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Ne féljenek a törvényes rendelet követeléseitől azok a fodrászok,
akik ellen harcot hirdettünk!

A kor követelményeinek megfelelő törvény megalkotása csak a jólétet és a rendet hoz
hatja még azoknak is, akik ma azt hiszik, hogy a támadó, illetve a rendet követelő 

mesterek és segédek csoportja megsemmisíteni akarja őketl

Legelőször is azon kezdjük, hogy nem megsem
misítésről, sől éppen az ellenkezőjéről van sző. A 
harcot azért vettük fel, hogy az elesetteket, a lcsze- 
gényeőclt, kínai kuli módra lesülyedt fodrásztest
véreinknek az élet nívóját felemeljük olyan fokra, 
mely megfelel egy intelligens iparos igényeinek.

Mi harcot 'hirdetők nem engedhetjük azt, hogy a 
Magyarországon élő kb. 25.000 fodrász iparos közül 
egy tekintélyes rész a szerény életnívón alul maradva 
látomtól-vakulásig házaljon, mint egy koldus és úgy 
kezeljék őket, mini egy szerencséi len cselédeket.

Nem engedhető meg, hogy egy magyar iparos 
megalázhassa magái és a készséges munkájának fe l
ajánlása alkalmával lebecsmérően illessék, ilctve két- 
szer-háromszor, sől többször Is járassák a fillérekért.

A  házhoz járó iparos tudjuk jól, hogy mindig 
nagyon rossz időben megy. A vendég vagy alszik, 
vagy eszik, vagy nincs ideje, vagy éppen fürdik, eset
leg látogató vendége van stb. Ezen okok mind olya
nok, hogy gátolják a fodrász iparost munkájának el
végzésében és szükségessé teszik azl, hogy többször 
el menjen.

Az ilyen házhoz járó fodrász eltekintve az anyagi 
előnyök és hátrányoktól, 10— 15 évi robotolás után 
idegronccsá válik. Testi lefogyása mellett legnagyobb 
baj az, hogy1 lábai mennek teljesen lünkre, úgy hogy 
utcán, lépcsőn járni-futni képtelen, minek következ
ménye a munka teljesítmény csökkenése, a lelj'cs 
leszegényesedés. Ilyen állapotban üzletet alapítani, 
vagy munkát vállalni nem bír, m ivel a házhoz járási 
idő alatti praklizálása nem felemelő, ellenkezőleg, 
hanyatlása volt az ipari szaktudások fejlődése melleit.

Az utóbbi két évtized tényekkel bizonyította he a 
fentiek hitelességét, éppenezért a házaló fodrászok
nak nem lellelnségel keli látni a lámadó félben, hanem 
az ellenkezőiéi.

lío kell Szüntetni a házaló fodrászok működését, 
HA üres nyiil üzletekben kell kihasználni a munka- 
szcrszámokal.

Nem tűrhetjük tovább az észszerűden gazdálko
dást. Egy nyílt üzletnek nem az a hivatása, hogy 
azokban a meglévő székek és szerszámok elárvultán 
álljanak, az üzletet fülsiik, világítsuk, takarítsuk és 
adózunk utána. Vagyis, hogy azok 1—2 mimkateljesítő 
személlyel kihasználatlanul álljanak.

A jövőben minden kiszolgálásra heálliloll szék
nél, tükörnél egy-egy szakiparodnak ,írel* dolgozni.

Ez cselben a, kellő hivatásunk mellett majd' nem 
hiába füljük és világitjük üzletünket. Nem lealázó ma 
már egy [nyiil üzletben lévő alkalmazottnak lenni, 
mert az (alkalmazottakat a szociális törvények annyira 
megvédenék és felemelnek, hogy egész bátrán bevált
hatjuk és (nyíltan mondhatjuk azt, hogy ma a mun
kaadók gond terhesebb fejjel alusznak, mint a munka
vállalók.

Sőt, b a k i tudjuk harcolni az utóbbi időben felso
rakoztatod céljainkul, akkor úgy a munkaadók, mint 
a munkavállalók lehetünk majd abban a holyzelben, 
hogy úgy a munkaidőt, mint a magasabb l'izeléseket 
úzlosíiani ludjuk. A helyzet leljes jobbrafordulása 
jlán  nem lesz szégyen alkalmazódnak lenni, sőt bizo

nyára ugyanaz az állapot fog életre jönni, mint ami 
jelenleg az amerikai Egyesült Államokban már meg
van, ahol nem szívesen cserélik fel az önálló munka
körért az lalkalmazoltsájgot, mivel tudják, hogy goiul- 
nélkülibb élet van úgy bizlosítva, mint az önállónk
nak.

Ezekulán he kell látni mindenkinek azt, hogy ész
szerűden lenne továbbra is inflációs módon szaporí
tani a kis önálló, házakhoz járó fodrász iparosokat. 

Zárlszáinot, helységhez kötést, egészség- 
ügyi vizsgálatot és szigorú mestervizsga 
letételét keli alkahnazni az önállósítani 

akaróval szemben.
Uj jog a házalásra ne adassák ki, többé:, a meg

lévő házaló jogosultakat pedig vagy árra kellene kény
szeríteni, hogy nyílt üzletet nyissanak, vagy liszla, 
egészséges, kényelmes üzletekben alkalmazni kellőket, 
ahol tisztességes fizetések mellett iparoshoz illő étel- 
módra emeltetnének fel.

A  múlt számunkban ismertetett statisztikai ada
tok egyes tételeire ismételten reá kell e helyen tér
nünk. [
Szeged területén joggal dolgozó fodrász iparos

van : 328.
A kamarai kimutatás szerint jog  nélkül dolgozó

(kontár): 150
Összesen: 448.

Fodrász segéd állásban van: 227.
Szerződtetett lanonc Van: 109.
Segédet tartó üzlet van: 118.
Segédet nem tartó: 2lo.
Tanoncot tartó üzlet: 70.
Nyilt üzlet van Szeged bel- és külterületén: 238.
Házaló joggal, de üzlet nélkül működő fodrász 90.
Jog nélkül működő (kontár) van: 150.
Összegezve mester, segéd, tanuló és kontár van

tehát összesen: 783.
Szeged szab. jár. város lak osságának létszáma: 130.000.

Eszerint egy fodrászra asik: 106 lakós, mely lét
számnak feltétlen biztosítani kellene a fodrász maga
sabb megélhetését. Sajnos azonban az adatok és a 
saját meggyőződésünk azt mutatják, hogy a fodrá
szok nagy (részénél a megélhetés jóval alul van a 
normális nívónál, aminek a hibáit én a (következőkkel 
képzelem kiküszöbölni.

Elsősorban is meg kell szüntetni a nevetségesen 
olcsó, filléres árakat a kiszolgálásnál. Ezalatt nem 
azt értem, (hogy a megfelelő (árakat emeljük fel, hanem 
azokat a kimondhatatlanul alacsony kiszolgálási ára
kat szüntessük meg. Nem engedhető m'eg ,hogy a bo
rotválkozást árak a 10 fillértől a 40 fillérig menjenek, 
ezeket közelebb kell hozni 'egymáshoz, vagyis arányo
sítani kellene.

Meg kell szüntetni az őrület csen rossz szokásokat 
az előfizetőknél is. A  legutóbbi időben folytatott .tanul
mányunk szerint tisztán kimutatható, hogy az elő
fizetőknél a rossz kalkulációk, a rossz szokások a 
helyiden kiszolgálási módszerük szerint egy-egy ki
szolgálás a borotválkozásnál a hal (6) fillér és a 
lizenkctlő (12) fillér között váltakozik'.

Hiába van tehát megállapítva és üzletünkben ki
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függesztve a 24—30 filléres irány ár, ha túlnyomó 
részben a vendégeink az olcsó kalkulációk' melleit 
clófizelők. Az ilyen üzleteknél, ha az üzletben kiszol
gált személyek száma szerint osztjuk meg a havi 
ténylegesen befizetett pénz összeget, akkor egy szo
morú kép fog szemeink elé tárulni. K i fog világ
iam, hogy az egyenkénti kiszolgálási árak a közön
séges mailerhordozó napszámos órabérénél jóval alul 
maradnak. t

A múltkori statisztikai kimutatásunk szerint egy 
fodrásznak tényleges munkával eltöltött ideje napi 
négy azaz 4 óra, mely számítás mellett a közepes 
üzletnek a közepes 30 filléres kiszolgálási ár figye
lembe vétele szerint egy munkásnak munkával feltöl
tött órája 81 fillérben van. Tehát egy fodrásznak okos 
számítási kell végezni akkor, ha egy olcsón előfizető 
vendéget szolgál ki, hogy megtalálja a számítását.

A jövőben egy élni akaró fodrásznak a következő
ket kell okvetlen szem előtt tartani:

1. ; Egy kiszolgált vendég se menjen ki üzletünk
ből anélkül, hogy a legkisebb díjat a borotválkozás
nál 20, fillért, a haj vágásnál pedig az 50 fillért ott 
ne hagyja. Érivé ezalatt természetesen az előfizető 
vendégeket.

2. ) A borotválkozásnak az ára 24, a vas-ondolálás- 
nak az ára pedig 60 fillérnél kevesebb nem lehet. Az

áraknak tehát a borotválkozásnál a 24—40, a vas- 
ondolálásnál pedig a 0.G0—1 pengő között kell, hogy 
megállapítva legyen. Ezen árakból előfizetések esetén 
a kedvezmény a 10 százaléknál több nem lehet.

3. ) A mellékmunkáknál: bajvágás, fazon-vágás, 
nyakborotválás, fésülés, fejmosás, hajlekötés, arc-

. crémezések és a kölni vizek használatára kell nagy 
gondot fordítanunk és a kellő díjazást értük meg
szereznünk. Ezek legyenek a müv'elt és okosan gon
dolkodó fodrásznak a fő kereseti lehetősége, de ne- 
csak a kereseti lehetősége, hanem a szaktudásának 
is a fő része. Mert a hajnak egyszerű bodorítása, 
illetve egy egyszerű borotválkozás ma már nem ‘ke
reseti cikk. Ezen műveleteket ma már vendégeink 
egyedül, maguk is tudják otthon elvégezni. Tehát a 
speciális mellékmunkákra kell a művészetünket és a 
fő keresetünknek a kulcsát beállítani.

4. ) Az eddig kimutatott 1 órai napi munkánkat 
fel kell emelni 5—0 órai tényleges munkaidőre. Ak
kor a fentiek figyelembe vétette mellett, illetve után 
anélkül, hogy a napi,árainkat emelni kellene, meg 
fogjuk találni a kellő megélhetési számításainkat. 
Természetesen ekkor meg lesz a lehetősége annak is, 
liog),l a, (munkásainknak többet tudunk majd fizetni 
és közösen emelj ük majd fel életnívónkat.

Pillanatfelvétel a budapesti országos tartós ondolálás versenyről.
A múlt évekhez hasonlóan az angol-parkban lévő 

Kulassy-féie vendéglő termeiben lett megrendezve 
1938. évi május hó 8.-án délután 4 órai kezdettel az 
országos tartós-ondolálás versenye a hagyományos 
formák között.

A rövid időre szállott látogatásom alkalmával 
először is a lerraszon egy asztalnál helyet foglaló 
vezetőséggel volt szerencsém találkozni, mely pilla
natot megragadva Török Ferenc úrtól, mint az orszá
gos szövetség elnökétől kértem információkat az or
szágos, felszínen lévő ügyek mikénti állásáról. Érdek
lődéseimre Török Ferenc elnök úr elmondja, hogy a 
vezetőséget a közgyűlés átalakította úgy, hogy reméli 
most már a nyugodt és megfontolt munkáknak a 
folytatását. Eleget lett a közgyűlés a vidéki fodrá
szok lapján keresztül közölt azon kívánságnak is, 
hogy az elnökséget független egyénre, a saját szemé
lyére ruházta. Most ő, mint elnök a másik legfonto
sabb kívánságnál. is eleget akar tenni, tudniillik' an
nak, hogy a körzetek kamarai kerületek szerint ala- 
kíllassanak meg. Ezen szándékának a keresztülvi
telére a napokban körlevelet fog kibocsájtani a 
szakosztályi elnökökhöz, mely körlevélbeni felhívás
tól várja a fodrász társadalom azon megnyilatkozá
sát, hogy szükséges-e a szövetség létezése avagy sem? 
Erősen hangsúlyozva kijelenti, hogy ö  tiszta becsület
tel, odaadó és önfeláldozó munkával szolgálja a szö
vetség érdekeit, 0 igazán rajong a szövetség naggyá- 
lé teléért, de ha a közöny és a nemtörődömség fogja 
tovább is uralni az érdekelt fodrász iparosokat, akkor 
ö is vissza vonul ettől a hálátlan szereptől.

Ráterelődik azután a beszéd még sok más függő 
állapotban lévő kérdésre, így többek között beszéd 
tárgyát képezte a vidéki fodrászok szaklapja is. Két 
éve húzódik a lap átvételére a tárgyalás, miután a 
szövetség magának szerette volna a lapot átvenni, 
de minden ki: érlel meddő maradt az anyagiak hiánya 
miatt. Legutóbb már odamódosult az egyezkedés, a 
tárgyalás fonnia, hogy a szerkesztőségünk dijLalanul 
felajánll 3- 5 oldat Icrjedelemig a szövetségi közle
mények számára, de sajnos ezen nagy, ajándékot

sem akarja a szövelség elfogadni, mert Török Ferenc 
úr nézete szerint a szövetségnek a vidéki lap felelt 
való tulajdonjog kellene, hogy az, mint egy pesti k i
adású lap legyen. Az elnök ur ezen vélemény kifejté
sére válaszom az volt, hogy volt már és ma is van 
pesti lap. Majd a rövidke válaszom folytatásaképen 
megemlítettem, hogy nekünk vidékieknek úgy lálszik 
jó l bevált a mindentől független szaksajtónk, a vidéki 
úri- és hölgyfodrászok szaklapja, melynek átváltoz
tatását és függetlenségének a feláldozását nagyon sok 
vidéki vezető egyéniség ellenezné, csak azért, hogy 
a szövetség vágya valósuljon meg, illetve, hogy a 
lapunk a pesti szellemben jelenjén meg. Tehát, ha a 
szövetségnek ingyen sem kell a sajtó, akkor csak 
próbálkozzanak és alapítsanak meg egy pesti lapot 
és vegetáljanak továbbra is csak pesti szellemben.

Persze mi vidékiek megmaradunk továbbra is 
vidékieknek és a mi sajtónk segítségével harcolunk 
majd) a mi, speciális, vidéki fodrászoknak megfelelő 
céljainknak a megvalósulásáértI

Mi vidéki fodrászok nem mindenben ériünk egyel 
a pesti érdekekkel, nekünk nem kell nyolc órai mun
kaidő, vasárnapi munkaszünet, slb. Követjük majd 
vidéki kereskedő és iparos társainkat, kik Pesttől 
elszakadva már megalakították a vidéki szövetsé
geiket és harcolnak a vidéki érdekekért, stb.!

A vita jelleggel bíró beszélgetésünk befejezése 
idán bementem a versenyzőket megtekinteni, ami
kor is megállapítottam, hogy a? első menetben (né
gyen indultak, de m,ár a (második menetben ezten szám 
ötszöröse állt ki a küzdés szinterére.

A verseny összbenyomás szerinti megítéléssel na
gytó nv< moll hangulatban foiy l A verseny szegé
nyes benyomást keltett, de az érdeklődés is aiy- 
gyon lanyhán nyilvánult meg. Különösein a pesti 
nagyszámú vezetőség közül jelentek meg kevesen. 
Aki megjelent, rövid otlarlózkodás után el is távo
zol!, vagyis egyik jött, a másik ment, látszott az, 
hogy tisztán szükségből, kötelező Jálogalásból kifo
lyólag jelentek meg.

A versenyzők közöli néhány vidéki kartácsunkat
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is láttunk szerepelni, de a versenyzők zömét a pes
tiek közül is csak azok képezték, kik az utóbbi idők
ben a [szaktudásnak, a divatnak az irányítását szokták 
képviselni.

A versenynek egyedüli feltünősége volt a gépek 
és fodrászaIi ipari felszerelések kiállításai. Ebben 
igen nagy a verseny, mely tényből könnyén megálla
pítható az, hogy túl produkció van. Jelentős újítá
sokat mindazonáltal látni nem lehetett, úgynevezett 
»lopkovicz« újdonságok vannak csak, amelyeknek a 
beszerzési árai azonban jóval magasabbak, mint amit 
könnyen feltudna venni a leszegényedett fodrász- 
ipar.

A kiállító cégek számottevői közül elsősorban 
Gescheit Mihályt (Budapest, Erzsébet körút 27.) em
lítjük meg, ki a Tornádó hajszári tógépek és a leg
újabb rendszerű Ereckta előfütéses tartós ondoláló 
géppel tűnt fel. A képviseletei alatt lévő cikkek Ve
zetnek. * > ;

Mellette kiemelkedő pavillonja volt:
Szász Dezső (Budapest, Bérkocsi ucca 18),
Kemény József bajai cégnek a tartós ondoláló 

gépeivel, világhírű Curling vízondoláláshoz való fixa- 
tcurjévcl, Darling tartós ondoláló vizeivel és a Dura- 
lin hajfestékekkel.

Kemény József, annak dacára, hogy nem a fővá
rosban lakik, mégis talán ő a legzseniálisabb fodrász 
és kereskedők egyike. Gyártmányai ma már nemcsak 
Magyarországon ismeretesek, hanem a külföldi mo
dern államokban is. Állandóan utazik egyik országból 
a másikba, ahol a lerakatainál állítja össze a gyárt
mányait. Őneki kedvezett a szerencse, vegyészeti tudá
sát összekapcsolta a fodrászipari szaktudásával és így. 
állandóan tudja azt, hogy mi kell és milyeni kozme
tikai cikkek és kellékek kellenek a fodrász iparo
soknak. !

Ezen speciális szakértelmének köszönheti azt is, 
hogy a külföldön már jól bevált hajfestéket Durálin 
név alatt magyarországi vezérképviseletként elnyerte. 
Az ismerős körök mindjárt az első kiállításnál a fes
téknek nagy jövőt jósoltak, már csak azért is, mert 
meggyőződésük az, bogy ha Kemény József vesz a 
kezébe valamilyen cikket, akkor feltétlen tudja azt, 
hogy az jó és azt is, hogy ,azt hogy kell a piacra 
hozni, illetve azzal tökéletesen és verstenyképesen 
dolgozni is, amely úgy neki, mint a fogyasztónak 
egyaránt csak a hasznára vállhat. A kiállított minta- 
árúinak- bemutatása ulán egyenlőre csak a nagy fod- 
rász-salonokat látja cl ipari csomagolással. De a kö
zel jövőben megkezdi majd a kis fodrász-salonok 
részére is a kis adagolású hajfesték csomagok szállí
tását is, állítólag olyan kedvező feltételek mellett,; 
hogy mindenki festhet majd jó l és olcsón hajat a 
vendégeinek,

A  Durálin hajfestéket csak kizárólag fodrászok' 
nak fogja eladni, már csak azért is, mivel a1 fodrászo
kat akarja némi jövedelemhez juttatni.

husiig A. Imre (Budapest, Mozsár ucca 10.) a 
flórái hajfestékek Universál tartós gépelt és a Pri- 
nieros egybeépített hajszárító gépekkel. Az utóbbi 
időben ő csinálta a legjobb üzletel, miután sikerült 
neki egy nagy tétel gép eladása egy kínai kereske
dőnek. i I i | I

Kint láttuk Seregi Alfrédet (Budapest) is, ki a 
Korona hajszárító gépeivel és egyéb cikkeivel tette 
nevét ismeretessé.

Horváth Albert (Budapest) fodrászali cikkek ke
reskedő hajszárító és tartós ondoláló gépekkel, cső- 
butorokkal.

Mónulli Manó (Budapest) Eka hajszárító gé
peivel,

Forral Róbert és társa (Budapest) Lorienthol 
llenne és »kivivát«« festékeivel,

Iloflmann István (Budapest, Mátyás ucca 13.' 
»Suno LhiLe«« tartós ondoláló krémjével, amely fel- 
frünik újdonságával különösen a versenyzők körében.

Ezeken kívül ott láttuk még: Nádas Sándor, Jó- 
nutz József, Tóth József, Gessler János és még né
hány jónevü cégeket is.

Érdekes újdonságok közül megemlíthetjük még 
az Ángyán K. F.T. cég által Tok-tál néven forgalomba 
hozott szappanozó lálka készüléket, — mely tálkára 
u felszerelt rúd szappan tok készülék praktikusságá
nál és olcsóságánál fogva nagy jövőt jósolunk neki.

A borbélyiparban közkedveltségnek örvendtek 
eddig is a rúdborotva szappanok, amelyek minőségi
leg magasan a kockaszappanok felett állanak; annak 
oka, hogy a rúdborotva szappanok nem tudtak még 
jobban elterjedni, használatuk kényelmetlenségében 
rejlett.

Olyan újdonság kerül most forgalomba, ami a 
rúdborotvaszappan használatának eddigi mindenhát 
rányát kiküszöböli. Ez az újdonság egy bakelit tok. 
amire csavarmenettel egy tál-ka van erősítve, melybe 
a tokban levő rúdborotvaszappanból annyi áll ki. 
amennyi a hab képződéséhez elegendő.

Eddig a jrúdszappanon, vagy annak celluloid tok
ján a szappanlé lefolyt és természetesen rácsurgoll 
a fodrász kezére. A szappant használat után talpára 
állítva tették le; a szappan rendszerint eldőli, mert 
talpa méretei .annak magasságával nem állanak arány
ban. A (szappant a por lepte és arra legyek szálltak.

A forgalomba kerülő új eszközt, mivel az magá
ban egyesíti ,a tofc-ot és a szappanozó táf-at, »TOK~ 
TAL«-nak nevezték el. Letéve, hygiénikusan elzárja 
a szappant, tehát megóvja azt a szennyeződéstől, a 
legyektől, ,stb. Használatban a TOK-TÁL-at tartó kéz 
teljesen száraz marad1, a szappanból semmi sem 
vész kárba, mert a feloldott szappanlé nem folyik 
le. Kényelmet biztositó és gusztusos uj eszközzel gya
rapodott a borbélyipar. a TOK-TAL révén.

A mellékelt ábrán bemutatjuk a TOK-TÁL-at.

TO K -TÁL néven újdonságot 
hozott a régi

ÁNGYÁN
K.F.T. 

szaküzlet.

Budapest, VII.,
Rákóczi út 40.

I. em.

(A Corvin áruházzal szemben). 
TO K -TÁ L a rú d b o ro tvaszap p an  
használatát kényelm essé, higiéni
kusé és gazdaságossá teszi.

KÉRJEN IS M E R T E T Ő T :
TO K -TÁ L á ra  8 0  fillér.

3

VENDÉGÉT JÓL SZOLGÁLJA KI 
ha illatszereinket használja

Használt úri és női berendezéseink 
rendkívül olcsón eladók.
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Előzetes hírek a szegedi fodrászoknak a védszentek ünnepségének
előkészületeiről

Szent István jubiláns évében, az eucharisztikus kongresszus évének emlékére zászlót 
készíttetünk, amelynek felszentelését a szent Kozma és szent Den jén védszentjeink 
névnapján, szeptember havában országos

E z  a Jnap lesz az a demonstrációs nap,, amelyen 
tanulságot kívánunk tenni arról, hogy aki hisz és
remél, az nem csalatkozik. Aki a hagyományokat 'lisz
ten, az a jobb jövőt ki érdemli^ a szeretet, a vallásos
ság a z  emberiségnek a legnagyobb ereje. É jelmondat 
szellemében állt össze Szegedén néhány fodrász mes
ter, kik a hagyományok tiszteletére vtdsz.cnlekéi vá
lasztolt, ezeknek ünneplésére, valamint a vallásos 
szeretetnek kifejezésért?, a szegedi kártársakat felszó
lították, hogy vallási és felekezetre való különbség 
tekintetbe vétele íjél'kül mindnyájan jelenjenek meg 
a fogadalmi templomban és mindenki mondjon imát 
az Istennek Vízért, hogy segítsen meg bennünket. Ez a 
felhívás megértésre talált. A legelső ünnepség meg
tartása szegedi viszonylatban igen jól sikerüli s azóta 
minden évben nagy ünnepség keretében ismétlődik 
meg. Ezen iinhepségeknek demonstrációs ereje 1937- 
ik évben elérte azt, hogy Budapest és az ország többi 
városainak fodrászai csatlakozlak a szegediek moz
galmához és szokásaihoz s ők is megünnepelték a 
szent Kozma és szent Demjén védszentek ünnepét. 
Ez a megmozdulás a szomszéd államokban élő kar
társainknál is nagy érdeklődésre talált, kik' levelek
kel köszön Lőttek bennünket és kifejezésre jutatták so
raikban azt, hogy ők is magukévá teszik' a védszentek 
megün neplését.

Ezen vallásos ünnepség iránti tiszteletnek a meg
értése inspirált bennünket szegedieket arra, hogy 
1037. évi Palkovits Károly elnöksége alatt megtartóit 
választmányi ülésünkön elhatároztuk, hogy ez évben 
zászlót szentelünk. A zászló tervezésére, elkészítésére, 
illetve a szükséges anyagiak beszerzésére a választ-

iinnepség keretében kívánjuk elvégezni.
niáuy a vigalmi bizottságot bízta meg. Ezen megbíza
tás folytán reiuTozleleü meg 1038 január hő 23-áu a 
jelmezes fodrász-bál a zászló alap javára, melynek 
anyagi sikere hozta meg azt az alapot, melynek ér
telmében a szegedi fodrász ipari szakosztály most 
már végérvényesen elhatározta még ez évben a zászló 
elkészíilelésól, melyre, mint szimbólumra a szakosz
tály lúgjai feltekinthessenek s mely plátgy szívvel egy 
lélekkel tömörülhessenek tagjai, hogy Isiim be veteti
megingathatatlan hittel, törhetetlen akarattal egy 'em
berként küzdjenek magyar hazánk és szakmánk jobb 
és szebb jövőjéért. : . ,

Szakosztályunk vezetősége a zászlóval is kifeje
zésre akarja juttatni azt, a gondolatot, mind nyá j mik 
lelkében égő,'fák]vakénI lángoló vágyat, hogy szere
teti hazánkban mielőbb, a Kárpátok bérceitől az 
Adriáig dicsőségesen lengjen a trikolor! Észak cs dél, 
kelet és nyugat magyar fodrászsága egy szívvel, egy 
lélekkel, egy emberként kiálthassa n nagy világnak: 
Így volt, igy lesz! Minden magyar fodrász nyílt gondo
latát, legfőbb vágyál, törhetetlen bitünk és akaratunk 
megnyilatkozását szimbolizálja majd e zászló, mert 
jelképezi az összetarlozandóságot, az egymásért való 
küzdelmet a Haza, a Ilit és a Kenyér jegyében.

Legközelebbi számunkban közöljük azoknak a 
névsorát, akik hozzájárullak a zászlóhoz.

Bálint Béla 
szakoszt. jegyző.

Mestervizsgát tett fiatal úri fodrász segéd állási keres. Le
veleket fizetési megjelöléssel az alábbi címre kérem

TörÖkszentmiklós, zöldfa út 1 
Csanla Dániel

A tk á k '
MIR-féle illő olajok bármilyen illatban, már 10 gr.-os üvegekben is — P. 1 20 
A legtökéletesebb tartós fényű körömlakk kg-ja — — — —- — p- 9 —
1-a szalon lemosó kg-ja — — — — — — — — — — P. 5-__
A jelenkor leghatásosabb fertőtlenítőszere az „ASEPS1N".

Fodrászok részére ipari csomagolásban literje — — — — P. 8-—
A fenti gyártmányok beszerezhetők a

„HÍR" vegyészeti vállalatnál
Budapest, VIII., Aggteleki-utca 4. Telefon 143-287,
Szegedi főlerakat: Dudás Sándor illatszertára.

ön megfeledkezett arról, hogy ma már a Schützer
N

{ " ) t f n rrk rk U rr borotvaszappan kockában és 
1 v r , ,7 rúdban az, mely úgy árban,

mint minőségben a legtökéletesebb, és biztosítja
a jó borotválást.

SCHÜTZER

..ÖTTORONY"
BUDAPEST



VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

A „céh" korszak előidézése!
Amikor a mesterek remekelnek a mester

vizsgáztató bizottság előtt.

Impozáns nagy érdeklődés mellett zajlott le 1038, 
április hó 25-én egy olyan fodra színes téri vizsga, 
mely példát statuált a mestervizsgák; irány levezeté
sében. ; ’ í

A mester vizsga ugyanis eltérően az utóbbi idők 
szokásaitól rendkívüli helyen és időben lett megtart
va, azon célzattal, hogy egyrészt úgy a felettes ható
ságainknak, mint az összes fodrászipari vizsgázta
tóknak tanúbizonyságot nyújtson arra vonatkozólag, 
hogy hogyan és,_ milyen szaktudást kellene bemutatni 
a mai kor és mestervizsgára vonatkozó törvénye
inknek keresztülvitelénél a mestervizsgát tevőknek.

A vizsgál fcü fodrászok Heim Aranka és Iííller. 
János voltak, kik1 bár már évek óta önálló iparosok, 
de mivel a mesteri címei az új mestervizsga tör
vény szerint nem használhatták, ezért tették le a 
mestervizsgái. A vizsga reggel S órakor kezdődött. 
A vizsgázók borotváltak, hajat vágtak1, ondoláltak, 
valamint az ipari, törvényekből, hajfestés, szőkítés, 
liajmmikákból, különféle hajak1 és hajfesték anyagok 
ismereteiből slb. feleltek. Majd felsorakoztatták a 
felfésült mod'eljeikct, melyeknek szép és ízléses fri
zurái a modern estélyi és a fantáziákkal előállított 
mestermunkák remekei voltak. Bemutatták még az 
ezen iaflk alomra készített történelmi parókákat is, 
melyek azonban a hozzájuk illő történelmi ruhák! 
és modellek hiánya miatt szemléltetővé nem lótct- 
beLtek. Kár pedig, hogy erre alkalom nem adatott, 
mert bizonyára a szép számmal összejött szakbizott
ság, a hatósági előkelőségek, valamint a megjelent 
sajtó képviselői ezen munkákat is megtapsolták vol
na. A vizsga eredményét Palkovits Károly a vizsgáz
tató bizottság alul nőke hirdette ki, minek megtör
ténte után dr. Ikrényi Bertalan kamarai fogalmazó és 
Dudás Sándor szakosztályi elnök üdvözölte és mon
dott köszönetét az új mestereknek1. Utána az uj 
mestereket a gratulációk, a fényképezés, valamint a 
vizsgáztatók és a megjelent vendégekkel egyetemben 
a szomszéd helyiségben egy hordó sör és harapni
való várta. A  kedélyes együttlétnéi egy régi mester 
azzal kezdte a kocintást, hogy ez a szokás a régi 
céh korszak beli szokás, de adja az Isten, hogy ez a 
mai nap divattá is legyen. Éljenek a mesterek re
mekei, éljen az ivás, az evés. Mi ezúton szívből gra
tulálunk szintén az új mestereknek és kívánjuk, hogy 
példájukat a jövőben igen sokan kövessék, egyúttal 
a 2. és 15. oldalon bemutatjuk az ezen alkalommal-fel
veti fénykép felvételeket. (Szerk.)

Magyarázat a megjelent ábrákhoz!
A jelen számunkban két oldalon 10 darab kü

lönböző ábrát közlünk, melyeket kérünk úĝ  fel
használni, hogy vagy a kirakatokban, vagy bennt az 
üzlet helyiség hílhaló helyein kifüggeszteni szíves
kedjenek. . „

A I. ,és II. ábrákon tavaszi divat frizurákat mutá
lunk be, melyeket Wiltmaim Leó kartársunk {Buda
pest) rajzolt. , ,

Ezen frizurák elkészítése a következő módon
történik: 1 ,

Az I.-nél a választéktól kezdve a másik szemöl
dök közepéig egy kb. 5 cm, vastag, dlctvc szeles
hajtincset választunk le és azt előre fésülve 'elűzzük, 
A második hajlincsel ugyanígy leválasztjuk a szemöl

dök közepétől a fül mögötti részig, s azt ugyancsak 
külön letűzzük. . ,

Az így nyert hálulső sima részt lefixatőrózzuk 
és enyhén hullámozva berakjuk, majd a végeit csava
rokkal felcsavarjuk. * ■ *'

Midőn ezzel elkészültünk, következik a fülre eső 
hullám berakása, mely mint az ábra is mutatja egé
szen függőlegesen esik a fülre, Ez'en hullámot jó 
mélyre kell csinálni, különben nincsen tartása.

A haj végeit a bullám alatt kis hajiükkel felcsa
varjuk. Most következik* utolsónak a legelőször levá
lasztott bajrész, mely csak egy félhullámból áll és 
amelynek végei a hullámba lesznek belecsavarva, 
Ugyancsak hajtőkkel.

' A II.-ik frizuránál ugyanúgy járunk el, mint az 
elsőnél, azzal a különbséggel, hogy' itt a hullám az 
arcba esik és úgv lesz fel csavarva. í

A középső rész pedig fel lesz csavarva egészen 
a fejbőrig, (vigyázzunk arra, hogy felfelé csavarjuk 
a gyűrűket és ott szorosan le lesz tűzve.) Hátul a 
haj végeket ugyan úgy csavarjuk fel, mint azt az első 
ábránál láttuk.

A többi ábrák eredeti modellekről lettek Leraj
zolva a fentebb ismertetett mestervizsga alkalmával.

A III. és IV. ábrákat a jövő divatjának is nevez
hetjük, mert a terjeszkedő magyaros öltözködés ki
egészítőjeként is lehet alkalmazni, de igen szép és 
felemelő bájosságot kölcsönöz menyasszonyi frizu
ráknál. is. 1

Elkészítése nem nehéz, de mindenesetre megkí
vánja a gyakorlott kezeket, A fejtetőn és a fültől 
fülig homlok szélen az ábrán láthatóan a csigákat 
nem sodorva, hanem lapos behajtásokkal kell elké
szíteni. A csigákat kb. 20—30 m/m. széles területről 
sscép egyenes elválasztásokkal a többi hajtól elkű o- 
níive kell becsavargatni és erősen netz tűkkel letűzni. 
hogy a szárításnál szét ne bomoljanak. Az alsó része
ket a fentiekhez hasonlóan kell behajtaná A fürtök
nek, illetve csigáknak igazi, iinom beállítását a befé- 
sülésnél a könnyű fajsúllyal rendelkező sKunst Olaj 
igénybevételével adjuk meg.

Az V. és VI. ábráknak az elkészítése nagyon 
nehéz, annál is inkább, mert kevés haj és arc alkal
mas hozzá. A homlokra nyúló hullám cs roluicskák 
elkészítése könnyű, de a nyaktól felfelé vezetett hul
lámok és az azokból kiemelkedő csigáknak a zelkeszi- 
lésc, illetve bef és ülése komplikált. Ritkán adódik 
alkalom ilyen frizura elkészítésére.

A VII. és V III. ábrán a nagy fürtok szétválasz
tása, illeLvo végeinek rolniszerü behajtása és tesimi- 
hisa görögös karaktert fejez ki, a rolnik1 üregeiben 
fénylő gyöngyszemek érdekessé teszik. Az alsó nyak- 
szirten loomló csigák kiegészítik a fejtető simaságát, 
mely rclnicskákat a IV.-es ábra szerinti leírás sze
rint készítünk el.

A fejdíszt lehet strasz fésűvel cs a hajszíntől 
eltérő, de a ruhával harmonizáló színű olyan anyagra 
reádolgozott díszekkel kiegészíteni.

A IX-es ábra egy korrekt urat ábrázol, kinek a 
bajusza teljesen modern, a haja pedig féi modem 
hullámokkal van fésülve.

A X-es ábrán a férfi modern bajusz, oldalsza
kállal és hullámokkal van ellátva. A  divattal haladó 
úri fodrász, ha észszerűen kezeli vendégeit: s ha 
ezek szerint végzi munkáját a jövedelme kielégítő 
lesz. 1 _____________ ________

A leggazdaságosabb a kettős adagolást! 
„PA B O R " amerikai haj esték. Kapható; Dudásnál. 
Á ra; 2*50 Pengő,
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AZ ÉN ISKOLÁM
IX. közlemény.

A tartós ondolálásról
A  múlt számainkban részletesen 'kitértem már a 

helyes tartós ondolálás elvégzésének, nemkülönben 
az ahhoz Szükséges szerszámok ismertetésére.

A mai számunkban a helytelen szokások boncolá
sát teszem értekezésem tárgyává, kár tudom, hogy 
nem fogok tudni sok eredményt elérni, illetve azokat 
eltéríteni a rossz szokások üzésélől, kik1 y iár az alant 
közöltöket megszokták a munkájuk rendszerében.

De ha bármily csekély százalékban tudom is 
azokat meggyőzni, illetve a helytelenségek végzésétől 
visszatartva a helyes útra terelni, azt az eredményt Is 
örömmel veszem, mert ezzel is éleget tettein hivatá
somnak az iparunk és kenyerünkért való küzdelem
ben.

Először is a hajvágásnál kell kritika tárgyivá ten
nem azt, hogy helytelen, hogy amikor egy hosszú, nö
vesztett tiajú hölgy jön az üzletbe tartós ondolálás 
készíttetésére, annak tűiéivétt, hogy előbb a feles
jeges sok haját vágják le, hozzákezdenek1 a haj mosá
sához. A helyes az, hogy előbbi a hajból; a felesleges 
részt levágjuk és azután mossuk. Ezen ténykedésünk 
előnye az, hogy ezáltal a hajmosásnál nemcsak köny- 
nyebhséget szerzünk magunknak, de a mosásnál 
szükséges anyagot — villanyt és munkaidőt — spó
rolunk meg Vele. ,

A hajvágásnál a haj végeinek egyenes elvágását 
nagyon helytelenítem, de helyl’eíe .nilom azt is, hogy 
egyes kartársairn olyan tömören hagynak némely ha
jat, hogy amikor a tartós kész, a fej yalőságos1 ijesztő 
képet, ős embert ábrázol a duzzadt nagy fejjel. Az 
ilyen hajak eltekintve attól, hogy csúnyák, még azt 
is maguk után vonják, hogy mi magunknak esiuá%mk 
felesleges munkát, amellett az illető hölgyet l>osz- 
szankodásra is kárhoztatjuk, miután ilyen esetben 
képtelen a fejére egy rendes kalapot tenni. Mert, lia 
sikkes kalapot vesz, az lecsúszik a fejéről, ha pedig 
a haj tömörségét veszi figyelembe és ahhoz mérten 
vesz kalapot, akkor meg nevetségesen fog kinézni az 
egész feje. Tehát figyeljünk nagyon a hajvágásnál és 
mindig arra törekedjünk, hogy a haj vágást a prakti
kusság, a szolidság és az arc finom karuk téri zálása 
szempontjából végezzük el.

A  tartós ondolálásnát helytelenítem továbbá azt 
a lelcsavarási módszert, amikor az alátéteket előre
felrakják a hajra, a haj Un csőket levizesílik' és csak 
aifután k*adik /elcsavarni. Megokolom miért? Azért,

mert elsősorban az alátétek leesiisz'kálnak, azokat 
mindig újból vissza kell a haj tövére nyomkodni, 
mely! művelet kellemetlen a tarlóst végezíető hölgy
nek. Az előre tartós vízzel való bekenés pedig egye
nesen többszörös hátrányt jelent. Először a hajtiii- 
csekről lecsurog a víz és átszivárog a fej bőréhez, 
amelyektől sütéseket kap a fejbőr a gép melegétől, 
sőt ezektől .erednek a fejbőrön a kis hólyagocskák, 
amelyek nemcsak a hölgynek fájdalmat, de a fod
rásznak rossz reklámot okoznak1. Megégették a feje
met, stb.

De van még egy másik hátránya is és pedig az, 
hogy a [haj elázik, a dauer víznek az ereje elpárolog, 
miáltal azt fogjuk észrevenni, hogy bár egy és ugyan
azon az eljárással végeztük el a munkánkat egy fe
jen, 'de még sem egyformán göndörödönek a bajtin
csek. Tehát összbenyomás szerint rossz a tartós ondo- 
láiásunk.

A ldfiitésnél a 'gépet helyesen kell a fej közepére 
helyezni, mert lia nincs a középen, ez esetben az 
egyik oldalon a fe jel húzza, míg a másik oldalon a 
fűtőtestek eldőlve fognak állni, miáltal a fejbőrt 
süthetik.

A kifiitést nem szabad a gyakorlatban munkásra 
bízni, miután az úgy az időt, mint a le- vagy felra
kást cliigyotlenkediieti, sül a fűtőtest kicsúszhat a 
kezéből, miáltal a hölgy nyakát, vagy arcát sülheli 
meg De még nagy hátrányt idézhetnek elő azáltal 
is, lia ügyel lenkedve és lassan szedik le a fűtőteste
ket, mert ennek a következménye az, hogy egyik 
fűtőtest 1- 2 perccel tovább van a haj tincsen, mint 
a másik. A  hajnak egyik tincse ezáltal jobban lúl 
lelt fűlve, mint a másik, a miáltal csak egyenlőtlen 
munkát végezi ülik.

A küldés után helytelen a csavarásokat azonnal 
leszedni, mert a gőznek lassú elpárolgása szükséges 
a jó cs tartós hotloríláslioz. Tehál a fűtési időt úgy 
kell beállítani, liogv a párolgási időhöz alkalmas 
legyen.

A csavarások leszedése lilán fel léi len meg kell 
mosni a hajai, meri a hajban káros halasi váll ki 
az, ha benne maradnak a tarlós víz lúgos alkatrészei. 
Sül a mosás után ajánlatos meg vagy eoelesöblítés, 
ívagy legalább öt) százalékos kölni vízzel való át
dörzsöl és, miktől a haj vissza nyeri termeszd ességéi, 
melyek után a huj nem veszíti a sziliéi, szóval nem 
vörösüdik ki. (Dudás)

CZINNER GYÖRGY
úri és női fodrdszati cikkek, illatszerek és acélárúk szak- 

üzlete, a „METOL" készilmények egyeddrusilója.

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

Eredeti DIAV1ANT vas ismét kopható!
Asztali felszerelés, 4 ré
szes l-a kiviteli! , . 5 90 

Kiakasztó tányér, égetett 
dukkózott, nagyon szép 
22 om : 2.30 32 cm 4 00 

Casinö kölnivíz t I. . 3 60 
□lóbarna hajolaj
ló kg....................— 50

Lökni csavaró drb, — 12 
Hulláin csipesz drb. — '12

Fejmosó tálak, hajszárí
tó gépek és búrák, borot
vák, hajvágó gépek és 
ollók. Manicüreszkőzök, 
hajvógó fésűk, dauervl- 
zek, fixatörök, kefaárúk, 
stb. s*b. fodrászatl kellé
kek legolcsóbb beszerzé
si helye.

—§ ■ § § -
Tegyen Ön is egy próbát, győződjön meg o ’csó 
áreinkról. Vidéki rendelésnél csomagolási nem 
_______________  számílunk fel.

I
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Zászlónk
Irln.- Varga Ferenc fodrász-segéd, Szeged.

I'Jíndull egy nagy gondolni,
M ely_ összehozza ti fodrászokul 
Apraja nagyja fogjon össze 
Hogy a zászlót felépítse,

Kéz 1 1 kéziien magyar fodrász, 
Ismerjük meg végre egymást,
Álért a zászló arra hív fel.
Álljon alá minden ember.

összetartásban az erő,
Nincs már messze az az idő,
I elszabadul minden végünk,
S boldogabb lesz jövő éltünk.

Árjegyzék:
Hajszád ó búra Francia P 32.— , lapos búra P 36.— . 
Hajszárító gép A. E. G. P 38— .
Motoros búra napi ára P 195,320.
Állványos lemosó tál kicsi P 28.—. közép P 32.— 

nagy P 36.— .
Támlás ülőke P 6 20, ülőke gömbölyű P 5.— . 
Fejtámla minden székre alkalmas P 5,— .
Szék párna P 4,50.
Pollárt kés 27, 28-as P 4 50, Hamond kés P 4.50. 
Lorissa homorú kés 88 as sz. P 5.50.
Non plusz ultra olló 18-as P 3.60, 19-es P 4.20,

20-as P 4 40.
Non plusz ultra 1-a olló 18-as P 5.— ,

20-as P 5,50.
Hajnyfró gép P 5.— , 6.— , 7.— , 9,— .
Bubigép nyakvágáshoz P 4.—, 5.— ,
Dauer gép 16 fűtőtesttel, állvánnyal P 200.— .
Lorissa fodrász kölni cca 35%-os P 3.60, 50"‘>-os ve

gyes diaiban literje P 4.50, 60°/« os vegyes illat
ban literje P 5,40.

Lorissa kölni 70%-os príma illat literje P 9.60, extra 
illatokban literje P 14.— .

Lotion vagy Bay rum kitünően habzó literje 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, illatos P 3.—  kg.-ja.
*Fixateur por 1 levél I literhez P — .40, 100 gr. 5 li

terhez P 1.60, ’/« kg. 13 literhez P 3 50.
Tömör hajnál majdnem duplára hígítható; 
egyike a rövid idő alatt legjobban bevált 
fixafeuröknek. — A *-gal jelzett cikkekből 
szívesen szolgálok mintával.

Lorissa gyorsborotváló krém ‘/* kg. P 1.20, 1 kg. 3.30
„ borotválás utáni „ V* kg. P 1 80, 1 kg. 6.50
„ hajkrém legújabb brillantin és pumádéval együt

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

ff folyékony fapadós úri fix 1 kg. P 4.— .
„ tapadós brillantin szagtalan I gk. P 3,60, iIL 4 20 
„ extra erősebb tapadó szagt. 1 kg. P 4.40, ilj. 5 20
„ folyékony brillantin szagt, 1 kg. P 2.— , dl. 2.40

virágillat P 4.— .

19-es P 5.20,

n barna hajolaj szagtalan 1 kg, P 2.— , ill. 2.40 
Lorissa Óriási krém rúd szappan 52 fii!., kicsi 32 fill. 
Atlas rúdszappan bakelit tokban 45 fill.
Timsó nagy kúp 26 fill., kicsi 20 fill., szegletes nagy 

20 fill., kicsi 15 fill.
Lorissa slift 12 fill,, bakelit tokban 26 fül.
Körömlakkos üveg csavaros ecsettel 30 fill. Príma lakk 

dekája 12 fill.
Timsótartó 54 fill. Körömfa ceruza kicsi 30 fill., nagy 

50 fill.
Fém nikkel felszerelés 4 részes P 6.—, nagyobb 7.— . 
Farugós szék P 12,— , P 16.50. Gázkar P 6.— , srófos 

szeszlámpa P 3.50.
Továbbá kaphatók az Összes fodrászat! cikkek a 

a legolcsóbb napi áron. Az összes festékek, dauer vi
zek, az összes Juventus készítmények nagybani áron. 
Kapható még egy darab 3-as úri egybefutó, régi fiókos 
barna, 2 patika szekrénnyel, eternit lappal 240.— P-ért,

Régi bútorok, tükrök, székek, lemosó tálak, búiák 
olcsón beszerezhetők.

Lorisa Pajor
fodrászat! cikkek szaküzlete

B U D A P E S T ,
Nagyatádi Szabó I. (volt Kertész) utca 23.

Telefon: 33— 21— 25.

Szegedi hírek: A szegedi fodrász kisiparosok 240 
aláirásos beadvánnyal fordultak a szakosztály vezető
ségéhez, melyben a drágasági viszonyokra hivatkozva 
követelik a sürgős árrendézést illetve a kiszolgálási 
árak felemelését.

A magyar királyi b íróság joggyakorlata  sze
rint, aki valamely lapot huzamosabb ideig  átvesz 
és n e m  k ü l d i  v i s s z a  az tartozik az e lő fi
zetési díjat m egfizetni.

A i Sarkúd és vidéke*< ipartest i'ilcte a március 
havi közgyűlésén ellialározla. hogy mint minden év
ben n lanoneiskoln évzárójával egy időben és helyen 
lamnic kézimunka kiállítás is tartassák, Ezen kiálli- 
lásori a legszebb munkák jutalmazva lennének, mely 
lénnyel az ifjú lanonc iparosokat nagyobb és foko
zottabb ambíció kifejtésére serken Ionéit.

Iliilrarcstheit országos fodrász kongresszus lesz 
1938, június havában, amely alkalommal női fod
rász verseny is lesz. A F. R. vasutakon 50 százalé
kos kedvezmény bizlosíllalik a kongresszuson részi
vel! ni óhajtók számára.

Keszthelyi hírek. A fodrászmeslerek szövetsége 
sége elismerő oklevéllel tűn lelte ki Soóthy János 
kész (helyi fodrászain slerl abból az alkalomból, hogy 
25 eves mesteri jubileumát üli. Az oklevelet husvét 
hétfőjén a 'koszihelyi iparos körben megtartott baráti 
vacsora keretében át Gelencsér Ferenc ipartestületi
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elnök nyújtotta át. Üdvözlő beszédében felsorolta 
Soóthy János kartácsunk érdemeit, aki megalakítója 
volt a keszthelyi szakosztálynak és 12 éve elnöke is. 
A kartársak nevében Szabó Nándor köszöntötte len
dületes beszédben a kitüntetett kartársat. R'eá mu
latott a magyar fodrásziparos küzdelmes életére, 
reménytelen jövőjére. Soóthy János ünnepelt kartárs 
végül meghatottan köszönte meg az ünneplést.

Szentendrei hírek: Folyó évi április hő 10-én 
volt megtartva a Szentendre és vidéke fodrászipari 
szakosztályi ülés és vele kapcsolatosan bemutató.

Délután 2 órakor az ipartestület székházában 
volt a gyűlés. A fővárosi kartársak képviseltették 
magukat Török Ferenc országos szövetségi elnök, 
idh. Kuba Sándor szakiskolai igazgató, Klein János 
fő; titkár, Zöld János társelnök, Kiss János a kontjár- 
bizottság elnöke és ifj. Kuba Sándor szakoktató urak 
által. A .vidékiek között megjelenítek Diinabogdány, 
Leányfalu, Pomáz községek fodrász társadalmából 
sokan. í | ; [  i [ ... j ;

A  gyűlés keretében lett leleplezve az a csoport
kép, amely az egyesülés előtt csak a (Szentendréi fod
rász szakosztály tagjairól készült. A volt szakosztály 
azért csináltatta meg ezt, egyrészt, hogy legyen neki 
egy emlék icrről a kis szakosztályról, másrészt pedig 
azon példa dokumentálására, hogy 10—12 kartárs is 
fentarthat egy szakosztályt.

Török Ferenc az országos szövetség elnöke igen 
nivós előadást tartott a fodrásziparosok sérelmeiről, 
bajairól és azok gyógyítási lehetőségéről, amit a 
jelenlévő kartársak nagy tetszéssel fogadtak.

Utána 4 órakor a katholilúis legényegylet nagy
termében lett iuieglartva a szakbemutató, ami igen 
jól sikerült. , > i

A bemutatón resztvettek, mint bemutatók idh.

T ó t h  J ó z s e f
Budapest, V I.; Vasváry Pál-u. 7. I. 10. 

„BA -TO “ elektromos fodrászat! készülékek képviselete

Árjegyzék
Dauerviz B. Porban fél liter. (Kapható fél literenként) 140
Dauerviz A. (Essencia) 1 liter 3-50

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

Olajsampon 1 liter 6 . _
Dauerolt szőkített hajaknak erőt és fényt ad. 
Kapható i/ i és 1/2 literenként is.

Olajpakoló zöld 1 liter 440
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen. ’ 3  íyr;-

Folyékony sampon 1 liter 2.—
A legkitűnőbb minőség. A  hajnak fényt kölcsö
nöz. Egy fej mosása cca. 3— 4 fill.

Fixateur (Egy liternek megfelelő por) 1 liter — '40
A hajat nem szíirkiti, a gyors száradást 
biztosítja

Ecetöblítő (Egy liternek megfelelő por) 1 liter — '38 
Kellemes illatú, hatása meglepő.

„Hamvasíló“ Reflex I. 100 gramm 2.—
Hajfestésnél, vagy szőkítésnél a vörös szín 
tompítására alkalmazható.

Hajfény 50 gramm 60.—
A hajat fényesebbé teszi, mint a brillantin

Hajlakk 50 gramm 1-27„ 100 „ 2 -
Teljesen kész frizurák befúvására alkalmazható.
A frizurákat keményen és fényesen tartja.

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm — '20
Leveles sampon illatos 1 levél — '0ö

„ kátrány I levél — 08
„ hamvasíló 1 levél — -16

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

Kuba Sándor és ifj. Kuba Sándor történelmi frizu
rákkal, amiért csak hálával tartozunk1 különösen idh.
Kuba Sándornak. , ' '

A szentendrei kartársak közül Puppán Aulámé 
tartós 011 dotálást, estélyi vízhullám és estélyi vas- 
ondolálást, ifj. Pálffy Sándor tartós ondolálást estélyi 
kis és nagy frizurát vízhullámmal, lábacska Margit 
segéd délutáni vízondolálás! és Gabrilovics Ferenc 
segéd két estélyi vízhullámmal készített frizurát mu
tattak be. A bemutatóknak ezúton mondunk szintén 
köszönetét a szakosztály nevében.

A rendezést Semje György szakosztályi elnök és 
ifj. Becsei János alclnök, nemkülönben HerCzteg János 
jegyző végezték.

Kiskunhalasi hírek: A kiskunhalasi úri és női 
fodrászok szakosztálya 1938. május hó 15-én, vasár
nap este 8 órai kezdettel az Ipartestüket helyiségei
ben műsoros fánccstélyl rendez, melyre 'ezúton luvja 
meg a vidék fodrász társadalmát hozzatartozoikkal, 
ismerőseikkel és jóbarátaikk'al. Belépődíj személyen- 
kint 1—10 (sorig P. 1.20, a többi !sor P. 1. A cigány
zenét Boldizsár János cigányprímás szolgáltatja, l e
iül fizetéseket köszönettel nyugtáznak.

Befedi hírek: Bogdán Illés belcdi fodrásznrestei 
az Iparosok Országos Szövetsége a múlt ovi 01 szagos 
nagykanizsai iparos kongresszuson hozott határoza
tával a bclédi ipartestület 2 5'évcs jegyzői cs a/, iparos 
társadalom érdekében tett munkásságáért elismerő 
díszoklevéllel tüntette ki, melyet Guczi Ödön járási 
főszolgabíró nyújtott át ünnepélyes keretek kozott.

Ki Imi róla? Jánoska Ferenc volt menlielyi gon
dozottal, aki 1911. dcc. 31-én Vágvecsén született es 
a borbély ipari Magyarbánhegyesen tamillá, felkéri 
a szegedi állami gyermekmenheiy elmének közlésére, 
hogy az olt őrzött nagyobb összegű bérkerosményi 
pénzét kiutalhassa.

Aki fmlnovezctt hollétéről valamit tud, értesítse 
a gyermcktncnhelyl.

Másolat. M. kir. Iparügyi Miniszter Ipari Tanfo
lyamok Országos vezetősége Budapest, Y1IL Népszín
ház ucca 8. Tárgy: Fodrász ipari mintamühely áten
gedése szemináriumi célokra. \ álaszirat: 1117/19,18.
számra. 61.271/1938. Tok. Kereskedelmi és Iparkamara 
Szeged. Fenti számú fellerjeszlésér'e értcsilem, hogy 
a II. pestszenterzsébeti fodrászipari mestervizsgára 
előkészítő tanfolyam elmaradása következtében a ke
reskedelem és közlekedésügyi miniszter úr Önagy-

Ha jól és olcsón akar gépeket venni,
Dudás fodrászati cikkek

kereskedőhöz kell menni, Tisza Lajos krt. 19.

Szenzációt keltő rendszerű gépek képviselete.

Bárkit egy nap alatt megtanítok vele dolgozni, 
egyszerű kezelés, mégis nagyszerű eredmények. 

A lig fogyaszt áramot, a hozzávalók is olcsók.

Hitelképes egyénnek részletre is adok 
10 százalék felárral.

Vétel esetén a gépet segéddel együtt küldöm ki, a gép 
kezelésének betanítását szakszerűen és díjtalanul teszem, 

csak az esetleges útiköltségeket kell megtéríteni.
Álványos tartós ondoláló gépek ára i:

Nr. 10-es P 140. Nr. 14-es P 200. Nr. 16-os 
dupla alátétekkel együtt P 260.___________ __

UN1VERSÁL villany nélküli tartós ondoláló és száritó 
gép egybeépítveNr.5-osP120. Erősebb kivitelben P 160.
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méltósága :i nemzeti munkaközpont szegedi városi 
szervezete számára engedélyezett fodrászipari tanfo
lyamét, m ely tanfolyamra a mintámiihely visszaállíl- 
latoll Szegedre. Amennyiben a Csanádmegyei Katoli
kus Legényegyletek Központja által rendezni szán
kói! fodrászipari szemináriumokon a mintamühely 
felszerelési tárgyai o ly módon vételnek igénybe, hogy 
a Nem zeti Munká'központ már engedélyezett fodrász
ipari tanfolyama semmiféle akadályt nem szenved, a 
Legényegylet szemináriuma részéről a mintamühely 
egyes alkalmakkor igénybe vehető. Az átengedett 
felszerelési tárgyakért azonban a Kamara tartozik 
felelősséggel s ezért minden egyes alkalommal gon
doskodjék megfelelő felügyeletről. Megjegyezni k í
vánom, hogy a mintamühely előreláthatólag fo lyó 
évi május hó 20-áig marad Szegeden. Budapest, 1938. 
április hó 30-án. Ifj. Gaul K áro ly  s.k, miniszteri 
tanácsos. Ipari Tanfolyam ok országos vezetője. P. II. 
A  kiadmány hiteléül: aláírás, s. k.

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

,,W  HENRY"
dauer vizet. ('■zár az és zsíros) olaj schampoont „VITA 
01L“ haj pakkoláshoz. Vizondoláló fixateur. heveiben 

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

W eisz H e n rik  keresked e lm i u tazó  
______ Budapest V I I , Akácfa utca 5. II emelet 9.

D Á M A
V il lanynélkü li e lő fü téses  dauergép , 3 0  fű tő te s t
tel, k o m p le tt  fe lszere lve, gyönyörű k iv ite lben  

olcsó árban .

D Á M A
M o to ro s  k ö rfo rg ó  és s z ív ó  re n d s z e rű  gyors  

s z á r i tó b u ra  P 175.—

C E D O N — folyékony hajfesték
7  szín gyönyörű  á rn ya la tban , I d o b o z  P . 2 , 8 0

C E D O N - R E D U K T O R
B iz to s a n  ható leh u zószer, e l r o n to t t  ha jnak .

I üveg P 2 .50

N I Z Z A  — szalmiákmentes
D auerv iz  1 l i te r  P 2 .5 0

N I Z Z A N O L  — szalmíákos
D auerv iz  1 li ter  P 2 .5 0

N I Z Z A — pakoló-olaj
I l i ter  P 3 .5 0 .  Fél li ter  P 1.80

F R E G O L I -  fixatör
H a jr ö g z i tő p o r  I cso m ag  6 — 8 l i te rnek  P I .—  
H a s zn á la t i  utasítást m in d e n h e z  m ellékelek.

Nádas Sándor
fo d rá s z a t i  gépek, k o zm etika i  c ikkek  vállalata

Budapest, VII., Erzsébet-körut 58.
Telefon : 134— 855.

A Székesfehérvár és Vidéke Ipartestük*! kebelébe
tartozó fodrász ipari szakosztály elnökségétől hoz
zánk érkezett köriratát, melyben a budapesti keres
kedelmi és iparkamara 3337/1938. szám alatti körle
vélre a Válaszukat megadták, áttanulmányoztuk. K ö r
levelük értelmében mi már a múlt számainkban ha
sonló állásfoglalásokra tettünk nyilatkozatokat, de 
azért hasznos volt az önök körlevele is. Kérjük közös 
érdekeinkért ezirányú további munkálkodásukat, nem
különben azt, hogy tiszteljenek meg a jövőben is 
tudósításaikkal, miután mi azokat értékesíteni tudjuk.

A  körlevelükben leirt és a kamarai átiratban hi
vatkozott azon tényekre, hogy Budapest fővárosban 
az udvarokban telesített fodrász üzletekben kevés 
kivétellel, valamint fürdőkben, klubbotéban, kávéhá
zakban és bárokban még vasárnap is folynak a fod
rász ipari kiszolgálások tapasztalatot nyertünk fo lyó  
hó 8-án Pesten való tartózkodásunk alkalmával. Ki- 
bontakozotl ezen tény valósága előttünk m indjárt a 
szállodai szoba keresés alkalmával. Bármelyik szál
lodában próbálkoztunk .szobát kapni, mindenütt 
»üres szoba n incs«« felelettel bocsáj toltak útnak, de 
azt a kérdési sehol sem felejtették füleinkbe zengeni, 
hogy vnem borotválkoznak meg az urak?* Van 
inspekciós fodrászunk! Válaszunk persze az vo lt,hogy 
nem, m ivel a borbélyoknak vasárnap munkaszüne- 
lük van. Majd m ikor sétálgatva az uccákat róttuk, 
találkoztunk ismerős fodrászokkal, kezükben a szer
szám. Üdvözöljük őket és mcgilletődve feltesszük a 
következő kérdésünket: Mi az, vasárnap is? Igen, 
hangzóit a válasz, muszáj a rendes vendégekei ilyen
kor is kiszolgálni! Tovább menve ebbeli tapaszta
lásunkban, délután a versenyen az üti meg a fülein
kéi, hogy az egyik kartárs azzal panaszkodik a másik 
kar társnak, hogy nem tudja megérteni azt, hogy a 
verseny rendezők miért engedik meg azt, hogy olyan 
karlárs is részt vehessen a versenyen, ki maga ‘egy 
szennyes árrom bolól Inkább agyon kellene verni, 
mint ide engedni a verseny asztalhoz. Úgy látszik, 
hogy itt is a benevezési pénz csak a fontos és nem 
a/.l cirkul esi tekintély? Később jön  egy földink, ki 
jelenleg Budapesten nyílt üzlettel rendelkezik. Üd
vözlése után feltesszük neki azt a kérdést, hogy m iért 
Jön k.i ilyen későn, hiszen egészen a szomszédságban 
lakik? Röviden válaszol: Nem  értem reá, mert mára 
előre bejelentett lartós ondolálásaim voltak és azok
kal csak most lettem k;'.sz. És ekkor az óra vasárnap 
este 7-et mulatóit. Tehát ilyen kép áll elő liünk g  va
sárnapi mimkaszünclrc vonatkozólag. Eszünkbe ju 
tod persze rögtön a székesfehérvári körlevél, m ely
ben tiltakozunk n vasárnapi munkászünel ellen.

Körlevelük zárósoraira, hogy véleményt szívesen 
adunk némi eredmény ellenében , ez'en üzen élűink kel 
bátorkodunk segítségükre lenni.

r.sixmhs Marinnak, Hercegszántó. Beküldött ver
sei igazán jók, köszönjük is a lappal szemben tanú
sból I figyelmességét, de sajnos helyszűke miatt egye
lőre leközölni nem áll módunkban. A fodrász társa
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dalom jövőjének meg! orom lése érdekéiben kifejtendő 
sajtó munkásságunk részére a lap minden parányi 
helyére szükségünk A-an. Ne vegye lehat visszantasi- 
lásnak üzenetünkéi és ne riassza el ez a további, vters- 
faragástól. Csak ön‘képzi ezáltal is magát, kárba nem 
vesznek, mintán miként önönmaga is írja megmarad
nak magának.

Nagy Eugén, Torclst. Frizcria Vancu. Ezúton ér
tesítem, hogy kérésének eleget fogok fenni és majd 
modelleket küldök.

Mayer Józsefnek, Vál. Emlékezés címmel hoz
zánk beküldött verse igazán szép és megható, tekint
ve, azonban, hogy tárgya a szakmával egyáltalában 
összefüggésben nincs, igy leközölni módunkban 
nem áll.

Fölös Andor, Kiskunfélegyháza. Beküldőit rö 
vidke elbeszélését és novelláját jelenleg helyszűke 
miatt nyilvántartásba kell vennünk, majd ha az elő
fizetők megértő támogatása folytán a lap terjedelme 
bővülni fog, úgy majd leközöljük.

Ilobotkay Nándor. Tekintve, hogy jelen számunk
ban egy költemény! már leközlünk, így most egye
lőről gz önét a legközelebbi alkalomig nyilvántar
tásba vesszük.

Kenéz Sándor és Sárközy Klárának. A zászlóról 
irt rövidke kis értekezésük igazán szép és mely gon
dolatokkal vannak tele, de mivel ugyanazon témáról 
már nagyobb cikk köreiében jelen számunkban szó 
esik, így sajnos leközölni nem tudjuk.

Folyó hő 2-án tartotta meg a szeghalmi fodrász 
ipari szakosztály tisztújító közgyűlését, melynek ered- 
ínénveképen elnök le lt Zászlós Viktor, jegyző Musti 
Sándor Szeghalmáról, ezenkívül négy községből négy 
alel nők: Balázs Ferenc, Moclmács Lajos, Buga Lajos, 
Nagy Sándor.

Az összes Dati’covszki gyárim inyok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben 

készülnek.

Negrin hajfesték öt színárnyalatban. Tökéletes színak 
egyszerű kezelés, veszéiy'elen használat. 

Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, öröm vele
dolgozni.

Kérje fodrászcikk kereskedőjénél ! 

Parfumerie Le Rosier Bpest, V ili. Mária utca 19

Utasítás az olaj pakoláshoz
Minden szakmáját szerető fodrász iparosnak két

szeres érdeke, hogy a vendégeinek haját »Vitái* olaj- 
pakolásokkal ápolja !

Ma a hajakat nagyon erősen kell inegbodorilaiii 
a tartós ondolálásokjkal, melynek következtében v i
szont a naptól és »  Széltől nagyon kiszáradnak. E* a 
tény viszont azt vonja maga után, hogy a haj »kvep- 
pes« lesz |és nem lehel belőle kellően frizurákat készí
teni. Ilyen esetekben feltétlenül hálásak lesznek ven
dégeink, a fodrásznak magának periig jövedelmet biz
tosit, ha az alább közölt »Vitái olajat'; ajánljuk és 
használjuk.

» VITÁL-OLA J«
száraz és törékeny hajak rendbehozására.

Használati utasítás:

Ezen olajból veszünk annyi mennyiséget és 
forró vizet, amennyi elég a száraz baj ré
szeire, melyei jó l összekeverünk. > f

Ezen meleg keveréket a baj száraz részéire 
valilával felkenjük, átitatjuk és azután újság
papírral, majd törülközővel lékeljük'. A lckö- 
tötl hajat 10—20 percig hajszárító gép mele
gével, esetleg burán álmelegiljük, majd tiszta 
vízzel kimossuk. Ilyen 2 -3 kezelés után a 
baj elég táplálékot kap és ezáltal egészen 
rendbe jön. >

Kapható: l)U l)ÁS-náI és. oz összes fodrász- 
eikk kereskedő hirdetőinknél.

márkát használ minden fodrász, aki nem veszélyezteti 
üzletének jó hírnevét silány minőségű olcso

borotvaszappannal.___________________

Ha jó tartós ondolálást akar, akkor használjon

Kemény-féle lfD A R L I N G '1
erősen bodorító vizet. I liter ára  P 5.

LERAKAT OK: Szász Dezső Budapest, V ili. Bérkocsi ucca 18
Eichorn Géza Pécs. -----------------------------
Sarkadi Dezső, Debrecen.
Lancsarics Vendel Szombathely.
Dudás Sándor, Szeged, Tisza Lajos krt. 19.



V ID É K I Ú R I É S  H Ö L G Y F O D R Á S Z O K  S Z A K L A P J A

m m m m w s tK

E heyen kocka hirdetések — '50, — '80, és l . P.
Ezen lap mindaddig a kiadónak a tulajdonát kipezi, inig 

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

levelekre válaszolunk.

Több jókaibrn lévő szárító 
búra, eiős kivitelben, jobb 
gyártmány eladó. Cím a szer
kesztőségben.

Jó karban levő 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.

Eladó alig használt „Uni- 
versal American" tarlós on- 
dolá’ógép 20 alátéitel együtt 
70 pengőért. Megtekinthető a 
szerkesztőségben.

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

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.

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

Keresek egy jó munkás 
höltsyfodrász segédet, lehet 
férfi vagy nő. Fizetés havi 
25— 30 pengő, teljes ellátás, 
vacsora kivételével. A dauer
bői százalékot adok. Cím : 
Madari József Kecskemét. Kő -  
hid utca 15. szám.

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

Hm vásárhelyen bevezetett 
úri és hölgyfodrászat eladó, 
komplett felszerelve. Szak
embernek biztos megélhetés 
Csak válasz bélyeggel ellátott 
levelekre válaszolok. Katona 
Sándor fodrász. Kálvin-tér,

Hódmezővásárhelyen beve
zetett úri és hölgyfodrászat, 
kompletten felszerelve eladó. 
Szakembernek biztos megél
hetést nyújt. Csak válasz bé- 
lyeggel ellátott levelekre vá
laszolok. Katona Sándor. Hm- 
vái-árhely. Kálvin-tér.

11

Állami alkalmazásba lépő 
fodrászmester eladja úri és 
női fodrász üzletét, melyben 
úgy a női mint a férfi osztály 
kétszemélyes. Mindkét osz
tályban mosdó van, a nőiben 
viszont dauer gép, hajszárító 
gép és búra. Felvilágosítást 
ad, de csak válasz bélyeggel 
ellátott levelekre Bazsó fod
rász, Dunaharaszti.

Debrecen belvárosában, Haj
dúböszörmény fő utcáján lévő 
12—20 év óta fennálló bár
melyik biztos megélhetést 
n,ujtó, modern felszerelésű, 
előbbi női, utóbbi féifi, női 
és illatszertári al egybekötve, 
más vállalkozás miatt _00U és 
30J0 pengőért eladó. Érdek
lődni lehet: Balogh Zoltán
nál. Debrecen, jBattyány utca 
10. szám. alatt.

A kihullott és vágott hajukat ne hagyja sokáig a 
raktárán göndozollánul, inért azok álltukban kivörö
södnek és a moly tönkre teszi, miáltal értéktelenné 
válnak.

Ha nincsen a hajra szüksége, hozza he, vagy 
küldje be DUDÁS fodrászhoz, Szeged, Tisza Lajos 
körül 19., laki a legmagasabb napi árak mellett veszi 
majd át.

Árpád nyomda nyomása,
Szeged

__________  Nyomdáért felel, Szittner János._____________

A lelkiism ereíei” fodrász beretválás előtt beretváját

LISOFORMMAL fertőtleníti

SILBER LEÓ
fodrászcikk kereskedő Budapest, K irály utca 14.

Kaphatók az összes fodrászati felszerelések u. m .: tartós 
ondoláló gépek, hajmosó lavórok, hajszárító búrák, asztali fel
szerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajke
fék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, 
illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes 
vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

„PABO !<"
több  á lla m b a n  kö zked ve lt le g g a z 
d a sá g o s a b b  a m e rik a i h a jfes ték .

P. 2 .50  
P. 1.50

ve :
Ezen szaklap előfizetőinek 3 százalék engedményt nyújtok.

N agy doboz, egész ha jfestésre  
Színskála  d a ra b ja

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és 
kísérje figyelemmel hirdetéseimet.
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Fodrászüzfetek 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 í

igen hatékony, á rta lm a tlan , nem  m érgező, olcsó !

K a p h a tó : bármely gyógyszertárban 10 és 50 tablettás csomagolásban P P10, 
illetve P 4-40 árban.

H asználati u ta s ítá s : 1 liter vízben 1 tablettát kell oldani.
G y á rtja  : C H IN O IN  gyógyszervegyészeti gyár, Ú jpest. 

nmiiMm»nniiiinuiiHHinMHiiiimiii«nnimiHini»nmigmniiiniiiiiminniiHimniimimimmii»«nimi»HmmnHiiinmi

finnek id tudnia Iteíí,
hogy több mint évtizedes cégem 
miért örvend közkedveltségnek

Á legújabb és legm odernebb
Most a tavasz beköszöntésével igen sok 
pipere és egyéb felszerelési újdonságok
kal óhajtok kedveskedni tisztelt vevőim
nek ! úri és női fodrász berendezések 
és kellékek legnagyobb választékban, a 
mindenkori legolcsóbb napi áron cé
gemnél beszerezhető. Jó minőségű prima 
árúim árai igazán meglepően kedvezők!

nmiiizniiiijiiiinniim

■ p -M m iiim in rq n iiiiH i

« I! !! ül ü l  y i
8 II Ij II fii íí Ili B, í 
iiíliifn n n ilh im iiu m iii

Budapest V II., Csengery u. 26.
t -

Modern kort élünk Modern frizu rá t
modern motoros gépekkel

készitsünk, csak igy lehetünk verseny-  
képesek. Ön is m eg g yőző d h e t róla, k é r je  
alanti gépe im et p róbára .

„ T O R N Á D  Ó “ h a js zá r í tó  gép 18 perc  alatt  
s z á r í t ja  a hajat.

„ T O R N A D Ó  J U N IO R "  h a js zá r í tó  gép 2 4  perc  
alatt  szárit.

„ G E - M I “ golyóscsapágyas kézi h a js z á r í tó  gép  
a legtökéletesebb.

„ G E - M I"  villany d auergép  u to lé rhe te t len .  
„ E R E C T A “ elöfütéses d auergép .
„ K O H IN O R "  villany ha jvágógép ú jbó l kapható.  

Kedvező fizetési fe lté te lek .

„G E-M I" d a u e r e s s e n c
a dauerv izek  királya. Egy p ró ba  m e g 
győzi Ö n t  errő l .  K apható  az összes  
szaküzle tekben  is. Á ra : 1 P. 40 fillér.

Gescheit Mihály (G E-M I)
fodrászati gépek  és c ikkek kereskedése  
B udapest VII., E rzs é b e t  körú t 27 .  
T e le fo n :  13— 9 7 — 97.
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Rendkívüli árleszállítás!
M in d en n em ű  fo d rá s z  b eren d ezésb en , 
új és használt fo rg ó s zé k e k  fü lke  fa 
lak, rugós fü lkeszékek , várószékek , 
tü k rö k  stb.
Dauergépek, hajszárítógépek, búrák, 
fejmosótálak.

Motoros búrák
Eka, T o rn á d ó , kicsi és nagy R otár 
gyártm ányúak.
A zonkívü l az összes fe lszere lések, il
la tszerek, ko zm etika i c ikkek , acél
árúk, va lam in t ha jfes tékek : Inecto, 
In n o cam in , P ab o r, L, O rien to l, F lórái, 
Tó ná l stb. K ap h ató k  a kö z is m e rt

f t f t¥  K  V T  BBBBBBBBBB9BBBII
llllllllllllE H IH ilin illlia illlIIIIH U H IH lIH B IIIIIIIIIIlH IilllH l
miiiimiiiimiiiiHiiiiiiiiiiaiiiiniiBiHmuiiuiiiHHHiiiinii

cégnél Budapest, V. Teréz körút 29. 

(udvarban) Telefon: 11— 55— 60.

E lvem  nagy fo rga lom  —  kevés haszon.

A legjobban bevált márkák a következő számokban kaphatók 
27, 28, 74, 75, 94, 2l3, 216, 527, 151b, 1930.

„R A S T  E R L U S T “
chrom ezüst acélborotva a legkiválóbb. Kapható minden szak
üzletben. Magyarországi vezérképviselő: Miklós Ödön Budapest 

VII. Dohány-u. 78.

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

1 kg. 10 es vagy 12 es darabos . . . P90
1 lucat rúdban fiókos vendégek részére 
igen praktikus, nagy hasznot biztosít . . 1.92

Főlerakat: Dudás fodrászcikkek kereskedőnél Szeged 
Vidékiek részére kívánatra díjtalanul mintát küldünk

K O M O L
hajfesték v ilágm árka.

1 doboz ára P. 280.

Kizárólag fodrászok részére „Ipari" 
csomagolást is hozunk forgalomba, 
mely 3 adagot 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“ képviselet Budapest, Mussolini-tér 3.

TIGER borotva 
TIGER olló 
3UWEL hajvágó

nélkül nincs 
kifogástalan 

kiszolgálás!

I

Mi a jó ?
tartóshullám titka H

A MATADOR dauergép  
MATADOR dauerviz 
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

Használt és új úri és női berendezések 
raktárainkról rendkívül olcsón 

kaphatók.

w
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