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A lelkiismeretes fodrász beretválás előtt beretváját
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SILBER LEÓ
fodrászcikk kereskedő Budapest, Király utca 14.

Kaphatók ez összes fodrászati felszerelések u. m .: tartós 
ondoláló gépek, liajmosó livórok, hajszárító búrák, asztali fel
szerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajke
fék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, 
illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb válaszokban. Személyes 
vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.
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Állásfoglalás a fodrásziparnak helységhez,
szakképzettséghez, jogosítványhoz kötése tárgyában

A mull hónapban a kereskedelmi és iparügyi 
minis?,lei1 ur rendolellervezeleL küldöli meg az összes 
Iparkamaráknak azon célból, hogy adjanak véleményt 
a lodrászipitr iizését szabályozó azon rendclcltcrvc- 
zetbez, mely a lödrásziparnak helységhez, (szakképzőIt- 
seglu'z és jogosítvűnylioz kölesét célozza szabályozni.

A szegedi kereskedelmi és iparkamara februári 
közgyűlése a következő véleményben fcjLctle ki állás
pontját. Mindenesetre a fodrászipari érdekeknek, il
letve a gyakorlati élet követelményeinek figyelembe 
vétele szerint két csoportba foglalva adta le vélemé
nyét. < j

Az I. csoportban először is helyesli a helyhez, 
illőivé a mai követelményeknek megfelelő nyllL uccura 
nyíló üzlel helyiség kötelezettségét és annak egész
séges és az ipar követelményeinek megfelelő beren
dezéséi. Kivételi képezhetnek a 2000 lélek számon 
aluli faluk, ahol annyiban terhelnének el a megkí
vánt követelménytől, hogy oLlan nem lenne kötelező 
a nyílt uccura nyíló üzlethelyiség bírása, hanem lehet 
benti helyiség is azzal a feltétellel, hogy ezen helyi
ségekben is a hygienia törvénynek megfelelő beren
dezéseknek és szerszám óknak meg kell lenni és hogy 
ezen helyiségeket sem étkezésig sem lakó helyül hasz
nálni nem szabad. 1

A jogosítvány kiadásánál helyesli azt, hogy ipar
jogot csak az nyerhessen, ki a szakképzettségét és 
az egészségügyi vizsgálat teljes megfeleléséi kellően 
igazolja.

A II. csoportban nem [tartja kívánatosnak a házaló 
fodrászok tevékenységéi. Először is egészségügyi tör
vények szerint, rondeleLekkel nem lehet ellenőrizni 
őket. Másodszor erkölcsileg is alul maradnak a kellő 
nívón. Harmadszor a házaló fodrásznak nem kell 
üzleteken egy tekintélyes összeget be inVeslálni, nem 
fizet társadalombiztosítási, nagy része közadó? sem. 
Azonkívül a törvényes zárórát sem lehel velük be tar
tami, stb, így ők jóval olcsóbb árakéri Iadják a mun
kájukat nyújtani, mint a 'közterhek súlya alatt nyögő, 
s jiy ill üzlettel rendelkezők. — A korral haladó szak
munka nivól sem produkál halják, lehűl Így olyan 
árversenyt támasztanak a legális alapon dolgozó fod
rászoknak és annyira lesül vesztei lék az egész fodrász- 
társadalom nívóját, hogy bármennyire is szerelné
nek elegei lenni a kulturális, szociális és egyéb!) fize
tési kötelezeti ségeiknch, ezekkel szemben telié telteimé 
váltak.

A kamarai javaslatban még az is bele leli fog
lalva, hogy kötelezhessenek törvényileg az Utóbbi 5 év 
nlalt kiadott házaló fodrász-jogosultak egy évi határ
idő alatt nyílt üzlet nyitására, Vagy ennek nem telje
sítése esetében a jog {visszaadására. '

Kedves fodrásziparos társaink!
Végre elérkeztünk a fodrásziparnak aj korszaká

hoz, mely korszak ugy látszik olyan tesz. amely nem
csak kér tőlünk, hanem adni is szándékában áll. Mer
jük állítani azt, hogyha egy, kicsit is együtt leszünk, 
megértjük a szervezettség és fegyelemnek szükséges
ségét, akkor az uj korszakban! ki is tudunk sok min
den jő kívánságunkat harcolni, ugy mondom harcolni, 
mert harc és összetartás nélkül az uj korszakban is 
kevesebb értéket képviselhet az, amit kapunk az 
adottakkal szemben.

Az utóbbi kormányunk programmja lényleg nem 
lebecsülni való fodrászipari szempontból sem. Tény
leg segíteni akarnak rajiunk, de a jelek már előre 
azt mutatják, hogy kérni is fognak tőlünk, még pedig 
az erőnkhöz képest ugy érezzük, hogy nem is kieső. 
Azért is nem kicsit, mert még előre semmi! sem 
kap Lünk a gazdasági megerősödésünkhöz, már is tár
gyalások sorozatát képezik' a követelések a szociális 
és hygienia törvények követelményei szerint,

Nem tudjuk előre megmondani, a fentiek bár
mennyire is segítséget; jelentenek a fodrászipar legá
lis űzőinek, momentán mégis nagy teher lenne ré
szünkre, lia az alantiakban nem kapnánk halasztási, 
illetve a teherbíró képességek figyelembe véte'c .mel
leit méltánylást. — A  kívánságok, melyekre ezl 
várjuk:

1. ) A munkaidő szabályozása, melynek megrövi
dítése gyengítené a vendéglátó iparunk egyetlen fem- 
álló fegyveréi a gilelte pengével és kontárokkal szem
ben. í ’*

2. ) A munkások fizetésének bérminimálása, mely 
egyes kategóriákban foglaltak szerint a munkaerő hí 
használása alul marad az előirányzóit fizetéseknek.

3. ) az uj hygieniai követelések, valamint a techni
kai vívmányok szerint forgalomba hozott gépek .szük
séges beszerzésének invesztációs kiadásai, slb. Ezek
nek kellő beszerzése és alkalmazása olyan anyagi 
megterhelést jelenlenek, hogy méltánylás nyújtás nél
kül kétségesen áll. előliünk az anyagi előny.

Ezúton nagyon kérjük a felettes hatóságainkal 
arra, hogy rendeletét a jövőben az érdekellek meg
hallgatása nélkül, illetve a jogászi elgondolásokat ok
vetlen a gyakoriali lehetőségekkel való összeegyez
tetés után valósítsanak meg ugy szociális, mini 
kulturális téren,

A címben foglalt pontok állásfoglalásáért pedig 
hálánkat fejezzük k i az Iparkamarának, viszont a 
Nagyin éli óság u iparügyi miniszteri urnák tiszleleLíel 
kérve ajánljuk mi* is azt, hogy a fenti véleménye
ket elfogadni kegyeskedjék.

(Fodrászok.!

SCHLITZER
m

..ÓTTORÖNY"
BUDAPEST

Ön megfeledkezett arról, hogy ma már a Schiitzer
íi borotvaszappan kockában és 

„ ^ T T O r o n y  Hídban az, mely úgy árban,

mint minőségben a legtökéletesebb, és biztosítja

a jó borotválást.
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M e g h í v ó

A magyar borbély-fod'rászmeslerck országos szövet
sége 1938, március 28-án, hétfőn (este 8 órakor, Rákóczi 
ut 17. szám alatti helyiség nagytermében megtartandó 

XlII-ik rendes évi közgyűlésére.
Napirend:

1. Elnöki megnyitó és évi jelentés.
2. Az 1937. évi zárszámadás. :
3. A vezetőség lemondása és uj vezetőség vá

lasztása. i ( , I . í i i f i .

4. Az 1938. évi költségelőirányzat.
5. Alapszabályok módosítása.
(>. Indítványok.
A közgyűlésen részt vehet a Szövetség minden 

olyan tagja, kinek előző évi tagsági dija rendezve 
van. l

Tagsági igazolvány felírni tatása kötelező.
Indítványokat kérjük legalább 4 nappal előbb 

beküldeni.

Az országos szövetségünk mérlegéhez való hozzászólás, 
amit a vidéki fodrászok érdekét képviselő 

rovatban hézag pótlásként kívánok előadni

A fenti szövetség elgondolásának, illeLve megala
kításának csiráját 1922-ben vetettük melegágyba, Hab 
mai Gyulával (Gyula), mely csirának a melegágyát 
viszont Miklós Ödön, a budapesti Dankovszki cég
tulajdonosa szolgáltatta. Ezen csirának a termését 
jelentő elgondolásunkat is egészséges, ápolt talajba 
szándékoztunk átplántálni, mielőtt azonban a palántát 
a nemes földjébe dugtuk volna, a palántáláshoz szük
séges vizhordók a vizes edényeket üresen hozták, 
miáltal, am i természetes,, a palántáink a satnya növés 
miatt termést nem hozhatott. — S igy meddő nö
vény lett az a palánta, mely oly nagy remények 
mellett gondossággal lett a melegágyban, kinevelve, A 
tervszerű csira nevelés, a termővé tételének elgon
dolása nagyszerűen volt megkonstruálva; j iz  egyetlen 
nagy hibát ott követtük el, hogy a palánta ápolás
hoz a munkásokat a fővárosból toboroztuk össze, 
pedig sajnos ezek már a legelső palántát megerősítő 
v í z  hordásánál néma sztrájkot szerveztek. A követe
lésük is néma volt, a sztrájk okára csak a jelekből 
lehetett következtetni, mely ok nem volt más, mint 
az, hogy miért éppen vidéki lelt ezen elgondolásnak 
a szülő anyja? Miért lett bába néni egy gyáros? 
Miért aj áult fel a nevelési költségekre éppen öt mil
lió koronát a bába néni?

Végre azután az okot részben elárulták, ami az 
volt, hogy a bába tnéni az országban élő vidéki 
fodrászokat kívánja a gyári termékeinek a fogyasz
tásához megnyerni, illetve, hogy a fenti képletes sza
vakkal beszéljünk tovább js, azért akarja a bába 
néni ja'z uj szülöttet ajnározni, felnevelni, hogy az ő 
érdekeivel összeegyeztesse. Természetes ezen ok elég 
volt ahhoz, hogy a másfél évtized1 előtt elültetett csira 
vad, terméketlen növény lett. Az [anyák, a bába nénik 
pedig, mint terméketlen növényL kezelik s ezáltal 
a mostoha anya és gyermek szerepe pereg le sze
meink előtt. 1

A bába néni, a gyám rokkanttá vált és most 
már a sztrájkolok szelleme győzött, hatalmukba ke
rítették a talajt, a meddő ültetvényt. Most a szülésnél 
közreműködő bába (néninek a munkakörét veszik fel, 
azzal a különbséggel, hogy ők nem áldoznak fel a 
nevelésre öl millió koronát, öle azonnal termést akar
nak kicsikarni a terméketlen növényből.

Most a sztrájkoló szellem vette áL a Dankovszky 
gyár lebunkózol! érdekét, a talajt, a növényt ők 
akarják a juvcntus« gyártmányok részére meg

nyerni. Tehát ismét egy gyarló emberi betegség lép

előtérbe, a »ne te, majd én«.
A »ne te, majd én« apparátus most nagy ambí

cióval járja az ország vidéki városait, s az országos 
szövetség nevében a meddő növény fenntartásának 
érdekében minden fodrászt, ki őket (nem pártolja és

támogatja a »juvenlus és sztrájkolok* ellenségének 
tekintik. — Sőt egy kis hazugságtól sem riadnak 
vissza, süniért nem vesz, hiszen a sorokban neve
zett szülő anya egyike is sokat vett«, slb. Úgy éljen 
a hintáslegény kinézésű feje a hazugnak.

A szülőanya nem vesz addig »juvenlust«, inig a 
sztrájkol ók önzetlenül nem állanak a nevelés, a ne
mesítés szolgálatába az anyák mintájára. — Az anyák 
n meddőséget megunták) és lia a növényt nem lehel 
beoltani, nemes csirát a növénybe beleszemezni, ak
kor csak 'káros volna a meddőséget tovább fenntar
tani.

Az anyák az utóbbi években, száz százalékos ön- 
zellenséggol újból a nevelés szolgálatába állottak, sőt 
a lárseinöki tisztséget, is elfogadták, a vidéki úri- és 
hölgyfodrászok függőLlen sajtóját díjmentesen a szö
vetség rendelkezésére bocsáj tollák, némi szervező 
munkába is részt vcLlek, sti»., de ez mind hiába való 
volt, még annyitj ,s<jm leheléit elérni, hogy ezen ön
zetlen munkákat a szövetség igénybe Vegye, szóval 
nem kellelt az önzetlen segítség.

A szaklapot egy példányban nagy kegyesen meg
rendelték, de már harmadik éve és még az előfize
téssel ma is adósak. [

A lapban kezdetben Írtak néhány cikket, de czL 
is beszüntették. Közben) az a terv merült fel a veze
tőség agyában, hogy) a lapot át kell venni a szövet
ség birtokába azzal a jelszóval, hogy ez a sajló fel
tétlenül szükséges a szövetség éleiében.

Az elismert szükségnek engedve, a lap tulajdo
nosa hajlandó leli volna a lap önköltségi ár 20 száza
léka megtérítésének ellenében a lapot 1 rendelkezé
sükre bocsáj tani. De az (egy évig húzódó és erről szóló 
tárgyalás oda fajult, hogy »scin ingyen, sem pénzért* 
vennék csak át, mert a néhány akarnoknak nincsen 
pénzük. — A lapot tehát a »juventus« érdekek szol
gálatába állítani ingyen nem állhatott módunkban. 
De ha a szövetség tényleges hivatásának magaslatán 
állna, még mindig revisió alá Vennénk álláspontun
kat.

A lárseinöki tisztség elfogadásával ogyidőben az 
volt a kérésünk, hogy a (szövetségi gyűlésekről jegyző- 
könyvi másolatot küldjenek le, mert nem lehetett
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azt kívánni, hogy a gyűléseken ilyen távolságról jelen 
legyünk. A jegyzőkönyvi másolat elég lett volna, 
arra, hogy a liszlségi munkát kellően értékesíthes
sük; de ezen. fontos kérés is egy betű közlése nélkül 
csak kérés maradt. Meddőség az egész vonalon; a 
vidék »csekély« érdekek védése nélkül all a szövetség 
mellett. ' r

A  szövetség működéséből a fennliekcn kívül csak 
annyi ambíciói hallottunk, hogy az ügyvezetőket me
nesztették és visszahívták. — Áll a szövetség minta 
érték nélkül. A most jövő, lezajló közgyűlés alkal
mával jó  lesz, ha a tagok gondolkodnak a változta
táson, vagyis azon, hogy vagy az alapszabályt módo
sítani kell oda, hogy tényleg az eredeti elgondolás 
szerint a vidék is érezze a szövetség értékét, vagy 
pedig úgy választani meg a vezetőséget és a székhe
lyet, hogy a vidék ti ezer fodrász érdekképviselete a 
szám aránynak megfelelően és kellően képviselve 
is legyen. Az elnöki tisztségét összeférhetetlen
nek tartjuk az Eckert Bálint pesti testületi elnöksé
gével. A vezérkarát pedig azért, mert egy részük egy 
gyárnak a szolgálatába állottak. 1

Az országos vezetőségnek olyannak kell lenni, 
egy egész ember munkáját a szövetségnek szentelik 
önzetlenül és a szövetséget oda reformálják, hogy az 
tényleg országos legyen. Az országban gondolkodni 
tudó fodrász tagoknak pedig felhívom a figyelmét 
arra, hogy a közgyűlés elé olyan indítvánnyal lépje
nek, melyek után, ezen intézménynek a megreformá
lása a kellő szükség szerint legyen határozatilag ki
mondva. Ha erre nem lenne erőnk, úgy az intéz
mény feleslegessé vált. (Folytatása köv. a jövő szám
ban.) (Szerk.j i ’ . ,

AZ  EN ISKOLÁM
(VII. közlemény.)

A tartós ondolálásról.
A tartós ondolálás fejtegetése a legnagyobb érdek

lődés előtt áll, nemcsak azért, mert itt a szezonja, ha
nem azért is, mert ennek a szakágazatnak a terjeszke
dése új és új iparosokat állít szolgálatba.

Mit is értünk tartós ondolalas (dauer) szó alatt: r 
A magyar nyelv kifejezése szerint a hajnak a tartós 
megbodorítása. A dauer, illetve a tartós ondolalas el
nevezés éppen olyan alaptalan, mint amilyen helytelen 
belevinni a köztudatba azt, hogy a tartós ondolalas 6 
hónapig tart. Ezen elnevezések, illetve igéi etek nem 
helytállók. Helyesebb lett volna, ha az évszázadok óta

közismert nevet „a haj megpreparálása“ adták volna, 
mert ebben az elnevezésben kifejezésre jutott volna a mű
velet tulajdonképpeni rendeltetése, célja, a haj olyan elő
készítése, mely után hajlamossá válik "a tartós hullá- 
mosításra.

Miket kell tudni annak, aki jó, tartós ondolálást 
akar készíteni ? I. csoport: Először a hajminőségeket 
kell ismernie, melyek a következőképpen oszlanak meg :

1. Neutrális, illetve egészséges, semminemű vegy
szertől, naptól, lúgos mosásoktól mentes haj.

2. Szódás, házi szapannal, kamillával vagy haj
színesítő regenerátorokkal mosott más szóval olyan haj, 
melynél a végekben erős, tartós ondolálás van.

3. Natúr hennával, szalmiák szesszel, hagyma 
lével stb. vörösített hajak.

4. Hidrogénnal szőkített, elszökitett vagy túl el- 
szökített hajak.

5. Hajregenerátorokkal, ezüstnitratos, gubaccal, 
Hennával, Arábiával, deservirdió kivonattal, amilinos 
pomádéval vagy hidrogén pastilákkal, oxidáló festékek
kel kezelt hajak. Az utóbbiak igen sok név alatt van
nak forgalomban, de ezek rokon anyaguknál fogva egy 
elbírálás alá esnek.

6. Durva vastag, közép vastag és vastag szálú
hajak.

7. Normál, vékony, egész vékony és selymes ta
pintású hajak.

8. Durva vastag hajak, amelyek száraz állapotban, 
ha megfogjuk, igen jó minőségüeknek mutatkoznak, de 
ha benedvesítjük (ronggyá) puhává válnak.

Ha a felsorolt hajminőségeket helyesen megtudjuk 
különböztetni és ha az alantiakban közölteket is figye
lembe vesszük, akkor sikeres munkát végeztünk.

II. csoport: A hajvágás fontosságára is rá kell 
mutatnom, ámbár erről már a múltban kimerítően és 
részletesen foglalkoztam, de ezen munkakör olyan ter
mészetű és fontos, hogy egyszer-kétszer a helyes elvég
zését megérteni szinle lehetetlen. Éppen ezért pár szóban 
és ábrával ismét rátérek.

s A tartós on-
c-J \ dolálás legfonto

sabb szakértelmet 
kivánó része a haj
vágás ; miként az 
ábrákon is látha
tó, a hajat tartós 
ondolálás meg
kezdése előtt fel
tétlenül ki kell 
ritkítani. A haj
vágásokról közölt 
képek egy hátra 
felé fésült hajvá
gást mutatják.

Az első kép 
egy alátétből k i
álló tincset mutat, 
melynél látható a 
hajszálak rövid, 
hosszabb és leg

hosszabb szálai, tehát arra kell ügyelnünk, hogy min
den alátét területén egy ilyen inegritkított tincsnek kell 
lennie. ______________________________

Most jelet meg :
Hajtay Botond; Szent István ünneplése c. énekes

színdarab. 1 felv. 13 szereplő. Ára 1.—  P.
Előadási jog 4 példány.

Megrendelhető szerkesztőségünknél.
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A haj ritkítása (effilálása), illetve hegyesítése a 
második képen látható, 
mely művelet szerint, mi
ként ezt a harmadikkép 
elénk tárja, kell az egés- 
hajtincseket kiritkítva, hez 
gyesítve lenni. A hajvá-' 
gást a hajmosás után kell 
befejezni s ha evvel elké
szültünk és tisztába jöt
tünk a hajminőségének is- 2. ábra.
méretével, pl. — a N° 1 pontban jelzett hajminőséget 
állapítottuk meg, illetve ilyennél állunk szemben, akkor a 
forgalomban lévő bármely tartós ondoláló vízzet hasz
nálhatjuk, mert mind meg fog felelni.

Ellenben, ha a 2. pontban foglalt hajminőségek
kel állunk szemben, amelyek manap
ság a legtöbb van forgalomban, ez 
esetben feltétlen olyan vizeket kell 
használni, amelyek zsíros keverékkel 
bírnak. Pl. Universal I. és II. vagy pe
dig „Meinl Kamarád“ zsíros és száraz 
elnevezéssel. Az említett vizek bárme
lyikének mindkét tételét felcsavarás előtt 
össze keverjük, ezek feltétlen biztosít-

3. ábra.
ják az említett minőségű hajak kellő bodorságát. A jövő 
számban a 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontban foglalt speciális 
eljárású hajminőségeknek és hozzávaló szerszámoknak 
ismertetését fogjuk közölni. Most pedig rátérünk a haj
csavarás helyes ismertetésére.

A hajfelcsavarása a következő módon történik. Leg
először gumi alátétet helyezünk a hajtincsre, melyet tar
tós vízzel, a vattát alulról és felülről húzva, annyira 
benedvesítjük, hogy az száraz ne legyen, de viszont a 
víz se csurogjon le róla. A művelet elvégzése után a 
hajtincset a fésű sűrű felével át fésüljük, hogy ezt tel
jesen sima le
gyen, majd pe
dig az ábrán 
láthatóan ce
lofánnal átfog
juk és a balke
zünk mutató 
ujját felülről, 
közép ujjún
kat alulról el
helyezve körül 
fogjuk, fesze
sen megtart
juk, hogy a 
hajtincs meg 
ne lazuljon.
Azután a jobb 
kezünk ujjait 
a bal kéz elé 
helyezzük és a 
celofánt any-
nyira e l ő r e  ____

4. ábra.
huzzuk, nogy a haj végei ki ne maradjanak a celofán
ból. Következetesen a facsavart a haj vége alá tesszük 
melyre a jobb kéz mutató ujjával lefelé fél fordulatot 
végzünk és a bal kéz kis ujját alá téve a celofánt rá
szórjuk  mindaddig, míg a bal kézzel az új csavarási 
fordulatot megkezdjük. Ezen műveletet a haj töve felé 
mindaddig folytatjuk, míg a hajtincs fel nincs addig 
csavarva, hogy a celofántól a bal kezünk ujjairól el nem 
engedhetjük. Ha már elengedhetjük, akkor a két mutató 
és hüvelyk ujjaink között gurítjuk a fát a haj töve felé

5. ábra

s ha a haj végén 
kibújnak a többi 
közül, akkor a csa
varással megállunk 
és a kiálló haj vé
gét az újhegyünkkel 
szorosan a fára for
dítjuk s alá, illetve 
a többivel becsavar
juk a haj tövéig, il
letve az alátétig.

Ennek megtörtén
te után szorító pa
pírral a hajtincset 
a N° 6-os ábra sze
rint betakarjuk, szo
rosan rásimítjuk, a 
facsavar alatt a pa
pír végét össze
nyomjuk és a letü- 

ui/ia zö tűt össze kell
szorítani, a facsavart pedig felfelé kell emelni vízszin
tes állapotba azért, hogy 
a fűtőtest a csavarásra 
rendesen ráboruljon.

A fel csavarásnál az 
alátéteket feltétlen egymás 
mellé kell helyezni a N°
7-es ábrán látható sűrű
ség szerint. Mert, ha rit
kán, illetve egymástól tá
vol, ez esetben a hajtö
vénél 2, 3, 4 cm. nagy
ságú haj hézagot simán, 
illetve preparálatlanul ma
radnak, miáltal a tartós 
ondolálás rossz és rövid 
ideig tart a haj bodorsá- 
ga. De ettől eltekintve a 
vízondolálást is megne
hezítjük, mert a fej tetőn 
a hullám nem marad meg 
és így a haj sima lesz. 6. ábra.
Különösen észrevehető ez akkor, ha a haj amúgy

rövid. A haj havonta 
cca 10— 12 millimétert 
nő, tehát ha prepará
latlanul marad 3— 4 
cm., amihez hozzájön 
2 — 3 havi növés, akkor 
már a fejbőr egész si
ma lesz. Ha azt a ven
dégünk látja, akkor le
fogja beszélni ismerő
sét a tartós ondolálás 
készítéséről, mert azt 
fogja mondani: „nézze 
meg az övét, mind
össze 3 hónapja készí- 

, tették és már alig van 
benne valami a tartós
ból." Tehát nem nyil
vánul kifizetőnek és 

7. ábra. ezáltal a hölgyek né
melyike nem készített tartós ondolálást.

Megemlíteni kívánom még azt is, hogy az aláté
tek elhelyezését a fejtetőn és hátul is úgy kell elhe
lyezni, hogy az alátétek annyira egymás mellé kerülje-

ís
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tiek illetve úgy feküdjenek, hogy a haj tövénél és mi
nél beljebb is preparálva legyenek olyan formán, hogy 
a bodor hajtincsek egymást takarják 

A N° 8-as ábrán 
nemcsak az alátétek 
elhelyezése látható, 
hanem a fejtetőn a 
vízrblinél a 4. alá
tétnek az elhelyezé
se is, melyeknél a 
tincsek takarják egy
mást. A 8-as ábrán 
látható 1 -el jelzett 
alátétnek rövidebb- 
nek kell lenni a töb
binél pláne, ha egy 
kis fejről van szó, 
mert egy kis fejen 
alig marad azon a 
helyen 5— 6 cm. 
hosszúságú hely, te
hát, hogy oda kel
lően oda férjünk, 8. ábra.
ilyen hosszúságú alátétre van szükségünk. De sok eset
ben a 2, 3 és 4-es számúaknak is olyan rövideknek 
kell lenni, mert a ovirblinél jó munkát csak úgy tudunk 
végezni. Az 1-es alátét keresztbe tevése az ábrán látha
tóan azért is szükséges, mert ez nem árt, sőt jót tesz, 
mert így nem simul le a haj úgy a fejtetőn. A többi 
csavarások jól vannak elhelyezve a látható ábrán az 5-ös 
alátét kivételével. A fül felőli vége jó, de a másik vége 
lent van, minek következtében a konty részénél nagy 
terület marad el preparálatlanul, ami maga után azt a 
következményt vonja, hogy a csavarás sem lehet jó.

De úgy ennél a fejnél láthatjuk azt is, 
boy a liajvágás is rossz és szabályta
lan, mert a hajat olyan hosszúra kellett 
volna hagyni a nyakban lent, hogy még 
egy sor alátétet, lehesen elhelyezni, 
amely alátétsor adta volna meg a fri
zura alapját, illetve formáját.

Tehát ezekre a hajvágásoknál figye
lemmel kell lenni és a 9. ábra útmu

tatása szerint kell a csavarásokat le egészen a haj al
jáig eszközölni, mert csak így lehet mindenfajta formás 
frizurát készíteni.

Ugyanezen alkalom
mal nem mulaszthatom 
el azt, hogy az úri haj 
hullámosítását is né
hány sorban ne ismer
tessem. Ma már azt le
het mondani, divattá 
vált és amelyik úri fod
rász szereti a mester
ségét, az rábeszéli ifjú 
vendégeit a hullámo- 
sításra.

Az úri tartós ondo- 
láláshoz való gépeket 
ma már 50— 60 pen
gőért lehet kapni, vil
lany és villany nélkül 
is használhatókat, te
hát csak a fodrásznak 
élelmesnek kell lenni 
és akkor merem állí
tani, hogy boldogulni 
fog anyagilag, erkölcsi
leg és egyúttal a mo

ábra.

dernséget is szolgálja vendégei részére. Az úri frizurá
nál, amint a fenti képről is látható, nem kell sok csa

varás, de sokan meg
elégszenek fele csava
rással is, melyből 1— 2 
laza hullámot utána be
rakunk a mellékelt kép 
szerint. A jövő számunk
ban az úri fodrászat mo
dern munkáival is fogunk 
bővebben foglalkozni.

Vízondoláló f é s ű k ,  
fixateurok, hullámfogó 
csipeszek,  szükséges 
lekötő hálóklegolcsóbb 
beszerzési forrásai a la
punk hirdető cégeinél, 
mert avval is támogat
ja minden Kartárs la
punkat, ha a hirdető 
cégnél vásárol.

Dudás.

és a szak
képvise lő  jo g k ö ré rő l

Irta : GULYÁS GYÖRGY

Kontúroknak ismerjük mindazokat, akik ipariga- 
zolvány nélkül önálló munkát vállalnak. Az érvénybe 
lévő miniszteri rendeletekben, mint jogosulatlan ipar- 
űzők szerepelnek.

Én a kontárokat két csoportba fosztom. Az egyik
be tartoznak azok, akik iparigazolvány nélkül házal
nak, a másikba pedig azok, akik mások ipar jogosít
ványának védelme alatt, nyilt üzletet tartanak fenn. 
Úgy az egyik, mint a másik kiszámíthatatlan károkat 
okoz a legális iparosságnak, épen azért kötelessé
günk a kontárokat üldözni és őket a törvényes kere
tek közé szorítani. Kényszeríteni kell őket arra, hogy 
viseljék ugyanazokat a közterheket, melyeket a legá
lis iparosságnak viselnie kell. A z iparigazolvány nél
kül házaló és a kölcsön, illetve bérbe vett ipariga- 
zolvánnyal dolgozók ma már nemcsak Budapesten, 
hanem vidéki városokban és kis községekben is elszapo- 
lak s igy főleg a vidéki szaktársafmnalc — ahol nincs 
külön ipartestület, kontár-ellenőrző bízott, stb. — 
igen fontos, tudni, miként kell eljárni a kontárok 
ellen. I

A jogosulatlan iparüzők — kontárok 1— elleni eljá 
rás megindításának előfeltétele a leigazoltatás és an
nak megállapítása, hogy ipar igazolvány nélkül Üzlet
szerűen űzik valamelyes képesítéshez kötött' ipart 
u. m. borbély és fodrász ipart. Ezt úgy érhetjük el, 
ha az olyan lanut szerezhetünk, akitől a kontár a 
végzett munkáért pénzt vagy egyéb ellenszolgáltatást 
fogadott el. A bűnösség megállapításánál ez a leg- 
kczclfoghalóbb bizonyiték azért, mert legtöbb kontár 
a bíróságnál azzal sjzokott védekezni, liogy ingyen 
végezte a munkát. Egész másként, kell eljárni a köl
csön veit iparigazolvánnyal nyilt üzletet fenntartó 
kontárok ellen. Ugyanis, az 193G:VII. t-c. hatályon ki
vid helyezle az 1922:XII. t-c. 4. §-nak azon rendelke
zéséi, hogy képesített iparoknál egy képesített egyén

11. ábra.

A ko n tá ro k ró l
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vezetése mellett több nem képesített egyénnel köz
kereseti társaságot létesíthető volt. Minthogy ez a 
hurkolt társulási lehetőség megszűnt, bérbe vesznek 
róván egyéntől iparigazolvány í, aki az üzletbe segéd
ként dolgozik, vagy ha a bérbeadónak van üzlete, 
úgy a konlár üzletét mellék üzletnek jelend be az 
iparim lóságnak. Ilyen esetben az igazoltatásnál meg 
kell állapítani, 1.) ki az üzlet főbérlője, 2.) kinek a 
nevén vannak az alkalmazottak bejelentve a társada
lombiztosító intézetnél és 3.) kifizeti ki az alkalma
zónak és az üzlet bérét.

Tekintettel arrav begy az ipari kihágások hivatal
ból üldözendő bűncselekmények, magán személyek 
is feljelentést lehetnek, mégis az a helyes, hogy az 
ipartestük’ ! utján tegye meg feljelentését amié! is 
inkább, meri az így történt feljelentéseket — kontár- 
ügyben - a miniszteri rendelet: szerint a R. 1). bíró 
lehetőleg 8 napon belül 'köteles tárgyalásra kitűzni.

A bérbe vett iparigazolvánnyal (tolgó kontárok 
bűnösségük bizonyítása nehezebb és körülményesebb 
épen azért egyél) bizonyítékok hiányába; csak a kon
tárt kell feljelenteni, A tanú vallomására esetleg esküt 
is kell tennie, már pedig a hamis Lauuzás is hamis 
eskü, súlyos elzárás büntetéssel jár. A tanúként kihall
gatott egyén ellen az jparlestülcl. megbízottja, aki mint 
szakképviselő képviseli a vádat ugyanazon tárgyaláson 
vádat emelhet az előbb [kihallgatod latul ellen és most 
már, mini terhelt hallgattatja ki. Mint tanú köteles az 
igazai vallani, mert félnie kell a hamis Lanuzás és 
hamis eskü súlyos következményétől és Így a kontárt 
az 1ÍJ22:XII. l-c. 39. §iába ütköző jogosulatlan ipar
űzés miatt, mint tettest, a fedezőt pedig ugyancsak 
ebben a bűncselekményben, mint bűnrészes bűnse
gédet lehel bűnösnek kimondatni és megbüntetni. Bűn
részes bűnsegéd az, aki elősegít valamelyes bűncse
lekmény elkövetését. Az tehát, aki iparigazolványát 
másnak kölcsön, vagy bérbe adja elősegítette a fent 
említett törvénybe ütköző kihágás elkövetését.

Az igazi kihágásokat a közigazgatásnál beosztott 
rendőri bűn lelő bírók tárgyalják és ha az ügyben
eljáró rendőr bíró a terhelteket — vagy terheltet __
bűnösnek mondja ki, a marasztaló Ítélet elhangzása 
után a szakkép viselőnek,' joga van indítványt tenni a 
m. kir, kereskedelemügyi miniszternek a jogosulatlan 
iparűzés leküzdése tárgyában kiadott 81.161/1938. sz. 
rendelet alkalmazására, melynek II-rk rész első és 
második bekezdése a következőképen rendelkezik:

A jogosulatlan iparűzés a törvény szerint bünte

tendő cselekmény lévén, adóit körülmények közölt eh 
követésének megakadályozása, illetőleg megelőzése vé
gett indokolt lehel a hatóság közbelépése. Nevezetesen 
indokolt a hatóság közbelépése mindazokban az ese
tekben, amelyekben a rendőri büntető el járás során 
egyrészt kétségtelen megállapítható volt, hogy jogúi 
salaikul Iparűzés esete forog fenn és büntető ítélet 
hozatott, másrészt pedig állói kell tartani, hogy a ter
helt az ítélés és az I. részben emlilelt figyelmeztetés 
ellenére sem fog felhagyni a jogosulatlan iparűzéssel. 
Minthogy az ilyen esetekben a rendőri büntető eljárás 
újabb büntető Ítélet hozásával sem lehet biztosítani 
azt a célt, hogy a terhelt a jogosulatlan iparűzéssel 
késedelem nélkül felhagyjon, gondoskodni keit arról, 
hogy a jogosulatlan iparűzés szükség esetében kény
szer utján (karhatalommal) szülhessék meg, ami a 
rendőrhatóságnak a bűncselekmények megelőzésére és 
megakadályozására vonalkozó ál [alános hatásköréből 
amúgy is következik.

(Folytatása k öve l ke zik.)

Sirodalom
(Figyeljetek szigedi fodrászok)
Irta: ROBOTKAY NÁNDOR.

Szegedi borbély-fodrászok 1 . . .
Íme szózattal fordulok hozzátok,
Figyeljetek ide, egypár röpke percre 
Valóban ti is meg lesztek lepve.
Külföldről jöttem, kollegátok vagyok!
F.n keblemben is magyar szív dobog,
Nem jártam soha magyar iskolába, 
írni és olvasni anyám lantod rája.
Aradi vértanuk hősies lettéről 1 
Felőti, Arany és Ady Endréről —
Meg a „trianoni" gyászos békeszerződésről.
Beszéltek nékem egy ellurnyi kollégáról! 
ázt hiszem hogy Csetzy Mihály volt . . ,
0  volt Szegednek borbély büszkesége,
A közismert .Homok volt a jeligéje.
Ö hozott babért, hírnevet linéklek,
Büszke volt ö is borbély létére . . .
Megmutatta a népnek s az egész országnak!
Hogy borbély is lehet „ember” magas kultúrával.
De azóta már, ritkábban akad néha!
Hogy borbélyok közül novellákat írnak,
Nincsen aki ima szép balladákat,
Cserzynek szelleme nem ragadt át másra.
Ne hagyjuk magunkat ml borbély-iodrászok 1 
Lehelünk mink is szellemi munkások . , .
Nem fogjuk törni, hogy lenéznek minké', 
írjatok hát ti is, ha mást nem verset.
Gyiíjlsétek egybe mind szépen sorjába 
Hátha akad egy Cserzynek nyomába,

'7 i # p e i e t n s !  f ö d k t U b -  u t a k * !

l-a szalon lemosó kg-ja — __ __ _ __ _ _
A jelenkor leghatásosabb fertőtlenítőszere az „ASEPSIN"

Fodrászok részére ipari csomagolásban literje 
A fenti gyártmányok beszerezhetők a

„M IR" vegyészeti vállalatnál
Budapest, VIII., Aggteleki-utca 4. Telefon 143-287.

_______ Szegedi főlerakat: Dudás Sándor illatszertára.
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A közigazgatási biróság döntése szerint látszatjöve
delem után általános keresetiadót kivetni nem lehet

Évtizedes sérelme az adózó polgárságnak, főként 
a szabályszerű üzhMí könyveket nem vezető kisadó- 
zölüiak^ hogy az udóklvcLő halósűgok liiLcles üzleti 
forgalmi adatok hiányában az adózó életkörülményei 
alapján úl lapítják inog az adókéiules üzleti jövedelmét.

Többnyire a lakás viszonyok ,lakószobák, család
tagok, háztartási alkalmazottak száma, ez utóbbiak 
fizetése és a lakbér, azok az » egyéb ism érvek, ame
lyek az adókivelésnél döntő szerepet játszanak. Az 
adózó hiába védekezett azzal, hogy a nagy lakást és a 
drága cselédekéi a családtagok nagy száma .miatt kény- 
telenségből larljn és ezért el is adósodott, az adó
hatóság nem Lágitolt.

"< fS* a közigazgatási biróság rendkívül érdekes és 
nagyjelentőségű lifl líMlli. K. lí. határozatában kimon
dana. hogy az általános kereseti adó alá vont jöve
delmek nagyságát nem lehel, az adózó életkörülmé
nyeiből következtéivé megállapítani. Éz a hivatalos 
összeállítás 51, szakaszának 4. bekezdése és az 5300/ 
1931. szállít; kormány rendelet 3. szakasza alapján esalt 
a jövedelemadó alapjánál jöhet számításba.

A buszai jövedelem ezek szerint nem adóalap, ezen
túl az általános kereseti adó kiszámításánál, annál 
erősebb jogi alapja van azonban a jövedelmi adó 
kivetésénél. Az • egyéb ismérvek* csak a hivatalos 
összeáll Más ül. szakasza a’apján voltak számításba 
vehetők, ezután bírói határozatra is támaszkodhatnak. 
A jövedelmi adói fizető adózók így, még erősebb jog> 
alapon fizetnek ezentúl egyéb külső ismérvek alap
ján lálszaljövedelum után jövedelmi adót.

Kedves szaktársak! A lenit közigazgatási bírósági 
határozat folytán kezd derengeni annak a boldog álla- 
pol ^ehetőségének a reménye, hogy mint már más, 
különböző országokban, úgy ilt is meg lesz az iparos
unk a többi társadalom általi megbecsülése, Azonki 
viil a határozat következtében nem lesz kénytelen 
lemondani az iparos a jövőben a legszükségesebb 
emberi jogainak élvezéséről, meri megszűnt az a 
mumus*, hogy nagyobb lakás, cseléd tartás, jobb öltö

zetben járás, siti. esetén az adózásnál növekszik a 
kiadása. Többé, nem képezhetik ezek az ismérvek a 
minid szerettet az általános kereseti adó kivetésénél. 
Mindezideig nem mertük gyermekeinket iparosok
nak nevelni a fon lem lilét l sérelmek folytán, haulem 
olyan társadalomba igyekeztük elhelyezni, ahol a 
mcgkülönbözlelést nem érezte élete végéig. Most azon

ban iáivá a legfelsőbb biróság bölcs határozatát, me- 
rilsünk uj életerőt belőle, legyünk önérzetes iparo
sok es kiviva jogainkat neveljük gyermekeinket, is 
öntudatos iparosokká, mert eljön az az idő, amikor 
minden fájdalmas sérelmek el fognak simulni.

Halmai Gyula,
Békés vármegyei fodrászmesterek szakosztályi 

szövetségének ügyvezető elnöke.

Erre vártunk

Lapunk belÜ hadseregévé! készen álltunk 
De nem indulván, Qlaltfelderre és Bornemiszára vártunk. 
Március 14— 15 hajnalán, történelmet jelentő kéz szo

rítással
Csüggedő munkásszivek megvigasztalását várta. 
Napfelkelés sugarait érezve,. . .  áll a március Idusa. 
Páter Kerkai család élén Bornemisza; útra való böl

csességet
Glatlfelder Gyula, Krisztus helytartója adta.
Szent Istváni országunkat a Teiemtő Istenünk, hogy

[vissza adja
Márciusi ifjaknak kereszttel megjárt ezer éves utat

[mutatja
S Hubele Balázs virtus helyett, a munkáskezek meg-

fszorftását adja.
Azért, hogy Isten segítségével a Nagymagyarországot

[visszakapja.
#  ̂ *

Örömmámorban Ünnepel ma "sok százezer munkás-
[testvér.

Kik imát mondanak a megérlő szerétéiért.
Hálát mondanak az Istennek, hogy megerősítette a . . . 
Kerkai családot, Glatlfeldernek és Bornemiszának. 
Nagyobb darab kenyér igéreiné! többet adlak, mert a 
Csüggedő lelkeknek vigaszt adlak. Isten áld meg a

[magyart!

Tisza partján
Irts: ROBOTKAY NÁNDOR.

I,
Tisza pariján hideg szél fúj 
Az én lelkem miért oly bús, 
Miért állok a magányban . . , 
Hisz nótát húznak a csárdában.

II.
Nem kell nékem semmi vfgság 
Elszomorít ez a síkság.
Itten hogyha álldogálok, 
Visszasírnak a régi álmok.

CZINNER G Y Ö R G Y
ú r i és n ő i fo d rá s z a it cikkek , illa tszerek  és acé lá rúk  szak

üzlete, a „M ETOL" készítm ények egyed árus itó ja .

Budapest, VII. Hársfa u. 55. Telefon: 143-427 
a Király uccánát.

Most jelent meg
Húsvéti locsolókat, tartalmazó ária púnk.

rendkívül leszállított olcsó árakkal.
Kérje saját éidekébeti liusvéii áriapunkat,mert az
árak meglepően olcsók és a választék óriási.
Vidéki s zá llítá s n á l cs om a go lá s t nem  szá m ítu n k  Jel-

III.
Nincs is innen olyan messze 
Síkság ott is Tisza melletti 
Olt van az én boldogságom . ..  
Oda száll a sóhajtásom.

IV.
Szőke kislány ne búsuljál 
Vissza mennék, hogyha tudnék I 
De nem lehet „magyar" vagyok, 
Szép szerelmem sohsem zokogj.

V.
Lesz még egyszer szebb az Életi 
Vége lesz a szenvedésnek, 
.Trianon" sem élhet soká 
Lesz még boldog ez az ország I 
Szegény Magyarország.
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Lapzártakor a vidéki fodrásziparosok sérelmei
nek Ismertetése végett kihallgatáson jelentőnk 
meg a nagyméltóságú iparilgyi miniszter úrnál, 
aki t e l j e s e n  m a g á é v á  tette az utóbbi hó
napokban lapunkon keresztül kifejtett kívánsá
gainkat.

Múlt hónapban történt a Szegedi Kereskedelmi 
és iparkamara elnökének Rainer Ferenc ünnepélyes be
iktatása. Úgy az iparos, mint a kereskedői társadalom 
osztatlan lelkesedéssel veszi körül az új elnök szemé
lyét, már csak azért is, mert végre iparos ember került 
ebbe a vezetői pozícióban. Mi hisszük, hogy az új el
nök pártatlanul, az egyes érdekeltségek érdekeinek szem- 
elött tartásával fogja működését közmegelégedésre kifej
teni. Mi ezúton kérjük fáradozásához az Isten áldását.

Pécsi hírek. Lapzártakor nyertünk értesítést a pé
csi fodrász szakosztály rendes évi közgyűléséről. A köz
gyűlés február hó 14,-én lett megtartva, melyen az el
hangzott javaslatok után az a határozat domborodott ki, 
hogy a szakosátály magáévá teszi a vidéki úri és hölgy
fodrász szaklap rendkívüli kiadásában megjelent a 8 
órás munka idő tárgyában befekteti pontokat, fenntartja 
a kapcsolatot Szegeddel és a nagyobb vidéki városok
kal, hogy így együttesen fejtsenek ki demonstrációt a 
vidéki érdekek megóvása szempontjából.

Kiskunfélegyházi hírek. Folyó hó 20.-án Kiskun
félegyházán körzeti nagy gyűlés lesz, melyen Budapest
ről is több vezetőségi tag jelenik meg. Felhívjuk a kar
társakat, akik érdeklődést tanúsítanak, hogy folyó hó 20- 
án Kiskunfélegyházára a nagy gyűlésre elmenni szíves
kedjenek. Ezúton köszönjük a meghívásukat és fejezzük 
azt, hogy a szegedi fodrász szakosztály képviseltetni fog
ja magát.

Á női fodrász ipurlesfülcl utolsó közgyűléséi be
zárta. Az egyesült kél lesi ül el pedig gyér érdeklődés 
mellett ejtette meg az évi közgyűlését, melyen kifá
radt harcosok majdnem egyhangúlag adták le' szava
zatukat a jelöltekre. A közgyűlés tellát igy azzal 
záródott, hogy a jövő ciklusban is Lekért Bálint 
elnökségével a béke jegyében működik majd a tiszti
kar. Ezúton kérjük Isten segítségét minden egyes 
tagjaiknak.

Az Összes Dankovszki gyártmányok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben 

készülnek.
Negrin hajfesték öt színárnyalatban. Tökélefes színek, 

egyszerű kezelés, veszélylelen használat. 
Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, öröm vele 

dolgozni.

Kérje fodrászcikk kereskedőjénél! 
Parfumerie Le Rosier Bpest, VIII. Mária utca 19

Hírek Innen—onnan. A szegedi mester egyesülés 
eseményeiből ve Iliik az alábbi érdekes közleményig 
melynek érlelnie tanulságként szolgál u haladni vágyó 
fodrásziparosok részére.

Legelőször is ismcrtelnüok kell azt, hogy a sze
gedi fodrászmesLcrek 15)22. év óla különböző nevek 
nln.lt, de mindig egy célnak, »a haladás és kulturális 
eszméknek n felszínen tarlása érdekében példás tevé
kenységet fej lel lek és fej leniek ki. Nevükhöz fűződik 
nemcsak a szegedi fodrászok szakirányítása, hanem 
az is, hogy országos viszonylatban számottevő cse- 
lekedelnek leltek a birtokosai. A mester egyesülés az 
összetartás clubnak a sarja, mely egyesületnek tagjai 
csak kifogástalan szakértelemmel rendelkező egyé
nek lehelnek, kik minden második szerdán estis 8—11- 
ig felváltva tartanak egymásnak előadást. Lehetőleg 
minden külföldi fodrászlapot járatnak, melyekből 
azután az összejöveteleken felolvasásokat tartanak. 
Legutóbb Ileim Aranka tartóit előadást nagy szak
értelem mellett párisi tanulmányairól. Felolvasása 
nemcsak egyszerű szakelőadás volt, hanem a szöveg 
összeállításából észre leheled venni azl, hogy egy 
érettségiI: tett karlórsunk ült fel a katedrára, kit 
az összegyűlt karlársnk elismerésük kifejezése mel
lett ünnepeltek.

Utána ifi, Goltschall János kartársunk ismertette 
az alábbi világi híreket rövidke mondat óléba.

1<J31. aug. 15-én volt Parisban a Marcell egye
süli'! fodrász aggházának az ünnepélyes megnyílása. 
Csekély évi 20 frank tagsági díjért lisztelelbeli tagja 
lehel bárki ezen egyletnek. A párizsi kollégák felhív
juk a figyelmei erre az emberbarát! cgy'esül.ésrc, 
mely az idős Kollégának egy gondnélküli élet cslél 
biztosit, Franciaországban is védik az ipart. Törvényt

Modern kort élünk Modern frizurát
modern motoros gépekkel

készítsünk, csak igy lehetünk verseny- 
képesek. Ön Is meggyőződhet róla, kér je  
alanti gépeim et próbára.  

„ T O R N Á D Ó "  hajszárító gép 18 perc alatt 
szárít ja  a hajat.

„ T O R N A D Ó  J U N I O R 11 hajszárító gép 2 4  perc  
alatt szárit,

„ G E -M I“ golyóscsap ágyas kézi ha jszár ító  gép  
a legtökéletesebb.

„G E -M I"  villany dauergép utolérhetetlen.  
„ E R E C T A “ előfütéses dauergép.
„ K O H IN O R "  villany hajvágógép újból kapható. 

Kedvező fizetési feltételek.

„GE-MI“ d a u e r e s s e n c
a dauervizek királya. Egy próba  m eg
győzi Ö nt erről. Kapható az összes 
szaküzletekben is. Ára: I P. 40 fillér.

Gescheit Mihály (G E-M I)
fodrászat! gépek és cikkek kereskedése  
Budapest VII., E rzsébet körút 27. Ili, 10. 
T e le fo n :  13— 8 7 — 97.



VIDÉKI ÚRI ÉS HOLOYFODRASZOK SZAKLAPJA

hozlak, hogy ezután csak vizsgázott mester tarthat 
ianoncot és bevezetik a továbbképző iskola látoga
tását. A közeljövőben törvényesíteni akarják az ipari 
munka márkázását. Rajzok és modell készítések úté 
az Illető kap egy bizonyítványt, tízzel akarják a kon
tárokat az iparból kizárni..

Fodrász, ne kritizáld a kollégádat! Ezen inogszi\ 
lelendő tanácsot egy ismert párisi fodrász ad la a kol
légiumi k és hozzáfűzte a következőket: Egy ni vevő 
jön önhöz, meri a barátnője ezt ajánlta. ön a lmjai 
megvizsgálva erősen állítja, hogy az rosszul van 
vágva vagy 1'csLve, avagy hullámosává, óvakodjék 
On a hölgy elölt erről megjegyzést tenni. Ez a leg- 
lc»bb_esőiben felesleges, is. mbrt a hölgy éppen azért 
pdl Önhöz, mert a (másikkal elégedetlen volt. És mivel 
az emberek igeit hajlandók egy egyén bűnél az egész 
egységre vonatkoztatni, könnyén elterjedhet a hir, 
hogy a fodrászok áltálában csúnya szájnak. — Külö
nösen kellemetlen, ha ez egy külföldi hölggyel törté
nik, aki később visszatér hazájába. Előfordult már 
a következő 'kínos eset. Egy fodrász azt mondta a 
hölgynek, akit kiszolgált: a kollégám igen rosszul 
vágta le a baják Mire a hölgy azt felelte: légutoljára 
önnel vágattam hajat.

Angliai fodrászok, mini kozmetikai újdonságot je 
lenük, hogy egy folyékony masszát hoznak forga
lomba, mely a hölgynek a teljes vádlijáí heburkolja 
és a harisnyái pótolja. Minden liarisnyaszinbcn van 
és nem lchcL megkülönböztetni a rendes harisnyától. 
Nem kell stoppolni!

Sydneyben az aranykeresők 150 éves jubileum, 
ünnepségei tartanak szépsdgk irály nő válaszlássa! A 
nz ünnepi előkészületek aluli lalátnak is aranyat. Pla- 
sydneyi fodrászok is aranykeresők és remélik, hogy 
íina szőke És Tizíán vörös hölgyek kerestetnek a tei- 
vonuláshoz.

Törökországban előírlak n kötelező gyennekfrizu- 
rát, mely körül rövid, fenni oldalválasztékokkal.

Tokióból jelentik, hogy a nyugali országokból 
odatelcpcdcll fodrászok azon fáradoznak, liogv a haj
viseleteket, melyeket Angliában, Amerikában, Francia- 
országban hordanak, ott is bevezessék. De a japán 
rendőrség ezek ellen, de különösen a tartós hullám 
ellen állást foglalt. Ügy laláják, hogy ezek a nyu- 
gairól behurcolt frizuradivatok durva ellentétben álla
nak a japán szokásokkal és ellenállnak mindennek, 
ami idegen és fellünő.■— A japán rendőrség tovább 
megy pl. Tokióban, mert havonta mindössze 6 fej
bőr, illetve hajégetés fordult elő a nem szakszerű 
kezelés folytán, ezért az összes fodrászokat egy 
szigorú vizsgálatnak vetik alá.

Március hó 20-án és 21-én lesz a bécsi nemzet
közi fodrászverseny és az árucikkek kiállítása. A 
versenyen rész (venni óhajlók jelentsék be szándékú

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

J N  H E N R Y "
dauer vizet, (száraz és zsíros) olaj schampoont „  V ITA  
OIL“ haj pakkoláshoz. Vizondoláló fixatear. Levélben 

érdeklődőknek mintát készséggel küldünk. Egyben az 
összes „ D A U E R "  gépek közvetítésével foglalkozom.

Weisz H enrik kereskedelm i utazó 
Budapest V II., Akácfa utca 5, II emelet 9.

kát a Wiener Friseurzunf címére Wien S. Mollard- 
gasse No. t. március hó 10-íg.

Szentendre és környéke1 folyó évi április hő 3-án 
szakmai bemutatói tart, melyre meghívja az érdek
lődőkéi.

A nagykanizsai fodrászipari szakosztály 1938, évi 
közgyűlésén a 'következő uj tisztikor választatott meg: 
Elnök lelt Gumiláp Ferenc; alclnök Herezeg József; 
jegyző Gerencsér Pál, pénztáros Pruekcr János; ellen
őrök: PnhocSa István, és Halász Ödön.

Egri hírek: Az egri szakosztály a legutóbb hozott 
határozatuk alapján árszabályt dolgoztak ki, mely 
árak példaképpen állnak az országban. Az i. o. be- 
l'etválás 40 fillér, a lí. osztályú 30 fillér. A többi 
is ebhez az alapárhoz igazodva lettek megállapítva. 
Ugyanakkor a legnagyobb ősszel art ásr ól tesznek ta
nulságot. Gratulálunk ezúton is nekik. (Szerit.)

Iludapesli hírek: A két fodrászLcslülel egybeol
vadása 1938-ban végérvényesen megtörtént, mely ese
ménnyel kapcsolatban remélhetőleg, megszűntek szin
tén az utóbbi évtized alatt dúló egymás elleni har
cok is.

A járási ipar testület karöltve a járási szakosztály
ival Szeghalmon az alábbi bevezető sorok kíséretében 
1937. december hó 15-iki kelettel az országos irány
árakhoz igazodó nyomtatóit árszabályt bocsátott tag
jai részére kötelező betartással.

»A járási fodrász szakosztály szeghalmi csoportja 
az alább felsorolt alapárakat állapította meg. Azok a 
fodrászok, kik az alapárakat nem tarLanák ,be, Ipar
ügyi miniszter ur 27.U00/1937. számú rendeleté értel
mében az az iparos, aki a vállalt munkának diját az

Rendkívüli árfeszál l i fás!
M indennem ű fodrász berendezésben, 
új és használt forgószékek fülke fa 
lak, rugós fülkeszékek, várószékek, 
tükrök stb.
Dauergépek, hajszárítógépek, bórák, 
fejmosótálak.

M oto ros  bú rák
Eka, Tornádó, kicsi és nagy Rotár 
gyártmányúak.
Azonkívül az összes felszerelések, il
latszerek, kozm etikai cikkek, acél
árúk, valam int hajfestékek: Inekto, 
Innocam in, Pabor, L, Orientol, Flórái, 
Tónál stb. Kaphatók a közism ert

cégnél Budapest, V. Teréz körút 29. 

(udvarban) Telefon: 11 — 55—60. 

Elvem nagy forgalom  — kevés ‘haszon.
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iparűzés tisztségéi sértő egészségtelen versennyel oly 
mértékben szorítja le, hogy emiatt az iparosság többi 
részének életfenntarlását veszélyezteti, első 'esetben 
K10 pengőig terjedhető pénzbírsággal büntethető és 
visszaesés esetén az iparjog is megvonható lölc,«

Szegedi sport hírek: Arról van 'ugyanis ,szó, hogy 
a kövér fodrászok kihívást intéztek' a sovány fodrá
szokhoz. A felhívásnak értelmi szerzője Beckcr Jenő 
kartársunk, az Újszeged! Torna Club gazdatisztje 
volt, minek következtében könnyű helyzetben lévén, 
arra gondolt, hogy a fodrászokat meghccceli, vagyis 
a kövér és sovány fodrászokat meghívja egy mér
kőzésre. A felhívásban közölte azt, hogy a teljes 
felszerelésről ő fog gondoskodni. A fodrászok egy 
része húzódozott a'mérkőzésen való részvételtől, mert 
a fodrászoknak még a február21-ike körüli légkör 
korai a sportolásra. Azonban a rossz nyelvek sug- 
dosása után a kétkedőkbe is bátorságot vertek, mert 
kisült a turpisság és mindenki előtt tisztán állt az, 
hogy fedett helyen lesz a mérkőzés. Erre fel aztán 
zsúfolásig megtelt a nagy terem :és a felhívásban 
közölt időben a dzsessz zene hangjai mellett sora
koztatták fel nagy tálakban az igazi halpaprikást és 
ezzel bejelentették a mérkőzés kezdetét, nem külön
ben azt is közölték, hogy a győztes fél az lesz, 
amelyik többet tudj enni, inni és láncolni. Sajnos az 
eredményt eldönteni nem lehetett, mert kisült az, 
hogy éjfél után i órakor az evésben előnyt nyert kö
vérek kezdték meg a hazatérést.

A szegedi fodrászsegédek hírei: A szegedi kato
likus legényegylet felhívására pártkülönbség nélkül 
sorakozott fel az ifjúság a fodrász szemináriumi es
tékre. Legelőször február hó 25-én a tanonciskola 
nagytermében kezdődött, amely alkalommal Kerkai 
Jenő tanár ur bevezető beszéde után Ileini Antal 
fodrászmester: Az élet iskolája®; Dudás Sándor fod- 
rászmester pedig »A szakmai továbbképzés fontos
sága® címmel tartottak előadást. A második szemi
náriumi est márciusi hó 4-én Dudás Sándor sálon jó
ban tartott 8—11 óráig. Az általános ismeretek bemu
tatása volt az est tárgya. 42 személy hallgatta végig. 
11-én este ugyanazon személyek részére gyakorlati 
előadás volt. Ezen az estén mindenki azt gyakorolta,’ 
amit ő akart, illetve, amit még nem tudott. Az esték 
a legnagyobb fegyelem1 mellett folytaki le. — A pén
tek esti előadások ezen keretekben lesznek mindad
dig folytatva, ainigj a vándor tanfolyam felszereléseit 
a törzshelyére vissza nem kapjuk. Ennek megtörténte 
után az oktatássorozaLok a tanonciskolában lesznek 
megtartva.

Siótokról jilenttk, hogy folyó lió 9-én megalakult a fod
rász iparosok szakosztálya. Elnökké KI ész Miklóst, jegyzővé Ba
kács Józsefet választották meg.

Soproni hírek: Sopronban most fejeződött be a 
vándortanfolyam, melyet kél ciklusban Döbörhcgyi 
budapesti, Gobora és belliiig soproni szakoktatók tar
tottak az oltani mesterek és segédék részére.

Hasonlóképpen megtörtént a szokásos évi rendes 
közgyűlés is, melyen a következő vezetőség válasz
tatott meg: Elnök lett Hiemcr József, alelnököt: Hor
váth Jenő és Gobora János, jegyző Ferling György, 
pénztárnok és sajtó tudósító Welles Ferenc, Válasz
tatott azonkívül 3 tagú számvizsgáló bizottság és 12 
tagból álló választmány. 1 1

E sorok közlésével itt köszönjük meg a soproni 
tudósítónk hozzánk küldött sorait és kérjük, hogy u 
jövőben is legyen szives minden eseményről bennün
ket tájékoztatni.

Wíttmann Leónak Bpcst. A női parókáról írt 
képekkel illusztrált fejtegetéssel helyszűke miatt lekö
zölni módunkban nem állott, jövő számunkban azonban 
eleget fogunk tenni ezen kötelezettségünknek.

Üzenet a m agyarországi fodrászipari szak
osztályokhoz í Szerkesztősegünk ezúton mond köszöne
tét a szakosztályoknak, hogy az utóbbi események al
kalmával az iparunkat védő nyilatkozataikat a helyes 
értelemben megtették. Mi támaszkodva és hízva a nyi
latkozataik alapján továbbra is az Önök támogatásában, 
felvesszük a küzdelmet a fodrász ipar érdekében a teljes 
eredmény kivívásához.

Özv. Kerekes Józsefnénak. Szíveskedjék a be
küldött’ hirdetés díjában és a támpéldányért 2.— - pengőt 
beküldeni.

D Á M A
Villanynélküli elöfütéses dauergép, 30 fűtőtest
tel, komplett felszerelve, gyönyörű kivitelben 

olcsó árban.

D Á M A
Motoros körforgó és szívó rendszerű gyors 

száriióbura P 175.—

C E D O N — folyékony hajfesték
17 szín gyönyörű árnyalatban, I doboz P. 2,80

C E D O N - R E D U K T O R
Biztosan ható lehuzószer, elrontott hajnak.

1 üveg P 2.50

N I Z Z A  — szalmiákmentes
Dauerviz I liter P 2.50

N I Z Z A N O L  — szalmiákos
Dauerviz I liter P 2.50

N I Z Z A  — pakoló-olaj
I liter P 3.50. Fél liter P (.80

F R E G O L I  — fixatör
Hajrögzitőpor 1 csomag 6 —8 liternek P | ,_  
Használati utasítást mindenhez mellékelek.

Nádas Sándor
fodrászati gépek, kozmetikai cikkek vállalata

Budapest, VII., Erzsébet-körut 58. 
Telefon; 134—855.
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Á r j e g y z é k
Ezután kérjük a »Tiszta niults jeligére bekül dót L 

hirdetőt, hogy hirdetési díjban szíveskedjék posta 
fordultával 1 P. CO fillért beküldeni.

A szombathelyi szakosztálynak ezúton köszönjük 
meg a nyolc órás munka idő tárgyában hozott halá- 
rozidokról való értesítést.

Monetkedvrzmény Iparos lanoiii'olt Inmilmúiiyi 
kirándulásaira. A MÁV igazgatósága a kereskedelmi 
miniszter rendeleté alapján i páros lanoncok laaulmá- 
nyi kirándulásaihoz a félám menetjeggyel való uta
zási kedvezményt .engedélyezte, ha együttesen, egy
szerre legalább liz laiumc utazik. Ez ü kedvezmény 
a személy vonalok! második és harmadik kocsiosztá
lyában bármely távolságra érvényes, sebes és gyors
vonatokon azonban csak száz kilométert meghaladó 
távolságra kérhető. A kedvezményben részesülnek a 
vezető tanonc részvétele cselén egy tanár, ölvennél 
több részvétel esetén két tanár díjmentesen utaz
hat ik.

Szatay Pál 3 tort, Sziveskcldjék a beküldőit hir
detésének közlési diját P. 2-t postafordultával szer
it esztősegünkbe beküldeni.

A Ranolder ueca, ipt. iskola tantestületének. Kö
szönettel vettük a (szerkesztőséghez intézeti azon soro
kat, melyben elismerik a lapnak a fodrászipart emelni 
törekvő önzetlen munkájáról, igen értékes (ártalmát 
és magas nívóját, nemkülönben hálás köszönettel 
vettük azon bejelentést is, hogy az előfizetési cse
kély összeggel támogatni kegyeskednek.

A18U S
markot használ minden fodrász,
aki nem veszélyezteti üzletének 
jó  hírnevét silány minőségű, 
olcsó borotvaszappannal.

A háromszögű ALBUS védjegy minőséget jelenti

Az alföld legnagyobb fodrászat! cikkek 
kereskedése

DUDÁS-Szeged, Tisza L. krt. 19.
húsvéti illatszerekben nagy választék. 

Darabja 18-20-24 fillér. Használt és új 
berendezések, valamint felszerelések 

kaphatók.

Húsvéti illatszerek és locsolók a legolcsóbban :
Húsvéti locsoló vízárü Bakelit csavarral 15 gr.-os tct.-ja 

P 1.80; 20 gr.-os lct-ja P 2 —
„ „ szeszesárú virág és vegyes illatokban 6-os

számú tet-ja P3 .— ; 7-es let ja 3.60;
8-as számú lct-a P 4 20; 9- es tet-ja P 4.80. 

Figurák úgymint nyúl, suló, stb. 20 százalékkal drágább. 
Parfümök kimérve dekája 60 fillér vegyes illatban.

„ „ „ 80 „ különleges illatok,
„ 20 féle illatban „bakelit" csavarletős drb.-ja P I.

Fiola rézcsavarral kisebb 25, nagyobb 36 fillér. 
Parfümök príma cca 15 gr.-os üveg, dugós P 1.60, 

20 gr.-os P 2.—
Szájporlasztó 26 fillér, tölcsér, parfümtöllő 16 fillér. 
Szóródugók és üres locsoló üvegek legolcsóbb napi árban. 
Kölni és brillantin szóró fém, nikkel aljjal rövid labdá

val P 4 —
„ szóró Üveg, rövid labdával P 1.20, 1.40; hosszabb 

labdával P 2.— , 2.40.
„ „ „ selyem rojtokkal db.-ja 3.20, 3.60, 4.50

és 5.20.
Lorissa fodrász kölni cca 35% P 3.60, 5G% vegyes illatban 

1-je P 4.50,
„ „ „ 60% vegyes illatban lit.-je 5.40.
„ kölni 70% príma illat lit.-e P 9.60; extra illatokban 

lit.-je P 14.—
Lofion vagy Bay rum kitünően habzó lit.-je P 4,50. 
"‘'Fodrász púder szagtalan P 1.30, illatos P 1.50; női 

púder P 5.— kg.-ja,
*Schampoon szagtalan P 1.80, illatos P  2.20; extra P 2.40, 

iilatos P 3 .— kg-ja.
*Fixateur por 1 levél 1 literhez P — .40; 100 gr, 5 literhez 

P 1.60, V* kg, 13 literhez P 3 50 
Tömör hajnál majdnem duplára hígítható; egyike 

a rövid idő alatt legjobban bevált fixateuröknek. A *-gal 
jelzett cikkekből szívesen szolgálok mintával.
Lorissa gyorsborotváló krémVí kg. P 1.20, 1 kg. P 3.30. 

„ borotválás uláni „ V4 „ P 1 80, 1 „ P 6.50 
„ hajkrém legújabb brillantin éspomádéval együtte

sen kombinálva, szép selymes tartós a frizura tőle, 
szagtalan 1 kg. P 4.— , illatos P 4.40.

„ folyékony (apadós úri fix 1 kg. P 4.—
„ tapadós brillantin szagtalan 1 kg. P 3.60, ill. P 4.20. 
„ extra erősebb tapadós szagtalan 1 kg. 4.40. ül. 5.20. 
„ folyékony brillantin „ 1 „ 2,— , „ 2.40,

virágillat P 4.—-
„ barna hajolaj szagtalan 1 „ 2.— , „ 2.40,

Lorissa óriási krém lúd szappan 52 fillér, kicsi 32. 
Alias rúdszappan bakelit tokban 45 „
Timsó nagy kúp filí.26, kicsi20, szegletes nagy 20, kicsi 15. 
Lorissa stift „ 12, bakelit tokban — .26. 
Körömlakkos üveg csavaros ecsettel 30 fill. Príma lakk 

dekája 12 fillér.
Timsótartó fill.— .54. Körömfa ceruza kicsi 30, nagy 50. 
Fém nikkel felszerelés 4 részes P 6, nagyobb 7.— 
Farugós szék P 12, 16.50. Gázkar P 6.— , srófos szesz

lámpa P 3 50.
Továbbá kaphatók az Összes fodrászat! cikkek a leg
olcsóbb napi áron. Az összes festékek, dauer vizek, az 

összes Juventus készítmények gyári áron.

Lorissa Pajor fodrászati cikkek szaküzlete
Budapest,Nagyatádi Szabó I. (volt Kertész) ucca 23.

Telefon: 3 3 -2 1 -2 5 .
Régi bútorok, tükrök, székek,, lemosó tálak, búrák 

olcsón beszerezhetők.

Árpád nyomda Szeged, Nyomdáért fe le l; Szittner János
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N e m  f o g  m é rge lőd n i többe

O.A.G.ha

Brillantint, lakkot egy-
, aránt porlaszt, Nem

szórót 1 , ,
pusztul el.

3 évi garanciával ára P. 10 — Egy perc alatt 
cserélhetők az üvegek hozzá. Kapható :

Dudásnál, Szeged,

T ó t h  Józse f
Budapest, VI., Vasváry Ptíl-u, 7. I. 10. 

„BA-TO" elektromos fodrászati készülékek képviselete

Árjegyzék
„TÓNÁL" és „COMTESSE" gyártmányokról 

„Torral" hajfesték, 1 doboz, elegendő egy egész, Pengő 
vagy két után festésre 2.—

„Tónál* (natúr Hené-pótló). Bármilyen hajat
vörösre fog 100 gramm 2 40

Dauerviz B. Porban fél liter. (Kapható fél literenként) ('40 
Dauerviz A. (Essencia) 1 liter 3'50

Tetszés szerint hígítható, használati utasítás 
mellékelve, fél literenként is kapható.

Olajsampon 1 liter
Dauerolt szőkített hajaknak eiöt és fényt ad 
Kapható iA és í/ss literenként is,

OEajpakoló zöld 1 liter
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampon l liter
A legkitűnőbb minőség. A hajnak fényt kölcsö
nöz. Egy fej mosása cca. 3—4 fill.

Fixateur (Egy liternek megfelelő por) 1 liter 
A hajat nem sztirkfti, a gyors száradást 
biztosítja

Ecelöbiítő (Egy liternek megfelelő por) t liter 
Kellemes illatú, hatása meglepő.

„Hamvasitó" Reflex 1. fűt) gramm
Hajfestésnél, vagy szőkítésnél a vörös szin 
tompítására alkalmazható.

Hajfény 50 gramm
A hajat fényesebbé teszi, mint a brillantin 

Hajlakk 50 gramm 
.  100 „

Teljesen kész frizurák befúvására alkalmazható.
A frizurákat keményen és fényesen tartja, 

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm —-20
Leveles sampon illatos 1 levél — üö

„ kátrány I levél — -06
z hamvasitó 1 levél — ‘16

VIDÉK
Lerakat: Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos krt, 17

6.-

4 40 

2 .-

— ■40

— '38 

2.—

eo.—
1*27 
2 —

E helyen kocka hirdetések — -50, — -80, és 1. P.
Ezen lap mindaddig a kiadónak a tulajdonát képezi, míg 

a címzett ki nem fizeti.
Kéziratokat nem adunk vissza. — Csak válaszbélyeggel ellátott 

levelekre válaszolunk.

27 éves úri fodrász segéd, ki 
a nőiben is csavar, elhelyez
kedne, Cfm: Gallay János fod
rász segéd. Dunaföldvár. Mé- 
Bzáros-u. 2.

Eladó alig használt „Uni- 
versal American" tartós on- 
dotátógép 20 alátéttel együtt 
70 pengőért. Megtekinthető a 
szerkesztőségben.

Egy jókarban lévő száritó 
búra, erüs kivitelben, jobb 
gyártmány 25 pengőért eladó. 
Cím a szerkesztőségben.

Jól berendezett női fodrász 
iiziet Malyásföldön Budapest 
mellett „Hév“ megállónál el
adó. Bővebbel: özv. Kerekes 
Józsefné Budapest, VII. kér. 
Nefelejts-u. 38. fdszt. 1. alatl.

Jó karban levó használt for
gó borbélyszék és két darab 
szürke asztali márványlap 
40x80 cm-es méretben eladó. 
Tóth András fodrász mester
nél. Szeged, Csongrádi su- 
gárút 44 szám alatt.__________

Egy lt> füléses villányiiét- 
küli dauer készülék és egy 
220 voltos egy füléses Um- 
versál American dauer gép, 
mind a kettő príma állapot
ban nagyon olcsón eladó. Ér
deklődni lehet: özv. Bellái Já
nosáé fodrásznál. Fonyód. 
FUrdőtelep.

Fiatal fodrászsegéd ferli 
munkában perfekt, állást ke
res, esetleg társul, lehetőleg 
felvidékre. Cím a kiadóban 
vagy Horvát László Kisújszál
lás Deák Ferenc-út 36. sz.

Egy a község legjobb he
lyén lévő üzlet családi okok
ból sürgősen eladó. Az üzlet 
2 személyesébe rendezésű, havi 
torgalma 100— 120 pengő kö
zött váltakozik. Az üzletbér 
lakással együtt évi 200 pengő. 
Hölgyíodraszalban jártás ré
szére „arany banya. Komoly 
vevőt pár hónapig segédnek 
is alkalmaznék, hogy meg
győződést szerezhessen az üz
let forgalmáról. Érdeklődni 
lehet Töröcsik Ernő fodrász
nál, Jászkarajenő.

33 éves vagyok, jól beve
zetett Úri fodrász üzletem van, 
de amellett a női berende
zéssel is rendelkezem. Szolid 
fodrász leányt teleségül ven
nék, aki a vidéket szereti. 
23—30 évesig írjanak a szer
kesztőségbe. „Dunántúli* jel
igére.

Perfekt űri és vasondolafó 
segéd felvétetik. Cilii; Brandt- 
müller János „fodrász mester. 
Barcs.

Fodrásznő, ki jó munkás 
és akinek némi hozománya is 
van, férjhez mehet, ha ha bi
zalommal fordul lapunk társ- 
szerkesztőjéhez: Kerekes Jó- 
zsef Miskolc Széchenyi-u. 88,

Szeged város közelében lé
vő városkában önál ó üzlet
tel rendelkező fodrászmester, 
megismerkedne htza3ság cél
jából fodrászleánnyal. Cilii a 
szerkesztőségben megtudható.

Ha állást akar, vagy segéd
munkásra van szüksége, hir
dessen lapunkban.

Női fodrászat központban 
minden elfogadható áron azon
nal eladó. Tudakozódni lehel 
Galgiczy Kató női fodrásznál. 
Debrecen, Sas-u. 4.

24 éves, róm. kát. vallási! 
fodrászmester levelezne házas
ság céljából szolid fodrász- 
nővel. Fényképes ajánlatokat 
„Tiszta mull" jeligével a kiadó 
továbbit.

Ha üzletet venni, vagy elad
ni akar, keresse fel szerkesz
tőségünket.

Budapest legforgalmasabb 
helyén modernül hercndez.ett 
női fodrász üzlet, kiváló for
galmú, családi okok miatt elő
nyős tizetési feltételek mellett 
sürgősen eladó. Csak komoly 
vetik vétetnek figyelembe. 
Felvilágosítás nyerhető; Vér- 
tessy Istvánnál Budapest, Vil
mos Császár-út 54. Szóbeli
leg értekezni lehet délután fél 
4-iöl fél 5-ig.

Jó megjelenésű fiatal úri-női 
fodrászsegéd elhelyezkedne; 
vidéki vagyok, csak jelenleg 
Pesten dolgozom, de a vidé
ket jobban kedvelem. Cfm: 
Papp Sándor Budapest II. kér. 
Fő-ucca 44. fdszt. 5.

Ki akar olcsón önátló lenni, 
itt az alkalom Heves m. Hor- 
lán, 36 éve fennálló borbély 
és fodrász üzlet eladó. Biztos 
megélhetés. 5000 lélekszámú 
községben egyedül vagyok 
fodrász üzlettel. Bővebben 
zárt levélben válaszolok, úgy
szintén zárt levelet kérek. 
Cilii; Szalay Pál. Heves m. 
Hort,



Kétszer festhet a kettős adagolású 
„P A  B O  R“ hajfestékkel.

De a leggazdaságosabb is, mert a doboz és 
üvegeknek — a dobozban lévő szelvénnyel 
együtt — való visszaadása esetén 22 fillér 
visszatéríti.

Kérje minél előbb !
Kapható 10 különböző színárnyalatban.

D U D Á S  S Á N D O R
fodrászati cikk kereskedőnél. Szeged,
Tisza L. körút 19. Telefon: 22— II.

D O V O  É S  T A N A G R A  B O R O T V Á K

A legjobban bevált márkák kővetkező számokban kaphatók 
27, 28, 74, 75, 94, 213, 216, 527, 151 tí, 1939.

,R  4 S T  0 R L U S T "
chrom ezüst acélborotva a legkiválóbb. Kapható minden szak- 
iizletbcn. Magyarországi vezérképviselő: Miklós Ötlön Budapest

VII, Dohány-Li. 78.

Krémszerű összetételénél fogva mindennapos 
borotválkozóknál is a legkellemesebb munkát 
biztosítja, anélkül, hogy az arcbőrt csípné.

1 kg. 1® es vagy 12 es darabos . . . 1’90
1 lucat riídban fiókos vendégek részére 
igen praktikus, nagy hasznot biztosít . , 1.92

Főlerakat: Dudás föd rászcikkek kereskedőnél Szeged. 
Vidékiek részére kívánatra díjtalanul mintát küldünk,

KOMOL
hajfesték világmárka.

1 doboz ára P. 280.
Kizárólag fodrászok részére „Ipari" 
csomagolást is hozunk forgalomba, 
mely 3 adagol tartalmaz, 1 üveg
ben egy színben. Ára 4 pengő 

p a s z t i l l a  n é l k ü l .

Uj címe: „Komul'1 képviselet Budapest, Mussolini-tér 3,

TI G E R borotva 
TIGER olló 
3UWEL hajvágó gép
nélkül nincs 

kifogástalan 
kiszolgálás!

Mi a jó 7
tartóshullám titka B

A MATADOR dauergép I  
MATADOR dauervíz |
MATADOR fixateur ■

Egyedüli árusító a

Régi Ángyán k.f.t,
szaküzlet B u d a p e s t
VII. Rákóczi út 40. I, em,

A Corvin árúházzal 

szemben

Húsvéti illatszereit idejében szerezze be. 
Díszes üvegekben tucatja:

p  3 - 6 0  4  « o  6



Fodrászüzletek korszerű FERTŐTLENÍTŐ SZERE a
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A debreceni m. kir. tiszti főorvosi hivatal által a fodrász 
üzletek részére kiadott közegészségügyi utasításban ajánlva.

Kés, olló, nikkelezett eszközök, ecset, fésű, kefe 
és szivacs fertőtlenítésére!

N E O M A G N O L  TABLETTA s
igen  hatékony, á rta lm a tla n , nem  m érgező, olcsó !

■ 10,

n iiiiii

K a p h a tó : bármely gyógyszertárban 10 és 50 tablettás csomagolásban P 
illetve P 4-40 árban.

H asználati utasítás : 1 liter vízben 1 tablettát kell oldani.
G y á rtja  : C H IN O IN  gyógyszervegyészeti gyár, Ú jp es t.

niHiiiniiimiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiHiiiiiiiimiimiii

fittnek us tudnia kelt,
hogy több mint évtizedes cégem miért örvend közkedveltségnek

J Í  le q ú \< M é rS  le $ t n ű - c U k n e M -

Most a tavasz beköszöntésével igen sok pipere és egyéb felszerelési 
újdonságokkal óhajtok kedveskedni tisztelt vevőimnek !

úri és női fodrász berendezések és kellékek legnagyobb választék
ban, a mindenkori legolcsóbb napi áron cégemnél beszerezhető.

Jó minőségű príma árúim árai igazán meglepően kedvezők!

Budapest VII., Csengery utca 26. szám.
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