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Megjelenik minden hó 15-én. 

Szeged, Tisza Lajos körút 1U. 

Telefon ; 22—11.

VI. évf. 1937. okt. 15.

VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYE 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
Társszerkusztő : KEREKES JÓZSEF MISKOLC

__________A  S Z E G E D I F O D R A S Z T E S T O L E T  H IV A T A L O S  L A P J A

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Egész é v r e .....................3‘60
F é l é v r e ......................... 2 —
Egyes szám ára L— Pengő 

Külföldre 50% felár.

C M k lu z S m lú n k  s z á m a : 4190. 10. szám. 3.500 példányban C s e k k s z á m lá n k  S zám a : 4190.
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T H E R M O F Y L  A villanynélküli D A U E R R E N D S Z E R  BUDAPESTEN is kapható
Gondolkozott már azon mi az oka annak ha üzletében a forgalom nem emelkedik, ha 

vendégeinek száma nem növekszik ?
Figyelemmel kisérte külföldi kollegáit ? úgy tudnia kell hogy, egy üzlet fejlődése állandó 

újításokban rejlik.
Minden női-fodrásznak lét érdeke a tartós hullámosítás terén való haladás.
A T H E R M O F Y L :  rendszerű villanynélktili tartós hullámosítás a DAUER üzlet új kor

szakát jelenti.
A T H E R M O F Y L :  rendszerrel megszünteti a Dauerolással járó kellemetlenségeket, áram- 

nélkiili, tehát villany nem éri a vendéget, a fűtőtestek súlya azok kibírhatatlan 
melege elmarad, nincs többé hajleégetés, túlfűtés, alávattázás a legkényesebb 
kiszőkített vagy festett hajakat is a legtökéletesebben a legnagyobb biztonság
gal Dauerolhatja.

A T H E R M O F Y L :  nélkülözhetetlen ott ahol villany van mert megszünteti a villanyszámlát.
A T H E R M O F Y L :  nélkülözhetetlen ott ahol nincs villany mert áram nélkül bármi

kor Dauerolhat.
HA T H E R M O F Y L :  áramnélküli rendszerrel DAUEROL úgy egy fejet 30 csavarással 25 

perc alatt fejez be.
HA T H E R M O F Y L :  rendszerrel dolgozik úgy minden segéd erő nélkül egyszerre 3 —4 

vendéget szolgálhat ki.
HA T H E R M O F Y L :  rendszerrel dolgozik úgy gyengére sikerült vagy megégett DAUER 

ki van zárva.
HA T H E R M O F Y L :  rendszerrel dolgozik úgy vendégeinek száma növekedni fog.
A T H E R M O F Y L :  rendszerű tartóshullámositó készülék 24 alátét garnitúrával teljesen 

felszerelve, diszkasettában 50 darab pakolással 1/2 lit. dauervizzel, 100 gr. 
spitzolajjal ára 85. pengő havi 10. pengős részletfizetésnél 10°/0 felárat számítunk fel.

Lerakatok : Dudás Sándor Szeged — Walder Zoltán Miskolc — Sarkadi Dezső Debrecen
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vezérképviselet: „HENNÉ FLORAL Budapest VI. Mozsár u. 10. Tel. 32—60— 50. 
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Ha nem fizet elő e szaklapra, Önmagát és iparát ká ro s ítja !



Ha jól és garantáltan akar tartós ondolálást készí
teni akkor vegye meg a technika vívmány csodáját

a

Kemény-féle tartós gépet
A közkedvelt állványosgép után egy újabb szenzációsan meg
lepő jó  és egyszerű belső fűtéses gépet KONSTRUÁLT, amely 
U N I V E R S név alatt jön forgalomba. — Nyolc fűtőtesttel 
egész garnitúra ára 120 Pengő. — Kérjen árajánlatot

Kemény Józseftől  Baja
Fodrász kellékeket gyártó specialistától.

LERAKAT: Szász Dezső Budapest, Bérkocsis-u.
........— — Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút 19.

— Eichhorn Géza Pécs, Rákóczi-út 40/1.
Ha jó munkát akar biztosítani vendégeinek, akkor K É M É N  Y-féle készítményeket használjon !

Tartósnál -  Darling erősen bodorító tartósvizet. Vízondolálásnál. -  Curling vízondoláló fixatöit.
Ár7g6szTürúpábián Vözke^eíttiií vált árúk

A lelkiimeretes fodrász beretválás előtt beretváját

L Y S O F O R M M A L  fertőtleníti

• •

Ö n megfeledkezett arról, hogy ma már a Schützer^ O t t ö  F  0  yjSCHÜTZER
borotva szappan kockában és rúdban az, mely úgy

..ÖTTORONY"
BUDAPEST

árban, m int minőségben a legtökéletesebb, és biztosítja a
jó  borotválkozást.
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81 ii m i n

Ilii ii ü l i  ü l
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

illó olajok 
lakkok 
lemosók 

aetherek

legfinomabb minőség, legolcsóbb árak
A T h e  Joily Jo k e r

hajrögzítő gyártása.
Fenti szükségletét saját érdekében

„H ÍR " vegyészeti vállalatnál
szerezze be eredeti gyári árakon. 

Budapest, Vili. Aggteleki u. 4.

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

Kizáróbg f o d r á s z o k  lészére 
„Ipari" csomagolást is hozunk 

forgalomba, mely 3 adagot 
tartalmaz, 1 üvegben 1 

színben. Ára 4 pengő 
pasztilla nélkül.
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J9tie.$htyiM ah ót
Hogyan kell ma hajat vágni ?

II. Rész.
A múlt számunkban ismertettük az ízléstelen, il

letve az unpraktikus hajvágásokat s bár röviden már 
ott is kitértünk a helyes hajvágásokra, de azért úgy e 
helyen most és még máskor is foglalkoznunk kell ve
lük, mert ezek oly fontosak a fodrásziparban, hogy 
egy-kétszeri leközlésük szinte elégtelen. Igaz azonban 
még az is, hogy a hajvágást kielégítően ezúton meg
tanítani nem lehet, mert a hajvágásnál a hajvágó fod
rásziparosoknál a sokféle fogásokkal párosulni kell a 
szobrászati müérzéknek is. Mert, aki szobrászati, illetve 
a legparányibb szép érzékkel nem rendelkezik, az nem 
is tanulhat meg jól, egyéniségekhez, illetve a frizurák 
külön-külön formáihoz hajat vágni.

Az alanti költséges közleményünk kettős célt szol
gál ; először el akarjuk érni velük azt, hogy a szépér
zékkel gyengén megáldott fodrászokat a helyes útra, a 
helyes szerszámok alkalmazására, illetve az egyes fogá
sokra megtanítsuk, másodszor viszont a szépérzékkel 
rendelkező és némi gyakorlattal bírókat pedig rábírjuk 
arra, hogy ezen útmutatásaink szerint a gyors és egy
séges szokások szolgálatába álljanak.

A hajvágó fodrász
nak feltétlen tudni kell 
az ollójával is bánni 
és pedig ligyannyira, 
hogy csak azokat a haj
szálakat, illetve meny- 
nyiséget és csak on
nan vágja ki, ahonnan 
azt kell. Éppen ezért 
elsősorban meg kell 
tanulni az ollót helye
sen fogni, úgy mint az

az ábrákon látható. So
kan húzódoznak ezek
től a fogásoktól, pedig 
ha a hímző leányok 
és a szabók megtud
ják ezen fogásokat ta
nulni, akkor a fodrász
nak is el kell sajátítani, 
már csak azért is, mert 
a mellékelt ábra sze
rint a fül háta mögül 
lehetetlen a hajat jól 
kiritkítaní (effilálni), ha 
az olló füleibe dugjuk 
az ujjainkat. Marokra

kell fogni az ábra szerint 
az ollót. Aki nem tudja ez! 
a fogást, az tanulja meg 
A gyakorlatot úgy lehet a 
legjobban és a leghamarabb 
megszerezni, ha naponta több 
órán át marokra fogott ol
lóval apró papirszeletkéket 
darabolunk össze.

Azonban a fésű minő
ségét és használatát sem 
szabad figyelmen kívül hagy

nunk. A hajvágásokhoz, lehet az női, vagy férfi, a leg- 
jobbb a „7 colos Minerva" fésű, amelynek egyik fele 
ritka és széles, a másik fele sűrű és keskeny. A sűrűbb 
hajak kibontására és szétválasztására a ritkább felét, a 
fazonok kidolgozására pedig a sűrűbb felét használjuk. 
Az úri hajvágásnál a fülek körül és a gépek után a 
nyakban használhatjuk a sűrű felét kellő eredménnyel.

Aki jól és biztosan akar hajat vágni annak feltél 
len az ábrákon látható szétválasztásokat kell alkalmasai.
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— Például: ha hozzá fogunk egy hajvágáshoz, míg a 
leterítést végezzük, meg kell állapítanunk azt, hogy kb. 
mikor lehetett a haj utoljára vágya? (Erről a megálla
pításról igen sokat lehetne írni, írunk is majd később, 
most azonban a hajvágás fontosabb és sürgősebb ré
szeit ismertetjük előbb.) — Azután megkérdezzük a 
hajvágást végeztetőt, hogy hogyan és milyen fazonra 
kívánja a haját levágatni. Ha már megállapodtunk a 
haj fazonjáról, akkor előbb a tömött részeket, jobban 
mondva a felső részeket kiritkítjuk. — Azután a fejtetőn 
lévő hajat felfogjuk (csavarjuk) és a No. 1. ábrán lát
hatóan egy hajtüvel letüzzük. — Majd a No. L és  No 2. 
főábrákon láthatóan a hajat a fésű segítségével szétvá
laszthatjuk, a fül középtől kezdve a haj egyik részét az 
arc felé, a másik részét pedig hátra a nyak felé fésüljük. 
Ha ez megvan, akkor a fül háta mögül könnyen és 
akadály nélkül vághatjuk (ritkíthatjuk) a hajat a No. 3. 
ábrán látható fogással.
Ez a fogás a legnehe- 

' zebb, mert itt a kéz 
csuklónak be kell haj- 
lania és az ollónak biz
tos vágásúnak kell len
ni. Azután a haj vágá
sát, (ritkítását) a No. 
4. ábra szerint folytat
juk. Ha a haj kelleté-

5. ábra.
a hajat hátra szedni és

nél ritkább, akkor a vágást 
(ritkítást) nem a No. 4. ábra 
szerint kell folytatni, hanem 

J  a No. 5. ábra szerint onnan 
ÍN kezdjük a vágást (ritkítást), 

ahonnan a haj hosszúságá
nak meg kell maradnia. — 
Amikor a hajnak hátulsó ré
szét befejeztük és a nyak
gépelés is megtörtént, ak
kor kezdjük passzéként 

ritkítva vágni a No. 6-os
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készek, akkor még a halántékon lefelé nyúló úgynevezett
takaró hajrészt is kel
lően utána vágjuk és 
pedig a legnagyobb fi
gyelem mellett, mert 
ezeknek a fürtöknek 
kell a leghosszabbak
nak lenn i; majd a fé
sülést egész hátra a 
nyak-csiga irányában 
vesszük. — Ha azután 
a kezünket a No. 7. 
ábra szerint rányomjuk 
s a vége nem hosz- 
szabb, mint a nyak haj, 
kezünkkel pedig nem

9. ábra.

érzünk csomót, a fej gömbölyűségét a hajjal együtt 
megállapítjuk, akkor az 
alapvágást jól végeztük.
— Ezen művelet elvég
zése után a fejtetőn 
feltüzött hajat lebontjuk 
és a No. 8. ábra sze
rint a hajat szintén 
passzékra szedjük és 
kiritkítjuk úgyannyira, 
hogy a haj a fejtetőn 
egyforma vastagságban

legyen és a vége kihegyesítve úgy lát- 
szon, mint az a No. 9-es ábrán látható. 
Az ily módon elkészített hajvágás után 
nemcsak, hogy kellemes érzést biztosí
tunk, hanem bármilyen víz vagy vas 
ondolálást, illetve divatos frizurát elké
szíthetünk.

Ugyan e helyen mutatunk be egy 
férfi fejet is, amelyet szintén ritkítással 
végzünk el a No. 10. ábra szerint. Az 
ilyen hajvágás után lehet tartós ondo

lálást és szép vizes hul
lámokat készíteni.

A helyes haj vágá
sok ismertetése után 
megtanítjuk most Önt 
a legegyszerűbb eljá
rással vízzel ondolálni- 

Alanti ábrákon lát
ható vízondolálást ke
vés gyakorlat után is 
könnyen el lehet sajá
títani. — Ezek a hul
lámok az úgynevezett 
szabad hullámok, melyeket ha egy kicsit is figyelmesen 
készítünk el, szépek és legtartosabbak. Miért, mert a 
haj formája a természetes esésében marad és a viselője 
jól tudja kezelni, ami által tartós lesz a frizura. i

Hogyan lehet ezeket jól elkészíteni, ha a hajban 
természetes hullámok vagy tartós ondolálás van ?

Az ilyenekkel rendelkező hajat előbb megmossuk
és kibontjuk (fésüljük), 
azután A. ábrán látha
tóan a hullám kezdetét 
elősegítjük és a hullá
mokat a B. ábra, il
letve a C. ábra szerint 
fésűvel beigazgatjuk, 
valamint az egész alap- 
hullámokatelőre nyom
juk, fátyollal lekötjük 
és az újjainkkal a fá- 
tyolon keresztül a h u l- ! 
lámokat kiigazítjuk (be
mélyítjük), ritka fogú 
fésűkkel beerősítjük, 
utána pedig megszá
rítjuk.

Ugyanezen rendr 
szerrel kell az úri fru

A Magy. kir. bíróságok jog  gyakorlata sze
rint, aki valamely lapot átvesz és nem küldi visz- 
sza, az tartozik az előfizetési dijat megfizetni.
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zurát is elkészíteni-. A 
kiválasztott hullám he
lyére helyezzük a hü
velyk és nagy ujjainkat 
a D. ábra szerint. A 
fésűt a hullám völgyé
be helyezzük és any- 
nyira húzzuk előre, 
amennyire a két uj
junkkal a hajat utána 
engedtük (nyomtuk).
Ha a hullám kellően 
fekszik, a másik hul
lámot kezdjük el és 
pedig az 1 -el jelzett 
szaggatott vonalra he
lyezzük a mutató uj

júnkat szorosan, amikor 
is a fésűvel az ujjunk 
mellett a szemnél látható 
1-es szám felé fésüljük a 
hajat, de csak annyira, 
hogy a hullám völgyet, 
illetve a már kész hullám 
nagyságát el ne kerüljük. 
Amikor a fésűvel a hul
lám utat elősegítettük, a 
hüvelyk és a nagy ujjún
kat ráhelyezzük ugyan
úgy, mint az első hul
lámnál a hajra és a fé
sűvel a hullám völgyet 
igazgatjuk be s folytatjuk 
ezt a műveletet mindad

dig, míg az E. ábra sze
rinti kellő mennyiségű 
hullámokat el nem értük.
Ha a hullámok elkészí
tésével készen vagyunk, 
akkor fátyollal a fejet le
kötjük és ritka fogú víz- > 
ondoláló fésűvel a hul
lámokat beigazítva be
mélyítjük, valamint meg
szárítjuk. A haj [megszá- 
radása után kifésülhető, 
illetve szépen a hullá
mokat újból befésülget- 
jük. V

Az F. ábra szerint 
közlünk 'még egy hátra
fésült frizurát is, amelyet 
a fenntiekhez hasonlóan 
kell vízzel ondolálni. D. ábra.

Az összes Dankovszky gyártmányok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben készülnek i

Negrin híjfesték öt színárnyalatban. Tökéletes szí
nek, egyszerű kezelés, veszélytelen használat.

Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, öröm 
Vele dolgozni.

Kérje fodrászcikk kereskedőjénél I 

Parfumerfe Le Rosier Bpest Vili. Mária utca 19.

Majd könnyű faj
súlyú „Kunst“ olaj né
ven forgalomban lévő 
olajjal szóró segítségé
vel befújva a legszebb 
fényt és lezserséget 
nyeri el a haj. A víz
hullámok befésülésével 
a jövő számunkban fo
gunk foglalkozni, ami 
egy külön szaktudási 
ágazatot fog elénk tár
ni. Azonkívül közölni 
fogjuk a modern és 
technikás vízondolálá- 
sokat is.

A hajm osásról.
A mai fodrásziparosoknak a legnagyobb problé

máját közlöm ezen sorokkal, melyet azért tartok leg
nagyobbnak, mert ez a munkakör van a legjobban el
hanyagolva illetve ferde vágányokra terelve. Miért? 
Azért, mert a fodrász iparosok nincsenek a fej illetve 
a hajnak mosásával tisztában, már pedig ez a munka
kör olyan, amelytől függ a hajanyagunk minősége, 
amellyel dolgozunk. A tényleges valóság szerint az em
beriségnek a haja nincsen kellően ápolva, nap-nap után 
látjuk a hajzatoknak pusztulását, illetve anyagunk silá
nyabbá válását, de azért mégis gondolkodás és szakértelem 
nélkül hagyjuk ezen fontos problémák helyes megoldását.

A mai fodrász iparosnak tudni kell ezek felett 
gondolkozni és tudományos alapokra helyezkedve an
nak a fontos munkakörnek érdekében helyes tevékeny
séget kifejteni.

Tudni kell az ember testrészeinek az anatómiá
ját, de legfőképpen tudni kell a fejbőr és a hajnak 
analízisét, melynek ismerete után tudomással kell bír
nia afelől, hogy mi árt, illetve mi használ ezeknek. 
Mielőtt a továbbiak fejtegetésébe bocsájtkoznánk, ide- 
iktatjuk az ismeretek fokozására a bőr harántmetsze
tét vázlatosan:
Ha jó és biztos munkát nem külömben vendéget akar 

biztosítani, akkor próbálja meg a
„W Henri"

dauer vizek (száraz és zsíros) olaj schampoot „ Vitai O il“ hajpa- 
koldshoz. Vlzondolálú fixateur — Levélbeni érdeklődőknek mintái 
készséggel küldünk, — Egyben az összes „D A U E R * gépek közve
títésével foglalkozom. Weisz Henrik kereskedelmi utazó Bpest V I I , 

Akácfa u, 5. II. em. 9.
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A bőr két 
főrétegből á ll:
A) Ktilhám
B) Irha.
A) Ktilhám, 4 
részből á ll:
1. szaruréteg,
2 . világosréteg,
3. szemcsésréteg,
4. csíraréteg.
B) Irha, 2 rész
ből á ll:
5. irha,
6 . kötszövet,
7. rostkötegek.
Irhába vannak 
elhelyezve:

a) vérerek,
b) verejtékmirígyck kivezető csőveik,
c) faggyúmirígyek,
d) verejtékmirígyek.

A kötszövet sok zsírsejtet tartalmaz, ez képezi a 
hajréteget.

A haj hosszában és keresztmetszetben több ezer
szeres nagyítással:

I. Hajszár,
II. Cuticula (Bőrke),
III. Hajvelő,
IV. Kéreg állomány,
V. Hajhagyma,

VI. Hajtüsző,
VII. Hajgyök,
Vili. Hajirányító izmok,

IX. Hajszálon levü pikkelyek.
D) A hajszál keresztmetszete.
E) A mesterségesen vagy természetesen göndör 

haj keresztmetszete.
Azt, hogy mi használ a hajnak, azt könnyen megállapíthat
juk és pár szóban le is fektethetjük, az pedig az, hogy 
amivel a testrészeket illetve a hajat kezeljük (tisztítjuk) 
annak semleges anyagnak kell lennie. Hogy mik a 
semleges anyagok? Mindazok, melyek nem maró tar
talmúak.

Ha maró anyagokat tartalmazó szerekkel pl. mo
sószappanok, kálilúgok, porschamponok nagyrésze, 
szóda, borax, zsírszóda — mossuk a hajat, a legha
marabb elpusztulnak. Ilyen mosott haj anyaggal van 
manapság általában dolgunk, amelyből sajnos sem vas- 
ondolálást, sem jó tartós ondolálást elvégezni nem tu
dunk. De lu  erőltetjük, a rossz munkán kívül azt nyer

jük, hogy a fejbőr korpás lesz, a haj pedig száraz és 
hasadozott végű, mely állandóan törik.

Ezeket a hibákat, hogy kiküszöbölhessük, meg 
kell a fodrásziparosnak tanulniok először azt, hogy 
melyek a semleges és a megbízható hajmosó anyagok, 
másodszor meg kell tanulniok azokkal jól és kelleme
sen bánni, tudnia kell harmadszor felvilágosítani a 
nagy közönséget, hogy milyen anyagokkal végezzen 
hajmosást és miként ápolja a haját, de ami a legfon
tosabb, arra kell megnyerni őket, hogy ne mossák oda
haza a hajukat, mert az a késedelmes szárítgatás, 
melyben otthon részük van, a hajnak és a fejbőrnek a 
rovására megy.

Hogy mivel és hogyan végezzünk helyes hajmo
sást, arról az alantiakban értekezem röviden.

Először azonban még a szerszámok kezeléséről 
kell néhány szót írnom és pedig azt, hogy azoknak 
praktikusaknak kell lenni és tisztán kell azokat hasz
nálni. Úgy a lavórnak, mint a törülközőnek tisztának kell 
lenni. A lavór elhelyezését eltérve szokásainktól a kö
vetkezőképpen kell a hölgy nyaka alá tenni. Lásd az uni- 
versalis ábrát. Elsősorban is következik a leterités, a 
meleg víz és folyékony schampoon oda készítése. Mind
ezek megtörténte után a működő fodrász az ábra sze
rint egyenes állástartása mellett térdeit meghajtja, tekin
tetét a tükörbe szegezve, a lavórt a hölgy nyakához 
nyomja olyan magasan vagy mélyen, hogy a hölgy nyaka 
derekán át a lavór szárnyai egészen az álkapocsig csúsz- 
szanak, melyek után a hölgy fejét hátrahajtva eltaláltuk 

a helyes illetve a kellemes fejfektetést. (Gondolj a 
régi elavult, rossz szokású lavór elhelyezési módodra, 
amikor megesett, hogy a többszöri próbálgatás után a 
hölgy nyaka majdnem kitörött, a víz nemcsak a nya
kába, hanem az arcába is folyt, a törülköző is tiszta 
víz volt és ami a legkényesebb volt, a hölgy hálátlanul 
gondolt a műveletedre.) Mindezeket elkerülheted, ha a 
lenti jelzett ábra szerint dolgozol. Ezek előrebocsájtása 
után a hajmosást a következőképpen végezzük: A hajat 
meleg vízzel a fejbőrig jól átnedvesítjük, hogy száraz 
hely ne maradjon. Azután kör szerint ráöntünk kb. egy 
deka folyékony schampoont, melyet széttágított és meg-

Használja ön is a valódi

B á s t y a  b o r o tv a  s z a p p a n t :

Krémszerü összetételénél fogva mindennapos 
borotválkozóknál is a legkellemesebb munkát 
biztosítja, anélkül, hogy az arcbőrt csipné.

I kg. 10 es vagy 12 es darabos . . . .  190
I tucat rúdban fiókos vendégek részére 
igen praktikus, nagy hasznot biztosit . 180

Gyártja: A S P Á S I A  szappanipar Szeged.
Főlcrakat: Dudás fodrász cikkek kereskedőnél 
Szeged. Vidékiek részére kívánatra díjtalanul min
tát küldünk
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lazított ujjúkkal cldörzsölünk (liahzatjuk); közben egyik 
tenyerünkkel meleg vizet a lavórból adunk hozzá, a fejet 
dörzsölve a kihabzást fokozzuk. Ezt a vízhozzáadást 
mindaddig megismételjük, míg a habzást emelkedésre 
bírhatjuk. Ha azután a hab már visszaesik, csökken, 
akkor a hajat vízzel leöblítjük, a habtól teljesen kiöblít
jük (esetleg ecetes vízzel, bár nem feltétlenül szükséges, 
utána öblítjük.) Majd a vizet a hajból kinyomkodjuk és 
amikor már víz nem csurog belőle, akkor a törülközőt 
az egyik kézzel a nyak alá szorítjuk, a másik kézzel 
pedig a lavórt hátra húzzuk. A törülésnek is figyelmes
nek kell lenni. A homlok után a fülek kellemes kitörül- 
getése következik, majd a hajat fellazítva a törülközővel 
addig törölgetjük, míg a haj a vízcseppektől mentes 
lesz. Sohasem szabad a szárító gépet addig használni, 
míg a hajból a vizet jól ki nem törülgetjük. Ha a fej
bőr száraz vagy korpás természetű, szárítás előtt ajánla
tos a fejbőrt lanolinos kénes kenőccsel vékonyan a kö
vetkezőképpen bekenni: a hajat fésű segítségével apró 
passzékra fésüljük, majd a hajmentes fejbőr választék 
helyét hosszában újheggyel vékonyan a kenőccsel be
kenjük. Ezáltal a bőrnek szarulemeze nem bír kiszá
radni, amiáltal nem repedezik fel, illetve nem lesz kor
pás. Ilyen többszöri művelet után — ha van — a 
korpa elmúlik és a haj a mesterséges zslrozás után 
magához tér, nem lesz törékeny és a sorvadó szálak is 
megerősödnek. Ezekkel még a jövőben behatóan fo
gunk foglalkozni.

Sokkan azzal akarják kimagyarázni a hajmosás 
nem végzését, hogy nincsenek nekik megfelelő szerszá
maik : lavór, szárító gép stb. s hogy a vendégeiknek 
ezek nem kellenek. Ezek sajnos nem helyes kimagya- 
rázások, mivel csak tudni kell hajat mosni, akkor elég 
az arcmosó tál is. — Na meg minden az akarattól 
függ. Ha akarat van, akkor van tudás is, ha tudás van, 
akkor van vendég is. Minden fodrásznak tehát ezeket a

fent vázoltakat magáévá kell tenni és hivatását a meg
élhetés, illetve a hajviselet kultuszának szolgálatába 
állítani.

Végül az alant közölt ábrákkal mutatjuk be azt, 
hogy miképpen mossunk uraknak fejet, ha nem rendel
kezünk lavórral.

Az 1. számú ábra szerint 
a hajat előbb a hajlocsolóval 
megvizesítjük éppenúgy, mint 
ahogy a fésülésnél szoktuk; 
azután féldekányi folyékony 
schampoont ráöntünk és foly
tonos vízhozzáadással az 

ábrán láthatóan addig hab- 
zatjuk, míg a habzás emelke
dik. Ha a hab csökken, akkor 
a 2-ik ábra szerint a jobb 
kézzel a bal tenyerébe a ha-

1. ábra.

2. ábra. 3. ábra.
bot leszedjük és a vödörbe hátra vagy a csatornába 
teszük; majd a 3-ik ábra szerint egy edény víz ráöm- 
lésével a rajta maradott habtól a hajat megtisztítjuk. 
Utána a fentiek szerint megtörölgetjük és ha száraz 
vagy korpás a fejbőr, a fenti leírás szerint lekenjük, 
egy kis kölnivízzel és olajjal a hajat bedörzsöljük és a 
kívántak szerint megfésüljük.

(Dudás)

A vas- és vízhullámozásról
Wittmann Leó (Budapest, Pessl szalonból) leírása és rajzai szerint

Az ondolálás másik válfaja a vízhullám, melynek 
technikája nagyjában megegyezik a vasondolálással. A 
külömbség csak az, hogy míg a vasondolálásnál rend
szerint felcsavarjuk a haját, a vízhullámnál ez teljesen 
fölösleges.

Ennél a munkánál az eljárás a következő: először 
megmossuk a hajat, ha ez megtörtént akkor választé
kot csinálunk. Ezután rátesszük a hajra a fíxativet (ma
gyarul rögzítő).

Itt álljunk meg egy pil
lanatra, mert ez az egyszerű 
művelet üzlet szempontjából 
igen fontos, t. i. nem szabad 
az egész hajat végig bekenni

( 1. ábra) csak egy részét. 
(2. ábra) Tessék elhinni ked
ves collégáim, hogy a víz
hullám nem tart semmivel 
sem jobban, ha az egész 

hajat bekenjük egy csomó fixatörrel.
Ezzel csak azt érhetjük el, hogy egy normális haj 

szárítási ideje legalább 20—40 perccel kitolódik, vagy
is nem szárad meg — mondjuk — 25 perc alatt, ha
nem kell hozzá 40—50 perc idő is.
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Lapunkkal próbáljuk ki önt is, vajon tud-e anyagi áldozatot hozni, 
hogy a sajtón keresztül az egységet megteremthessük.___

Igen sokan nincsenek tisztában a vízhullám fo
galmával, nem tudják szakszerűen elvégezni s így a 
hullámok nem tartanak. Tehát mit csinál egy rossz fod
rász ebben az esetben ? A válasz egyszerű, sok fixa
tört tesz a hajra.

Ugyanezt eléri egy ügyes fodrász sokkal keve
sebb idővel és anyaggal s egész biztos vagyok benne, 
hogy a frizura is szebb lesz, ami maga után vonja a 
hölgy elégedettségét.

Hiszen nem kellemes dolog hosszú ideig egy me
leg búra alatt ülni. Nem szabad tehát simán átsiklani 
a dolgok felett, hanem igenis tessék helyesen megta
nulni a vízhullámozást, hiszen a tanulás nem szégyen 
és minden jó fodrásznak élete végéig kell tanulnia, 
mert a divat állandóan változik.

Ennyi elég is ebből. Folytassuk a munkát most
tovább. A hullámositásnál 
igen fontos szerepet játszik 
a balkezünk mutató és kö
zépső ujja (3. ábra) t. i. 
ezen két ujjunk összeszori-

tása illetve nyomása által ke
letkezik a hullám éle. (4. 
ábra) Előre bocsájtom, hogy 
minden hajat kell lefixatö- 
rözni, csak a silány vékony

szálút nem.
Ha a hajat jól kifésültük, a bal kezünk mutató

(5.a 5.b. ábra) és alatta jobbra 
vagy balra fésüljük a hajat 
aszerint, hogy hogyan akar
juk fektetni a hullámot. 
(6. ábra.)

Most a kezünket fel

emeljük és a középső uj
júnkat oda tesszük, ahol az 
előbb a mutató ujjunk volt.
(7. ábra).

Most a fésűt a két 
ujjunk közé tesszük (8 .a 8 .b ábra) és a hajat egy kissé 
felnyomjuk. A fésű kivétele után a két ujjunk szorí

tásával véglegessen megerősíthetjük a hullámot.

Miután ez megtörtént, 
az ujjunk alatt a hajat elő
ször lefelé fésüljük (9. ábra) 
majd az 5-ik ábrán látható 
minta szerint ellenkezőleg

fésüljük a hajat (10. ábra) 
Itt azután ugyanúgy foly
tatódnak az ujj összeszorí- 
tások, mint az előbbi hullám

élnél. (11. ábra.)
Az utolsó hullám be

fejezésénél majdnem u. a. 
az eset áll elő mint a vas- 
ondolálásnál. Itt is kétféle
eset lehetséges; vagy hosszú a haj és felgyfirüzzük (fel-

ringlizzük) a végeit ( 12. 
ábra) vagy kellő hosszúságú 
és akkor a hajat a hullám 
irányának megfelelően jobbra 
vagy balra fésülve fejezzük

be munkánkat.
A gyürüzésről legközelebb fogunk részletesen 

írni. A vas ondolálásról.
Hogy az ondolálást tökéletesen megérthessük, szük

séges az alábbi cikkemnek figyelmes áttanulmányozása. 
Magát a hullámot vassal és a balkezünkben tartott fé
sűvel csináljuk.

Ez a művelet úgy történik, hogy a fésűvel felemel
jük a hajat s azt a nyitott vas közé helyezzük úgy, hogy

a vas feküdjön a hajon, mert ezáltal elkerülhetjük a 
rossz hullámtörést. Az első két ábrán látható egy he
lyesen ondolált haj és egy sima résznek a nyitott vas 
közé való helyezés. A harmadik ábrán látható az ondo-

láló vas helyes és helytelen tartása, valamint a kereszt- 
metszete is. Helyezzük el a vasat a fennt lefrt módszer 
szerint és csukjuk össze. (4.J Most a balkezünkben levő

fésűvel a hajat balfelé a vasra ráfésüljük az 5 . ábra 
szerint. A másik kezünkben tartott vasat kinyitjuk s azt 
a hullám éle alá nyomjuk, majd utána ismét összeszo- 
rítjuk a vasat. Ez így folytatódik tovább, csak ellenke
zőleg. A hajat most jobbra fésüljük s a vasat kissé ki- 
nyitva csukló mozdulattal könnyedén egy félkört leírva

A vidéki fodrászok lapjának képeinek, va
lamint bármely szöveg részének még kívánatos 
utánnyomása is tilos!
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lefelé húzzuk. Ezután ismét bal felé fésüljük a hajat. (6 .)
Ábra szerint, amikor is láthatjuk a 

4-es ábrán az első vas fogást, az első 
hullám törést. 5. ábrán látható az él mel
lett közvetlen a vas fogás, amely a 
visszatörést jelzi a vezér hullámnak, ame
lyet ugyan azzal a vasfogással körív
ben lefelé húzzunk addig, míg a kívánt 
hullám nagyságát el nem érjük. Azután 
a vasat ismét az első 4 ábrán látható 
kezdő hullám fogással feltörjük az élt, a 
fésűvel pedig a hajat hátrafelé a vasra 
fésüljük s így tovább.

Minden kezdő kolléga úrnak, aki komolyan akar 
foglalkozni az ondolálással, azt a jó tanácsot adhatom, 
szerezzen magának egy hajrészt, azt tűzze fel egy pár
nára és hideg vassal gyakorolja magát szorgalmassan 
ezekben a fogásokban, míg az símán nem megy.

Ezzel két dolgot érünk el, először nem égethetjük 
el a hajat és másodszor megszerezzük a kellő gyakor
latot, mely után egész bátran hozzáláthatunk egy élő fej 
csavarásához, majd pedig az öndoláláshoz. Magát az 
ondolálást rendszerint egy úgynevezett anzac-hullámmal 
kezdjük el.

Nevezzük el kezdő hullámnak. Mit nevezzünk kezdő 
hullámnak? Kezdő hullámnak nevezzük az első kis hul
lámot, mely az arcból kifelé 
halad és amelyet csak gyen
gén (tehát langyos vassal) csi
nálunk meg. (7. ábra,) Ezzel 
azt akarjuk elérni, hogy az 
utána következő arcba eső nagy 
hullámnak szebb fekvést bizto

Tehát, hogy könnyebben 
nak, > nevezzük el ezen nagy 
vezérhullámnak. (8 . ábra.) Most 
már tudjuk azt, hogy a vezér 
hullám felett van a kezdő hul
lám, alatta pedig jönnek a többi 
hullámok, melyek kivétel nél
kül a vezér hullámhoz igazod
nak. Kellő kitartás és szorgalom esetén, tudunk már 
szépen ondolálni, de még nem tudjuk azt befejezni. Meg 
kell tehát ezt is tanulni.

A hullámok befejezése kétféleképpen történhetik 
meg. Ha a haj rövid, akkor elég, ha a hajat az utolsó 
hullám végén a kissé nyitott vasra rá
fésüljük úgy, hogy az szépen simuljon 
a vashoz. (9. ábra.) Azután a vasat ki
húzzuk és ha a hullám nem simul szé
pen az archoz, akkor a vassal egy olyan 
fogást csinálunk, mintha be akarnók 
csavarni a haj végét.

Nem szükséges villanyáram 
mégis készíthet tarlós ondo

lálást és hajszárítást 
UNIVERSAL villanynélkül 
egybeépített szárító és tartós 

géppel
Ara 160 pengő

Kapható:
Dudásnál, Szegeden.
(Díjtalan bemutatás.)

A másik eset pedig az, ha az alsó 
hullám alatt kb. 5—6 cm. hosszú, akkor 
azt kifelé (nem befelé) csavarjuk fel és 
pedig vagy a hullámba bele, vagy a 
hullám aljáig. (10. ábra.)

A köznyelven ismert molyos hajak 
égetéséről illetve rend behozásáról

A haj zslrállománya szerint, éppenúgy mint a bőr 
lehet normális, túl zsíros, vagy száraz. A normális haj 
kellemes tompa fényű ; a hajszálak egymásra simulnak, 
de nem tapadnak össze. A túl zsíros természetű haj 
mindig fényes és összetapad, ennek oka a fejbőr póru
sainak kitágulása, és ennek következménye a faggyú ár 
amely okozza a külsőleg látható zsíros betegséget. A haj 
szárazságát a faggyú ár folytán kimerült faggyú mirigyek 
okozzák. A faggyú mirigyek ugyanis a kimerültségük 
folytán nem bírnak a hajszál csatornákba kellő zsíranya
got szolgáltatni, ami által a fejbőr felülete és a hajszá
lak szárazak, illetve törékenyek lesznek ; a fejbőr pedig 
korpásodó, ami által bekövetkezik a hajszálak sorvadása, 
hullik, vagy a legjobb esetben a hajszál végei két-három 
felé felhasadnak, amelyet köznyelven molyosodásnak 
neveznek, bár a molynak ehhez a hajbetegséghez semmi 
köze nincsen. Egyedüli oka a pórusok kitágulása követ
keztében előállott faggyú mirigyek termékeinek a hiánya 
— a zsírhiány I — Minél erősebb a hajszálon a szárú 
réteg, annál erősebb a hajszál végeinek a kirepedése.

A jelen számunkban sajnos a bővebb ismertetést 
mellőznöm kell, miután a folytatásos cikkeinkben a leg
sürgősebb teendők elvégzésére óhajtjuk a figyelmet fel
hívni. Részletesebb és bővebb ismertetésre majd a ké
sőbbi számainkban sor kerül. Épenezért most a molyos 
hajak megszüntetése érdekében rátérek a legsürgősebb 
tennivalóra: a haj égetésére.

Mit is értünk hajégetés alatt ? Rövid értelemben a 
hajszálak behasadozott végeinek a leégetését. Mi is szük
séges ezen művelethez ? Égy fésű és egy szál égő „As- 
pásia" zsinór gyertya. Ez a gyertya a legmegfelelőbb, 
mert a lángja nem lobogó és nem folyik szét más gyer
tyához hasonlóan égés közben. (15 cm. hosszú 10 fil
lérért kapható Dudás Sándor fodrász cikk kereskedőnél 
Szeged, Tisza Lajos körút 19. sz.)

Ha tehát egy fésű és egy ilyen gyertya rendelke
zésünkre áll és bejön egy ilyen hajjal rendelkező hölgy 
vendég, azonnal felkínáljuk neki munkánkat, a felhasa- 
dozott hajvégek leégetését. — Az eljárás lefolytatását a 
következőképpen hajtjuk végre:

Leterítjük 
köpennyel a 
vendéget, a 
hajat fésű
vel kibont
juk, a gyer
tyát meg
gyújtjuk, a 
hajvég le

égetését 
mutató áb
ra szerint a 
fésűt a haj
ba tesszük 
és az égő 
ógyertyával 
a fésű előtt 
kiálló d jel
zés szerinti
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A magyar fodrász azért szegény, mert nem áldoz azon szaklapjára sem, 
amely nemcsak, hogy tudását növeli szakcikkek nyújtásával de informálja őt a szak
mai életről, a szakértekezletről, az árucikkek újdonságairól és az árakról.

behasadozott végeket az e jelzés szerint leégetjti, Az égő 
illetve lángot kapó hajat a fésűvel az e-vel jelzett irány
ban lefelé áthúzzuk, amikor is a fésű rögtön véget vet 
a lángocskáknak.

A leégetés után az e jelzés szerint a hajszálvégek 
beforrnak, amely forradás után a hajnak további hasa
dása ki van zárva.

Ha a haj 
hosszú és 
nemcsak a te
tején lévő haj
szálak hasa- 
dozottak, ha
nem az egész 
haj tömege, 
akkor a ket
tes ábra sze
rint látható 

hajfürtöket 
sodrunk ösz- 
sze, amely
ből körül ki
forognak a 
felhasadozott 

hajvégek,

melyeket körül azután leégetünk. Ezen műveletnél azon
ban a kéznek a segítségével nyomjuk el a lángocs
kákat.

Az ilyen hajvégek égetésének a hajápolásnál van 
nagy előnye. A franciáknál a férfiaknak a hajvágások 
után a fejtetőn lévő hajszálakat mindig leégetik, bekö
tik miután meggyőződésük szerint az így elégetett haj
szálon nem marad lyuk és így a faggyú termékek a 
hajszálak csatornáiban megmarad mint táplálék, amiál- 
tal nem sorvadhatnak el a hajszálak és nincs utána ko
pasz fej.

Én személyesen tapasztaltam ezeket párisi tartóz
kodásom alatt és az ő meggyőződésüket teljesen a ma
gamévá tettem. Az ottani fodrász iparosok ilyen szak
értelmű munkáinak eredménye ugyanis az, hogy ott nem 
igen látható sem géppel lekopaszított, sem természetes 
kopasz fe j; nálunk azonban a fodrásziparosok a nagy 
tétlenségben restellnek az ilyen, fentiekben említett szak
munkákkal foglalkozni.

A jövő számunkban a fej bőr és a haj anató
miájával, betegségeivel és gyógyításaival fogunk úgy 
foglalkozni, hogy az majd értéket fog nyújtani úgy a 
fodrásziparosnak, mint a nagyközönségnek egyaránt.

(Dudás).
2 . ábra.

Fodrász iparosok figyelmébe !
Legolcsóbb és legválasztékosabb bevásárlási forrás.

Női fa-rugósszék támlás 12 .—
„ „ karos 17.—

Női karszék 9 50
Ülőke támlás 5.50
Ülőke 4.80
Bécsi mintájú férfi forgószék 3 2 .-

n n n n I. 3 38.—
Oszopos férfi forgószék 44 —
Hajszáritógép A. E Q. 38.—
Hajszárító búra villás 28.—

„ „ francia fazon 35.—
„ „ lapos (modern) 38.—
„ „ motoros dáma 1 75 .-
,  „ rekord 180.—

Dauergép 16 fűtőtesttel 1 évi jótállással 200.—
„ előfűtéssel 300.—

Mindenféle márkájú dauergépek, motoros búrák gyári áron kap
hatók. Alkatrészek külön is beszerezhetők.
Állványos lemosótál kicsi 30 P., közép 36 P., nagy 42.— „
Alpacca 30 %  felárral.
Babatü sima lackozott 1 kg. 5 .— n

„ I mill. doboz 1,30 „
Lackhajtü I kg. 2.40 „
Horgony hajtű 103 levél 2.— „
Az összes többi speliális hajtük kaphatók.
Brillantin Stiel kefe 1 P. Tip-Top. 1.20 „
Brillantinos nyeles kefe —.70 ,
Brillantin szóró 2.80 „

„ „ fém aljjal labdával 4.— „

Brillantin folyékony szagtalan 1 kg 
„ „ illatos 1 kg.
„ szilárd 1 kg.
„ tapadós szagtalan 1
» „ illatos 1 kg

Pomádé Lorissa tapadós szagtalan
kg-

2.20
3.—
4.20
4.60 
5.40

—.60 
1 — 

—.50. 
— 40
2.20 
3.—

—.50
1.60

-.50. illatos 
.. nagy —.80 „

„ „ gyengén lapadós kicsi —.30 P. Nagy
» .  lapos „ — 30

Schampoonpor 1 kg. 1.80 P. illatos
„ 1 kg. 2.40 P.

Lorissa női Fixatör 1 literhez —.40
„ folyékony 1 liter 1.20 P. 1. a. „

A fenti árukról mintával szolgálhatok, hogy meggyőződjenek jó
ságáról.

Lorissa púder 1 kg. 1.60 P. illatos női 5.— P.
„ tejkrém 1 kg 2.40. P. I. a. 3 _
„ borrtva krém 1 kg. 3.40 V-i-es 1 20
„ vérelállító —.12 P. 1. a. — ifi "

Kronenberg borotva 27—28-as 4 20 ”
Qoldkron „ 27—28— as 440  "
Pollárt „ 27—28-as 450  ”
Dovo „ 27—28-as 4 20 ’
Rader borotva 27—28-as k có ’
JuveiI .  27—28-as fiO() '
Nonplus Ultra ollók 4 80 I. a. 5 2 0  ”
Köszörülést vállalok garancia mellett. Az összes hajfestékek gyá”ii 
árban és az itt fel nem sorolt cikkek napi árban. Régi burák 
iemosó tá!ak, szárítógépek, székek, bútorok, tükröket veszek és 
szállítok.

£m u m , fodrászán cikkek szaküzlete
Budapest, Kertész u. 23. W esselényi u. mellett. Telefon : 33-21-25.
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A fodrász ipar védszent ünnepe a lelkek találkozója volt, ahol a jóságos 
szivek dobbanása a szeretetet és megértést hirdette

Ez a nap volt az a demonstrációs nap, 
amely a hit és bizalom útjára vezeti a fodrász iparosokat

Minden diktatórikus hatalomnál erősebb a hit és 
a szeretet; s ha még a kettő mellé vesszük a szaktu
d á s t ,  akkor a megértés sem maradhat el az emberi
í n o n sítúrájának emelésénél. íme egy aktuális példa az 

930-tól 1937 szeptember hó 27-ig terjedő időből, ami
kor is egy-két fodrász mester bebizonyította azt, hogyha 
hiszünk, szeretünk és ezen keresztül az iparunkban 
mintaképen tanulunk és önzetlenül tanítunk, akkor meg
nyerhetjük felebarátainkat a testvéri együttérzésre. Sze
ged népének egy kis töredéke a fodrásziparos család, 
mely a saját posztján, hivatásának magaslatára állva 
már a foiradalmi évek alatt nem a momentumokra, a 
jóléti hangulatokra támaszkodott, hanem az élet törvé
nyeire, a nehezebbik részre helyezkedett, s hittel és lé
lekkel telitett szakmunkával kezdte nevelni a fodrász 
iparosokat. Előbb csak egy kis csoport, később mindig 
nagyobb és nagyobb tanult és tanított csupán azért, 
hogy egyrészt a fodrász ipar kultúráját, másrészt annak 
űzőit emeljék magasabb élet nívóra, Ez a csoport 
nemcsak Szegedet, hanem az egész ország fodrász ipa
rosait meghódította, ma már életszükségletévé vált an
nak a célkitűzésnek a megvalósítása, hogy a hit, a sze
retet, valamint a szakmai tovább-képzés alapjára he
lyezkedjék az országban a fodrász ipar. Ma már a hit 
és szeretet, valamint a szakképzésnek a hívei olyan erős 
táborrá nőttek, hogy az élen áll az országban. Ma 
már a szakmai szereteten kívül, lehet mondani orszá
gossá tették a hitnek és a szeretetnek ünnepét is. Íme 
az emberi és az élet törvényei a biztosak, amelyek ki
sérik az embert születésétől haláláig.

Testvéreink sorrakozzatok mellénk és a jövőben
egy fodrász se legyen kivétel ; dolgozzunk és tanítsunk 
azért, hogy mindannyian boldoguljunk.

Higyjetek és imádkozzatok úgy, ahogy azt a val
lástok megkívánja.

Az iparoíokat is szeressétek és a fodrász ipar 
védszentjeit Szent Kozmát és Szent Demjént tiszteljétek, 
akkor a természet Istene veletek lesz.

Higyjetek és az Isten tízparancsolata szerint élje
tek és dolgozzatok.

Tiszteljétek ember társaitokat és jöjjetek velünk. 
Ez út nem csalhat meg benneteket. Hétköznapok után 
ünnep is következik és az ühnepek között egy ünnepünk 
az, amelyen demontrációs megmozdulásunk alkalmával 
köszöntünk minden érdemes embert. Ezen a napon kö
szönti a gyermek az apját, amikor is az örömkönnyek 
gyémánt csepekké válva hullanak az ajkakra.

1937. szeptember 27-én délelőtt az ország minden 
jelentősebb helyén ünneplő ruhát öltöttek fodrász 
testvéreink, hozzátartozóik és tisztelőik. Egyik városban 
szebben, jobban és tömegesebben, a másikban csak egy
két ember ment el a templomba, kik ezzel elvetették 
azt a magot, amely azonos minőségű azzal a maggal, 
amelyet 1929-ben Szegeden egy-két ember vetett el, de 
amely mag ez évben már országos termést hozott. Itt 
most köszönetét mondunk és Isten áldását kérjük elő
ször azokra, kik a magot az egyes városokban, fal
vakban elhintették, másodszor azokra, kik az ünnepsé
get testületileg megtartották, harmadszor a kívül álló

személyekre, városi ipari és kereskedelmi tisztviselőkre, 
papokra, tanítókra és levente vezetőkre, kik szivük me
legével támogattak bennünket és emelték ünnepélyünk 
fényét. F 7

Tanulságként közlöm az alantiakban 
két fodrász-mester fényképét. Az 
egyik Kuba Sándor fodrász nagy 
mestert ábrázolja, aki a fent vázolt 
eszmék mintaképe, s bár a védszent 
ünnepség megszervezésének eszméje 
nem az ő agyában született meg, 
mégis az ő lelki érzékének, illetve 

cselekedeteinek markáns vonásait látjuk ebben a tény
ben. Kuba Sándor volt az, aki Zöld János fodrász, ipartes
tületi alelnök segítségével keresztül vitte azt, hogy Bu
dapesten a több éven át a védszent ünnepségtől tar
tózkodó kartársakat is megnyerte a védszent kultúrának. 
Az ünnepség a régi Szent János kápolnában volt meg
tartva, melynek ö a gondnoka, s amelyet ez alkalom
mal virágokkal és szönyegegkel láttatott el és teljesen 
kivilágíttatott. A kápolnában lévő szent Kozma és szent 
Demjén szobrait szintén felvirágozták és az ünnepi ze
nés misét és szentbeszédet Kari Lajos hittanár úr tar
totta meg. A szentbeszéd oly nagy lelki hatással volt 
a jelen lévőkre, hogy 97 mester kartárs egy íven alá
írásukkal megfogadták azt, hogy minden igyekezetük
kel azon lesznek, hogy a jövő évben Budapesten mind 
a 2200  fodrász iparos a fővárosiakhoz méltóan adjanak 

kifejezést majd az összetartozan- 
dóságuknak.

A másik kép Lenhardt József 
szegedi fodrász mestert, a fegyelmi 
bizottság elnökét mutatja be, ki 
ezúttal képviseli a védszent ün
nepség alkalmával a kitüntetett 
iparosokat. Szegeden ez évben 
csak ő lett kitüntetve az alanti 
szöveggel megírt díszoklevéllel.

D í s z o k l e v é l .
A magyarországi fodrász iparosok védszentjeinek Szent 
Kozma és Szent Demjén emlékének 1937. szeptember hó 

27-én megtartott ünnepségének alkalmából

L e n h a r d t  J ó z s e f  m e s t e r  u r a t
Szeged fodrász ipari szakosztályának kiváló tagját a fod
rász ipar érdekében 30 éven kifejtett példaadó munkássá
gáért ezen becsület éremről szóló oklevéllel tüntetjük ki.

P. H.
PA LK O V 1TS K Á R O L Y  

szakosztályi elnök.

A vidéken, Kiskunfélegyházán Stancz József és 
Gajdán Kálmán, Hajdúböszörményén pedig Eisenberger 
József és Barna Sándor kartárs urak részesültek ebben 
a kitüntetésben szintén.

♦ * *
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A Szegeden lezajlott védszent ünnepélyről.
Az Ünnepség,- amely a régi megszokottság szerint 

zajlott le, jól sikerült; annak dacára, hogy propagálása szo
lid alapokra volt szabva, mégis impozáns felvonulás 
volt. Délelőtt 10 órakor volt a felvonulás a Fogadalmi 
templomban. Az élen a szakosztály vezetősége a szak
osztály tagjaival, utána Antal Dénes tanonciskolái igaz
gató vezetésével a tanári kar és a tanuló ifjúság, majd 
a levente oktatók vezetése alatt a leventék. Az ünnepi 
szentmisét dr. Boris István főtisztelendő úr celebrálta, 
a szent beszédet Szíjjas János hitoktató tanár úr mon
dotta, míg a kántori teendőket Csornák Elemér főkán- 
"tor úr látta el, ki a világhírű orgona hangjai mellett 
kisérte a magyar nóták művelője, Bittó János iparos 
társunk kedves bariton hangjával énekelt szent éneke
it. A szentmisén kb. 8—900 ember vett részt, kik 
rpeghatódva, lelkileg megkönnyebbültek a benső áhítat
tól. A szentmise a himnusz eléneklésével ért véget. 
Ezzel a védszent ünnepség első része megtörtént. Foly
tatása este volt, amikor is a fél 9 órai kezdettel hirde
tett tánccal egybekötött társas-vacsorára gyűltek össze 
a kartársak.

A vacsora folyamán az üdvözlő beszédet Palkovits 
Károly szakosztályi ""elnök mondotta, míg a védszentek 
megemlékezéséről az ünnepi beszédet dr. Boris István 
főtisztelendö úr, a belvárosi plébánia segéd lelkésze. Az 
ünnepi beszéd elhangzása után Sárközi Klárika szavalta 
el a Dudás Sándor fodrász mester úr által írt „Emlé
kezés védszentünkről“ című s itt közölt alkalmi verset:

Emlékezzünk szentjeinkről,
Szent Kozmáról, Szent Demjénről.
K ik  egyaránt jó l forgatták 
Az írást és a borotvát.
Mint jó  borbély és orvos 
Lelkűk soha nem volt kormos,
S  a mennyeknek szent kertjében 
Élnek mostan dicsőségben.
Tanítottak, gyógyítottak,
Szegényeket istápoltak 
Arcot, szivet széppé tettek 
S  ezért kinhalált szenvedtek.

Hitük mégis híven állták 
Nem félték a gyilkos császárt,
Két ezrede már, hogy áldott 
Lelkűk a mennyekbe szállott.
Ú j erővel, újult hittel 
Egyesüljünk szentjeinkkel,
S  kérjük őket, hogy a bánat ‘
Hagyja el már szép hazánkat.

Munkálkodjunk törekedjünk,
Ne csüggedjen soha kedvünk,
Hitük mindig híven álljuk,
Hogy méltók legyünk öhozzájuk.

Majd Palkovits Károly szakosztályi elnök Lenhardt 
József érdemeit méltatva, átnyújtotta az ünnepeltnek a 
fenti sorokban megörökített szövegű díszoklevelet. Bá
lint Béla kartársunk viszont nejének : Lenhardt József- 
nénak egy virággal feldíszített kosarat, melyen arany- 
betűkkel az volt rá írva: „30 év tisztelete". Kedves jele
net következett ezután. Mallinger György kartársunk 5 
éves kis leánykája : — Giziké — az alanti kis versike 
kíséretében:

Az a hamis csacska szellő a napokban nálunk já r t ;
Titkot súgott a fülembe, azután gyorsan tovaszált.
Azt súgta hogy kedves bácsi, aki minket úgy szeret,
Harminc éve folytatgatja iparát szeretettel.
Hálás szívvel, szeretettel tarka csokrot kötöttünk,
Azt kívánjuk, hogy sokáig maradjon közöttünk !

Iparunk nagy apja Te,
K i  kijártad az élet rögös útjait;
Fogadd szeretettel munkád virágait!
E  virág szerényen a szeretetét zengi; Feléd
A fodrász családnak gyermeke hozza azt Teneked.
S  hogy további életed szorgalmas munkával tölthessed
Az Isten áldását kérjük Reád
Hogy ezután is boldog derűs legyen életed
Úgy engedje az ég.

egy virág csokrot adott át Lenhardt József kitüntetettnek.
Ez a jelenet volt a legmeghatóbb, amikor ugyanis 

a legkisebb gyermek köszöntötte a legidősebb apát, a 
zsúfolt teremben lévők szive-lelke a szeretet ünnepévé 
vált a meghatottságtól.

Az ünnepi ováció csillapulásával Rainer Ferenc 
ipartestületi elnök úr köszöntötte a megjelent iparosokat. 
Felszólalt még dr. Cserzy Mihály a szegedi kér. és 
Iparkamara titkára, Vörös János ipartestületi alelnök és 
Kertész József a női szabók szakosztályának elnöke, kik 
a múltban és a jelenben lévő iparosokról mondtak el 
rövid, de tanulságos beszédeket. Mindezek elhangzása 
után a cigányzene rázendített a jó magyar nótákra, 
mely táncra tüzelte a megjelenteket. A kedélyes, vi
dám és felejthetetlen együttlét egészen hajnali 4 óráig 

. húzódott ki. Az ünnepélyen Makóról résztvett Zsoldosné 
Mészáros Ilona, Hódmezővásárhelyről Diviki Sándor, 
Mindszentről Szalma Ilonka, Kiskundorozsmáról Magyar 
Kálmán és neje, Bálint Mihály, Tóth József és Szabó 
József.

Az ország igen sok helyén tartották meg ugyan
ezen napon a védszentek ünnepét, helyszűke miatt azon
ban nem áll módunkban mindnek a lefolyását közölni, 
példaadásképpen azonban kötelességünknek tartjuk és 
nem mulaszthatjuk el szószerint közölni a Kiskunfél
egyházáról beküldött jelentést :

* **
Néhai Móra Ferenc nagynevű író, Szeged város 

büszkesége, ki fajunknak és korunknak legnagyobb 
történelmi kutatója volt, igen értékes és maradandó 
jussot adományozott a fodrász iparnak. Történelmi ku
tatásaival a hagyomány szerint, mint szakmánkhoz em
lékekben legközelebb múltú szenteket, az ő ajánlata 
folytán a szegedi fodrász szakosztály magáévá tette 
Szent Kozmát és Szent Demjént s védszentjeivé avatta.

Az alföldi főváros metropolisából indult ki ezen 
magasztos eszme, amely a lelki hit erkölcsét iparunk
nak hagyatékul adta.

Mi a szegedi szakosztály és Dudás Sándor úr or
szágos felhívása folytán indultunk el és ezt magunkévá 
téve, szeptember hó 27-ik napján városunkban fodrász
ipari védszent ünnepélyt tartottunk és két legidősebb 
érdemleges kartársunkat díszoklevéllel kitüntettünk.

Felejthetetlen gyönyörű, lelkiekben maradandó ve- 
röfényes ünnepi napja volt ez a fodrász iparosságnak vá
rosunkban.

Ünneplőbe öltözve reggel 7 órakor gyülekeztek a 
kartársak az Ipartestület helyiségében. Fél 8  órakor 40 
főnyi legénységgel megérkeztek a fodrász leventék 2 
oktató vezetésével. Azután _ kezdtek gyülekezni az Ipar
testület vezető emberei. Úgyszintén a kartársaknak a 
feleségeik, a fodrásznők segédi és tanuló kara, az úri 
fodrász segédek, az ipariskola igazgatója és tanárai.

Háromnegyed 8  órakor az Ipartestület hatalmas 
díszzászlója alatt négyes csoportokban sorakozva 6 
kartársunk hiányával, példás rendben elindult a menet. 
A menetcsoport oly megkapó ünnepélyes látványt nyúj
tott, hogy az utcán a tájékozatlan emberek valósággal 
szuggesztió alá estek és csupán kíváncsiságból is kö
vettek bennünket a templomba.

8  óra előtt pár perccel, a leventék díszsorfala kő-
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zött bevonul! a menet a Kalmárné féle kápolna temp
lomba, amely zsúfolásig megtelt.

8  órakor Lantos Lajos plébános celebrálásával 
megkezdődött a szentmise. Az egész templom kivilá
gítva és díszben volt. Megható volt, midőn a kántor 
erőteljes tiszta hangjával kiénekelte a szent ünnepélyt 
és kérte az Isten áldását a fodrász iparágra.

A szentmise elvégzése után, Lantos Lajos plébá
nos meghatóan gyönyörű prédikációt mondott a hitről 
és a felebaráti összetartásról. Igen sokan magukba 
szállva megkönnyezték a hozzánk intézett szentbeszédet 
A templomban megjelentek még más vallású tisztelőink 
is, akik dicsérő elismeréseiknek adtak kifejezést ily 
gyönyörű szakmai védszent-ünnepély megrendezéséért.

Az ájtatotoság és a szentbeszéd 9 óráig tartott. 
A templomból kijövet az Ipartestület helyiségébe vonul
tunk át, ahol kb. 150 személy megjelenésével díszköz
gyűlést tartottunk és kitüntetett kartársainknak a dísz
oklevelet átadtuk.

Fél 10 órakor Kiss József szakosztályi elnök a 
díszközgyűlést megnyitja. Üdvözli a megjelenteket és 
ismerteti szakosztályunk azon határozatát, hogy csatla
kozva a szegedi szakosztály országos felkérésére, Szent 
Kozma és Szent Demjén fodrászipari védszent napját 
a szakosztályunk egyszer s mindenkorra kimondva 
minden évben megünnepeli.

Tóth Béla ipartestületi elnök, tartalmas, mélyen 
átérző szavaival, a fodrász szakosztály ezen lelkiekben 
tett nemes megmozdulását váratlanul kellemes megle
petésnek veszi, amely oly jó érzőén hat az össziparos 
társadalomra, hogy ezt kifejezni kellő szavakkal nem 
tudja. A fodrász szakosztálynak és kezdeményezőinek 
hálás szívvel köszöni. Ha lelki összefogásban ilyen n a
gyok tudnak lenni, a szakmai összetartásban is legye
nek azok. Az iparosság elé példa képpen állítja a két 
kitüntetett, Stancz József és Gajdán Kálmán fodrász 
mestereket, akik már 35 éven át folytatják tisztességes 
becsületben iparukat. Külön büszkeségeink mert a tár
sadalom és haza becsületére apáca, tanár, tanítónő, 
főtisztviselő gyermekeket neveltek fel mindketten, szor
galmas munkájuk által.

Stancz József és Gajdán Kálmán díszoklevéllel ki
tüntetett kartársak meghatódott köszönő szavakkal át
veszik díszokleveleiket.

Ezekután pedig történt egy váratlan esemény, amely 
mindannyiunkat kellemesen meglepett. Fülöp János al- 
osztályi alelnök kezdeményezésére, az Országos Mes
ter Szövetségtől leküldött elismerő díszoklevelet Tóth 
Béla ipartestületi elnök üdvözlő szavak mellett átnyújtja 
Kiss József alosztályi elnöknek.

Kiss József szakosztályi elnöknek az érdeme, hogy 
alosztályunk megalakult. Az ő kitüntetése váratlanul ért 
bennünket és őt is, de mindannyiunk örömére megér
demelten. Kiss József meghatódott szavakkal köszöni 
meg a nem várt kitüntetést.

Soós Imre ipartestületi jegyző, felszólalásában az 
élet erkölcsi oldalát tekintve, a fodrász szakosztály út
mutatást adott és a többi szakmának ezt követnie 
kell. Azonban ö ezen nem csodálkozik, mert a fodrász 
ipar a legtekintélyesebb szakmák egyike. Fogadalmat tett, 
hogy az Ipartestület vezetősége minden erejével azon 
lesz, hogy a többi szakmák is ilyen szép ünnepélyt 
rendezzenek.

Pölös Jeremiás kartárs az ünnepély nemes erkölcsi 
célját méltatta.

Kiss Jenő Ipartestületi alelnök, ezen fodrász ün
nepségben a magyar tiszta szív megnyilatkozását látja. 
Mert ez nem parancsra történt ünnepség, hanem igaz

lelkiekből jövő ünnepsége a fodrász iparosságnak. Üd
vözli a kitüntetetteket.

Zsadányi Nagy Árpád tanonciskolái igazgató, gyö
nyörűen megkapó ünnepi beszédében tárgyilagosan és 
kitűnő előadásban ismertette a Szentek ételrajzát, ha
gyományait és a védszent ünnepély erkölcsi oldalát is
mertette. Végül üdvözli a kitüntetetteket.

Csenki István kartárs a védszent ünnepély kima
gasló nívóját méltatta és az Országos Mester Szövetség 
által küldött díszoklevéllel kitüntetett Kiss Jószef szak
osztályi elnök érdemeit ismertette.

Ifj. Kiss József szakosztályi elnökünk fia, ki fod
rász tanuló, hatásos sikerrel szavalta el „Emlékezés 
védszentünkröl“,írta Dudás Sándor című, szakmánk aktu
ális versét. Szűnni nem akaró tapsban részesült.

Záradékul: Kiss József szakosztályi elnök köszö
netét mond a megjelenteknek. Ezzel a díszközgyűlés 
véget ért.

*  *
*

Bajai közlés szerint!
Laphívásának eleget téve alábbiakban küldöm 

Védőszent ünnepélyünkről a tudósítást:
Kemény József és Ginder János urak kezdemé

nyezésére ez évben először tartottuk Védőszent ünne
pélyünket, mely várakozáson felül impozáns keretek kö
zött zajlott le.

Reggel 7 órakor zenés szent-misénk volt, amellyen 
kollegáink, úgy mint családtagjaink és ismerőseink 
nagy számmal jelentek meg.

Külön megemlítem, hogy szent Kozma és Dem- 
jén-ről nagyon szép szent éneket adott elő a kántor, 
amit ajánlok a szegedi ünnepélyeken is előadatni. A 
szentmise ideje alatt az üzletek mind zárva voltak. Dél
után 3 órakor a szekszárdi fodrász csapattal tartottunk 
foottbal mérkőzést, melyet nagy közönség előtt 3:0 
arányban megnyertünk.

A programm tulajdonképeni fénypontja este 6 
órakor ünnepély keretén belül folyt le, amellyen váro
sunk plébánosa dr. Gonczlik Kálmán apát úr nagyha
tású szép beszédet tartott. A mellékelt műsorunk alap
ján, a műsor lezajlása után társasvacsora volt, melyen 
140-en vettek részt. Több pohárköszöntő hallatszott el, 
úgy az Ipartestületi elnök Pestuka Ferencz, mint Dunai Fri
gyes szakosztályi elnökünk és dr. Gonczlik Kálmán 
apátplébános úr részéről.

A műsoron szerepeltek:
1. Hiszekegy.
2. Elnöki m egnyitó: tartotta Dunai Frigyes el

nök úr.
3. Ünnepi beszéd : tartotta dr. Gontczlik Kálmán 

apátplébános úr.
4. Szavalat: előadta Ginder Katóka kisasszony. '
5. Magyar tánc : táncolták Rausch Rózsika kis

asszony és Csilics István úr.
6 . Szavalat: előadta Novákovics Sándor úr.
7. Humoros jelenet: előadták Juhász Pál és Csi

lics István urak.
8 . Záróbeszéd: tartotta Dunay Frigyes elnök úr.
9. Himnusz.
8  órakor társasvacsora volt, utána pedig tánc a 

reggeli órákig.
*

Hasonlóan magasztos lélekkel folyt le Kiskundo- 
rozsmán is a védszent ünnepély. Délelőtt ünnepi misét 
hallgatott a fodrász szakosztály, melyen nemes Sztriha 
Kálmán esperes plébános úr magas nívójú ünnepi be
szédet mondott Szent Kozmáról és Szent Demjénről, a
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fodrászok védszentjeiről. Az Istentiszteleten a szakosz
tály úgyszólván teljes létszámban jelen volt.

Megemlítjük végül Hajdúböszörmény szakosztálya 
által megült ünnepnek a lefolyását röviden, már csak 
azért is, mert itt történt szintén két idős mester okle
véllel való kitüntetése. Reggel a szakosztály istentiszte
leten vett részt, mely után az Ipartestület külön ter
mében díszközgyűlés következett, amelyen a szakosz
tályi elnök meleg szavakkal méltatta a két kitüntetett 
kartá rs: Eisenberger József és Barna Sándor hosszú 
évtizeden át folytatott működését. Majd kérte őket, hogy 
maradjanak tovább is helyükön és vezessék többi 
társaikat is arra az útra, amelyet ők megjártak, legye
nek segítőtársai a szakmunkáknak. Majd jó kívánal
maikkal halmozták el az ünnepeiteket, mire a díszköz
gyűlés véget ért.

A  k o z m e t i k u s  i p a r  h í r e i :

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi mi
niszter úr 14.359/1937. I. számú leiratával jóváhagyta 
a „kozmetikus iparosok országos egyesületének alap
szabályait, aminek folytán most már az egyesület a 
működését a hatóság és a szakmai nyilvánosság leg
teljesebb ellenőrzése mellett rendesen megkezdte.

Az egyesület Fileszné Domokos Mária elnöksége 
mellett azzal kezdte meg legelső nyilvános működését, 
hogy köríratban hívta fel a magyarországi kozmetikus 
iparosokat a csatlakozásra.

Folyó hó 1-én helység avató ünnepséget is tartott 
az egyesület, amely alkalommal a vacsora keretében 
mély tartalmú és értékes beszédek hangzottak el.

Az egyesület helyisége Budapest, V. kér. Erzsébet 
tér 14 szám alatt az I. emeleten van, ahol minden 
pénteken délután 6 — 8  óráig tart a vezetőség hivatalos

órát a tagok ügyes-bajos dolgainak elintézésére. Min
den péntek este 8 órakor pedig fesztelen tagösszejöve
tel van, amelyen bármely kartárs szívesen látott ven
dég.

F e l h í v á s  a  m e s t e r - v i z s g á l ó

b i z o t t s á g h o z !

A mester vizsgáztatás szolidaritása tekintetében 
felkérjük, szíveskedjék a bizottság odahatni, hogy a 
vizsgára jelentkezők vizsgáltatása a szegedi mestervizs
gáló bizottság által használt s nyomtatásban is megje
lent kérdések által történjék.

De ugyanekkor felkérjük még arra is, hogy a 
főbb és gyakorlatban különösen és gyakran előforduló 
esetek szempontjából felvett kérdésekre csak kifogásta
lan feleleteket fogadjanak el ; a teljes szigor és komoly
sággal, lelkiismeretességgel bíráljanak, hogy csak az ke
rülhessen az iparos mesterek sorába, ki arra tényleg 
érdemes. Ezen rostálási műveletre a szabad cselekvés 
most teljesen a kezünkben van ; a tisztítási folyamat 
most minden megrázkódtatás nélkül megtörténhetik, 
könnyen végrehajtható.

Amennyiben úgy a mester vizsgáztató bizottság, 
mint a fodrász iparos kartársak ilyen kérdés táblázatot 
igényelnének, a szerkesztőségünkben úgy ez, nemkü
lönben a feleletekre a válaszokat felölelő mű és a 
technológiák beszerezhető.

Értesítjük végül arról is, hogy mi a közel jövő
ben néhány körzeti ismertető előadásokat fogunk tar
tani, hogy az egységesség minél tökéletesebben kiala
kulhassák. „ , v

(Szerk.)

Kérelem valamennyi fodrász Kartárshoz !!!limn
A szerkesztőségünk kéri az igen tisztelt fodrász iparos mestereket, segédeket és a 
tanoncaikat, hogy a szaklapot adják oda egymásnak tanulmányozás végett. Akinek 
pedig módjában áll, az fizessen elő. Először azért, mert aki 1937. október hó 31-éig 
előfizet a lapra, annak még a régi árban P 3‘60-ban számíttatik az évi előfizetés. Má
sodszor, mert a szerkesztőség tervbe vette a legszükségesebb oktatáson kívül a törté
nelmi frizurák ismertetését az ősidőktől napjainkig, a hajfestés, a tartós ondolálás, a 
színházi fodrászat, (maszkirozás) a pedikűr, a manikűr, a teljes kozmetika, az illatszerek 
előállítása, a kereskedés stb.-nek a bevezetését több ezer kép és ábra illusztrálásával, 
nemkülönben bel- és külföldi szaktekintélyek irányításával. Harmadszor, mert lapot 
ezentúl csak az kap, ki arra előfizet, már pedig az előadások folytatólagossága és 
egymásra utalása következtében teljes egészet és értéket csak úgy képviselhetnek bárki 
számára az előadás sorozatok, ha azok hiány nélkül a birtokában vannak. Negyedszer 
végül azért, mert a szerkesztőségnek a papir drágulás és egyébb adminisztrációs és 
előállítási költségek több ezer pengőt emésztenek fel, tehát pénzre szüksége van, hogy 
a beígért és minden fodrász számára értékes kötelezettségét teljesíthesse. — Fizessen 
elő tehát minden fodrász iparos szaklapjára, hogy a szép terv a megvalósulás stádi
umába juthasson és ne szenvedjen meghiúsulást esetleg.

Előfizetni lehet postán 3 fillérért vásárolt csekklapon. A 4.190 számmal ellátni és 
díjtalanul lehet pénzt feladni. — De lehet előfizetni, illetve hirdetni levélbélyeg be
küldésével is. Példányszámonkénti vételnél egyes szám ára 1 Pengő.

(Szerk.)
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ö n  eddig elfogadta a lapot s mindazonáltal késlekedik az évi 3 P. 60 fillér előfize
tési díj beküldésével. Ne feledje el, hogy önre  is számítunk és a lapelfogadók névsorában 
az ö n  neve is meg van terhelve a jelzett összeg erejéig; tehát tartozik. Ha nem fizeti, úgy 
saját magát, a kiadót és az iparát károsítja meg !

A legkisebb kiszolgálási árak!
A múlt számunkban leközöltünk egy főszolgabí

rói jóváhagyással ellátott árszabályzatot. Ugylátszik, az 
ország főszolgabírói szivükön viselik a mostoha sors
ban küzködő fodrász iparosok sorsát s igyekeznek ha
talmuk igénybevételével a segítségünkre sietni. Mi ezért 
csak hálásak lehetünk nekik és igaz szívből köszönetét 
mondunk. Hgy mennyire fedi állításainkat a valóság, 
mutatja, hogy a szerkesztőségünkbe befutott többek 
közül egyet, szószerint alább közlünk :

Kedves vendégeink figyelmébe.
A Nagyméltóságú Iparügyi miniszter úr 27.000/1937. 

számú rendelete értelmében a fodrász-szakosztály az 
alább felsorolt alapárakat állapította meg, kik az alap
árat nem tartanák be, e rendelet értelmében első eset
ben 100 Pengőig terjedhető pénzbírsággal büntethető 
és visszaesés esetén az iparjog is megvonható tőle.

Árszabály:
Kiszolgálási árak :
Borotválás sima 20 fill., borotválás kiborotválva 

30 fill., kölnivíz 10 fill., hajvágás fazon 40—60 fill., 
3-as géppel 30 fill., 00-ás géppel 40 fill., fejborotválás 
50—68 fill., női hajvágás 40 -  60 fill., ondolálás vas 
60 fill., utána igazítás 3 napon belül 20—30 fill., víz 
ondolálás szárítás nélkül 60 fill., víz ondolálás szárí
tással 1 pengő, úri fejmosás bayrummal 40—60 fill., 
úri fejmosás samponnal 30—40 fill., női fejmosás sam
ponnal 80 fill., manikűr 40—60 fill., szemöldök igazí
tás 20—40 fill., mellék munkák 10— 20  fill., haj szőkí
tés 2 pengőtől, dauer ondolálás 7—8 pengő, hajfestés 
8  pengőtől.

Havi bérle t:
Heti egyszer borotválás 1 pengő, heti 2-szer bo

rotválás 1-80 pengő, heti 3-szor borotválás 2‘60 pengő, 
minden másnapi borotválás 3 pengő, mindennapos bo
rotválás 6  pengő, bérlet-jegy 12 számos 2 - 3  pengő.

Évi bérle t:
(Fizethető terménnyel is)
Heti 1-szer borotválás 12 pengő, heti 2-szeri bo

rotválás 18 pengő, heti háromszori borotválás 30 
pengő.

Havi és évi bérletnél havi egyszeri hajvágás jár.
Üzleten kívüli kiszolgálásra 50 százalék felár.
Bérletjegyes, havi és évi bérletes vendégeket csak 

előre fizetés esetén vállalunk és a kiszolgálási díjakban 
a kölnivíz ára nincs benne.

A kölnivíz ára külön megtérítendői
Szeghalom, 1937 október 1.

Láttam !
járási ipt. jegyző. járási ipt. elnök.

iparkamara. járási szakosztály elnök.
Békésmegye

szeghalmi járásának főszolgabírója.

Gyulai h írek : Másolat.
1112/1937. sz. Kocsis István és társai gyulai lakosok 
fodrásziparosok elleni panasz tárgyában.

Határozat.
Az Általános Ipartestület fodrászipari szakosztálya 

azon panaszát jutatta el hozzám, hogy az alant írt fod
rász iparosok, nyílt üzlethelyiség hiányában lakásukat 
kiszolgáló üzletként használják.

Miután a fenti eljárás közegészségügyi szempont
ból meg nem engedhető, annak azonnali abbahagyá
sára az alant nevezetteket felhívom, s őket iparuknak 
ily módon való gyakorlásától eltiltom.

A városi tisztiorvost felhívom, hogy a nevezette
ket vonja fokozottabb ellenőrzés alá, azok ellen, akik a 
panasz tárgyává tett eljárást tényleg folytatják, jelentést 
a kihágási eljárás lefolytatása végett haladéktalanul te
gye meg.

Erről értesítem:
1 A gyulai Általános Ipartestületet, 2 a városi 

m. kir. tisztiorvost, 3 Kocsis István Csokonai u. 4., 
4 Horváth Róza, Munkácsy M. u. 4., 5 Waltrich Já- 
nosné. Ecsedi u. 23., 6  Mihály Berta, Szt. István u. 1., 
7 Seres Zsuzsanna, Nagyváradi út 40., 8 Grünvald
Imre dr. Karácsony János u. 25., 9 M. kir. államrend- 
örség kapitányságát Gyula.

Gyula, 1937. január hó 25.
A kiadmány hiteléül:

Kiss Károly s. k. Dr. Varga Gyula s. k.
v. kiadó polgármester

Mindenki tudja,
hogy 1937. évi legmodernebb úri és női és

b e r e n d e z é s e k ,  f e l s z e r e l é s e k ,  m o t o r o s b ú r á k ,  d a u e r g é p e k

R o t t m a n n  Á r m i n
c é g n é l .  -B p e s t ,  V I . ,T e r é z - k r t . 2 9 .  ( u d v a r b a n ) .  T e l e f o n :  1 - 1 5 5 - 6 0 .
az összes illatszerek, kozmetikai cikkek, acélárúk, valamint az összes

HAJFESTÉKEK olcsón k a p h a t ó k
folyékony és POR
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Összevont aktuális sorok
Az utóbbi időben az egész országban a fodrász 

ipari társadalom hozzálátott az iparunkban évek óta 
fennálló egyik legnagyobb sérelmének, a kontár, illetve 
az árrombolók megrendszabályozásához.

Most, amikor az 1936.-ik évben megjelent törvény
nek a végrehajtó szakaszának az életbe lépését alkal
mazhatjuk, igen nagy reményekre jogosítja fel a rendet 
teremteni kívánó fodrász iparosokat arra, hogy a szak
osztályok által megállapított árakat minden fodrász be
tartsa.

Hála Istennek most már törvényesen nyúlnak a 
hóna alá az életnívón alul dolgozó iparosoknak; ezen 
árromboló törvény értelmében még a járási főszolgabírók 
is megértéssel kezelik az iparosság vezetőinek m unkáit; 
sőt eddig már több szolgabírói hivatal rendelkezéseket 
adott ki, hogy a megszabott legalacsonyabb áraknál nem 
szabad olcsóbban dolgozni, mert aki ez ellen vét, mint 
árromboló lesz megbüntetve. Az egyes szakosztályok 
már meg is állapították az árszabályzatot; most a mis
kolci fodrász ipari szakosztály is, a legutóbbi választ
mányi ülésen Mikes Bertalan elnöklésével elhatározta, 
hogy a többi városok mintájára, illetve a törvény ren
delkezései szerint megállapítja a kiszolgálási árakat I.— 
II.—III. osztály szerint, azt kinyomattatja és aki az általa 
kiválasztott árjegyzéket elfogadja, annak azt betartani 
kötelessége is lesz, mert, ha valaki azt nem tartaná be, 
szigorúan megindítják ellene a büntető eljárást. Az el
járási folyamat pedig a következő : Amennyiben a vala
kiről, a szakosztály megállapítja, hogy árromboló, arról 
10 pengő költség lefizetése mellett feljelentéssel él az 
Ipartestülethez. Az Ipartestület elöljárósága átteszi az 
Iparkamara büntető bíróságához, amely az illetőt három 
esetben, eseterikint mindig pénzbírsággal sújtja, azonban 
a harmadik esetben már az iparjogától is megfoszthatja. 
De nemcsak árrombolásért, hanem záróra túllépéséért, 
avagy a tanonctartás körül felmerült panaszos esetek, 
vagy a hygienia követelményeinek be nem tartása miatt 
is sújtható a fodrász iparos büntetéssel. Éppen ezért 
nagyon vigyázni kell minden fodrásznak arra, hogy a 
törvény szellemében járjon el és munkálkodjék, mert az 
említett esetek folytán könnyen elérheti igen rövid idő 
alatt a háromszori büntetést, ami viszont azt eredmé
nyezheti, hogy feje fölött lebeg majd Damokles kardja, 
a jogának a megvonása.

* *

Mi a vidéki fodrász köte lessége!
Mi. vidéki fodrászok a jelen pillanatban még nem 

tudjuk kellően értékelni, hogy mit jelent nekünk a Sze
geden megjelenő szaklap I A közeljövőben fogja meg
mutatni a vidéki fodrászoknak, hogy mit jelentett az

áldozatok árán fenntartott szaklap, Éppen ezért minden 
vidéki fodrásznak erkölcsi és anyagi kötelessége tehát 
az, hogy a vidéki fodrászok szaklapját mentői szélesebb 
körökben terjessze és támogassa. Mert ez a terjesztés 
és támogatás semmi egyebet nem szolgál, mint azt az 
örök igazságot, hogy segíts magadon és olvassad a 
szaklapot, akkor majd a jó Isten is megsegít. E szaklap 
előfizetése és e szaklap olvasása lesz a jövőben a vi
déki fodrászok között, az egész országban az összekötő 
kapocs mindenféle ügyes-bajos dolgaink elintézésénél. 
E lap előfizetői az egész országban kartotékszerüen 
lesznek nyilvántartva szerkesztőségünkben. Ebből a min
taszerű kartotékból nem szabad senkinek sem hiányoz
nia, az ország különböző városai és községeiben lakó 
fodrász mester társaim közül. Legyen ott tehát min-

(Kerekes József.)

„BALATON tartós hullámgépet“
Ara: 100-300 P-ig,
Igen bevált dauervizek a Ná
das féle szalmiákos „Nizza- 
nol“ és a szalmiákmentes 

N jZZa “
1 I. „Nizzanol* ára üveg nélkül P. 2*50 
11. „N i z z a“ ára üveg nélkül P. 2*50
Kapható : Nádas Sándor fodrászati és kozmetikai cikkek 
vállalatánál. Budapest, VII. Erzsébet körút 58.
Szegedi lerakat DUDÁS SÁNDOR Tisza Lajos körút 19.

DOVO ÉS TANAGRA BOROTVÁK

A legjobban bevált márkák következő számban kaphatók 
27. 28. 74. 75. 94 213. 516. 527. 1516. 1930. „ R A S  T E L  U S  T “ 
chrom ezüst abc borotva a legkiválóbb. Kapható minden szak
üzletben. Magyarországi vezérképviselö: Miklós Ödön Budapest, 

VII., Dohány u. 78.

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

Á n g y á n  kft. VII. R á k ó c z i  út 40.
Corvin árúházzal szemben.
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Jászkarajenői Ipartestület 25 éves jubileumi 
ünnepélye. Szeptember 12-én gyönyörű ünnepség ke
retében ünnepelte meg fennállásának 25 éves jubileu
mát, melyen jelen volt báró Berg Miksa orszgy. képv. 
az Iposz képviseletében dr. Kovalovszky, és Vértesy István 
fodrász az egykori, illetve régi tanítványok képviseletében 
Budapestről jelent meg. Dr. Kecskés Kálmán ipartes
tületi ügyész szép szavaidban emlékezett meg az Egye
sület történetéről, majd Szirmák Antal fodrász mester 
ipartestületi jegyző ismertette az Ipartestület történetét, 
megjegyzendő, hogy Szirmák Antal Szeged tanítványa, 
25 évig egyhuzamban vezette az Ipartestületet, annál is 
értékesebb volt munkálkodása, mert igen sok értékes 
útmutatással szolgált az Ipartestület életében. Bár meg
érdemelt volna egy szép kitüntetést, de a testületi élet
ben belpolitikai okok ezt lehetetlenné tették számára, 
bár ő szerény ember és megelégedett azzal, hogy a 
független bíróság elégtételt szolgáltatott neki.

Majd a jubiláns tagok lefényképezése után 
zászló-szentelésre gyűltek össze. Istentisztelet után meg
kezdődött a zászlószegek elhelyezése, az ünnepség to
vábbi része díszebéd volt és este bál, éjjel a bál alatt 
müvészelöadás, kiváló énekművészek és gordonka mű
vész szórakoztatták a vendégeket. Szupé alatt a község 
175 tagot számláló iparosságát üdvözli Vértesy István, 
aki szintén Jászkarajenö tanítványa volt, visszapillantást 
nyújt az iparosság helyzetére a XI. századtól napjainkig 
majd az ifjú Iparosok jövő helyzetének kialakulásának 
mutatja meg a helyes útat és azt, hogy az iparosság csak a 
saját erejére támaszkodva küzdheti ki magának a szebb és 
a boldogabb jövőt.

Szirmák Antal ipartestületi jegyző, fodrász mester 
25 éves munkásságát méltatva, megemlékezett még egy
kori ipariskolai igazgató-tanítójáról Kőnig Jánosról, aki 
40 évig volt az ipariskola és a község tanítója és igen 
sok értékes tanoncot nevelt fel az életnek.

Lelkes szavak elhangzása után Szirmák Antal 
köszönte meg a felszólalást és elérzékenyülve mondott 
búcsút eddigi hasznos működéséről és aki becsülettel 
állta meg helyét az életben, megérdemelten nyugdíjba 
vonul.,.

Őszinte szívből kívánunk úgy Szirmák Antal, 
mint Kőnig János uraknak hosszú és jó egészséget és 
boldogságot, hogy sokáig tudjanak a nyugdíjban is lelkes 
útmutatással szolgálni.

Győri hírek: Elítélték az árromboló borbélyokat. 
A vidéki magyar sütöiparosok lapjából r vettük át és

közöljük le azt, hogy Győrben 3 borbély mestert ítéltek 
el árrombolásért. Az volt ugyanis a panasz ellenük, 
hogy 10 fillérért borotváltak, mely cselekedetükkel ron
gálták a többi borbély iparos érdekét. A kamara döntő 
bírósága mind a három mester esetében megállapította 
az árrombolást és marasztaló ítéletet hozott. Az egyiket
5.— (öt), a másikat 20.— (húsz), a harmadikat pedig 
50.— (ötven) pengő pénzbírsággal sújtotta.

Kiskundorozsmai hírek: Folyó hó 3-án délután 
körzeti gyűlés volt Kiskundorozsmán az ipartestület nagy
termében, amelyre a körzet kebelébe tartozó Algyő, 
Tápé, Sövényháza, Sándorfalva községek szakosztályain 
kívül hivatalosan meg volt híva a szegedi szakosztály 
is, nemkülönben dr. Ikrényi József a szegedi kereske
delmi és iparkamara tisztviselője is, aki az árrombolásra 
vonatkozó rendeletet ismertette. A szegedi szakosztály 
kiküldöttjei Lenhardt József, Bálint Béla, Mezei Károly 
és Dudás Sándor urak beszámoltak az árromboló mun
kák beszüntetése érdekében eddig kifejtett munkálatok
ról. Tóth Mátyás a kiskundorozsmai szakosztály elnö
kének több felvetett kérdéséhez való hozzászólások után 
a körzeti gyűlésen résztvevők elhatározták, hogy csat
lakoznak a szegedi körzet megalakításához, karöltve a 
szegedi szakosztállyal küzdeni fognak a végsőkig a kon
tárok és árrombolók ellen, megállapodtak a legkisebb 
kiszolgálási árakban és végül elhatározták, hogy szak
oktatások céljából tanfolyamot létesítenek.

Mester továbbképző tanfolyam kezdődik 
Szegeden. Felhívom a fodrász iparos társaimat arra, 
hogy folyó hó végén mester továbbképző szaktanfolya
mot nyitunk, melyre jelentkezni lehet mindazoknak, 
kik a női fodrászatban is jártasak. Jelentkezni lehet 
Lenhardt József, Mezei Károly és Rumbach Jakab fod
rász mestereknél. A mostani tanfolyamra csak harminc' 
személyt veszünk fel, ha netalán több jelentkező lenne, 
akkor egy második tanfolyamot is igényelhetünk. Palko- 
vits Károly, szakosztályi elnök. — Ugyan e helyen felJ 
hívjuk debreceni, győri és pécsi kartársainkat, hogy a 
vándortanfolyamhoz szükséges felszerelések készen áll-1 
nak b. rendelkezésükre és már megkezdhetik a szakri 
tanfolyamokat, (szerk.)

Miskolci hírek. Megszaporodott a miskolci fod
rászok száma. Réday Jázos hmvásárhelyi fodrász mester 
Miskolcon, a Szemere utca 15 szám alatt úri-, és női 
fodrászüzletet nyitott. Réday János kartársat örömmel 
és szeretettel üdvözli új hajlékában a miskolci fodrász 
társadalom, mert reméli és hiszi, hogy ottani működé-* 
sével segítő társ lesz annak a sokféle problémának 4 
megoldásában, amely ma a fodrász ipari szakosztályokat 
a teljes mértékben lefoglalják.
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A P R Ó H I R D E T É S
Ezen a helyen kocka hirdetések —.50, —.80 és I.— P.
Fodrász kollegák, ki volna 

hajlandó feleségül venni egy 
magas, barna, fess és sokol
dalú, de szegény fodrásznőt, 
aki a házasságtól otthont, vé- 
delmezést és egymásért való 
küzdelmet vár. A boldogságot, 
szeretetet, egyetértést a csa
ládi tűzhely nyugalmát én, a 
nő viszem magammal.

30 éven felüliek, Isten tíz- 
parancsolatát tiszteletben tar
tók válaszát várom „Férjem
nek megértő barátja leszek" 
jeligére.____________________

MIELŐBBI házasság céljá
ból megismerkedne egy szo
lid fodrásznö egy olyan fod
rász mesterrel, akinek nem a 
hozomány a fontos, hanem a 
segítő munkatárs, egyetértő 
küzdelem és megbecsülés. Je
lige : „Inkább ma, mint hol
nap."

EGY nagyon szolid de jó 
munkás női fodrásznő aki a 
szakma minden ágazatában 
jártas, állást és otthont keres. 
Teljes ellátással havi 30 P 1 
Jelige : „Szerény nó.“

JÓL bevezetett fodrász üz
let családi okokból eladó. Szo
kásos kijárás nincs. Cím Bru- 
noszauer J. Magyaregregy. Ba
ranya m.

EGY majdnem új Univer- 
zál kézi tartós ondolálógép 
20 alátéttel eladó. Ára: 70.— 
Cím: a szerkesztőségben.

HA üzletet venni, vagy el
adni akar, keresse fel szer
kesztőségünket. _________

HA állást akar, vagy segéd
munkásra van szüksége, hir- 
desse lapunkban. _________

ELADÓ 1 tükörasztal 5 drb. 
manikűr asztal, nyolcszegle
tes közép asztal, 7 drb. pár
názott fotelszék, 4 kis karos
szék, 5 kis hokedli, 1 pénztár
asztal, 3 válaszfal, l fogas, 
I föhn szárítógép, I darab 12 
csavarással Wienna tartóspép: 
összesnek az ára 500.—pengő 
megtekinthető a szerkesztő
ségünkben. _____ ______
ELADÓ: Úri fodrász-beren
dezés, amely áll két modern 
asztal fiókokkal, kerek fajence 
mosdókkal, csapokkal, kifolyó 
csövekkel, metszett tükrökkel, 
bécsi mintájú forgó székekkel, 
fogasokból 2 székpárnából ára

FIATAL borbélysegéd állást 
kérés; férfi szakmában per- 
fekt, a nőit esetleg kitanulná. 
Cím : Szentesi Mihály Apát- 
falva.______________________

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

FŐÚTVONALON jól beveze
tett úri és női fodrász üzlet 
családi okok miatt sürgősen 
eladó. Malder József nöifod- 
rász Miskolc, fő u.
ELADÓ 37 év óta fennálló 
fodrász-üzlet, a berendezés áll 
3 tükör, 3 márványasztal, 
3 forgó szék, íróasztal és egyéb 
apró felszerelésekből. C ím : 
H ód m ezővásárh ely , Ábrán 
G y ö r g y . ______________

EGY jóforgalmú úri és női 
fodrász üzlet eladó a külvá
ros részen, cím a szerkesztő
ségben.

ÁLLÁST kaphat úri fod
rász segéd november hó 15- 
ére való belépésre. Koszt, la
kás és a tizetés érdem sze
rint. Jó munkaerő, igény- 
megjelöléssel cím Buda Imre 
fodrász Bajna, Esztergom m.

3 személyes vízcsapokkal 
ellátott modern úri berendezés 
alkalmi áron eladó, cím a ki
adóban.

NE dobja el üres üvegjeitől 
Küldje oe Dudás illatszertá
rába, negyed literes üvegeket 
—.18, felest —.24, és a literest 
32 fillérért veszi meg.

FORGALMAS, modern női 
fodrászüzlet, családi okok 
miatt sürgősen, kedvező fize
tési feltételekkel eladó. C ím : 
Kerekes József fodrászmester. 
Miskolc, Fő-utca 88.

BEVEZETETT fodrász üz
letet vennék nagyobb város
ban, esetleg nagy községben 
is. Cím : Varga István Debre
cen, Kiss u. 9.

1 DRB. 16 fűtőtesttel, 2d 
alátéttel, állványos, alig hasz
nált és 1 drb. Úniversal Ame
rikán egyfütéses, 12 alátéttel 
biró tartós gép, használt, 110- 
es áramra együttesen 160 P.- 
ért eladó, cím  a szerkesztő
ségben.

Eladnám, vagy társulnék 17 
éve bevezetett egy helyen dol
gozó borbély üzletemet 160 
beírós abonens vendéggel .• 
eladás esetén kedvező fizetési 
feltétel, Movik Sándor, Ma- 
tolcs, (Szatmár m.)

KERESEK azonnali belé
pésre egy józan életű, kimon
dott jó munkás fodrász segé
det, aki szeret egy helyben 
huzamosabb ideig dolgozni. 
Fizetés havi 15 pengő, reggeli, 
ebéd, vacsora és lakás. Úti
költségét 6 hónap eltelte után 
visszatérítem. Major Pál úri- 
és hölgyfodrász. Vásárosna- 
mény. 3

3 SZEMÉLYES, vízcsapok- 
kal ellátott modern úri beren
dezés, kedvező alkalmi vétel, 
eladó. Cím a kiadóban.
200.— Pengő. Megtekinthető 
a szerkesztőségünkben.

KERESEK azonnali belé
pésre egy jó hölgyfodrász se- 
gédnöt, ki a vas, vízondolá- 
lás és manikürözésben per- 
fekt Fizetés havi 30 pengő, 
reggeli, ebéd és vacsora. Az 
útiköltségét 3 hónap után 
viszatérítem. Major Pál, úri- 
és hölgyfodrász. Vásárosna- 
mény.

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

DEBRECEN főterérT 3 “se- 
géddel dolgozó úri- és hölgy 
fodrászüzlei betegség miatt el
adó. Cím a szerkesztőségben.

Szerezze be árú szükségletét 
még ma.

Dudás fodrászati cikkek kereskedőnél Szeged. 
BOROTVA SZAPPANOK, (kocka)

Schützer öttorony 1 kilogramm 1.80
L1Z 12 vagy 10-es vágás 1 kilogramm 1.80
Bástya kiváló minőségben 1 kilogramm 1.90
Bástya rúdszappan darabja —.16
Novis kocka 1 kilogramm 2.—
Savoly óriás rúd 1 darab — .80

FODRÁSZ PÚDEREK:
Didoni púder 1/4 kilogramm zacskóban —.40

„ „ „ „ dobozban —.50
Púder tabletta nagy doboz —.50

HAJKENŐ OLAJAK ÉS BRILLANT1NOK.
__egy liter___________fél liter__________ negyed liter

2.40 1.30 " ^T80
HAJMOSÓ BAY RUM VAGY LOTION.

__egy liter__________ fél liter__________ negyed liter
4.60 1.302.30

56 0/0-OS KÖLNIVIZEK.
orosz, origán, sliypre, rózsa, akác, poppy, gyöngyvirág, 
kitűnő erős illatokban.

egy liter fél liter negyed liter
4.60 2.40 1.30

Kölni vizek 75%-os erős újdonságok literenkint 
10.— és 18.— pengő.

TARTÓS ONDOLÁLÓ SZEREK.
Mein Kamerád tartós víz száraz 1 liter 

„ „ „ „ zsíros 1 ,,
Kemény-féle darling erős víz 1 „
Maycó vizek fél literhez 2.50 és 
Nizza, vagy Nizzaitól negyed liter 
Vitali olaj száraz hajak rendbehozására 1 liter 
Kemény-féle pakoló papír darabaja 
Tempó American dunsztoló papír darabja 
Celofán papír 100x100-as darabja 
Pergament papír fehér, vagy sárga 100 darab 

TENGERI SZIVACSOK VÍZONDOLÁLÁSHOZ- 
00 1 szám 2 szám 3 szám 4 szám

2.70 
3.20
5.— 
1.76 
2.80
5.— 
-.02  
-.0 5  
- .3 8  

— .30

— .10 —.32

50 grm. 100 grm.

—.56 —.84
VATTÁK.
250 grm. 500 grm.

—.32 —.60 1.15 2.20
UNIVERZÁL OLAJ SCHAMPOON.

1.20

1000 grm.
4.10

egy liter fél liter negyed liter
3.20 1.70 — .90 fillér.

Stark hajlakk 1 liter 16.— pengő 

KAPHATÓ: 

DUDÁSNÁL SZEGED.

Árpád N yom da nyom ása Szeged. N yom dáért f e l e l : Szittner János.



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

wm- HALÁSZ Ö D Ö N
______________ fodrászat! cikk kereskedésé t______________

B U D A P E S T ,  Csengeri utca 26.
Szenzációs újdonságaival több ezer fajta cikkeinek felsora- 

________________________ koztatásávai és olcsó áraival biztosítja a jó kiszolgálást.

T ig e r borotva 

T ig e r olló

Juwel haj vágó gép nélkül 

nincs
k i f o g á s t a l a n  kiszolgálás

A „Figaró"
csuklós ondoláló vasak 
vezetnek !

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

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

Kapható B C D. vastagságok
ban, minden fodrászati cikk 

kereskedőnél.
PÁRJA 8 — pengő,_____________________

Á N G Y Á N  G Y U L A  árban és minőségben vezet.
Kérem, hogy győződjön meg árúim kiválóságáról és olcsóságáról, s egészítse ki, vagy 

alakítsa át üzletberendezését a mai igényeknek megfelelő legmodernebb felszereléssel.
Raktáron tartatnak állandóan : előfűtéses és villamos ondoláló gépek, keveset hasz

nált is, motoros hajszárítóbúrák, acélárúk, csőbútorok stb.
FIGYELEM a saját üzemben készült F i g a r ó  szétnyílható hajszarítóbúra kizárólag csak saját üzletem
ben kapható. Telefoni, vagy levélbeni hívásra készséggel megyek a helyszínére és szolgálok szaktanács
csal, üzletberendezésének modernné átalakítására azonnal szolgálok árajánlattal is.

/  * / I  a fodrászati és kozmetikai cikk szaküzlete VII., Rákóczi-út 64. sz. alatt
C il i id  az udvarban található, — a Magyar Divatcsarnok oldalán és közelében.

Telefon: 138— 906. Kérje mindenkor üzletemben Á n g y á n  személyes kiszolgálását.

7-ódládJi utak fáyeiem,!
a fodrászkellék szakmában a legrégibb szakember

H O R V Á T H  A L B E R T
fodrász kellékek szaküzlete Bpest, Vili., József-körút 9. (udvarban) Tel: 1-340-53.

foduljon ön is bizalommal a céghez, a legjobbat, árban a legolcsóbbat adja.
Újdonság O. A. G. olaj szóró fém pumpával cserélhető, üveggel 3 évi jótállásai ára 10 
pengő, Csillag Dauer gép, az összes motoros búrák és szárító gépek raktáron HŐBE 

gépek 1/10. 1/4. 0.3.5./3.5.7 vágásra.



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

A T O R N Á D Ó  és J U N IO R  egybeépített b u rá k  
szen zációsan  gyorsan  száríta n ak  az  eddigi s zá rító k 
kal szem ben . E lsősorban  fe le  idő alatt, m áso d so rb an  
fe le  a villany haszná la ta  is.

A h a jszárító  b u rá k  8 havi rész le tfize tésre  is 
kap hatók . A zonkívü l „G E M 1“ állványos ta rtó so n d o - 
lá ló  g ép ek  e lsőrend ű  kivitelben.

Vezérképviselet:

Geschei t  Mihály
Budapest, Erzsébet körút 27 sz.

A leggazdaságosabb hajfesték a kettős adagolása D  A  D k  amerikai
Kapható Dudásnál. Ára 2 P. 50 fillér. ”  hajfesték

^ t

j  i

kereskedését!
Szolid áraim ról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő konditiót 
nyújtom. Nagy raktáram at kibővítettem az összes fodrászat! felszerelésekkel, u. m. tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok 
hajszárító burák, asztali felszerelések. Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajm unka szer
számok, hajnetzek, hajlekötök, Illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes, vagy levélbeni megrendelé

sek a legpontosabban eszközöltetnek.

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

közkívánatra Magyarország nagyobb városaiban is lerakatot létesítettem 
Ugyanekkor számolok a fodrász iparosság rossz gazdasági helyzetével, mivel tudom, hogy vendégeik olcsón és jól akarják  
festetni hajukat. Ezen kívánságot a festék árak olcsóbbá tételével iparkodom keresztülvinni, úgy, hogy forgalom ba hozok olyan 
adagolásé Illetve csomagolású ,,PAPOR“ festéket, jó minőségével biztosítom. Várom n. b. renedléseit.

Nagy doboz, egész haj festésére P 2.50
Színskála darabja P 1.50

Keresse fel rendeléseivel m inél e lőbb cégem et és kisérje figyelem m el h irdetéseim et.
Ezen szaklap e lő fizető inek készpénzvásárlásnál 3 százalék  engedm ényt nyujtokl
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