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Ha jól és garantáltan akar tartós ondolálást készí
teni akkor vegye meg a technika vívmány csodáját
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le p ő  jó  é s  e g y s z e r ű  b e ls ő  fű té s e s  g é p e t  K O NSTRU ÁLT, a m e ly  
U N I V E R S  n év  a latt jö n  fo r g a lo m b a . —  N y o lc  fű tő te s tte l  
e g é s z  g a rn itú ra  á ra  120 P e n g ő . —  K érjen  á ra já n la to t

Kemény Józseftől  Baja
Fodrász kellékeket gyártó specialistától.

LERAKAT: Szász Dezső Budapest, Bérkocsis-u.
r:-:"=rrr=r: Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút 19.
.............. .. Eichhorn Géza Pécs, Rákóczi-út 40/1.

Ha jó munkát akar biztosítani vendégeinek, akkor K É M É N  Y-féle készítményeket használjon !

Tartósnál -  Darling erősen bodorító tartósvizet. Vízondolálásnál. -  Curling vízondoláló fixatört.
Á r e g ^ inEŰrópában 'közkedveltté vált árúk

Tiger borotva 

Tiger olló
Juwel hajvágó gép nélkül 

nincs
k i f ogá s t a l a n  kiszolgálás

Á „Figaró"
csukás ondoláló vasak 
vezetnek !

Ezen újszerű vasak több évek tapasztalatai alap
ján készülnek, melyekkel a legtökéletesebb 

mély hullámokat lehet elkészíteni. A va
sakért a gyár szavatosságot vállal. 

Kapható B C D. vastagságok
ban, minden fodrászati cikk 

kereskedőnél.
PÁRJA 8 '— pengő.

Mindenki tudja,
hogy 1937. évi legmodernebb úri és női

berendezések, felszerelések, motorosbürák, dauergépek

R ó t t m a n n  Á r m i n
cégnél. — Bpest, VI., Teréz-krt.29. (udvarban). — Telefon: 1-155-60.
az összes illatszerek, kozmetikai cikkek,; acélárúk, valamint az összes folyékony és POR

HAJFESTÉKEK olcsón k a p h a t ó k
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Oh&gnfyítt ah évi Ukolátn
(l-sö közlemény.)

Megkezdjük lapunkon keresztül is szakelőadásain
kat, hogy ezen előadás sorozatokkal, — melyek képek
kel illusztrálva lesznek — próbáljuk rábírni igen tisztelt 
kartársainkat arra, hogy a legmagasabb szaktudás mel
lett az egységes és jó kiszolgálásokat úgy a vendégeik
nek, mint önönmaguknak biztosíthassák.

Legelőszőr is megállapíthatjuk azt, hogy nem könnyű 
mesterség a fodrászipar. Az orvosi mesterséggel együtt 
a többi mesterség fölé emelkedik és pedig azért, mert 
élő lényen dolgozik. Nem túlozunk, ha azt írjuk, hogy 
a fodrász iparos szaktudása kell, hogy párosuljon a 
szobrász és festő művészettel is.

Ezen állításainkat kellően bizonyé.ja úgy a jelen 
idő, mint a múltból a nagy történelem. Csak azok ve
szik észre a fodrásziparnak magasan ívelő tudományos 
értékét, kik az iparhoz tartozó szakágazatokat figyelme
sen tanulmányozzák. A múlt számunknak „a mester-vizsga 
anyagát kérdésekben feltáró" mellékletének 196 pontja 
juttatja eszünkbe azt, hogy a fodrászipar van olyan ne
héz és tudást követelő, mint bármelyik más szakma, 
sőt a fodrásziparnak olyan bő kiterjedése van, hogy 
annak minden ágazatát kitanulni szinte lehetetlen. Le
hetetlen már esak azért is, mert a fodrásziparnak van 
olyan történelme, van olyan művészi, üzleti és intelligen
ciát követelő része, mely a sok embertársával való bánás 
módnak a tudását követeli meg; van továbbá olyan pi
pere és illatszereket felölelő részre, amelyet nemcsak a 
gyártás, hanem főrészt abból a szempontból kell ismerni,

hogy [miképpen, milyen formák és összetételek szerint kt f  
azokat az emberiség javára felhasználni stb.

Kedves Fodrász Testvéreim 1 A fentiekről fogunk 
nektek ezen lap hasábjain keresztül előadásokat tartani. 
Jelen alanti sorainkkal elkezdjük s csak halálunk után 
fogjuk befejezni, hiszen úgy az előadásunk anyaga, mint 
a szakmánk tudományt követelése kifogyhatatlan. Egyre 
mindenesetre felhívom kartársaim figyelmét, tudniillik 
arra, hogy ezen előadásainknak megtartása, képekkel és 
ábrákkal illusztrált terjedelme, nemkülönben értéke attól 
fog függni, hogy ki hogyan és mennyivel támogatja és 
járul anyagiakban hozzá a kultúrmünek az előállítá
sához.

Tekintve a fodrásziparosok nagytöbbségének szak
tudás hiányosságát, előadásainkat nem az ősember tör
ténelmétől kezdjük, hanem a jelen időnek legelemibb 
követelményeivel: a hajvágással illetve a frizurák alap
készítéseivel. Itt viszont e helyen azt jegyezzük meg, 
hogy az előadásaink a fodrásziparosoknak csak úgy fog- 
kellő értéket nyújtani, ha annak minden folytatólagosan 
következő része a birtokukban lesz, mivel az előadá
sainkban hivatkozások fognak történni sokszor a már 
megjelent ábrákra, amelyekkel előadás sorozatainkat le
vezetjük. Éppen ezért hogy minden megjelenő lap i él- 
dány birtokába jusson mindenkinek, siessen előfizetni 
a lapra, s gyűjtse össze, mert csak így fog szán ára 
egészet és értéket képviselni.

áBEE
■■ 1 i, Aki nem tart lépést az önfejlesztés és önképzésbenfijlpiI Jjr v e lü n k , az, a z  ip a r á b a n  e lm a r a d .SIIIIII
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I. rész. A fej alapjáról — a fazonokról, a helyes 
illetve helytelen hajvágásokról, valamint a haj 

hullámosításáról.

Először is a normá
lis fejnek a körzetét 
mutatjuk be a No. 1-es 
ábra szerint. A szag
gatott 8.-al jelzett kör
vonal jelzi a normá
lis koponya formáját, 
melyre a modern és 
ízléssel bíró fodrásznak 
feltétlen figyelmet kell 
fordítani és a hajvá
gással úgy formálni rá 
a hajat, hogy az a haj 
úgy a fej körvonalának, 
mint a kiválasztott és 
az egyén egyéniségé
hez illő frizurának 100 
százalékban megfelel
jen. Nem szabad a haj
vágás után a 9 és 10-es 

körvonalon kívül eső részen hajtömeget hagyni. — Az 
5, 6 és 7-es vonalak viszont a tilosat, illetve a hajkör
zet formáját elrontó jelzőit ábrázolja. Aki a 9 és 10-es 
vonalon belül operál az ollójával vagy a hajvágó gép
pel, az csonkítást végez és a jó szakérzéket csúfolja 
meg. Tehát ezeket figyelembe kell venni és igen nagy 
gondot kell fordítani reá.

Ha pedig egy olyan fejjel van dolgunk, mely a 
normális körzettől eltér, illetve keskeny, szögletes, vagy 
két kiálló nyakcsigolya domborulat (konty) van, akkor 
ez esetben azokat a kiálló domborulatokat úgy kell for
málni, hogy a kiálló részt a lehetőségig (nem kopaszra) 
vágni és ahhoz igazodva iránykörzet pontnak az ala
csonyabb részeket a hajvastagság ráhagyásával pótolni 
úgyannyira, hogy a szimmetrikus körzetet megkapjuk.

Ugyanezen ábrán mutatjuk be a női hajvágások
nál a nyakon készítendő fazonokat. A nyíllal jelzett 1. 
szám a kerekre vágott; a 2-es a gömbölyűt, a 3-as az 
ovális, a 4-es viszont a szív alakú spiccre vágott fazont 
mutatja.

Rátérünk a N. 2-es ábrával illusz
trált „Baby“ fejre, amely a fodrász íz
léstelenségét, nem szakérzékét tárja 
elénk. A hajat ugyanis annyira levágja, 
hogy a nyakcsiga is kilátszik, holott a 
jó ízlés keretén belül nincs megengedve 
rövidebbre levágni a hajat, mint a pon
tokkal megjelölt vonal.

A No. 3-as ábra szintén egy 
„Béby“ frizurát tár elénk, amelyben 
nincsen más szakmunka, csak az, 
hogy borbélyosan nyíl egyenest van 
körülvágva. Ha azonban a vendég 
egy ilyen hajvágó fodrász termét el
hagyja, a frizuráról már rögtön nyúl
nak is egyes copf részek illetve szá
lak külön-külön rendezetlen formák
ban, amely bizony egy modern fodrász szemét sérti. 
Ezen fazon hajvágást csak úgy szabad elvégezni, hogy 
előbb a No. 9—10 és 11-es ábrák szerint mcgritkftjuk 
frufrutól kezdve az egész fej körül a hajat és csak az
után vágjuk körül. Ugyanis ezen művelet után a lógó 
szálak leesnek és a fej megkapja a No. 3-as ábrák fel
tüntetett ponlozás szerinti formát.

A No. 4, 5 és 6-os ábrákkal 
bemutatjuk, hogy hogyan szabad 
illetve nem szabad egy első haj
vágást végeznünk. A helytelen haj
vágást a No. 5-ös ábra mutatja, 
amelyből bármennyire is van az 
nyílegyenest körülvágva, modern 
frizurát abból készíteni nem lehet. 
De amellett nemhogy, nem szép, 
hanem egyenest csúnya is és hát

rányai azonosok a No. 3-as ábránál említettekkel. — 
Rendbehozását is csak a No. 3-as ábrán található pon
tozási vonal szerint, a No. 9, 10 és 11-es ábrák sze
rinti ritkítással lehet némileg eszközölni.

A No. 4-es ábra szerinti hosszú hajat csak olyan 
rövidre lehet levágni, amint azt a No. 6-os ábra mu
tatja. Ezen hosszúságú hajból azután a No. 9, 10 és 
1 l'-es ábra szerinti ritkítással bármilyen modern frizu
rának megfelelő fazont lehet vágni.

Az előadásunkban itt rá kell még térnünk a hely
telen munkák tárgyalásánál a férfi hajvágásra is ame
lyeknél szintén a legnagyobb ízléstelenségre és szakér
zék hiányra mutatunk rá a No. 7 és a No. 8-as áb
rákkal.

Rá kell csak tekinteni a No. 7-es ábrára, mind
járt láthatja a szakember, hogy micsoda ízléstelenségről 
és szakérzék hiányról tanúskodik a forma. A fejtetőn 
szabadjára nőve a tömegbe burkolódzott hajtömeg. A 
fül körül kivésve állnak ki a nagy fülek. — Ezen le- 
kopaszított fazon vágás olyan ízléstelen és csúnya, hogy 
arra itt kifejező szavakat nem is találhatunk. Annyit 
azonban megírhatunk, hogy az ilyen frizurákról ismer
jük fel a banditákat.

Ezen frizurán csak úgy '-glthetünk, ha a No. 7-es 
ábra szerint a fül kö
rül kipontozott vona
lig a hajat megnövesz
tenénk és a fejtetőn lévő 
hajtömeget kiritkíta
nánk a No. 7/a. ábra 
szerint. — A No. 7-es 
ábrán látható fehér kör 
mutatja a meg nem 
engedett hajtömeget il
letve a levágni való 
hajat. Azután gyenge 
fűtéssel 10—15 csava
rással tartós ondolálást 
végeznénk, utána pedig 
a No. 14-es ábra sze
rint vfzondolálást alkal
maznánk, mely műve
letet elvégzése után ki
bontakozna a jó ízlés, 
a szakérzés.
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De még be kell mutatnunk egy más forma sze
rinti fejet is, No. 8-as ábra szerintit, amellyel igen gyak
ran találkozunk.

Ez a modell egy igen szép modern fej, a borbély 
azonban, aki a gépjének nagy teljesítményére esküszik, 
nem bírt eltérni a megrögzött körül gépelési szokásától 
és körül csonkította, illetve a frizurának alapjától fosz
totta meg a fejet, mely által a fejtetőn hagyott kiritkí- 
tatlan hajtömeg mindig leesik a fülre. Ez által nemcsak, 
hogy el van a fej csúfítva, hanem ennek viselése való
sággal kellemetlen. Az illető egyénnek a keze mindig 
arra áll, hogy fel emelje a széthulló haj tömeget. Ha 
pedig a kezével nem bír már eleget tenni, a fejét do
bálja éppen úgy, mint a ló, amikor legyes. — Az ilyen 
szép fejeket a következő hajvágással kell ellátni. A 3-as 
géppel csak a nyakban a fülnél látható szaggatott vo
nalig szabad felgépelni, azután ollóval folytatni és a 
fül körül csak annyira levágni a hajat, hogy a fejbőr 
ne világítson ki. — A fejtetőn lévő sűrű hajtömeget 
pedig kiritkítva, a No. 9, 10 és 11-es ábrákon látható 
fogásokkal, a No. 8 . ábrán látható pontokkal jelzett fej 
körzet szerint megkapjuk azt a gömbölyüséget, amelyet 
a pontozott körzet mutat. — így elkészített hajvágás 
után, bármilyen frizurát tudunk nyújtani. — A No. 8-as 
ábrán látható fekete körzet, a hiányos, illetve túl tömött 
és széthullott részt mutatja.

Hogyan kell ma női hajat vágni ?
A mai női frizura divatot, hogyan tudjuk jól tartós 

ondolálással, vízzel és vassal divat szerint fésülni ? A 
következőképpen kell hajat vágni. — A fül közepétől a

fejtetőn lévő csillagon ke
resztül a másik fül közepéig 
a No 9, 10 és 11-es ábrák 
szerint elválasztjuk a hajat; 

-'A a hátulsó részét lefelé, fej- 
tetőn lévő hajat pedig két ol
dalra lefésüljük; a hátulsó 
részét a jobb fülnél kezdve 
a No. 9-es ábrán látható 
kezdéssel, a No. 10. és a 

No. 11-es ábrán látható fogásokkal az egész hajat kellő 
rövidségre ritkítva levágjuk és pedig 
úgy, hogy az összes a fején lévő haj 
végei a No. 13-as ábrának megfeleljen.
— Ha a hölgy a legmodernebb, fel
csigázott (rolnis) frizurát kívánja és a 
haj a ritkítás után még a haj durva

ságáról ta
núskodik,ak
kor a hajat 
levizesftjük,
és a No. 12-es ábra szerint 
tincsenként a hajat borotvá
val megfaragjuk (hegyesít
jük) ; mely művelet után a 
haj engedelmeskedik az apró 
csiga, illetve rolnizásnak.

II. rész. A vasondolálásról.
Az ondolálás a természetes hullámok utánzata. A 

hölgyek már régen bámulattal adóztak annak a haj
nak, mely természettől fogva hullámos vagy göndör 
volt.

Ók ösztönözték a fodrászokat arra, hogy próbálják 
meg utánozni a hullámokat. Ez rövidesen be is követ
kezett. Nem akarunk erre most jobban rátérni, hiszen 
a mi célunk mindent megmagyarázni, röviden, de ért
hetően. Tény az, hogy a mai vasondolálás alapját a 
francia származású Marcell nevű fodrász vezette be. A 
Marcell vas két részből áll. Egy homorú és egy tömör 
gömbölyű részből. E két rész összecsukása által kelet
kezik egy él, mely a hullámnak egyik részét képezi. 
Alább közlünk egy pár ábrát, hogy mindent világosan 
megérthessünk.

Az első ábrán látható 
egy hullám résznek a ke
resztmetszete. Mint min
den hullámnak úgy ennek 
is van hullám-hegye (ez 
az él) és hullám-völgye. 
Hullámnak hívjuk azt a 
részét a hajnak, mely a 
hullám éltől a másikig

terjed.
A két hullám él közt 

van a hullám völgy. Ezek 
alkotják magát a hullá
mot. Szerintem célszerű 
ondolálás előtt a hajat 
megmosni, mert egyrészt 
könnyebb megondolálni, 
másrészt haszonnal is jár.
Szárítás előtt tessék a kí
vánt választékot megcsinálni, mert így sokkal simábban 
fekszik a haj.

Ezek mind olyon cse
kélységek, amelyeket igen 
sokan figyelmen kívül 
hagvnak. P^dm ezek az 
apró nagyban
megkönnyítik a frizura 
elkészítését. Most követ
kezik a haj becsava
rása.

A választék egyik oldalán egy 2 cm-nyi vastag 
és 6—7 cm. széles passét választunk le, azt kifésülve 
a végét felcsavarjuk. Igen fontos, hogy a hajat a leg
végéről csavarjuk fel (5. ábra). Mert, ha a 4-es ábra
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szerint csavarunk, amint láthatjuk az eredményt, rossz. 
A csavarásról megoszlanak a vélemények. Egyesek arra 
esküsznek, ha a csavarás erős, mások megint megelég

szenek a haj végének be- 
| hajlításával. Erről már sok 
vita folyt és én csak 
annyit mondhatok, hogy 
mindkét félnek igaza van. 
Egy dolog azonban bizo
nyos. A csavarás erőssé
ge az ondolálás szépsé
gének rovására megy. Ez

más szóval annyit je-I 
lent, hogyha erősen \ 
csavarjuk fel a hajat, ' 
akkor a frizura lesz Á 
szebb — Ez tehát tel- I  
jesen a vendégtől függ. 
Folytassuk most a csa
varást ; a hajtincseket 
kifésülve felcsavarjuk, 
egyiket a másik után

A  DOBOZBAN 3 ADAG FESTEK ARA P. 2 A O  mindenütt kapható
a 7 gyenge, illetve a No. 8 ábra az erős csavarás szerint.

Ha a csavarással készen vagyunk, elkezdhetjük az 
ondolálást. Egyenlőre a csavaráson kívül most még a 
hullám vezetést mutatjuk be a 9-es ábra szerint, s itt

kérjük a kezdőket gya- 
korolgassák az itt le
írtakat a bemutatott 
ábrák szerint. Folyta
tása következik. A fenn- 
ti cikkeket szerkesz
tették és rajzolták: 
Wittman Leó, Taxner 

N. (Budapest, Pessl cég), Pintér János és Dudás 
Sándor (Szeged).

Kérelem valamennyi fodrász Kartárshoz!!!____
A szerkesztőségünk kéri az igen  tisztelt fodrász iparos m estereket, segédeket és a j 

I tanoncaikat, hogy a szaklapot adják oda egym ásnak tanulm ányozás végett. Akinek
pedig módjában áll, az fizessen  elő. E lőször azért, mert aki 1937, október hó 31-éig  
előfizet a lapra, annak m ég a régi árban P 3‘60-ban szám íttatik az évi e lőfizetés. Má- I 
sodszor, mert a szerkesztőség  tervbe vette a legszü k ségesebb  oktatáson kívül a törté
nelmi frizurák ism ertetését az ősidőktől napjainkig, a hajfestés, a tartós ondolálás, a 
színházi fodrászat, (m aszkirozás) a pedikűr, a manikűr, a te ljes kozmetika, az illatszerek  
előállítása, a kereskedés stb.-nek a b evezetését több ezer kép és ábra illusztrálásával, 
nemkülönben bel- és  külföldi szaktekintélyek irányításával. Harmadszor, mert lapot 
ezentúl csak az kap, ki arra előfizet, már ped ig az előadások folytató lagossága  és 
egym ásra utalása következtében teljes eg észet és értéket csak úgy képviselhet bárki 1 

I  szám ára az előadás sorozatok, ha azok hiány nélkül a birtokában vannak. N egyedszer
végül azért, mert a szerkesztőségnek  a papír drágulás és egyébb  adm inisztrációs és 3  

l előállítási költségek több ezer pengőt em észtenek fel, tehát pénzre szüksége van, hogy B
a beígért és minden fodrász szám ára é rtékes kötelezettségét te ljesíth esse . — F izessen  § 
elő tehát minden fodrász iparos szaklapjára, hogy a szép  terv a m egvalósulás stád i
um ába juthasson és ne szenvedjen m eghiúsulást esetleg .

Előfizetni lehet postán 3 fillérért vásárolt csekklapon. A 4.190 szám m al ellátni és  
díjtalanul lehet pénzt feladni. — De lehet előfizetn i, illetve hirdetni levélb élyeg  be
küldésével is. Példányszám onkénti vételnél egyes szám  ára 1 Pengő.

(Szerk.)

iiinmiiuiiiiinyiniuiiiH»»Mimuiuiiiuiu»i«u»miunMiiiuiuiiM«mHuiniiiiiiiuniimiiiiiniinmiiminiinniniimiiiiiiiinnnii

Beszélni valónk van önnel, ezért várjuk
és reméljük nem hiába
Ha itt  lesz Budapesten, látogasson meg bennünket 
a legjobban felszerelt legolcsóbb szaküzletet.
Régi cég a régi helyen

Á n g y á n  kft. VII. R á k ó c z i  út 40.
Corvin árúházzal szemben.
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Intrikák a szépségápoló szakiparosok ellen,
amelyeknek a fogyasztó közönség lesz az áldozata

A „ne - te, majd én" szellemek érvényesülése és alkalmazása indítják foszlásnak
a szakmák közötti szolidaritást.

. . . .  I a JOK szívvel és sajnálkozással rabolom  cl úgy az 
idomét mini a lap hasábjai az alanti sorokkal, de a 
bárányka türelemmel rendelkező fodrász és kozm e
tikus iparos társaim  nevében kénytelen vagyok ezt 
meglenni, liO|gy e sorokkal mérséklésre biztassam azo- 
kat, kik az évezredes m últtal rendelkező, becsületes 
fodrusziparl a helyes útjáról Télre akarják  lökni és 
a helyes haladás irányáról a mellékvágányra terelni.

Megértést és méltánylást kérünk azoktól, kiket 
úgy a jelenben, mint a múltban a 21.000/1030. K. K. 
M. szánni rendelet olyan harci paripára ültetett, mely- 
lvcl leliporhalják az élei gyakorlati törvényein belül 
működőket. ; 1 | ' i i i ( |

Méltánylásokért esedezünk, de ugyanakkor tilta
kozásunknak is kifejezést adunk akkor, am ikor a 
szent igazságok és a gyakorlati törvények m ellett mi 
fodrásziparosok a becsületes nudliinkra támaszkodva 
védekezni kívánunk.

Múltúnk a becsület. Nctn vétettünk mi senki ellen 
sem »látom tói -vaku I ásig« dolgoztunk éhbérért, csak 
azcrl. hogy az em berek Istentől nyert szépségét, 
ápoljuk. ' 1 1 1 i

évezredek óla foglalkoztunk olyan szépségápoló 
szerek gyárfásával és azok áruba bocsájtásával, am e
lyek a pór ucptől felfelé a fejedelmi családokig köz
szeretetben álltak, — anélkül, hogy azok használati
tól valami egészségügyi bajok szárm aztak volna. Leg
alább is nem szárm azott iöbb, m int azóta, am ióta a 
szépségápolást cs az ahhoz szükséges szereket egy uj 
foglalkozási ágnak biztosították.

Tiltakoznunk kell a 21.000/1930. K. K. M. számú 
rendelet ellen is, m ert nem egyezik a gyakorlati élei 
követelményeivel. Lehelollon állapotot terem t az a 
paragrafusa, amely úgy rendelkezik, liogy a fodrász- 
iparos nem szerezheti be közvetlen, illetve nem tart
hat raktáron olyan anyagokat, amelyek közvetlen az 
iparának folytatásához szükségesek; pl. henna levél, 
hydrogén liyperoxid és egyéb hajfestő anyagokat, va
lam int kim ért krém eket, olajokat, slb.

1 illakoznunk kell az ellen is, hogy a gyógyszeré
szek és droguisták a nevezett törvény értelm ében a 
leírt és vázolt anyagokat a szakm ájuk részére k isajá
títsák. — Tiltakoznunk kell az ellen is, hogy a jogi 
törvény védelme alatt a gyakorlati törvényt és a fod- 
rázsiparhoz larlozó szakágazatokat megcsufolják azzal 
az egyoldalii szabadsággal, hogy a gyógyszerész és 
droguisla üzleteknek szabad legyen kiszolgálni olyan 
anyagokat, amelyekkel a fodrásziparos m unkaköre 
mcgcsufolva van. Például a gyógyszerészek és dro- 
guislák kiszolgálnak privátok részére hydrogént, haj- 
ncgenálorokat és olyan saját készítésű kénes vizeket, 
amelyektől a fogyasztó olyan idegen hajszíneket kap, 
amelyek egyaránt megcsúfolásul szolgálnak úgy az

egyénnek, m int a fodrásziparnak. Ezek a Káros anya
gok azok, amelyek az emiitetten kívül még abba a 
nehéz helyzetbe is hozzák a fodrásziparost, hogy egy 
ilyen elrontott hajszínnél adódik elő az az eset, hogy 
a fodrásziparos nem képes kellő szakm unkát kifej
teni, sőt sok esetben — a tartós ondolálás, avagy a  haj 
további festésénél úgy félre vezeti, hogy bizony a' 
folylalása a bíróságoknál van.
, T iltakozunk az ellen is, hogy dió-olaj névvel h a j
olajat nem szolgáltathatunk ki, m ert h a  az a név 
ham is az egyiknél, ham isnak kell lenni a másiknál 
is, mivel a forgalomban lévő bajolajak1 egyike sem 
dió-olaj. T ehát a név használata ham is azoknál is, 
kiket a törvény kíván védeni.

Itt üzenjük mqg! a magyar droguista testületnek 
a hozzánk intézett azon felhívásukra,«hogy ne á ru 
sítsunk1 olyan árut, amclycl a rendelet eltilt a fodrász 
ipart űzőktől illetve az illatszertáráktól* — azt, hogy 
mi am ennyire a gyakorlati élet megengedi, betartjuk 
a rendeletét, de h a  véletlen átlépnénk és abból anyagi 
károsodás, baj érne bennünket, az esetben mi is meg
vizsgáltatjuk majd a dió-olajat és egyéb hajfestő, illet
ve szépítő szereket, amelyeket a nevezett testület a 
törvény védelme alatt kiszolgáltat, hogy azok analí
zise vájjon mcgfelcl-e a gyakorlati névnek és a  tö r
vényes rendelkezéseknek. Mert ha  nem, akkor a bá
rány türelm ünk majd átváltozik a »ne-le, m ajd én« 
szellemben és akkor mi is harcot hirdetünk s kibő- 
vitjük1 az évek óta tarló  koncon verekedő gyógysze
részek, droguisták és illatszerészek által űzött hálátlan  
hátbatám adást.

Most pedig záradékul még le közlöm »Az Illat- 
szerész« szaklap 1937. év XVII. évfolyam augusztus liő 
1 féu m egjeleni 12. számában közölt azon cikket, 
amelyből az tűnik ki, hogy egy képesített ipar föld 
helyezik a kereskedelmet, amelynek1 nem kell más 
szaktudás, m int csak a hangzatos reklám ok után a 
vevőknek az á ru t becsomagolni. — Lásd az aláhuzot- 
lakat és kövér betűkkel kinyom ott sorokat az alanti 
cikkből, amelyet itt c helyen szószerint közlünk.

(Dudás).

»Illalszcrészek egymás közölt.
(Nevezzük őket A-n"ak és B-nek.)
A. : Mondja kollégám, ott volt a legutóbbi é rte 

kezleten?
B. : Sajnos nem mehettem el.
A.: Pedig bizonyára érdekelte volna, am iről b e 

szélgettünk. Megint a szakm a régi sérelm eiről volt szó. 
Arról, hogy cikkeink egymásután »clvándorolnak«. Az 
egyiket a fűszeres viszi el, a m ásikat a fcstékes^és igy 
tovább. Apad a cikkek száma, de fogy a vevőkör is. 
Nagyon sok vevőt hódítottak el tőlünk a kozmetikai

Eladó tükör asztal 5 darab, 2 drb. manikűr asztal, 1 nyolcszögletű középasztal, 7 drb párnázott fotel 
szék, 4 kis karos szék, 5 drb kis hokedli, 1 pénztár, 3 drb. válaszfal, 1 drb. fogas, 1 drb 7 ágú 
hajszárító búra, 1 drb. A.E.Q. hajszárítógép, 1 Föhn szárítógép, 1 drb 12 csavarással Wiena tar

tós gép. Az összes felsorolt cikk ára 500 pengő. Megtekinthető a szerkesztőségünknél. Szeged, Tisza L. krt. 19,
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szalonok is. ami még napról nap ra  fokozódik. Ezen 
pedig lehetne segiteni.

11.: Hogyan?
A.: Ha egy közism ert gyár oly szépségápoló so ro 

zatot hozna forgalomba, am ellyel az arc és szépség- 
ápolási otthon kényelmesen el lehelne végezni. — 
Ugyanis kozmetikai cikk forgalm unkat erősen befo
lyásolja, hogy a hölgyek rendszertelenül vásárolnak. 
Hol ezt. hol am azt veszik. Egyszer egy barátnői ta 
nács, m ásszor rokoni vélemény alapján.

11.: Miért hiba ez? Legalább mindent végig pró
bálnak egyszer!

A. : Hacsak erről volna sző. rendben is lenne, de 
ezen a módon nem tudják összehangolni a rendsze
resen használt szereket és így nem végezhetnek ren d 
szeres és eredm ényes arcápolást.

B . : Miért? Mi a rendszeres arcápolás főkelléke?
A.: Hogy valamennyi kozmetikai szer lehetőleg

egy gyár készítménye Tegyen!
11.: Miért fontos ez?
A.: Mert h a  valam ennyi cikk egy gyárból kerül 

ki, úgy ezek a sjze.rck tökéletesen kiegészítik egymást: 
a különböző készítm ények harm onikus egészet a lko t
nak, amelyek együttesen védik, ápolják és fokozzák 
az arc szépségét.

II : Tud valami prak tikus megoldást, kedves ko l
légám ?

A.: l'in tudnék egyet. A napokban ugyanis több 
folyóiratban nagyszerű h irdetést láttam  a Hudnut 
szépségápoló készletről, amelyről ma m ár nagyon 
sokan tudják, hogy öt olyan kozmetikái szert tártál 
máz, amelyek harm onikusan kiegészítik egymást és 
tökéletes szépségápolást tesznek lehetővé házilag. Ez a 
készlet 3 féle tubusos arcápoló krém et (tisztító és le 
mosókrém, nappali krém  és éjjeli zsíros krém), to 
vábbá egy üveg Skin Tonic & F reshener arctoniku- 
m ot és egy doboz púdert tartalm az. Az elegánsan és 
finom an kivitelezett készlethez népszerű tájékoztatót 
mellékelnek, amely pontosan megmagyarázza, hogy 
m iképpen végezhetők el a kezelések házilag. A kész
let alkalmazásával minden nő a drága kozmetikai sza
lonok igénybevétele nélkül otthon kényelmesen ápol
hatja szépségéi. Ez pedig annyit jeleni, hogy a pénz 
a kozmetikai szatén helyeit hozzánk kerül, Imi min-

BUDAPEST ŰSZI VÁSÁRÁNAK SZENZÁCIÓJA
Nincs többé méreg, nincs 

többé vesződség, meg van 
oldva a tökéletes olajszóró 
O. A. G., mindent szór, o I a- 
j a t, k ö l n i t ,  1 a c k o t, ki
cserélhető üveggel, pillanat 
alatt kivehető és betehető, 
magas tartójánál fogva köny- 
nyen kezelhető és nem rom
lik.

3 évi jótállással 
á ra  10 P.

Vidék részére egyedárústtó

DUDÁS SÁNDOR
fodrászcikk kereskedő. 

Szeged, Tisza Lajos krt. 19. 
TELEFON: 22—11.

Budapest területére 
Horváth Albert 

József-kónit 9.

(lenkinek ezl adjuk el! A készlet olcsó, mindössze 7.70 
pengő az ára és amellett tisztességes, polgári hasz
not biztosit.

B.: Igaza van! Üzletemben erőteljesen propagá
lom m ajd ezt a pom pás újdonságot! Belátom, m ost 
tényleg fontos, hogy ezt a k itűnő alkalm at k ihasznál
juk  a kozm etikai szalonok állal elhódított vevők visz- 
szaszerzésérc.

A.: Meg vagyok győződve, hogy az elm aradt vevők 
visszahódilása sikerülni fog, ha a készlet alkalmazá- 
sávaf való házikezelési erősen propagáljuk. A nők h á 
lásak is lesznek, mivel a kis szalonok ism eretlen cik
kei helyeit világhírű készítm ényt ajánlunk és inéig 
hozzá lényegesen olcsóbban; egy ilyen készlet ugyanis 
nem egy, hanem  nagyon sokszori kezelésre elegendő'.

T is z t e l t  F o d r á s z  T e s t v é r e im
Kár, hogy nem volt minden fodrász augusztus hó 26-án 

az Iparlestülelben ,,egy biztos út az igen aláhanyatlott fodrász 
iparunk megújhodása" címmel megtartott előadásomon. Leírom 
és gondolkodás tárgyává teszem főbb pontjait most utólag is a 
legrövidebb formában azok részére, akik nem halhalták vagy 
nem értették meg, hogy tulajdonképen mit is akartam a jelzett 
előadásom alkalmával az elkeseredett fodrász iparosok vigaszta
lására mondani, — illetve, hogyan lehetne a biztos harmóniát, 
az egyenlőséget megteremteni a szaktudásban elmaradt, elsat- 
nyult, lerongyolódott fodrászmesteri és a segédi kar között ; 
végre, hogy úgy a mestereknek, mint a segédeknek egyaránt 
megadassák a becsületes, odaadó, Istenfélő munkásságuk jutalma 
aszerinl, hogy miképpen van a lelki berendezéseik megalkotva. 
Igaz, hogy ezt a kényes ügyet teljesen megmagyarázni ilyen kis 
helyen, ami itt rendelkezésemre áll, lehetetlenség ; nem két órás 
és nem pársoros fejlegetés szükséges ahhoz, hogy megértessem 
fodrász társaimmal, hogy elgondolásaim, javaslataim törvénvesf- 
tése után megszabadulhatnának a minden kötelezettségüknek 
elegei tévő fodrász mesterek és segédek azon álfodrászoktól, 
kik különféle formában és furfangos fifikával bújnak ki a reájuk 
háruló kötelesség teljesítések alól, mellyel sajnos előbb-utóbb 
a teljes tönkremenését szorgalmazzák majd az egykor oly szépen 
virágzó fodrász iparunknak I

Tisztelt fodrász testvéreim I Ne higyje senki sem, hogy 
ezt az ismeretes és rohamos tempóban előre törő hanyatlást 
meglehet oldani az érvényben lévő rendeletekkel és a tervezett 
csekély minimális heti fizetésekkel! Sokkal célszerűbb lenne, ha 
az alábbi javaslatom válna egyetemessé, mert ezáltal nemcsak 
fokoznánk a segédi kar ambícióját, de lehetővé is tennénk a 
több jövedelem elérésével a jobb megélhetéséi is. A sok esetben 
nem méltányosan megállapított csekély fizetés megszűnésével rá 
kényszerülne a segédi kar arra, hogy az ameríkázás helyeit több 
kitermelést produkáljon, ha megélhetését biztosítani óhajtja 
Erre vonatkozó javaslatom az a lább i:

Kiszolgálási Segédet meg-
ár illető rész

P fiit. P fiit.
Beretválás 20 _ 07
Hajstuccolás — 50 __ 17
Fejberetválás — 50 _ 17
Hajvágás kopaszra — 40 _ 14
(iyermekfrizura — 40 _ 14
Gyermek kopasz hajvágás — 30 _ 10
Férfi dauer 4 00 1
Férfi hajfestés 4 00 1
Vasondolálás _ 40 14
Vtzondolálás _ 20-50 17
Fejmosások — 30-50 _ 10
Manikűr — 60 _ 20
Pedikűr v. tyúkszemvágás — 60 _ 20
Női hajvágás — 50 _ 17
Női dauer 8 00 2 00
Női haifestés 8 00 1 00
Hajszőkttés szárítva — 40 16
Vtzondolálás —.80 — 80 _ 30
Szemöldök (vetés — 30 __ 10
Olaj pakolás

Borravaló nincs.
1 00 — 30

A hajmunkálatokat is ezen az alapon kellene dljjazni. 
Megjegyzem, hogy az itt fel nem tüntetett, de a szakmába vágó
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munkák elvégzése kőtelező minden dijjazás nélkül. És az isme
retes üzleti rendbentartást a legszigorúbban képzelem továbbra 
is betartani minden fodrásztársamtól. Fizetésemelésnek automa- 
tice akkor van helye, ha az itt lefektetett kiszolgálási árak ma
gasabbak. Pl. ha a borotválás 30 fillér, ott a segédnek 10 fillér 
jár vagy ha a dauer 10.— P, akkor ott 2.60 P jár az elvégző 
munkásnak stb., tehát minden további 10 fillérből 3 fillér illetve 
minden 1 pengőből 30 fillér fizetési többlet, tekintve hogy az 
ilyen magasabb árakért dolgozó üzletben nagyobb szaktudással 
is kell rendelkeznie a segédnek. A fizetésekre feltüntetett szak
ágazatoknál figyelembe vau véve a szükséges elvégzési idő is 
hogy nézeteltérések ne származhassanak.

Kedves fodrászmester és segéd társaim 1 Ezen fizetési ja
vaslatom mindenki magáévá teheti, miután mintegy igazi tükör, 
vissza tükrözi a becsületes, odaadó munkát, az igaz szaktudást stb.

De a legbiztosabb őre is lessz az árrombolók ellen, mert 
az illető mester urat megtanítja majd kalkulálni, hogy nem lehet 
10 filléres árból 7 fillért a segédnek fizetni vagy vagy 30 fillér
ből 30-at stb. Az iparjog nélkül dolgozó kontároknak nevezett 
fodrászokat is a megtérésre serkenti, mert ezen a fizetési ala
pon több keresethez jut, ha az üzletbe megy dolgozni, mint a 
házalásoknál. A kontároknak a megtérésre való kényszerítésében 
nagy részük lesz még az üzletben dolgozó segédekne is, mert 
nekik is érdekük lesz, hogy minél kevesebb legyen az említett 
kontár, mert akkor ők is több keresethez jutnak. Jó legyver lesz 
ezen rendszer a szakmánkban fennálló, de helyszűke miatt meg 
nem említett összes bajok kiküszöbölésére, amit a gyakorlatból 
vett tapasztalataim folytán már meg is állapítottam, úgv nekem, 
mint munkásaimnak ezen fizetési rendszer bevezetése óta jelen
tős hasznunk van.

Felajánlhatok a 48 órás munkahét bevezetésére is egy 
alkalmasan kiszámított munkarendet is, melyet a fentvázolt ár
táblázathoz hasonlóan szintén be lehetne vezetne a fodrász ipar
ban, erről azonban a legközelebbi számban fogok értekezni.

Most még meg kell említenem egyes sérelmeket, amelyek 
orvoslása égetően szüksége lenne. És pedig egyöntetűen kellene 
kérni az OTI. kulcs felére való leszállítását, vagy egyforma fix 
pontra való helyezését, a munkanélküli fodrásztársadalom érde
kében,, mely nemcsak nekünk, de az államnak is érdeke. Köz
érdek szerintem az adó kulcs megváltoztatás is a mai modern 
kornak megfelelően, hogy egves emberek ne bújhassanak ki 
különféle furfangokkal az adófizetés alól és ezáltal ne kelljen igv 
egy becsületes embernek 3 megfeledkezett polgár helyeit adót 
fizetni. Számításom szerint úgy az egyes iparos társamnak, mint 
az államnak sokkal nagyobb haszna lenne abból, ha az adó 
kulcsot egyformán szabnák meg minden fodrász vagy más ipa
rosra is egyaráht. Pl. ha egy városi fodrászra 20—25, falusi 
vagy tanyai fodrászra 1 5 -2 0  pengőt a hozzávaló járulékokkal 
együtt stb. A munkások után havonként számítódjék a kincstár- 
részesedés, mely azonban egy segéd után 1 P, egy tanonc után 
50 fillérnél magasabb ne lehessen. Ezen rendelkezéssel is igen 
sok munkanélküli ember társunk jutna munkához, mely nemzet- 
gazdasági szempontból igen fontos lenne. Olyan szigorral kell 
lene ezt törvényre emelni, hogy attól, aki bizonyos ideig elegei 
nem tenne kötelezettségének az iparjog is megvonható legyen, 
mert elgondolásom szerint egy nemzet csak akkor lehet nagy és 
gazdag, ha azt megfelelő komoly emberek alkotják és hazafiúi 
kötelességüknek tartják hazájukat ily módon is támogatni. Az 
ember aki ógy gondolkozik, hogy minek fizessek adót, hiszen 
úgy sincs mit elárverezni, az ne legyen az önálló iparos tábor 
tagja, mert az ilyen gondolkozású emberek a hazának a legter- 
hesebb elemei közé tartoznak, kiknek kiirtása minden becsüle
tes magyar embernek érdeke I

Végül arra kérem a velem együtt érző fadrásztársaimat, 
jelentsék be egv levelezőlapon csatlakozásukat javaslatomhoz, 
hogy érvényre juttatva minél előbb élvezhessük ennek a javait 
s megnyithassuk az utat az igen aláhanyatlott fodrász iparunk
nak a megújhódás felé.

Csurgó Ferenc
úri és hölgyfodrászmester 

SZEGED, Mátyás-király tér 18. sz

Ha önnek hajhálóra, 
bajuszkötőre puder- 
pufnikra van szükségé 
keresse fel 

GÁSPÁR LAJOST.
Budapest, Kertész-u 25.

Jegyzőkönyvi kivonat
1937. augusztus hó  16-án m egtartott békéscsabai 

fodrászok állal összehívott körzeti értekezletről.
Napirend előtt Halmai Gyula (Gyula) indítvá

nyozta, hogy a közös érdekeink megvédése és sérel
mek orvoslása érdekében megalakítani a Békésmegyei 
Fodrász szakosztályok körzeti képvisele'ét.

Indítványt egyhangúlag elfogadta az értekezlet 
az alábbiakban.

Békésmegyei Fodrász szakosztályok körzete, Bé
késcsaba székhellyel.
í Elnöke a m indenkori békéscsabai szak. oszt. e l
nök. Jelenleg: Schrőder Ferenc.

Ügyvezető elnök: Halmai Gyula (Gyula). Egyben 
az összes adminisztrációs ügyek intézője.

Társelnökök, a Békésmegyei Fodrász szakoszta 
ly o k  mindenkori elnökei? m iért is kérnénk tudatni a 
szakosztályi elnökök neveit és lakásait a további leve
lezés végett az ügyvezető elnökkel. (Halmai Gyula, 
Gyula). f

Célja.
Fontosabb rendeleieknek és törvényeknek a jog

erős életbelépése előtt egyöntetűen rám utatn i annak 
esetleges káros hatására, melyet csakis mi ism erhe
tünk gyakorlatban, annak esetleges megváltoztatását 
kérni az illetékes hatóságtól.

Sérelmeinket egyöntetűen ism ertetni és a rra  o r 
voslást kérni, m ert csak úgy lehet rem ényünk, haj 
szervezkedve vagyunk és nem szétforgácsoltán külön- 
külön esetleg ellentétesen beállított kérésekkel m o
lesztálni az illetékes hatóságokat, m ert az ilyen szét
forgácsolt kérések szülik a legrosszabbat.

Meghallgatni bárhonnan érkezett panaszokat ab 
ban lehetőség szerint eljárni.

Bővebb magyarázó ism erlelést kívánatra m eg
küldeni az Iparlörvénnvel cs a kibocsájtott m iniszteri 
rendelettel kapcsolatban.

Szorosabb kapcsolatot a szegedi Fodrász szak
osztállyal lés a Szegedén megjelenő Vidéki Fodrászok 
szaklapjának szerkeszt őségével, aki már többször 
(amijeiéi adta. hogy mindég önzetlenül a vidéki Fod
rászokat támogatja és további szolgálatát bármikor 
felajánlja. A szorosabb kapcsolat és legolcsóbb egy
mással való érintkezés folytán állandó rovatban is- 
nterlcljük kartársainkal a legfontosabb tudnivalók 
felől. Úgy szintén válaszunkat, melyek általános ipari 
érdekekkor függnek össze, további csatlakozás felhí
vásával- szintén a fenti szaklap utján válaszolunk.

Kérjük kartársainkal, hogy mentői többen fizes
senek elő érdekeinket mindég megvédő szaklapunkra, 
ami azonkívül nagyon sok tanulságos ismertetést is 
tartalmaz, ami a jelenlegi helyzetben minden ipa
rosnak létérdeke, hogy tudjon.

Kérnénk mentői előbbi válaszukat azon szakosz
tálynak kivétel nélkül, akik az ,alábbi határozattal 
egyel értenek.

Körzeti gyűlés határozata, (melyen jelen voltak: 
Békéscsaba, Gyula, Szarvas, Gyoma, Mezőberény, Kő 
röstarcsa, Iíőrösladány, Szeghalom, Vésztő, Békés, 
Füzesgyarm al, kiküldöttei nagyszámban.)

A most készülő 8 órai m unkaidő rendelettel kap- 
csolalban felvilágosító feliratban tiltakozni szakm ánk
ba való bevezetése ellen, l'is kérni, hogy a jelenlegi 
rendelet m aradjon életbe, mivel a mi iparunk  nem 
azouosilhaló a többi iparokkal, m ert mi nem  oszt
hatjuk! a [munkál ki a segédeknek a m egszabott m u n 
kaidőre, m ert nekünk maga a közönség szolgáltatja 
a m unkál, ami pedig nem biztosit, teljes m unkaidőre
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szóló munkát, mivel azok i dóm osszak il ások között 
jönnek. Napi átlagos munka nagyobb üzletekben sin
csen meg csak legfeljebb 3-tól 5 óra hosszat.

Azonkívül a zsilcltpengc'k rohamos terjeszkedése 
folytán is joggal számíthatunk méltánylásokra a fod
rászipar luxus lesz, mert amit az emberek egyedül el 
tudnak végezni a mai nehéz gazdasági helyzetben, 
nem fizetnek meg. Ezzel szemben nekünk is van lét
jogosultságunk és ezt csak úgy tudjuk biztosítani, 
ha a kormány nem zárkózik el jogos kívánságaink 
elő], mely által akkor a munkások megélhetése is 
bizlosittatik'.

A munkabérmegállapilás ellen elvileg nincsen ki
fogásunk, de azt megelőzően a kiszolgálási árak  mi- 
nim álásá! kérjük, m ert Ili d);! lesz m egállapítva a 
(munkabér, ha nem lesz, aki fizesse. Általános közér
dek, hogy előbb az önálló iparosokat kell a tisztesség
telen versenyzőkkel szem ben megvédeni.

Mezőgazdasági városokban és községekben ,a va
sárnap reggel 0 órai nyitás iránti kérelmünk.

A fenti 3 pontba sorolt kérésünket az országban 
csatlakozó fodrász szakosztályok kívánságának meg
felelően lennének megfogalmazva és a szegedi szak
osztály állal Iparkamarán, Ipo’kon keresztül az Or
szágos Fodrászmester Egyesülés által lenne továb
bítva. (

Békésmegyei szakosztályok Halmai Gyula (Gyula) 
címére különböző szakosztályok a Vidéki Fodrászok 
Szaklapjának szerkesztőségébe küldjék válaszukat.

Gyula, 1937. augusztus 25.
KarIársi fidvözleI lel:

Békésmegyei Fodrász szakosztályok,
ügyv. elnök.

Példaképpen leközöltük a fciinli jegyzőkönyvet, 
hogy az országban élő fodrásziparosok hasonlóan 
szervezkedjenek és fogjanak össze, mert csak igy tö
mörülve lehet reményünk arra, hogy kivívhatjuk majd 
sérelmeink teljes orvoslását s szebb jövőnk bekö
vetkeztél.

„BALATON tartós lnil!ámgépet“
Ára: 100-300 P-ig,
Igen bevált dauervizek a Ná
das féle szalmiákos „Nizza- 
nol" és a szalmiákmentes 
„Nizza"

11. Nizzanol ára üveg nélkül P. 2.50 
1 1. Nizza ára üveg nélkül P. 2.50
Kapható: Nádas Sándor fodrászati és koz
metikai cikkek vállalatánál, Budapest, VII. 
Erzsébet körűt 58.
Szegedi lerakat Dudás Sándor Tisza Lajos 
körűt 19.

Értesítés!
Tisztelettel értesítjük a fodrász szakosztályokat 

hogy a szaklapunkban hirdetett védszent ünnepé 
tyűnknek megtartása a Budapesten székelő Országos: 
Szövetség hanyagsága miatt nehézségekbe jn 
tolt és ezért kénytelenek vagyunk ebben az év 
ben, az 1931. évi általánossá vált formák szerint meg 
ünnepelni és igv a mi szép és gazdaságos clgondolá 
sunkon alapuló Becsület-érem elkészítését a jövő évre 
elhalasztani.

Ezek után kérjük az. igen tisztelt vidéki szaké: 
lálvokat arra, hogy a védszent ünnepélyt a helyük 
bűz alkalmazva megtartani szíveskedjenek és a ki 
tüntetésre ajánl! tagjaikat az általuk készített okle 
véltél tüntessék ki. Az ünnepélyüket pedig az alant 
közölt sorrendben tartsák meg.

Szegedi ünnepi programúi' a következő:
1937. szeptember bő 27-én délelőtt fél 10-től 11 -if 

szentmisét lialgatunk a Fogadalmi templomban, aho’ 
részi vesznek a mesterek, segédek és hozzátartozóik 
a tanulók és a leventék pedig az. iskolából a tanáraik 
vezetésével mennek a templomba.

1. Esle pedig az ipartcslülel vendéglőjében tár 
sas vacsora lesz, ahol 1.10 fillér lesz a vacsora éj: 
20 fillér lesz. a zcncpénz és igy a zenészek nem fog 
italt tányérozni.

2. A vacsora alatt a védszcnlek ismertetése é: 
ünnepi beszédek hangzanak cl, majd ünnepi versek 
szavalása következik.

3 A legidősebb mestereket, illetve a legmegfc 
lelőbb 3 Ikarlársun'kat kitüntetjük, majd utána tánc.

Ugyan e (helyen tudatjuk azl is, hogy a vidéki ka 
murai területek 'külön-külön megnevezését határoz
tuk el és ezeken keresztül kiváltjuk az. országos szak 
osztályok egyesülését is megvalósítani.

A szegedi fodrász szakosztály
r. —’ ""

A m e s t e r v iz s g á z t a t ó  b iz o t t -s á g  h í r e i
Frdekes tanácskozásra ült össze s hozott határú 

zatol a szegedi mcslerviz.sgáztaló bizottság. Elősző) 
is az elnökség ismertette a vizsgáztatásnak a törvény 
ben foglalt részleteit, amelynek keretén belül a teg 
nagyobb fegyelem mellett fognak vizsgáztatni. A vizs 
fía lefolytatását m indenkor teljesen a lapunk inul 
szám ának m ellékletében ism ertetett kérdések  szerin '
fogják eszközölni A vizsgákat ezután a tanonciskol:1 
egyik tantermében fogják megtartani, altul zavarlak) 
nul lehet a vizsgáztatásukat megejteni. Az értekez 
lel elhatározta, hogy a kötelező vizsgáztató tagokoi 
kívül meghívja mindig az összes vizsgáztató tagjait 
hogy jelenlétükkel a gyakorlatot egy irányban szerez 
hessék meg. De ugyanakkor kimondotta azt is, hogy r 
vizsgáztató tagok, a vizsgázó tag és a modelleken kivid 
a .hozzátartozók nem lehelnek jelen a teremben. Elit,a 
tározták, még azt is, hogy a vidéki városokba is el 
mennek, egyrészt, hogy az, általuk bevált vizsgáz 
látási szabályokra kioktassák, másrészt megkérjél 
szolidáris alapon a vizsgáztató bizottságokat arra 
hogy a szegedi szokások szerint ejtsék meg a vizsgáz 
tatásokat. Végül országos mozgalmat határoztak 
azon célból, hogy vizsgázni csak abban a városba, 
lehessen, ahol a segédkönyv legalább fél évtől eg\ 
évig be voll jelentve. Ezzel azt akarják megszüntetni 
illetve annak akarják az elejét venni, hogy a mester 
vizsgára jelöllek ne mehessenek el könnyen vizsgáz 
taló helyre. A jövő számunkban ezzel bővcblxm fo 
gunk foglalkozni.
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A leggazdaságosabb hajfesték a kettős adagolású P  A P O R u  a m er ik a i
Kapható Dudásnál. Ara 2 P. 50 fillér. hajfesték

Megjelent az árrombolók meg
fékezésére irányuló rendelet
1937. szeptember 13, ez az a nap, amikor életbelé

pett az árrombolók megfékezésére kiadóit — 1930. 
VII le .  28. § "— végrehajt Ősi n (nsilds. amit a Buda
pesti Közlöny folyó évi augusztus hó 22-iki 190. száma 
egész terjedelmében leközölt, s amit a m. kir. ipaltv 
iigyi miniszter az igazságügyi miniszterrel egyetértve 
rendelt el.

A szegedi józan fodrásziparosság ezen végrehaj
tási rendelet megjelenését megváltóként várta és már 
hozzá is látott a szükségessé vájt tisztogatási mun
kához. ■ ,

A szegedi fodrászipari szakosztály választmánya 
folyó évi szeptember hó 1-én tartott gyűlésén utasí
totta a fegyelmi bizottságot, hogy sürgősen dolgozzon 
ki egy tervezetet arra nézve, hogy miképpen és kjk 
ellen látja szükségesnek az árrombolás miatt a pa
naszt megtenni.

A végrehajtási utasítás 12. §. szerint a szakosz
tály a panasz megtétele előtt az illető iparosokat a 
kifogásolt eljárás abbahagyására fogja felhívni és 
csali azok ellen fog a szakosztály panasszal élni, akik 
továbbra is árrombolást követnek el.

Arrombolásl ugyanis azok követnek el, akik Sze
geden 20 filléren alul borotválnak, 50 filléren alul 
hajat vágnak, 50 filléren alul ondolálnak és 0 pengőn 
alul tartós hullámot készítenek.

A fegyelmi bizottság azon az állásponton van, 
hogy békés utón akarja megnyerni a meglévcdt kar- 
társakat a fodrászipari törvényes gyakorlására, ami 
nem az árak alákínálásában, lnuicm a jobb kiszolgá

lásban kell megnyilvánulni.
Ettől a tárgytól eltérően nem mulaszthatom el 

felhívni kartársaim figyelmét arra az. általánosan szük
séges eljárásra, hogy minden esetben, ha üzlethelyi
séget változtatnak, úgy ezen szándékukat nemcsak az 
iparhatóságnál, hanem a tiszti orvosi hivatalnál is 
jelentsék be, nehogy az a sajnálatos eset kövelkezhes- 
sék be, hogy meg nem felelőnek nyilvánítsák egész
ségügyi szempontból az uj helyiséget; mig az d ö b 
beni kihágást von maga után.

Végül felhívom az összes szakosztály figyelmét 
arra. hogy kérje ki az inarlestületétől a rendeletét, 
melyből azután tisztán láthatják az árrombolók el
leni eljárásokat, stb. |

(Lenhardt J.)

LORISSA-PAJOR
BUDAPEST, VII. Kertész u. 23.
Illatszer és fodrászat! cikkek szaküzlete.

Kaphatók az összes fodrász felszerelések, úgy az úri vala
mint a női üzletek részére a legküogástalanabb kivitelben 
és a legolcsóbb árak melleit. — F.gyben felhívom a tisztelt 
Vevő Urak figyelmét a legújabb Lorissa gyors borotva 
crémre, mely a legkényesebb igényeket is kielégíti. Schani- 
pon fixpor és dauerviz legújabb különlegessége 
Tegyen próbarendelést!

Szerezze be a fenti hajmunka szerszámokat mindenki
y

mert a következő számban a hajmunkálatok ismertetése ke
rül lekőzlésre képekkel, ábrákkal illusztrálva.

A szerszámok kaphatók: 
DUDÁS SÁNDOR fodrász cikk 

kereskedőnél Szeged Tisza Lajos 
körút 19. szám.

EZ az ÜZEET

AZ ALFÖLD LEGNAGYOBB CÉGE, AHOL ÖN MEGKAPJA 
A SZÉPSÉGÁPOLÁSHOZ SZÜKSÉGES ÖSSZES CIKKEKET.
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A Magy. kir. bíróságok joggyakorlata szerint, aki valamely 
lapot huzamosabb ideig átvesz és

N E M  K Ü L D I  V I S S Z A
az tartozik az előfizetési dijat megfizetni.

Mi  a t e e n d ő ?
A fodrász-ipar uj korszak d ő lt  áll; ezt meg kell, 

hogy érezze m inden a szakm áját szerető kartársam , 
ki lebben a csonka hazában, a fodrászipari űzi. Minden 
kartársam nak tisztában kell lenni azzal, hogy elérkez
tünk a fodrászipar jobb jövőjének a metcremtéschez. 
Ezen körülm ény szinte parancsolólag teszi m indnyá
junknak kötelességévé, hogy bori lsünk fátyolt m ind
arra, ami a m últban elválasztott egymástól bennün
ket. — Fogjunk össze m indannyian, akik valamilyen 
form ában érdekelve vagyunk a fodrásziparral k ap 
csolatosan. E ljött az idő m indannyiunk1 összefogására, 
m ert ezt a véghetetlenül lerongyolódott fodrászipart 
csak az egymás megbecsülésével és megértésével tud
hatjuk átmenteni a jobb jövőnek. — Mennyi ener
giája, mennyi jószándéka áldozódott fel az utóbbi 
években egyes vezető pozícióra alkalm as k,artársam- 
nak. De sok értékes kartársam  vesztette el munka- 
kedvét az utóbbi évek eredménytelenségeitől. E ljött 
az idő a fodrázsipar ujjáteremtésének. Ezt meg kell, 
hogy értse m inden kartársam,, aki ebből az iparból 
akar egy nagyobb darab kenyeret biztosítani úgy m a
gának, mint családjának. — Félre tehát a kishitűség
gel. Itt az.idő az uj korszak megteremtéséhez. Minden 
em beri dolog, amj itt a földön történik. Em beri jő  
számítással meg lehet mostan alapozni a jobb jövőjét 
a fodrásziparnak. Minden attól Tiigg, hogy ki v,an a 
gáton a jelen pillanatban. Minden attól függ, hogy 
ki mit és mennyi akaraterőt tud a köz érdekében ak
cióba állítani. --- Egy jól átgondolt, egy jól k o nstru 
ált tervezet biztos zálog a fodrászipar jövőjére nézve. 
— M indenesetre a vezető kartársaklól, - kiknek a 
teánj)ót diktálni kell, - sok függ a jövőbeni dolgok el
intézésénél. — A vezetőnek helyén kell, hogy legyen 
a szive, az erre; nem szabad a  felelősséget meg nem 
osztani a többi vezetésre alkalmas kartársaival. Több 
szem többet lát. Ebből a feltevésből kiindulva össze 
kell állni a közös ügyünk elintézésére. Meg kell végre 
érteni m indenkinek, hogy ez nem egy pár em ber 
privát ügye. Ez az egyetemes fodrászipari társadalom  
égető szükségessége. Ezt el kell rendezni közmegelége
désre, mert ettől az elrendezéstől függ a hazánk 10—12 
ezer önálló iparral biró fodrászainak jobb jövője; 
ettől függ a (magyar fodrászipari társadalom  államfen- 
tarló  erejének konzerválása a jobb jövőnek az érde
kében. Ez a teendője a mai fodrásziparosn,ak, várni 
és figyelni, a vezetőségtől kiadott utasítás szerint cse
lekedni. — Nem egyéni akciókat rendezni, hanem  a 
vezetőségtől jövő utasításokat szószerint betartani. 
M egtartani a határozatokat. Tisztában kell lenni a

fodrásziparosnak azzal, hogy egyedüli akaratával sem 
mi célt sem fog soha sem elérhetni. Csupán az ösz- 
szélartással, a közös erők összefogásával lehet m eg
birkózni a mai élet problémáival. Egyedül az ösz- 
szetartásban van az erő; az erők koncentrálása tehát 
az első teendő, ezt kell mindenütt az országban meg!' 
teremteni Ha ez meg lesz, akkor könnyű szerrel fo 
gunk győzni az egész vonalon.

Kerekes József

Árszabátyzat.
A torontáli járási Ipartestület kebelébe tartozó bor

bélyipari irányárakról.
1 ) Havi abonánsok:
heti egyszeri borotválás 1.— P
heti kétszeri borotválás 1.80 „
heti háromszori borotválás 2.40 „
minden másodnapi borotválás 3.— „

A borotváláson kívül havi egy hajnyirás is jár.
2.) Évi kom m enció:
heti egyszeri borotválással 
(akár az üzletben, házhoz járva 38 kg. búza 
heti kétszeri borotválással évi 75 „ „
heti háromszori borotválással évi 110 „ „

A borotváláson kívül havi egy hajnyirás is jár.
Pénzben fizetve a fizetés napjáni búzaár fizetendő.

3 Üzletben ese ten k én t:
borotválás 20  fillér
hajnyirás géppel 40 „
hajnyirás ollóval 40 „
gyermek hajnyirás géppel 30 „
fejbőr borotválás 60 „
4 )  Alkalmilag házhoz rendelve: 
borotválás 40 fillér
hajnyirás 80 „

A bérletek nem családtagokra, hanem kizárólag csak 
egy személvre vonatkozik.

Az 1936. évi VII. te. rendelkezései szerint az az 
iparos, aki a munkadijat, az iparűzés tisztségét sértő, 
egészségfelen versennyel oly módon szorítja le, hogy 
emiatt az iparosság többi részének életfenntartását ve
szélyezteti 100 P-ig terjedhető bírsággal büntethető.

Lá t t  a m I
Kiszombor, 1937. agusztus 14-én.

Olvashatatlan aláírás.
főszolgabíró, 

mint 1. fokú iparhatóság.

A le lk iim eretes fodrász bere tvá lás e lő tt b e re tv á já t

LYSOFORMMAL fertőtlen íti
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A  z á r ó r a  r e n d s z e r e s  m e g s z e g é s e  
n e m c s a k  k ih á g á s ,  d e  t i s z t e s s é g 

t e le n  v e r s e n y  is
A K úria helybenhagy la 1936. évi m árcius havá- 

nau egyik kam ara választolt bíróságának hozott azon 
elvi állásfoglalását, m elyben nem magának az á ru 
cikknek zárórán túli eladását, hanem  a zárórán túl 
ismétlődő tervszerű eladást tekinti tisztességtelen ver
senynek. Hasonló felfogást követett a Választolt Bíró
ság is konkrét esetekben, amennyiben m indenkor a 
tervszerűségben, az eljárás ismétlődésében látta a 
UszLessí.glelen verseny leunforgását. Ezek az egybe- 
hangzó elvi határozatok nem jelentenek kevesebbet 
m inthogy a záró ra  túllépéséért nem csak az 1. fokúi 
közigazgatási hatóság indíthat kihágás címén eljárást, 
hanem  â  többször ismétlődő záró ra  megszegéséért a 
versenytárs is tisztességtelen verseny p ert indíthat. 
Fokozott m értékben kell tehát ügyelniük a kereske
dőknek a záró ra  betartására, nehogy annak  komoly 
következményei legyenek.

Válasz Portscher úr üzenetére.. .
A budapesti fodrász újság folyó évi 10-iki szám á

ban az országos fodrász szövetség ügyvezető elnöke 
üzenetet küldött Szegednek.

Sajnos az üzenet rosszul megválasztott, fölényes 
hangú, am ire Szeged fodrásziparos társadalm a nem 
szolgált rá.

Szeged m ondott, javasolt kom olyabb dolgokat is, 
ni int az em lített és ieihozott »bizalmatlaságot«.

H a P ortscher kartársam  olt lelt volna az orszá
gos lodrász szövetség megalakulásánál, m int ahogyan 
Szeged olt voll és állandóan figyelemmel kisérnó 
Szeged tevékenykedését iparunkat illetőleg, nem üzen
getne olyan fölényes hangon s helytelenül megvá
lasztott szavakkal.

11a a legutóbbi küldött gyűlésen a vidéken nem 
állt volna elő komoly javaslatokkal, nagyon szegé
nyes lelt volna a napirend, s még jobban kongott 
volna a terem az ürességtől.

Az tagadhatatlan, hogy az utóbbi időben _ az o r
szágos szövetség, kom olyan dolgozik, de volt idő, 
am ikor évekig nem  hallatott magáról. Innen  van az, 
hogy a (könnyelműen elpazarolt bizalom nehezen sze
rezhető vissza. T ehát azL üzenem vissza Portslier ko l
léga urnale, hogy enyhébb hangol kérünk. M ert nem 
vagyunk mi először is »liitehagyolLak«, hiszen Sze
ged az iparfejlesztéssel párhuzam osan a vallásos kul-

Nem szükséges villanyáram 
mégis készíthet tartós ondo- 

lálást és hajszárítást 
UN IVERS AL villanynélkül 
egybeépített szárító és tartós 

géppel
Ara I 6 U  pengő.

Kapható:
D udásnál, Szegeden.

(Díjtalan bemutatás.)

túszt is ápolja és e téren is jó példával já r  elő; máj- 
sodszor meg ne feledje cl P ortscher ur, hogy a vi'< 
déken is vannak külföldet és Budapestet m egjárt ko l
légák, akik bizony nincsenek a fölényes hangokhoz 
hozzászokva.

Az összetartásra buzdító szózatát szeretettel és 
köszönettel fogadjuk, csak ott fennt, önöknél is en 
nek a (példáját szeretnénk tapasztalni. Sok üdvözlettel:

Palkovits Károly, ( 
a szegedi szakosztály elnöke.

A Iciskimdorozsinai szakosztály látogatása Sándor- 
íalván. Folyó évi aug. hó 29-én a dorozsmai fodrá
szok propaganda céljából ellátogattak Sándorfalvára, 
Tóth Mátyás szakosztályi elnök vezetésével. A délután 
■1 órai kezdettel m egtartott rendkívüli szakosztályi ülé
sen a dorozsmai fodrászok egy kivételével mind m eg
jelentek. — Tóth Mátyás szakosztályi elnök üdvözöl
te a megjelenteket és meleg szavakkal köszönti Szép 
Illés fodrászm estett, aki m ár négy évtizede m űkö
dik és lejt ki nagy tevékenységet a szakm a téréin,. 
U tána a szakosztályi elnök ism ertette az ipar ügyi m i
niszter Ur körlevelét, hogy a szakosztályok kíván- 
ják-c a segédi fizetés m inimális megállapítását. A 
szakosztály egyhangúlag ellene szavazott azzal az in 
dokolással, hogy először a kiszolgálási árakat kell 
rendezni, amit a szakosztály ideiglenesen meg is á lla
pított.

Laczkó János fodrászm ester a kontárok  m eg
büntetéséi és a legsürgősebb bajoknak az orvoslását 
kéri. Turcsányi József Pál fodrászm ester indítványoz
za, hogy lépjenek érintkezésbe a  szegedi szakosz
tállyal, hogy szervezkedjenek a dorozsmai já rás ipar- 
leslülete körébe tartozó fodrászok, m ert a legfonto
sabb ügyek keresztül vitelére csak úgy lehet szám í
tani, ha  közös erővel minél többen törekedünk ip a
runk felvirágoztatására. E lhangzott egy két jelen ték
telen indítvány is, amelyeket azonban a  szakosztály 
nem leli magáévá. A szakosztályi gyűlés este 8 ó ra 
kor ért véget, ami után ism erkedési est következett 
és kellemes hangulatban, a  késő éjjeli órákig tartott.

Miskolci hírek: Dingesz Lajos miskolci fiatal női 
fodrász folyó évi szeptem ber hó l én az eddigi ud< 
vari üzletét bezárva a főuccán egy nagy 6 személyes 
(fülkés) m odern női fodrászüzletet nyitott, mely, a  
legkényesebb ízlést is kielégíti. Hisszük, hogy am int 
eddig, úgy a jövőben is megfogja hódítani teljes m ér
tékben a miskolci közönséget és ezáltal fel fogja 
magát küzdeni közös öröm ünkre a legelső m esterek 
és üzletek közé.
, Miskolci hírek: Dcrgasy T ibor Párisban  élt és 
üzlettel rendelkezői s a - nem rég M iskolcra látogatóba 
hazatérő fodrászm ester karlá rsunk  szeretteitől távol 
augusztus hó 31 dn a  francia  gyarm aton szerzett m áj
betegség következtében elhunyt. A szept. 2-án m eg
történt temetésén a miskolci szakosztály testü leti
leg veti részi és helyezett koszorút ravatalára , Ke* 
m kés József pedig a karlá rsak  nevében búcsúztatta 
el szép beszéd keretében. Szerkesztőségünk ezúton
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fejezi ki legoszinlcbl) részvétét a gyászoló családnak 
a fiatalon elhunyt kartársérl.

Házassági posta: Házasság céljából ismeretséget 
keres kim ondottan fodrász kisasszonnyal egy nagy
községben ievű önálló üzlettel és ingatlannal re n d e l
kező úri és liülgyfodrászmesler. Válasz »Hozoináuy 
nem fontos« jeligere a lap szerkesztőségébe küldendő.

Budapest1 h írek: A m agyarországi borbély, hölgy- 
fodrász és rokonszakm aben m unkások egyesülete lo- 
fyó évi szeptem ber hó  12-én délután 4 órai kezdettel 
larloLla meg a M arcell-emlékünnepet, mely alkalom 
mal nagyszámú közönség jelenlé Lenen leplezték ie a 
nagy m esternek — az onüoláiás feltalálójának a rc 
képek Az aktus lezajlása után a lelkes íljuság úri és 
hoigy divalirizurákat, valamint a színházi fodrászat 
művészétéből szép m unkákat unhato tt be. A rendezés 
a körülm ényekhez képest kielégítő volt, m egérde
melte volna az egyesuioL azt, hogy a  budapesti föd- 
rászlesLulelek vezetői nagyoon szimpátiával, a veze
tőség részéről pedig nagyobb szám ban való m egjele
néssel tám ogatták volna őket. — Mi a vidéki lod- 
rüsziparosok nevében köszönetét m ondunk az ünne
pély megszervezéséért úgy a vezetőségnek, m int a  
közrem űködőknek egyaránt. — A jövő szám unkban 
megemlékezünk m ajd az ünnepély részleteiről is, m i
vel most lapzártakor m ár nem áilL m ódunkban ilyen 
form ában közlést eszközölni. (Szerk.)

Budapesti h írek : Folyó évi auguszus hó 22-é|u 
tarto tta  Jonulz Józsfet a »iNői fodrász« szaklap felelős 
szerkesztője és neje szül. Czégényi Teréz házasságuk 
25 éves jubileum át, azaz ezüsL lakodalm ukat családi 
ünnepély keretében. Balatoni öld váron. Fzeii jubileum i 
ünnepség alkalm ával nem m ulaszthatjuk el, hogy n e 
vezettnek és nejének ezúton is sok szerencsét es bol
dogságot ne kívánjunk.

A usztria i h íre k : Az árszabályok betartása tör
vényesen kötelező a íudraszokra. A megállapított ara
kon alul nem szabad inunkat vállalni; tilos es bünte
tendő cselekményt képez azon aiúii munkának hirde
tése, reklámozása lapokban, röpcédulákon, üzleti kira
katokban, mozikban stb. — Az üzletek zaróraja este 7 
óra, ünnepnap elölt este 8  óra. A zárórán túl sem az 
üzletekben, setn házon kívül inunkat vadaim nem sza
bad. Árszabály: tíoroivaiás : 50 ü ro sch e ; hajvagas: F20 
Schtlhng; manikűr 1.50; vasondoialas: 1.20; vizondo- 
lá ias: 2.00; estélyi frizurák 2.00 Schnitngen felül; 
menyasszonyi frizurák: 5.00 Schiuingiűi; hajszökites; 
6.00 Schillingtöl. Hajfestes folyékony anyaggal 15.00: 
hennával 20.00 Schnhng.

Párisi hírek: Antónie divat kreáló fodrászmes
ter repüiügepen több ország fővárosát járta be és fej
tett ki erős propagandát a Parisban megtartandó fod
rász-napok sikeréért,

Fodrasziparos kongresszus lesz Bukarestben.
Az 1936. évi satremareí es az 1937. évi galatt fodrász 
kongresszusok eiedmenye volt az, hogy most 1937. 
szeptember 27., 28. és 29.-én országos kongresszusra 
jön össze Bukarestben Romániának Kb. 5000 fodrász 
képviselője azért, hogy országuk fővárosában egy demon
stratív összejövetelen követeljek a kormánytól azokat 
az intézkedéseket, melyekkel megfékezhetik törvényes 
úton haladva azon sérelmeket, amelyek hasonlatosak az 
egész fodrász ipatban dúló bajokkal.

Targu Mures (m arosvásárhelyi)h irek : A maros- 
vásárhelyi fodrász szaklap értesítése alapjan. Az ottani 
kocsigyártók és kovácsok egyesülete 1937. július hó 22- 
én a 400 éves jubileumi évtoidulón új zászlót készít
tetett és szenteltetett fel. — Ezen ünnepség lélekemelő 
volt. A tradiciós, szép múltú egyesületnek négy évszá

zados viharos, deiült és nyomorúságos idejét a céh 
jegyzőkönyvekből ismerteitek. A jubileumi és zaszló- 
szentelési ünnepélyen részt vettek az ottan élő fodrász 
testvéreink is. A zászló szeget Tőkés Károly társulati 
alelnökük ütötte be ezen jeligével: „Ezen zászló legyen 
a szép múltú elődeink mintaképe és a kézinű iparnak 
örökös sirnboluma és büszkesége." Ezúion mi is gratu
lálunk a fenti egyesületnek.

A P R Ó H I R D E T É S
FORGALMAS, modern női 

fodraszuzlet, családi okok 
miatt sürgősen, kedvező tize- 
tesi feltételekkel eladó. Cím : 
Kerekes József fodrászmester. 
Miskolc, Fő-utca 88.

BEVEZETETT fodrász üz
letet veimek nagyobb város
ban, esetleg nagy községben 
is. Cím : Varga istvan Deore- 
cen, Kiss u. a.

1 DRB. 16 fűtőtesttel, 2o 
alátéttel, állványos, alig liasz- 
nalt és l drb. Universal Ame
rikán egyfütéses, 12 alátéttel 
biró tarlós gép, használt, i tü- 
es aramra együttesen lbO F.- 
ert eladó, c ím  a szerkesztő
ségben.

FIaTAL borbélysegéd állást 
k e res ; férfi szakmában per- 
tekt, a nőit esetleg kitanulná. 
Cím : Szentesi Mihály Apát
falva.

SZERT. 28-tól október 1-re 
keresek egy kimondottan jó 
munkás un fodrászsegédet; 
ki ondolál előnyben. Ajánla
tokat kér fizetési igény meg
jelölésével Márton Lajos fod
rász. Felsögalla, Komárom 
megye.

DEBRECEN főterén 3 se
géddel dolgozó úri- és hölgy

fodrászüzlel betegség miatt el- 
adó. Cilii a szerkesztőségben.

3 SZEMÉLYES, vízcsapok
kal ellátott modern úri beren
dezés, kedvező alkalmi vétel, 
eladó. Cím a kiadóban.

FORGALMAS női fodrász- 
üzlet családi okokból ked
vező feltételekkel sürgősen el
adó. Érdeklődni lehet Kere
kes József fodrászmester úr
nál. Miskolc, Fő-utca 88. sz.

KERESEK azonnali belé
pésre egy józan életű, kimon
dott jó munkás fodrász segé
det, aki szeret egy helyben 
huzamosabb ideig dolgozni. 
Fizetés havi lő pengő, reggeli, 
ebéd, vacsora és lakás. Úti
költségét 6 hónap eltelte után 
visszatérítem. Major Fái úri- 
és hölgyfodrász. Vásárosna- 
mény.

KÉRÉSEK azonnali belé
pésre egy jó hölgyfodrász se
gédnőt, ki a vas, vízondolá- 
iás és manikürözésben per- 
fekt Fizetés havi 30 pengő, 
reggeli, ebéd és vacsora. Az 
útiköltségét 3 hónap után 
yiszatérítem. Major Fái, úri- 
és hölgyfodrász. Vásárosna- 
mény.

D O V O ÉS T A N A G R  A B  O RŐT VAK

A legjobban bevált márkák következő számban kajrliatók: 
27, 28, 74, 75, 94, 213, 516, 527, 1516, 1930. „KASTELUa I “ 
elírom ezüst abc borotva a legkiválóbb. Kaphatók minden szak
üzletben. Magyarországi vezérképviselő : Miklós Ödön Budapest, 

VII., Dohány utca 78.

Használja ön is a valódi
B á s ty a  borotva sza p p a n t:
Krémszerü összetételén él fogva m indennapos 
borotválkozóknál is a legkellem esebb munkát 
biztosítja, anélkül, hogy az arcbőrt csípné.

I kg. IO-es vagy 12 es darabos . . . .  I 90  
I tu ca t rúdban fiókos vendégek ré szére  
igen praktikus, nagy hasznot biztosit . F90

Gyártja : A S P Á S I A szappanipar Szeged.
Fölerakat: Dudás fodrász eikkek kereskedőnél 
Szeged. Vidékiek részére kívánatra díjtalanul min
tát küldünk

Árpád Nyomda nyomása Szened. Nyomdáin fiié t: Szittner János.



A TORNÁDÓ és JUNIOR meghódították 
Budapest után az egész országot is.

A T O R N Á D Ó  és JU N IO R  egybeépített ^b u rák  
szen zác ió san  gyorsan s zá ríta n ak  az eddigi s zá rító k 
kal szem beyn. E lsősorban fe le  idő alatt, m ásod sorban  
fe le  a villan használa ta  is.

A h a jszá rító  b u rá k  8 havi részle tfize tésre  is 
kap h a tó k . A zonkívü l ,,G E M 1“ á llványos ta rtó s o n d o -  
iá ló  g ép ek  e lső ren d ű  kivitelben.

Vezérképviselet:

Geschei t  Mihály
qJ

Budapest, Erzsébet körűt 27 sz.
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Szolid áraim ról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő konditió 
nyújtom. Nagy raktáram at kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m. tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok 
sajszárltó burák, asztali felszerelések. Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajm unka szer- 
hzámok, hajnetzek, hajlekötők, Illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes, vagy levélbeni megrendelé

sek a legpontosabban eszközöltetnek.

„PABOR“ amerikai hajfestékemet
több állam ban is bevezettem  már és  olyan közkedveltségnek örvend, hogy  

közkívánatra M agyarország nacyobb városaiban is lerakatot fogok  létesíten i.
Ugyanekkor számolok a fodrász iparosság rossz gazdasági helyzetével, mivel tudom, hogy vendégeik olcsón és jól akarján  
festetni hajukat. Ezen kívánságot a festék árak olcsóbbá tételével iparkodom keresztülvinni, úgy, hogy forgalom ba hozok olyak 
adagolású illetve csomagolású „PAPOK" festéket, amelyben két olyan üveg, illetve adag van, hogy egy kis adag elegendő 
lesz egy kisebb területen lévő ősz hajnak a megfestésére. Egy adag, melyből elkészítéskor 2 dekát kap I pengőért, biztosítja 
m ajd azt, hogy olyan olcsón tud dolgozni, hogy a vevőkörét m egszaporithatja minden fodrász iparos.

Ezen uj csomagolású festékeket a jövő hónapban m ár forgalom ba hozzuk.

Árai : K sdoboz, am eyben 2 adag van P 2.50
N agy doboz, eg ész  haj festésére P 2.50
Színskála darabja P 1-50

Keresse fe l rendeléseivel m inél előbb cégem et és kísérje  figyelem m el h irdetéseim et.
Ezen szaklap elő fize tő in ek készpénzvásárlásnál 3  százalék  engedm ényt nyújtok!



ÁNGYÁN GY. f o d r á s z a t i  é s  k o z m e t ik a i  c ik k e k

Á n g y á n  f é l e  k é s z í t m é n y e k  R á kó cz í-ú t
k ö z is m e r t e k .

K é r j e n  á r a j á n l a t o t !  ( E lő z e t e s  s z á m lá t . )

Legjobb! Legolcsóbb!

K O M O L
h a j f e s t é k  v i l á g m á r k a

Kizáróiig f o d r á s z o k  részére 
„Ipari" csomagolást is hozunk 

forgalomba, mely 3 adagot 
tartalmaz, 1 üvegben I 

színben. Ára 4 pengő 
pasztilla nélkül.

Ha jó és biztos munkát nem különben vendége* 
akar biztosítani, akkor próbálja meg a

„ W  HENRY“
dauer vizek (száraz és zsíros) olaj scham- 

pont „Vitai Oil“ hajpakoláshoz. 
Vízondoláló fixafeur. — Levélbeni érdek

lődőknek mintát készséggel kül
dünk. — Egyben az összes „DAUER" 

gépek közvetítésével foglalkozom.

W E IS Z  H E N R I K J É T ? ? ,  M

O n  megfeledkezett arról, 
hogy ma már a Schíitzer,

borotva szappan kockában 
és riidban az, mely úgy

árban, m in t m inőségben a 
legtökéletesebb, és b iztosítja  
a jó  borotválkozást.

SCHÜTZER

m
„ÖTTORONY"
BUDAPEST

illó olajok 
lakkok 
lemosók 

aetherek

legfinomabb minőség, legolcsóbb árak
A The Jolly Joker

hajrögzítő gyártása.
Fenti szükségletét saját érdekében

„M IR " vegyészeti vá lla la tn á l
szerezze be eredeti gyári árakon.

Budapest, Vili. Aggteleki u. 4.

F-I-G-Y-E-L-E-M!
Ha Budapestre megy, vagy árúra van szüksége, okvetlen keresse fel

ST HALÁSZ ÖDÖN
_____________ fodrászat! cikk kereskedését.

B U D A P E S T ,  C s e n g e r i  u tc a  2 6 .
Szenzációs újdonságaival több ezer fajta cikkeinek felsora- 

_______ koztatásával és olcsó áraival biztosítja a jó kiszolgálást-
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