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Megjelenik minden hó 15-én. 

Szeged, Tisza Lajos körút 19. 

Telefon: 22— 11.

VII. évf. 1938. aug. 15-20 között.

VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYÉ 
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D
A SZEGEDI FODRÁSZTESTÜLET HIVATALOS LAPJA

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Egész é v r e ..................4.—
F é lé v r e ......................230
Egyes szám ára .— Pengő. 

Külföldre 50% felár.

C sekkszám lánk sz á m a : 4190. C sekkszám lánk szám a : 4190.
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Kés, olló, nikkelezett eszközök, ecset, fésű, kefe, szivacs
stb. fertőtlenítésére.

HAJDÚ VÁRMEGYE, DEBRECEN VÁROSA, BÁCS-BODROG 
VÁRMEGYE, SZABOLCS - UNG VÁRM., BORSÓD VÁRM., 
VESZPRÉM VÁRM., VAS VÁRM, STB. TISZTIFŐORVOSI HIVA
TALAI ÁLTAL A FODRÁSZÜZLETEK RÉSZÉRE KIADOTT 

KÖZEGÉSZSÉGÜGYI UTASÍTÁSBAN AJÁNLVA.

Kapható bármely gyógyszertárban 10 és 50 tabl. csomagolásban.
Darabonkint drogériában is.

CHINOIN ÚJPEST.
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Ön megfeledkezett arról, hogy ma már a Schiitzer
iwiiwnmiT imunwwwnwng n

SCHÜTZER I? borotvaszappan kockában és
I „ V / í l O i f O n y  rúdban az, mely úgy árban,

otTőröny S mint minőségben a legtökéletesebb, és biztosítja 
BUDAPEST í
* a j ó  borotválást.
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FORFEX"
villanyolló, cserélhető vágófejjel
Leszállított készpénz ára P. 90.— (egyféle 

vágófejjel). Magyarországi vezérképviselet és 

alkatrész raktár:

Bosch Róbert kft. B. tíapest V., 
Váci út 22-24. Telefon 292-33q. 
A nyugati pályaudvarnál.

MIR-féle illő olajok bármilyen illatban, már 10 gr.-os üvegekben is 
A legtökéletesebb tartós fényű körömlakk kg-ja — — — — 
1-a szalon lemosó kg-ja — — — — — — — — — 
A jelenkor leghatásosabb fertőtlenítőszere az „ASEPSIN“.

Fodrászok részére ipari csomagolásban literje — — —
A fenti gyártmányok beszerezhetők a

„MIR" vegyészeti vállalatnál
Budapest, VII,, Aggteleki-utca 4. Telefon 143-287.
Szegedi fő lerakat: Dudás Sándor illaíszeríáre.

P. 1 20 
P 9 — 
P. 5 —

P. 8-—

SILBER LEÓ
fodrászcikk kereskedő Budapest, K irály utca 14.

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

„PABO í<"
több államban közkedvelt leggaz
daságosabb amerikai hajfesték.

Nagy doboz, egész hajfestésre P. 2.50
Színskála darabja p. 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és 
kísérje figyelemmel hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 százalék engedményt nyújtok.
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Nyílt levél
Bornemisza Géza iparügyi miniszter Úrhoz

Kegyelmes Urunk!

A Magyarországon élő fodrász iparosok nevében 
ezúton is kötelességünknek tartjuk a fodrászipar sérel
meit illetve kívánságait Nagyméltóságodnak figyelmébe 
ajánlani.

Mi fodrász iparosok, a mesterségünkkel járó sze
rény és alkalmazkodó természetünknek megfelelően tet
tük meg mindig észrevételeinket illetve adtuk elő kéré
seinket a hatóságaink előtt, mely előterjesztett kérel
mekből mindig a régi, tradicionális tisztelet és meg
alázkodásnak a vonásai tűntek ki. Mi ezideig nem akar
tunk a mai korszak divatjának hódolni és a „kérlek 
alásan" paroiázások és kilincselések metódusát felvenni. 
De úgylátszik, a mai körülmények arra kényszerítenek, 
hogy a konzervatívizmussal szakítsunk és a mostaná
ban dívó modern szokások szerint cselekedjünk

A fodrász iparosoknak is fel kell csapni hangos 
politikusoknak és kis műhelyeikben mindig azt a po
litikai pártokat és frakciókat kell támogatni, kik a fod
rász iparosokat is megértik és támogatják.

Hangzat ide, hangzat oda, pászol-e gesztusunk
hoz vagy nem, az mindegy : „Aki mer, az nyer“ jelszó 
alatt síkra kell szállnunk a jövőben a fodrászipar szent 
igazságáért.

Kegyelmes Urunk I A fodrász iparosság úgy az 
egyes szakosztályai, mint az országos szövetsége útján 
átnyújtotta az 1938, ik évi sérelmeiről rövid sorokban 
összeállított alant közölt pontjait, mely pontok a gya
korlati követelmények szerint lettek egységes gondola
tok mellett lefektetve. Ezen pontok megvalósítása, tud
juk jól, hogy a jogi elgondolásokba ütköznek, de a 
gyakorlati életben annál magasztosabban állnak szolgá
latára a kb. 25000-et számláló fodrásziparos munkaadók 
és munkavállalók érdekeinek a megvédésére.

Kegyelmes Űrünk!
A magyar kormány munkásvédelmi, szociális prog- 

rammját üdvözöljük. De a fodrásziparban a munkaadó
kat is kegyeskedjék olyan védelemben részesíteni, 
mint a munkavállalókat, illetve abba a szociális véde
lemben, mint amilyen szociális jólét jelszavával indult 
meg a kormány rendet és megelégedést teremteni a le
szegényedett magyar nép rétegeinél.

A magyar fodrász iparosság elvitathatatlanul a leg
szegényebb osztályhoz tartozik, tehát a megsegítésére 
kell sietni még akkor is, ha egy néháim „gillette gyá
ros avagy néhány, havi több ezer pengőt elvező ve
zérigazgató úrnak a jövedelmében eshék egy kis csór- 
t)ci !

A fodrász iparnak a megsegítése illetve az alanti 
pontoknak a törvényesítése és azoknak 100 százalék
ban való végrehajtása nemcsak a fodrasziparosok érdeke 
lenne, hanem a „hygiéna“ -i törvényeken keresztül az 
egész emberiségé is.

Azt sem lehet állítani, hogy a fodrász ipái nem 
fontos tényezője a társadalomnak. Igenis fontos, még 
pedig olyan mértékben, mint az orvos avagy a gyógy
szerész. Mert ha az emberiség szépségének es egész
ségének ápolása tekintetében elemezzük, akkor az orvosi 
és a gyógyszerészi védelem mellé kell sorakoztatni a

fodrászokat és a kozmetikusokat is. Ennek a három 
szervnek a védelmét, felemelő értékét és a szolidaritá
sát kell megteremteni.

Meg kell védeni a fodrász és kozmetikai ipart 
és az anyagi fe jlődéséü l párhuzamosan kény
szeríteni kell a kívánatos egészségügyi beren

dezkedésekre !
A fodrász iparosság ma már teljesen szervezet

ten, egy táborba tömörülve egységesen áll és érett arra, 
hogy az alábbi pontok, melyeket a kereskedelmi és 
iparkamarák is magukévá tettek a megvalósulás stádiu
mába jussanak. De apellál a fodrásziparosság Nagy- 
méhóságod Szegeden és Sopronban tett Ígéretére is, 
hogy a memorandumainkban lefektetett sérelmi pont
jaink törvényes rendezésben fognak részesülni.

Mi hisszünk és bízunk Nagyméltóságodnak a Sze
geden és Sopronban a fodrász deputáció előtt tett ígé
retének megvalósulásában, de most, a jövő hó elején 
Debrecenben megtartandó debreceni hét alkalmával 
összeülő fodrász kongresszuson, melyen bizonyára is
mételten Nagyméltóságod elé járulhatunk, nyomatéko
san kérjük, tegye egyelőre az alábbi pontjainkat Nagy
méltóságod magáévá és rendezze törvényileg a fodrász 
iparosság kívánságainak megfelelően. Mert ha az alant 
felsorolt pontjaink nem valósulhatnának meg és kielé
gítően rendezést nem nyernek, akkor e hatalmas fod
rászipari tábor olyan elszegényedésbe jut, mely csak 
kárára lenne a hazának.

Pontjaink, melyeknek törvényes rendezését kérjük 
az alábbiak :

1. A kontárok és a velük dolgoztatók megbünte
tése.

2. A fodrászipar csak nyílt üzletben legyen gya
korolható.

3. Az iparigazolvány csak zárt számban legyen 
kiadható.

4. A gillette pengék nagymérvű megadóztatása.
5. A laktanyai fodrászok megszüntetése (tisztek 

és altisztek részére).
6. A szakosztályok által elfogadott irány árak 

törvényes biztosítása.
7. Az árrombolási ügyekben hozott kamarai bí

rósági ítéletek megfellebezhetők legyenek.
8. A szigorú mestervizsga megkövetelése.
9. A fodrászsegédek fizetésének egységes és törvé

nyes megállapítása.
(Szerk.)

Felhívás!
Ezúton hívjuk fel a magyarországi összes szak

osztályok vezetőségét és minden egyes tagját, hogy a 
f évi szeptember 5-én Debrecenben megtartandó fod
rász kongresszuson minél nagyobb számban jelenjenek 
meg hogy ezzel is demonstrálhassuk azt, hogy egységes 
megnyilvánulásunk, a sérelmeink orvoslása tekintetében 
kifejtett álláspontunk és nagyobb siker lehetősége 
álljon fenn azok kielégítő megoldása érdekében. A deb
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receni kartársak igazi érzékkel és hozzáértéssel szokták 
az ilyen összejöveteleket megrendezni, az is biztos, 
hogy a felsőbb fórumokról igen sokan lesznek jelen, ta
lán maga az iparügyi miniszter úr Önagyméltósága is, 
éppen azért még arra is felhívjuk az összes szakosztályok 
vezetőségét, hog ha csak egy lapon is, de adják tudtul a 
debreceni fodrász szakosztály elnökének, hogy csatla
koznak teljes egészében a kongresszusra elkészített

összes javaslatokhoz. Mennél többen vagyunk, minél 
több írással lépünk a felsőbb hatóság elé, annál na
gyobb reménnyel nézhetünk a biztos siker elé. Ne 
vonja ki senki se magát a csatlakozás elől, mert ezál
tal önönmaga ellen vét és kicsúsztatja lába alól a jobb 
jövőjének, nyugodtabb megélhetésének az egyetlen le
hetőségét is.

A szegedi védszent ünnepély és zászlószentelés előkészületeinek hírei

Az ünnepélyt rendező bizottság állandó perma- 
nenciában áll és a tervezéseit, valamint a levelezéseket 
a legnagyobb ambíció mellett folytatja, Szerkesztősé
günk a legutóbb megtartott értekezleten a következőket 
jegyezte fel : miket hírül adunk már most a nyomtatás 
alatt álló meghívót megelőzve.

Az ünnepélynek célja a múlt céh korszakból át
vett szép és magasztos szokást felújítani, az előd és je
len nagyjait tisztelni illetve ünnepélyes, demonstrációs 
összejövetelen köszönetét mondani mindazoknak, kik a 
múltban és a jelenben a fodrászipar érdekében fára
doztak.

Ezen ünnepély tisztségeinek betöltésére meghíva
tott :

Díszfővédnöknek:

vitéz dr. Imrédy Béla m. kir. miniszter elnök ur. 
Bornemissza Qéza m. kir. iparügyi miniszter ur. 
Dr. moóri Qlattfelder Gyula Csanádi püspök ur.

Fővédnököknek:

vitéz dr. ímecs György Szeged szab. kir. város 
főispánja.

Dr. Pállfy József Szeged, szab. kir. város polgár- 
mestere.

Ifj. Gaul Károly miniszteri osztálytanácsos.
Papp József kormányfőtanácsos, ÍPOK. elnöke. 
Rainer Károly a szegedi kereskedelmi és iparka

mara, a szegedi ipartestület elnöke.

Védnököknek:

Dr. Müller Pál miniszteri osztálytanácsos.
Dr. Tonelli Sándor kormányfőtanácsos, kamarai 

főtitkár.
Dr. Cserzy Mihály kereskedelmi és iparkamarai 

titkár.
Dr. Rőth Dezső szeged szab. kir. város tb. tanács

noka, az iparhatóság vezetője.
Dr. Gyuris István ipartestületi titkár.
Antal Dénes iparos tanonciskolái igazgató.
Heim Antal, Róth Antal, Krier Péter, Sári István, 
Palkovits Károly, idb. Gottschall János, Rumbach 
Jakab, Lenhardt József, Dudás Sándor, Steiner Mik
lós, szegedi fodrászmesterek.
Török Ferenc Budapest, Ecker Bálint Budapest, 
Ripl József Budapest, Kovács József Pécs, Polgár 
Sándor Debrecen, Dancinger Lajos Miskolc, Her- 
cog József Budapest, Kemény József Baja, Kis Jó
zsef Kkfélegyháza, Szombati József Halas, Nagy 
János Hmvásárhely, Frank Ferenc Makó, Halmai 
Gyula Békésgyula, Máté István Szentes, Tóth Ist

ván Csongrád, Pudics Miklós Kecskemét, Zakár 
János Cegléd, Újvári Endre Győr, Horváth Ferenc 
Sopron, Schaub Péter Újpest, Herceg János Szé
kesfehérvár, Feiler Jakab Orosháza, Csatári Dezső 
Szombathely, vitéz Péterfy Károly Kaposvár, Mátéfy 
Rezső Esztergom, Rapcsok Sándor Eger, Marsi 
Pál Budapest, Vértes József Budapest, Tóth Ferenc 
Kladek Ferenc és Mész Ferenc fodrász segédek 
Szeged.

Zászlóanyák :
Steiner Miklósné, Heim Antalné és Dobocki G i
zella mint keresztanyák, özv. Jani Andrásné, Sári 
Istvánné, Palkovits Károlyné, Krier Péterné, Len
hardt Józsefné, ifj. Gottschall Jánosné, Hitler Já- 
nosné, Róth Aurélné, idb. Gottschall Jánosné, Du
dás Sándorné, Szántai K. Jánosné, Becker Jenőné, 
Bálint Béláné, Pálvölgyi Lajosné, M. Pintér Ida,
S. Herédi Gizella, Steiner Jakabné Szeged. Feiler 
Jakabné Orosháza, Máté Istvánné Szentes, Polgár 
Sándorné Deb récén, Zakár Jánosné Cegléd, Tóth 
Istvánné Csongrád, Halmai Gyuláné Gyula, Nagy 
Jánosné Hmvásárhely, Kovács Józsefné Pécs, Pu
dics Miklósné Kecskemét, Frank Ferenc Makó, Ke
mény Józsefné Baja, Kiss Józsefné Kkfélegyháza, 
Török Ferencné Budapest.
Azonkívül 100 apró gyermek és 50 koszorús pár 

sorakozik majd fel a zászló mellé.
Bálint Béla szervező bizottsági titkár elmondja 

majd a felvonulásnak tervbe vett programmját, mely 
szeptember hó 26-án délelőtt fél 9 órakor kezdődik az 
ipartestület nagytermében, ahol legelőször a fényképe
zés fog megtörténni, mely után az egybegyült kartár-

Fájdalomtól megtört, szomorú szívvel 
jelenti a szerkesztőség úgy a maga, mint az 
egész vidéki fodrász társadalom nevében, 
hogy

Kerekes üózsef
miskolci kartársunk, a miskolci szakosztály 
elnöke, IPOK. tag, a vidéki úri és hölgy
fodrászok szaklapjának társszerkesztője folyó 
évi július hó 29-én, d. u. fél 2 órakor vá
ratlanul elhunyt.

| A szaklapot ne csak a főnök, hanem az alkalmazott is olvassa!
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sak és vendégek kettős rendekben a fogadalmi temp
lomba vonulnak.

Ezen felvonulás egy festői látvány lesz. A fél 10 
órakor megtartandó nagymisére és zászlóavatási aktusra 
a menet a következőképen sorakozik majd fel. A menet 
élén a levente zenekar, majd a következő sorrendben a 
résztvevők : a tanulók a tanáraikkal, a fodrásziparosok 
apró kis gyermekei, koszorús leányok és legények, a 
zászlóanyák, magyar ruhákban, majd az előkelőségek, 
a vezetőségi tagok, a szakosztály tagjai hozzátartozóik
kal együtt.

A nagymise végeztével a menet visszavonul ismét 
az ipartestületbe, ahonnan a zászlószegek beveréseután 
a vezetőség és a kimenni óhajtó tagok villamoson az 
alsóvárosi temetőbe mennek és megkoszorúzzák néhai 
Cserzy Mihály (Homok iró) kartársuk sírját. Ezzel a 
délelőtti programm ki is merült.

Délután folyamán a programm szerint a vidékről 
érkezett kartársak megtekintésére mennek a nagyobb 
fodrász üzleteknek és a város nevezetességeinek, majd 
pedig szakértekezletet tartanak.

Este gyülekezés az ipartestület dísztermében, ahol 
vacsora és tánc lesz reggelig.

Ugyanezen alkalommal lesz a vendégek üdvözlése, 
a legidősebb mesterek kitüntetése, őszinte szeretet és 
béke jegyében azon hatósági személyek köszöntése, 
kik a fodrászipari érdekekért önzetlenül fáradoztak.

Ugyanezen a helyen tudatjuk a vidéki zászló
anyákkal és a tiszlségekre meghívottakkal, hogy a meg
tiszteltetéssel nem azért lettek felkérve, hogy nagyobb 
anyagi jövedelemre számítsunk. A rendezőséget tisztán 
az a gondolat vezette, hogy ezen az országra szoló ün
nepségen minél több városból minél nagyobb demon
stratív számban legyenek jelen.

Abban a reményben, hogy megtisztelő meghívá
sunknak eleget tesznek és még több kartársunk eljöve
telén is fáradozni fognak, maradunk szíves látásra

(Szegediek)

fodrászok részére ingyenes  
hajfestés bemutatók lesznek
A legújabb hajfestékekkel való festések szüksé
gessé tették azt, hogy kartársaim részére bemuta
tókat eszközöljék. Ezen bemutatók hetenként egy
szer csütörtökön este 7— 10 óráig az üzletem
ben lesznek megtartva. Tehát jelentkezhetnek első 
előadásra mesterek, míg minden második csütörtö
kön este segédek. A bemutatókon 30 személyescso
portok vehetnek résztfelváltva, kikelőbb jelentkeznek 
azok lesznek az első csoportban. Jelentkezni lehet

Dudásnál Tisza Lajos krt, 19.
Ugyané helyen felkérem kartársaimat, ha festés
sel elrontott hölgyeket tudnak hozni modelleknek, 
úgy f e l t é t l e n n ü l  hozzanak magukkal

Áldás, békesség az Úr Istentől mindazoknak, 
kik Kerekes Józsefet ismerték és koporsójánál meg- 
illetödve tűnődnek az elmúlásról.

Közel négy évtizede, mikor is Miskolcra ér
kezett egy szatmári jóképű barna fiú, a Kerekes 
József személyében. Szociális gondolkozásával ma
ga köré gyűjtötte rövid időn belül a borbély se- 
gédi kart és megalakította Miskolcon az első bor
bély és fodrász segédek egyesületét. Ezen egye
sület élén kivívta az üzlettulajdonosoktól az egy
séges nyitási, zárási és ebéd időt. Egyszerre is
mertté tette nevét egyéniségét, az egész városban.

Majd pedig 1905. évben önálló lett, átyéve 
Juhász Bertalan borbély és fodrász üzletét. Érde
kei most már azt parancsolván, megalapította az 
üzlettulajdonosok egyesületét, amelynek néhai Put- 
noki (Prokob) Antal lett az elnöke, jegyzője pe
dig Kerekes József.

így dolgozott a szakma érdekében már há
rom évtized előtt.

A tűz, mely lelkében égett, iparunk jobb jö
vője érdekében, pihenés nélkül égett. Fáradhatat
lanul és anyagi erejét felülmúlva, —  addig, míg 
szive utolsót dobbant 1938. július hó 29-én déli 
fél 2 órakor.

A sors kifürkészhetetlen akaratából kellett 
jelen lennem üzletében akkor, amikor összeesett 
munkálkodása közben. Hogy karjaim között fe
jezze be sokat szenvedő, de mindig a jóért, igaz
ságért küzdő életét.

A  város társadalmi és politikai életében min
dig szerepet vivő egyéniség.

Az ipartestületi életben fáradhatatlan agilitá
sával elnököt választ, majd pedig jegyzőt.

A miskolci iparkamara kerületi IPOK tagja.
A miskolci kartársaktól ezüst babérkoszorú

val kitüntetve.
Egyéniségéhez méltó temetésén redkívül so

kan jelentek meg, összes szaktársain kívül a vá
ros minden rangú és rendű tagjai sorából.

Lélekemelő és drámai volt, amidőn a tűz
harcos bajtársak elbúcsúztatták.

Lelkemben már elsiratva, ezúton is utolsó Is
ten Hozzádot mondok négy évtizeden át kedves 
barátom, kartársam, Jóskám, Isten veled 1

Halálával nem csak a miskolci kartársakat 
érte súlyos és pótolhatatlan veszteség, hanem az 
egész vidéki fodrász társadalmat. Egyike volt azon 
kimagasló egyéniségnek, ki törhetetlenül és ren
díthetetlen hittel és bizalommal küzdött mindig 
a fodrászok érdekeiért. Kiváló szónoki képessé
gével nemcsak a kartársakat tudta magához lán
colni, de érvényt szerzett megfontolt és jól alá
támasztott indokaival a felsőbb fórumoknál is. Sza
va döntő súlyú volt a felettes hatóságoknál. Soha 
semmi sem tántorította meg, s szive utolsó dob
banásáig hitt a boldog, jobb kor elérkezésében. 
A legrosszabb időben ragadta el közülünk a vég
zet. Éppen találkát adott, mint a szaklap társ
szerkesztője a felelős szerkesztőjének Budapesten, 
hogy az aktuális kérdések megoldását az illetékes 
fórumok elé vigyék döntés végett. Ebben meg
akadályozta Isten kifürkészhetetlen akarata, Fáj-

f Szeged és környékén lévő
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dalmasan érint mindnyájunkat az a tudat, hogy 
elvesztettük, de megnyugszunk a sors döntésében. 
A szerkesztőség úgy a maga mint az egész vidéki 
fodrász társadalom nevében utolsó Isten Hozzádot 
zeng értékes kartársának emlékét szivünkben zár

va kegyelettel őrizni fogjuk azon ígérettel, hogy 
megkezdett munkáját, nyomdokain haladva tető 
alá juttatjuk.

Dienes Lajos.

A Z  ÉN ISKOLÁM
(XII. közlemény.)

A hajfestésről!
A múlt havi számunkban, mely 7500 címre lett 

lett elküldve, beszámoltunk a Duralin hajfestékről, mely
nek tartalmát és a használati utasítását 3 oldal terje
delemben ismertettük. Ezen ismertetésünkkel és a Du
ralin festék részeinek feloszlásával megkönnyítettük a 
fodrász iparostársainknak a munkáját úgyannyira, hogy

minden fodrász tudhat ezek után olcsón 
és jól minden színre festeni.

A Duralin festékkel meg kell hódítani azokat a 
hölgyeket is, kik ezideig gyógyszertárak által árusított 
illetve gyártott idegen szinti festékeket használtak.

A fodrásziparosoknak egyetemes érdekében figyel
meztetjük a kartársainkat arra, hogy minden festető ven
dégeinket le kell beszélni a fekete színekről, mert a fe
kete színek azok, melyek mindenkit elriasztottak a haj- 
festéstől.

A jövőben a hamvas színeknek kell do
minálni, mert ezekkel a festést csak szak

iparos tudja elvégezni.
Tehát a modern fodrászoknak az egyetemes érdekei 
megkívánják azokat a távoli céljainkat, amelyeket mi a 
lapunkon keresztül hirdetünk.

A modernül dolgozó fodrásznak élelmesnek kell 
lenni és ha azt látja, hogy a vendége őszülni kezd, 
azonnal figyelmeztesse rá. Azután megmondani, illetve 
tudtára kell adni azt, hogy az ősz haj az öregedésnek 
a jele, tehát ne várja be azt az időt, amikor mindenki 
már ősz hajjal ismeri meg.

A kezdetleges őszülésnél fel kel bon'ani a 
Duralin dobozt és az abból kivett és elkészített egyik 
kis üveg festéket egy kis vattával fel kell kenni az 
őszülő fejre.

A vendégünknek sohasem kell hangoztatni, hogy

festjük a haját, hanem csak azt mondjuk, hogy ez a 
víz olyan, amely előhívja hajának eredeti színét. így 
a vendég megnyugszik és ez a tudat egy vigaszt nyújt 
neki arra, hogy ő nem festeti a haját. Ennek a festési 
műveletnek nem is kell olyan kimondott nagy festés
nek lenni, az ilyen festési eljárásnál csak az legyen a 
fő cél, hogy a szembetűnő ősz rész be legyen festve. 
Ez a művelet 10— 20 perc alatt kész, a hajat mindjárt 
mosni és kiondolálni is lehet utána. Ezen kis munkáért 
szívesen fizet a vendég 3 — 4 pengőt, amivel a munkánk 
meg is van fizetve, bár ezen elvégzett munkánknál nem 
az a fő cél, hogy pár pengőt kerestünk, hanem az, 
hogy szereztünk egy új festető vendéget, ki majd a jö
vőben 1-2 hónap után azzal az óhajjal és kérdéssel fog 
beállítani, hogy lehet-e egy olyan eredeti színre való 
előhívást eszközölni ismét? A műveletet végző fodrász 
persze készséggel igennel felel, leteríti a vendéget és 
amikor szétfésülte a haját és megvizsgálta a haj állapo
tát, akkor tudtára adja a vendégnek, hogy most nagyobb 
terü'etet kell beecsetelni, ami persze valamivel többe 
fog kerülni, mint az első esetben. A fodrászmesler ezen 
megállapításába minden vendég örömmel szokott bele
egyezni, miáltal 3—4 hónap lefórgása alatt neveltünk 
magunknak egy új festető vendéget, aki azután már 
minden hónapban elhozza az ő 6 -  8 pengőjét.

De ugyanitt arra is figyelmeztetem a kedves kar
társaimat, hogy az ilyen hajfestéseknél nagyon figyelme-

Az összes Dankovszki gyártmányok az 
évtizedek óta jól bevált minőségben 

készülnek.
Negrin hajfesték öt színárnyalatban. Tökéletes színek 

egyszerű kezelés, veszélytelen használat. 
Eperkrém tökéletes, mozdulatlan frizurát ad, öröm vele 

dolgozni.
Kérje fodrászcikk kereskedőjénél! 

Parfumerie Le Rosier Bpest, VIII. Mária utca 19



VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA 7

sek legyenek arra, hogy a festető vendégünknek az ere
deti hajszínénél mindig 1— 2 színárnyalattal világosabb 
festéket használjunk, mert csak így nyerhetünk egyszeri 
ráfestéssel a „szemnek" kellemes színt. Ha nem így já
runk el, hanem éppen olyan színt veszünk, mint ami
lyen a festendő hajnak az eredeti színe volt, akkor min
dig 1— 2 színárnyalattal sötétebb színt kapunk a fes
tésnél, amely viszont nem fog tetszeni a hölgynek, de 
különösen az ismerős környezetének, kik mindjárt fel
tűnően beszélnek a festett hajáról, mely nyilvánított kri
tikák igen csak elszokták venni a festető vendégünknek 
a kedvét a további festésektől.

A fenti soraimat még megerősítem és alátámasz
tom egy gyakorlati munkával is, melyet példaképpen 
hozok fel, mely példa munkából igen sokan alkothat
nak magunknak irányt a munkálkodásukra.

Az üzletünkben megjelenik egy hölgy, kinek te
gyük fel a színkártyán látható 6-os számú színnek 
megfelelő sötét hamvas szőke színű haja van, melyben 
25 %  az ősz haj és a hajszálak minősége közép vé
kony szálú. Ezen esetben a 8-as számú, világos ham
vas szőke színű festéket használjuk, mert ezzel csalha
tatlanul elérjük a kívánt eredményt.

Kedves Kartársaim ! Én ezen soraimmal, nemkü
lönben majd a jövő számokban közöltekkel, —  amikor 
is kitérek majd a különféle színű és minőségű hajaknak 
a megfestésére, azt akarom elérni, hogy a hajfestésnek 
a kultuszát elősegítsem, bevezessem, illetve megtanítsam 
kartársaimat egy olyan szakágazatra, mely úgy a fod
rász iparosok, mint a közönség érdekeit szolgálja.

A hajfestésnek nagy jövője van, mert az őszülés 
a mai embereket mindig korábban és korábban keresi 
fel. Ma már 20 évesek is kezdenek őszülni, kik azután, 
hogy az öregedés jeleit eltüntessék, festetni kezdik a 
hajukat. Ezen művelet elvégzésére viszont a fodrász 
iparosok vannak hivatva, kiknek ezért tényleg szakipa
rosoknak kell lenniük. Aki ez akar lenni, vagyis, aki 
velem akar haladni, az vegyen azonnal egy hajszín kár
tyát, amit 1 P 50 fillérért küldök neki, mert ennek se
gítségével a lapomban közöltek figyelmes áttanulmányo
zásával kiképezheti magát speciális fodrásszá.

Aki velem akar haladni, az olvassa el „Az én is
kolám" című cikk sorozat minden sorát.

Az elhanyagolt úri fodrászatról, mely a 
jelen időben is van olyan jövedelmező, 

mint a női fodrászat.
A fodrász ipart is éppenúgy, mint minden más 

foglalkozási ágazatot, a világháború és a forradalmi 
évek nagy átalakulásra kényszeritették, mely átalakulás
ban első helyen a divat szakmák domináltak. S így a

Ha jó  tartós ondolálást akar, akkor

fodrász ipar régi néven írva a borbély ipar jár elő! és 
pedig oly nagy lendülettel, hogy erre még példa a tör
ténelemben soha sem volt.

A borbély ipar a forradalmi évek előtti évtizedek 
alatt élte ki fénykorát, mely idő alatt biztos és szép 
nyugodt megélhetést biztosított űzőinek, kik lehet mon
dani konzervatív álláspontra helyezkedve örök folyto
nosságot láttak a jónak nevezett hét csillagos borotvák
kal űzött rendszereikben. Ezen idők jóléte alatt nem 
kristályosodhatott ki olyan vezető vezér férfiú, ki fel- 
ráz'a volna a konzervatizmusban élő nagy borbély tá
bort és figyelmeztette volna ideje korán őket a technikai 
fejlődés veszedelmeire (a gilette pengék és egyéb gé
pekre). Figyelmeztette volna a nagy borbély tábort és 
az ellen harcba állította volna őket, mely ténykedéssel 
ellensúlyozták volna a gepkorszak megerősödését. Ilyen 
mulasztással a gilette és egyéb gépek gyártói minden 
ellenfél nélkül, könnyű módszerrel érhették el céljaikat, 
sőt még a borbély iparosok is felülve a szép hangza
tos reklámoknak, jó fogyasztói lettek a mindig moder
nizálódott gépeknek úgy annyira, hogy ma már oda fa
jult a helyzet, hogy látszólag modern fodrászat csak a 
gépeket vásárolja, még akkor is, ha már eladja előre 
1 —2 évi munkáját váltókkal és egyéb hitelek igénybe
vételével a gépek gyártóinak. A mai modernnek öltöz
tetett fodrásztípus az, amely csak a gépesítésben látja 
a jövőjét és még hozzá harcot indít a munkaidő redu
kálásáért, amely nem szolgál más célt, mint a tőkésebb 
résznek,'szóval egyeseknek, de lehet mondani a gépek 
gyártóinak jólétét, a borbély ipar űzőinek, a többség
nek, pedig a modern köntösbe öltözött nyomorúságot.

Kedves fodrász testvéreim!
A jelen ébresszen fel benneteket és nyitott szem

mel nézzetek bele a XX.-ik század huncutságába, amely 
nem más, mint kizsákmányolója a szegény kézműves- 
iparosságnak. Ne üljetek fel modern jelszavaknak: 8 
órai munkaidő, teljes vasárnapi munkaszünet, szabad
ságolások, különféle túra utazások, gépekkel való dol
goztatásoknak, stb., mert ezek a csalogató jelszavak 
csak arra valók, hogy a ti kezetek minél kevesebbet 
termeljen és a gépek gyártói jobban élhessenek.

Indítsatok harcot minden olyan hangzatos jelszó
nak, mely a modernizálás köntösébe öltözve csalogat 
benneteket.

Indítsatok harcot minden munkaidő redukálást 
célzó jelszavaknak mindaddig, mig a gilette pengét és 
a gépeket meg nem adóztatják oly mértékben, hogy a 
redukált munkaidő alatt teljesített kézműves kezekkel 
végzett munka díjjal egyenlő árak ki nem alakulhat
nak.

használjon

Kemény-féle „D Á R L I H G "
erősen bodorító vizet. 1 lite r á ra  P 5.

LERAKATOK: Szász Dezső Budapest, VIII. Bérkocsi ucca 18
------- --- -----------  Eichorn Géza Pécs. ..............

Sarkadi Dezső, Debrecen.
Lancsarics Vendel Szombathely.
Dudás Sándor, Szeged, Tisza Lajos krt. 19.
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ERECTA
Előfűtéses tartós ondoláló gép 
az 938. május 8-án tartott 
országos dauerversenyen

Öt dijat 
nyert el.

Ez bizonyítja a pép tökéletes 
munkáját.

Indítsatok harcot a kontárok és adót nem fizetők 
ellen. Ne áljatok szóba olyan egyesületekkel, amelyben 
a dolgozni nem tudók, szakmánknak kufárkodói és 
megrontói, szociális jelszavakat ropogtatnak, követelnek, 
de az ellenértékkel adósak maradnak.

Ne álljatok szóba senki mással, csak azzal, aki a 
szaktudásokat emeli és a munka alkalmatokat meg
védi.

Legyetek szakmánknak rendíthetetlen hívei és 
hozzátok meg az úri fodrászatér) is azt a nemes áldo
zatot, amely vissza hozza a régi, megbecsült, tradicio
nális értékéhez.

Modernizáljátok az úri fodrászatot is, tanuljatok 
meg jól gyorsan dolgozni, mert a mai ideges emberi
ségnek az a fő. Szoktassá ok rá a vendégeiteket a haj 
és bajusz festésekre, modern bajusz, oldal szakái, fa
zonok és hullámos hajviselésre, mivel ezeket ma egye
dül nem lehet elvégezni és így kényszerülve lesznek a

fodrászműhelyeket sűrűbben 
felkeresni. Higyjétek el azt, 
hogy értékes és érdemes az 
úri fodrászat is, mert ma 
már kevesebb rezsi melLtt 
éppen olyan jövedelmet biz
tosít, mint a női fodrászat.

Alant közlünk néhány 
úri fejről modelleket, me
lyekkel, mint útmutatókkal 
segítségére kívánunk lenni 
a kezdőknek.

Az úri fodrászatnak 
épen úgy meg vannak a spe
ciális művészi vonásai, mint 
a női fodrászatnak, tehát 
sohase tévesszék össze kar
társaim a hullámoknak al
kalmazását az úri fejen nőies 
hullámokkal.

Az úri fejen az ábrákon láthatóan (1— 2—3 ábra) 
szolid, lágy hullámnak szabad lenni és pedig szépen 
hátra felé. A fül körüli fazonnak ellenben nem szabad 
kigépelve világosnak lenni, mert ha az túl rövidre van 
vágva, akkor sem festést, sem pedig hullámos összefo
gó frizurát nem lehet készíteni.

Fodrászati gépek és cikkek 
kereskedése
A GE-MI

BUDAPEST 
VII., Erzsébet krt. 

29. I. em 5.

TELEFON: 
13-97-97.
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Szent István heti zárórák. A kereskedelmi és 
közlekedésügyi miniszter úr az ünnepi zárórákat a kö
vetkezőképpen állapította meg a vidéki viszonylatban: 
19 én pénteken, záróra este fél 10 órakor, 20-án szom
baton d. e. 7— 12-ig nyitva. 21-én vasárnap és 22-én 
hétfőn az általános rendelkezések érvényesek. Tehát, 
ahol vasárnap délelőtt nyitva vannak az üzletek és hét
főn délelőtt zárva, ott most úgy lesz. Ahol pedig vidé
ken vasárnap zárva kell tartani és hétfőn az üzlet nyitva 
lehet, ott 21-én és 22-én is így lesz.

Hírek: A dévaványai fodrász ipari szakosztály 
egyhangúlag örömmel vette az országos fodrász mes
terek nemzeti szövetségének központi választmánya el
határozását és kívánja, hogy a körzet székhelye kama
rai kerület székhelye legyen. A körzeten belül pedig az 
ipartestületi beosztásnak megfelelően alosztályok állít- 
tasanak fel. Egyébként a dévaványai fodrász ipari szak
osztály elég szépen halad a megértés és az összetartás 
utján.

Olaszországi hírek: Horváth Antonio, Rimini- 
b ' l  Szántay K. János alelnükiink címére levelet kül
dött, melynek tartalmát tanulságképen, mint hirt adom 
közre. A baráti köszöntés megtétele után az ottani kereseti 
lehetőségekről és az ott uralkodó állapotokról ir. Sorai 
szerint az ottani kereseti lehetőségek jobbak, mint itt. 
Egy úri fodrászsegéd heti fizetése 100-200 lyra, mely 
a mi pénzünkre átszámítva 25— 50 pengő. Neki heti 
200 lyra fix és l ó  százalék jutaléka van, mely a bor

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

minőségű olcsó borotvaszappannal.

ravalóval együtt kb. 8 0 -9 0  pengőt tesz ki hetenkint. 
Rimini fürdőhely lévén, szabad nap soha sincs, még va
sárnap is dolgoznak reggel fél 9-től este 8 óráig. Bár 
az idén ott is pangás észlelhető, erről panaszkodnak a 
penziósok. A szokott német, osztrák és cseh vendégek
nek kb. csak a 20 százaléka jelent meg az idén. A 
kiszolgálási árak a következők : Dauer: 20 P, festés : 
20— 25 P, vízhullám : 3 P, vasondolálás : 2 P, mani
kűr : r.50 P, hajszőkítés: 10 P.

A nyári divat, mely nagyon közkedvelt, a nyak
ból felfelé fésült hullámok, tetején apró csigácskákkal. 
Vannak azután olyan frizurák, melyek kevés hullámok
ból, de annál iöbb csigácskákból állnak. A rolni már 
ott nem látható, nyakban hajat már szintén nem hor
danak, vagy felfelé fésülik, vagy levágatják úgy, hogy 
a nyak szépsége minél kiemelkedőbb legyen, mert a 
nyak szépségére nagyon ügy. Inek. Vasondolálás ott is 
nagyon kevés van. A tartós ondolálásért csak 4 - 5 hó
napi garanciát hirdetnek, de az ottani hölgyek nem is 
kívánnak több időt, mert úgy is sűrűn készítetnek tar
tóst. Arról is említést tesz levélben, hogy az olaszok 
többnyire sötét hajat viselnek, ellenkezőleg a más nem
zetiségűek szőkére és vörösre festetik a hajukat. Egyéb
ként az olasz nyelvet tanulja most nagyon szorgalma
san, mindennel megvan elégedve, de azért sokat gon
dol a jó magyaros ételekre, különösen a Szántayné 
Önagysága által előállítottakra. Üdvözletét küldi az ösz- 
szes ismerősöknek. Mi is magyaros és kartársi üdvöz
letünket küldjük mindnyájan neki.

Halló Amerika ! Júlia W. Dávid Sanitáry Bea- 
uthy Shopp 506 Birchárdave. Fremont Ohio kartársnő! 
Örömmel és köszönettel vette szerkesztőségünk azt, 
hogy a lapunkot nemcsak olvasni akarja, de még hoz
zá olyan tartalmas hírekkel telített divat lapot is juttat

Leszállított árú
ú j árjegyzékünk csak

e hó v é g é n
jelenik meg, de

az o fcsó árak már 
most érvényesek a

r é g i  Á n g y á n  k f t .
sz a k ü z le tb e n ,  B u d a p e s t  VII.,
Rákóczi út 40.sz. Lent.(Szemben a Corvin áruházzal)

Ma Jstván királykor
Budapestre jön, ke
ressen fel bennünket, 
hogy megtekinthesse 
újdonságainkat,ame
lyek s z e n z á c i ó s a k  !
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hozzánk. A legutóbb hozzánk jutott The Amerikán Hair- 
dresser 98 oldalas, divatképekkei ellátott folyóiratot át 
fogjuk tanulmányozni, és a jövőben foglalkozni is fo
gunk ezekkel. Most csak annyit írunk, röviden, hogy 
pazar kiadás, látszik, liogv a kiadónak több támoga
tója van, mint a mi szegény kis magyar lapunknak. 
No, de enyhítő vigaszként vesszük az', hogy még is 
csak több lakósa van annak a mocsarakon túli or
szágnak, mint a mi megcsonkított hazánknak. A kö
zűitekből azt is látjuk, hogy az oltani hölgyek nagyon 
szépek és ápoltak. Valószínűleg annak a körülmény
nek tudható be az — több jövedelmük lévén -- hogy 
az ottani fodrászoknak majdnem kivétel nélkül mind
egyiknek autója és luxus élet módja van. Mi a magy - 
raknak is talán ajánlhatnánk azt, hogy ők is Amerikát 
készítsenek elő és hódítsák meg az itteni hölgyeket és 
a szépség ápolására. Hálás köszönettel küldjük mi is 
sorainkat.

Álláshoz jutnak a komolyan dolgozni akaró ál
lás nélküli magyar polgártársaink, ha kellő időben je
lentkeznek az alábbi címnél.

Ugyanis a közel múltban alakult meg az ország 
egyik legnagyobb vállalata : az Országos Magyar Kör
forgalmi Termelő és Értékesíthető Szövetkezet, Budapest, 
Teréz-körid 30. II. éra. 31. sz. ajtó alatt.

Ez a szövetkezet állandó fix fizetéses tisztviselőket, 
körzeti képviselőket vesz fel. Anyagi garanciával rendel
kező ügyészt is alkalmaz fix fizetéssel a szövetkezet.

Am erika—Magyarország. Jóleső érzéssel vettük 
azt a lapot, melynek soraiból a következőket olvassuk ; 
„  Hallottuk, hogy Szegeden egy jó  magyar szaklap jele
nik meg, me yre elő szeretnénk fizetni.1' Cím: Aicx Bu- 
gár. Louis Bregon, 5 Pleásout street Worcestcr-Máss. 
U.S.A. Szerkesztőségünk a kívánságnak megfelelően 
kötelességének tartja a lapot küldeni. Az előfizetési díj 
az ottani pénz szerint oly csekély hogy átutalni vagy 
postán küldeni, a küldetési díjhoz viszonyítva, nem ér
demes. Ez úgy oldható meg, hogy egyszer, ha majd 
alkalom adódik és valaki ide átjön, azzal elküldeni 
szíveskedjenek. Ugyanezen a helyen még arra is meg
kérjük, legyen olyan kegy s és írjon magyar kollegák 
címét, hogy kflhihessünk részükre mutatvány számot.

Dévaványaí fodrász szakosztálynak. Örömmel ol-

________________

Semleges anyag összetételénél 
fogva mindenfajta hajra 
alkalmazható!

A híjnak megtartja a természetességét, A fejbőrt meg

védi a korpásodástól. Egy liter edényzet nélkül P 3-20. 

Egy női fejre egy deka, egy férfi fejre fél deka elegendő. 

ManikÜrÖlésné! a vízbeöntött egy-két cseppje puhít és tisztit

Kapható:
az összes

DURALIN
hajfesték Irakatoknál az egész országban.



- v,DÉf<Lúri és hQloyfodrAszok szaklapja

vastuk csatlakozásukat az országos mester szövetség 
kerlileti beosztási tervezetéhez.

Ugyanezen a helyen kérjük úgy a dévaványiakat, 
mint azon szakosztályokat, melyek a szövetséghez csat
lakoztak, hogy minden fontos határozatukról vagy kí
vánságukról tudassák szerkesztőségünket és a szövet
ség központját.

JE helyen kocka hirdetések :
1 cm. szélis, 4 cm, hosszú kockáé P — .50
2 cm. széles, 4 cm, hosszú kockáé P — ,H0
3 cm, széles, 4 cm. hosszú kockáé P 1,—

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

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

Eladóit és szerkesztősé
günkben megtekinthetők:

Több faj'a használt forgó
székek 20—2»—28 pergőért,

Uiiivcrsál kézi gép 20 alá
tété® 70 pengőért eladó.

Universál fali karos teljes 
felszereléssel 80 pengőért

Eredeli állványos Henkels 
tartós gép Ki fűtőtesttel és 
32 alálé lel 40 P. __________

Nikkeiezdi asztali felszere
lések, ferlőllenilfik, zománco
zott köpcsészék, fejtáblák, 
szék párti tk, szappanozó csé
szék, haj és bajusz kefék, le
mosó tálak, Injvágó gépek 
valamint sok féle apróságok 
olcsó áron eladók.___________

Több turg szék kapható 
20 -2 5 -2 8  pengőért._________

Székpárnák különféle minő
ségekben és árakban kapha
tók, _________________

Eladó egy eredeli 16 fűtő
testtel állványos Henkels tar
lós ondoláló gép, 3í drb, alá
téttel és egy évi garanciával 
140 pengőéri a szerk.-bcn.

Belvárosban, a főútvonalon, 
jú menelelfí női fodrász üzlet 
eladó. A dm a szerkesztöség- 
ben megtudható. 350 P._____

Ha üzletet venni, vagy elau- 
ni akar, keresse fel szerkibz- 
tóségiinkei.

Egy Siemens szárító gép, 
5 női fülke összeállításához 
szükséges falak és egy cassa 
má vány lappal kedvezményes 
áron eladók,

E adó 5 méter hosssú illat- 
szertáii berendezés és r mé
ter hosszú puli. Ezen tárgyak 
a Icgújjabb, legmodc nebb tí
pusúak, ára P 2 io.

Jó munkás női fodrász se
géd október elsejétől állást 
keres vidéki nagyobb város
ban. Magával viszi legmoder
nebb n'inét gyártmányú „ in 8 
Wella Junior11 larlós ondoláló 
gépét. Ajánlatokat ifj. Zábojí 
István Balatonkenese, Fővá
rosi üdülőhely címre kérek.

Egy vadonatúj gőzkamra és 
egy Sanax másságé .10 pen
gőért eladó.

Úri fodrász segéd alkalma
zást keres, a nőiben is segít, 
Megkeresések Zámbó Sándor 
Btrcika küldendők.

Elsőrendű tarlós, víz, és vas 
ondoláló munka erőt keresek, 
aki hajlandó állandó mara
dásra. Fizetés 40 P havi, la
kás, reggili ebéd. 10n/o dau
erból. Útiköltség 3 hón p ulán 
visszntéiilletik. Cint; üillasz 
Bé a Szentes.

Ha állási akar, vagy segéd
munkásra vau szüksége, hir
dessen lapunkban.

Un versál Amerikán tartós 
gép 65 P-ért eladó. Lukacs 
József fodrász mester. Sálor- 
aljaujhely Kazinczi ncca II.

Árverésen olcsón meglehet 
venni egy komplett 4 szemé
lyes úri és 3 személyes női 
fodrász berendezést, amely 
9000 P volt. Érdeklődni lehet 
Drcszmann Károly késes és 
niííköszörűsnél. Budapest. Ül
lői út é8. Csak válaszbélyeg
gel eliátoll levelekre válaszo
lok.

Úri és hölgy föd rászat I a I ren- 
delkező középkorú fodrárz 
mester házasságra lépne oly 
fodrász leánnyal kinek némi 
hozománya is vart. Fénykép
pel ellátóit leveleket „Qtildog 
otthon" jel gért a szerkesz
tőségbe kérek.

— Házassági közvetítésünk 
any iga annyira felszaporo
dott, hogy annak gyors és 
pontos lebonyolítására külön 
osztályt nyitottunk, amiállal 
elérjük a/t, hogy az elin’ézé- 
sek sokkal gynrsahban és köz
vetlené bbiil tóinak keresztül 
vitetni. Ezúton kéri tehát szer
kesztőségünk, hogv ezentúl 
az érdekeltek címeiket és kí
vánságaikat házasság jelige 
alatt dupla borítékban közöl
jék a szerkesztőséggel, A há
zassági osztály vezetését Tóth 
András szaktársunk váltalfa 
magára, agitisségéröl annyira 
közismert, hogy bátran remél
jük minden ügy sikeres és jó 
elintézését

Nősülne egy örtáló ii/letUl 
bíró 35 éves férfi és női fod
rász mester egy 25— 35 év 
közötti női fodrász nővel. Ho
zomány nem kívántatik fő a 
szorgalom és a jó munkaerő. 
Leveleket „Első üzlet" jelige 
alatt a kiadóba.

Szeged-Rókuson egy jól be
vezetett borbély üzlet mely 
nőinek is igen alkalmas, el
adó, Cím: Csongrádi s-út 14.

KERESEK azonnali vagy 
szeptember elsejei belépésre 
olyan fodrász, segédet, ki víz, 
vas és dauert tud végezni. 
Kinek dauer gépje van, előny
ben részesül. Esetleg újévtől 
társ is lehet. Levélbelí aján
latok. Csak válaszbélyeggei 
ellálott levelekre válaszolok. 
Cím: Váradt Sándor Szegha
lom. Simát János ucea 19.

JÓ megjelenésű úri fodrász 
és női hajvágó 6 éves gya
korlattal állást keres vidéki 
jobb üzletbe. Jelenleg állás
ban, Cím: Szabó László fod- 
rizz Budapest, VI, kér. Baj
nok ucca. 8. Hl. emelet 7 ajtó 
szám.

KERESEK azonnali belépésre 
kimondottan perfekt hölgy 
fodrász kisasszonyt, ki vas, 
víz ondolál és manikűröz. Fi
zetés havi 35—40 P. Reggel', 
ebéd és vacsora. Megkeresé
sek Major Pál úri fs hölgy 
fodrász meslerhez Vásáros- 
namény küldendők.

SZEGEDEN a belvárosban 
egv igen jól menő, modern 
felszereléssel és berendezés- 
snl ellátott női fodrász szalon 
tulajdonosának külföldre való 
távozása miall eladó vagy át
adó. Fehételek dr. Nagv ügy
védnél Szeged Tisza Lajos 
köt út 33 szám alatt megtud
hatók, Csak válaszbélyeggel 
e lálott levelekre válasz lók.

4000 lakossal bíró község
ben egyedülál'ó fodrász tizlel 
szeptember hó elsejére csa
ládi okok miatt eladó. Párád 
füidőhöz,5 km,-re. Érdeklődni 
lehet Sz.akács Györpv fodrász 
mesternél Bodony. U. p. Pá
rád Heves megve. Csak vá
laszbélyeggel ellátott levelekre 
válaszolok.

ELMENNE vidékié vas, 
víz ésdauerban lökéleles, per- 
fektül dolgozó fodrászkisasz- 
srony. Megkeresések Móra 
Piri névre kéretnek a szer
kesztőségbe heküldeni.

Ön is beláthatta már azt, hogy a
vizondolálásoknáí a Kemény féle

CURL1NG fixateur a legjobb. Árak
ban a legolcsóbb, minőségben

utolérhetetlen. Nagyobb fogyasztók 
kérjenek ipari csomagolást és ár

ajánlatot a képviseletektől.

A lelkiismeretes fodrász beretválás előtt beretváját

L I S O F O R M M A L  fertőtleníti
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Felkérjük előfizetőinket, hogy az esedékes előfizetési díjakat a 4190-es számú posta
takarékpénztári caekkszámlánkra minél előbb befizetni szíveskedjenek.

, ■iiiiiimiiiimiiiMMiiiiiniiiHinumiiHMimmiaiiiiiHHiiiii,

Mindennemű hajmunkák készítése.

Élethűen tökéletes korszakának, 
á llszakállak  és bajuszok.

B EC K ER T HUGÓ
parókakészítő

B u d a p e s t ,

VII. kér. Dob utca 27. II. emelet 2. sz.
S iH ii i i im iB ii iiH ia H H iiis i iiE e iii ii i i i i i i i i i in i iiH iii ii im iii ii i i i!!'

Fodrász Urak figyelmébe!
Minden fodrász eddig is tudomással birt, de most 

még az is megtudja, aki most lép a fodrászipari pályára!

Mit? Elmondjuk ezen a helyen Önnek is!
HALÁSZ ÖDÖN árjegyzékéről van szó, mely 

nemcsak a fodrásziparosnak, de még a szakmabeli ke
reskedőknek is felkelti az érdeklődését.

Az árjegyzék kivitele pazar. 44 oldalon tömör so
rokban felsorakoztatott árak nemcsak az olcsó árakról 
tanúskodik, hanem a Halász név ma már annyit jelent 
a fodrászipari körökben, hogy annak jónak is kell lenni.

Az árjegyzékben több mint 7000 sorszámmal ellá
tott különféle fajta illatszer és fodrászati felszerelés ne
veit és árait ismerteti, melyek a szakmában irányító ve
zetéssel dominálnak a magyarországi piacon.

Ezen árjegyzék Magyarországon mindazon fodrász
nak el lett küldve, kinek neve és címe a legutóbbi évek
ben meg jelent címtárban fel van véve. De ha még is 
akadnának olyanok, kik még nem kapták volna meg 
ezen szép képes árjegyzéket, azok kérjék egy postai 
levelező lapon

Halász Ödöntől
B u d a p e s t ,

VII. kér. Csengery utca 26. sz.

Azonnali belépésre keresek fiatal segédnőt, aki a 
szakma minden ágában perfekt, úgymint vas-, víz , 
dauert, szőkítést, festést, manikűrözési érti. Fize'és 
50 pengő havi és teljes ellátás. Szigli Dezső fodrász
mester Jánoshalma.

Úri fodrász segéd 4 éves gyakorlattal állást 
keres szeptember hó 1-re úri és női üzletbe, hol 
a vasondolálást gyakorolhatná. Cím : Török János 
Kiskunhalas, Bimbó- u. 9. sz.

Ha jól és olcsón akar gépeket venni,
akkor

Dudás fodrászati cikkek
kereskedőhöz kell menni, Tisza Lajos krt 19.

szenzációt keltő rendszerű gépek képviselete.
Bárkit egy nap alatt megtanítok vele dolgozni, 
egyszerű kezelés, mégis nagyszerű eredmények.

Alig fogyaszt áramot, a hozzávalók is olcsók.

Hitelképes egyénnek részletre is adok 
10 százalék felárral.

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

csak az esetleges útiköltségeket kell megtéríteni.
Állványos tartós ondoláló gépek árai:

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

UNIVERSÁL villany nélküli tartós ondoláló és száritó. 
gép egybeépítveNr.5-osP 120. Erősebb kivitelben P160.

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

JNHENRY"
dauer vizet, (száraz és zsíros) olaj schampoont „VITA 
OIL“ haj pakkoláshoz. Vizondolálő fixateur. Levélbeni 

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

W eisz H en rik  ke re s k ed e lm i u tazó
Budapest VII., Akácfa utca 5. II emelet 9.

perc alatt festhet bajuszt, szemöldököt, 
fillérekbe kerül az anyag.

ASPÁSIA
hajfesték használati utasítása :
Előbb a hajzatot szappannal meg kell mos

ni, megtörölni, és azután az 1. sz. festékkel a 
kívánt helyen a mellékelt kis ecsetlel tövig jól 
bekenni. —  Egy perc szünet után a 2 sz. előhí
vóval az előbb bekent helyet utána kenni. Rögtön 
előjön a kívánt sötétbarna szín. 2-3 peic után 
szappanos vízzel jól lemossuk. Esetleg a bőrre 
kent helyeket bármily zsiradékkal gyengéden le
dörzsöljük. Kapható: DUDÁSNÁL Szeged.

I Egy doboz 25 bajuszhoz elegendő ára: 1.20 P.



Több kartárs azon kívánságára, hogy küldjük meg részükre a fenti mintákat, készséggel közöljük mégegy-
szer lapunkban a közérdeklődést kiváltó képet.__________ ____________________
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D Á M A
V illa n yn é lkü li e lő fü téses dauergép, 3 0  fű tő te s t
te l, k o m p le tt fe lszere lve , g yönyö rű  k iv ite lb e n  

o lcsó  árban.

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

s z á ritó b u ra  P 175.—

C E D O N — folyékony hajfesték
7 szin g yönyö rű  á rn ya la tba n , I d ob oz  P. 2 ,8 0

C E D O N - R E D U K T O R
B iz to s a n  ható lehuzószer, e lro n to t t  h a jn a k .

I üveg P 2.50

N I Z Z A  — szalmiákmentes
D auerv iz  I l ite 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 itő p o r  I csom ag 6 — 8 lite rn e k  P I. 
H aszn á la ti u tas ítás t m in de n he z  m e llé ke le k

Nádas Sándor
fo d rá s z a ti gépek, ko zm e tika i c ik k e k  vá lla la ta

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

CZINNER GYÖRGY
úri is női fodrászati cikkek, illatszerek és acélárúk szak- 
üzlete, a „METOL" készítmények egyedárusilója.

Budapest, VII. Hársfa u. 55. Te le fon : 143-427 
a Király uccánál.

Eredeti DIAMANT vas ismét kaphatói

Asztali felszerelés, 4 ré
szes l-a kivitelű . . 5 90 

Kiakasztó tányér, égetett 
dukkózott, nagyon szép 
22 cm : 2.30 32 cm 4 60 

Casinó kölnivíz 1 I. . 3 50 
Dióbarna hajolaj

1 / 4  kg...................—'50
Lökni csavaró drb. — '12 
Hullám csipesz drb. —'12

Fejmosó tálak, hajszárí
tó gépek és búrák, borot
vák, hajvágó gépek és 
ollók. Manicüreszkőzök, 
hajvágó fésűk, dauervi
zek, fixatörök, kefeárúk, 
stb. stb. fodrászati kellé
kek legolcsóbb beszerzé
si helye.

Tegyen Ön is egy próbát, győződjön meg olcsó 
árainkról. Vidéki rendelésnél csomagolást nem 

számítunk fel.

T ó t h  J ó z s e f
Budapest, VI., Vasváry Pál-tt. 7. I. 10.

„BA -TO“ elektromos fodrászati készülékek képviselete

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

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

Olajsampon 1 liter 6.—
Dauerolt szőkített hajaknak erőt és fényt ad. 
Kapható 1/4 és 1/2 lilerenként is.

Olajpakoló zöld 1 liter 4 40
Meleg olajpakoláshoz nélkülözhetetlen.

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

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

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

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

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

Hajlakk 50 gramm 1 *27
. 100 „ 2 -

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

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

„ kátrány 1 levél — Oi
„ hamvasító 1 levél — '16

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

Ha üzleti forgalmát emelni akarja,
úgy próbálja ki a LORISSA-PAJOR-féle

hajhullám FIX A TE U R T és FOLYADÉKOT
A legkisebb próbarendelésnél meggyőződhetik ki

váló minőségéről.
1. literre való egy levél ára P. — .40. 

100 gr.-os 5 literre való P. 1.60. 
1 kgr. ára P. 14.

Úgyanaz schampoon porban :
Schampoonpor 1 kgr. II. r. P. 2.— illatos P. 2.40 

„ „ I. r. P. 2 40 „ P. 320
Kozmetikai cikkeink már közismertek. 
Kaphatók az összes fodrászati felszerelések.

Lorissa Pajor
Tei.: 33-21-25. fodrászati cikkek szaküzlete, 
BUDAPEST Nagyatádi Szabó I, (Kertész) utca 23 ,

Árpád nyomda nyomása, 
Szeged

Nyomdáért felel, Szittner János.

1... 1 III...... Ili
:::

Ili 1 Ilii
F

A  leggazdaságosabb a kettes adagolású „ P a b o r“ 

am erikai hajfesték. Kapható : Dudásnál. Á ra : 2 .50  P.



A legújabb és leggazdaságosabb hajfesték a

„ D  U R Á L I N "
20 különleges ragyogó színei biztosítják a jó  munkát.

Egy dobozban 3 üveg festék és egy üveg festéklehúzószer van.
r

Ara fodrászoknak 2.50 P.
1 drb. színkártya használati utasítási kiskönyvecskével együtt 1.50 pengő.

Lerakatok Budapesten:
Főlerakat: Szász Dezső, Bérkocsi-u. 18. 
Lerakatok: Ángyán kft. Rákóczi-út 40.

Ángyán Gyula, Rákóczi-út 64.
Halász Ödön, Csengery-u. 27. 
Rottmann Ármin, Teréz-körút 29. 
Lorissa Pajor Nagyatádi Szabó l.-u. 23 
Horváth Albert, József-körút 9.

Vidéki lerakatok:
Főlerakat: Dudás Sándor Szeged, Tisza 

Lajos-körút 19.
Lerakatok : Dezső Péter, Hmvásárhely. 

Kiss József, Kiskunfélegyháza.
Vass Mihály, Makó.
Eichorn Géza, Pécs.
Sarkadi Dezső, Debrecen.
Lancsarics Vendel, Szombathely.

A,,Duralin“ hajfesték; valamint a hozzávaló szereknek árai:

Duralin 50 grammos ipari csomagolás: 3 P. 

Duralin 100 grammos festék lehúzó 1.60 P.



Rendkívüli árleszállítás!
M indennem ű fo d rász berendezésben, 
új és használt fo rg ó székek  fü lke  fa- 
lak, rugós fü lkeszékek, várószékek, 
tü krö k  stb.
Dauergépek, hajszárítógépek, búrák, 
fejniosótálak.

Motoros búrák
Eka, T o rn ád ó , kicsi és nagy R otár 
gyártm ányúak.
Azonkívül az összes felszerelések, il
latszerek, kozm etika i c ikkek, acél
árúk, va lam in t ha jfestékek: Inecto,
Innocam in , P abor, L, O riento l, F lórái, 
Tónál stb. K ap hatók  a kö z is m e rt

P

cégnél Budapest, V. Teréz körút 29. 

(udvarban) Telefon: 11— 55— 60.

Elvem nagy forgalom — kevés haszon.

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

A legjobban bevált márkák a kővetkező számokban kaphatók 
27, 28, 74, 75, 94, 213, 216, 527, 1516, 1930.

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

VII. Dohány-u. 78.

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

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

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

K O M O l
hajfesték világm árka.

1 doboz ára P. 280.

sSSS
^ss

Ui címe: „Komor1

Kizárólag fodrászok részére „Ipari" 
csomagolást is hozunk forgalomba, 
mely 3 adagot tartalmaz, 1 üveg
ben egy színben. Ára 4 pengő 

p a s z t i l l a  n é l k ü l .

kánvisalRt Budaoest. Mussolíni-tér 3.

TIGER borotva 
TIGER olló 
3UWEL hajvágó

nélkül nincs 
kifogástalan 

kiszolgálás!

Postán árút ren
delni bizalom kér

dése.
Ön elsősorban használható, 

jó árút akar.
N em  

érheti
csalódás

Ha m egrendeléseit 
így c ím e z i:

Ángyán k. f. t.
szaküzlet.

BUDAPEST Vll.
Rákóczi ut 40.
mert pénzének 

megfelelő
— értéküt kap. —
Ha Budapestre jön.

keressen fel bennünket a régi kelyen
szemben a Corvin árúházzal az I.-ső 
emeleten. Mindent amire szüksége le- 

het, nálunk megtalál.
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