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Az UNIVERSAL LUXUS dauergép minden eddigit felülmúlt a 
modern technika legtökéletesebb dauergépe. 110 és 220 áram
körre egyaránt használható. Kevés fogyasztás, egyszerű kezelés, 
tökéletes eredmény.

Az UNIVERSAL-LUXUS dauergép ára
12 alátét garnitúrával, teljesen felszerelve, időjelző készülékkel, 
fél liter dauervíz, spitzolajjal

95*— pengő.
Részletfizetésnél 10 70 felárat számítunk hozzá. Ne vegyen dauergépet, előbb 
győződjön meg az UNIVERSAL-LUXUS DAUERGÉP teljesítményéről.

Egyedárusító:

Henne Flórái Egyptien
Budapest, Mozsár-utca 10. Telefon : 32-60-50.



D U R A l I NJön ! * *  U  u  n  M  L  I  n  Jön!
á KEMÉNY-féle hajfesték 16 színben, csak fodrászok részére készül.

„ G U R U S A  N"  j ö n i
a kész folyékony, g y o r s a n  s z á r a d ó ,  lepedékmentes hajrögzítő.

Uj minőség ! A z 1938-as évi Uj minőség !

C U R U M G  .. E R P O
h a j r ö g z í t ő

a réginél még jobb, kiadósabb és nem veszti színét.
n  »  r  1 i n  a  a legjobb tartóshullámvíz, a haj tövétől végéig egyformán 

a  i 1 1 11 &  hullámosít Literje: P. 5.—

E x t r a f o r m  tartós hullámvíz erősen göndörít. Literje : P. 2.50

A  P t T l P t l V - f p l P  tartós hullámgép egy egész életre szóló munkatárs,
C üzemi telep; K e m é n y  J ó z s e f  Baja. Vezérképviselő:

Szász Dezső Budapest, Vili., Bérkocsis utca 18. szám.

Főraktárak: Dudás Sándor Szeged, Eichorn Géza Pécs, 
Sarkady Dezső Debrecen, Lancsarics Vendel Szombathely.

A lelkiismeretes fodrász beretválás előtt beretváját

L Y S O F O R M M A L  fertőtleníti

fodrászcikkek kereskedése
Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem, hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő kon- 
ditlót nyújtom. Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel ú. m. tartós ondoláló gépek, hajmosó 
lavórok, hajszárító búrák, asztali felszerelések, Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, haj
munka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, illatszerek, piperecikkek a legnagyobb választékban. Személyes, vagy levélbenl

megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

„PABOR“ amerikai hajfestékemet
több államba 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 
festeni hajukat. Ezen kívánságot a festékárak olcsóbbá tételével iparkodom keresztülvinni, úgy, hogy forgalomba hozok 

olyan adagolásé illetve csomagolású ,,PABOR“ festéket, jó minőségével biztosítom. Várom n. b. rendeléseit.

Nagy doboz egész haj festésére P. 2.50. Színskála darabja P. 1 50
Keresse te! rendeléseivel minél előbb cégemet és kisérje figyelemmel hirdetéseimet. Ezen szaklap előfizetőinek készpénz

vásárlásnál 3 százalék engedményt nyújtok.



Nyílt levél Nagyméltóságú Bornemisza Géza iparügyi miniszter úrhoz
Kegyelmes Uram!
Mint a magyarországi vidéki fodrászok 33 éves 

önálló üzlettel rendelkező tagja, nemkülönben a miskolci 
Kamara Kerületi Ipok tagja azzal az alázatos kérelem
mel fordult Nagyméltóságodhoz, miszerint kegyesked
jék a fodrász iparban tervbevett 8 órás munkaidő be
vezetését a fodrászipar jelen súlyos körülményeinek 
tekintetbe vétele mellett felfüggeszteni.

A  súlyos körülmények abból adódnak, hogy a 
nyílt üzlettel rendelkező fodrász kartársaim kénytelenek 
életnívójukat a legszükségesebbekre redukálni, mert a 
kontárok nagyszámú serege napról-napra több és több 
vendéget von el a nyilt üzlettel biró fodrászoktól. V i
szont ezen nagyszámú kontárokkal szemben lehetetlen 
védekezni mindaddig, míg megfelelő törvényes intézke
dés nem történik működésük megakadályozására.

Kegyelmes Uram! Arról bizonyára méltóztatik tudni, 
hogy a házaló kontár, közterheket nem fizet. Mivel ki
bújik mindenféle közteher viselése alól, olcsón tud dol
gozni. Evvel az olcsó árral, mi, a közterhek alatt ros
kadozó fodrászok versenyezni nem tudunk. Nem marad 
más hátra ebből kifolyólag, mint a teljes tönkremenés. 
Ilyen körülmények között itten a vidéken, ahol nincs 
idegenforgalom, lehetetlen 8 órás munkaidőt tartani a 
fodrász iparban. Tovább megyek Kegyelmes Uram ! 
Reá kell mutatnom még arra is, hogy itten Miskolcon 
az illetékes hatóságok az utóbbi időben több olyan 
iparigazolványt adtak ki, melynek értelmében a fodrász 
üzlethelyiség nélkül gyakorolhatja az ipart, vagyis rövi
den mondva : házaló ipart nyert. Lehet-e nekünk ezek
kel egységes árszabályt megtartani ? Nem lehet, mert 
ezek nem tartoznak semmiféle kapcsolatban sem a nyilt 
üzlettel rendelkező fodrászok közé. Lehet-e ezekkel kö
telező 8 órai munkaidőt megtartani? Nem, mert ezek 
rendszerint reggel 6 órától este 10 — 11 óráig szaladnak, 
a többi, a törvény tiszteletben tartó és becsületesen dol
gozó, nemkülönben állampolgári kötelességüket lelkiis
meretesen teljesítő fodrászokkal szemben. Revíziót kell 
előbb itten vidéken az iparügyi hatóságoknak elrendelni! 
De ez csak akkor fog bekövetkezni, ha ezt az iparosok 
jóakarója a Kegyelmes Úr rendeletében elrendelni mél
tóztatik. A kontár kérdésben pedig oly törvényes intéz
kedést méltóztassék elrendelni, amellyel a kontárral 
együtt a vele dolgoztatókat a legszigorúbban megbün
tetik. —  Kegyelmes Uram ! M íg ezek a legsürgősebb 
intézkedések a vidéki tönkrement fodrász ipar érdeké
ben megtéve nincsenek, addig itten vidéken a 8 órai 
munkaidőre vonatkozó rendelettervezetet felfüggeszteni 
méltóztassék. Azon jóleső reményben, hogy kérésem, 
melyet kb. 7000— 8000 vidéken lakó fodrász kartár
sam nevében és azok megbízásából ezúton a vidéki 
fodrászok szaklapján keresztül juttatok el Nagyméltó
ságodhoz, mint a magyar kézmüiparosság jóakaró
jához, b ízva ügyünknek jóakaratú pártfogójában, mint 
azt az elmúlt évben a Nagykanizsán megtartott Ipok 
évi közgyűlésén volt szerencsém tapasztalhatni.

Maradok alázatos tisztelettel :
Kerekes fózsef 

fodrász mester, Ipok tag.

Anarchia a vidéki fodrásziparban
Közérdekűnek véljük az alanti levél leközlését, 

mert ezen levél, bár a többi hasonló tartalmú levelek 
között a legegyszerűbb stílusban lett megszerkesztve, 
de mégis a legtökéletesebben tükrözi vissza a mai fod
rász iparnak helyzetét az árrombolási törvények mellett.

Tisztelt Kartársaim! A szegedi fodrász szakosztály 
rendkívüli kiadású röplapjára, melynek e lm e: „8-órás 
munkaidő ja fodrásziparban" véleményünk a követ

kező: Nekünk sárréti fodrászoknak elegünk van
már mindenféle jogszabályból. A mi fodrásziparunk fe
lett nemsokára csak búcsúztatót kell szerkeszteni. Az 
iparügyi minisztérium felállításával felragyogott szívünk
ben egy kis remény . . .  új érával, új időket vártunk. 
Megalakultak a Járási Ipartestületek. Legtöbb szakma 
vidéken is megalakította a járási szakosztályokat, hozzá
fogtak a szervező és tisztogató munkához.

A mi fodrász szakosztályunk is ezen az alapon leg
először is egy minimális kiszolgálási árat dolgozott ki, 
amit a szaktársak többsége elfogadott, mert már dögletes 
volt a helyzet ezen a téren, bíztunk az idevonatkozó 
törvényben és rendeletben. De sajnos reményünk virá
gát hamar elverte a csalódás jégverése.

Alig hatheti egységes tarifa után az olcsó árakon 
fogamzott üzletekből kivált az a szaktárs, aki 4— 5 éven 
át fél áron dolgozott. 6 heti tapasztalata az volt, hogy ő 
egyenlő fegyverekkel elvérzik, a harcot nem bírta. Egy 
reggel arra ébredi ünk, hogy teleszórta a falut röplap
pal, amit így ajánl a közönségnek: Visszatértem a régi 
elvemhez, kis haszon, nagy fo rga lom ! El lehet képzelni 
milyen vegyes érzelmeket váltott ki a szaktársakból ez 
az eset. De nagynehezen mi vezetők fékeztük és biztat
tuk a szaktársakat, hogy türelem, el fog juk  tiporni a 
törvény erejével, mivel árszabályunkat aláírta a járási 
ipartestület és a főszolgabíró úr, futkostunk egyik fórum 
tól a másikhoz, de sehol jogorvoslatot nem kaptunk. 
Végtére feljelentettük az ipartestületnél, itt is találtak 
rá újabb, formulát hogy összeegyeztető gyűlést 
hívjunk össze, vagy új árszabályt csináljunk. Végül el 
akartuk fogadni az árromboló kollégánk árszabályát, 
csakhogy legyen rend, de ő ebbe se ment bele. 
Ö nem hajlandó egységes áron dolgozni, inkább lemegy 
2 fillérig. Ilyen előzmények után harmadik feljelentési 
adtunk be ellene az ipartestületen amit végtére elküld
ték a Szegedi Iparkamarához. Szaktársunk erre újabb 
röplapot nyomatott amelyben még radikálisabb hangon 
tudatja a közönséggel, hogy a saját árszabályát is újból 
lekonkurálja. A röplap címe ez: Ellensége Ön pénzének? 
Ezt széjjelhordta járásunk négy nagy községében, hogy 
felrobbantsa a szabályt, de csak egy falut sikerült meg
torpedózni, de ezt el is végezte alaposan, mert mé
lyebbre süllyedtek, mint voltak. Még 3 községben tar
tottuk az árat 1— 2 szaktárs kivételével, de hónapok 
teltek el, a szaktársak tűkön ültek, hogy soká jön már 
a válasz Szegedről, nem bírják soká, legkivált a nőiben 
mert itt legnagyobb a harc, falun kevés a női munka 
és ez is megoszlik, legkivált a dauert majdnem ingyen 
csinálják, annyi sem marad rajta, mint egy vas, vagy 
vízondolálason. Ilyen drepresszióban vártuk a választ, 
ami a napokban megjött, amely ránk katasztrójális . . . 
visszaküldte a kamara az iratokat, hogy nem szabá
lyos és kioktatja egy 800 tagot számláló ipartestület 
jegyzőjét, hogy készítse el újból.

Sajnos erre már nincs erőnk. Ezt meg tudták a 
szaktársak hogy léket kapott a feljelentésük, kitört a 
fejetlenség mint egy süllyedő hajón, nincs tovább par
don, gázolja egymást. Nincs tovább hitele semmiféle jo g 
szabálynak, teljesen tehetetlenek vagyunk vezetők. Hol 
van a szakosztálynak annyi 10 pengője feljelentésre, 
mint ahány árromboló van. Van falu ahol 8— 10 is van, 
a járási ipartestülettől támogatást nem remélhetünk, még 
erkölcsivel is fukar, nem is állnak hivatásuk magasla
tán az ilyen vegyes testületek.

Példa rá Miskolc, ahol hivatásos jegyző lehet és 
még el is gáncsolja a szakosztály fáradságos munkáját 
amit jegyzőnk ir, azt a kijelentést tette, hogy elege van, 
ha egy borbélyt lát, meg is bukott itt már minden jo g 
szabály, mi nem is félünk a 8 órás jogszabálytól pre 
cedens van erre már itt más szakmáknál, de erről jobb 
nem beszélni.



VIDÉKI ŰRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

Tisztelt Szerkesztő szaktársam 1 Cikkem tegye 
közé a lapban ha helye lesz, hátha okul belőle valaki, 
hogy nincs rendjén még mindig valami a kisipar véde
lem fegyvertárában. Továbbá tudatom, hogy a Vidéki 
Fodrászok Szaklapját mindég ajánljuk a szaktársaknak, 
hogy fizessenek elő, mi vezetők minden fodrászlapot 
járatunk, egyik egyiket, másik másikat és kicseréljük, 
hogy tájékozva legyünk a fodrásziparos mozgalomról. 
Gratulálok Önnek a szegedi laphoz, meri az nívósabb 
mint a fővárosi.

Szeghalom, 1938. január 3. Masfí Sándor
szakosztályi jegyző.

* #
*

A fentiekhez hasonló hozzánk beérkezett levelek 
átvétele után a szegedi kamaránál utána néztünk az 
ügyiratoknak, amelyekből világosan kitűnik az, hogy a 
fodrász szakosztályok, illetve az ipartestületek jegyzői 
nem a legpontosabban járnak el a törvény utasításai 
szerint és olyan alaki hibákkal terjesztik fel a kamará
nak a Feljelentést, hogy azoknak hivatalos tárgyalását 
tehetetlenné teszik. A szegedi Kamara kimutatásai sze
rint minden ipartestületnek megküldötlék kellő időben 
a helyes eljárási utasítást, tehát a kamaránkat nem lehet 
mulasztással vádolni.

Hasonlóképpen a fentiek értelmében felkerestük 
Lenhardt József fodrászmestert, a szegedi fodrászipari 
szakosztály fegyelmi bizottságának elnökét, ki ezekben 
az ügyekben elég gyakorlatot szerzett, míg a szegedi 
kontárok között lévő árrombolókat is a törvény keretébe 
terelgette.

Lenhardt József felvilágosító magyarázata a kö
vetkező :

Az 1936: VII. fc. 28. §-a rövid néhány mondat
ban világosan megmondja azt, hogy ki követ el árrom
bolást, míg az 1937. Vili, hó 13-án megjelent végre
hajtást utasílást úgy kell tekinteni, mint egy irányitó 
kijelölt utat, amelyen ha kezdetben még nehézkes is a 
járás, de ha az érdekelt iparosok vezetői egy kis figyel
met és fáradságot nem sajnálnak tenni ezen ügyek elin
tézésénél, akkor a törvény nagy segítséget nyújt az 
érdekeltek egyetemességének javára.

Azon kérdésre, hogy ki követ el árrombolást, azt 
a törvényből is láthatjuk, de a gyakorlat még világo
sabban megmutatja.

Árrombolást követ el mindenki, ki a szomszédai
nál, illetve a szakosztályok által megállapított legala
csonyabb árnál alul dolgozik, illetve bebizonyíthatóan 
a szomszédait arra kényszeríti, hogy a megszabod, illetve 
a létfenntartáshoz szükséges árait leszállítsa, csupán 
azért, mert az árromboló alacsony árainál fogva veszé
lyezteli üzleti forgalmát és ezáltal létfenntartását is.

Példa rá a fenti szeghalmi eset, melyből világo
san kitűnik a nevezett árrombolőnak a cselekedete.

Az ilyen esetben a kartársak közül egy vagy kettő 
panaszt tesz a szakosztályuknál, melyre a szakosztály 
vezetője gyűlést hív egybe; határozatképes idő kitűzése 
mellett megállapítják a panaszosoknak helytálló felje
lentését, határoznak felette. A határozatról jegyzőköny
vet vesznek fel és két példányban az ipartestülethez 
beadják, mint feljelentést. Az ipartestület felszólítja a 
feljelentettet az áriombolás megszüntetésére Ha az Ígé
retre hajlandó, akkor az ipartestületi jegyző előtt egy 
nyilatkozatot ír alá, melyet azután a leglelkiismereleseb- 
ben be is kell tartania, mert ha nem, akkor még súlyos
bítja az ellene emelt vádat. Ha az árromboló nem 
hagyná abba és tovább űzné káros cselekedeteit, akkor 
a szakosztály azonnal befizeti a 1® pengő tárgyalási 
költséget és az iparteslületi jegyző a törvény, illetve a 
rendelet értelme szer ini megküldi a kamarának a fel- 
jeleniést. A feljelentések megtörténtévei úgy a feljelen
tett, mint a feljelentő választanak egy-egy szakértő*, 
kik a kamarai választott bíróságnál mint szakértők 
szerepelnek. Az ilyen szeghalmi eseteknél kőnny.-n lehet 
ítéletet hozni, mely az árrombolót okvetlen elmarasz
talja és 100 P terjedelemig a legsúlyosabban megbün
teti. Ilyen elmarasztalások után a szakosztály vissza
kapja az előre befizetett 10 pengőjét.

Az ilyen eseteknél azonban nem szabad az Ügy 
iratait restanciába hagyni. Az illető testület tisztviselő
jével meg kell értetni, hogy az ügyirat a lehető leg
gyorsabban és legpontosabban legyen elintézve, mert 
annak késedelmes elintézése nagy károkat okozhat az 
érdekelt iparosoknak.

Ilyen szeghalmi esetekből —  amelyek még igen 
sok helyen megvannak —  kitűnik az ipartestületi jegy
zőnek a szakértelem nélküli hibás ügyiratkezelése, 
mely sajnos igen sok kárt von maga után az érdekelt 
iparosok rovására. A szeghalmi testület tagjai helyesen 
járnak el, ha az eljárást megindítanák ellene. Elvégre 
a törvényt nem azért alkotta meg a magas kormány, 
hogy az sorokban lefektetve a polcon heverjen, hanem 
azért, hogy az végre is legyen hajtva, úgy ahogyan azt 
a polgári rend megkívánja.

Tisztelt fodrásziparos társaim ! A fent leközölt 
levél visszatükrözi az egész fodrásziparosság helyzetét, 
tehát jó lesz, ha egy kicsit jobban törődünk a sorsunk
kal, mert ha az utóbbi években nyert mestervizsga és 
árromboló rendeletet nem használjuk ki, akkor iparunk 
felett igen rövid időn belül a lélekharangot fogják 
meghúzni. A búcsúszó pedig ekkor csak annyiból állhat; 
„Isten veletek szakmai fodrászok, magunk voltunk a 
sírásók."

Felhívás az összes Magyarországon lévő szakosztályi elnök urakhoz!
Harmadik évi működésünk alatt bebizonyosodott az, hogy a vidéki fodrászoknak helyes 

és értéket jelentő a szervezése. Erre elhatározta szerkesztőségünk, hogy az ősidőktől nap
jainkig, illetve a jelen divatról filmen vetített képekkel és megfelelő magyarázatokkal több száz 
frizura, történelmi alakokkal bemutatásokat eszközöl. Bemutatások fognak történni minden vá
rosban és nagy községben, melyeknek megszemlélése lapunk előfizetőinek díjtalan lesz. Ezen 
kultűrmmka tetemes költséget igényel, amiért is arra kérjük a szakosztályi elnököket, hassanak 
oda, hogy lehetőleg minden kartárs fizessen elő a lapra.

A közeljövőben megkezdjük a helyes tartós ondolátásról, a hajszőkítésről és a haj fes
tésekről is —  képekkel illusztrálva —  szakcikkeink közlését, mely szakcikkek elősegítik majd a 
fodrásziparosok nagy részét, az egységes értelmű szakmunkákra.

Terveink keresztülviteléhez több ezer pengőre van szükség, tehát, hogy elgondolásaink 
minél értékesebbek legyenek s mennél eredményesebb hatást szolgálhassanak, azért minnél többen 
fizessenek elő s szenteljék filléreiket az eszme keresztülvitelére. Szerkesztőségünk soha egy 
fillért sem vesz fe l a befolyt pénzekből, tehát amit kartársaink befizetnek, az száz százalékban 
visszatérni.

Támogatásukat kérjük olyan szívesen, mint amilyen önzetlenül adjuk mi a munkáinkat.
( Qz>'rk )
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Válasz a „Túl sokan vagyunk, a 
tanoncfelvételt le kell állítani" 

című cikkre
A szegedi Katolikus Legényegylet szervezetében 

tömörült fodiászsegédek, az egyik legutóbb megtartott 
ankétjükön hozott határozatukról számoltak be lapunk 
január 15 ikí számában. A leközölt cikkben, a pontok
ban Foglaltak elméletben tárgyilagosak és 90 százalék
ban fenn is forognak. A sorokban említettekben látszik 
az, hogy tényleg olyan ifjú fodrásziparosok foglalkoz
nak a fodrásziparban megtörtént szomorú események
kel, akik szívükön viselik a fodrászipar érdekeit.

Én azt hiszem, sok munkatársam vette örömmel 
tudomásul azt, hogy végre a fodrász iparban lévő ifjú 
munkások között is akadnak már olyan egyének, kik 
nemcsak a munkakönyvben és a lánciskolában képze
lik el a fodrász iparral szembeni kötelességüket elvé
gezni, hanem ezeken túl is kiterjed a figyelmük, mely 
cselekede-ük (ha kevés tapasztalatokkal is bírnak) nem 
lebecsülni való törekvésről tesznek tanúbizonyságot az 
iparunkkal szemben.

Mi munkaadók sokban igazat adunk az érdemes 
intenciónál egy-két pontban foglaltakon kívül. A bizo
nyos egy-két ponthoz viszont olyan elengedhetetlen pót
lást kívánunk oda illeszteni az ifjúság memorandumá
ban, amely épen az ankétozó ifjúságot állítja a dubióz 
rubrikába a munkaadók és a fodrásziparral szemben.

Mi, sz kmánkat értő és szerető mesterek azt ál
lítjuk, hogy nem is vagyunk sokan, hiszen az emberi
ségnek még nagyon kicsi százalékát tudtuk kiszolgálás 
végett meghódítani. Aki nem hiszi, az tágra nyitott sze
ri ekkei nézze meg az utcákon sétáló embereket és azon
nal látni fogja azt, hogy bizony igen kicsi, számba nem 
jöhető százaléka jár csak igazi szakmunkával.

No de ne legyünk olyan magas színvonalon, ezt 
még elengedhetjük, azonban rováskép már mégis csak 
niegemlnhetjük azt, hogy állandóan keresünk szakmun
kásokat, de nem kapunk, ha kapunk is csak úgy, hogy 
nagyobb fizetésekért elcsaljuk egyikünktöl-másikunktól. 
Ebből származnak azután azok a fizetési aránytalan
ságok, hogy amíg az egyiknek 3 pengőt se szívesen 
fizetnek hetenként, addig a heti 20 P-ért dolgozó szak
munkást a konkurencia 25 pengőért csalja el, mely ese
tekből viszont örök harag származik.

Tehát nem vagyunk túl sokan. Sokan vannak 
a szakavatatlan fodrászok, de szakmunkásból ál
landó hiány van.

A tanoncfelvételt te kell állítani, ezt mi is akcep
táljuk, hiszen ma mi hasznot tud hozni a tanuló egy 
üzletnek? Röviden mondva semmit, mert a látszólagos 
haszon nem éri meg az oktatással felmerülő fáradt
sági dijat. Tehát itt is dubióz áll fenn.

De mi mesterek némi hozzáfüzéssel elfogadjuk az 
ifjúság indítványát, már csak azért is, nehogy azt mond
hassák rólunk, hogy konzervaíívek vagyunk. Tanulót 
nem veszünk fel, a meglévő ifjúságot pedig tökéletes 
szakmunkásokká képezzük ki.

Mielőit azonban a lehetetlent elkövetnénk, a ta
nulófelvételt csak abban az esetben szüntetjük be, ha 
az ifjú munkások minket mestereket megkímélnek az 
üzlet és a saját maguk által szétdobált szerszámok ta
karásától. Az eddigi gyakorlat ugyanis tanuló hiányá
ban azt mutatja, hogy a mesternek, vagy a mesterné 
asszonynak kell az üzletet takarítani. A segéd urak 
nagyrésze olyan, hogy vagy karbatett kézzel tétlenül 
áll, vagy cigaretta füstben újságolvasásba merül úgy, 
hogy nem veszi észre azt, hogy egy főnök vagy főnök- 
nő sem alábbvaló, mint ő maga, a segéd úr — kik nagy 
részének csak úgy van keresete, ha a kényesebb mun
kákat illetve vendégeket a főnök szolgálja ki. —  Tehát

dolgozni nem tud, csak követelni és a tánciskolában 
illetve a lányok körében az előkelőt adni.

Az ifjúságnak ajánljuk még azt is, hogy mielőtt 
még máshol keresnék a hibákat, vegyék figyelembe ok
vetlen azt, hogy az a bizonyos dubióz, ami fenn áll 
részükről az iparral szemben, lehet- e abból valamit még 
behajtani, Ha igen akkor elsősorban a fiúknak ne csak 
2 százaléka tanulja meg a hölgyfodrászafot, hanem a 
fordított 98 százaléka is.

Az új fodrász ipar korszakában nem lehet azt 
megengedni, hogy a nők által legyen űzve és uccára 
kivive a fodrászat. Egy önálló nívót tartó ipart csak ko
moly és szakképzett férfi tudhat elöbbrevinni, Tehát 
ifjú fodrász iparosok férfiasán fö! a fejjel és tanulni, 
mert csak sok tanulással lehet jóvá írni azokat a köve
teléseket, melyek az alábbi pontokban foglaltatnak össze,

1. A nőkre bíztuk a hölgyfodrászatot.
2. A mestertanfolyamok szünetelnek, mert az if

júság nem akar tanulni!
3. Az ingyenes oktatások alkalmával kik hiányoz

nak? Mindig az ifjú munkások.
4. Szakmai összejövetelek miért változnak át si- 

raiomházhoz hasonlóvá? Mert az ifjúságot ilyesmi nem 
érdekli.

5. A gazdasági gyűlések miért agonizálnak ? Mert 
az ifjúságot ilyen kérdések szintén nem érdeklik.

6. Miért fizet elő minden ötszáz segéd közül csak 
egy a szaklapra ? Mert szakkérdések nem kellenek az 
ifjúságnak.

7. A munkabéreknél miért nem kell a százalék
rendszer? Mert az ifjúság nem bízik a saját termelése 
szerinti munka sikerében és a ceruzával való számo
lástól borsódzik a háta stb. stb.

Kedves ifjúság t Örömmel vesszük minden néven 
nevezendő szakmai kérdés feszegetését, ígérjük, is hogy 
segítségükre leszünk, de mindenesetre előbb a fenti dió
héjban foglalt követelményeknek kell az egyenleg rova
tában kielégítést nyerni.

A szegedi fodrászipari szakosztály állás- 
foglalásának a nyolc órai munkaidő be

vezetése tárgyából (részlet)
A vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapja rendkívüli 

kiadásban közölte a magyarországi összes szakosztályok
kal ; azonban ha lenne mégis egy szakosztály, mely 
erről tudomást nem szerezhetett volna, úgy az vegye 
figyelembe az alant közölt pontokat és tevékenykedé- 
süket azok értelmében fejtsék ki.

1. A fodrászipar munkaidejére vonatkozó rendelet- 
tervezet végrehajtása függesztessék fel mindazon ideig, 
míg a következő pontokban vázolt sérelmeink érdemleges 
elintézést nem nyernek.

2. Házalóktól vonassák be successive az iparen
gedély, új ilyeneknek ki ne adassék, csak nyílt üzlettel 
rendelkezőknek.

3. A kon (ár-kérdésben olyan törvény hozassák, 
mely úgy a kontárt, mint a vele dolgoztatókai egyaránt 
a legszigorúbban bünteti.

4. Tanulót csak az a fodrásziparos tarthasson, 
aki az 1922. évi törvény értelmében olyan nyílt üzlet
tel rendelkezik, amelyben mindazon szerszámok rendel
kezésére állnak, melyekkel a korral haladó ipari szak- 
képzettséget a tanulójának nyújtani tudja.

5. A mestervizsga törvény szigorú betartása és a 
mestervizsgáztató bizottsági tagoknak a rájuk ruházott 
hatósági jogaik függetlenítése a hatósági beavatkozá
soktól.

6. A gilette penge gyártásúnál és terjesztésénél 
olyan mérvű adóztatás bevezetése, melynek következté
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ben a giletfe olyan árban kerüljön a fogyasztó közön
séghez, mely egyenlő legyen a fodrász kézmüiparos 
munkájának árával.

7. A jelenleg fennálló törvények és rendelkezések, 
ha kell karhatalmiig való kötelező betarlása nemcsak 
a nyílt üzlettel rendelkezőkre, hanem a házalókra nézve 
is, kik minden akadály nélkül vasárnap délután, hétfőn 
délelőtt és a köznapok bármelyik időszakában dolgoz
hattak anélkül, hogy a törvényt tiszteletben tartották 
volna és foglalkozásukban a törvény megakadályozta 
volna.

8, A fenti javaslat figyelembe vétele után a kultu
rális törvényeket csak azon esetben és időben kívánjuk 
a fodrásziparra is kiterjeszteni, amikor már a fentiek
ben közöltek törvényesen és kielégítően rendet teremte
nek, illetve a fodrászipart űzők ennek következtében 
olyan jólétben lesznek, hogy a kulturális rendelkezések
nek minden tekintetben eleget tudnak tenni.

A szerkesztőségünkhöz több ilyen értelmű beérke
zett állásfoglalások közül az alant közölt gyulai szak
osztálynak állásfoglalását adjuk közre.

Tekintetes
Kereskedelmi és Iparkamara

Szeged.
Hivatkozással a tek. cím 669/1937. számú gyulai 

Ipartestülethez küldött megkeresésére az alábbiakban 
terjesszük elő határozatainkat az 1937. XXL te. 3 —5. 
§-ban foglaltakra.

A fodrásziparban az eddigi munkaidő meghagyá
sára feltétlenül szükség van és az esetleges további 
munkaidő korlátozása a fodrásziparosoknak teljes tönkre- 
menését vonná maga után.

A fodrásziparban semmi körülmények között nem 
lehet a 8 órai munkaidőt bevezetni már csak annál is 
inkább, mert más iparágak gazdasági és kereskedelembe 
bevezetett 8 órai munkaidő miatt feltétlenül szükséges 
úgy közérdekből, mint a fodrásziparosság és munkásság 
megélhetése szempontjából, hogy a munkaidő a fodrász
iparban előbb megkezdhessen és tovább tarthason azért, 
hogy azok, akiknek 8 órai munkaelfoglaltságuk van, 
módjuk legyen a fodrásziparost igénybevenniök vagy 
a munkájuk megkezdése előtt vagy utána.

Úgyszintén a tisztviselőtársadalom szempontjából 
is a jelenlegi munkaidő meghagyása szükséges, mert ha 
nem állunk rendelkezésükre a vendégeinknek a szabad 
idejük alatt, szinte rákényszeritjük a zsilettet való ön
borotválkozásra, mely eddig is kiszámíthatatlan kenyér 
veszteséget okozott, úgy hogy a zsilettpengék elterjedése 
folytán a fodrászipar legalább 60— 70 százalékát vesz
tette el a vendégeinek és a további munkaidő korláto
zása egyenlő lenne iparunk teljes tönkremenésével.

Á jelenlegi gazdasági helyzet és a munkások meg
élhetési szempontjából sem kívánatos a munkaidő kor
látozása, mert ha az önálló iparosok keresete csökken, 
lég elsősorban a munkás elbocsátását vonja maga után. 
Ezek szerint arra kell törekedni, hogy mentöl több munka
alkalmat kell bizt ásítani az önálló iparosnak, hogy bizto
sítva legyen a munkások elhelyezése.

A munkásság szempontjából figyelembe kell venni, 
hogy a fodrásziparban országos viszonylatban véve is, 
kevés százaléka dolgozik átlag naponta 4 órát, mig na
gyobb százaléka 2 —3 órát dolgozik csak. Munkaidejük
nek a fodrász munkás többi részét pihenéssel tölti és 
így sokkai több előnyt élveznek, mint bármely más 
munkások, mert a többi munkások az egész munka
idejüket mukával töltik el, úgy hogy a munka megkez
désétől a munkaidő leteltéig semmi pihenésben nem 
részesülnek. Azonkívül a fodrászmunkás szinte társa a 
munkaadójának, mert ha dolgozik, vagy százalékot kap 
vagy külön borravalót és így a fizetésén kívül a külön 
díjazás szempontjából érdeke a munka elfoglaltsága.

Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy mi 
magán a vendégen végezzük el a munkát és figyelem
mel kell lennünk vendégeink rendelkezésére álló 
szabadidejére. Mi nem életszükségleti munkát vég
zünk vagy árulunk, amit meg kell vennie a közönség
nek akkor is, ha napi 1 óra alatt lehet beszerezni, sem 
pedig készárú eladással, ami kevesebb időt igényel és 
akkor folytathatja a vételt, amikor akarja, de ha mi 
hozzáfogunk a munkához, nem hagyhatjuk abba.

Az esetleges munkaidő korlátozása még több al
kalmat adna tisztességtelen versenyre. Úgyszintén a kon- 
társágot is még jobban elősegítené, mert az üzletből 
kizárt vendégeket maguk a segédek vállalnák el, úgy 
mint az Budapesten is volt annak idején, mikor a 
vasárnapi általános munkaszünetet elrendelték, maguk 
a segédek a munkaadók tudta nélkül vállalták el a ki
zárt vendégeket, természetesen magasabb árért számítva 
azt, hogy munkaszünet alatt végezték el a munkát. A 
közönség sokalva a borotválásért fizetett összeget és a 
bizonytalanságot arra nézve, hogy éppen ünnepnap, ami
kor a legfontosabb a borotválás, esetleg még nem is 
lesz megborotválva, áttértek a zsilettel való önborotvál- 
kozásra és így sok munkaadó kénytelen volt munkásait 
elbocsájtani,

A jelenlegi munkaidő meghagyásával kapcsolatban 
is sürgős és nagyobb fokú ellenőrzés szükséges a nyílt 
üzlettel nem rendelkező önálló fodrászok munkaidejük 
ellenőrzésére. Míg a nyílt üzlettel rendelkezők csak a 
rendeletnek megfelelő munkaidő alatt dolgozhatnak, ad
dig a házalók bármely időben, még vasárnap és ün
nepnap délután is házalnak és ezen ténykedésükkel és 
törvénybe ütköző eljárásukkal tisztességtelen versenyt 
támasztanak az üzlettel rendelkezőkkel szemben, úgy 
hogy az általános rossz gazdasági, zsileftpengék elter
jedésével szemben még ezek ellen is védekezni kény
telen az üzlettel rendelkező iparos. Az ilyen iparos köz
terhek viselése alól is kibújnak, mert nem hajthatók 
végre.

Bátorkodunk röviden ismételve kérni a jelenlegi 
munkaidő meghagyását a fenti indokok alapján, mely 
úgy a közönség érdekeit, mint a munkaadó és mun
kások érdekeit szolgálja.

Gyula, 1938. január 31.
Halmai Gyula vitéz Szilágyi Károly

jegyző. szakoszt. elnök.

ALBUS
m arkát használ minden fodrász,
aki nem veszélyezteti üzletének 
jó hírnevét silány minőségű, 
olcsó borotvaszappannal.

A háromszögű ALBUS védjegy minőséget jelent!

Az összes Dankovszky gyárlmányok 
az évtizedek óta jól bevált minőségben

készülnek.
Negrin hajfesték öl színárnyalatban, tökéletes 
színek, egyszerű kezelés, veszélytelen használat. 
Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, 
őröm vele dolgozni.
Kérje fodrászcikk kereskedőjétől í

Parfuttiiere I c Rosier - Bpcst. VIII. Mária utca 19.
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A Z  ÉN ISKOLÁM
VI, Közlemény.

A mai számunkban a legnehezebb frizurát ismer
tetjük. Ez az úgynevezett pitkó Frizura, melynek ineg- 
ondolálása nagy szakértelmet kíván. Sajnos a mai fia
tal generáció nagyrésze nem fektet elég nagy súlyt arra, 
hogy a szakmát tökéletesen elsajátítsa.

Ez az oka annak, hogy ezzel a frizura formával 
nincsenek teljesen tisztában sokan a coítégák köztit, 
melyhez hozzájáiul az is, hogy a hölgyek az utóbbi 
időben szívesebben viselik a választékos frizurákat.

Kedves olvasóinknak módot adunk arra, hogy 
ezeket a hiányokat minél előbb tökéletesen kipótolják.

Alábbi soraimban egy pár fogást ismertetek, me
lyekkel remélem nagyon meg tudom könnyíteni a patkó 
ondolálását. Mint minden frizuránál, de különösen ennél 
nagyon fontos, hogy csak az ondoláló vas hegyével 
dolgozzunk. Ez az egyik főszabály. A másik szabály, 
hogy eleinte nagyon langyos vassal kell dolgozni, külön
ben nem kapunk szép formát.

Az első ábrán látható a frizurának vonallal meg
rajzolt formája és e hullámok iránya.

a második ábrán látható az ondolálás elkezdése 
nagyon langyos vassal,

a harmadik és negyedik ábrán van feltüntetve, 
hogy milyen nagy szerepet játszik a helyes beosztás 
ennél a formánál.

Mint a képen is látható, nagyon fontos, hogy az 
első két vezérhullám egy magasságban legyen, külön
ben az egész frizura egyenlőtlen (asszimetrikus) lesz.

A további eljárás azután teljesen megegyezik a 
már eddig tanultakkal, megjegyzendő, hogy az ondolá- 
lásnál nem szabad sok hajat egyszerre bevenni, külön
ben nem kapunk szép gömbölyű formát.

Az ötödik ábrán bemutatjuk a haj helyes felcsa- 
varását, (mely szintén nagyon fontos dolog), mert nem 
mindegy, hogy a hajat hogyan csavarjuk fel, hanem 
tartsuk be azt a szabályt, mely azt mondja: a haj fel- 
csavarása mindenkor a hullám irányának megfelelően 
történik.

Ezzel be is fejeztem a vasondolálást ismertető 
cikkemet, abban a reményben, hogy kedves kollégáim 
megszívlelték annak minden egyes sorát, hiszen más 
célom nincs is, mint az, hogy a gyakorlatban is meg- 
könnyítsem munkájukat.

Wittman Leó, Budapest 
Pessl cs. és kir. salonjábűl.

Legjobban

o n d o l á l h a t
Figaró

v a s a k k a l
darabja 4.— P.

K pható:

Dudásnál
S Z E G E D

„ K u n s t - o r

géppel ondolált 
hajat táplálja és 

göndöríti. 
Törékery hajnak 

visszaadja ru
galmasságát. 
Száraz hajra 

kenve fényesít. 
Vizes hajra 

kenve puliit.
Kapható:

Dudásnál
S z e g e d

1 liter 4 pengő

A hajmunka folytatása
A múlt számainkban a különféle hajmunkákat is

mertettük ; legutóbb ismertetve lett, képekkel illusztrálva 
a paróka méreteinek a tanulmánya és a montirozás. 
Most következik a haj beknipfelése, mely nem más, mint

a hajnak a becsomózása.
A íiaj csomózása igen egyszerű. Horogszerü késtíí 

kell csak hozzá, mely tűk 7 féle nagyságban léteznek, 
a hajszálak átfogó képessége szerint. Természetesen mi
nél finomabb munkát akarunk elvégezni, annál fino-
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No t ábra.

inabb, illetve vékonyabb tüt kell használnunk. A csomó- 
zási eljárás a következőképen történik. A  már felmon- 
tirozott anyagon átszúrjuk a tüt úgy, hogy egy fél
milliméter távolságban a beszúrástól számítva a tü vége 
kijöjjön. Ha ez megtörtént, akkor a tü végét annyira 
előre nyomjuk, hogy a görbe része kint álljon. Ha már 
ez is megvan, akkor, amint a No 1-es képen látható,

a bal kéz hüvelyk ujj közé 
foglalt két rét hajtott hajat a 
tfi horga elé helyezzük, majd 
azt a mennyiségű hajat, me
lyet a többiből kihúz, a ho
rogra akasztva 10— 20 millimé
ter távolságra kihúzzuk, s rajta 
a tűt felülről lefelé ölelve kö

rül fordítjuk és az anyagon áthúzzuk, miáltal egy hurok 
képződik. Ezen csomózást a természetes haj sűrűsége 
szerint a kellő befejezésig folytatjuk.

Van a csomózásnak egy másik fajtája is, mely a 
No 2-es ábrán lát
ható s amelyet tam- 
borirozásnak neve
zünk, s amelyet vá
lasztéknak szoktunk 
a parókába bele 
dolgozni. Ez is ép
pen olyan csomó
zás, mint a fenti, 
azzal a különbség
gel, hogy ennél a 
fafejre szorosan úgy
nevezett sorvezetőt 
szegezünk fel jól 
kifeszítve és a képen láthatóan még selyem szitát is 
helyezünk, melyet azonban csak a végén szegezünk le. 
Ezen keresztül, miként az ábrán látható, szúrjuk a tűt

a csomózás előtt s csak azután csomózzuk bele a hajat 
a sorvezető lyukjának egyik oldalába szálanként, majd 
a selymen keresztül húzzuk. Egy ilyen választékba 4-5 
ezer szál haj is kell, tehát a csomózás nemcsak nagy 
gyakorlatot, hanem kellő türelmet is igényel. —  Jövő 
számunkban „az én iskolám" cím alatti előadás soro
zatainkat folytatni fogjuk.

O l Y M P I A

No 2 ábra.

hajcsavarókkal nem csak felnőtteket lehetkiszolgál-
ni, hanem Bé- 
byket is. Az 
utóbb látunk 
úton-útfélem, 
hogy a kisleá
nyoknak is ép 
pen olyan fri
zurát készíte
nek, mint fel
nőtteknek. Az 
nem helyes, 

mert egész ki
veszik a gyer
mekes formá
jából őket. A 
képen látható 
frizurát kell ké
szíteni, melyet 
lehet ugyan 

egy egy kishul- 
lámokkal kom
binálni, de leg
helyesebbek ha 
felrolnizzuk a 

kis hajukat.

N s i . T i?Z .

OLYMPI A csavaró szenzációs találmány!
hajfelcsavarása egyszerű és gyorsan történik meg vele. A haj nem törik és ezáltal 
sima marad a rolni. A fő értéke azonban az, hogy a haj gyorsan megszárad. 
A haj felcsavarása a No 1 szerint történik : a hajat benedvesítjük és a No 4-es gép 
vassal tövig a hajat felcsavarjuk. A No 2-es ábrán látható alumínium csípő burkolatot 
rácsipjuk azután a No 4-esen látható rugót megnyomjuk, mely által a vas a hajat 
elengedi és minden akadály nélkül a vasat kihúzzuk.

A mai rolnis frizura divatokat ezen rolni készülékkel gyorsan és 
könnyű munkával elvégezhetjük.

OLYMPIA csavarók kaphatók :
Rottmann Ármin Budapest, Teréz körút 29. és 
Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos körút 19.

Olympia csavaró egy gép és 24 loknifogó 18 .- pengő. Több vétel esetén ár
engedmény. Vidéki utánvételes szállításoknál a csomagolást és a portót nem számítjuk fel.
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Á fodrászüzletek ellenőrző vizsgálata 
közegészségügyi szempontból

Irta: Dr, Hernádi Mihály m. kir. tiszti orvos, Debrecen.

, ii a A  debreceni fodrász és kozmetikus szakosztály 
felkérésére a nagy szambán megjelent szakosztályi ta
gok előtt a közelmúltban előadást tartottam mindazon 
közegészségügyi követelményekről, amelyekre ellenőrző 
vizsgálataink alkalmával különösképpen tekintettel va
gyunk.
■ L* K ajd^  vármegye és Debrecen sz. kir. város terü
letén Dr. Gartner István m. kir. tiszti főorvos a fodrá
szok reszere az alant egész terjedelemben közölt köz
egészségügyi felhívást, illetve utasítást bocsátott ki, az
zal a szándékkal, hogy a fodrász üzletek közegészség- 
ügyi nívóját emelje s az ellenőrző hatósági orvosok ré
szére is egységes eljárást biztosítson.

Ellenőrző vizsgálataink alkalmával nagy súlyt he
lyezünk a kiszolgáló személyzet egészségügyi állapo
tára. Egy nyílt tuberkulózisban szenvedő borbély-fodrász 
hosszú ideig fertőzheti vendégeit. De nem közömbös a 
vérbajban szenvedő kiszolgáló egyén sem embertársaira. 
Az üzlethelyiségek állandó tisztántartása, az eszközök 
kellő fertőtlenítése is elsőrendű érdeke a fodrászoknak. 
Az általános köztisztaság szempontjából beiktatott pon
tok, amely a környezet hygienejének emelésére valók, 
nemcsak a fodrászokra, hanem mindenkire nézve köte
lezők, azzal a külömbséggel, hogy városokban sokkal 
szigorúbb követelményeket támasztanak a különböző sza
bályrendeletek.

Az utasításnak egyik legfontosabb része az esz
közök fertőtlenítését, s a fertőtlenítőszer felhasználását 
tárgyalja. Ellenőrző vizsgálataink során e téren szomorú 
tapasztalataink vannak. Fertőtlenítő szerül legtöbb eset
ben néhány csepp Lysoform oldattal megzavarosított 
vizet, vagy kálium hypermangán oldattal festett folya
dékot találunk, sok esetben pedig semmit. Bár a Lyso
form nagyon jól bevált fertőtlenítőszer, de nem abban 
a töménységben, mint ahogy a fodrászüzletekben so
kan használják.

A fertőző bőr-haj és szakáll betegségek kétségte
lenül könnyen átvihetők egyik emberről a másikra, ha 
a kellő óvintézkedések nem tartatnak be. Sok esetben 
kerülik el az emberek az ilyen üzleteket, ami előbb- 
utóbb az üzlet teljes romlásához vezet.

Hosszú időn keresztül gondolkoztunk azon, hogy 
hatásos fertőtlenítőszert ajánlhassunk a fodrászok ré
szére. Elsősorban arra törekedtünk, hogy az ajánlott fer
tőtlenítőszer egyike legyen a ma ismert legjobb szerek 
közül. Figyelembe vettük az olcsóságát is, továbbá, 
hogy elkészítése, kezelése egyszerű legyen, de ne le
gyen mérgező.

Első pillanatban is a sebészeti, szülészeti és az 
általános orvosi gyakorlatban jól bevált, a Chinoin-gyár 
által forgalomba hozott neomagnolra gondoltunk. Ki
váló fertőtlenítő hatását évekkel ezelőtt kiváló orvos 
professorok és bakteriológusok megállapították, s évek 
óta széles körben használják is.

Tisztázatlan volt azonban a neomagnol oldat ha
tása a fodrász üzletekben használt eszközökre. Több 
mint egy hónapig tartó vizsgálatnak vetettük alá az 
eszközöket az egyetemi Közegészségtani Intézetben el
helyezett Országos Közegészségügyi Intézet debreceni 
Vizsgáló Állomásán Dr. Réthy Aladár egyetemi tanár
segéddel.

Megállapítottuk azt, hogy ha a fémből készült 
fodrász eszközöket naponta 20 —30-szor 2 - 3  percre 
tettük ki az egy ezrelékes neomagnol oldat hatásának

és utána azonnal szárazra töröltük, az eszközökön sem
mi elváltozást nem észleltünk. Ha a fémből készült esz
közöket több órán át tettük ki a fertőtlenítőszer hatá
sának, akkor azok oxydálódtak, felületükön szürkés fe- 
ketés foltok keletkeztek. A kések éle egyáltalán nem 
romlott, ha több ízben is, de csak néhány percre tettük 
ki a neomagnololdat hatásának. A nikkelezett, valamint 
a nem fémből készült eszközök, kefe, szaru-celluloid 
fésű, ecset, szivacs több napon keresztül tartva a neo- 
magnololdatban, semmiféle változást nem mutattak.

A neomagnol oldat fertőtlenítő hatása hosszú ideig 
tart, 3 - 4  naponkint való kicserélése azonban feltétlen 
indokolt, a fertőtlenítőszer olcsósága miatt nagyobb meg
terhelést nem jelent.

A neomagnol elkészítése egyszerű, kényelmes. Activ 
chlor tartalmánál fogva erélyes fertőtlenítőszer, az erő
sen mérgező sublimátnál is sokkal hatásosabb. Az üzlet 
forgalmához képest mindig frissen készíthető, tabletta 
alakban pedig készenlétben tartható. A neomagnol gyógy
szertárakban recept nélkül szerezhető be.

1538-1937. Db. t. fo.
Ezen utasítást az ellenőrző könyvecskében kell meg

őrizni és az ellenőrző közegeknek kívánatra fe l kell 
mutatni.

A közegészségügyi törvények és rende
letek védik mindenkinek az egészségét, 
ezek betartása a fodrászokra is szigorúan 

kötelező.
Ezért a m. kir. tiszti főorvos felh ívja u fodrászok 

figyelmét a következőkre ;
1. Az a fodrász, aki fertőző, vagy undortkeltő be

tegségben, vagy fertőző bőrbajban szenved, foglalkozá
sát mindaddig nem folytathatja, amíg betegségéből ki 
nem gyógyult.

2. Minden fodrászüzletben, illetve műhelyben a 
legnagyobb tisztaságnak kell uralkodni. Az üzlethelyiség 
más célra (gyümölcsárúsítás, főzés, mosás stb. céljaira 
és lakó-, illetve hálóhelyül) nem használható.

3. Az üzlethelyiség száraz, világos és jól szellőz
tethető legyen. A falakat világos színűre kell festeni, 
illetve meszelni, és mindenkor tisztán kell tartani.

4. Az üzlethelyiség padlózata jól összeillő fabur
kolatú, vagy résmentes (aszfalt, beton, műkő, linóleum 
stb.) legyen. A padlózatot naponta üzletnyitás előtt egy
idejű szellőztetéssel kapcsolatosan pormentes módon ala
posan fel kell tisztítani és napközben is mindig tisztán 
kell tartani.

5. A légy irtásáról minden lehető eszközzel gon
doskodni k e ll!

6. Az üzlethelyiségben megfelelő számú zomán
cozott, vízzel telt köpőcsésze helyezendő el, amelyeket 
naponta lúgos vízzel kell kitisztítani. Az üzletben feltűnő 
helyen „Padlóra köpni tilos" és „Kutyát behozni tilos" 
feliratú táblát kell kifüggeszteni.

7. A fodrász eszközeit tartozik állandóan használ
ható jó állapotban tartani. Fémből készült eszközeit 
használat előtt és után egy ezrelékes (1‘Voo-es) chloro- 
genium, illetve neomagnol oldattal kell letörölni. (Az 
l°/oo-es chlorogenium, illetve neomagnol oldatot úgy 
készítjük el, hogy egy darab egy grammos tablettát egy 
liter tiszta vízben, illetőleg íéltablettát félliter vízben ol
dunk fel. Ez az oldat hetenként kétszer frissen készí
tendő és mennyiségét az üzlet forgalmához kell szabni.
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A chlorogenium tabletta drogériákban és gyógyszertá
rakban, a neomagnol pedig csak gyógyszertárakban 
szerezhető be.)

8. A nem fémből készült eszközöket is (fésű, kefe, 
szappanozó-ecset, szivacs stb.) mindig tisztán kell tar
tani. A vendég kívánságára az eszközök használat előtt 
újból letisztítandók, illetve fertőtlenítendők.

9. A kéz és láb ápolásához használt fémeszkö
zöket használat előtt és után ugyancsak chlorogenium, 
illetve neomagnol oldattal kell letörölni. Az eszközöket 
tiszta üvegtálcában, vagy tiszta ruha között kell tartani.

10. Hengerkefe és közös bajúszkötő használata
tilos 1

11. Rizsporozó bojt alkalmazása tilos. Helyette fe
dett edényben tartott kis darabkákra vágott tiszta gya
potot kell használni, amelyet egyszeri használat után 
el kell dobni. Megengedett a tiszta arctörlőruhával való 
rizsporozás is.

12. A fejtámlákra selyempapírtömböt kell felsze
relni és minden vendég kiszolgálásakor a papirtömb 
egy lapját le kell szakítani. Tiszta kendő használata is 
megengedhető e célra.

13. Az üzlet forgalmának megfelelő számú kendő 
és törölköző, valamint hajnyíróköpeny száraz állapotban, 
tisztán, vasaltan tartandó készletben. Vasalás helyett prés 
használata tilos !

14. A fodrászok kizárólag fehér és állandóan tisz- 
tántartott munkakabátban és tiszta ruházatban szolgál
hatnak ki. A  fodrásznak fehér köpenyben tilos az utcára 
járkálni.

15. A fodrászok tartoznak kezüket, körmeiket min
dig tisztán tartani. A vendégek kiszolgálása előtt köte
lesek kezüket megmosni. Ezért a fodrászüzletben meg
felelő, csappal felszerelt folyóvizet szolgáltató mosóbe
rendezésről kell gondoskodni, amely a város vízve
zetékkel ellátott részein csak vízvezetéki rendszerű lehet, 
lefolyóval.

16. A hajhulladék és üzleti szemét részére köteles 
a tulajdonos bádoggal bélelt, jól záró fedéllel ellátott, 
megfelelő nagyságú ládáról gondoskodni. A hajhulladék 
és a szemét az üzletből naponta eltávolítandó.

17. A házaknál való borotválásoknál, nyírásoknál 
stb. használt eszközök elhelyezésére szolgáló táskák, 
vagy ládikák mindenkor jókarban és tökéletes tisztán 
tartandók.

18. Halottak nyírásához, borotválásához külön meg
jelölt eszközök tartandók, amelyek használat után a fent 
leírt módon alaposan fertőtlenítendők.

19. Kórházi fodrászok a kórház külön utasításai
hoz kötelesek alkalmazkodni.

20. A fodrásznak kutyát nyírni az üzletben tilos. 
Kutyák nyírása háznál külön és csak e célra használt 
eszközökkel végezhető.

21. Bőr-, haj- és szakállbeteg, vagy ilyen beteg
ségre gyanús vendégeket csak akkor szabad kiszolgálni, 
ha az illetőknek saját eszközeik, kendőik vannak. Ab
ban az esetben, ha a kiszolgálás az üzlet eszközeivel 
mégis megtörtént volna, a tulajdonos felelős azért, hogy 
aki a kiszolgálást teljesítette, kezét és a használt eszkö
zöket azonnal alaposan fertőtlenítse. A fehérnemű pe
dig csak forró lúgos vízben való mosás után használ
ható újra.

22. Vérzéscsillapító pálcika, valamint a timsókocka 
használat előtt és után vízzel leöblítendő és mindig 
tisztán tartandó.

23. Az üzlettulajdonos tartozik az alkalmazottak 
részére állandóan tisztán tartott illemhelyről gondos
kodni. Az illemhely a város vízvezetékkel és csatorná
val ellátott részein csak vízőblítéses és a csatornaháló
zatba bekötött lehet. Az illemhely használata után az 
alkalmazottak kötelesek kezüket alaposan szappannal, 
körömkefével megmosni.

24. Az üzlet tulajdonosa, vagy bérlője köteles köz
egészségügyi ellenőrző-könyvecskét tartani.

25. Az üzlet tulajdonosa, vezetője, felelős az alkal
mazottak működéséért és a közegészségügyi törvények, 
illetve rendeletek betartásáért, ezért ezen utasítást az 
alkalmazottakkal is ismertetni köteles.

Ismét befe jezést nyert egy vándor 
tanfolyam

Pécsi tudósítónk ismét elment megnézni a tanfo
lyamot, mint múltkor a kezdőkét, most a haladók tan
folyamát. Itt már egészen más képet mutat a tanfolyam. 
Együtt dolgoznak, tanulnak főnökök, segédek, mind
egyiknek már jól forog a vas a kezében. Szép ondolá- 
lásokat látunk, frizurákat készítenek, gyakorolnak szép 
sikerrel. Nagy sürgés-forgás van. Beszélgetek Borbély 
Jánossal, azaz csak akarok, de nem igen lehet. Jönnek 
állandóan hozzá, kérnek „tanár úr“ , főnök űr“ stb. meg
szólítással, ezt vagy azt, mire szükségük van. Nem is 
zavarom tovább, megyek, nem zavarom Jani barátomat.

Az egyik munkahelynél megállók, egy jóbarátom, 
ki nagyon lelkes fodrász, éppen befejez egy vízondolá- 
lást, leköti hálóval, készíti a burát, mikor a modell meg
szólal, hogy az egyik oldalon lejjebb a cakk. Kollegám 
megnézi és rögtön kész a felelettel : „az nem baj, majd

Till István Borbély János
egyforma lesz a kifésülésnél“ . Itt már „rutin" van, nem

Úri és női fodrászati cikkek, illatszerek és acél
árúk szaküzlete, a „M E TO L" készítmények egyed- 

árúsítója, Budapest, VII,. Hársfa u. 57.
(király utca mnlleltj Telefon : 143— 427.

Tudja Ön, hogy a legtökéle
tesebb s legolcsóbb dauer 
gép a 15 fütőeestes, állványos

TR IU M F DAUERGEP
Ara olcsó, kivitele modern 

ízléses.

„S 1 R I U S“
előfűtéses dauergép a mai kor 
gazdaságos, olcsó dauergépe. 

—  Kérjen árajánlatot —

Ha igazán olcsón akar Ön 
vásárolni, csakis cégünknél 
rendeljen, Különféle borotvá
kat, ollókat, hajvágó gépeket, 
fésűk, hajlekötők, schampon 
porok, kölnivizek, brillantin, 
fejmosótálak, szárító gépek 
stb. stb. felszerelési cikkek

legolcsóbb beszerzési 
forrása.

Próbálja egyszer meg ön is a

„METOL" BOROTVASZAPPANT
Dús, nem száradó, sűrű habja, magas ssirlartalma, hófe

hér színe kellemes illata garantálja kiváló minőségét.
1 csomag. 10 kocka ára 1 50 P.
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lehet zavarba hozni Sanyi barátunkat. Sajnos nem 
tudtam megvárni a kifésülést, csak a bajusza alatti mo
solyát láttam és tudtam, hogy az nap sokat dolgozott, 
nem akart újra kezdeni. Szorgoskodik Till István is már 
gyógyult kézzel, fáradhatatlanul. Végig járom a termet’ 
mindenütt munka és munka, víz-vas ondoláiás, tartós 
hullám, önkéntelenül is az jut eszembe, nem is volna 
rossz, ha a fodrászfüzletekben is ilyen forgalom lenne. 
Itt értesülök, hogy február 2-án családi összejövetel lesz 
a tanfolyamon résztvettek és kollegák között.

Elmentem február másodikán az ipartestület nagy
termében tartott családi összejövetelre. A fiatalok téved
tek, mert azt hiresztelték előzőleg, hogy tánc is lesz, de 
ez elmaradt. Ellenben nagyon szépen vettek búcsút a 
tanfolyam hallgatói két oktatójuktól. Az összejövetelt 
Kovács Ferenc elnök nyitotta meg, üdvözölte a megje
lenteket és az új generáció fejlődésének szükségességét. 
Utána Darázs Sándor kollega mondott köszönetét a tan
folyam két oktatójának, hangoztatva fáradhatatlan mun
kásságukat és hogy mennyire segítségükre voltak tudá
suk fejlesztésében. Megemlékezve az iparos tanonciskola 
áldozatkész igazgatójáról : Varjas Józsefről és a szakosz
tály elnökéről : Kovács Ferencről. Beszéde végén kérte 
a két oktatót, hogy legalább fele annyira legyenek a 
hallgatókkal megelégedve, mint ők a tanfolyam oktatói
val. Kellemes visszaemlékezés és hálájuk jeléül egy-egy 
nagyon szép ezüst cigarettatárcát nyújtott át Borbély 
Jánosnak és Till Istvánnak a hallgatók nevében. Először 
Borbély János mondott köszönetét és hangoztatta, hogy 
a tanfolyam ha be is zárult, ők mindenkor szívesen 
állnak rendelkezésre bárkinek. Majd Till István kedélyes 
felszólalása : „miután a téma úgyis ki van merítve" 
mondta, nem sok újat mondhat a köszönet mellé. Ezzel 
a felszólalások be is fejeződtek. A társaság nagyszerű 
hangulatban, jó cigányzene után még a „G rill“ -ben tett 
látogatás után is nehezen oszlott széjjel.

E sorok írója indítványozta is a családi összejö
vetelek rendszeresítését, mert öröm volt nézni, mennyire 
közelebb hozta ismert, ismeretlen kollegákat egymáshoz. 
Érdemes volna megcsinálni I

Február 4-én, pénteken este volt a befejezője a 
tanfolyamnak. Már korán este olyan nagy a sürgés
forgás, hogy jobb a folyosón tartózkodni. Estélyi, uccai 
frizurák változatosan készülnek.

A meghívott iparhatóságok vezetőit negyed 10-kor 
Varjas József igazgató űr kíséri a terembe. Bemutatko
zások után végignézik a szorgoskodó „figarók" mun
káját, majd megáll a munka, csendet kérnek és Varjas 
József igazgató üdvözli a megjelent dr. Vétek János 
iparkamarai főtitkárt, Molvai Ferenc ipartestületi elnököt, 
dr. Vörös Mihály tanácsost az iparhatóság vezetőjét, 
Kristóf Károly építészt és Sindler Aurél fémipari szak
iskola igazgatóját és átadja a szót a tanfolyamokat min
denkor támogató dr. Vétek János kamarai főtitkárnak,

LORISSA-PAJOR
BUDAPEST, VII. Hertész utca 23 szám.

Illatszer és fodrászati cikkek szakíizlete.
Kaphatók az összes fodrász felszerelések, úgy az 

úri valamint a női üzletek részére a legkifogdstala- 
nabb kivitelben és a legotésóbb krak mellett. — Eyy- 
ben felhívom a tisztelt Vevő Urak figyelmét a leg- 
a legújabb Lorissa gyors borotva crémre, mely a 
legkényesebb igényeket is kielégíti. Schampon fixateur 
és daaervtz legújabb különlegességekre.

ki beszédében rámutat a magyar kézműiparosság fej
lettségére. Nem lehet panasza a magyar kézmüiparo- 
soknak, hogy munkáját lenézik, a magyar kézműipa- 
rosnak csak magával szemben lehet panasza. Egyöntetű 
munka kell, egymás kezét megfogni és együtt kell menni. 
Ezeknél a szavaknál eszembe jutott, hányszor énekeltük 
cserkészkedés közben : „váll a vállhoz, kéz a kézben ez 
a cserkész jóban, vészben". Milyen jó, milyen szép is 
az elgondolás, csak nálunk iparosoknál éppen „csak" 
megvalósítani kellene.

A munkák megnézése után az oktatók alig győzték 
fogadni gratulációkat a megjelentektől. Sikerül meghal
lanom, mikor dr. Vörös Mihály gratulált az oktatóknak: 
büszkék lehetnek munkájukra. Till István és Borbély 
János meghatódva fogadták a sok gratulációt, melyre 
nagyon is rászolgáltak. Rengeteget dolgoztak, éjjeleztek, 
fáradoztak, csak legalább ennek a két embernek a fá
radtságos munkáját meg is becsülnék I A látogatók tá
vozása után Varjas József igazgató újra bejött és ismé
telten köszönetét mondott a két oktatónak és a szak
osztály elnökének, Kovács Ferencnek munkásságukért.

Kedves jelenet volt, mikor már a hallgatók fésül
ték fel a hajakat, oktatók munkájukat befejezték és egy
másnak köszönték meg vígan, kedvesen igazi svajc. 
dialektusban, mely részünkre érthetetlen volt, de „ők" 
jól értik.

Till István és Borbély János barátaim ezúton is 
fogadjátok őszinte gratulációmat, jó munkát végeztetek !

Eichhorn Géza.

D Á M A
Villanynélküli előfütéses d a uergép , 3 0  fű tő te s t
tel, kom ple tt  felszerelve, gyönyörű  kivitelben,  

olcsó árban .

D Á M A
M o to ro s  körforgó  és s z í v ó  re n d s z e rű  gyors  

s zá r i tó b u ra  P 175.—

C E D O N — folyékony hajfesték
17 szin gyönyörű á rnya la tban , I d o b o z  P 2 .8 0

C E D O N - R E D U K T O R
B iztosan ható lehuzószer, e lro n to t t  ha jnak .

I üveg P 2 .5 0

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

N I Z Z A N O L  — szalmiákos
D auerv iz  I l i te r  P 2 .5 0

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

F R E G O L I -  fixatör
H a jrö g z i tö p o r  I csom ag 6 — 8  l i te rn ek  P I.—  
H asznála ti utasítást m in d e n h e z  m ellékelek .

Nádas Sándor
fodrásza ti  gépek, ko zm etika i c ikkek  vállalata

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

Tegyen próbarendelést!
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A magyar fodrász
Kiknek nem terjed ki a figyelme a magyar faj és 

a magyar fodrásziparosságnak azon kultúrális törek
vésére, mely törekvéseknek csírái meg vannak, de a 
melegágy, amely kitermelné a csirákat termést jelentő 
értékekké, az hiányzik. Hiányzik nemcsak a magyar fod
rásziparnak, hanem a magyar faj eszményi gondolatai 
és lelki ideátizinusának a kifejlesztéseinél is.

Nézzél széjjel magyar fajom, mi van a nagy vi
lágban ? A magyar fodrász az egész világon el van ter
jedve, kiknek jól esne az, ha a szétszórt elmek keze
ikhez juthatnának, ha másképen nem, a fodrász sajtó
orgánumok útján olyan magyaros szeretettel, illetve 
szaktudással megszerkesztve, mely sorok azután a ma
gyar büszkeséget, a magyar faj utáni szeretetet nö
velnék.

Mit teszel magyar fajom  a fenti eszményi gondo
latok islápolásának érdekében ? „Nézzél csak széjjel". 
Eltekintve a belföldi fattyú gyermekként kezelt fodrász 
lapok és szakkönyvekíől, miért hagyod támogatás nél
kül a külföldi magyar sorokat és a magyarságot pártoló 
és istápoló újságokat.

Figyelj csak fel, mit jelent a magyarnak az, amikor 
a „Berliner AUgemeine Friseur Zeitung" és társai szak
cikkeit magyar nyelven próbálják közreadni ? Az egyik 
beszünteti a kudarc miatt, a másik ismét próbálgatja, 
de mind hiába. Nincs támogatás. De ezektői eltekintve, 
különös nagy figyelmet érdemelne a „kassai fodrászok" 
immár XVIII. évfolyamban megjelent lapja, vagy a 
XXVIII, évfolyamban megjelent „Marosvásárhelyi Újság." 
Ezek titáni küzdelmet folytatnak tiszta magyar soraik
kal, melyek szintén vérszegénységben állnak fenn

M E G J E L E N T  i
a régi Á N G Y Á N
kft új árjegyzéke,
berendezésekről,

szerszámokról,
illatszerekről.

Aki nem kapta még meg, Hogy megismerhesse 
a jó minőségű árúk szaküzletének olcsó árait

Kivonat az árjegyzékből;
2 oldal Matador oldalrugós (Juvel rend

szerű) hajvágógép 
2 oldol Matador belsőrugós haj

P 6.60

vágógép 0-3-5
9 oldal kifüggesztőrúd vasból 

80 cm. hosszú

P 3.80

11 oldal hajszárítógép AEG. P 37.—
16 oldal Pollart rendszerű fenőfa 
19 oldal Körömvágó olló, olcsóbb

P 1.60

minőség 9 cm. P - .8 0

leveleit
így

címezze :

ÁNGYÁN kft.
szaküzlet BUDAPEST,
VII. Rákóczi út 40 I. em.

csupán azért, mert talán magyar. És a magyar fodrász 
nem támogatja őket úgy, ahogyan azt megkívánnák 
azoknak értékeik.

Magyar (estvéreink I Mindent le lehet redukálni, de 
az alantiak támogatását redukálni nem szabad, hanem 
minden fodrásznak kötelessége támogatni. Minden jobb 
fodrásznak az asztalán kell hnni az alant közöli szak
lapok és szakkönyveknek :

1. A vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapja, mely
nek előfizetése 1 évre 4 pengő, fél évre 2 pengő 30 
fillér. Az előfizetés eszközölhető a 4190 csekkszámon.

2. A Tóth és Kuba-féle Technológia I. és II. kö
tete, melyeknek ára együttesen 4 pengő 30 fillér.

3. A mestervizsgához szükséges „kérdés és felelet 
könyve", melynek ára 4 pengő.

4. A Tóth Árpád és Fütty Rudolf szerkesztésében 
„Magyar haj szakáll és bajusz viselet a honfoglalástól, 
napjainkig" címmel most megjelent kézi könyv. Ám 
50 fillér.

Ez a könyv 32 oldalas terjedelemmel 96 képben 
ismerteti a magyar nép haj, bajusz és szakáll viseletét, 
fejlődését 900— 1937-ig.

5. Romániai „Fodrász Újság" 28 éve áll fent. Meg
jelenik minden hó 1-én és 15-én magyar nyelven Ma
rosvásárhelyen, Targu Muresen. Szerkesztője König Ká
roly fodrász. Előfizetési ár egész évte 8 pengő, félévre 
4 pengő, Kishirdeféseket díjtalanúl közöl. Előfizetni le
het Szegeden a lapunk szerkcszlőségében.

6. Fodrászok Lapja, Kosice Kassa csr. Molnár u. 3. 
Csehszlovák köztársaság egyetlen magyar nyelvű szak
lapja. Valamennyi fodrászüzlet nélkülözhetetlen kelléke 
és ezért minden fodrász olvassa. Hirdetései emiatt a 
legnagyobb sikert hozzák. Megjelenik minden hónap el
sején. Kérjen kötelezettség nélkül minta számot. Előfi
zetési ár egy évre 7 pengő. Kívánságra hirdetési tarifát 
küldünk. Apróhirdetései ellerjedettségénél fogva biztos 
eredményt érnek el. A „Fodrászok Lapja" minden szak
ember tanácsadója. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz 
Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos-körút 19.

A fen itvázolt szakkönyvek és szaklapok mind be
szerezhetők szerkesztőségünkben, a pénz 4190 számú 
csekkszámon való előzetes beküldése mellett.

A nagy kérdőjel
Irta : Vértessy István. Bpesl.

Az 1922 évi XII. t.-c. lehetőséget nyújtott egy új 
ipartestülel megalakításának, és egy nagyjelentőségű vo
nalakban, gazdag új ipar fejlődött ki. Senkisem vonja 
kétségbe, hogy ez az új iparág, amely 1922 ben, talán 
új volt, történelmi távlatból nézve a régi idők bélyegeit 
még ma is magán hordja. Hol vannak az 1922 óta 
kreált divat frizurák? Mint a madarak elröpültek. Itt 
van most egy olyan valóság, amivel nagyon óvatosan 
kell gazdálkodni.

Az 1922. évi megalakulás után a nagy és kisvá
rosok egyaránt berendezkedtek hatalmas költséggel csak 
női fodrászatra, nem beszélve a fővárosról, ahol a ko
moly szakmai verseny és tekintély megőrzése formális 
vagyonokat mozgósított. Ezáltal kialakult egy nagy, vi
lágvárosi nívóhoz való versengés, a szebbnél-szebb üz
letek megteremtésére. Egész bátran „nevezhetjük nevén 
a gyereket" nagy vagyonokat öltek bele kartársaink üz
letekbe, remélve azt, hogy az ezen ipar körül kialakult 
sok-sok új iparágon, de a saját iparán keresztül is, vé
deti bástyát talál.

Ennek a téves fogalomnak kellett áldozatul esnie 
sok embernek. Azért Írom embernek, mert az ipar, az 
majd csak talál valami kivezető utal. De hol kezdje a
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bajok orvoslását az ember ? Ez a legnagyobb kérdőjel: 
Mi lesz most? Természetes, hogy három fontos tényező 
van, amely semmi körülmények között sem tévesztendő 
össze semmi más látszólagosan fonlosabb tényezőnél. 
Az egyik tényező szerint semmi körülmények között 
sem szabad engedni, hogy a belső harcok újult erővel 
robbanjanak ki, 1872 óta alig volt ennek a szakmának 
egy igazi békés periódusa. Ennek következtében felőr
lődött a szakma igazi nívója és főleg a tekintélye, mert 
az erők széiforgácsolódtak, s h szakma nem tudott át
ütő erőt elérni és sikert felmutatni.

Soha nem tudott felülkerülni a belső tegyelem és 
a szilárd alapokon nyugvó összetartás, ami mindenütt 
a legfőbb szempont. Nem lúd egy hadsereg főparancs
nok soha ütközetet i yerni, ha katonái nem elég fegyel
mezettek és nem összeiartók. Régi igazság, hogy fegye
lem és összetartás nélkül nincs eredmény. A másik 
szempont szerint csak olyan emberek tudnak nagy ered
ményeket elérni, akik nem a protekció alapján mutat
ják meg, hogy mire tudnak haladni, hanem olyan isko
lában tanultak ahol a tudás az akaratkészség és az ön
fegyelem összpontosult. Itt ma, feltétlen józan, előre
látó, okos szakmai politika szükséges. Főleg jó pénz
ügyi szakembernek kell lennie annak, aki az ipar jö
vőjének kulcsát és a fodrász hadsereg marsallbotját a 
kezében tartja. Okos ipari politikával és ügyes pénzügyi 
művelettel egy évszázadra lehet megalapozni a fodrász
társadalom jövőjét.

A harmadik tényező nem lehet más, mint a leg
fontosabb problémák tisztázása. Meg kell keresni az 
utat, a munkássággal való szoros együttműködésre. 
Nem lehet tizedrangú kérdés annak a munkásnak az 
ügye, aki az üzletnek fontos pillére, üzleten kívül pe
dig örökös problémája az iparnak. Történelmi igazság 
az, hogy üzlet; munkaadó; munkavállaló; egymás nél
kül soha nem tud eredményt felmutatni. Ha a bizalom 
Eckert Bálint kezébe (ette le az Ipar marsall botját, én 
csak a legnagyobb elismerés hangján tudok sok-sok 
szerencsét kívánni ehez a nemes, de nehéz küzdelem
hez. Meg vagyok győződve arról, hogy józan Ítélőké
pessége és főleg megválasztott munkatársai nem fog
ják cserbenhagyni, akkor, amikor a legnagyobb kérdé
sek megoldásánál kell segítségére lennie.

A fodrász iparosság okuljon a múlt hibáján és 
eseményein. Adja meg 3 esztendőre a békés munkának 
és az alkotásnak a lehetőségét, és én hiszem, hogy 3 
év eltelte után fegyelmezetten ludunk menetelni a fod
rászipar boldogabb évei felé. Azután már nem lesz 
sem nagy, sem kis kérdőjel. Eckert Bálintnak éppen 
úgy, mint kedves munkatársainak sok sikert és szeren
csét kívánok, abban a reményben, hogy sohasem fog 
eltérni attól az elgondolástól, hogy a becsületes és ne
héz munkát méltó gyümölccsel fogja megjutalmazni a 
hálás utókor.

K O M O l
hajfesték világmárka.

Kizárólag fodrászok részére „Ipari" 
gga  csomagolást is hozunk forgalomba, 

M i  mely 3 adagot tartalmaz, I tiveg- 
VIII betl színben. Ara 4 pengő 

p a s z t i l l a  n é l k ü l .

(Jj című: .,Konnil“ képviselet Budapest, Mussotíni-tér 3.

Felhívjuk az összes gyár figyelmét arra, hogy a 
jövőben cégem csak azoknál eszközöl vásárlást és ter
jeszti cikkeit, kik a lapot hirdetések közzétételével tá
mogatják.

Dudás.

Palkovits Károlyt a sze
gedi fodrászipari szakosztály el
nökét a szegedi Kereskedelmi és 
iparkamara 5 évi időtartamra 
rendes, míg Dunai Frigyes bajai 
kartársunkat póttagjává választotta 
meg.

A szegedi fodrászok jelmezes bálja, amely 
a várakozáson felül sikerült anyagiakban, A vigal
mi bizottság indítványa alapján a szegedi fodrászipari 
szakosztály az 1938-ik évet közértékü tevékenykedéssel, 
a jelmezes bál rendezésével kezdette meg, amely január 
hó 23-án több mint 700 személy jelenlétével zajlott le. 
A vigalmi bizottság tagjai a következők voltak: elnök: 
Róth Aurél, tagjai: Szántay K. János, Bálint Béla, 
Becker Jenő, Gottsehall János, Konsánszky István, 
Birling Mihály, akik bár a jól végzett számítások mel
lett szervezték meg a bálát, de mégis részben a gyen
gén működő rendezők, részben a nem számított nagy 
tömeg a bál elite fényét kissé letompították. Azonban 
ennek dacára a fiatalok jól mulattak reggel 6 óráig.

A bálát a 82 éves Róth Antal fodrászmester ifj. 
Gottsehall Jánosnéval a „göndör hajam rövidre van le
vágva" cirnü csárdással nyitotta meg, mely megnyitó 
tánchoz csatlakoztak az előkelő vendégek, nemkülönben 
a táncolni vágyó ifjúság is. A jelmezek szépek voltak 
és a dijak odaítélése végett éjfélkor sorakoztak fel a 
bíráló bizottság elé. Nyertesek lettek a jelmezeseknél: 
I. díj : Lörincz Ibolya fodrász segédnő, II. d í j : Bálint 
Béláné, III. d i j : Fricska Panni fodrász segédnő, A 
maszkosoknál I. díjban Dobos Ferenc, II. díjban Böhler 
János és III, díjban Takács József részesültek. A bálon 
a szegedi előkelőségeken kívül a vidékiek is szépen 
képviseltették magukat. Hmvásárhelyről Labancz András 
és neje, Tamás Lajos és neje; Gyuláról Hahnay Gyula 
és neje ; Battonyáról Laskay Imre ; Mindszentről Szalma 
Ilonka és vőlegénye Baksa Béla Algyő ; Dorozsmáról 
Bálint Mihály és Szabó 1. stb. végül Szőregről Galambos 
Márton voltak jeien.

A bálnak anyagi sikere magasztos célokat rejteget 
és ha az Isten is úgy akarja, mint a szegedi fodrászok 
nagy többsége, akkor végre valahára 1938-ban a szep
temberi szokásos védszent ünnepet, mint a fodrászok 
országos ünnepének szimbólumát, zászlószenteléssel egy
bekötve fogja a fodrásztársadalom megünnepelni.
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A szegedi fodrászok,, Összetartás Clubja" fo
lyó hó 2-án évzáró kugliversenyt rendezett, mely ösz- 
szejövetel az igazi baráti szeretet jegyében folyt le.

Délután 4— 8-ig nagy küzdelem volt, mert a díjak 
között 3 vándordíj is szerepelt. A nyertesek lettek:
I. díj Pázmány András, II. díj vitéz Tóth József, III. díj 
Balogh Márton, IV. díj Vastag István, V. díj pedig 
Schuszter János, kik megérdemelt eredménnyel lettek 
egy év tartamára a vándordíjak tulajdonosai.

Utána 9 órai kezdettel halvacsorához ültek egybe 
a megjelentek, mely alkalommal az egybegyűltekre a 
köszöntőt Dudás Sándor, a Club díszelnöke mondotta. 
Külön megemlékezett köszöntőjében Tóth András fod
rász mester és társainak érdemeiről, kik immár a 10 
éve fennálló kugli sportol oly lelkiismeretességgel ápol
ják. Köszöntötte a hölgyeket is, kiknek egy része mint 
aktív szereplők, másik része pedig mint példás család
anyák otthonukban is szeretettel ápolják az egyesületet. 
Üdvözölte még az estélyre eljött 6 új házaspárt, kik 
jó példát mutatva, párjaikkal együtt sorakoztak fel. K i
tért még az egyesület összefogó erejére, melyet ezideig 
még a rossz gazdasági viszonyokból eredő egymás el
leni harcok sem tudtak megbontani. Úgy látszik az 
„összetartás" név jól és helyesen lett megválasztva.

Befejezésül Újvári János vendéglőst dicsérte meg, 
aki az italok és ételek pazar tételeiért kitett magáért. 
Megállapítható volt, hogy nem igen akadt olyan egyén, 
aki a vacsora porcióját elfogyasztotta vo lna ; aki papirt 
tudott szerezni, az még egy fél sült halat másnapra is 
tudott magának biztosítani.

A társaság annak dacára, hogy a zsúfoltság miatt 
csak közelről érinthető táncokat lejtett, mégis a legjobb 
hangulatban a hajnali órákig maradt együtt.

Bajai h ír e k : A bajai fodrász mesterek a szegedi 
karral egyetemben 1938. évi január hó 9 én az ottani 
iparteslület összes helyiségeiben műsorral egybekötött 
zártkörű táncestélyt rendezett; a tiszta jövedelem 50"/o-a 
a lőkertben létesítendő iskola szanatórium javára for
dítottak.

Eszperantó levelező tanfolyamot indít az Eu
charisztikus Világkongresszus Eszperantó albizottsága 
olyan érdeklődők számára, akik a szóbeli tanfolyamo
kon nem vehetnek részt. A vezetőség súlyt helyez arra, 
hogy olyan tárgyak kerüljenek begyakorlásra, melyek az 
Eucharisztikus kongresszus alkalmával ideérkező külföl
diekkel a társalgást nagyban megkönnyítik. A tanfolyam 
13 hétig tart, hetenként kétszer kapnak a résztvevők 
leckét, a dolgozatot elkészítik, elküldik és kijavítva visz- 
szakapják. A tanfolyam díja 2.—  P. melyet előre kell 
beküldeni a jelentkezés alkalmával levélbélyegben, to
vábbá minden egyes lecke visszaküldésére 20 filléres 
válaszbélyeget kell mellékelni. Jelentkezési cím :

Jézus Szive Szövetség eszp. szak. Budapest, Vili. 
Mária u. 23. I. em.

A torontáli járási ipartestület 1938. február 
hó 6-án Szőregen Pákáski Radován összes termeiben 
jól sikerült járási iparos bálát rendezett.

A Szombathely és vidéke ipartestület fodrász
szakosztálya és segédi kara 1938. január hó 15-én este 
a Sabaria dísztermében a szakmai továbbképző tanfo
lyam javára jól sikerült zártkörű fodrász bálát ren
dezett.

Miskolci hírek:
A lemondott fodrászszakosztály vezetőségének be

adványát, mely kellő megindokolással az összes veze
tőségi tagok lemondását tartalmazta, a miskolci Ipar
teslület elnöksége nem fogadta el. Ennek következtében 
újabb választmányi ülést hívott össze a szakosztály 
lemondott elnöke. E :en a rendkívüli választmányi ülé
sen a megjelent tagok egyhangúan újból a lemondás 
fenntartását és kívánságuknak az Ipartestületi szék elé 
való vitelét határozták el, s megbízták Kerekes József 
fodrászmestert, hogy mint ipartestületi elnökségi tag, 
ezen kívánságukat az elnökségnél kívánságuknak meg
felelően képviselje. Megbízatásának sikere az volt, hogy 
az Iparteslület elnöksége a lemondott szakosztályi el
nökkel Mikes Bertalannal kapcsolatot keres és rövid 
időn belül egy közösen megállapított időben rendkívüli 
fodrász ipari szakosztályi közgyűlést hív össze, amelyen 
majd Shin Lajos az Ipartestület elnöke fog elnökölni. 
Ezen a rendkívüli közgyűlésen fog a szakosztály további 
sorsa eldőlni.

Dévaványai hírek;
A dévaványai fodrász ipari szakosztály folyó hó 

7-én tartott ülésén a legerélyesebben tiltakozott a 8 órai 
munkaidő bevezetése ellen. Csatlakozott a szegedi fod
rászipari szakosztály állásfoglalásához, magáévá tette 
azok 8 pontban összefoglalt határozatát és ebben az 
értelemben válaszolt a debreceni Iparkamarának a szak
osztályhoz beküldött átiratára. Egyébként, mint a tu
dósítónk jelenti, a szakosztály igen szép úton halad előre, 
megállapította az árszabályt, fekete listát csinált, s sze
retettel, egyetértésben, a legteljesebb harmóniában mun
kálkodik a jobb jövő érdekében.

Szentendrei hírek:
A Szentendre és vidéke Ipartestületben folyó hó 

2-án megtartott fodrász iparosok szakosztályi alakuló 
gyűlésén a szakosztály megalakult. Elnök lett Semje 
György szentendrei, I. alelnök és pénztáros Becsei Já
nos szentendrei, II. alelnök Dőre József tahitótfalvi, jegyző 
Herceg János szentendrei, a választmány tagjai pedig 
Stein János leányfalui, Spáth János dunabogdányi és 
Veisner János visegrádi kartársak lettek.

Az elnök az alakulás után meleg szavakkal üd
vözölte a kartársakat és nagyon kérte az összetartásra. 
Egyébként a tárgysorozatban, mint főtétel, a heti 48 
órai munkaidő bevezetése szerepelt, amit Herceg János 
jegyző ismertetett, s kérte, hogy a szegedi fodrászipari 
szakosztálynak határozatát tegyék magukévá és azt ter
jesszék fel a budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához. 
Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhangúlag el is fo
gadta.

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

„W  HENRY*
dauer vizek (száraz és zsíros) olaj schampoont „Vita 
O il“ hajpakoláshoz. Vizondoláló fixateur —  Levélben 
érdeklődőknek mintát készséggel küldünk. —  Egyben 
az összes „DAUERgépekközvetitésével foglalkozom. Weisz 
Henrik kereskedelmi utazó Bpest VII. Akácfa u. 5. II. em. 9.

Lociónját, kölnivizeit A  át tfc1*
készítse a legjobbnak i l l ó o l a j ü z e m
elismert c o m p e x  kölniolajokból B U D A P E S T  X . Füzér utca 21\a
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Milano. Kedves Müller kartárs úrnak hálásan kö
szönjük az olasz lapokat és a díszes ceruzát, amellyel 
a szerkesztőnket ajándékozta meg. A lapot megtöltő 
anyag 70 °/o-a azzal lett leírva. Jól fog, fogna jobban 
is, de nem lehet.

Ugyan e helyen tudatjuk magyarországi kar
társainkkal azt is, hogyha információkért Olaszországba 
írnak az ottani kartársaknak, úgy szíveskedjenek válasz
bélyegeket is küldeni, mert anélkül bizony nem minden 
alkalommal lesz módjukban választ nyerni. —  Máskép
pen az idő pénz, ami nemcsak itt, hanem ottan is pénz.

Szerkesztőségünk mindazon kartárs elnézését 
kéri, kiknek úgy tudósító, mint egyéb tartalmú leveleire 
sem a lapban, sem postailag nem válaszoltunk, de olyan 
sok a beérkezett levél, különösen a szaklanácsot kérő 
levelek, hogy azok elintézését gyorsan lebonyolítani 
szinte képtelenség. Egyébként azon leveleket, melyek 
válaszbélyeggel ellátva nincsenek, a rendesen ellátottak 
elintézése után, tehát később vesszük kezelés alá.

Boda Sándor kartársunknak a hajmintával ellá
tott és reklamált leveléről tudomásunk nincs. Ismételje 
meg.

Tavasz jeligére levelek vannak, kérjük intéz
kedését.

Gulyás György Budapest, Reispach Ádám Pálfa, 
Kauffmann Mihály Veszprém, Várady Sándor Szolnok 
és még igen sok kartársunknak, kik szakcikkeket küld
tek be, üzenjük, hogy anyagtorlódás miatt jelenleg ki
maradtak, de legyenek türelemmel, a legközelebbi al
kalommal cikkeiket leközöljük majd.

Leggazdaságosabb a két üveggel egy 
dobozbancsomagolt P A B O R hajfesték, 
kapható Dudásnál Szeged, Tisza Lajos 
körút 19. Ara 2 50 P.

T i g e r  b oro tva  

T ig e r  ol ló 

J u w e l

hajvágó gép nélkül 
nincs
kifogástalan kiszolgálás!

Apróhirdetések
E helyen kocka hirdetések — '50, —‘80, és l.P .

Ezen lap mindaddig a kiadónak a tulajdonát képezi, míg 
a címzett ki nem fizeti.

Kéziratokat nem adunk vissza. —  Csak válaszbélyeggel ellátott 
levelekre válaszolunk.

PERFEKT úri és va ondo- 
láló segéd alkalmazást keres 
vidéken. Cím : Unger László 
Nagycsákágy Vas megye.

Levelezne fodrász leánnyal 
házasság céljából31 éves, róm. 
kát. vallású fodrász mester. 
Leveleket „Tavasz" jeligére a 
kiadóba kér. Címmel ellátott 
levelekre válaszolok csak.

Eladnám vagy társulnék 17 
éve bevezetett egy helyen dol
gozó borbély lizeletemet 160 
beírós abonens vendéggel. El
adás esetén kedvező fizetési 
feltétel. Movik Sándor, Ma- 
tolcs. Szatmár m.

Eladó úri és hölgyfodrász 
üzlet, mely áll 4 kiszolgáló 
helyből, villany bevezetve. Ha
vi bevétel 360 pengő. Az el
adási ár, asztali felszerelés 
nélkül 600 pengő. Bordás Dé
nes Hmvásárhely.

10 éves úri és hölgyfodrász, 
üzdet, biztos megélhetést nyújt, 
modernül felszerelve más vál
lalkozás miatt eladó. Ára 2000 
pengő. Bővebb felvilágosítást, 
részleteket nyújt S elyein And
rás fodrász, Kunhegyes.

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

Szépen berendezett külön- 
bejáraltal úri és hölgyfodrász 
üzlet eladó, mely már 12 év 
óta fennáll. Cilii Huszár Béla. 
Újpest Kassai ucca 22.

Eladó alig használt „UNI- 
VERSÁL AMERIKÁN" tartós 
ondolálógép 20 alátéttel együtt 
70 rengőért. Megtekinthető a 
szerkesztőségben.

Sürgősen eladó 2 sze
mélyes modern űri fodrász 
berendezés, mely áll: 2 asz
talból, mosdókkal, csapok
kal, fiókokkal, nagy met
szett tükrökkel,2 forgószék, 
fogas, asztal. Ára200 pengő. 
Megtekinthető Fodor u. 8. 
sz. alatt a házmesternél.

Egy jókaiban lévő száritó 
búra, erős kivileiben, jobb 
gyártmány 25 pengőért eladó. 
Cím a szerkesztőségben.

EGY jóforgalmú, főútvona
lon fekvő női és férfi fodrász
üzlet családi okok miatt el
adó. Érdeklődni Burger Sza
badság kávéház Budapest,

KERESEK egy perfekt vas- 
és vizondoláló segédet (nőt) 
állandó alkalmazásra, azonnali 
belépésre. Fizetés megegye
zés rzerint. Simon Andor úri- 
és női fodrász mester, Gyön
gyös, Arany János utca 5.

Egy jó vasondoláló nőt, aki 
a manikűrt is iudja, felveszek. 
Miskolc, Kerekes József fod
rász mester. Széchenyi u. 88. 
Családi körbe jön Miskolcra.

Fodiásznő, ki jó munkás és 
akinek némi hozománya is 
van, férjhez mehet, ha biza
lommal fordul lapunk társ
szerkesztőjéhez : Kerekes Jó
zsef Miskolc, Széchenyi u. 88.

Úri fodrász segéd 4 éves 
gyakorlattal állást keres na
gyobb mezővárosban vagy 
községben. Cím: Török János 
Kiskunhalas, Sárkány u. 4.

Szeged város közelében lé
vő városkában önáúó üzlettel 
rendelkező fodrász mester, 
megismerkedne házasság cél
jából fodrász leánnyal. Cím a 
szerkesztőségben megtudható.

Budapest legforgalmasabb 
helyén modernül berendezett 
női fodrász üzlet, kiváló for
galmú, családi okok miatt elő
nyös fizetési feltételek mellett 
sürgősen eladó. Csak komoly 
vevők vétetnek figyelembe. —  
Felvilágosítás nyerhető : Vér- 
tessy Istvánnál Budapest, Vil
mos császár út 54. Szóbelileg 
értekezni lehet délután fél 4—  
fél 5-ig. ______________

Fiatal, szerény igényű úri 
és női fodrász segéd elhelyez
kedne. Mikó Gyula Budapest, 
III. kér. Vörösváry út 128.

Eladó 3 személyes női 
fodrász üzlet, a berendezés 
és felszerelésének árában. 
Érdeklődni lehet Kelemen 
Istvánnál Nyíregyháza,Vass 
Ernő u. 20. ___________

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

b á s t y a  b o r o t v a s z a p p a n
Krémszerű összetételénél fogva mindennapos 
borotválkozóknál is a legkellemesebb munkát 
biztosítja, anélkül, hegy az arcbőrt csípné.

1 kg. 10-es vagy 12-es darabos . . . 1.90
1 tucat rúdban fiókos vendégek részére 
igen praktikus, nagy hasznot biztosít 1.92

Főlerakat: Dudás fodrász cikkek kereskedőnél. Szeged. 
Vidékiek részére kívánatra díjtalanul mintát küldünk.

Árpád nyomda Szeged, Nyomdáért fe le l: Szittner János
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NEMKEL VILLANY.
KTSZIT44E T

t a r t ó s t
-  FS -
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Ha jól és olcsón akar gépeket venni,
akkor

c a á c Ic g A c

kereskedőhöz kell menni, Tisza Lajos körút 19.

Szenzációt keltő rendszerű gépek képviselete.
Bárkit egy nap alatt megtanítok vele dolgozni, egyszerű 
kezelés, mégis nagyszerű eredmények. Alig fogyaszt áramot,

a hozzávalók is olcsók.

Hitelképes egyéneknek részletre is adok 10 százalék felárral.
Vétel esetén a gépet segéddel együtt küldöm ki, a gép kezelésének be
tanítását szakszerűen és díjtalanul teszem, csak esetleges útiköltségeket

kell megtéríteni.

Állványos tartós o n do lá ló  gépek  
ára i: No IO-es 1 4 0 — P. No 14-es 
2 0 0  — P. N o 16-os du p la  a lá tétek

kel együtt 2 6 0 1— P.

Villany nélküli U niverzál és 
Term ofy l gépek 6 0  —, 8 5 '— 

és 9 5 -— pengő.

Univerzál villanynélküli 
tartós és szárítógép egybe
építve No 5-ös 120*— P., 
erősebb kivitelben 160— 
pengő. A tartós ondoláló 
gép, mely vele van komp
lett 16 alátéttel és minden 
hozzávaló szerelékkel ér
tendő. A kezelése egysze

rű, olcsó és jó.

Tempó hajszárító burák Fejmosó lavórok :
12 lapos csővel, festett láb- állvány nélkül 36 centi át- 
bal 32'— P. Réz lábbal méretű réz nikkelezve 20, 
35’—- P. Nehéz öntött vas- állványos tartállyal 30 — P. 

lábbal 40-— P. Öntött nehéz vaslábbal ki
folyóval 35‘— P.

Ezenkívül kaphatók még hajmunka szerszámok :

tress pad 2’80 és 3 20, acél gereben kicsi 5*— . Bőr kartács párja 8*— P. 
Kaphatók még Kemény-féle, Mayer-féle, Gemmi-féle tartós ondoláló gépek. 
A/E. G. hajszárító kézi gépek. Tornádó? Junior és Eka egybeépített haj
szárító burák. Az utóbbiaknál 8 havi részletfizetések.

Nagy raktár van mindenféle fodrászat! cikkekből 
a legolcsóbb áron.
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csak így lehetünk versenyképesek. Ön is meggyőződhet róla, kérje alanti gépeimet próbára. 

TORNADO hajszárító gép 18 perc alatt szárítja a hajat.

TORNADÓ JUNIOR hajszárítógép 24 perc alatt szárít.
„GE-MI“ golyóscsapágyas kézi hajszárító gép a legtökéletesebb.
„GE-MI“„ villany dauergép utolérhetetlen. „ERECTA“ elő- 
fütéses dauergép. „KOHINOR“ villany hajvágógép újból

kapható

f f G e -M i 1 1 d o u e r e s s e n c
a dauervizek királya; egy próba meggyőzi Önt erről, kapható az 

összes szaküzletekben is ára 1 Pengő 40 fillér.

Gescheit Mihály (Ge-Mi) fodrászati gépek és cikkek keres
kedése. Budapest VI. Erzsébet körút 
27 III. 16. Telefon : 1 3 -9 7 — 97.

■ iimmtMAw MioniTOWf irmnnftmns*a

SCHUTZER
. i

.ÖT TORONY'

. .BUDAPEST .

Ön megfeledkezett arról, hogy má már a Schützer

borotvaszappan kockában és rúdban az, 
m ely úgy árban, m in t m inőségben a leg 
tökéletesebb és b iztosítja  a jó  borotválást.

„Öttorony‘(

A leggazdaságosabb hajfesték a kettős adagolású P / y / i n p ó  a m e r ik a i

Kapható Dudásnál. Ára 2. P. 50 fillér. hajfesték

Figyelem! Fodrász urak!
MIR-féle illóolajok bármilyen illatban, már 10 gr.-os üvegekken is P. 1.20
A legtökéletesebb tartós fényű körömlakk k g . - j a .......................P. 9.—
I-a szalon lemosó k g . - j a ...............................................................P. 5.—
A jelenkor leghatásosabb fertőtlenítőszere az „ASEPSIN". Fodrászok ré
szére ipari csomagolásban l i t e r je ...............................................P. 8.—

A fenti gyártmányok beszerezhetők a .

„ O h i> í“  'V a g y é d b e t i
Budapest VIII., Aggteleki utca 4. — Telefon: 143—287.

Szegedi fő le ra k a t: Dudás Sándor lllatszertára._____________________



Újdonság! Megérkeztek a golyós-csapágyas 
JUWEL hajvágógépek.

Az új esztendő alkalmával hálás köszönetét mondok 
igen tisztelt vevőimnek eddigi szives támogatásukért.

Vevőim cégemmel szemben tanúsított megbecsülését 
és támogatását azon körülmény felismerésének tulajdo
nítom, hogy régi és becsületes kereskedői tradíción fel
épült szakmai tudásommal s z e m é l y e s e n  ügyelek fel 
mindenkor arra, hogy vevőim mind az árú minőségében, 
mind annak árában a legfigyelmesebb kiszolgálásban ré
szesüljenek, Kérem tehát, hogy üzletemben a jövőben is 
mindenkor kérjék Á gyén szem élyes kiszolgálását.

Amidőn minden kedves vevőmnek BOLDOG UJ ÉVET 
KÍVÁNOK, egyben kérem, hogy címemre a jövőben is 
ügyelni szíveskedjenek.

Ángyán Gyula
Budapest, VII., Rákóczi-út 64. sz.

az udvarban. — Telefon : 138—906.

Újdonság! Megérkeztek a golyós-csapágyas 
JUWEL hajvágógépek.

Á „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.

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

27 ? p. ^ t rk^ kö^ tkczö R m o k b a n  kaphatók:*'■ 2a> H  75> 94, 213, 216, 527, 1516, J<>30.
S T E B L ü S T*

n r.h acÉlbüro'va “ legkiválóbb. Kapható minden szak- 
üzletben. Magyarországi vezérképvist lő : Miklós Ödön Budapest 

VII. D hány-u. 78,

T ó t h  Józse f
Budapest, VI., Vasvdry Pál-u. 7. /. 10.

„BA-TO“ elektromos fodrászati készülékek képviselete

Árjegyzék
„TÓNÁL" és „COMTESSE" gyártmányokról 

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

„Tónál" (natúr llené-pótló). Bármilyen hajat
vörösre fog 100  gramm 240

Dauerviz B. Porban íél liler. (Kapható fél literenként) T40 
Dauerviz A. (Essencia) 1 liter 350

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

Olfljsampon 1 liter 6 .—
Daueralt szőkített hajaknak eiőt és fényt ad. 
Kapható 1/4 és í/a liierenként is.

Olajpakoló zöld 1 liter 4 4 0
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen.

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

Fixateur (Egy liternek megfelelő por) 1 liter _40
A hajat nem szürkíti, a gyors száradást 
biztosítja

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

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

Haj fény 50 gramm G0.—
A hajat fényesebbé teszi, mint a brillantin 

Hajlakk 50 gramm 127
„  100 „  2- -

Teljesen kész frizurák behívására alkalmazható.
A frizurákat keményen és fényesen tartja. 

Körömlakk, a legkitűnőbb minőség 10 gramm —-20
Leveles sampon illatos 1 levél — 0b

„ kátrány I levél — 06
z hamvasító 1 levél —-16

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

Nagy alkalmi 
Télivásár
Mindennemű fodrászberendezésekben, 
új és használt forgószékek, fülkefalak, 
rugós fülkeszékek, várószékek, 
tükrök, stb.

Dauergépek, hajszáritógépek, búrák, 
fejmosótálak,
Motorosbúrák
EKA, TORNÁDÓ, kicsi és nagy 
ROTÁR gyártmányúak.

Azonkívül az összes felszerelések, il
latszerek, cosmetikai cikkek, acélárúk, 
valamint h a j f e s t é k e k :  Inectó,
Innocámin, Pabor, L. Orienfol, Flórái 
Tónál, stb. kaphatók a közismert

R O T H MA N N  ÁRMI N
cégnél B u d a p e s t ,  V. T e r é z  k ö r ú t 29. 

(udvarban). Tel. 11 — 55— 60.
Elvem nagy forgalom — kevés haszon
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