehetne bonyolí
tani, de a tapasztalat azt mutatja, hogy a, szövetkeze
tek utján való bevásárlás gyakran nem válik be. Ez
zel szemben azt tapasztaltam, hogy ha csak egynéhány 
fodrász rendel (együttesen, a bevásárlást egész simán 
lehet lebonyolítani, Aminthogy így [minden nehézség el
kerülhető.

Legfölebb a hitelkérdés járhatna nehézséggel, 
minthogy a nagy gyárosok netn szívesen nyújtanak a 
kisiparosnak hitelt, mert ezt az árusítást a nagykeres
kedőre bízzák. Csakhogy a nagykereskedő in nagyon 
óvatos, ha hitelbe való eladásról van szó. De mivel 
egy város vagy vidék fodrászai között mindig akad1 
egy-egy jobbmódu is, úgy lehet a bájon segíteni, hogy 
a bevásárlással őt bízzuk meg. A többi fodrászoknak 
mindenesetre biztositékot kellene nyújtani neki, nehogy 
pénze elvesztésétől kelljen a megbízottnak tartani.

Éppúgy, mint a bevásárlásra, az eladásra is nagy 
gondot kell fordítanunk. A pipereszappanokat és illat
szercikkeket úgy kell elhelyezni, hogy a vendégeknek 
állandóan szembetűnjenek. Az árakat is ajánlatos fel
tüntetni. Hogyha á cikkeket csak szekrénybe rakjuk, 
ahol senkisem látja őket, akkor persze nem fog vásárolni 
senki. De még az sem elegendő, ha a cikkeket feltűnő 
módon állítjuk ki, hanem a vendégeknek minden alka
lommal fel is kell őket ajánlani. A fodrásznak úgy
szólván úgy kell nevelni vendégét, hogy fogkrémjét, 
pipereszappanét, hajvizét stb. minden vendége rendsze- 
resen nála vásárolja. Különösen arra kell ügyelni, hogy 
minden vendégnek meg legyen a saját borotvaszappana 
és borotvaecsete. Illatszerek eladása tekintetében kü
lönösen tág tere nyílik a hölgyfodrászok tevékenysé
gének.

elism ert legkitűnőbb készítm ény
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A cikkeket természetesen nem szabad drágábban 
árusítani, mint lahogy azok drogériákban kaphatok. Ha 
az egyes cikkeknél a haszon nem is valami  ̂ nagy, na
gyobb mennyiség eladásánál mégis csak szép hasznot 
érhetünk el. Az a vendég, akit jól és jutányosán szolgá
lunk ki, hűsége által mutatkozik hálásnak. Minden
esetre arról is gondoskodnunk kell, hogy mindenkor 
elegendő készletünk legyen az egyes cikkekből, mert 
ha iá vendég csak egyes darabokat lát, azt hiszi, hogy 
visszamaradt áru, mely csak azért fekszik az üzletben, 
mert senkisem veszi meg.

Azt lehetne még mondani, hogy például éppen szom
baton, lamikor a legtöbb vendég van és amikor a leg
többet . lehetne eladni, ja fodrásznak legkevésbé van 
ideje cikkek eladásával is foglalkozni. Erre egyszerű 
a válasz: »Ha valaki keresni akar, ehhez mindig kell 
hogy ideje is legyen.« Azt is kell szem előtt tartani, 
hogyha !a sok jelenlevő vendég közül csak egy kér 
például 1 darab pipereszappant vagy fogkrémet, úgy 
könnyen megtörténhetik, hogy egy második és harma
dik is azt mondja: »Nekem is adhat egy darabot stb.«

Önborotválkozást szolgáló cikkeket, mint például bo
rotvapengéket, borotva készülékeket stb. a fodrász ~sem- 
miesetre se árusítson, nehogy vendégeit az önborot- 
válkozáshoz szoktassa. A megrövidített munkaidő foly
tán már amúgy is elég! sokan maguk beretválkoznak. 
Borotvák élesítését sem szabadna a fodrásznak vál
lalnia.

Végül ajánlatos még reklámképek kifüggesztése is 
az üzletben, de természetesen csak olyan reklám képeket 
célszerű kifüggeszteni, amelyek az illető fodrásznál kész
letben levő cikkekre vonatkoznak. 1

Egyet még meg kiéli jegyezni: Azt a pénzt, amit 
a fodrász piperecikkek eladásából szerez, nem szabad 
a mindennapi kiadások fedezésére fordítania, hanem 
csakis áruraktárának pótlására és gyarapításra. Ahol 
sok áru van, ott sokat adhatunk el. Az a tőke, amely 
kedvelt és keresett cikkekben fekszik, hamarosan ka
matozik. X. Y.

Aki figyelemmel kisér bennünket, bizonyára meg
győződhetett, hogy a mi törekvésünk az, hogy szak
társaink jólétét előmozdítsuk és iparunkat fejlesszük. 
Most, hogy uj ipartörvény készül, nagyon fontos, hogy 
résen legyünk. Egyedüli fegyverünk csak a szaksajtó 
és épp ezért kívánatos, hogy azok a kívánalmak, ame
lyek tárgyalás alá kerülnek, már most jussanak nyil
vánosságra, nehogy (annak idején tájékozatlanul álljunk 
a törvény előkészítői előtt. Felhívom tehát mindazon 
szaktársainkat, (akiknek e téren eszméi vannak, fordul
janak bizalommal hozzánk: 'mi (azokat örömest .nyilvá
nosságra hozzuk. Egyúttal kérjük szaktársainkat, hogy 
terjesszék lapunkat, mert igy is kulturális munkát vé
geznek.

BOROTVÁK, FENŐSZIJAK ÉS HAJVÓGÓ - OLLÓK

ISMÉT KAPHATÓK
Borotvák 1 2 Ö 9 ,27, 28 ,7 2 ,77 ,8 0 , 92 számban

TÜRR MIHÁLY magyarországi vezérképviselőnél 
Budapest, V., Wurm-utca 5. v. Dorottya-utca 3. (udvarban)

A falusi borbély.
Az elmúlt napokban Mohácson jártam, ahol vélet

lenül kezembe került a »Fodrászipar« legutóbbi száma, 
amelyben igen sok szépet és tanulságosat olvastam. 
Sajnos, minekünk nélkülözni kellett ezt a kitűnő szak
lapot, mert megszállt területen voltunk, ahol az idegen 
uralom alatt a kultúrából teljesen ki voltunk zárva.

Nekünk, falusi borbélyoknak, általában az a meg
győződésünk, hogy a városi borbélyok nem igen tör 
rődnek velünk, pedig ez lényeges hiba, mert nélkülünk az 
iparunk fejlesztése iránti törekvés meddő munka. Mind
járt meg is okolom, miért. Vegyük zsinórmértékül pél
dául va hygiéniát. Városokban a bofbélyok lehetőleg 
mindent elkövetnek ennek érdekében, sőt sok tekin
tetben rendszabályozva is vannak. De mit ér mindez, 
ha mi falusi borbélyok nem ugyanígy járunk el?

Mi falusi borbélyok egy darab szappannal, !eg'y 
ecsettel és egy kendővel végig házaljuk az egész falut. 
Csoda-e tehát, hogy ha a bőrbetegség egyikről a má
sikra terjed át? Vagy csoda-e, hogy városokban a leg
nagyobb óvóintézkedések mellett sem bírják azt a kel
lemetlen betegséget gyökeresen beszüntetni? Visszai- 
emlékszem még a spanyol járványra, amikor akaratom 
ellenére kénytelen voltam még ágyban fekvő betegeket 
is megborotválni, mert ellenkező esetben kimaradtak 
volna tőlem. Ilyen eseteknél elsősorban^ maga a bor
bély veszélyezteti a saját egészségét, mert a közvetlen 
érintkezés folytán a ragályos betegséget könnyen meg
kaphatja, úgyszintén általa ez másra is átterjedhet*

Ez a körülmény indított engem arra, hogy a »Fod
rászipar« utján felhívjam szaktársaim figyelmét, akik 
abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy az ipartöt- 
vényrevizió előkészítésében részt vehetnek, emeljék fel 
szavukat a mi érdekünkben is. Elsősorban is köve
teljék, hogy az ü z l e t e n  k í v ü l i  k i s z o l g á l á s o k a t  
t i l t s á k  be,  m eitt k ö z e g é s z s é g i  s z e m p o n t 
b ó l  az v e s z é l y e s .  Az illetékes hatóságok î évén 
rá kell kényszeríteni minden falusi borbélyt, hogy e 
célra külön helyiséget tartson fenn. Nem szükséges 
azt modernül berendezni, fő az, hogy a hygiénikus kö
vetelményeknek tegyen eleget. i

Ez a kérdés más szempontból is nagy horderejű. 
Elsősorban, ha a falusi borbélynak üzlete vagy mond
juk külön helyisége van, ne kelljen házalnia, akkor 
meg fog szabadulni olyan robotmunkától, amely nem 
vág szakmájába, valamint nem lesz kénytelen egyes 
napokon munkáját már reggel két órakor megkezdeni. 
Ez magával fogja hozni azt is, hogy azok a jogosulátlánl 
iparüzők, akik a legpiszkosabb módon kohkurráltak a 
falusi borbélyokkal, végüket fogják járni, minélfogva 
a jólétben levő polgárságot tisztességes árakhoz lehet 
majd szoktatni. ' (

így feleslegessé válik majd az is, hogy a falusi 
mester állandóan 3—4 inast neveljen fel, anélkül, hogy 
azokat még a legjobb [akarata mellett is ki tudná ké
pezni, ellenben módjában lesz majd segédet alkalmazni, 
ami szintén közérdek, mert az a munkanélküliség eny
hítésére fog vezetni. ' 1

Ismételten hangsúlyozom, hogy ha a borbélyipar 
valóban a fejlődés Útjára akar lépni és a modern kor 
hygiénikus követelményeinek is akar eleget tenni, akkor 
ne tévessze szeme előtt azt, hogy ennek fejlesztését első
sorban és radikálisan alulról kezdjék meg, mert más
ként minden fáradozás Jiiába való munka lesz.

R u d o l f  G y u l a ,  Németboly.

a Zoz készítm ényekből kísérletezés végett Ingyen mintát küld a készítőié
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A Pollart-borotva és annaK 
Kezelése.

Nem hiszem, hogy lett volna valaha is olyan fod
rász, akinek nem (azt mondták volna, hogy: H ú z a 
k é s e !  Minden esetre az önérzetes és lelkiismeretes 
fodrász arra törekszik, hqgy ezt minél ritkábban mond
ják neki. Én lezen már régen túlestem és velem bi
zonyára többen, különösen azok, akik P o 11 a r t-borot- 
vákkal dolgoznak és ismerik tannak kezelését. Amikor 
T i t r r  Mihály és R e  i t é r  Mihály ezeket a borotvákat 
Magyarországon fogalomba hozták, az előbbinél épp, 
segéd voltam csekély nyolc évig. Ez mindenesetre jog
cím, hogy a Pollarfc-késekről és azok kezeléséről a 
magam véleményét mondjam el. Hogy azonban csak 
most jövök e véleményemmel, ennek egy igen érdekes 
előzménye van. t (

Tudniillik a múlt hetekben felkeresett egy idősebb 
szaktársam és elmondta, hogy oly preparátumot talált 
fel, mellyel, ha Pollarti-szijamat preparálja, többé a 
szíjnak la fás oldalát használnom nem kell. Tekintettel, 
hogy a haladásnak hive vagyok, készséggel beleegyez
tem ezen ajánlatába. A kísérlet tehát megtörtént, de 
az én késeim, sajnos, azonnal hasznavehetetlenné vál
tak. Néhány napra rá ezen kollegám ismét felkeresett, 
nyilván azért, hogy meg tudja tőlem, hogy mennyire 
vált be nálam laz ő módszere. Amikor elmondtam ké
seim tragikus esetét és kijelentettem neki, hogy én már 
csak megszokott módszeremnél maradok, újabb aján
lattal jött, még pedig versenyre kihívott. A megállapodás 
az volt, hogy egy erős szakállu halandó arcának egyik 
felét ő saját késével, a másik felét én saját késemmel 
fogom megborotválni. A vita hevében (üzletben tör
tént) betévedt véletlenül ellenfelem egyik régi, erős 
szakállu ismerőse. Az illetőnek rögtön elmondtuk kö
zös akaratunkat. Szó nélkül beleegyezett. Egy harmadik 
kollega hozzálátott la szappanozáshoz, még mi késein
ket élesítettük. Ellenfelemre esett az elsőség. Rögtön 
hozzáfogott a procedúrához, miközben zsonglőrszerü 
mutatványokat produkált; különösen akkor szállta meg 
az ihlet, amikor a »p robi rm a m zeli« kijelentette, hogy 
nagyszerűen vág a 'kése. Hosszas keresés és kaparás 
után az én ellenfelem befejezte versenyét és mint egy 
győzelmes gladiator vonult hátra. Következtem én. 
Megszokott nyugalmammal hozzáláttam a verseny foly
tatásához. Alig hogy 5 —6 húzást tettem közös vendé
günk másik arcán, hirtelen felugrott és önkéntelenül 
ezt mondta: » I l y e n  n a g y s z e r ű  k é s  és  k é z  m é g  
ne m v o l t  a r c o m o n !« Ellenfelem erre a váratlan 
kijelentésre majd hogy ki nem ejtette bicskáját a kezé
ből. Meg kell még jegyeznem, hogy az a fél arc, melyet 
én borotváltam, oly sima volt, mint a tükör, viszont 
ja másik arc oly vörös volt, !mint a pipacs és meglehetős 
reszelős a sZakálltól. (
__ Ezen eseménynek a leírásához nem azért fogtam,

mintha pálcát akarnék törni kollégám módszere felett, 
sőt még dicsekvés sem akar lenni, csupán jellemezni 
akarom, hogy győzött a P o 11 á r t-b o r.o t V ü.

Áttérve a borotva kezelésére, a következőket em
lítem fel:

Szokja meg minden borbély, hogy kivétel nélkül 
minden borotválás előtt a kést a gyengén pásztázott 
fán kétszer előre lés kétszer hátra tolja, aztán fenje 
meg a hevederen és azután néhányszor tolja végig a 
Pollárt-szijjon. Nem árt a,z sem, ha már a használt 
állapotban lévő borotvát 'hetenként, esetleg kétheten
ként kövön is megélesiti, mert a gyakori fa használata 
által a borotva hullámszerű élt kap. Szerintem félfran
ciának — értem ezalatt sem a tulvastagra, sem a tul- 
vékonyra köszörült kést — igen megfelel, mert igen 
könnyen siklik az arcon, miáltal élvezetet szerzünk a bo- 
rotválkozónak. Ismételve mondom, hogy a szjjjat és 
a fát is Iáiig szabad' pásztázni, vonatkozik ez különö
sen az uj és {a frissen köszörült borotvákra,

Aki ezen módszert használja, hamarosan meg fog 
győződni, hogy gyorsan, tisztán és fájdalom nélkül le
het mindenkit megborotválni, kivétel nélkül, mert erős 
szakáll nincs, m é r t  v a; g y r o s s z  a kés ,  v a g y 
r o s s z  a kéz!  1 ( ' Z o én i g J á'n o s.

Id. K o ro n afy  K áro ly  f

Id. K o r o n  a f y  Károly, a székesfehérvári fodrász- 
ipartestület örökös diszelnöke, október hó 5-én hosszas 
szenvedés után, életének 65-ik évében elhunyt.

Id. Koronafy Károly, aki évtizedeken keresztül tör
vényhatósági tag volt S z é k e s f e h é r v á r o n ,  ahol 
munkásságával, jótékonyságával és puritán jellemével 
nagy közmegbecsülésben állott. Koronafy mindenkor 
élénken részt vett iparunk fejlesztésében és ezért ez
előtt 4 évvel az bttani fodrászszakosztály elismerései 
jeléül ö r ö k ö s  d i s z t a g j á v á választotta meg. Ko- 
ronafynak minden törekvése az volt, hogy a fodrász
ipart modernizálja; 41 évig volt üzlete, mely az egész 
országban közismert volt, egyébként cs. és kir. ka
marai fodrásza és szállítója volt E r z s é b e t  A m á l i a  
főhercegnő őfenségének. 1 B é c s b e n  1907—1908-ban 
több kitüntetést kapott. Nagy kényelemmel berendezett 
úri és női fodrásztermén kívül nagyban és kicsiny
ben foglalkozott haj kereskedéssel, illatszerekkel és pi
perecikkekkel.

Most. hogy öreg napjaiban kitartó és nagy szorgal
mának gyümölcsét élvezhjettt volna, a kegyetlen halál 
elragadta az élők porából.

Temetései október hó 8-án folyt le nagy részvét 
mellett. Gyermekein kívül igen előkelő, rokonság gyá
szolja.

Áldás és béke poraira!

< FLASCHNER LAJOS <
 ̂ Budapest, VIII., József-köruí 17. J

' Első magyar Yiliarjeiürc kriiitoett táráivá homorú Köszöriilfléje ^
A c é lá ru - és 

fodrászat! cikkek 
gyári raktára.

Minden e szakmába 
vágó munkát gyorsan, 
pontosan és jutányos 

árban eszközlök.

a Zoz "Poudvr, a Zozó-Arcszesz, a Zozó-körömla kk, a Zozó-köröm paszta a legkitűnőbb hazai készítmény







F o d r á s z i p a r 11. szám.

A világhírű P O L L A R T -b o ro tv á i
magyarországi főraktára

Reiter Mihály
fodrász

Budapest, IV., Sütő-utca 2.

Ajánlom t. szaktársaimnak raktáro
mon levő még a következő számú 
Pollaytkéseket, úgymint 18., 27., 

28., 72., 77. és 80. számú.
Szaktársaim szives rendeléseit pos
tán utánvétellel a legjutányosabb 

áron szállítom.

Zozó-készitm ények m e s ftz e  f e lü l m ú lh a t a t l a n o k
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F rits  V en del

belvárosi nőifodrász, a P ü r c h c r  és  F r i t s k é g  egyik 
főnöke, a versenyfésülésen iannak .a nézetének ádbtt 
kifejezést, hogy á versenyzők kivétel nélkül olyan szak
tudást árultak el, hogy lnég( Berlinben, Párisban ,és 
Ldndlonban is helyüket megállnák.
A  Pollcirt borotva és a n n a k  k ezelésérő l

cikket irt Z o r n i g  János segédszaktársunk, aki egyike 
a legjobb úri föd rá szoknak Budapesten, épp ezért is 
a cikk tartalmára felhívjuk különösen a fiatal generáció 
figyelmét.
L egkö zelebbi s z á m u n k b a n

közölni fogjuk a versenyfésülésen első díjjal kitünte
tett frizurákat.
H a jsz ín ek

minden niiansza violt látható a verisenyfésüléscn. Volt 
ott fehér, ősz, fekete, barna, sárga, szőke, bronz, ma
hagóni vörös, sőt ljla is.
M o d elln ek

a versenyfésitlésen főleg színésznők és film szín észnők 
álltak ki; egyik szebb és chaiYnantabb volt a má
siknál. öltözékük pedig a sikk és elegancia dolgában 
szinte szenzációs volt.

V ersen y  alatt
az égő spiritusztól tüzet fogott egyik modellnek térdigi 
érő selyemszoknyája, melyet azonban hirtelen felka
pott, úgy hogy nem történt semmi baja. Néhány fia
talembernek azonban lángra lobbant a —- szive.

11. szám.

3 ÉVES borbélysegéd, szerény életű, kisebbenagjyobb 
városban kondíciót keres. Ci m: Szűcs Sándor, Eger, 
Mária-utca 6. sz.

VIDÉKEN, jómenetelii borbély!- és fodrászüzletemet 3 
személyes kiszolgálással eladom berendezés nélkül, 
esetleg berendezéssel is. Évi jövedelem 50.000 ko
rona, 14 mázsa búza, 7 mázsa tengeri és 7 mázsa 
burgonya. Cim: Bősz József, fodrász, Gyulaj, Tol- 
namegye.

TÁRSAT keresek, aZ illető intelligens és perfekt nőifodrász 
legyen, hölgyfodrász, manikűr és koznlotikaintózetbe Maros 
vásárhelyre. Cim e- lap szerkesztőségébe.

PEDIKÜRÜZÉSBEN jártas, perfekt urifodrász kondíciót keres, 
üzletvezetői állást is vállal. Cim e lap szerkesztőségében.

IDŐSEBB JÖ MUNKÁS, aki hajmunkában is jártas, 
kefes alkalmazást. Cim: S e r b á n  Gyula, Budapest, 
Gyulai Pál-utca íJ2., földfez. 16.

KELLŐ GYAKORLATTAL biró fodrászseged alkalmazást keres 
október 1-ére. Szives ajánlatot fizetésmegjelöléssel kér Moldván 
Béla, Debrecen, Szent Anna-ütca 1. szám.

40 ÉV 0TA FENNÁLLÓ borbélyüzlet, kényelmes lakással és 
baromfiudvarral, jószágtartásra alkalmas helyiségekkel, ház
zal együtt eladó. Veszelinov György, fodrász, Makó, Vásár- 
helyim. 29.

FIATAL BORBÉLYSEGÉD vidékrö állást keres. Cim a 
szerkesztőségben.

FIATAL BORBÉLYSEGÉD ajánlkozik vidékre. Kérek aján
latott fizetés megjelöléssel. Kovács Mihály, Mentő-utca 60, 
Szentes.

FÉLÉVES BORBÉLYSEGÉD állást keres. Cime: Malesz György 
borbély, Miskolc, Szentgyörgy-ut 27.

HÁROM ÉVI gyakorlattal biró fodrászsegéd keres állandó alkalma
zást valamely vidéki városban, lehetőleg Dunántúl, okt. 1-15-ig. 
Szalánczy István, Szentes, Rákóczi-tér 1.

Fodrászipar

L’OREAL HENNÉ
egyszerű kezeléssel, 
11 színben, dobozon
ként 80 és 100 K ért.

A legjobb és lep,ártal
matlanabb hajfesték a

„ F A N N A S T “
Nagyon eredeti és rendkívül szép 
szint kölcsönöz. Szókétól feke
téig hatfele színben kapható, 
dobozonként 40 es 60 koronáért.
F. STEJSKÖL, WIEN, NEUSTIFTSGASSE 22. M ajm unkat és hajfestékkészitő.

Hagy ra k tá r i Kérjen Ingyenes árjegyzéket 1

a Zozó kölni-viz Illatosabb a legkiválóbb parfőm nél lm






