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Gáspár Testvérek, bajuszkötőgyár
Budapest.
Amely bajuszkötöröl hiányzik a Gáspár név, az silány utánzat
G y á r t m á n y a i n k árai a k ö v e t k e z ő k :
' Diana bajuszköiö tucatja K 120.000 Góliát bajuszkötő tucatja K 160.000
General
„
„
K 136 000 Hunnia
,
„
K 180 000
Feílekötő, szép kivitelben darabja K 20.003
M i n d e n ü t t

k a p h a t ó k !
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Dankovszky István cégnél.
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Magyarországi vezérképviselet:

Török József gyógyszertár r.-t.
Budapest, VI., Király-utca 12.
Telefon: 13 4-77, 13 4-78 , 134-79 sz.
VILÁGREKORDOT ÉRT EL A

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE:

Bandler Fülöp, Erzsébet-körut 29.
Mink Márton, Lipót-kőrut 25.
Schadek Antal hölgyfodrász
Budapest, Váci-utca 12, félemelet.

COLUMBIA HAJFESTŐ
GAZDAG SZÍNÁRNYALATÁVAL.
R EFLEX

H EN N É H A JFE S TŐ

SHAM POO N.

COLOR1S BAJUSZ- ES SZAKÁLLFESTÉK.
Legkitűnőbb körömlakk és lemosó.
Arckrémek kimérve.
Mindennemű hajmunkák raktáron.

Komíromy Antal Budapest, Vili., Népszínház-utca 16.

Kaphatók úgy a folyékony L’Oreál ké
szítmények, mint L’Oreál Henné minden
színben és árnyalatban. Azonkívül Revelateur, l’Oreál Champoon stb. stb.

Kívánatra rögtöni házhoz szállítás!
Esetleges reklamációkat kérjük közvet
lenül a Török József r.-t. gyógyszertárával
közölni.
A Neue Wiener Friseurzeitung és annak mümellékletére
előfizetni lehet
Bandler Fülöp nöifodrásznál, Erzsébet-körut 29.
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A z ü n n ep k ezd etén .
Igaz örömmel, jóleső érzéssel fogadjuk mi is azt
a jó: hangulatot, .amely már végre visszhangra talált
az évek hosszú során át pengetett szomorú lant: tömö
rülünk, megértjük egymást, a vidék a fővárossal egye*
temben.
Megszűnnek közöttünk minden ellenségeskedések,
piarakodások.
A szeretet, a kollegialitás, de még jobban a jövő
kérdése fog össze minket eggyé és tesz
bennünket
naggyá és erőssé.
örömmel vettük tudomásul a május 18-iki gyűlésen
elhangzott határozatot, melyben aug. 24—25. napot
fan néppé tette, hogy egy országos értekezletre hívják
egybe minden város, falu lenyom orodbtt
borbély- és
fodrászmestereket, kik majd1 hivatva lesznek megvitatni
a jobb, boldogabb reményt, a létkérdést, a családi exisztenciiát, amely hivatva lesz a tűzhely roncsaitól, a nyo
mortól, szegényháztól, — ha kiesik az alkotó szerszám,
— hogy megmentsen minden megöregedett és elaggott
szla'ktársat ettől a rossz végzettől.
Most pedig tényleg fel munkára. Legyen résen min
den szaktárs, beszéljen a szív, a lélek; nyíljon m eg az
erszény, adjon mindenki a szerény tehetségéhez mérten,
de amellett ne garasoskodjunk.
Idézem egy cikkemből azt a régi latin közmondást
újra: Bis dat, qui cito d!at. Kétszier ad, ki gyorsan ad.
Augusztus 24, ezen a napon minden borbély és fod
rász ünnepeljen.
Akkor a szivében is fellobog a megértés lángja,
felvillan egy szebb jövői reménysugara s kezd meg
gyökeresedni lelkűnkben az a meggyőződés,
hogy
egyesülésben lesz m eg az erő.
Mert szorosra összekovácsolt, egymásra utaltságunk
lérzete jói és balsorsban, a közös eszméhez való raf

Színházi és utcai parókák

gaszkodás, egy törekvésbe tömöríti még azokat is, kik
nek egy jobb jövőt reményébe vetett hitük csak csalór
clást hozott s a szenvedélyek tüzétől felajZott lelkűk, gon
dolatuk sóvárogva tekint vissza az elmúlt
éveknek
el nyo matására.
Augusztus 24. magasztos ünnepén szálljon a bor
bély- és fodrászmesterek leikébe is a szeretet hite, a
meggyőződés.
Álljunk őrt magunknak, hogy a kollegák és összes
tagjainknak a jobb jövőjét biztosítsuk.
A szeretet, a megértés hatalmas ereje szállja meg
a lelkeket s higyjün'k egy sZebb jövői feltámadásában és
reménységében.
1
Támogassa a lemondás mindarról, ami akadálya ér
vényesülésünknek; folyondár módjára szője át a be
csületes gondolkodású kollegáink lélekemelői ereje, mely
megtanít az egyesület érdekében dblgozni, mások mun
káját, fáradozását megbecsülni,, szenvedésekben osztoz
kodni s az örömöket is Megosztani, azokkal, kiknek
kevés, vagy éppen, semmisem jutott osztályrészül be
lőlük az életben:; s acélozza meg izmainkat annak a tu
data, hogy nyugodt öntudattal nézhessünk1a jövői eshető
sége elé boldogan.
Szűnjön meg már minden széthúzás, a gyűlölködés,
az ármánykodás s az alkudozások a szakma, az egye
sület érdekében végzendő feladatokat illetőleg, melynek
egyetlen előfeltétele, mely nélkül meddő marad minden
fáradság: a mindnyájunk1 érdekében kifejtendő becsü
letes munka, emberbaráti szeretet s a kötelességtudás
nak legmagasabb fokra valói fellendítése.
Ezek nélkül játszi gyermek módjára csak szivárványt
kergetünk.
Itt az ideje tehát, hogy a felépítés valóban kezdetét
vegye, akkor eleget teszünk kötelességünknek, szaktár
sainknak, önmagunknak és családunknak.
nagy választékban rendelésre jutányosán készítek. Al
kalmi előadásokra parókákat kölcsönzők. Ajánlatokkal
díjmentesen szolgálok, dankouszky ISTVÁN, Budapest, VI., ó-utca 25.
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F elh ívá s bu d a pesti
K a rtá rsa in k h oz !
A biblia azt tanítja velünk, hogy az Isten a vi
lágot hat nap alatt teremtette, a hetedik napon pedig
nagy müvét megáldotta és pihenésre tért. Isten ugyan
egy nap alatt is megteremthette volna a világot, de
a hatnapi munkája által példát adbtt az! emberiségnek,
hogy az emberek is hat napon át dolgozzanak, a he
tedik napot pedig pihenésre és Isten szolgálatára for
dítsák.
A müveit államok1 kormányai törvénybe is iktatták
a vasárnapi munkaszünetet, azonban csak Angliában és
Amerikában tartják be általánosan. Angliában és Ame
rikában szombat este 6 órától hétfői reggel 6 óráig
nemcsak az ipari és kereskedelmi üzleteket, hanem a
kávéházakat is és. minden rendű mulatóhelyeket zárva
kell tartani. Csak az étkezői helyiségek vannak nyitva,
hol csupán ételeket és vizet lehet kapni szeszes italok
(helyett.
Ezt nevezem munkaszünetnek!
A mi kis Magyarországunkban nagyon furcsa for
mában tartják meg a vasárnapi munkaszünetet.
És
pedig úgy, hogy a kávéházaktól kezdve, a legutolsó
Zugkorcsmáig, minden bor-, sör- és pálinkamérés nyitva
van vasárnapokon. Ezen alkalomnál fogva a munkaUz'ünetet tartó emberek1 nagy része, a testi és lelki
pihenésük és a vallási érzületük ápolása helyett, a fel
sorolt helyeket keresik fel, ahol a mindén bűnök kút
fejét, az emberi szervezetet rombolói alkoholt öntözik
magukba vasárnapokon. Csodálatos, hogy aZ alkohol
méreg árusítói üzleteket nem kényszeríti
vasárnapon
leendő zárvatartásra a munkaszünetet elrendelő törvény
M agyarországon!?
Most lássuk az1 összehasonlítást! Am ig az ünnepi
tisztálkodáshoz szükséges szolid borbélyüzleteket még
vasárnapokon délelőtt sem szabad1 nyitva tartani Buda
pesten, addig az! alkoholméreg-árusitó: üzletek vasárnap
egész nap és éjjel is nyitva vannak és tulajdonosaik
gyarapodnak. Ellenben, hogy mily nagy
károsodást
Szenvednek önök, budapesti mester és munkás szak
társaim, a teljes vasárnapi munkaszünet tartása által, az
'kiszámíthatatlan. Mert egyfelől a munkaszünetet meg
szegő szaktársák szedik el az Önök vasárnapi jövedel
mét, másfelől a vendégek nagy számát önberetválkozásra kényszeritették és kényszerítik, kik sokan
úgy
megszokták az önberetválkozást, hogy már csak hajat
vágatni járnak a fodrászüzletekbe. Budapesti kartársaim
megélhetését eléggé megrontják a jóléti üzemek, a kon
tárok és a tisztességtelen konkurrencia, — akárcsak a
mi megélhetésünket — ne engedjék vendégeiket to
vább elszedni a vasárnapi munkaszünet megszegői által!
Továbbá, ne engedjék szaporodni az önberetválkozó
emberek nagy számát, üzleteiknek vasárnap
délelőtt
való zárvatartása által!
Kiérem önöket, hívjanak össze egy, a fodrász ipar
testület, vagy a Fodrászmesterek Szövetsége által veze
tett nagygyűlést és a jelenlevők egyhangú határozatát
memorandumba foglalva, kérjék meg az ipar- és keres
kedelemügyi minisztert, hogy Budapesten és környékén
a fodrászüzleteket vasárnap délelőtt engedje
nyitvatartani. Hiszen 1—2 város kivételével, a vidéken min
denütt nyitva vannak vasárnap délelőtt a fodrászüzle
tek: a mai nehéz viszonyok között Budapesten sem lehet
jZiárva tartani.
Én ezen felhívásomat budapesti mester és segéd1szaktjársaim könnyebb megélhetésének előmozdítása érde
kében és leromlott iparunk javitjása szempontjából irtani
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meg. Mert ezt a letört ipart talpraállítanunk és ennek
jövedelméből tisztességesen megélnünk kell!
Teljesítsék tehát mélyen tisztelt budapesti kartáreaim jóakaratu felhívásomat!
Rimó.czy János,
a kecskeméti fodrász-szakosztály elnöke.

K on g resszu s vagy

n a g y g y ű lé s .

A kongresszus szó nemzetközi, nagygyűlés pedig
szinmagyar kifejezés és annak jelentőségét megértheti
minden lelkes borbély és fodrász ebben az országban.
H ogy végre ennyire vagyunk, hogy már f.
é.
augusztus havában megtarthatjuk ezen nagygyűlést, ezt
elsősorban annak köszönhetjük, hogy a fővárosi szak
társaink magukévá tették ezen fontos ügyet, amelyben
karöltve a vidékkel eljárnak.
Köszönettel tartozunk minden lelkes sZaktársnak, aki
ebben az ügyben közreműködött.
Elsősorban
a fővárosi fodrász’-ipartestület lelkes,
céltudatos és tettrekésZ elnökének, aki mielőbb csele
kedne, jól meggondbl és megfontol mindent.
Miklós Ödön szerkesztői ur és a vidéki fodrászok
vezéréről nem akarok ódákat zengeni, minden kartár
sam ismeri az önzetlen közreműködését.
Reméljük, hogy ezek után mindenféle gáncsvetés
cs csipkelődések meg fognak szűnni.
M elegség ömlik át az ember lelkületén, jólesik arra
gondolni, hogy végre megtaláljuk az utat az össze
tartásra, de mig azt teljesen elérjük, sok hepe-hupás
utakon, gáncsvetésen, kishitűségen, nemtörődömségen és
nem tudom még miféle akadályokon kell átvergődnünk,
m ig célunkat elérjük.
Kedves szaktársaim! Emberek vagyunk, élni aka
runk tisztességes keretek közt, úgy, mint sok jóravaló
becsületes embertársunk. Tehát fel a munkára, alakit
suk meg az Országos Borbély- és Fodrászszövetséget,
ebből nem szabad egyetlen szaktársnak kimaradni és
ha mégis valamelyik kishitűségből vagy rosszakaratból
a szövetségtől távolmaradna, az olyan árulója az egye
temes borbélyügynek' és önmagának is.
Remélem, hogy a leendő szövetség fontosságát és
horderejét minden szaktársam meg tudja bírálni és nem
várja be, hogy külön felszólítsák, hanem a legnagyobb
készséggel, lelkesedéssel és áldbzatkésZséggel csatlako
zik az ügyhöz, ü g y azután közös erővel és összetar
tással bátran nézhetünk szembe az ellenünk intézett tá
madásoknak és intrikáknak.
M eg kell semmisíteni a gombamódra keletkezett
kivételes jóléti borbélyüzemeket, az alamizsnaféle kiszblgálást, a tisztességtelen versenyt és a kontár6ágot.
Megbirálás tárgyává kell tenni a vasárnapi teljes,
vagy részleges munkaszünetet.
Tudom, hogy kényes d'olog az elért szociális vív
mányokat megsemmisíteni ott, ahol az már jól bevált.
De kérdem, hogy gyógyitsuk meg iparunkat, hogy
szabaduljon meg iparunk1 a sok parazitától, amelyek
ellepték és szívják ki az élet erejét a megsemmisülésig.
Gondolkodjunk ezen, 'hogy nem volna-e jobb és
okosabb dolog, ha a mai rossz gazdasági világban
és a mi lezüllesztett iparunkban ismét az egész vona
lon a munkát vasárnap 10 vagy 12 órakor felvennék?
Máskép nem hiszem, hogy a sok zug-, házalóborbélyok
és kontároktól az iparunk megtisztuljon.
Ezek a jelenségek mind a teljes vasárnapi munka
szünet miatt hatalmasodtak el. Ezért van a sok pa-
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nasz a városi önállói, nyílt üzlettel bíró szaktársaink
közt, mert az ilyen bujkáló üzlettel nem rendelkező,
borbély vasárnap is vígan dolgozik, ameddig neki
jólesik, a közönség is, mivel kényelmére van az ilyen
íbázalóborbély, hát pártfogolja, stb.
Ezt a tarthatatlan állapotot meg kell szüntetni, ha
valamely szaktárs nem rendelkezik nyílt üzlettel, de
ilparigazolványa van, úgy tartsa be a megszabott munka
szünetet, amely minden egyes szaktársra érvényes.
Most pedig egy pár szót intézek' azon szaktársaim
hoz, akik legtöbbet szenvednek az ilyen plágium miatt.
Legyenek türelemmel a megtartandó) nagygyűlésig',
ott az összes sérelmeket elő kell adni és orvoslást
keresni.
Semmiesetre sem szabad külön és önkényes hatá
rozattal az eddig pontosan betartott teljes vasárnapi
munkaszünetet megszegni.
M ég valami. Azok a tisztelt szaktársaim, akik azt
kívánják,
hogy
a vidéki
száktársak szakcikke
ket írjanak, legyenek türelemmel, megjön annak is az
ideje, de mig a vidéki fodrász festett ruhában és üres
gyomorral küzd, addig képtelen kecsesen egy valcart
eljárni.
'Fogadja kedves szerkesztő ur köszönetéin a soraim
közléséért.
Pálfa, 1925 júniusi 27.
Kartársi üdvözlettel
R e i n s p a c h Ad ám,
borbélymester, .

É rdek eink !
Apa, anya és gyermekei alkotnák egy családot. A
családok alkotnák, ha kevesen vannak, egy tanyát, ha
többen, már falut, ha még többen, akkor már várost.
A sok tanya, á sok falu, a sok város összesen már
ország. Az országban élő családok különféle kereset
forrást űznek, mindegyiknek az érdekei mások, de azért
egyek, csak a kivitelben más, mert az' egyik erősebb
fizikumot, tömörebb anyagot kíván, mig a másik1 ke
resetforrása nem annyira fizikai, nem kíván tömör anya
got, de azért fontos tényezője a társadalomnak, sőt
annyira fontos, hogy itt aZ anyag maga a társada
lom, értem ezalatt a mi szakmánkat, a borbély- és
fodrásztársadalmat, mert a nagy társadalomban ez is
egy kis társadalom.
A mi érdekeink megkívánják azt, hogy a mi anya
gunkat — a közönséget —- úgy tudjuk hasznunkra
kezelni, hogy mind1 a ketten, a közönség is és mi
is meg legyünk elégedve. És hogy ezt elérhessük, szük

„ L fO r is s a “

séges először az, hogy ne elégedjünk meg a mai tudá
sunkkal. Törekedjünk mindig a szebbre, a jobbra, a
ccélszerübbre. Ne szégyeljünk egymástól tanulni; má
sodszor: becsüljük meg egymást. Ne irigyelje egyik a
másik vendégét, ne akarja olcsóbb kiszolgálással ma
gához csábítani, (önérzetes vendég erre úgy sem kap
ható, azonban a mai nyomorúságban igen sok eset
ben megtörténhetik), hanem egym ást megértve, egymás
érdekeit védve, munkálkodjunk jövőnk megalapozásán.
Harmadszor: tartsunk össze. Mutassuk meg ennek a
megnyomoritott csonka M agyarország iparos társadal
mának, hogy a borbély- és fodrásziparosság igenis sa
ját érdekében tud összetartani. Tömörüljünk egy tá
borba saját érdekeinkért.
ü g y legyen!
Tatabánya, 1925. junius 22.
Mura-Mészáros Gyula
borbély-mester.

A va sá rn a p i m u n k a szü n et.
A M. kir. Kereskedelemügyi Miniszter U r 1925. ju
nius 19nén 68590. sZ. alatt kelt rendeletével f. évi jú
nius hó 28-,ától kezdődő hatállyal újra szabályozza a
vasárnapi munkaszünetet lés pedig az eddigi szokástól
eltérő ig külön a székesfőváros területére s külön a
vidékre.
A székesfőváros területén vasárnap és Szent István
napján mindennemű borbély- és fodrászmunkának
tehát a nőifodrászat és mánikürözés munkálatainak is —
pgész napon át szünetelnie kell. H a a Szent lstváií
napja szombatra vagy hétfőre esik, úgy az első ün
nepnapon reggel 7 órától déli 12 óráig a munkaszünet
fel van függesztve ’ és minden munka végezhető.
A vidéken a ren d éit szabad választást enged a
munkaszüneti napon való dolgozás vagy pihenés között.
Míegengedí a (borbély-, fodrász-, nőifodrászat és maniküripad munkálatainak vasárnapi és Szent István napján reg
gel 7 Órától déli 12 óráig való végeztetését, de ezzel
szemben ezeknek az üzleteknek a következő napon déli
12 óráig zárva tartását rendeli el még az esetben is,
ha a munkaszüneti nap után, ünnepnap következik.
Viszont azok a vidéki mesterek, kik vasárnap és
Szent István napján nem dolgoztatnak a munkaszhnetet követő napon — ha ez nem ünnepnap (kivéve
Szent István napját) — rendesen dolgoztathatnak.
Kiköti azonban a rendelet, hogy az üzlettulajdonos
nak a vasárnapi munkaszünetnek meg vagy meg nem
tartására való elhatározása nem egyes napokra — öt
letszerűig — hanem egyszersmindenkorra az összes mun-
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Nöifodrász
ip a rtestü let k ö z le m é n y e i
T éves b e n y o m á so k !
Nem szívesen foglalkozok olyan dolgokkal, ame
lyek -téves felfogások után lesznek világgá röpítve. De
belekontárkodást látok egy külföldi vendégtanártól
a
budapesti nőifodrászok belügyeibe.
A budapesti borbély ipartestület vezetősége és szö
vetsége egy dicséretreméltó missziót végez a szakmá
juk fejlesztése érdekében a továbbképző tanfolyamok
tartásával és annak fejlesztésével annyira ment, hogy
egy kiváló külföldi szaktanár kartársunkat is meghívott
egy ilyen kurzus tartására, ki, azt hiszem, sok újdon
ságokkal ismertette meg a rokonszakma ambiciózus,
tanulni vágyó tagjait.
! Ezen fáradozását a tanár urnák a rokonszakma
tagjai feledhetetlenül látták el a magyarok hires ven
dégszeretetével, melyet a t. tanár ur a becsi lapok
ban »Benyomások Budapestről« cim alatt magyar és
német nyelven az egész világ tudomására is hozta;
ami tőle igen szép cselekedet lett volna, h'ac a buda
pesti fodrásziparban történteket nem érintené. Mivel csak
az egyik felet • hallgatta meg, igy információja igen
téves,
íMert a budapesti nőifodrász-ipartestület tagjai, ami
dőn kiváltak az általa oly sokat hangoztatott aggódó
anya karjai közül, tették azt csak azért, mert nem
akartak egy olyan aggódó anya karjai közt megfulladni,
aki csak gyermekét halála után kezdi szeretni és a
sírból siratja őt vissza.
Levegőre volt szüksége a budapesti nöifodrásziparnak és mióta érzi szabadságát, halad is azon aZ utón,
mely nem vezethet máshoz, mint a szakmánk maga
sabb nívójú fejlődéséhez, mellyel a tagjaink szakmai
jólétét kívánjuk előmozdítani.
, H ogy egy kicsit megvilágítsam a t. tanár ur in
formációját, egyik mondatában azt Írja: »Hogy az el
válásnál nem történt egyik részről sem egyetlen rossz
akaratú szó.« Igaza van, nem történt a gyermeknél, de
az »aggódó anya« mindent elkövetett gyermeke m egfoj
tására s ha az azóta megjelent budapesti ipartestület)
hivatalos lapszámait elolvassa, amelyben állandóan az
aggódó anya szavai hangzanak, akkor, azt hiszem, meg
gondolta volna a benyomásait Budapestről és nem
röpített volna világgá egy olyan cikket, melyben a
budapesti nőifodrászokat tékozló fiuknak tünteti fel.
A budapesti női fodrász ipartestület vezető tagjai
közül sokan vannak külföldön, üzleti dolgaik elintézése

végett, de benyomásaikat nem1 nyilvánítják, különösen
pem publikálják az ottani szakmák belső ügyeit.
Nincsen szükségünk Csibész M. szaktanár ur taná
csaira és a benyomásait inkább mondja el az ottani
ipartestület vezetőségének, hol szintén több szakma van
csoportosítva, hogy minden csoportnak adják meg az
őket megillető jogokat és akkor nem fognak történni a
budapestihez hasonló' kiválások.
Van a budapesti női fodrász' ipartestületnek oly ve
zetősége, mely tudta, hogy mit Csinált a múltban és a
jövőben is csak a szakma érdekét fogja szem előtt
tartani.
I
Sajnálattal kell még a budapesti borbély ipartes
tület elnökét megszómoritani, mert bár a női fodrá
szok bizonyos? de jogos követeléseket támasztottak, azért
nem jelenti az azt, amit Ön a legutóbbi lapjukban kifejt,
mert bármilyen súlyos feladat is egy ipartestület fenn
tartása, azzal a női fodrászok számoltak s eddig min
den a legjobban megy a kitűzött cél felé.
Tagjainak érdekét azonban mindig megkívánja vé
deni, igy a jogosan járt részesedésüket a budapesti
borbély ipartestülettől sem akarja elveszni hagyni.
így a t. elnök ur azon reménye, hogy rövidesen
tnegtérünk, hiú ábrándozás, mert kár lenne ily déli
báb almaival nyugtalan éjszakákat szerezni és okosan
tennék, ha többet szaklapjukban sem törődnének ezekkel
a tékozló fiukkal, elég volt már az aggódó anyai szeretetből.

S z ö v e t s é g i hírek.
Évzáró estélyre gyűltek össze a budapesti női fod
rász Mesterszövetség tagjai. Egy eredménydus év nyert
méltó befejezést június 18-án.
Akik Figyelemmel kísérték ezen, sajnos,
kevés
emberből álló szövetség szorgalmas munkáját, feltétle
nül elismeréssel kell adóznia a szövetség mindén egyes
tagjának, kik semmit nem kiméivé, tántorithatatlanul tör
nek kitűzött nemes céljuk felé, a női fodrászipart az őt
megillető művészi színvonalra emelni.
Örömmel veszünk mindannyian tudómást arról, hogy
ez nemcsak küzdelemmel, de fényes eredménnyel halad
célja felé, dacára annak, hogy még nagyon sokan, akik
nek szintén a küzdők között volna a helye, még eddig
távol tartották magukat, de el fo g jönni aZ az idő,
mikor nem lesz Budapestnek hölgyfod'rászmestere, ki
méltó büszkeséggel ne vallaná magát a szövetség tag

jának. S akkor, mint egy szép nagy család, egymást
szeretve, becsülve és támogatva, a közös kenyéren nem
civakodva, d'e jó egyetértésben szépen megosztozva fo
gunk lélni, egy jólétet biztositó, virágzó iparral a ke
zünkben. Lekerül napirendünkről a különböző kép meg
nyilvánuló, úgynevezett piszkos konkurrencia, mely nem
foglalhat helyet közöttünk, mert mi nem utcai kalmárok,
hanem művészek és ipartestvérek vagyunk.
Az évzáró estély gondosan összeállított programmja
Rippl József elnök megnyitójával kezdődött, ki a nagy
számú Inegjelenteket szívélyesen üdvözli s örömmel
állapította meg, hogy napról-napra szaporodik a szövet
ség iránti érdeklődők száma, mit a jelen eset is élénken
bizonyít. Megemlékezik az elmúlt év teljesítményeiről, a
sorozatos és tanulságos bemutatásokról, a legutóbb le
zajlott divatrevüről, amely a budapesti hölgyfodrászok
hírét messze hazánk határain túl vitte. Ennek hatása
alatt a bécsi akadémia elnöke saját dedikált fényképét
küldte el szövetségünknek, igaz tisztelete jeléül, mit
ezen az estén a szövetség ünnepélyesen birtokába vett.
A bécsi akadémiával szemben kollégiális szimpátiáját fel
állással és háromszoros éljennel nyilvánította.
Az estély második programmpontja Kraszni kollé
gánk érdemdús működésének az elismerése volt, mit
szövetségünk érdemplaketjének az ajándékozásával jut
tatott kifejezésre és melyet Rippl elnök sajgtkezüleg tűzött
érdemdús kollégánk mellére.
Az estély harmadik és legszebb programmpontja
Komáromy 'kollégánk »Gyászoló Magyarország« cimü
bemutató-frizurája volt, ami igen jellemzően tárta elénk
nemrég még nagy Magyarországot, középen gyász von ál
ként húzódó trianoni határral.
Festői 'képet nyújtott a nemzeti ruhába öltözött bájos
modell, mit teljessé tett Komáromy kollégánk saját köl
teményének elsZavalásával, ahol a siró Magyarországot
jelképező; könnyező modell és a költő gyújtó szava nem
hagyott sziemet szárazon.
Lélekemelő látvány volt, mikor a magyar nemzeti
ruhába öltözött
modell, fején nemzeti színben kivitt,
Nagy-Magyarországot szimbolizáló frizurával, meghajlott
fővel és könnyeZő szemekkel állott s mellette felhang
zott Komáromy kollégánk költeményének első versszaka:
■
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Sir Magyarország,
Sir, ki vele érez,
A 'gyászhatárort túl is
a Magyar
N agy fájdalmat érez.

Az első versszak' elhangzása után könnytől fényes
js'ziemekkel, mint egy orkánszerü kitöréssel hangzott fel
minden ajakról: nem! nem! soha!

Ó vás!
V idék,™ yyo ra é$ ponton k isz o lg á ló « ,

Micaáriyi^ G yu la
m ilkO azörila, fín d a p e a t, V I ., A r a d i- u . 64,
az u d v a r b a n .

A vers záró akkordja, amikor lehull Magyarországról
a trianoni határt jelző gyászkeret:

1

Magyarország gyászhatára
Nem maradhat igy sokára.
A magyar föld magyar marad1,
Az ellenség mind elszaladt

Az egész kép a költeménnyel együtt mint egy szent
zsolozsma, zúgott szivünkbe, mi zúgni fog mindaddig,
inig be nem teljesedik Komáromy kollégánk verses jós
lata, h o gy :
i
Magyarország
nagy határa
•
ismét szabad.
Az estély prózai pontja következett, t. i. a társas
vacsora, mit megelőzött a szövetség ajándékának a részt
vevők közötti díjtalan kisorsolása, mi egy valódi csoko
ládéból készült pezsgősüveg volt, természetesen cso
koládéval töltve; a szerencsés nyerő pedig szövetségünk
(ünnepelt tagja, ki mellesleg szólva, most érkezett haza
boldog nászútjárói, az igaz, hogy ez nála csak repriz
volt, mert ezelőtt 25 évvel volt első, azaz1v a s lakodalma,
most csak az ezüst; hogy ki az illető1, azt is elárulom, a
mi kedves d'iszelnökünk, a mi Editen bácsink; ez utón
minden jót kívánunk mi is szeretett jubilánsunknak.
A vacsora után, mikor minden bölcs ember más
fcz'emmel nézi a világot, mint előtte, következett a be
érkezett ajándékok kisorsolása.
I. főnyereményt, egy választékos Bandeaut, m eg
nyerte Vágó Viktor.
II. nyereményt, 6 doboz Lőréd Hennát, megnyerte
Pásztori János.
III. nyereményt, 4 doboz Loreal Hennát, megnyerte
Fritsch Vencel.
Most, mikor az általános hangulat kellőkép elő lelt
készítve, Hufnagel kollégánk szabad utat engedett érces
baritonjának; de könnyű is neki, mert sz'alma a jókedv,
dalban és táncban nyert méltó kifejezést.
R i p o r t é r.

A zefiliroz
Az utolsó két évtizedben az efilirozott hajvágás egy
általában nem volt látható. A fiatal generáció* még csak
hírből sem hallotta, hogy mi az efilirozás, noha ez nem
uj dolog, mert am ig a hajvágógépek nem jöttek for
galomba, nagyon sok mester csak nyeséssel (efile) vá
gott hajat. A legutóbbi évekig a nők a hosszú hajnak
hódoltak, a férfiak nagyrésze pedig — frizura helyett —
a kopasz fejet kedvelték. Ez a divat már megváltozott.
A hölgyek a hajukat a lehető legrövidebbre vágják, a
férfiak pedig minél hosszabbra, ami szükséges egy vizhullámos frizurához.
Nagyon sok rövidhíaju hölgyet látunk és mindannyi
szor minden hölgynél más és más fazont. Láttam már
egy idősebb hölgyet, kinek a haja épp úgy volt le
vágva, mint egy kisgyereknek: előli a fél füle kilátszott,
a hátsórész pedig fejmagasságban kikopasztva, vagy
egészen rövidre, gépvágáshoz hasonlóan, magasan ki
nyírva. Az ily. vágás nemcsak a tudatlanságot, hanetn
az illető Ízléstelenségét is elárulja. Nagy súlyt kell fek
tetnünk az ízlésre és vigyázni a kenyerünkre, mert egy
ballépés, egy helytelen irány a divatban, talán tiz évre
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is nagyon sok exisztenciának elveszi a kenyerét. Hol
kezdődött a jelenlegi divat? A körvágásoknál kezdtük
meg; az egész haj vasra volt felcsavarva, ami elég sok
időt igényelt. A szakemberek ennek hátrányát látva, elő
vették az u. n. garcon-vágást. Itt már megváltozott a
forma, az ondolálásnál pedig megrövidült az idő* ugyan
csak a további hajvágásnál is. A garcon-fazont csak az
efilirozás szigorú szabályainak betartása mellett lehet
végezni, mivel a tompa körhajvágásból először legnehe
zebb az átalakítás az efilirozásra.
; H ogy ezen , szabályokat is papírra vessem, részletezni
kell a fogásokat, pl. egy tompa körvágásból egy garconvágást akarunk formálni: A fejen a választékot a meg
határozott helyen meghúzzuk; majd ugyancsak
egy
másik választékot huzunk nagyon pontosan a fejbubon
keresztül a fültől-fülig. Ezen előkészületek1után megkezd
hetjük az efilirozást. Egy paszét a fejbubnál kiválasz
tunk fésűvel és felemeljük egészen felfelé. Tekintettel,
hogy eddig ez a haj tompára volt vágva, ennél a leg^nehezebb az első efilirozás. A haj végét balkézben
tartva, jobbkézzel visszatapirozzuk és a balkéz ujjaitól
számított 3—4 cm. távolságra efilirozni kezdjük. Az

egész fejet igy kis paszékba fogva az eljárást folytat
juk. Ha az egész hátsórésszel készen vagyunk, az egé
szet hátrafésüljük és most ugyanazon módon kis pa
székba osztva, megismételjük az eljárást. Az első paszékvéget kézben tartjuk s a többi hajat fésűvel, egész
a tövig, visszatapirozzuk, majd a fejbőrtől 5 cm. tá
volságban efiliroZzuk. Az egész hátsórész igy lesz foly
tatva, miáltal a hátsórész vékonyitását elértük. Ezután
megcsináljuk a hátsófazont, amely lehet gömbölyű, de
akinek van hozzá elegendő növése, azt spiccesre is vág
hatjuk. Ezekután: a fazon vékonyitása következik. A fésűt
a fazon alá téve, ollóval csak a hegyeket tompítjuk,
úgy, hogy az egész vékonyan végződjön a nyakban.
Ezzel az eljárás be van fejezve. Az oldalhajat egye
nesre vágjuk és ha az nagyon dús, úgy szintén ritkít
hatunk különösen a fül mögött annyira, hogy az a
hátsó efiliált hajjal arányosan találkozzon. Ezen garconvágásnál sok munkát takarítunk meg1 az ondolálásnál.
A hátsórészt nem csavarjuk vasakra, hanem csak átondoláljuk, hogy az lapos maradjon. Az előhajakból
pedig a kívánt frizurát csináljuk.
K o m á r o m y A n t a 1.

A

H E N N O G A LO L

k onk urrenci

Egy szakmánál sem tobzódik a piszkos konkurrencia
annyira, mint éppen a női fodrászoknál. Mesterek, kik
művészeknek adják ki magukat, éppen ezek dolgoznak
5—10.000 koronáért, 20.000 koronáért fejmosást és fésü
lést végeznek. Olyan piszkos versengés nem létezik az
egész világon egy szakmában sem, mint nálunk. Nem
is tudom, hogy kikhez vagy mikhez hasonlítsam azon
kollegákat, akik ilyen
árakkal rontják üzletünket és
ma is ott tartunk, hogy a hölgyek csak úgy beszélnek
rólunk: »a fodrászom«; de ezt nem büszkén mondják,
hanem mintha egy senkiről nyilatkoznának.
A suszter
cipészmüvész lett, cipőszálonja van, a
szabónak angol úri divatszalonja; dé mi, akik örökké
lármázunk, hogy a mi szakmánk az egy magasabb
szakma, ez művészet, mint a szobrászat és festészet,
mi nem tudunk felemelkedni művészetünk magasságára,
megérdemeljük, hogy ne is néz’zenek senkinek és miért?
Mert egy pár lelketlen
kollega, talán tisztán pénzéhségből, annyira rontja az, árakat, amely árak mellett,
nézetem szerint, lehetetlen dolgoztai és rendesen megélni.

A LEGJOBB HAJFESTŐ SZER
Számtalan kollégától kipróbálva, a legjobb és legártalmatla
nabb hajfestéknek elismerve. A haj puha fényes és selymes
a festés után. Hibás színezés kizárva. Felvilágosításért bár
mikor szívesen rendelkezésére állok a t. kolléga uraknak.

Kapható a következő színekben:
Blond
Dore clair
Blond Dore
Blond Cendre
Blond Veronese
Blond acain
Chatain fauve
Chatain clair
/
Chatain natúréi
Chatain fonce

Világos
aranyszöke
---- Aranyszőke
Sm H
| / ^ p £ ^ '$ 1 ||
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Hamvasszőke
Veronai szőke
Vörösesszőke
Vör. gesztenye
Világ, gesztenye
Gesztenye
Sötét gesztenye

Vagy arra várnak azOk a t. kollega urak, hogy a
nagyobb üzletek is ilyen áron dolgozzanak? M eg lehet
csinálni. Akkor czlek az urak majd ingyen lesznek kény
telenek dolgozni, vagy m ég ők fognak a hölgyeknek
(ráfizetni, hogy
kiszolgáltassák magukat, ez talán ki
fogja ezen urak1 művészi ambícióját elégíteni.
Tehát csak rajta, folytassák igy tovább, az ered
ményt majd meg
fogjuk látni, amely nem fog el
maradni.
E c h te n F e r e n c .
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HÍ REK.
Országos iparos nagygyűlés. Az ipartestületek or
szágos szövetsége junius 7^én tartotta nagygyűlését.
A nagyszámban megjelent iparosok 1 között képviselve
voltak az összes érdekeltségek. A nagygyűlés egyhan
gúlag határozati javaslatokat fogadott el, melyet egy
»küldöttség rögtön a gyüléls utáfn a kereskedelemügyi mi
niszterhez juttatott el. Az elfogadott javaslat pontjaiban
rámutatott az iparosság súlyos terheire, melyek megbénitják az ipart és kereskedelmet. Felhívták a keresk.
minisztert ezen terhek méltányos orvoslására.
A nagygyűlés alatt a keresk. miniszter telefonon
értesítette mélt. Pálffy Dániel elnök1 urat és tudtára adta,
hogy az iparosság helyzetén okvetlen segíteni kíván és
a javaslatban foglalt pontok letárgyalása végett ankétrá
hívja össze |az ipartestületek és érdekeltek elnökét.
A nagygyűlésen megjelentek a keresk.
miniszter
megnyugtató értesítése után a legjobb reménnyel tá
voztak.

Zászlószentelési nap. junius 8 -án fejeződött be
a márciusban tartott zászlószentelési ünnepély végső
akkordja. Be lettek verve mindazon szegek, amelyek
az. idő rövidsége miatt egyes kartársainknál maradták.
Ezek után az a sok jó, amit ez alkalommal szaktársaink
mondottak, szálljan&k azok közé és hózza meg mind
nyájunk által kívánt szeretetet, békét és szakmai boldo
gulást.

S z e r k e s z t ő i ü z e n e te k .
G á s p á r F ., Zalaegerszeg. A budapesti nőifodrászipartestület elnökéhez intézett levelére csak annyit vá
laszolhatunk, hogy tervei igen szépek a szakma érde
kében, de a hozzá szükséges dolgok beszerzése végett
önnek személyesen kell feljönni és elintézni, mert az
elnökség sok elfoglaltsága miatt ezzel nem foglalkozhatik.

HIVATALOS RÉSZ.
Budapest székesfőváros tanácsa.
12.545/19 2 5 -X V . szám.
7
Tárgy:
A m. kir.
kereskedelemügyi
miniszter urnák
5J .997/1925—V III. sz. leirata a székesfőváros terüle
tén kívül lakó iparostanoncoknak vasúti dijkedvezményben leendő részesítése tárgyában.
Határozat:
A tanács ezt a leiratot tudomásul veszi és má
solatban közli tudomásvétel végett a tan. V II. és X V .
ügyosztályokkal, továbbá a Budapest székesfőváros te
rületén működő összes ipartestületekkel.
Budapest, 1925. évi január hő 3-án.
A székesfőváros tanácsa:
Olvashatatlan aláírás
y
tanácsnok.

^
I

_

7. szám

F o d rá s z ip a r

'Másolat. Magyar királyi kereskedelemügyi miniszter.
51.997/1925—V III. szám. Budapest székesfőváros taná
csának, Budapest. Az 1924. évi december hó 11-én kelt
130.567/1924—X V . számú felterjesztésére értesítem a
Tanácsot, hogy a Budapest székesfőváros területén kí
vül lakó iparostanoncok úgy a magyar királyi állam\asutak, mint a budapesti helyiérdekű vasutak vonalain
a szintén jelentékeny kedvezményt biztositó úgynevezett
hetijegyekkel utazhatnak. Ezzel, nézetem szerint, a jo
gos igények kielégitetteknek tekinthetők. Azt a kíván
ságot, hogy az iparostanoncok a nyilvános tanintézete
ket látogató tanulók résziére rendszeresitett úgynevezett
tanuló havijegyekkel utazhassanak, teljesíthetőnek nem
tartom egyrészt elvi okokból, másrészt pedig azért sem,
mert amint ismeretes, a tanoncok, ha nem általános
ságban is, de jórésZben bizonyos díjazásban részesül
nek az őket alkalmazói iparosok részéről, továbbá ta
pasztalat szerint az! iparosok a tanoncokat küldöncteendőkre is használjál^ minek folytán semmiképpen
nem lehet a tanoncokat a nyilvános tanintézeteket lá
togató tanulókkal azonos szempontok alá vonni. Buda
pest, 1925. évi január hó. 25-én. A miniszter rende
letéből olvashatatlan névaláírás s. k., miniszteri ta
nácsos.
,
*

Értesítjük az ipartestület tagjait, hogy Ja m. kir.
kereskedelemügyi miniszter ur egy konkrét esetből ki
folyólag úgy döntött, hogy amennyiben a munkaadó
és a vele magánjogi szerződés (tanoncszerződés) alap
ján szolgálati viszonyban álló, munkavállaló
(tanonc)
között a szolgálati szerződésből kifolyólag perek me
rülnek fel, ezen peres ügyek eldöntésére a közp. kir,
járásbíróság mint munkaügyi bíróság illetékes.
Megjegyezzük, hogy amennyiben a tanoncszerző*
dés felbontása békés megegyezés utján jön létre, az
továbbra is az ipartestületnél “jelentendő be.
*

Elnök fogad: hétfőn és pénteken este 8—9 óráig.
Jegyzői iroda: hétfőn, szerdán és pénteken este
1/28— i/29 óráig.
Pénztári órák:
i/28 —i/29 óráig.

hétfőn, szerdán és

pénteken este

Elhelyezés szakmunkások és manikürnők
hétfőn, szerdán és pénteken este »/28— 8 óráig.
6.,

részére:

A nőifodrász-ipartestület helyisége: V II., Nyár-utca
földszint.
Telefon: József 126—30.
Ipartestület jegyzője: Hódy Imre.

Ipartestületi ügyész:
Rökk Szilárd-utca 24.

Dr.

Zajka

Béla,

Budapest,

A testület iparhatósági biztosa: Horváth Vidor.
*

TANONi CSZAB ADI TÁS
július hó 15-én, este 8 órakor, az Ipartestület helyisé
gében. A szabadulok modellt és szerszámot hozzanak
magukkal a fésüléshez és hajmunkához, a munkaadók
pedig a felszabadítást legalább 8 nappal előbb Je
lentsék be az elnökségnek.

7. szám.
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ÍFarfumerie „ £ e <Rosier“ ‘Danüovsztiy
kozmetikai cikkek
F ő r a k t á r é s s z é tk ü ld é s : Budapest

éillatszerek
V I. k é r ., Ó -u tca 2 5 . sz.

T e le fo n : 4 3 —3 4 . Ü z le ti ó r á k : d. e. 8 —É2, d. u. 2 - 6 , m zom b aton d. e. 6 - 3 - l g .

1925 julius havi
Szilárd brillantinok.
887. Kis brillantin, 20 gr. üvegb. tct. 42000
886. Közép *
30 gr.
„
„ 54000
842. Nagy
„
50 gr.
„
„ 66000
543/a Vera Violette brillantin,
30 gr. üv eg b en ................... „ 72000
Rózsa kristály brillantin
csiszolt üvegdugós üvegb. „ 216000
820. Üzleti használatra I. brillan
tin V4, V2 kg. tégelyben kg. 60000
Vera Violette brillantin, 1/4,
V2 kg. tég ely ed en .......... ' „ 80000
Clariss brillantin................... M80000
„
„ ...................
tct.72000
Folyékony brillantinok női fod rászok
ré sz é re, kiváló finom illatokkal.
600. Csinos, gömbölyű üvegben,
. parafadugóval, 40 gr. ... tct. 60000
Üzleti használatra */4 és V2
kg.-os üvegekben .......... kg. 60000
Hajolajok.
799. Dankovszky-féle dióolaj,
minden darab külön dob. tct. 60000
557. Hoffer-féle dióolaj, barna „ 60000
605. Bojtorjángyökérolaj ............. „ 60000
Dióolaj, Hotfer, barna ... kg. 60000
„
„
sárga ... „ 60000
Bojtorjángyökérolaj, zöld
vagy sárga ......................- ,, 60000
H ajm osóvizek és hajápolók.
942-943.Tannibetul zsíros, száraz tct. 300000
521. Eau de Vegetale ibolya ... „ 300000
695. „
,,
„
gyöngyvirág „ 300000
836. Ideal Petrol .......................... „300000
831.
.
B ayrum .......................... „300000
832.
„ Vegetale......................... „300000
817. St. Thomas Bayrum _____
„ 216000
953. Pollár Eis Bayrum (Jég) „ 216000
517. Eau de Quinine, 100 gr. „ 216000
616. Eau de Portugál, csinos,
gömbölyű üveg, 100 gr. „ 216000
William Both amerikai pet
rol, kétrétű .......................... „ 120000
H ajm osóvizek üzleti h aszn álatra,
literes és félliteres üvegekben.
Shampon bayrum ..........................lit. 25000
St. Thomas bayrum la 80000, II. „ 60000
Pohár Jég Bayrum .......................... „ 80000
Eau de Quinine, 1............................ » 80000
Eau de Portugál, I. narancshajviz „ 80000
Glycérolé au Rhum & Quinquiha ....................................tct 300000
Ugyanaz
................................ lit. 100000
Ö sszetett a rc- és haj vizek.
Csinos félliteres és literes üvegekben.
Lotion Vegetaleibolyaésgyöngyvirág illatokban .................
lit.90000
Eau de Vegetale, ibolya ............ „ 90000
„
gyöngyvirág... „ 90000
Orgona arcviz „Syras“, igen jó
illatban............................................. » 6000°
Hyalin kék orgonaarcviz (Heda) „ 70000
Kölni vizek üzleti h aszn álatra v. kézi
ela d á sra félliteres és literes üvegekben.
Orosz kölni viz (Eau de Col.
Russ) ________ - - ..............lit. 150000
Angol kölni viz
.........................
» 100000
Üzleti használatra egész finom
Eau de Cologne 1........................ » 90000

Á rjegyzék

Eau de Cologne (kölni viz) II. ...
70000
Illatosított kölni vizek: Chypre,
Széna, Treffle Incarnat, Lilas
illatokban .................................... „ 130000
Muse, Rose Ambreeillatokb. ... „ 150000
Kölni vizek kézi eladásra, csinos kivitelben563. Angol (Flower) kölni viz
becsiszolt üvegdugóval,
100 grammos .................tct. 300000
565. Ugyanaz, 200 grammos ... „ 480000
663/a Üj orosz kölni viz, igen
csinos üvegben, becsiszolt
üvegdugóval, 1(0 gr. ... „ 360000
565/a Ugyanaz, nagy, 200 gr.
„ 540000
602. Johann M. Farina ^osefPiatz, I., 50 gr.................... „ 120000
702. Ugyanaz, I., 100 gr............. „ 180000
608. D00111 kölni viz, II , 50 gr. „ 108000
839. J. M. F., vörös vignetával,
11.. 50 gr............................... „ 90000
658. Doom kölni viz, II., 100 gr. „ 168000
840. J. M. F., vörös vignetával,
11.. 100 gr............................. „ 150000
689. Virág kölni vizek, I., 50
gr. ibolya, gyöngyvirág,
orgona
.......................
„ 144000
690. Ugyanaz, 100 gr. .... .......... „ 216000
1022. „Syras“ illatos fertőtle
nítő borotválás utáni arc
viz, 100 gr........................... „ 132000
Haj- és bajuszfestékek.
601. Negrin Vegetale, 3 szín
ben, félsz, nélkül Noir,
Brun és Chatain ..........tct. 300000
573. Negrin Vegetale, kefe és
tálkával felszerelve, fék.,
barna, gesztenyebarna szí
nekben .............................. „ 420000
686. Richárd festék 3 színben,
felszerelés nélkül, Noir,
Brun, Chatain ................ „ 300000
648. Richárd festék, kefével és
tálkával, 3 színben .......... „ 420000
1000. Dsevir diókivonat á la
Seeger, fekete, barna, vi
lágos ......................................... „ 180000
682. Nyers hajfesték fodrászok
részére, mindenféle haj
festésre .............................. „ 144000
B ajusz- és szem öldöktussok.
566. Mascaro, fekete, barna, vi
lágosbarna szin., tégla
alakban félsz, nélkül
tct. 60000
felszerelve ....................... „ 120000
Színházi és p aró k aragasztók .
615. Pomádé Vegetale (franc.) tct. 86400
611. Mastixoldat 50 gr. üvegben „ 192000
Valódi Denoin....................... „ 360000
V érelállitó szerek.
856. Tabletta Clarisse timsókő,
kicsi, dobozban............ „
84000
857. Ugyanaz, nagy ................. „ 144000
1015. Kupalaku timsókö, nagy „ 360000
1846. Stip-Tic pensils, eredeti
amer. vérelállitó rudacska
„ 60000
Hajpom ádék és frizu raerősitők.
852. Eper fodrászkrém................ » 180000
603. Harzpomádé staniolcsomagolásban, 3 szinb., kicsi

Arak kötelezettség nélkül.
625. Harzpomádé, nagy, 3 szinb. „ 60000
837. Korpapömádé, porcehántégelyben, 30 gr........... ...
„ 96000
999. Eper fodrászkrc .'n V4 és ‘ /2 kg. 80000
kg.-os tégelyekben..........
Bajuszpedrők.
548. Magyar nemzeti pedrő, 20
gr. üvegtégelyben, fekete,
barna és fehér színben tct. 42000
633. Bandolinefixateurpedrő, 20
gr. üvegtégelyben, rózsa
szín és fehér...................... „ 60000
628. Tubuspedrö (Korona), há
rom színben...................... „ 36000
616. Gyöngye pedrő (á la Tiszaujlaki). csinos papirdobozban, 3 színben......... ,, 28800
659. Oroszlán pedrő, bádog
dobozban, 3 színben ... „ 16000
Tiszaujlaki valódi Roykó-pedrő,
3 színben............................ „ 72000
739. Magyar nemzeti pedrő lU
és V2 kg.-os tégelyekben,
3 színben................... kg.
80000
Graciosa bajusz fix....................tct. 36000
Hajregenerátorok.
580. Aqua Amarella Booth, kicsi tct. 180000
581.
„
„
nagy„ 240000
634. Göllinger-féle hajregenerá
tor, kicsi............................ „180000
609. Ugyanaz, nagy...................... „240000
640. Göllinger-féle Nussmilch,
kicsi ................................. „180000
606. Ugyanaz, nagy...................... „240000
Hajszőkitő szerek.
670. Goldblond, 100 grm.-os... tct. 172800
704.
„
200
„ ... „ 300000
Arc- és kézápoló szerek.
569. Goldkrém, csinos porcellántégelyben, külön dob. tct. 78000
833. Ideálkrém, csin. kivitelben,
nappali és éjjeli használ. „ 72000
530. Paszta Pompadour lanolin
arckrém, zsíros és száraz „ 78000
956. Clarisse tejkrém, 30 gr.-os
tégelyben, külön kartonb. „ 60000
Tejkrém, kitünően illato
sítva, edényzet nélkül ... kg. 50000
Tubusos krémek.
842. Honny Jelly-glycerinkrém
virágillatokban ................ tct. 72000
1899. Afrodicia lanolin tejkrém „ 60000
Folyékony puder.
860. Eau de Lys (Liliomtej), 3
színben (á la Lohse) ... tct. 144000
Arcporok, púderek.
Puder Harma, 3 színben tct. 60000
504. Lord szilárd pudertabletta „ 60000
613. Fodrászpuder (Pudre de
Riz) V4 és ‘ /2 kg. dobozb.
26000
Szájápolási cikkek.
531. D. R. Grensill szájvíz, kicsi tct. 120000
888 . Ugyanaz, nagy......................
»216000
539. D. R. Grensill fogszappan „ 42000
534 . „ „
„
fogpor ... , 28800
536. Dr. Heider fogpor ........... „ 24000
592. Van Bos-Kir amer. fogcsepp „ 43200
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Szoba-illatok.
674. Tátrafüredi fenyőillat,50 gr. tct. 120000
676.
„
„
100 gr. „ 180000
Körömápoló szerek.
Danuba körömlakk, csinos kü
lön dobozban, 10 gr.................tct. 96000
Körömlakk V4 és Va kg. üv.-ben kg. 300000
G yerm ekápolási cikkek.
Podos Baby-krém, csinos fém
dobozban, 30 gr......................... tct. 60000
Dankovszky gyermekhintőpor... „ 36000
Láb- és kézizzadás elleni szer.
669. Pedetin, csinos kartonban tct. 60000
B orotváló szappanok és krém ek.
Schützer Albus borotvaszappan kg. 35000
Amerikai borotvaszappan.......... tct. 84000
.......... kg. 28000
Draskóczy
„
R udborotvaszappan
Pollárt rudszappan tok nélkül tct. 96000
„
,
fatokkal
„ 120000
B orotvák.
1135. Valódi angol 7 csillagos
Jonson 3/8- os és ‘ V os
homorú v. francia élben drb 1C0000
1134. Angol Phön borotva, félhomoru, 3/s-os és 4/s-os
„ 1200C0
Lord Pollárdt 27-28-as
.......... „ 750 j 0
Emde kiváló jó borotva, félhomoru, 3/8-os és 4/s-os ... ,, 600CO
Lord Extra, 27-es ........................ „ 80000
Fodrász-ollók.
1025. Glauberg-olló 18 cm. ... drb 75000
1026. Ugyanaz
19 „ ... „ 80000
1016. Meteor (á la Non plus
ultra) olló 18 cm............ „ 85000
1018. Ugyanaz
19 „ ............ „ 88000
1019. Ugyanaz
20 „ ........... „ 90000
1026. Angol olló gömbölyű nyél. 75—85000
Manikür-olló.
1059. Hajlított bőrolló 3,'3Va, 4
collos, legfin. acélból— drb 20000
Egyenes körömvágó olló, he
gyes végű, legújabb................ „ 30300
Körömráspoly .................db. 16000—32000
Körömcsipesz .............................. db. 80000
Szőrcsip esz....................... db. 20000—35000
Manikűr-szerszámok és reszelök
minden kivitelben.
H ajvágógépek.
418. Ered. juwel-gép 3 —7 vág. drb200000
Juvel és Koh-i-noor rendszerű
haj- és szakálvágógépek ...................... drb 120000-150000
Eredeti Mars hajvágógép..........drb 160000
Radical ...................................
„90000
Szakállvágógépek.
Kohinoor lU vágással
... „ 180000
Norma
„
... „ 150000
Protos 4110
legrövidebb
vágású szakállgép .......... * 200000
R adical...................................... „ 100000
H ajvágógép-lapok.
Minden géphez felsőlap j kaphat0
Szak állgép -alk atrészek.
Er. Kohinoor hajrugó ang.acélb. „
„
„ szakállrugó „
„
„
Valódi Juwel és egyéb belső
rugó rendszerű géprugó
... „
Fenökövek.
Valódi belga olajkö,5X 10 nagys. db.
„
„
„ fatokban vizes „
Fenőszijak és hevederek.
Dupla Monopol fenő, bagaria
bőrből és aszbeszthevederrel db.
Szimpla fenőszij, bagaria, 50 cm. „

3000
2000
7000
75000
40000

120000
50000

E u ró p a iro d alm i é s nyom dai r é s z v é n y tá r s a s á g . I g a z g a t ó : Sohm ldek T ibo r

d r., B u d a p e st, V I. ó -u to a 12,

