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A SZEGEDI FODRÁSZTESTÜLET HIVATALOS LAPJA
Egyes szám ára 40 fillér. 

Külföldre 50% felár.

Meghalt vitéz jákfai G Ö M B Ö S  G Y U L A  
Magyarország miniszterelnöke.

Magyarország nagy magyar miniszterelnökének korai elhalálozása 
súlyos csapásként érintette az össziparos társadalmat, hiszen egyik 
legnagyobb jóakaróját, a magyar szívek vigasztalóját veszítette el 
benne. Megnyugszunk a minden fölött uralkodó Isten szent aka

ratában, emlékét kegyelettel őrizni fogjuk!

Reflexiók az ipariigyi miniszter úr kaposvári beszédéhez
Bornemissza Géza iparügyi miniszter úr felszóla

lásában rámutatott arra, hogy az árrombolás kérdése az 
iparosság egyik legfontosabb, megoldásra váró kérdése, 
de nemcsak iparos probléma, hanem állami és nemzeti 
probléma is. Állami probléma abban a vonatkozásban, 
hogy itt tulajdonképpen egészségtelen teher elosztás 
történik; amennyiben az árrombolást elkövető iparosok 
nem vesznek részt kellő mértékben a közteherviselés
ben. Nemzeti probléma azért ez a kérdés, mert az ár
rombolás révén olyanok jutnak előnyökhöz, akik nem 
tudnak és nem akarnak eleget tenni közteherviselési 
kötelezettségeiknek, a segédeikkel és tanoncaikkal szem
ben a szociális feladataiknak és így tulajdonképpen nem 
is méltók az iparos elnevezésre.

Az ilyen árrombolással szemben minden egyes 
szakma jobb érzésű tagjainak kell első sorban össze- 
fogniok, s — amire az új ipartörvény novella módot is 
ad — az ipartestületeken keresztül bélyegezzék meg az 
árromboló iparosokat és használjanak fel minden esz
közt arra, hogy az árrombolókat a tisztességes verseny 
feltételek betartására szorítsák. Az erre vonatkozó végre
hajtási utasítás már munkában van és nagyon szeretné 
a miniszter úr, ha az IPOK és az IPOSz-tól gyakorlati 
javaslatokat kapna. Mi, szegedi fodrász iparosok ezen 
lap hasábjain többször, de ismételve most is, adatokkal 
alátámasztva adjuk sérelmeinket az IPOK és IPOSz-nak, 
valamint a nagyméltóságú miniszter úrnak azon célból, 
hogy azokon okulva, a túl agyonszocializált törvények 
és rendeletek gyártását szüntettesse be és csak annyit 
és olyant engedjen napvilágra az ipar megreformálásá
nak idején, amennyit és amiket az állam és nemzet 
fenntartásának anyagi hozzájáruló iparosai, illetve a 
végrehajtási apparátusai elbírnak.

A nagyméltóságú miniszter úr még azi is megem
lítette, hogy az árrombolás és egyén bajokért nemcsak 
a hatóságok a hibásak .ia. cin az p o„ok saját ma
guk is. Ez téves megállapítás, é.s e-en vádtól az alanti 
sorokkal kívánjuk az iparosokat mentesíteni. Az utóbbi

években inflációs módra rendezett kongresszusokon 
gyártott sérelmekből felhalmozott akta-tömegektől elte
kintve, csak egy szegedi ipari szakosztálynak, a fodrász- 
szakosztálynak évek óta tartó harcát, illetve bajait és 
sérelmeit sorakoztatjuk fel tanulságként dióhéjban.

Az állam és nemzet fenntartásához hozzájáruló 
fodrász iparosok valóságos hajszát indítottak már a 
kontárok és az időn túl dolgozók tömegeivel szemben, 
azonban a följelentettek helyett csak az úgynevezett ál
lam és nemzet fenntartók büntettettek meg, de a fel
jelentetteket a méltányossági rendelet értelmében, vala
mint a köztudomássá vált „ingyen dolgoztatom" jel
szavas vallomás után felmentették, még akkor is, ha a 
kontárral dolgoztató „kegyelmes asszony vagy méltósá- 
gos úr" is volt, kikről feltétlen el kellett hinni azt, hogy 
ingyen kívánta a kontár munkáját.

Azon fodrászokat, kik 8—10 filléres árak kiírásá
val kezdték ritkítani az állam és nemzet fenntartó ipa
rosokat, a nagy hű-hóval megalkotott „megváltó" ipari 
szék elé idéztettük, ez azonban azzal mentette fel az 
árrontókat a vád alól, „hogy szabad verseny van," — 
„nem lehet elfogadni a beadott körülményeket és ezál
tal bebizonyítottnak venni, hogy az illetők árrontók."

Kértük a házaló fodrászok megszüntetését is, azon
ban ezen kérésünk is elutasítást szenvedett azzal a meg- 
okolással, hogy a törvény szabadságot ad és biztosít 
erre a megélhetési módra is.

Az ipari széknél hiába indokoltuk azt meg, hogy 
20—30 filléres ondolálásból egy fodrásznő csak úgy 
tud megélni, ha mellette még más kereseti forrása is 
van és ha a hygieniai törvény ellen folytatja mun
káját.

A házaló borotváló borbély működését a meg
figyelésünk szerint azért nem tartottuk megengedhető
nek, mert pl. megtörtént, hogy vörös cédu'ás ngályos 
betegről a szemben lévő lakasba egészséges emberi 
ment kiszolgálni a borbély, anélkül, hogy fertőtleníteni 
tudta volna a szerszámait.
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Tiltakoztunk még az ellen is, hogy csak az tart
hasson női-fodrász tanulót, akinek meg van arra a ké
pesítése és olyan nyílt üzlete, illetve olyan szerszámai 
vannak, amelyek alkalmasak a teljes kiképzésére. Ez a 
tiltakozó kérésünk is a többiek sorsára jutott.

Az említetteken felül még sok-sok kérésünk ma
radt megoldás nélkül, hogy segítséget kaptunk volna a 
következő alábbi szomorú esetek megakadályozására.

Az állam és nemzet fenntartásához számottevően 
hozzájáruló fodrász iparosok már alig vannak néhá- 
nyan, azoknak is egy része segéd nélkül, mert ha birna 
és akarna segédet tartani, akkor sem kap segédet az 
árak alacsonysága és a vendégek nagy igénye miatt. 
Erre bizonyítékot nyújt a városi munkaközvetítő hiva
tal, amely állandóan a napilapok hasábjain hirdeti a 
segédi állást, de jelentkező rá egy sem akad. Nemkü
lönben a vidéki úri- és hölgyfodrászok szaklapja szep
temberben 3000 példányban megjelent számaiban pályá
zat volt hirdetve szakmunkásra egy évi szerződés ga
rantálásával havi 120 pengő fix és ebéd-kos/.t s egyéb 
felm* rülendő költségek dotálásának felajánlásával, azon
ban erre az egész ország területéről egyetlen pályázó 
sem jelentkezett. Miért? Mert nincs szakmunkás, a többi 
meglévő munkás pedig nem tud csak annyit, hogy há
zakhoz járjon fillérekért.

A 8 —10 fillérekért dolgozó árrontókat pedig hiába

támogatták az 5—600 pengős havi fizetést élvező urak 
és hölgyek. Mi lett a vége ? Adósságokat, csalásokat és 
lopásokat eszközöltek, hogy élni tudjanak. Alátámasztja 
ezen állításunkat az, hogy egy ilyent 2 évre, egy mási
kat fél évre, egy harmadikat meg 2 hónapi szabadság- 
vesztéssel sújtottak, egyébként is nap-nap után hozzák 
a lapok hasábjai, hogy a házi fodrászlány ellopta az 
arany ékszereket, a házhoz járó fodrász a ruhákat stb. 
A leírtak felemlitése is elég ahhoz, hogy igazolják ma
gukat azok, akik érezték azt, hogy a romboló fodrászok 
nemcsak a fodrászok, hanem a nemzet tekintélye ellen 
is működnek.

Nagyméltóságú Miniszter Úr! Ipok és Iposz! Ha 
ezen felemlített néhány adat nem elég ahhoz, hogy iga
zoljuk azt, hogy nemcsak az iparosok, hanem a ható
ságok is hibásak az előforduló eseteknél, akkor a jövő 
számunkat az egész ország iparosainak a sérelmeinek 
s felsorakoztatására fogjuk szentelni.

A nagyméltóságú miniszter úr a tizenkettedik órá
ban mondotta el a kaposvári kongresszuson a fennti 
szavakat, amelyek bizonyítékul szolgálnak arra, hogy 
ismeri az iparosság bajait; éppen ezért kegyeskedjék 
az ipar védelmi törvényt úgy kiadni, hogy az „mél- 
tánylási pótrendelet" nélkül legyen végrehajtva. Ha ez 
így történik majd, akkor több iparos fog az állam és 
nemzet fenntartásához hozzájárulni.

Béke és szeretet ünnepe volt 1936, szept, hó 28-án 
a szegedi fodrásztársadalmának

Hétfő reggelén a szünet nélkül szakadó eső tette 
erőpróbára az igen gyengén pnublikált sorrendje mellett 
a gyülekezetét. Lehet mondani, az ünnep tisztelőinek 
90 °/o-a csak a múlt években történt szokásokra támasz
kodva jöttek össze előbb az ipartestületben, ahonnan 3A 
10 órakor indult a menet a templomba. A toronyóra 
tizet ütött. A fegyelmezett tömeg bevonult a templomba. 
A tanulók a tanáraik vezetése mellett az álló helyre 
elől sorakoztak fel, a padokban pedig a mesterek, a 
segédek és a családtagok foglaltak helyet, ahonnan a 
szemek meghatottan nézték a templom belsejében beépí
tett műremeket, amikor pedig a templom világhírű or
gona hangjai a föld morajlásához hasonló hangoktól a 
fülemüle kismadár vékony hangjáig rezgették meg a 
csendet, az összesereglett lelkek eggyé olvadtak és 
meghajtott fejekkel ismerték el azt, hogy

Jézus Krisztus Urunk törvénye az, hogy test
vérünk mindenki, aki a Teremtő lehelet emlékét 
hordozza magában ; s mi az Ő törvénye szerint kí
vántunk cselekedni akkor, amikor a fodrászipart 
űzök fa j- és vallás különbözet nélkül, kicsinyek és 
nagyok, szegények és jobbmóduak, összejöttünk az 
O emlékére emelt műhöz azért, hogy elmondhassuk 
imáinkat: add, kérünk Mindenható Isten, hogy akik 
szent Kozma és Demjén vértanúidnak emlékét tisz
teljük, az Ő közbenjárásuk által minden fenyegető 
veszedelemtől megszabaduljunk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Ámen I

A szent misét dr. Boris István celebrálta. A kán
tor, aki a világhírű orgona hangjait megszólaltatta a 
fogadalmi templomban, Csornák Elemér volt. Az egy
házi éneket pedig az iparosság büszkesége, a híres 
magyar nóták művelője, Bitó János szabómester énekelte 
olyan meghatóan, hogy az ünneplő közönség körében 
elragadtatással beszéltek róla.

Este 9 órai kezdettel pedig társas vacsora vette 
kezdetét az Ipartestület helyiségeiben, amikor is Palko- 
vits Károly, szakosztályi elnök, mélységes szavakkal 
üdvözölte a megjelenteket. Az üdvözlések során külön

kiemelte Vértes Miksa kormányfőtanácsost, a szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara elnökét és két titkárát: dr. 
Cserzy Mihályt és Pleskó Andrást; Antal Dénest, az 
Iparostanonc iskola igazgatóját, Dobóczky Gizella tanár
nőt, Práger Antal iparhatósági vezetőt, dr. Boris István 
főtisztelendő urat, Csornák Élemér kántort és az újsá
gok részéről megjelent sajtó képviselőit, kik voltak olyan 
szívesek megérteni ennek az ünnepnek jelentőségét és 
személyes megjelenésükkel emelni a fényét. Utána felol
vasták vitéz Shvoy Kálmán, nyug. altábornagy, ország
gyűlési képviselő és Kuba Sándor budapesti fodrász
mester uraknak leveleit, kik leveleikben üdvözlik az 
ünnepélyen megjelenteket, de kik más elfoglaltságuk 
miatt sajnálatosan személyesen részt nem vehettek. 
Ezek elhangzása után az ünnepélyt megnyitotta, amikor 
is Bondár Erzsébet, magyar nemzeti ruhás kislány elsza
valta Dudás Sándor, fodrászmester úr által az ünnepélyre 
írt alkalmi versét.

Utánna Erdélyi Piroska által írt irredenta versét 
szavalta még el, majd Antal Dénes iparostanonc iskolai 
igazgató méltatta beszédében az ünnep jelentőségét, 
hangsúlyozva azt, hogy azt a tüzet, amelyet 1930-ban 
meggyujtottak, azt ápolják és ezután is minden évben 
gyújtsák föl. A beszéd elhangzása után Palkovits Károly 
szakosztályi elnök 5 díszoklevelet tartva kezében emel
kedik szólásra és intéz meleg szavakat az öt kitünte
tendő legidősebb mesterekhez, név szerint Krier Péter, 
Sári István, Portscheller György, Tóth András és Ma
gyar Ferenchez: „Pénzt, vagy értékes ajándékokat nem 
tudunk adni nektek, de a körülöttetek felsorakoztatott 
virágokat, melyeket a fodrász testvéreink hordtak össze 
nektek, a szeretet és megbecsülés jeléül, szeretettel 
nyújtjuk és amiket én itt ezen díszokleveleken felírt 
sorokkal erősítek meg. A 30 éves önálló mesteri műkö- 
déstek alatt járt út nagyon rögös volt, de a mai ünne
pélyes megbecsüléstek annak a dokumentálására szol
gáljon, hogy azt a rögös utat. amelyen jártatok, simábbá 
és járhatóbbá tettétek. Adjon az Isten a mai megnyil
vánult megbecsülésen kívül boldog és hosszú életet,
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az utánatok következő nemzedéknek meg azt kívánom, 
hogy tőlük telhetőén az általatok járt utat tapossák, arról 
soha le ne térjenek". Majd Vlasits Littke szavalta el 
Szécsényi Ferenc volt szegedi, jelenleg szentesi fodrász
mester úr által írt köszöntő versikéjét.

Utána egy külön üdvözlés következett, amely Krier 
Péter, fodrászmester úrnak szólt. Ezen jelenet alatt el
hangzott szavak az erélyes szakmesternek és a szóra 
hajló tanítványnak a közös megbecsülését és értékét 
szimbolizálta a jövő nemzedék számára. Aki ezen jele
netet nem látta és okulni akar, az menjen el Krier 
Péter nagymesterhez, akinek Dudás Sándor egykori 
tanítványa egy nemzeti színű szallaggal átfont babér- 
koszorút tett kezeibe azzal a megjegyzéssel, hogy a 
szaktudás és a becsületesség mindennél többet ér.

A megható jelenet megtörténte után Vértes Miksa 
kormányfőtanácsos, a szegedi Kereskedelmi és Iparka
mara elnöke köszöntötte fel a kitüntetett mestereket, 
rátérve a szegedi fodrásziparosság egyetemes érdekeire 
és arra az érdemes tevékenység magasztalására, amelyet 
folytat, amiért is szükségesnek tartja azt, hogy a Keres
kedelmi és Iparkamara nemcsak személyes megjelenéssel, 
hanem anyagi támogatásban is részesíti őket.

De hangsúlyozva kijelentette azt is, hogy nem 
zárkóznak el, s támogatást majd szívesen nyújtanak 
akkor, ha a jövőben is ilyen nemes és összetartó mun
kát látnak. Utána dr. Cserzy Mihály, a kamara titkára, 
a megszokott kedves és közvetlen szavaival buzdította 
a fodrász iparosokat és kérte őket arra, hogy tanulja
nak és tanítsanak, akkor a jövőben könnyebb lesz a 
kenyérért való küzdelem. Éjfélkor a Mihályokat köszön
tötték fel és a tánccal egybekötött ünnepség reggel '/a 
8 órakor ért véget.

Kedves fodrásziparos Testvéreim !
Mi szegediek, ezen újság hasábjain folyó évi julius 

havi számunkban foglalkoztunk ezen védszent ünne
pélynek mélységes értékével és egyben felkértük az orszá
gos fodrásziparosságnak vezetőit arra, hogy erre nyerjék 
meg a lelkeket, mert erre a lelkeket javító ünnepnapokra 
szüksége van minden embernek, tehát tegyük és avas
suk országos ünnepünkké. Felhívásunkra kevés magyar 
városból jött érdeklődés. Lehet mondani külföldről töb
ben érdeklődtek és kérték az ünnepnek bővebb leírását, 
valamint annak minél könnyebb megszervezési lehető
ségének a módját.

Kedves fodrásziparos vezető társaim, ne haragud
janak meg ezen alábbi soraimért, amikor ezen szavakat 
kell ide írnom, hogy ezeknek és más irányú felhívása
imnak azért nincsen nagyobb értékei, mert nagyrésze 
a szakosztályoknak és az ország fodrászipari vezetőknek 
nem állnak a hivatásuk magaslatán; hivatásukat és 
tisztségüket csak díszelgésre használják fel, az üres 
jelszavakat képviselik inkább, a tárgyilagos lehetősége
ket nem használják fel és nem mutatnak mintaképet 
azon tagoknak, kiket képviselnek. A világháború, a 
forradalmak és a gazdasági harcok a lelkeket megron
tották; a Káin útján járnak-kelnek az emberek, tehát 
mielőtt a végzet felé közelednénk, jó lesz, ha minden 
vezetőember a lelkek megjavításán fáradozik. Minden 
vezetőember lelkét az Ideálizmus, humánizmus és a 
felebaráti szeretetben mintaképet kell nyujtaniok, akkor 
kint az életben, a kenyérharcban és a családunk köré
ken elérhetjük azt az eszményi magas gondolatokat, 
amelyeket Krisztus Utunk törvényei hirdetnek. Adja 
Isten, hogy úgy legyen I

A helyes hajápolás jelentősége a fodrásziparban.
VII. közlemény.

A fodrász iparos akkor emelkedik hivatásának ma
gaslatára, ha a tevékenységét nemcsak az egyszerű bo- 
rotválásban, hajvágásban és az ondolálásban fejt ki, 
hanem ha a fodrász ipar minden ágazatához ért és 
műveli.

A modern fodrásznak univerzálisnak kell lenni, 
tudni kell mindazt, ami a fodrászipar névben bennfog- 
laltatik. A mai fodrász, a kenyér és a gép korszak har
cában, még ha nem is óhajtaná a fodrászipar minden 
ágazatát művelni, erre kényszerltőleg a saját érdekében 
kötelezve van. Kötelezve van annak minden ágazatát 
megtanulni és folytatni, mert a mai fodrásziparos, akár
milyen speciálista a borotválásban, az ondolálásban vagy 
a hajvágásban, megélni, létét biztosítani nem tudja, ha 
a munka alkalmakhoz alkalmazkodva az emberi test 
egész formájának helyes és ízléses ápolásához nem ért. 
Tudnia és értenie kell a láb és kézápoláshoz (manikűr 
és pedikűr), a haj és fejbőr mosásához és ápolásához, 
nemkülönben a gyógyító szerekkel való kezeléshez, a 
haj szőkítés és festéséhez, a szakszerű hullámosításához, 
a fésülés, hajvágás, beretváláshoz stb. De a modern 
munkák mellett rá kell szoktatni vendégeinket arra is, 
hogy fodrásziparossal végeztessék a hajmosást is. Meg 
kell velük értetni azt, hogy az önmaguk által végzett 
úgynevezett házi hajmosások legtöbb esetben károsak 
úgy a hajra, mint a fejbőrre. Meg kell győzni a ven
dégeket arról, hogy káros az, ha a hajat nem a hajhoz 
való anyaggal mossák, káros az, ha túl erősen mossák, 
káros az, ha a hajban benne marad a szappan, a 
schampoon porszemcséi; szürke marad a haj és azok az 
el nem szappanosított anyagok szemcséi egész héten a 
következő hajmosásig rágjág a hajszálat. Káros a fej- 
bőrre, ha mosás után sok esetben egy egész éjjelen át,

T öbbek k ívánságára  borítólap

— mert rendszerint este szokták a hajmosást privát vé
gezni — vizesen áll a fej stb.

A fodrásziparosnak arra kell törekednie, hogy az 
eddig ki nem használt érdeket, — ami jövedelmi forrást 
is biztosít egyúttal számára — a fejmosást, feltétlen a 
szaktevékenységéhez csatolja és kultiválja. De ugyanek
kor a fejmosásokra nagy súlyt és szaktudást is kell for
dítania. Nem szabad a fejmosást sohasem a tanulókra 
bízni, hanem ellenkezőleg a legkönnyebb kezű és a leg
nagyobb szakértelemmel rendelkező fodrásziparos vé
gezze azt olyan formán, hogy az kellemes és a hajnak, 
illetve a fejbőrnek a legmegfelelőbb legyen.

Az alábbiakban a gyakorlatban legjobban bevált 
eljárást fogom ismertetni. Legelsőnek egy férfi fejmosá
sának a lefolyását, ami a következőképen történjék. A 
A hajmosást kérő vendéget beterítjük a hajvágó kö
pennyel, a nyakba törülközőt teszünk és annak széleit 
a gallérba finoman bele gyűrjük. Utána a hajat kefével 
hátrafelé megkeféljük és megállapítjuk a haj illetve a 
fejbőr állapotát. Ha ez megtörtént, a hajlocsolóból vizet 
teszünk a hajra és azt úgy bedörzsöljük a hajtövéig, 
mint azt a rendes fésülésnél szoktuk. Amikor azután a 
haj mindenütt egyformán vizes már, akkor ráteszünk 
schampoont, — legcélszerűbb erre a célra a folyékony 
schampoon vagy a „pixavon" — és pedig annyit, amennyi 
a haj nagyságának a megmosásához szükséges.

A folyékony schampoonból elég fél deka egy kö
zepesen nagy és dús hajhoz. Az ilyen mennyiségű scham
poont habozzuk és többször a locsolóból vizet bocsá
tunk rá mindaddig, míg a fejre tett schampoon meny- 
nyiséget ki nem habozzuk teljesen. A dörzsölés által 
keletkezett habot a jobb kezünkkel a bal tenyerünkbe 
rakjuk át és beledojuk a víz lefolyóba, vagy ennek hij-
helyett k ép es m odellt adunk.
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ján az odakészített vödörbe. Mielölt a megmosott hajat 
a szárítás stádiumába hoznánk, a biztonság kedvéért még 
egy kis vizet a hajra locsolunk és megpróbáljuk haboz- 
tatni. Ha már nem habzik, akkor vízzel leöblítjük a hajat, 
a ráöntött vizet a haj közül jól kinyomkodjuk és a tálat 
a nyakról elvesszük, a törülközőt azonban gyorsan a 
nyakhoz nyomjuk, nehogy a hajon maradt vizcseppek 
a vendég nyakába folyjanak. Azután a hajat finoman 
megfésüljük és ha a kezdetnél észrevettük azt, hogy a 
haj 1. gyorsan zsírosodó, 2. korpásodó 3. vagy száraz 
és törékeny, akkor ezen esetekben gyors ölemben, míg 
a haj illetve a fejbőr teljesen meg nem szárad, a fejbőrt 
a következő alább leírt eljárással kezeljük a vendégnek 
értésére adva.

Az 1. pont szerinti betegségnél pórus összehúzó 
lanolinos, a 2. pont esetében kénes lanolinos, a 3. pont 
szerinti rendellenességnél pedig lanolinos kenőccsel ken
jük be a hajat oly formán, hogy azt fésű segítségével, 
igénybevételével sűrű rétegekre elválasztjuk a fej egyik 
oldaláról kezdve haladva a másik oldaláig és az ujjunk 
hegyével a kenőcsöt a fejbőrre kenjük. Hangsúlyozom 
azonban, hogy ezen felkenést gyors tempóban kell vé
geznünk, mert akkor, ha a fejbőr már száraz, a kenőcs 
hatása nem lesz eredményes és kielégítő. Ha azután a 
kenőcsöt felkenlük a kívánt beteg részekre, akkor még 
eredményesebb és szebb lesz a munkánk, ha a hajat 
kölni vízzel bedörzsöljük és egy kis olajjal gyengén be
kenjük Ha aztán a vendég kívánja és arra való haja van, 
akkor a borító lapról kiválasztott divat szerint vízhul
lámozzuk, fátyollal lekötjük, vízhullám fésű segítségével 
a fályolon keresztül a hullámokat összébb nyomva bele 
rakjuk, majd szárító géppel megszárítjuk, a száradás után 
kifésüljük és a hullámokat beállítjuk a kívánt helyre, ami

által egy szabályos férfi fejmosás befejezést nyer. Ha 
azonban a vendég a hullámosítási műveletet nem kí
vánja, ez esetben a szokás szerinti rnegfésüléssel nyer 
befejezést a fejmosás.

Az 1. pont alatt említett kenőcs használata áltat 
a kitágult poruisok becsukódnak és nem áll elő piro- 
sodás. A 2. pontban említett kefélés által a korpásodó 
fejbőr gyógyul és nem bír felrepedezni és hámlani, 
mert a bőr puhán áll. — Mig a 3 ik pontban említett 
kezelés által a száraz és sorvadt hajak számára mes
terségesen adunk táplálékot, ami által nem törik, sőt 
fejlődésnek indul. Az említett kezelési eljárások után 
elérhetjük azt, ami a hivatásunk, a helyes hajápolás. 
Ápolt és kezelt hajból viszont művészies frizurát ké
szíthetünk,

A női hajmosásnál is ugyanezen eljárással kell 
eljárnunk, azzal a különbséggel, hogy nem teszünk tálat 
a nyakhoz, hanem a fejet hajtjuk a lavór fölé és azt 
kancsó vagy tuss segítségével v'zesítjük és öblí.jük le.

Ezen leírt gyakorlati tapasztalat bizonyíték arra, 
hogy úgy a hajat, mint a fejbőrt a további tönkreme- 
néstől megvédjük és széppé tesszük, viszont a fejmo
sások száma úgy az úri, mint a női osztályon a ven
dégekkel való megértetés folytán napról-napra szapo
rodni fog.

Ha a leírt kenőcsöket valakinek nem állana mód
jában a működési helyén lévő gyógyszertárban besze
rezni, ez esetben forduljon cégemhez, ahol 15 gr.-os 
alumínium dobozzal bármelyiket 30 fillérért beszerez
heti. A jövő számunkban a hajszőkítéssel és festéssel 
fogunk részletesen és szakszerűen foglalkozni.

(Dudás.)

Beszámoló o vidéki fodrász szakosztályokhoz 
intézett felhívásunk eredményéről

A Miskolczon folyó évi augusztus hó 2-án meg
tartott fodrász kongresszuson megszavazott és a vidékre 
is kiterjedő teljes vasárnapi munkaszünet és egyéb sé
relmes intézkedések tárgyában felhívást intéztünk a vi
déki fodrász szakosztályokhoz azon célból, hogy hall
gassák meg tagjaikat és adjanak írásbeli nyilatkozatot 
arra, hogy helyeslik-e a budapesti fodrászok által telt 
miskolci indítványt és annak megszavazásához hozzá- 
jáiulnak-e? Vagy tiltakozásuknak adnak kifejezést, hogy 
azzal dokumentálják a vidéki fodrászok álláspontját.

A vidéki fodrász szakosztályok, akik hozzánk be- 
küldötték véleményeiket, mindannyian arról adnak tanú- 
bizonyságot, hogy a vasárnapi munkaszünet problémáját, 
a segédek minimális bérmegállapítását és egyébb reánk 
erőszakolt rendszabályokat mindaddig nem tartják ke
resztül vihetőnek, amig nem teljesítik a vidéki fodrász 
iparosság évek óta hangoztatott kívánságait: a kontárok 
teljes megfékezését és az azokkal dolgoztatók szigorú 
megbüntetését, a tanonctartás oly értelmű megszigorí
tását, hogy csak az tarthasson és csak arra az iparágra 
tanulót, kinek arra nemcsak a képesítése, hanem olyan 
műhelye is van, mely a tanonc mai kiképzéséhez meg 
is felel; a gilette pengéknek olyan megadóztatása, amely 
azok eladási árát a fodrászipar teljesítményének árával 
egyenlővé teszi. A jelenlegi munkaszünetet sértetlenül 
hagyni és annak pontos betartására mindenkit egyaránt 
kötelezni.

Ha ezen említett sérelmek orvoslást nyernek és 
akképen lesznek rendezve, hogy a fodrász ipari űzők
nek olyan anyagi jólétet biztosítanak, hogy a vasárnapot 
a többi iparághoz hasonlóan a pihenésnek szentelhetik 
és még kulturális életet is folytathatnak, akkor szó nél

kül hívei leszünk a miskolci kongresszuson elhangzott 
és hozott határozatnak, de addig szó sem lehet róla, 
sőt egyszer és mindenkorra mi vidéki fodrász iparosok 
ki kérjük magunknak a mi ügyeinkbe való beavatkozást.

Kedves kartársaink!
Mélységes tisztelettel adózunk mindazoknak a szak

osztályoknak és azok tagjainak, kik a fenti felhívásunk 
szolgálatába álltak. Ezen megmozdulásunkkal megírni 
tatluk azt, hogyha kell, a vidéki fodrászok érdekeiért 
egyhangúlag harcba tudunk szállni. Ebből a létérde
künkért folytatott küzdelemből kimaradtak azok, akik 
tovább alusszák a nemtörődömség álmát. De ilyenek és 
ellenkező akaraton lévő emberek mindig voltak és lesz
nek a jövőben is. Azonban ennek ellenére, hála legyen 
a Teremtőnek, a jobb és szebb időkért küzdő kartár
saink oly szép számmal és olyan nemes célt mutató 
átiratokkal fordultak hozzánk, hogyha hely volna la
punkban, semmi körülmények között sem vonnánk meg 
azok leközlését, így azonban kénytelenek vagyunk csak 
az átiratok lényegét dióhéjban összefoglalva az alábbi 
sorokban kartársaink részére leközölni. Mellesleg meg
jegyezve a felhívásunknak még aZ az eredménye is meg 
lett, hogy a nemtörődöm álmába szunnyadók is felfi
gyeltek az alábbi eredményre, ami a következő:

Elértük azt, hogy a miskolci kongresszuson meg
szavazott vasárnapi munkaszünet tárgytalanná vált, sőt 
a budapesti fodrászok is, a folyó évi szeptember hó 
28-án megtartott nagygyűlésükön 390 ellenéb°n 994 en 
a vasárnapi 24 órás munkaszünetet vasárnap délután I 
órától hétfő délután I óráig kívánja megtartani. E mel
lett a fősiker még az, hogy a Budapesten székelő or
szágos szövetségünk vezetőségével, illetve a szövetség
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eszméjével a kiválás helyett még jobban összeforrtunk. 
A szövetség vezetősége ugyanis most bebizonyította azt, 
hogy nem a főváros vagy az egyének 'által reá oktruált 
politikáját folytatja, hanem a legszentebb érdekek, a 
magyar fodrász iparosság egyetemes érdekeinek szolgá
latában áll. A másik siker a gilelte penge fronton tör
tént, amennyiben úgy a gyártók, mint a terjesztők jobb 
belátása folytán az olcsó gilette pengék árai a közel 
jövőben több mint 100 százalékkal emelkedni fognak. 
Igaz azonban, hogy ennek az. intézkedésnek a túlraktá- 
rozás folytán a hatása csak 3—4 hónap múlva fog érez
hetővé válni.

Itt említjük meg még azt is, hogy értesülésünk 
szerint a fodrász ipart űzők egy új korszak előtt állnak. 
A jövő év lesz az átalakulás ideje, ami majd megkí
vánja azt, hogy aki ebben az iparágban élni és haladni 
akar, annak az országos fodrász mesterek szövetségébe 
tömörülni kell. Aki szervezetlenül a haladásnak első 
lépcsőjét idejében meg nem kezdi és ezáltal az egye
temes érdekekkel együtt haladni nem óhajt, az már 
örökre lemaradódként fog a többi szervezett és tanfo
lyamot látogatók után kullogni. A jövő érvényesülés útja 
a tanfolyamokon szerzett szaktudás lesz. A tanfolyamo
kat a mesterek szövetsége intézi, tehát, aki nem lesz 
tagja a szövetségnek, az nem vele, hanem ellene lesz, 
s nem számítottként fog szerepelni. Szegeden már eb
ben a szellemben indították meg a mester tanfolyamot. 
Kérjük a haladni vágyó karfásainkat azon nagyobb vá
rosokban, ahol még nem léptek be az országos mes
terek szövetségébe, tegyenek eleget ennek és alakítsák 
meg a helyi alosztályt. Viszont olyan helyiségekben, 
ahol kevesen vannak, a kartársak levelezőlap útján 
kérjék felvételeiket a „magyar borbély és fodrász mes
terek országos szövetségébe" Budapest, Csengeri-u. 15. 
Tagdíj évi 2 P. Majd a jövő számunkban foglalkozunk 
a szervezkedés előnyéről, azonban most ezúton kérjük 
a további megértést és támogatást.

Satumarén fodrász kongresszus volt, ahoM30  
kiküldött vett részt és ahol románul, magyarul 
és németül lehetett hivatalosan felszólalni és 

jegyzőkönyvet felvenni.

A szatmári fodrász kongresszus folyó évi szep
tember hó 6-án és 7-én volt, amelynek megrendezését 
Szakái Ferenc elnök, Stán István alelnök és Trokopcun 
Károly titkár vállalták magukra és meg is feleltek a vál
lalkozásuknak.

A kongresszus elnökévé először egyhangúlag Kö- 
nig Károlyt, a marosvásárhelyi fodrászlap szerkesztőjét 
és kiadóját választotta meg; miután azonban ő ezen 
megtiszteltetéstől a román nyelv nem bírása miatt visz- 
szalépett, ezért a kongresszus után Balázs Antal nagy
váradi kártársunkat választotta meg elnöknek, aki a gyű
lést le is vezette. A kongresszus tárgysorozatain szere
peltek többek között az új ipaitörvény ismertetése, a befeg- 
segélyző elleni sérelmek, a kontár kérdés, a záróra egy
séges árszabály, a borotva penge készülékek súlyos meg
adóztatása stb. A tárgysorozat pontjaiból láthatjuk, hogy 
az ottani sérelmek azonosak úgy a mieinkkel, mint az 
egész világ fodrász iparosságéval egyaránt. Azonban ott 
is csak akkor fognak a sérelmeken segíteni, a kenyér 
kérdést hivatalból megjavítani, ha előbb az államok ve
zetői egymással kibékülnek és mint jó szomszédok-ecyik 
a másikával karöltve az emberiségnek a javát szolgálják. 
Kedves kartársaink, embertársaink, türelem, a sors nem
sokára megtanít bennünket arra, hogy testvérként dol
gozzunk egymás jobb létéért.

Megalakult a szegedi úri- és hölgy
fodrász segédek szakosztálya

A Nemzeti Munkaközpont, a Magyar Munkások 
Országos Szövetsége az utóbbi időben Szegeden is se
gítségére kiván lenni a nemzeti érzésű munkásoknak. 
Fel akarja őket emelni a reménytelenségnek mélységé
ből, segéd kezet akar nyújtani nekik a szervezkedésben, 
a kenyérkereseti lehetőségekben, a betegségi és esetle
ges elhalálozási segélyekben stb.

Azonkívül szaktanfolyamokat kíván részükre ren- 
deztetni, szaktudásuk alapján akarják emelni a magyar 
munka értékét és önbizalmat nyújtani, mely bizalom 
alapján azután a felebaráti szeretet és tekintély tiszte
letet kívánja kiépíteni.

Ezen mélységes eszményi gondolatokkal párosulva 
a szegedi fodrász segédek is szolgálatára kívánnak lenni 
a nemzeti munkaközpontnak, evégből már is megala
kították a fodrász segédek szakosztályát Szegeden. A 
vezetőségben elnöknek Birling Mihály, alelnöknek Ma
iinger György, pénztárosnak Takács Júlia, jegyzőnek 
Tóth Sándor urak lettek megválasztva.

A vezetőség ezután hívja fel a Szeged és környé
kén lévő úri- és hölgyfodrász segédeket, hogy csatla
kozzanak minél többen a tagok sorában és az, aki az 
előkészítő tanfolyamon részt akar venni, az jelentkezzék 
folyó hó 20-ig a szakosztály elnökénél, Tisza Lajos- 
körút 3 sz. (fodrász üzlet.

Birling Mihály, 
a szegedi szakosztály elnöke.

Beszámoló a pápai „Ünnepi Hét" 
keretében megrendezett úri és női 

fodrászversenyről
A Pápai Ipartestület ötvenéves fennállásának ün

neplésével a helybeli úri és női fodrász szakosztály is 
belekapcsolódott a „Pápai Ünnepi Hét" programjába és 
megrendezte a dunántúli Úri és Női fodrászok verse
nyét szeptember 6.-án este 6 órai kezdettel az „Arany 
Griff" szálló összes termeiben.

A megnyitót Hajnóczky Ferenc ipt. elnök mondta. 
Üdvözölte a vidékről hozzánk érkezett úri és női fod
rászokat és röviden vázolta a ,,Pápai Hét" jelentőségét. 
Gáspár Ferenc zalaegerszegi kollégánk, mint a zsűri el
nöke kérte a versenyzőket hassanak oda, hogy az ár
romboló munkát végre kiküszöbölhessük ebből a neme
sebb elbánást érdemlő iparból.

Simonits N. István a szakosztály elnöke kérte a 
zsűri tagjait, hogy az igazsághoz híven teljesítsék köte
lességüket.

Ezután a verseny a legnagyobb rendben megkez
dődött.

Versenyünk fényét emelte az, hogy Csik Ferenc 
olimpiai bajnok, kinek uszóbemutatója volt, személye
sen két ízben is felkeresett bennünket és többször tet
szésének adott kifejezést.

A versenyen résztvevő nyertesek névsorát az aláb
biakban közlöm :

Vizondolálás: (mesterek, modern estélyi frizura.)
1. Lóskay Béla (Pápa.) 2. Lincender János (Pápa.) 3. Mol

nár József (Szombathely.) 4. Héra József (Szombathely.) 5. Si
monits Sándor (Pápa) 6. Harrer Rezső (Szembalhely.)

Vizondolálás : (segédek, modern estélyi frizura.)
1. Juhász László (Székesfehérvár.) 2. Bagári Pál (Pápa.) 

3. Mikus György (Szentgotlhárd.)
Vasondolálás : (mesterek nappali frizura.)
I. Szeberényi Árpád (Pápa.) 2.

3. Gránitz Vilmosné (Pápa.) 4. László Ferencné (Szombathely.) 
5. 6. Németh József II. (Szombathely.)

Vasondolálás : (segédek, modern estélyi frizura.)
1. Juhász. László (Székesfehérvár.) 2. Bagári Pál (Pápa.)
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3.
Férfi hajvágás : ( mesterek, modern széphaivágás.)
I. Simonits N. István (Pápa.) 2. Horváth Gyula (Pápa.) 

3. Nagy Lajos (Szigetvár) 4. Németh József II. (Szombatit ly.) 
5. Hudop Péter Pál (Tapolca.) 6. Soos István (Pápa.)

Férfi hajvágás: (segédek, modern széphajvágás.)
I. Molnár Géza (Pápa.) 2. Ihász Dezső (Pápa.) 3. Buch- 

berger József (Szombathely.) 4. Bagári Pál (Pápa.) 5 Hortobágyi 
József (Keszthely.) 6. Ozvald Lajos (Pápa.)

Gyorsborotválás (mesterek.)
1. Németh József II. (Szombathely.) 43. 2. Soos István 

(Pápa.) 69.
Gyorsborotválás: (segédek.)
1. Molnár Géza (Pápa.) 31. 2. Buchberger József (Szom

bathely.) 32.5. 3. Bagári Pál (Pápa.) 4. Ihász Dezső (Pápa.) 5. 
Erdős Rezső (Pápa.)

Zsűri tagjai: Elnök: Gáspár Ferenc Zalaegerszeg,
Tagok : Jászberényi László Pápa, Simon Ferenc Keszthely, 

Simonits Márton Pápa, Olaszi László Pápa, Kaufman Mihály 
Veszprém, Áts Ferenc Székesfehérvár, Kajdacsi Ferenc Szombat
hely.

Vendégeink közül Vajda József Szombathely, Kis Ferenc 
Jánosháza, Fleischman Andor Győr, Diamand Tivadar Győr és 
még sokan kiknek nevét nem volt módunkban feljegyezni.

A verseny végeztével a dijak kiosztására került a 
sor. Az első d ij: arany, a második : ezüst, a harmadik : 
bronz érem és díszoklevél volt. A többi versenyző ok
levelet kap. A dijakat öt-hatszáz főnyi közönség jelen
létében a zsűri elnöke: Gáspár Ferenc buzdító szavai 
kíséretében osztották ki. Az eredmény kihirdetése után 
reggelig tartó tánc fejezte be az ünnepélyt.

H Í R E K
Szegedi hirek : több értekezlete volt az

utóbbi hónap folyamán a szakosztálynak, amelyen a to
vábbképző tanfolyam problémájával foglalkoztak, s ame
lyet folyó hó 14-én meg is nyitottak; a kereskedelmi 
miniszter úr engedélyével 50 órában lett megállapítva 
és minden hét „hétfő, szerda és pénteki" napjainak es
télyein lesznek megtartva. A jövő számunkban bőveb
ben fogjuk a tanfolyam lefolyását ismertetni, de már je- 
lezzük’előre azt is, hogy a karácsonyi ünnepnapokon szen
zációs karnevállal egybekötött divatbemutatót tervezünk.

Felhívás: A szegedi szakosztály elnöksége felhívja 
a 2-ik tanfolyamról a nagy létszám miatt lemaradt tag
jait, hogy folyó hó 20-áig jelentkezzenek, mert ha 20-áig 
elég jelentkező lesz, a nagyéltóságú miniszter Úr a har
madik tanfolyamot is engedélyezni fogja. Jelentkezni le
het Lenhardt József (Horthy M.-u. 7. sz.), Rumbach 
Jakab (Polgár u.) és Mezei Károly (Feketesas u.) fod
rász mester uraknál.

Kiskunfélegyházi hirek : felhívásunkra adott csat
lakozó levelükkel kapcsolatosan értesítést kaptunk arról 
is, hogy az országos tömörülés szükségét felismerték és 
a múlt hó 1.-én tartott gyűlésükön elhatározták az or
szágos borbély és fodrászmesterek szövetségébe való be
lépésüket és mint alosztályt megalakították, melynek tisz
tikara a következő: elnök: Kiss József, alelnök: Fülöp 
János, jegyző : Thury Gábor, pénztáros : Kocsis Andor 
ellenőr: Bátóczky László kartársaink.

A battonyai fodrász iparos társaink, kik 24 tag
gal rendelkeznek, megalakították a szakosztályukat, mely
nek vezető tisztikara a következők : elnök : Bujdosó Ist
ván, alelnök: Borovits József, jegyző: Rószity Dusán 
kartársak. A gyűlésükön foglalkoztak a szegedi felhívás
sal, majd a gyöngyösi kartársaknak az Ipok által kül
dött körlevelükkel, a szegedi felhíváshoz csatlakoznak, 
ellenben a gyöngyösiek azon indítványukat mellyel a se
gédfizetést százalék rendszerrel kívánják rendezni azt 
nem fogadhatják el. Előbb a kiszolgálási árakat kell a 
nézetük szerint is rendezni. Azonkívül a fűtési és vilá
gítási nehézségekre való tekintettel elhatározták, hogy a 
téli hónapokban este 6 óráig tartanak csak nyitva.

önnek az érdeke is megkívánja azt, hogy elő
fizetésével támogassa a lapunkat, mert ez a vidéki fod
rászok szószólója.

APRÓ HIRDETÉSEK
E rovatban történő hirdetések ára soronkint 25 

fillér, mely összeg befizetése pénzben vagy levél
bélyegek előzetes beküldése mellett teljesithető. A 
szerkesztőséghez intézett bárminemű megkeresésre 
Írásbeli választ csak a válaszbélyeg beküldése el
lenében adunk.

Ha üzletet eladni vagy venni akar, hirdessen 
lapunkban!

Ha venni akar fodrászati felszereléseket, használt 
berendezési tárgyakat, keresse fel szerkesztőségünket.

Ha felszerelési tárgyai vannak eladók, bízza meg 
ennek eladásával szerkesztőségünket.

Ha üres üvegei vannak, azokat szerkesztőségünk 
a következő árakért veszi meg: 1 literesért 20 fillért, 
fél literesért 14 fillért, negyedliteresért 10 fillért fizet.

Eladók és szerkesztőségünkben megtekinthetők: 
vízmelegítő, Fönhajszáritó gépek, Siemens kétcsövű 
hajszárító gépek, arc másságé gép, 3 méteres kárpito
zott üzletipad és 3 drb. női fotel kárpitozva, 4 szemé
lyes régi tipusu fodrászati berendezés, 2 személyes 
borbély berendezés forgószékekkel együtt.

Szeged belvárosában úri és hölgyfodrász üzletek 
1500, 1200, 800 és 600 pengőért eladók

Fodrász segédek, manikűrözök elhelyezése Bu
dapesten a m. kir. állami munkaközvetítő hivatalban 
történik. József körút 36.

Szegeden a városi munkaközvetítő hivatalban: 
Mars tér 6 sz. és szívességből a szerkesztőségünkben.

22 éves kitűnő bizonyítványokkal rendelkező fia
tal úri és női fodrász segéd állást keres. Cim : Szelíd 
Ferenc, Győr, Andrássy út 35. Reinercsek úri és női 
fodrász szalon.

Úri és hölgy fodrász segéd elhelyezést] keres. 
Balogh Róza. Cibakháza. Petőfi-ucca 2.

Eladó modern szép 3 személyes hölgyfodrász 
berendezés, mely áll 3 metszett tükör-, 1 marikür asz
tal-, 1 fogadó nagy asztal-, 1 nagy fiókos kassza asz
talból, 3 fotel székből, 3 karos székből, 1 állványos 
ruha és esernyőtartő fogasból, A felsorolt berendezés 
előállítási ára 300 pengő volt, de jelenleg készpénz 
fizetés ellenében 150 pengőért megkaphaló. Alkalmi vételi 

Eladó3 személyes egybeépített 4illatszerszekrénnyel 
fiókokkal ellátott úri fodrász beredezés 120 pengőért,
1 forgószék majdnem új állapotban 22 pengőért.

A belváros igen forgalmas helyén, régóta fenn
álló sarok úri- és női fodrász üzlet, mely 3 személyes 
úri berendezéssel, I női fülkével és kirakattal rendelke
zik, hasonlóképpen illatszer szekrényekkel 700 pengő
ért eladó. Cim a kiadóhivatalban.

Eladó 3 drb. női fodrász kiszolgáló asztal 5 fiókkal 
75x75-ös metszett tükörrel, 1 illatszer pult, 2 db. kira
kat baba eladó Bálint fodrásznál. Kossuth L sugárul 3.

—  — m X g  h T v ~ ó ' í  ..
A „KESZTHELYI FÉRFI ÉS NŐI FODRÁSZ MESTEREK 

SZAKOSZTÁLYA"
a Fodrász mesterek országos szövetségének 
Keszthelyi alosztályával karöltve tea esttel 

egybekötött

T Á N C M U L A T S Á G O T
rendez, szakmai továbbképző tanfolyama ja
vára. 1936. október 18 án este 8 órai kez
dettel a Hungária nagytermében. Ezen estünkre 
ezúton hívjuk meg úgy Önt mint kedves 

családját.
TEA JEGY SÜTEMÉNNYEL 60 FILLÉR.

Számos megjelenést kér a Rendezőség.
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Fodrászok!
az elsőrendű anyagból készüli 
finoman illatosított, tökéletes 
hatású

Baeder
készítményeket
h a s z n á l j á k !

Fodrászok részére készült speciális gyártmányaink 
közül kiemeljük a következőket:
Borolvarúd szappan Borotvaszappan ovális
Caola borotvakrém habzó, rapid Caola vit. arcápoló krém 
Caola shampon Brillantin kristályos és folyékony
Velmelina púder Száritó púder
Kölnivizek kb. 80 Féle illatban Eau de Quínine 
Nyirfabalzsam hajviz Bay Rum
Dióolaj Hajolaj
Bojtorján gyökérolaj Növel körömápoló készítmények

Ha jó és biztos munkát, nemkülönben vendéget akar 
biztosítani, akkor próbálja meg a törvényesen védett

„W. HENRY"
dauer vizet (száraz és zsíros) olaj shampont „Vita Oii“- 
hajpakoláshoz, Vizondoláló fixateurt. — Levélbeni ér
deklődőknek mintákat készséggel küldök. — Egyben 
az összes „DAUER" gépek közvetítésével foglalkozom.

Magyarországi vezérképviselet:
WEISZ HENRIK Budapest, Vili., Ör-ucca 4, II, emelet,

Figyelj^neg
i i

BUDAPEST, C sengeri u. 26., legújabb  
XVIII. szám ú

ÁRJEGYZÉKÉT.
Szenzációs

újdonságaival és áráival, valamint több ezer 
fajta cikkeinek felsorolásával láthatja, illetve 
tájékoztathatja magát az árúszükségleteinek 
árairól.

Ha nem kapta m ég  m eg véletlenül, kérje 
díjm entesen a címtől.

Értesítem

1NECTO

az igen tisztelt fodrász iparos 
kartársakat, hogy a világhírű

>
legkedveltebb

h a j f e s t é k
és  Luminex alkalmi hajszine- 
sítő lerakatot Szeged  és kör
nyékére létesítettem .

Nagybani ára P 4.— Eladási ára P 6.—

Dudás
fodrász és illatszertár.

Magyarországi vezérképviselet:

Kanitz Iván és T sa Bpest, VII. Kertész-u. 43.

Mir
s r  illó olajok 
• •  lakkok

lemosók 
aetherek

Legfinomabb minőségek, legolcsóbb árak.

Á The Jolly Joker
hajrögzitő gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében
Á „M ir" vegyészeti vá lla la tn á l
szerezze be eredeti gyári árakon.

Budopest, Vili., Aggteleki-u . 4.

Ne kísérletezzen!
ism eretlen márkákkal, am ikor a 
Juvel Kohinoor, Especo  
hajvágó gépek , „TIGER“ borotvák, 
*TIÜER“ hajvágóollók
Önnek évtizedek óta mindig hü, megbízható 
munkatársai voltak.

Minden jobb szaküzletben beszerezhetők .
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Ha jó  és garantáltan jó  tartós ondolálást akar nyújtuni, 
AKKOR KEMÉNY-FÉLE TARTÓS GÉPET VEGYEN!

A technikai vívmány csodája, gumi a lá té tekke l, a villany földelve, ami 
á lta l teljesen veszélytelen, a fe jbőrre hideg levegőt ad, nem süti a fejbőrt.

Ha eddig tartós ondolálásával nem volt Vizondolálása sokkal szebb, jobb és könyeb- 
megelégedve, akkor használjon Kemény ben elkészíthető lesz, ha Kemény féle világ
féle Darling tortós ondoláló vizet. hirű Darling vizondoláló fixatuert használ.

KERESSE FEL RENDELÉSÉVEL

K E M É N Y  J Ó Z S E F ,  B A J A
fodrász kellékeket gyártó specialistát.

Lerakatok: Budapesten, Szász Dezső, Bérkocsis ucca.
Szegeden, Dudás Sándor, Tisza Lajos krt

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a
Lelkiismeretes fodrász borotválás |

előtt beretváját I ^ ^ o O I O F I i l I T l c I l  fertőtleníti.
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a

Si l ber  Leó
Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

fodrászati cikk nagykereskedő_____
Budapest, VI., Király-ucca 14. L em.

Ön az üzletében előforduló szükséges cikkek összességét
megkaphatja.

hajfestékem és haj kereskedésem 
K ö z é p e u r ó p  á r a  k i t e r j e d .

Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. — Hitelképes egyéneknek a legmesz- 
szebbmenö konditiót nyújtom. — Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. 
tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok, hajszárító-búrák, asztali felszerelések, Herkules és Marcell ondoláló 
vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötök, illatszerek, pipere cikkek a

legnagyobb választékban kaphatók.
Személyes, vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

Keressen fe l minél előbb!
Ezen szaklap előfizetőinek készpénz vásárlásnál 3 százalék engedmény.

Árpád-nyomda, Szeged. Nyomdáért felel Szittner János.
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