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A forgalmi adó.
Jelenlegi viszonyaink az állampolgári kötelesség
gel járó kötelezettség egyetlenegy sem oly súlyos kis
iparunkra, mint !a forgalmi adó. A forgalmi adó az, a
mely dacára íaz '11/2 %-mák, súlyosan érint bennünket. Még
pedig azért érint súlyosan, mert ezt mi a nagyközön
ségre átháritani nem tudjuk. Mi munkadijainkat egy
bizonyos összegben állapítjuk meg, amely a konkuren
seinkkel egyetértőleg történik, de viszont lehetetlen kal
kulációba venni a forgalmi adót. Oly sok mindenféle
adót vetettek már ki kisiparunkra, hogy az adózást mi
kénti teljesítésével magunk sem vagyunk tisztában. A
lakatos, a kovács, az asztalos az általa készített áruhoz
egyszerűen hozzáüti |a számla végösszegéhez az 1 V2 °/°
forgalmi adót. Mi 'azt semmiféleképpen sem tehetjük,
mert ha niegakarnánk is tenni, a nekünk fizetett öszszeg oly bsekély, hogy a forgalmi 'adó filléreket tesz
ki és (aprópénz nem áll rendelkezésünkre, így ez kép
telenség és kivihetetlen is. Tehát nem marad más hátra,
mint saját kis jövedelmünkből, úgy mint a többi adót,
ezt is fizetnünk kell.
Most már csak azt nem tudom, hógy agyon nyo
mogatott szerény iparunk így lerongyolódva, meddig
fogja bírni fa rá rovott és még rovandó terheket.
E honlapban körüljártam az országnak egynéhány
nagyobb városát {és meglepő tudatlan állapotokat ta
láltam iparunkban. Nem akarok ehelyütt egves váro
sokkal foglalkozni, eslak akarom tényként leszögezni,
hogy iparunk űzői, illetve kollegáink, épp oly gerinc
telenek és épp oly számitásnélküliek, mint azt az döb
beni
években voltak. Találtam olyan helyet is,
ahol mond és ird 40 koronáért havi bérletjegyeket ad
unak ki vendégeiknek kétszeri borotválásra hetenkint és
beleértve la1 hajvágást is. Hogy miből élnek ezek a
kartársak, az előttem' talány marad és hogy hova számitanak, íaz pláne. Nem hiszem és nem akarom hinni,
hogy öntudatos és szakmáját értő iparosban a vér fel
tie forrna mindezek' hallatára. (Mert egész nap, de még
az éjjelt is hozzá számítva munkaidőnek és folyton
dolgozna a fenti áron, családjának és önmagának meg
élhetéséhez^ szükséges összegeket nem tudja megkelesni és pláne a rá rótt egyéb1 kötelezettségeknek helyt
állni sohasem fo g tudni. Azt üzenem azoknak a kolle
gáimnak, akik ezt Cselekszik, hogy térjenek meg és
gondolkodjanak légy kicsit, ne tekingessenek mindig la
j1]asik kártársunknak (az üzlet ajtajára, hogy od'a is be
téved egy velndég^ ellenben nézzenek körül és fizetessek meg á munkájukat és
csekélyebb munkával is
meg fogják tudni szerezni lázt, ami szerény igényeik
nek és megélhetéseiknek biztosított alapját fogja ké4
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Az döbbeni számunkban sorozatosan kiszámítot
tuk, hogy (megélhetésünkhöz szükséges 1914-es alap
137szeresét képezi á jelenlegi áraknak. E felé a pont
felé kell közelednünk árainkkal, ha nem akarunk a
végromlásba menni. Óva intem kartársaimat a vehe
mens konkurrálástól, mert ez nem csak iparunk elő
menetelét gátolja, hanem (az iparunk teljes íezüllését
fogja maga után vonni.

Eredeti följegyzéseK.
A történelem megörökített eseményei között, már la
legrégibb időkben is, többször találunk említést a fri
zuráról. A komoly történelem a nagy események száraz
krónikása talán még sem emlékszik meg alaptalanul
erről is,
A legsötétebb afrikai őserdőkben élő néptörzsek
hölgyei sem mulasztják e! (természetesen az ő egyéni
felfogásuk szerint) arcuk szépségét emelni. Sőt Afriká
ban él egy néptörzs, hol is a hölgyek mésszel kenik be
a hajukat és azt annyira megmerevítik, hogy hajlítani
sem lehet. Ha keressük a lélektani okokat, okvetlenül
azon meggyőződésünket kell leszögezni, hogy igenis á
nők fésülése, azaz a frizura, nagy szerepet játszik a sze
relemben. A görög és római birodalom hatalmának össze
omlása után Pár légy ideig a germán nők hajviseletének
egyszerűsége uralkodott, ámde nem sokáig. A frank nő
ízlése hamarosan felülkerekedett, s napjainkban is Paris
diktál még. Hogy milyen nagy hatalma van a női haj
nak a szerelemben, a legékesebben bizonyítja a^ zsidók
ősi szokása. Tudatos ugyanis, hogy a régi törvényeiket
követve, a nők a házasság megkötése napján levágat
ják a hajukat és parókát viselnek. Az orthodox zsidó
asszonyoknál a legritkább eset a házasságtörés. A régi
Egyiptom leányai és még az »idősebb«, a »veszedelmes
életkort« elért asszonyai is miért használtak hódító illatú
olajokat hajuk szagositására? Nem-e azért, hogy a buja
illatot lehelő, mámoritó rózsaolajnak segítségével célt
érjenek a szerelem világában.
Ámde ne keressük távolról az okokat. Nézzünk csak
körül. Egészen közel, közvetlen környezetünkben is
frappáns bizonyítékokat fogunk találni. Nézzük csak
azokat a hölgyeket, akiknél a szerelemnek nagyobb emó
ciói nyilatkoznak meg. Ámde nemcsak a ’d'emimonde, á
szinmüvésznőket és varieté-hölgyeit nézzük, kiknek
már a társadalomban elfoglalt helyzetüknél fogva, már
eleve az a törekvésük, hogy hajviseletük a nyárspolgári;
asszonyokétól eltérő legyen. Akik a legjobban felismerték
azt a misztikus erőt, azt a csodálatos varázst, melyet á
művészi frizura a férfiakra gyakorol. Nézzünk csak körül,
a társadalom minden rétegében fogunk hölgyeket találni,
lakik különb' frizurákkal kiválnak a tömegből. Jó, jó.
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Hiszen, ha úgy tetszik, szépíthetjük is okozati fejtege
tésünket. Azt is mondhatjuk, hogy saját maguk kedv
teléséből viselik különleges frizurájukat.
A magam gyakorlati tapasztalásomból aktuálisnak
találom a következő epizódot lejegyezni: Egy szellemes
hölgyvendégem bálba készülve, magához kéret egy
estélyi frizura megbeszélése végett. Megszerkesztem a
frizurát s éppen a disz alkalmazását beszéljük meg,
amikor hozzám fordul s ezeket mondja: »Hát sajátképpen
miért is csináljuk mindezt? Van ennek értelme? Nem
volna okosabb ezt az időt is hasznossal eltölteni?« Nem
voltam képes az első percben válaszolni. Majd azt mon
dom: »Talán erről ne vitázzunk«. De nem is volt szük
séges feleletet adni, mert alig egy pár perc múlva min
den átmenet nélkül a kész frizurához illeszti a hajdiszt
s ezt mondja: »Nézze csak, igy lenne a legfessebb«.
Elmosolyogtam; ő is, és csak ennyit mondtam:^ »Látja
nagyságos asszonyom, csak ezért«. És amint néztem a
tükörben önmagát szemlélő hölgyet, szinte kiolvastam
a tekintetéből: »Ug'y-e szép vagyok?«
................. w
A nagy társadalmi átalakulások, a nők jogáéit küzdő
suffragettek nem befolyásolj ajk; a női; hajviseletet. A túl
buzgó, lelkesedéstől megittasodott^ suffragettek hiába
vágatják le rövidre a hajukat, hiába járnak szürke,
semmitmondó ruhákban. A józangondolkozásu szép, de
!a még kevésbé szép nők sem fogják követni példájukat.
Mert mig ők a női jogokért való küzdelemben, amely
ben ugyanazokat a jogokat követelik, melyeket mi férfiak
birunk, addig ők, már t. i. a suffragettek szemében az
elmaradott divatbábok sokkal többet érnek el — győz
nek az erősebb fölött.

A frizura és az optiKai csalódás.
A szemet fényképező készülékhez lehet 'hasonlítani.
A fényképezőgép lencséje fölveszi a tárgyról érkező
sugarakat és azokat az érzékeny lemezre vetíti. Ott
kémiai átalakulások következnek be, melyek szintén ké
miai (eljárásokkal lelő hivatnak, illetve megrögzitettnek.
A szemben teljesen hasonló folyamat megy végbe. A
szem lencséjén mennek át, az gyűjti össze a tárgyról
jövő sugarakat lés azokat a recehártyára tereli. A rece
hártya az (érzékeny idegfelület s a hasonlatot folytatva
az a recehártya ugyanazt a szerepet tölti be, mint a
fényképezőkészülék érzékeny (lemeze. Itt azonban nem
kémiai elváltozás rögzíti meg a tárgyról jövő sugarakat,
Hzaz a képet, hanem idégszálak vezetik az ingert az
agyvelőbe, holis a látást eredményezik. Természetesen
itt a képek gyorsan váltakoznak, hiszen amerre csak
nézünk, amire csak ráirányítjuk a tekintetünket,
azt,
hogy mondjam lefotografáljuk. Ki nem lett volna még
olvasóim közül a moziban? Nos, hogy hasonlatomat
még jobban kibővitsem, azt is megemlítem, hogy bi
zony az (ezer és nem tudom hány méteres sfágerképek,
A világhírű POLLART - borotvák
magyarországi főraktára

Reiter Mihály
fodrász
Budapest, IV., Sütő-utca 2.
Ajánlom t. szaktársaimnak raktáro
mon levő még a következő számú
Pollaj-tkéseket, úgymint 18., 27.,
28., 72., 77. és 80. számú.
Szaktársaim szives rendeléseit pos
tán utánvétellel a legjutányosabb
áron szállítom.
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holis események fotográfiái fölvétele játszódik le sze
meink előtt, 'hol a tökéletes ejt bámulatba, milyen
semmiségre zsugorodik (össze, a^mL saját mozgó fény
képezőgépünk, a szemünk munkája előtt.
Ezek után nézzük csak, mi köze van az optikai csa
lódásnak a fodrász munkájához — a frizurához.
Ugyebár mondottam, 'hogy ahová nézünk, azt, a
mit látunk, azt saját képen (a szemünk lefotografálta.
Optikai csalódásunk most az, hogy annak dacára még
sem azt látjuk, amit nézünk. Egy igen egyszerű pél
dával bizonyítóin be ennek igazát. Fogjunk a kezünkbe
egy égő cigarettát és sötétben forgassuk azt gyorsan.
Mi* fogunk
látni? Egy tüzes karikát. Miért? Mert
amint gyorsan forog körül a Ligaretta |égő vége, a szem
ben még íel sem enyészik gyorsan egymásután érkező
sugár s a fényképező készülékünk megcsal, egv tü
zes karikát látunk. M ég csak (azt említem meg, hogy
fekete cipőben kisebbnek látjuk ugyanazt a lábát, mint
fehér cipőben, éppen lugy, mint általában a jobban megvilágositott tárgyak (nagyobbaknak látszanak, mint azok,
melyek kevésbé Vannak megvilágítva. Ez az optikai csa
lódás. Erre az optikai csalódásra kell frizuránk formá
jának megválasztását alapítanunk.
Ehelyütt ismét csak a gyakorlat eredményére uta
lok. Törvények, tehát eljárási elvek nincsenek, melyek
korlátok közé szorítanák munkánkat. Főbb vonásokban
fogok csak (megemlékezni egyes jellegzetes esetekről,
melyek közé a' gyakorlat eredménye iktat még igen sok
változtatást.
f
!
>
1
Egészen a fejhez simuló frizurát csak az esetben
csinálhatunk, ha a fej formája rendes, kerekdied és az
arc teljesen kifogástalan babaarcu, a fül fejhez simul,
arányos. Igen kevés ilyen arc van és igy bizony szükség
van arra, hogy a frizura korrigálion egyes olyan hi
bákon, melyeket ja' mostoha természet legtökéletesebb
alkotásán felejtett. Ha például az orr aránytalanul na
gyobb laz arc méreteinél, az eltérés alakja szerint több
kínálkozik la' javításra. Ha fitos és nagy, előre álló soppal és magas konttyal segítünk a bajon. Ha lefelé hajló,
hátul elálló kontyot szerkesszünk. Általában ha nagy az
orr, ía (nagy frizura' ajánlatos, mert éppen az említett
optikai csalódás következtében |a nagy frizura eltünteti !az aránytalanságot. A nagy frizurával megnagyob
bított fej larányaihoz már nem tűnik fel az eltérés. Szó
val, a níagv, szabálytalan orr, az elálló vagy beesett
áll, laz arc bármilyen szabálytalan eltérése ilyen^módon
eltüntethető, azaz orofíkai csalódást idézünk elő.^ Nem
a valóságot látjuk, hanem eg*y általunk mesterségesen
előállított, egészen Pi arcot. Természetesen éppen azért,
mert Pj arcot idézünk elő', igen óvatosan kell eljár
nunk, mert ha jól is végezzük munkánkat, aZ ered
mény még sem iaz lesz, amit remélünk. A környezet,
de még a megfésült hölgy sem fogja szépnek találni
magát, tehát a szépnek éppen relatíve jól állított ma*
gyarázása következtében, munkánk nem lesz tökéletes.
Az la hiányzó valami pedig az egyéniség, mellyel á
következőkben Részletesen fogok foglalkozni.
Összefoglalva laz előbb Ynondottakaf, tételkép így
állíthatom föl megfigyeléseimet.
__
A frizuiia formájának helyes megválasztásával a
felmerülő aránytalan ságok eltüntethetők, optikai csaló
dást idézünk elő, azaz néni azt az arányt, illetve for
mát látjuk, ami Valóban van, hanem mást, arányosat.
Lényeges eljárási lelvként lismét csak azt jegyezhetem
föl, hogy munkánkat csak fokról-fokra szabad keresztül
vinni, azaz nem 'szabad ajtóstól rohanni a házba. Leg
először igen hamar lérünk célhoz, sokszor bizony csak
hosszabb idő 'múlva. Lényeges szerepet játszik a biza
lom is, mely suggestive sietteti munkánk eredményét.
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Illatszerész=estély.
Mintha valaki szép asszonyok, sorakozz! — kiáltotta
volna el, úgy vonultak fel szakmánk legszebb asszo
nyai leányai. A Vasúti és Hajózási Clubban tartottuk
ez évi első táncos tea-estélyünket és ha- lehet, úgy
erkölcsi sikerekben felülmúlta az előbbieket. Gyönyörű,
forró estélyünk volt és ezért szeretném, ha sikerülne
a jövő illatszerész-generáció részére ezt az estélyt igy
papíron megörökíteni Még fél hét óra volt, mikor
V i d a c s dr.-tól, egyesületünk agilis ügyészétől, az utolsó
simítások megbeszélése után búcsút vettem. Elkaptam;
egy döcögő konflist és Boros Mórhoz, vigalmi bizott
ságunk fáradtságot nem ismerő elnökéhez mentem.
Borostól kocsin vittük a szépségverseny első diját és
a szavazólapokat a hajózási klub külön termébe. Hét
óra, a rendezőség lassan összeverődik és elfoglalja ja'
kijelölt helyét. 8 órakor már szép számú vendégsereg
van együtt s a pénztárnál már az első kellemes meg
lepetés éri vendégeinket. A Bád'er-gyár ugyanis, mint
eddig minden alkalommal, igen nobilisán, táncrenddel
és egy-egv csokor virággal ajándékozza meg hölgyein
ket. Ebből a munkából hatalmas részt kért az idősebb
Báder, szakmánk kedves Samu bácsija hatalmas dobozzal
a kezében, személyesen osztogatja hölgyeinknek a virág
csokrokat boldog mosolygással. Fél kilenc és Nyári
Károly cigányprímás bandája már a jó hangulatban
levő ' vendégseregnek játszott a souterrain-helyiségben.
Fél tiz órakor nincs több ülőhely és táncrendézőnk, a
rnonoklis Rákos Miksa, kiadja a jelszót, kezdődjék ia
tánc; rövid pár perc és már felhangzik az első csárdás
tánczenéje és pedig szakmánkhoz méltóan:
Csárdás kis kalapot veszek,
Mellé rozmaringot teszek;
Szagos lesz az utca, merre merre járok,
Szaladnak utánam a leányok.
Utána keringő, one stepp, shimmy és táncol jó kedVvel
szakmánk öregje,
fiatalja. Estélyünkön résztvett a
gyárosok és nagykereskedők közül mindenki, aki számot
tevő. Megjelenésük pedig emelte estélyünk sikerét és
fényét. Szép számmal voltak képviselve a droguisták is,
ann kitűnő jele annak a barátságnak, mely bennünket
ehhez a rokonszakmához fiiz. Sokszor felhangzott Madarassy és W'irth kollégáink vezetésével a Drogista SCnek kedvenc nótája, valamint az illatszerészek és dro
guisták éltetése. Kellemes hatást váltott ki az is, hogy a
droguisták szék tetejéről ünnepelték a reggelig kitartó
Badereket
és sokszor
felhangzott:
Éljen
Báder!
Éljen Báder! Nagyon sok kedves illattal telt nótát
huzattak a cigánnyal, többek között ilyeneket is, hogy:
Illattal telt a bálterem. — Egy rózsaszál szebben beszél. —!
őszi rózsa, fehér őszi rózsa. — Fleur d'Amour. —
Minden csupa mirtus-illat stb.
A levegő felfrissítéséről Geiger, a »Parfumerie Bour
bon« nobilis gazdája gondoskodott, úgy hogy időnként
a tánctermet orgonaillattal szórta tele, ezzel is fokozni
akarta a szivek tavaszi szerelmét.
Az est folyama alatt szebbn él-szebb leányok árusítot
ták a szépségverseny szavazójegyeit. Hiába próbált bárki
is menekülni, a szép szemek nézése és a bájos mosoly
annyira lebilincselték, hogy okvetlenül vásárolt szavazó
jegyeket, persze, hogy a jeggyel sietett leszavazni a bájos
elárusitónőre. A szépségverseny körüli siker oroszíánjésze az árusító hölgyeket illeti, a férfiak közül Boros,
Srigeti, Rákos és Schön buzgólkodtak. A szépségverseny
dijait Pajor Testvérek, a Didó-gyár, Szigeti Simon és
az Elida-gyár adományozták. A szavazás és annak ered
ménye ónasi izgalmat váltott ki a jelenlevő hölgyközönség
körében. Mindenki más-más győztest emlegetett,
inig
vegül ki hirdettetek a szavazás eredménye, mely szerint az
első dijat B l n m Ibolya 1620 szavazattal, a második
Jhjat G l ü c k Ibyke 460 szavazattal, a harmadik dijat
E o w j n g e r Böske 190 szavazattal nyerték meg. A (ne
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gyedik dijat a legtöbb szavazójegyet eladó hölgy sze
mélyében szintén B l u i n Ibolya nyerte meg. Az est leg
boldogabb embere Pajor Sándor volt, aki szépségver
senyünk első diját adta és ezért cserébe a győztestől
egy c s ó k o t kapott.
Az est feledhetetlen volt, reggelig a legszebb aszszonyok és leányok kitartottak és csak a szokásos szemeteskolomp figyelmeztetett bennünket, hogy már reg
gel van.
Igazán sajnálom, hogy ilyen estém nincs
mindén
nap, vagy legalább mindén héten egy.
Gá rdo nyi Vilmos.

A leboilotvált arcot a rajta maradj, szappan hab ma
radványoktól meg kell tisztítanunk. Háv lavoros beren
dezésünk van, akkori a mosótálba vizet bocsájtunk, úgy,
hogy a vendég is láthassa. jHa a vendég egyedül mos
óik meg, csak törülközővel szolgálunk neki, ily eset
ben a letörlést is egyedül végzi, ily berendezés hiányá
ban (erre a célra egy formás tálat, lehetőleg a vendég
előtt töltünk meg vízzel, mintegy meggyőződtetjük a viz
voltáról (megkérdezzük, szivaccsal mossuk-e le, ha igen,
azt is lelőtte tesszük a vízbe). Ezután a vendéghez
megyünk, az arctörlő kendőt széjjel vesszük, a tálat
óvatosan a nyakhoz illesztjük, balkézzel tartva, mint
egy leöblítjük |az arcot, igy sorba tovább visszük a
tálat, a leöblitést az egész arcon elintézzük és mielőtt
a tálat elvennénk, kezünkkel a nyak alsó részét körül
törüljük, nehogy a vendég nyakába csurogjon a viz.
Megáztatott blokkdarabbal körül masszáljuk az arcot,
éz biztonságból (is üdvös, nehogy valami piszok a pó
rusokba jusson és (esetleg 'gyűladást idézzen elő. Itt
jegyzem meg, hogy az arc utánborotválását nem he
lyeslem, mert az arcot egyszerre is meg lehet tisztán
borotválni, az mtánborotválásnál pedig ismét szennyes
lesz az arc. Nyakból a már nedves szalvétát kiveszszük és megfordítjuk, úgy hogy a nedves rész az el
lenkező oldalra essék (nem ahol mi állunk) és ismét
gondosan a gallér mögé gyűrjük a száraz részt. A ken
dővel való csapkodás nem szükséges.
Az arcot gyengéden a kendő reátapasztása által leszáritjuk, majd valami fertőtlenítő szert fecskendezünk
az arcra, amit (legyezés) szellőhajtás iáital iparkodunk
Ieszáritani, de óvatosságból azért a kendővel is ismét
íeszáritjuk és az arcot arcporral (puder) gyengén be
hintjük, utána a felesleges púdert az arcról gondosan
letöröljük.

L a n c sa r ic s V endel
MÜKÖSZÖRÜLDÉJE,
FODRÁSZATI CIKKEK ÉS ILLATSZEREK
NAGY RAKTÁRA

SZO M BATHELY.
Minden a szakmába vágó köszörüléseket és javításo
kat gyorsan és pontosan eszközlök. Felhívom a tisz
telt fodrász urak figyelmét, hogy Pollart-borotvákat
különös gondossággal köszörülök jótállás mellett.
Szives megrendelésüket kérem.
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A hölgyfodrászat művészetéhez.
Gyakorlati tanácsadó.
Mindien törekvő (hölgyfodrász, a jó fodrásznő, ki
hivatását nemcsak gépszerüleg űzi, hanem művészetet
óhajt belevinni mesterségébe, mindig igyekezni fog ön
magát szakmájában tökéletesíteni. E cél szolgálatában
óhajtok
alábbi soraimban néhány útmutató tanácsot
adni, melynek követése és betartása alkalmas és szük
séges ahhoz, hogy hölgy vendégeink bizalmát és álta
lános elismerését megszerezze számunkra. Talán feles
leges is megjegyeznem, hogy külsejükre hölgyvendé
geink különös gonddal ügyelnek. Kiszolgálás, illetve
munka közben kerüljük a hosszú célta’an beszélgetést,
valamint !a felesleges kérdezősködéseket, melyekkel höl
gyeinknek könnyen terhére válhatunk. Ellenben a munka
megkezdése (előtt igyekezzünk ügyes célzásokkal meg
tudni, hogy vanhak-^e a fésülendő hölgynek különleges!
kivánságai, vizsgáljuk meg a hajat, az esetleges hajbetétet, sőt még sa fejet díszítő tárgyakat is. Egyik
feladatunk kellemes (összhangot teremteni a hajdísz és
öltözék között. A kifésülés alatt az ügyes hölgyfodrász
megfigyeli a fej és az arc formáját, vájjon utóbbi ke
rek, ovális (avagy hegyes-e, megjegyzi, hogy a fülek
kicsinyek-e, la 'homlok szabadon van-e, vagy fedett, rö
vid-e a nyak vagy hosszú, végül nem feledkezik meg
a hölgy alakjáról, sőt koráról.
|Ha mindezen (megfigyelések egybevetésével, tekin
tetbevételével alakítja ki a frizurát, úgy munkáját bi
zonyára siker kiséri, elérte, hogy a természet adomá
nyait, művészetével Úgyszólván kiegészítette és mind
járt az első esetben megszerezte magának vendége bi
zalmát. Az ügyes hölgyfodrász érdekében fekszik a kü
lönféle hajpótlók, főleg hajbetétek alkalmazásának elő
nyeiről vendégeit meggyőzni, még abban jaz esetben is,
ha az illetőnek természettől dús növésű haja volna,
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mely esetben joggal érvelhet azzal, hogy a betétek felhasználásával a hajhullámok és loknik (összehasonlítha
tatlanul szebb esést és jobb tartást nyernek, miáltal
maga a frizura js szebb (és teljesebb képet mutat, mint
a kizárólag természetes hajból alakított. A müveit és
intelligens hölgyfodrász minden esetben diszkrét visel
kedésű legyen vendégeivel szemben, tehát kerülje a
szóáradatot és igyekezzen kellemesen szerény viselke
dést tanúsítani. Kollégádról, szakmabeli, társairól csak
jót mondjon és szépen nyilatkozzon, ne becsülje le
vendégei előtt iazok munkáját. Az (ügyes szakember
egyik feltétele, gyorsan dolgozni; lassú kezű fodrász
már félig-meddig lelvesztette vendégei bizalmát. Még
ha oly jól sikerült a frizura, mind hiába, mert höl
gyeink túlságosan unottak (ahhoz, hogy ezt a sikert
elismerjék. Mennyivel más az kedves jszaktársaim, mi
dőn |ai fésülendő hölgy, sőt néha a körülállók is meg
elégedéssel csodálják az ügyes fodrász (keze gyors mun
káját, amidőn újjai közül a legnagyobb könnyedséggel
rövid/ idő lalatt egy formás, szép frizurát varázsol elő.
És végül, m ég egyet kedves (kollégák! Ezt a munkát
jól megfizettetni kell, mert gondoljunk csak az öregségre,
midőn kezünk már mind kevésbé lesz alkalmas e mun
kára, és higyjék el szaktársaim, (a hölgyvendégeink is
magasabban értékelik (annak a munkáját, ki a művé
szetét megfelelően honoráltatja. Természetesen csak
jó munkáról beszélek, de itt |azután (meg van az a jól
eső érzése is a mesternek, hogy hivatásunk szakmánk
emeléséhez, megbecsültetéséhez tudásával, működésével
hozzájárult.

L u xu s adó.
A magyar királyi Pénzügyminisztériumnak 1922.
évi 1900. számú körrendeletéhez a fényüzési forgalmi
adóról szóló 1920. évi XVI. törvénycikk végrehajtási
tárgyában kiadott 1920. évi 90.000. számú utasítás né
mely rendelkezésének, valamint azt kiegészítő és mó
dosító 11.811/1921. és 23.082/1921. számú rendeletnek:
módosítása és kiegészítése tárgyában a következő ren
deletet adta ki. A rendeletben foglaltak a mi iparunkra
igen kedvező hatással lesz, amennyiben az az iparunk
hoz szükséges anyagok, amelyek eddig sem tartoztak
luxusadó alá, igy az beszerzési igazolványhoz volt
kötve, de az eladásra kerülő cikkeket raktárkönyv- és
luxusadóblokkok kiállítása szükséges, ami igen megne
hezítette ip(arunk e fontos kereskedelmét, amennyiben
a mi kis iparunkban mi iparosok is ipari munkát kell
végeznünk és igy nem jut idő arra, hogy Írásbeli, mun
kákat is végezzünk és kimutatásokat csináljunk. Evégből
kénytelenek voltunk iparunkban régen űzött ilíatszerkereskedelmet a minimumra redukálni és ezáltal jövedelmünk
is redukálódott.
A mostani rendjelet ezt gyökeresen megváltoztatja,
amennyiben kimondja, hogy a luxuscikkek a luxuscikk
gyártó avagy forgalomba hozó nagykereskedőknél, il
letve gyárosoknál lesz megadóztatva még pedig akként,
hogy a gyáros és a nagykereskedő a nagybani árhoz
13%-os luxusadőt a számla végösszegéhez hozzászámít
és ezt az illető állampénztárba befizetni köteles. Ezen
rendelet február hó 1-én lép életbe. A fenti naptól
kezdve aj forgalom szabaddá tétetik. A rendelkezésnek
2-ik pontja (az, ami reánk tartozik, hogy 1-én kötelesek
vagyunk a raktáron levő luxuscikkeket a körzetünkhöz
tartozó adóhivatalnak (Ieltárilag bejelenteni és ezeknek
beszerzési árainak (végösszegéhez 13%-ot hozzászámít
juk |és a 13%-ot az illető adóhivatalba befizessük, ez
által a raktárunk szabad forgalom tárgyát képezi.
Például, raktárunkon van illatszer és egyéb luxus
cikk számla »szerinti beszerzés 2000 kor., tehát ennek
13% -a 260 kor., szóval a csatolt számla szerinti leltárt
benyújtjuk az adóhivatalba és ugyanott befizetjük a
° /eatökéle**aebb hajápoló s x e r

2. szám.

Fo d rá szip a r

260 koronát, a nyugtát csatoljuk a nálunk lévő má
solathoz és ezáltal megszűnt üzletünkben fi íuxusbárcarendszer, és fiz üzletben található leltárban foglalt áru
cikkek szábad iforgalom tárgyát képezik.
, Ezen könnyítés [iparunkra igen áldásos lesz, mert
semmiféleképpen sem lehetett iparunkban az előbbeni
rendszer szerint dolgozni, illetve eladni), mert az döb
beni rendelet (igen sok drásmunkát igényelt.

A szociális biztosítás tervezete
Cseh-Szlovákiábait.
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tási járulékok beszedését, a könyvvezetést és pénztárvitelét, a fagok érdekeinek megóvását stb. stb., szóval
az egész gazdálkodást, mint az erre hivatott legolcsóbb
és legalkalmasabb szervezetek.
11.
A szociális biztosítás szelleméből folyik, hogy a
tagoknak minden joga fentartassék, ha a kötelező bizto
sítás keretéből kiválva, a biztosítást egyéni, önálló biz
tosításra óhajtja változtatni. Ez esetben a befizetett biz
tosítási díjai épségben tartassanak, mind'eri addig szer
zett jogaival egyetemben.
Eddig a javaslat. Ausztriában az osztrák parlament
már húsz évvel ezelőtt foglalkozott a szociális biztosítás
javaslatával, de akkor az ügy különféle ellenzések hatása
alatt megfeneklett. Mindenesetre gondolják meg az
iparosok, hogy az aggkori és balesetbiztosítást illetőleg
az államra támaszkodjanak, vagy pedig nem-e célszerűbb,
ha jövőjükről önmaguk gondoskodnak, mert hiszen a
példaszó is azt tartja: Segíts magadon és az Isten is
megsegít!

A cseh-szlovák köztársaság kormánya egy oly munkásbiztositás tervezetét készül bevezetni, amelybe az
önálló ipart űzők is bevonassanak. E célból a cseh
szlovák ipartanács az összes ipari szövetségekhez és
testületekhez egy terjedelmes kérdőivet küldött szét,
hogy a beérkezett statisztikai anyag alapján az iparos
ság álláspontját és kívánságait a tervezett munkásbiztositási javaslattal izem ben megismerje.
A csehországi német iparosszövetség szükebb bizott
F o r g a l m i a d ó k ezelése.
sága, válaszképpen a cseh-szlovák ipari tanács által ki
bocsátott kérdőívekre az ipar, kereskedelem és mező
i igen sok (panasz érkezett szerkesztőségünkhöz a
gazdasági téren önállóan tevékenykedők aggkori és 'bal forgalmi adó lerovásánlak tárgyában. A szaktársakat
esetbiztosítását illetőleg a következő pontokba foglalt
csak arra akarjuk figyelmeztetni, hogy mindezektől a
javaslatot terjesztette elé az iparosság nevében:
mizériáktól úgy szabadül Iratnak meg, hogyha egy fel1. A biztosítás mint kötelező biztosítás vétessék
bélyegzett könyvet ivesznek és napi bevételeiket tételen
törvénybe.
2. A biztosításba mindazok az iparüzők bevonassa ként egymás alá írják, szükségtelen a bevétel megneve
nak, kik az ipartörvény 107. §-a alapján valamely ipar zése, hogy imiböl származik, este ezt végösszegben ösztestület tagjának lenni kötelezve vannak.
3. Az ipartüzők szociális biztosítása kiterjedjen az szeadják és ugyanarra a lapra naponként az 1 Vs°/° ft>r“
aggkori és balesetbiztosításra, utóbbiba az üzemi bal /galmi adót bélyegekben beragasszák, így megszűnik az
esetek is bele értetődjenek.
adóközegek zaklatása és ez a rendszer is igen könnyű
4. Az ipartüzők biztosítási járuléka az illetők 60-ik
kezelést biztosit részünkre.
életévében íolyósittassék, tekintet nélkül a biztosítási
időtartamukra. A biztosítottnak 40-ik életéve betöltése
után szabad választása legyen az aggkori járadék ki
fizetésének időpontját meghatározni.
5. A biztosítási járulék 4000 koronás alapon legyen
mint aggkori járandóság megállapítva és ez a biztosítás
technikai számitása az összes ipartüzőknél egyforma
alapon legyen számítva.
6. Az alaptételszerü biztosítási díj megállapításához
két dijtételosztályt javasol az iparosszövetség, u. in. a)
egy átlagos iéts általános egységárszabályt, b) továbbá
egy magasabb aggkori járulékot célzó önkéntesen fel
emelt biztosítási dijat.
7. Az alapjárandóság felemelésére az állami hozzá
járulást 4000 koronában javasolja a szövetség, tekintet
nélkül fi biztosított esetleges egyéb jövedelmére.
Irta: Miklós Ödön
8. Á szövetség eltekint a temetkezési segélypénztől,
miután felfogása szerint a legtöbb önálló ipartüző ily
esetre anyagiakkal el van látva.
9. Az özvegyek és árvák szintén bevonassanak a
biztosítás keretébe és pedig olyképpen, hogy az árvák
biztosított korhatára a 16-ik életévben állapíttassák meg,
az özvegyeknél pedig a koir és a keresetképesség legyen
figyelembe véve.
10. Miután az iparosok oly szövetségekbe vannak
Ára 25 korona
tömörítve, melyeknek hivatása és az ehhez szükséges
eszközök törvény és alapszabályokkal vannak meghatá
rozva, valamint különös tekintettel arra, hogy e szövet
ségek egyik fontos hivatása a tagjaikról való szociális
gondoskodás, nyilvánvalóan e szervezetek legalkalma
sabbak arra, hogy a szociális biztosítás ügykezelését in
tézzék és e tekintetben mint hatóság szerepeljenek; még
Megrendelhető a „Fodrászipar* kiadóhiva
pedig elsőfokon a kerületi iparosszövetség, mint má
sodik forum az országos iparosszövetség és végül har
talában. — 25 korona e l ő z e t e s beküldése
madfokon az állami ipartanács, mint legfelsőbb hatóság,
mellett bérmentesen szállítva.
a kötelező biztosítás ügyében.
Ezek a szervezetek végeznék a biztosítás teljes
ügyvitelét, úgymint a tagok nyilvántartását, a biztosí

A BORBÉLYIPAR
KÉZIKÖNYVE
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A z egyéniség és a frizura.
Most pedig rátérek értekezésem egyik igen neveze
tes részére, holis 'az egyéniséggel foglalkozom. A fri
zura fugy a megfésülendő^ hölgy, mint a fésülő fod
rász egyéniségének (teljességét kell magán viselnie.
, 4 Egyéni, ami [valamely egyénhez, mint megkülön
böztető sajátság (tartozik, janii tehát őt másoktól meg
különbözteti. Egyéniek [tehát |a tulajdonságok, tehetsé
gek, de az is, ami ezeknek következménye, az egyéni
nézetek, fölfogások és érzelmek. Az egyéniség fogal
mát ismertetem, ihogy az olvasó elé tárhassam a tételt,
hogy megmagyarázhassam azt a kézen fekvő igazsá
got, mely az egyéniség érvényesülésének döntő szere
pet ad, a mi legszebb munkánknak — a frizurának.
A bölcselkedők: jéles Vitákban nem tudtak bizonyos
magyarázatot adni, hogy mi is voltaképpen az egyé
niség. A jó fodrász, a gyakorlat mestere azonban öntudatlanul bár, de munkájában egyszerre két egyéniség
megnyilvánuló sajátságos |eszköze. Amikor fésülök, ak
kor egy nő önmagát szépítő érzékének megnyilatkozá
sát ismerem fel. Már ebben a felismerésben képviselve
van egyéniségem, a frizura egyszerre két egyéniség bé
lyegét viseli magán. Az illető hölgy felfogása az én
megértésem és munkám keresztülvitele az, melyie gon
dolok.
,
Általában (a gyakorlati élet talán még sem mutat
fel annyi (esetet, hogy az olvasó méltóan ne kérd
hetné, mire való ,az a sok magyarázás. Mi nem aka
runk bölcsek lenni, mi pénzt akarunk munkánkkal ke
resni. Kedves olvasó, ehelyütt ismét csak arra akarom
figyelmét felhívni, amit értekezésem folyamán már
oly sokszor tettem s ez: ragadjuk ki magunkat a ke
nyérért küzködő, iszürke emberek tömegéből. írásom
leghatározottabb célja az, hogy propagandát csináljak
azon eszmének, mely hivatását ismerő és ennek kö
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vetkeztében egyszersmind szerető embereket szaporítsa.
Az öntudatos fodrász, mint általában minden em
ber, csak akkor lehet boldog, ha1 életcélt talál, ha hi
vatását nem fokozza le, a mindennapi kenyér megszer
zésére irányuló törekvésben, hanem ezen felül, maga
sabb tartalmat talál.
Értekezésemben több fogalmat ismertettem, ámde
csak azért, hogy a gyakorlati életből szerzett megfigye
léseimet magyarázhassam. ;Meg vagyok róla győződve,
ha az olvasó figyelmesen követi eszmei menetem fo
nalát, !egy-egy (hasznos eszmét fog elsajátíthatni be
lőle. £s ez a célom.
A gyakorlati életben ázt lehetne hinni, hogy alig
ha van szükség mindezekre. Tagadom! Még a legegy
szerűbb munkánk, még a legigénytele;nebb hölgyvendé
günknek is ímegnyilvánul kívánságában egyéniségje s igy
a keresztülvitelben a mi egyéniségünk is szerepel. T e
hát meg legegyszerűbb munkánkat sem szabad kicsi
nyelni, egész határozottan állíthatom, hogy a legegy
szerűbb munkánk éppen olyan tökéletes érzést válthat
ki belőlünk, mint akár ha egy primadonnát vagy a leg
kényesebb ízlésű hölgyet sikerült kedvére megfésülni.
A fölhalmozott eszmékből kijegecesedik az igazság,
a tétel. A fodrász, ha a megfésülendő hölgy egyéniségét
respektálva, egyéni felfogását viszi munkájába, tökéle
test alkot. Hivatássának elismerést, életcélt talál és ami
a leglényegesebb, megelégedett ember lesz, mert mun
kájának anyagi eredményét élvezheti.

Köröm ápolás.
A törekvő fodrász jövője boldogulását a sokoldalú
tudás elsajátításában leli fel.
Külföldön a körömápolás jó kereseti forrást nyújt
a fodrásznak. Nálunk Magyarországon, különösen pedig;
a vidéki városokban, még úgyszólván embrió állapot
ban látom mesterségünk e jól jövedelmező mellékágát.
Mielőtt részletes leírását adnám, jó előre figyelmeztetem
az érdeklődőket, hogy csak az esetben érdemes foglal
kozni vele, ha merjük jól megfizettetni azt.
A körömápoláshoz elsősorban gyakorlat és jó szer
számok szükségeltetnek. A gyakorlat bőven kínálkozik
minden érdeklődőnek, hiszen közvetlen környezetünk kí
nálja az első modelleket.
Körömápoláshoz a következő szerszámok szükségel
tetnek: körömcsiptető, finom görbe olló, csontpálcika
és a bőr letolására egy kis fémlapát.
Mielőtt a manikürözéshez kezdenénk, legtöbb eset
ben célszerűnek bizonyul a köröm áztatása. A köröm
áztatására legcélszerűbb a szappanoldat és glicerin szagositott keveréke. Többször azonban ellentmond a gya
korlat az általános elvnek. Többször ugyanis megtörté
nik, hogy la megázott körmök annyira elpuhulnak, hogy

dumán habzó, n a g yszerű Illatú
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nekik szép és szabályos formákat adni teljes lehetet
lenség.
A köröm formálásánál az első munkát a csiptetővel végezzük, amikor is a körmöt három, legfeljebb öt
vágással megrövidítjük, igen lényeges szerepet játszik
e vágások közül az a kettő, mely a köröm két sarkának!
eltávolítását eredményezi. Lényeges azért, mert amikor
a vékony reszelővei a körmöt formáljuk, azon esetben,
ha nem pontosan vágjuk a sarkot, megtörténhetik, hogy
a sarkokat most sem távolíthatjuk el és a köröm benői.
A benőtt körmök ugyan nagyobbára csak a lábujjakon
fordulnak elő s hja: a kéz ujjain nem olyan nagymérvűek,
de eltávolításuk nem sokkal kisebb fájdalmat okozó ope
rációkat igényelnek.
A köröm formálásánál épp úgy érvényesül az egyéni
Ízlés, mint szakmánk bármely más műveleténél. Tekin
tettel kell lennünk továbbá arra is, hogy a magát maniküröztetni akarónak mi a foglalkozása és hogy zenész-e,
mert hosszabb körmöket csak az esetben viselhetnek!
vendégeink, ha azokra gondot fordíthatnak.
A köröm formája lehet: kerek, ovális (mandula
alakú) vagy hegyes. Mindenkor elsősorban arra kell ügyel
nünk, hogy a körmök tengelybe essenek.
A köröm formája éppen olyan szabad teret nyújt
az egyéni ügyességnek, akár a bajusz kikötése.
Vendégeink, ha megszeretik a gondos és szépen
kisütött bajuszt, éppen úgy megkedvelik a szépen meg
formázott körmöt.

~Zozó
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leien számunkhoz postautalványt csatoltunk és kérjük
előfizetőinket, akik ezideig az előfizetési dijakat még be
nem küldték, azt hozzánk mielőbb beküldeni szíveskedjék,
nehogy lapunk szétküldésében fennakadás történjen. Azon
előfizetőinknek, akik legalább egy félévre beküldik előfize
tésüket, ingyen és bérmentve megküldjük a Miklós Ödön
szaktársunk által kiadott B o r b é l y i p a r k é z i k ö n y v é t .
Ezen értékes és tanulságos könyvnek nem szabad egyet
lenegy fodrászüzletböl sem hiányzani.
B e m u t a tó -e s té ly e k a f o d r á s z m e s t e r e k s z ö v etség éb en .
szövetség h e ly is é g e C lu b - k á v é h á z (L ip ő t - k ö r u t 1 6 .)

jL

Tanulságos és iparfejlesztő dicséretre méltó ipari
munkákat mutatnak be szaktársaink szövetségünk helyi
ségében, összejövetelünk alkalmával.
Ezen előadások
folytatólagosak lesznek, ami már most is felkeltette az
érdeklődést szaktársaink körében. Az elmúlt hónapban
a következő bemutatások voltak.*
Január 1-én: Fuchs Gyula szaktársunk bemutatta az
általa feltalált hajpreparátort és éhhez szükséges gépe
ket* amellyel élő fejen tartós és szép haj hullámokat
állít elő. Továbbá előadást tartott ezen művelet keresdeltni és ipari szempontból való kihasználásáról. A je 
lenlevők teljes megelégedésüket fejezték ki és ezt a
praktikus felhasználásba fogják bevinni.
Január 26-án folytatólagos előadás volt a fenti tárgy
ban Komáromy Antal urnák, ami folytatólagosan igen
nagy érdeklődést mutatott.
»
Február 10-én előadást fog tartani dr. Tesszák
Károly ur, a magy. tyd. egyetem tanársegédé, a koz
metikáról.
Február 16-án Fuchs Gyula szaktársunk ismételt
előadást fog tartani a baba-parókák elkészítéséről.
Február 23-án Komáromy Antal ur előadást fog
tartani ia fodrászipar fejlődéséről és jövőjéről.
A fenti előadások folytatólagosak lesznek és iparunk
tanulságos műveleteit theoretikus és praktikus alapon
való megvitatásra és szemléltető előadások kereteiben,
úgy hogy bármely szaktársunk élvezetére szolgálhat
ezen előadásoknak a meghallgatása és ezen előadások
ból való tanulás mindenesetre hasznára válhatik.
M o d e r n k o r s z elle m e M is k o lco n .

Körutazásom alatt a vezércikkben foglalt dolgokon
kívül egy örömmel konstatálható dolgot is tapasztal
tam: Miskolcon egy örömünkre szolgáló evolúció van
folyamatban. Az üzletek legtöbb része német és francia
mintára alakíttatnak át. Ennek a lelkes zászlóvivőnek
Kerekes József kartársunk adta meg az. impulzust.
Tudvalevőleg Kerekes József kartársunknak Miskolcon
egy igen jó menetelü fodrászüzlete van, ahol állandóan
4—5 munkással dolgozik. Az üzletét úgy és akként ala-
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kitja most át, hogy az első részt teljesen elkülönítve
egy fényes illatszertárt rendez be teljes modem alapokra,
aminek teljes jellege egy modern illatszerüzlet. Hogy
német kifejezéssel éljek »Verkaufsláger«, mig a hátsó
részt amerikai rendszerrel dolgozó műhellyé alakította
át, ahol borotváláson és hajvágáson kívül gőzölés, arcmassage, manikürözés és hajmunka-tennek és osztályok
vannak. Ez már olyan rendszer, ami szemeinkben ör
vendetes átalakulást képez, amit példának vehet .vala
mennyi szaktárs. Eleszélgetésiink alatt volt szives Kere
kes szaktársam a jövő reményeivel és nézeteivel meg
ismertetni és ő azt mondta, hogy nekünk kisiparosoknak
a szakmánkhoz tartozó nemcsak ipari munkát, hanem a
szakmánk körzetébe tartozó összes kereskedelmi ágakat
fel kell karolni. Miskolcon 1914-ben két drogéria volt,
mig ma hat illatszerkereskedő folytat itt külön ipart
azokból a cikkekből, ami a fenti években a mi kezünk
ben volt és ezek vagyonra tettek szert, mig mi szorgal
mas munkánk által szegények maradtunk és ez mind
annak az oka, hogy a vállalkozás hiányzott belőlünk.
De ő is famnak a reménynek adbtt kifejezést, hogy
magunkhoz fogunk térni és vissza fogjuk szerezni a
minket megillető pozíciónkat és nagyobb körültekintéssel
fogjuk üzleteinket vezetni. Ezek hallása után felkerestem
a többi szaktársakat is, akik mind egyértelm űig Kere
kes szaktársunk nézetén voltak és ugyanezeket az újí
tásokat óhajtják bevezetni. Nézetem szerint pedig (min
den valószinüség szerint siker fogja koronázni vállal
kozásukat. Ez a példa országszerte követésre fog úgy
hiszem találni és iparunk fellendülését ettől várom.

APRÓ NIRPETÉSEK
KERESEK egy tisztességes, jó megjelenésű, ötven éven
felüli szakembert, kinek némi vagyona van, mint
üzletvezetőt jómenetelü régi fodrászüzletem részére.
51 éves gyermektelen özvegy vagytok, körülbelül egy
millió vagyonom, szép házam és üzletem van,
amely üzletben három segéd és egy tanonc dolgozik.
Megfelelés esetén, illetve kölcsönös szimpátia mel
lett, házasság nincs kizárva. Leveleket özv. Müllcr
Józsefné, Dombóvár cimzendők.
Ü ZLETVEZETŐ T keresek, jó megjelenésű 45 év kö
rüli szakembert üzletemhez, aki üzleti teendőkben
jártas és józan gondolkodású szorgalmas egyén. Le
veleket özv. Fucns Zsigmondné, Balmazújváros, Cségely-ut 20. sz. alá küldendők.
KERESEK egy csinos, perfekt fodrászmunkást, aki hoszszabb ideig szokott egy helyen maradni. Fizetés
havi 2000 korona, vagy teljes ellátás és 500 korona.
Mellékkereset 2000 korona. Leveleket özv. Müller
Józsefné, Dombóvár.
ÜZLETVEZETŐI ÁLLÁSRA ajánlkozom, vagy bérbe
veszek egy jobb rnenetelü üzletet. 27 éves vagyok,
önálló iparos, aki helyzetén ekként változtatni óhajt.
Levelek Nagy György, borbély, Sárbogárd (Fehérm.).

BOROTVÁK, FENŐSZIJAK ÉS HAJVÁGÓ - OLLÓK

ISMÉT KAPHATÓK
Borotvák 1 2 ,1 9 ,2 7 ,2 8 .7 2 ,7 7 ,8 0 , 92 számban

TÜ R R M IH ÁLY magyarországi vezérkápvísGlönél
Budapest V ., Wurm-utca 5. v. Oorottya-utca 3. (udvarban)

Z o z ó -b r illa n tirí

ÜZLETEM ET ELCSERÉLNÉM Budapesten vagy környékén. Jómenetelü, 15 év óta fennálló üzletem van
Pápán, 2 (szobás lakással. Ugyanilyen lakással egy
bekötött üzlettel szeretném elcserélni Budapesten
vagy Budapest környékén. Leveleket kérek Simonovits Márton, borbély, Pápa.
VIDÉKI nagy (városban, elsőrendű fodrászüzlet, évi jö 
vedelem 120.000 korona, más vállalat miatt azonnal
eladó. Bővebb (felvilágositássaí Szolgál Orosz István,
Miskolc, Gilányi-utoa J . szám.__________________ _
Felelős kiadó: Radványi Géza.
elism ert legk itű n őbb k és zítm én y
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i f i
Az arany kereszthez.

Síaiassa és Sorsa
fodrászán berendezések és műszerek
raktára . Illatszerek gyártása .

Budapest,

VI.,

A

T e le fo n s z á m : S é f—1 6 .

ÁRJ E G YZÉKKIVONAT:
Amerikai Petrol, l i t e r j e ...............................................
K 120.—
Sainpoo, prima, jól illatosítva, k g .- ja ..........................K 200.—
Folyékony brillantin, príma, jól illatosítva, literje . K 280,—
Kölni viz, la, l i t e r j e ......................................................... K 300.—
„
„ 1l a , ......................................................................K 240,—
Brillantin Vera Violetta, V* kg.-os tégely, darabja . K 60.—
Az amerikai Petrolt különösen női fodrászok részére ajánljuk.
Közöljük, hogy újra forgalomba hoztuk a békeminöségü leg'
finomabb Pálmaliget borotválószappant, csomagja . K 150.—
Vállalunk borotvaköszőrlilést. Raktáron az összes női és férfi
f o d r á s z a t i m ű s z e r e k , b e r e n d e z é s e k és s z e r s z á m o k

I
jEMMER
I
I

C7^)an szerencsém értesíteni a tisztelt f ö d rász urakat, hogy sikerült áruim at
békem inőségben beszerezni.

H A J F O N A T O K
egyform a hosszú hajból, minden színben, 3
ágban, rövid dresszurral. Súly 50 gr., 60 cm.
hosszú .......................................... drb. K 240. —
Súly 60 gr., 70 cm. hosszú
,,
„ 300.—
* H ajháló minden nagyságban, napiáron. ★
<P reparált haj minden minőségben és hosszú 
ságban. ^ TJresszurfonat végig dresszurral,
minden színben drb. K Í20.

W*

Készítm ényeim az ö sszes fo d rá sz a t!
szak-n agyk eresk edők nel k a p h a tó k !

ALAJOS

s z e r e lé s i v á l l a l a t (speciális szakműhely)

Budapest, VII., Miksa-utca 19.

Sphinx-Művek
Részvénytársaság

A la p itta to tt 1899-ik évben.

Gyártja az összes

FÉM ÁRUGYÁR, GALVANIZÁLÓ-INTÉZET,
valamint FÉMKÉSZÜLÉKEK KIVITELEZÉSE

kozmetikai cikkeket

I
Gyárt és szakszerűen ja v it:

i

I
í
I
I

Fejmosó- készüléket, légszesz-vízmelegítőt (auto-geiser)
Hajmunkaszáritó-kemencét. Hajsütővas-melegítőt. Arcgőzölő-készüléket. Fémmanicür-asztalokat. Fejtám
lákat. Fodrász asztali készleteket. Viaszbaba-,
paróka- és kirakat-állványokat. Utcai fod
rászlámpákat. Cégértálakat és tartókat.
Azonkívül elvállal mindennemű
gáz- és vízszerelési munkát.
Teljes úri, női fodrász- és
manicür-üzletek ter
vezése és kivitele.

WWT

Eau deCologne C A p Eau de Quinin
Eau de Toilette
Champoon

Eau de Portugál
Brillantin

Hajszesz Pouder
Fodrászok részére kimérve is.
Viszontelárusitdknak kedvezmény.
Telefon: 12 8 -0 0 .

