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Gáspár testvérek
Budapest, Erzsébet-körut 42.

A legrégibb 
és legmegbízhatóbb

cégek egyike, azonnal szállít lelkiismeretes 
kiszolgálás mellett postán, 

utánvéttel.

G ásp ár-fé le  b a ju s z k ö tö k : A c é lá ru k :
Diana k ö t ő ....................... tet. 120.000
General k ö t ő ......................„ 136.000
Góliát k ö t ő .......................... „ 148.000
Hunnia fiilvédös kötő . . „ 180.000
Gáspár-féle fejkötő, férfi . „ 240.000

„ „ „ női . 240.000
L ite re s  á ru k  :

Alarin Farina kölni, 50° .ü t. 76.000 
Gyöngyvirág kölni . . „ 76.000
L’Amour kölni essence, 70° .. 120.000
L’Aniour Cliypre, Lorigan,

Fougere illatokban . 75° 160.000
Kitünően habzó Bayruin, 50° „ 74.000
Lotion, h a b z ó ...................... n 75.000
Vegetale, habzó . . . .  „ 80.000
Eau de Quinine . . . . ,  80.000
P ortugálé ............................... „ 80.000

E la d á s i  c ik k e k  :
Gáspár-féle gyöngyvirág,

50 gr. 96.000,:i00 gr. . tct. 168 000 
L’Atnour kölni essence 50 gr. 1E0 000
Ugyanaz, 100 gr.....................„ 264.000
L’Amour kölni Cliypre, Lo

rigan, Fougere illat.,100 gr. „ 270.000
Brillantin, csavaros, 20 gr. „ 48.000

* „ 30 gr. „ 66 000
50 gr. „ 84.000

Folyékony brillantin . . „ 60 000
Brillantin szilárd v. folyék. kg. 70.000 
Hoffer dióolaj . . . .  tct. 60.000

........................................... kg. 70.000
Illatos p u d e r......................... „ 35.000
Iniperial tini só, dobozban 

kicsi 84.000. nagy . . .tct 168.000 
Pyramid tabletta . . . . „ 300.000
Vérelállitó Stiptolin . . . „ 36.000
Fölkér pomádé, kicsi . . „ 120.C00

„ „ nagy . . „ 180.000
Dankovszky pomádé . . , 84 003
Bajuszpedrő papirdobozb. „ 36.000
B a iu sz f ix ...............................„ 36.000
H a jíe s tó k ek , az összes gyártmányok. 
G u in m isz lv acso k  dara

bonként 1 2 -1 6 -1 8 -2 2 -3 0  -35.000

A minőségre különös gondot fordítunk 
Valódi Pollárt borotva . drb. 80.000 
Gáspár pollárt, Gold. Med. ; 80.000
Grand Prix acél, 3/b, 4/g . „ 95.000
Glauberg o l l ó ...................... „ 80.000
Non Plus Ultra olló . . „ 80.000
Gumtnibetétes olló . . . „ 80.000
Tyukszemvágókés, príma . „ 35.000

H aj vág óg épek  :
Radical 0 0 ....................... drb. 70 000
Norma 0 0 ................................ „ 100.000
Koh-i-noor OOí)...................... „ 180.00°
Protos 1/10 mm......................„ 200.00°
Mars 1 -3  -  5   200.000
Radical gép 3 - 5 - 7  . . . „ 70.000
Norma 3 - 5 —7 ......................„ 150.0ÜÜ
Mars 3 - 5 - 7  . . . .  „ 150.000
Juwel 3 - 5 - 7 ......................„ 180.000
Aesculap 3 - 5 - 7  . . . . „ 200.000
Minden gephez 1 darab tartalékrugó. 
Foen hajszárító gép . . drb. 780.000 
Arcgőzölö, legújabb rend

szerű ...................  800.000-1,800.000
Állványos hajlemosó, sza

bályozható . . .1,300.000—1,600.000

F o d r á s z g a r n itu rá k :
Nickelből, minden darab . . .60.000 
Nick élből, nehezebb, darabja ,70.000 
Valódi alpacca, darabja . . 100.000 
Pudercsésze drágább fajtánként

á 20.000

O n d o lá ló v a sa k :

Német gyártm ány. . . drb 45.000 
Francia gyártmány . . . „ 75.000
H a js ü tő v a s a k ......................„ 35.006
Bajuszv n s a k ........................ „ 25.000
Szeszlámpák, príma 35-45—60—75 000 
Ciinimi körgallérok, köpeny 

helyett, mindig tiszta drb. 50.000
Oummiszalvéta......................„ 12.000
Fejtámlapapir, lapos . tct. 43.000

A világhírű valódi solingeni

POLLÁRT
BOROTVÁK
ÉS FENŐSZÍJ PASZTA

kaphatók

TURR J.
magyarországi vezérképviselőnél 

Budapest, V., Wurm-utca 5, vagy 
Dorottya-utca 3. (udvarban).

r '— — ----------------------------------------------------------------
A fodrásziparban szükséges

fehérnemüeket,
illetőleg kendőket 

gyönyörű, hófehér ki
vitelben és a legjutá- 
nyosabb feltételek mel
lett k ö lc sö n ö z  a

HIGIENA
f e h é r n e m ű  k ö lc s ö n z ő  v á l la la t  

B udapest ,  VI., D e s s e w f f y -u t e a  26.
Telefon: 119—91.

v_______________________________________________✓

DRESZMANN KÁROLY
EZÜSTKOSZORUS ÉS KÉSESMESTER

Üzlet: BUDAPEST G yár:
VII., Erzsébet-körut 22. X., Álmos-utca 17. sz.
Telefon: József

129-29

Nagy
aranyéremmel

kitüntetve

Borbélyok 
részére 

ajánlom a 
27-es és 28-as

Régi jó elismert cég

>FRICZKÓ<

Telefon: József

53-40

Nagy
ezüstéremmel

kitüntetve

Vidéki
megrendelések 
8 napon belül 
eszközöltetnek.

borotvát fehér csontnyéllel 70.000 koronás árban.
77-es léi hom orú  80.000 K. F ricrkó borotva 0 darab  vételnél fekete nyelt! 

35.000 K darab ja . Raktáron tartok m inden fajta borotvát. 
Köszörülés á r a k : Borotva 15.000 K és feljebb

Haj és szakálgép 15.000 K és feljebb, Olló 8.000 K és feljebb. 
M undus bajvágó 180.000, Szakálvágó 170.000 koronái 

Juw el bajvágógép 3-as és 7-es fésűvel 200.100 korona. 
Koh-i-noor baj vágógép 1U  m /m  150.000 korona.

K oh-i-noor baj- és szakálvágógép 0-ás és 3-as 180.000 korona. 
M inden m ás fajta gépek 70.000 K-tól feljebb, kitűnő jó  kivitelben. 

M indennem ű nikkelezést elvállalok.

Dreszmann Károly, eziistköszöriis és késesmester 
Erzsébet-körut 22.

V2 század  óta köztudom ású, h ogy
SCHÜTZER JAKAB és FIA 

SZÉKESFEHÉRVÁR-i

BOROTVASZAPPAN 
A LEGJOBB.

J U l M M K u r  C ® *  K .A P J M .  A L X 'O ,
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>1 Borbély- é s  Fodrászipar Országos Közlönye

1926.
Ismét itt állunk egy esztendő sír

jánál. Sokat vártunk tőle s sok szép 
reménnyel szegényebben búcsúzunk, 
de nem fájdalmas a búcsú, sokkal 
inkább megkönnyebbülés. Mit ho
zott nekünk ez az elmúlt év? Ten
gernyi bajt s még több keserűséget, 
öröm ugyan ritkán vegyült bele. So
kat vett el tőlünk, s amit adott, azt 
is drágán kellett megfizetnünk.

Reményekkel telten állunk az uj 
év küszöbén, várjuk szép terveink 
megvalósulását, beteljesedését leg
főbb óhajunknak, hogy jönne el már 
az az idő, mikor az ember munkájá
ból megélhet.

S hogy ez bekövetkezzen, rajtunk 
is múlik, nem elég, ha fásult idegek
kel várjuk sorsunk jobbrafordülását. 
Közösítsük ki sorainkból azokat, kik 
mindenáron egységünk megbontására 
törekednek, ne türjük, hogy izgága 
emberek gyűlöletet szítsanak közöt
tünk. Keressük és ismerjük fel egy
másban az embertársunkat, járuljon 
hozzá kiki tudásával s tehetségével 
a közös cél eléréséhez. — Eltökélt 
szándékunk, lapunk utján mindent 
elkövetni, hogy ezt a célt hatható
san támogassuk. Buzdítást és báto
rítást ad nekünk munkánkhoz az a 
nagy érdeklődés, mely lapunk iránt 
az egész országban megnyilvánul. 
Olvasótáborunk napról-napra növek
szik, az ország fodrásztársadalma 
megértette célkitűzésűnket s a hoz
zánk érkező számtalan meleghangú 
levélből látjuk, hogy igenis szaklapot 
akar. Mi ezt a ragaszkodást és sok 
szeretetet azzal háláljuk meg, hogy 
lapunkat az ország fodrásztársadal
mának szolgálatába állítjuk, s remél
jük, olvasóinknak rövidesen legjobb 
barátjává fog válni. Sajnáljuk azokat 
az együgyüeket, kik gyerekes nyelv- 
öltögetéssel akarják utunkat állni, 
mert meg vannak számlálva azoknak 
a napjai, kik még mindig azt hiszik, 
hogy piszkolódásokkal és személyes

kedésekkel tudják megmenteni régen 
kimúlt népszerűségüket.

Mi csak olvasóink ragaszkodására 
és támogatására építünk s tudjuk, 
hogy házunk kősziklán épül.

Vezessen ez az uj esztendő a bol
dogabb jövendő felé s legyen ez 
végre a nyugodt muniklal s a nyugodt 
megélhetés esztendeje.

K a rá cson y i Usenet.
A Fodrászipar tek. Szerkesztőségé

nek Budapesten.
Üdvözlöm a Fodrászipar!; az uj kön

tösében való megjelenésének alkalmából.
Nagyon örvendek, hogy Önök is a ha

ladó kor szelleméhez igyekeznek alkal
mazkodni, hiába, igaz az a régi példa
beszéd, hogy uj idő uj embereket kivan.

Hozzám érkezett b. levelük tar! almá
nak, szerény tehetségemhez képest, igyek
szem eleget tenni, s megírtam a kará
csonyi »számba szánt cikkemet, melyet 
lapjukban, megfelelő helyen, elhelyezni szí
veskedjenek.

Egyben fogadják a Szerkesztőség ösz- 
szes tagjai szeretetemnek és nagyra
becsülésemnek kifejezését.

Vagyunk cgynéhányan, akik, a (lelki- 
ismeret szavát szoktuk néha-néha 
megszólaltatni a magyarországi bor
bélyok és fodrászok előtt.

így mostan is, a szent karácsony- 
ünnepek alkalmával; mint az Orszá
gos Fodrászszövetség vezetőségének 
egyik szerény tagja, kötelességet ér
zek magamban, hogy szóljak szak
társaimhoz és barátaimhoz jelen so
raimban. Szólok pedig azért, mert 
e nagy ünnep alkalmával az ember? 
s z ív  jobban reagál arra a delejes 
áramlatra, amely a kis Betlehem vá
rosából kétezer évvel ezelőtt indult 
ki hóditó útjára.

Karácsony ünnepe a szeretet ün
nepe, e napon született a Megváltó 
Jézus Krisztusunk. Van-e ennél szebb 
és magasztosabb ünnep? Nincsen és 
nem is lehet. Éppen ázért, ezt a leg
szebb ünnepi alkalmat ragadom meg, 
hogy szaktársaimat újból felszólítsam,

tömörüljenek, egyesüljenek az Orszá
gos Sző v ets égb e n.

Adjanak egymásnak találkát az or
szág különböző vidékein lakó szak
társaink, hogy ezáltal fejlesszük az 
összetartózandóságunkat, meit csakis 
igy tudunk némileg megállani a mai 
nehéz idők viszontagságaiban. Hogy 
mit jelent az összetartás a mai gaz- 
daságr bizonytalanságban, azt min
denkinek éreznie kell, aki gondolkozni 
tud. Az összetartás hiányában ma 
már viálgosan lehet látni, hogy egyes 
városokban a szaktársaink életlehető
ségükben vannak veszélyeztetve, mert 
hiányzik közöttük az egyetértés, a 
szeretet, az egymás iránti megbecsü
lésnek a lehetősége. Ha nem veszik 
észre idejekorán szaktársaim, hogy 
a közönnyel és a nemtörődömséggel 
mire mennek, úgy rövid idő múlva 
érezni fogják, hogy szaktársaink 
nagyrésze az elviselhetetlen nyomor 
martalékául fog esni. Ezen szent ka
rácsonyi ünnepen szálljon magába 
mindenki közöttünk és nyíljon ki min- 
denikünknek a szeme, hogy lássuk 
tisztán, ami körülöttünk történik, fe
lejtsük el a múlt keserű emlékeit, 
amelyek bennünket igen sok esetben 
szétválasztottak, fogjunk össze mind
annyian, akik tisztán látnak a közeli 
jövőbe, hogy amely a borbély- és 
fodrásziparra utaljon bennünket ké
születlenül, az a közeli jövőbe követ
kezik.

A sors végzetszerü döntése tehát, 
hogy minden rosszat a szakmánkban 
jóvátegyünk és a vidéki szaktársain
kat e nagy feladatok elvégzésére fel-, 
szólítsuk.

Célkitűzésűnk tiszta és világos. 
Iparral, erőteljes nemzeti kisiparral 
akarjuk a mezőgazdasági termelés ér
tékét realizálni, nemzeti közkinccsé 
fejleszteni. Nekünk nincsenek túlfűtött 
ambícióink, csupán magunknak és 
családtagjainknak akarunk a haladó 
kor érdekeinek megfelelően jobb sor
sot biztosítani.

Ezen üzenetet küldöm nektek a
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szent karácsonyi nap ünnepére és re
mélem és hiszem, hogy ameddig sze
rény, de az igazság érzetétől neme
sen dobogó szívvel éltek szerteszét 
a régi Nagy m agyarország különböző 
városaiban és falvaiban, addig min
dig követni fogjátok azt a lobogót, 
amelyet nemzetünk szivében, Buda
pesten, az Országos Fodrászszövetség 
megalakulásakor kibontottunk, azt 
üzenem még, vidéki szaktársaim, 
hogy ne érezzétek magatokat kiseb
beknek a valóságnál, ha csak néhá- 
nyan vagytok is egy községben, hoz
zatok létre olyan szervet, testületet, 
intézményt, vagy akár egy asztal- 
társaságot is, ahol egymással, mint 
egyforma szabású, azonos gazdasági 
érdekekben álló egyének lélekben 
mentül többször találkozzatok.

Ne mulasszátok el figyelemmel ki
sérni a mi társadalmi és gazdasági 
mozgalmainkat, amelyet mi az Or
szágos Fodrászszövetség keretein be
lül Budapesten folytatunk. Kapcsolód
jatok hozzánk, merítsetek erőt, bizal
mat a mi impozáns megmozdulásunk 
cselekedeteiből.

Szaktársaim! Ezt üzenem e szent 
karácsony ünnepére. Bárha még sötét 
felhő is tornyosul a magyar horizon
ton mindenfelé, de aki hisz az evo
lúció törvényszerűségében és Ma
gyarország feltámadásában, annak 
tudnia kell azt is, hogy a nemzeti 
demokráciáé a jövő. Rajtunk áll, 
hogy nekünk is részünk legyen belőle, 
magyarországi borbély- és fodrászok
nak. Úgy legyen!

Miskolc. K e r e k e s  J ó z s e f .

Boldog uf é v e i Ríván  
tisztelt e lő fizetö ineR  

és H irdetöineR a 
„Fodrászipar" 

szerR esz tö sége  és  
Riadó Qivatala.

Nyílt le v é l  a 
Fodrá&zzipar 

szzer K é ss  tőségéhez:
örömmel értesültem a Fod^rászipar 

c. szaklap uj munkaerővel és újabb 
kiállításban december 1-én való meg
jelenéséről.

Üdvözlöm minden törekvésüket, 
miely a borbély és' fodrász jobblétéért 
küzd. A Fodrászipar megtette edd g 
is, amit csak birt, melyért hálás le
het minden borbély és fodrász. En
gedjék remélnem azt, hogy a Jövőben 
újabb kiáliitása és újabb munkaereje 
talán bátrabban fog küzdeni; az ellany
hult kitűzött eddigi céljaink meg
valósításáért.

Az eddigi teljesen meg nem szer
vezésnek nem a szaklapok szervezé
sére megbízott kartársainkat lehet 
okolni, hanem egyszerűen kimondva 
a háborúban ért sorsot. E sors, mely 
Összeveszitette a nemzeteket s a 
nemzetek haragja összeveszhették

beléletünket olyannyira, hogy faj 
faj ellen, szakma szakma ellen, test
vér testvér ellen éreztetvén romboló 
hatásukat. Tisztelt kartársaim, az 
irigyek és haragosok is mindig a 
sors után szoktak igazi jóbarátok 
lenni; Írjuk tehát a balsors rovására 
mulasztásainkat, kezdjük teljesen 
újból, mint remélve a kibékülésünk 
megtörténtjét. írjuk azt úgy a bor
bély és fodrász a létért való küz
delem következtében nem szervez
kedtek elég jól, holott minden bűn 
a semmitevésből ered, mely a munka 
készséget lezülleszti.

De most legyen szent kötelessé
günk az uj pénzegység bevezetésié 
alkalmával mint uj gazdasági kor
szak hajnalán egységes borbély- és 
fodrászipart teremteni; még pedig 
olyan Ipart, hogy kereskedői szel
lemmel tudja iparát fejleszteni. Egy
séges borbély- és fodrász, valamint 
rokonszakma közszellemre van szük
ségünk.

Egyesült közszellemmel dolgozó 
erőnk előre viszi a szakmát és a 
szakma ápolása fejleszti a kereseti 
lehetőségeket, amelyet csak akkor 
érünk el, ha együtt dolgozunk.

Szeged. '

D u d á s  S á n d o r .

R igm u sok  a 
röpcéáu lások nak  

és  m ásoknak .
Irta: Mura Mészáros Gyula.

Kedves szaktársaim, furcsa időt élünk, 
Kegyetlenül bánik a végzet 'mivélünk, 
Kinek feje fölött hetven év elszaladt, 
Nem ért annyi rosszat, mint mi tiz 

év alatt.
Az igaz, hogy ennek mi vagyunk az 

, oka,
Mert nem értettük meg egymást 

soha, soha.

A háború alatt valahogy csak él
tünk,

Némileg biztos volt a mi szerény 
létünk,

Nem nyitottunk későn és [nem zártunk 
korán,

De volt mindnyájunknak hús is az 
asztalán.

Nem volt még forgalmi s fényüzési 
adó,

Bé-listás sem volt még, nem volt 
szanálandó,

Mig most későn nyitunk és korán be
zárunk,

Vasárnap ünnepiünk, télen pedig fá
zunk,

' i
Igaz, hogy akkor is volt már olcsó- 

1 jános,
Rosenthal Qicelle es sok hatkrajcáros. 
Ám de, hat krajcárért három tojást 

j adtak,
Ami vacsora volt egynek, de nem 

— hatnak.
Akkor sem volt köztünk semmi ösz- 

szetartás,
Ellenségnek nézte másikat a szak- 

társ.

Én édes Teremtőm, pedig de szép 
lenne,

Hogyha minden kartárs jóérzésü 
lenne.

Nem irigyelné a másiknak jólétét, 
De öregbítené a  szakmai békét.

A háború alatt soknak gól ment dolga, 
Igaz, hogy nem volt ur akkor sem 

a szolga.
De a drágasággal minden ipar 

haladt,
Ám a fodrászszakma olcsójános ma

radt.
Mikor a drágaság óriásira nőtt, 
Melytől mindenkinek feje forott és

főtt,
A kormány sietett segitni a bajon, 
Legyen rögtön jólét, mondván — 

úgy akarom.
Legyen itt boldogság — azt a ku

tyafáját,
S szabaddá tette a — borbély ta

rifáját.
(

De az őstermelőt megnyomorítottá, 
Az árvizsgálókat rászabadította, 
Kiknek intésére a tojásnak ára 
Felszökött négyszázról nyplcszáz ko- 

1 rónára,
így árdrágitottak tejet, túrót, vajat, 
A konjunkturásnak jutott csak jó 

falat.
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F o d r á s z s e g é d e k  
bem uta tó  fésü lése .

December 13-án, vasárnap este 
nagyszámú közönség jelenlétében a 
Molnár-utca; kamara zeneteremben 
rendezték a nőifodrászsegédek reg
gelig tartó tánccal egybekötött b e 
mutató fésüléseket.

A fésülő versenyen, mint a helyszí
nen készült fényképfelvétel!ől is lát
hatjuk, divatos, történelmi és fan
tázia-frizurák kerültek bemutatásra.

Fésülte : Perce Gáspár.
A „Fodrászipar" részére rajzolta ; 

Karvaly Imre Leó.

Mindezeket látva, mi mégsem okol- 
' tünk,

Összetartás helyett folyvást mara
kodtunk.

Ami pedig most dúl északon és 
délen,

Faluban, városban, nem dicsőség, — 
szégyen.

Röpcédulát szórnak szerte az or
szágba’,

Kiszolgálás kerül ezer koronába, 
így sülyed iparunk egészen nyomorba, 
Az ily öles óján os nem ur, hanem 

szolga.

Sok olcsójánosok térjetek már észre, 
Gondoljatok a most készülő uj 

f pénzre.
Ezer vagy kétezer korona hány fillér? 
Kevés fillérekből kevés lesz a kenyér. 
De ha összetartunk, s nem puhány 

gerincünk,
Tisztelt lesz iparunk és boldogok 

leszünk.
Tatabánya, 1925 november 16.

Lapunkban helyszűke miatt csak há
rom frizurát mutathatunk rajzban be, 
mely azonban nem jelenti azt, hogy 
a többi talán kevésbé jól sikerült.

A fésülőverseny a terem közepén 
felállított 24 tükör előtt történt, a 
mely előtt 24 páratlanügyességii se
géd, adott jelre, egyszerre kezdte

Fésülte: Rolircr László.
A „Fodrászipar" részére rajzolta : 

Karvaly Imre Leó.

meg munkáját. Ekkor a fodrász
dalárda a színpadon rákezdett Cso
konai »A reményhez« című énekére. 
A fésülés a hosszú haj jegyében 
folyt le, dacára, hogy a modellek kö
zül csak egy volt, aki eredetileg 
hosszú hajat viselt.

Ez a versenyfésülés nemcsak azért 
volt nevezetes, hogy megcsodáltuk a 
kiváló tehetségek munkáját, hanem 
ezzel a demonstrálással mintegy el
döntötték az idei báliszezon frizu
radivatjának a sorsát is.

A rövid haj, mely kényelmes vise
let és a divatját a hölgyek örömmel 
veszik, továbbra is megmarad ugyan, 
de mint estélyi frizura nem meg
felelő és igy a régi levágott hajnak, 
mint toldaléknak nagy szerepe lesz. 
Nemsokára versengés lesz a hölgyek 
között, hogy melyikük parókája té
veszti meg jobban a férfiakat az
zal, hogy milyen dús haja van.

A fésülés után tánc következett, 
mely a legjobb hangulatban reggel 
ért véget. K. J.

Fésülte : Siukulák Emil.
A „Fodrászipar" vészére rajzolta 

Karvaly ímrelLeó.

A december 13-iki versenyfésülés modelljei.
A „Fodrászipar" részére fényképezte Pártos József.
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CsersiMif>ály 
(H o m o k ) m eg h a lt !
Úgy szakmánk, mint hazánk irodal

mának egyik legértékesebb alakja, 
C s e r z i  Mihály — irói álnéven 
Homok — szegedi fodrászmester és 
kiváló iró december 16-án, 60 éves 
korában Ilii télén meghalt agyszélütés 
következtében. Az elhunyt irót Szeged 
város mint saját halottját 18-án, dél
után 3 órakor temette el a szegedi 
kultúrpalota előcsarnokából. Temeté
sén a város, a Dugonits Társaság, 
az ipartestület, a kereskedelmi ka
mara és szerető szaktársai helyezték 
örök nyugalomra. Özvegyet és 5 
gyermeket hagyott hátra. Szegeden 
általános megbecsülés vette körül, ott 
született, ott is élt haláláig. Nemcsak 
a népélet kötötte szülőhelyéhez, mely
nek tipikus embereit szeretettel és 
mesteri módon rajzolta meg novellái
ban, hanem mint borbélymestert oda
kötötte az üzlete is. Egyik kezében 
tollat tartott, a másikban borotvát; 
az egyikkel dicsőséget szerzett, a má
sikkal kenyeret.

Halála tragikus körülmények kö
zött történt. Halála előtt néhány hét
tel felkérték, hogy vegyen részt a 
kereseti adófelszólamlási bizottság 
tárgyalásain, mely december 16-án 
este fejezte be működését. Ebből az 
alkalomból barátságos vacsorára gyűl
tek össze a bizottság tagjai, de alig 
foglaltak helyet, amikor Cserzi Mi
hály hirtelen rosszul lett és a mel
lette ülő Körmendi Mátyás ipartes
tületi elnök vállára roskadt, majd 
eszméletét vesztve összeesett. Barátai 
értesítették a mentőket, akik beszál
lították a közkórházba, ahol agyvér
zést állapítottak meg, azonban rajta 
már az operáció sem segített s az 
iró a hajnali órában meghalt.

Cserzi Mihály 1875-ben október 
16-án született Szegeden. Apjának 
igen jól menő borbélyüzlete volt. 
Fiát nemcsak a piarista gimnázium
ban taníttatta, hanem közben szor
galmasan oktatta a maga iparára is. 
Cserzi Mihály már 15 éves korá
ban kezdett irogatni és apja, bár 
jó szemmel nézte fiának kulturális 
működését, mégis inkább a borbély- 
iparban akarta őt tökéletesíteni. 22 
éves volt, mikor első novellája az 
egyik fővárosi lapban megjelent. Kü

Jerba fenőszij

lönösen a parasztemberek életét 
figyelte meg élesen és azoknak éle
téről a legapróbb megfigyeléseket 
is bámulatos készséggel rögzítette 
meg novelláiban és karcolataiban. 

‘Cserzi Mihály ezzel belekerült abba 
a nagy szegedi gárdába, amelynek 
tagjai voltak ekkor Mikszáth Kál
mán, Gárdonyi Géza és Tömörkényi 
István. Első könyve 1899-ben jelent 
meg Szegeden, ennek a novellás- 
kötetnek a cime volt »Kint a pusz
tán«; ezt a kötetet követte »Falusi 
történetek« cimü noveliáskötete, mely 
már Budapesten jelent meg, ezután 
majdnem minden évben jelent meg 
egy-cgy kötete. 1912-blen jelent meg 
»Történetek a délibábról« cimü 
regénye. Azonkívül sok fővárosi és 
vidéki lapban irt novellákat. A Tu
dományos Akadémián is tartott a 
magyar népszokásokról előadást. No
vellái és írásai idegen nyelven is 
megjelentek és szomorú tragikum, 
hogy halála előtt néhány nappal 
Amerikából kapott egy levelet, mely
ben megkérik egy munkájának le
fordítására, azonban ő erre választ 
már nem adhatott. Állandóan büsz
kén hangoztatta iparosvoltát és ami
kor 1908-ban felajánlották neki a 
munkásbiztositó igazgat í Mását, ő 
ezt nem fogadta el(és megmaradt Ke
lemen-utcai borbélyüzletében, ahon
nan csak 3 évvel ezelőtt vonult nyu
galomba.

Özvegyén kívül öt gyermek gyá
szolja. Fiai közül dr. Cserzi Mihály 
Szegeden iparkamarai fogalmazó, 
Cserzi Béla ugyanott bankhivatalnok, 
Cserzi István pedig tisztviselő a bel
ügyminisztériumban. Szakmánk űzői 
és lapunk részéről ezúton fogadják 
legmélyebb részvétünket.

Ü sle ii verseny .
A nőifodrászat, mint ipar, végte

lenül sok alkalmat ad az iparüzőinek, 
hogy egyéni tehetségeit az ipar, va
lamint a kereskedelmi téren lelemé
nyessége révén érvényesítse, azért 
talán egy ipar sem kiván annyi sok
oldalúságot, mint a mienk. Különle
ges helyzeténél fogva kényszerit, 
hogy forgalmas helyen és többnyire 
utcai helyiségben tartsunk műhelyt, 
ahol ennek megfelelően sok házbért 
fizetünk és egyéb költségeink is na
gyobbak más iparosok mühelykölt- 
ségeinél. Ez a ténykörülmény az, 
amiért okvetlenül kereskedelmileg is 
kell tevékenykednünk, vagyis árurak
tárt berendeznünk.

Mint már előbbi cikkeimben rá
mutattam, itt a múltban nagy mu
lasztások történtek a fodrászok ré
széről, mert részben saját indolen
ciánk folytán, részben azért, mert 
iparosaink kereskedelmÜeg hiányosan 
vagy sehogy sem voltak, sőt most 
is nagyrészben nincsenek kiképezve. 
Ennek az volt a következménye, hogy 
éppen az illatszer- és piperecikkekkel 
való kereskedéssel ma számtalan ön
álló üzlet foglalkozik, pedig ezen cik

Jerba olló
kék szorosan összefüggnek szakmánk
kal és mégis azt adtuk ki kezeinkből.

Sehol a világon sem áll fenn, ami 
nálunk dívik, hogy a fodrász kizáró
lag az ipari munkájával kénytelen a 
horribilis mühelyköltségeket fedezni 
Egyes országokban a parfüméria és 
kozmetikai cikkek mellett még uri- 
divatkereskedést is folytat a fodrász. 
Nálunk az a helyzet, hogy nem va
gyunk kereskedők, igen szomorú mó
don nyilvánul meg, nevezetesen mi
után a fodrász rákényszerül, hogy 
ipari munkájával a mühelyköltségeket 
fedezze, minden módot és eszközt 
megragad', hogy több bevételre te
gyen szert. Ebben az igyekezetben 
azután egyesek gyakran oly módszert 
választanak, amely átmenetileg talán 
több bevételhez juttatja, de közben 
az iparnak magának igen ártanak.

Látjuk például, hogy az árak nap- 
ról-napra lejebb mennek; ez igen ve
szélyes az egész iparra, mert lezül- 
leszti. Az ipar terén szükséges a ver
seny, de az a verseny, amely jelen
leg Budapesten folyik, egészségtelen. 
Nem lejáratni, ellenben emelni kell

„FÖLDES" Margit-créme világhírű arcszépitő!
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az ipar nívóját, ezt pedig árleszállí
tással nem lehet elérni. Aki túl ol
csón dolgozik, nem tud elsőrangút 
produkálni. Hallottam egy szakember
től a következő kijelentést: »Miután 
nyolcezerért ondolálok, nem fontos, 
hogy a munka jobb legyen, mint amit 
a legolcsóbb segéd végez.« Ez le
járatása az iparnak. Az egészséges 
verseny csak jobb munkával képzel
hető el.

Az i;tóbbi két évben több mint 100 
százalékkal szaporodott az üzletek 
száma Budapesten, ugyanekkor egy 
valóságos kivándorlási láz pusztított 
a segédek között. Két jelenséget fi
gyeltem meg azon idő alatt: ahelyett, 
hogy az üzlettulajdonosok igyekezné
nek a vesztett vendégek helyébe ki
tűnő munkával újakat hódítani, az 
egyszerűbb, de veszélyesebb módot 
választották és árleszállítással kísér
leteznek. Kétségtelen, hogy a túl ma
gas árak sokakat visszatartanának a 
fodrászhoz való járástól, de viszont 
egyesek oly mértékben szállították le 
az árakat, hogy az már az üzleti 
tisztességbe ütközik.

Másrészt, miután munkáshiány állt 
be, az lett volna az egészséges hely
zet, hogy uj munkaerők képeztesce- 
nek ki. Ellenben megtörtént az a 
komikum, hogy a kiszolgálási árakat

a minimum alá szállították, a munka
béreket pedig fantasztikus magasság
ra emelték. Egyesek olymódon véltek 
maguknak vendégeket szerezni, hogy 
más üzletből ráigéréssel csábítottak 
munkásokat. Elfelejtik, hogy bizonyít
ható esetben a törvény súlyos bün
tetést szab a verseny e nemére, mi
után e cselekmény nemcsak azon cél
ból történik, hogy munkást szerez
zen, hanem azért, hogy egyidejűleg 
a vendégkört is megkapja.

Arra keli törekedni, hogy több for
galom legyen, de ennek más módja 
van. Az ipar minden ágát művelni, 
művészi színvonalra emelni, a munkát, 
kereskedelmileg is érvényesülni, tisz
tán és szépen tartani a műhelyt, hir
detni és főleg jobban dolgozni.

W e i t m a n n.

A szegedi szakiskola 
ünnepélyes befejezése.

A szegedi szakiskola december 
20-án, vasárnap^ este gyönyörűen si
került bankettel fejezte be múlt évi 
működését. Ez alkalommal kerültek 
kiosztásra a tanulók bizonyítványai és 
a legjobban vizsgázottak ajándéktár- 
gyai is.

Schulter Józsefet, a szakiskola ve
zetőjét, és Dudás Sándort, a szak
iskola egyik oktatóját illeti meg a 
babér, hogy a szakiskolának befeje
zéséül ilyen nagyszabású, felejthetet
len estélyt rendeztek. Az estélynek 
családias jelleget adott, hogy a va
csorát Szeged egyik legbarátságo
sabb vendéglőjében, a Vitéz-féle »Ha
lászcsárdádban tartották meg.

Hatalmas felvirágzott U alakú asz
tal várta a vendégeket. Asztalfőnél 
foglaltak helyet az iskola vezetői: 
Krier Péter, a szegedi szakosztály el
nöke, Schulter József, az iskola ve
zetője, Dudás Sándor és Róth Aurél 
szakoktatók. Heim Antal családi el
foglaltsága miatt nem jelenhetett 
meg.

Este 0 órakor, mikor már a meg
hívottak teljes számban együtt vol
tak, Krier Péter egyszerű, de meleg 
szavakkal üdvözölte a megjelenteket, 
kérve őket a szakiskola további tá
mogatására.

Papp Mihály a tanulók nevében 
mond köszönetét oktatóinak és fo
gadalmat tesz kollegái nevében is, 
hogy igyekezni fognak az iskolát úgy 
szorgalmukkal, mint tudásukkal az el
érhető legmagasabb nívóra emelni.

A vacsora eközben befejeződik és 
sor kerül a bizonyítványok fé's a dijak 
kiosztására.

Schulter József, a szakiskola veze
tője, hirdeti ki az eredményt.

Talán azért hagyta ezt vacsora után
ra, mert nem akarta egyesek étvágyát 
elrontani.

Az est hősei Wlassics József és 
Papp Mihály voltak, akik a legjobb 
eredményt mutatták fel. Minden tan
tárgyból kitűnő osztályzatot kaptak. 
Szóbeli dicséreten kívül ajándékokat 
kaptak a következők:

I. Wlassics József: 1 garnitúra al-
pacca asztali felszerelést (Dudás Sán
dor ajándéka). <

II. Táncos László: 1 ollót és 1 
borotvát (Dankovszky István aján
déka).

III. Papp Mihály: 1 borotvát (Dan
kovszky István ajándéka),

akik az úri fodrászatban érték el a 
legjobb eredményt. ,

I. Palkovits: 1 ollót, 1 fésűt és 
1 kefét (Dudás Sándor ajándéka).

II. Torjai: 1 üveg kölni vizet, 1
üveg bay-rumot és 1 fésűt (Gáspár 
Testvérek ajándéka). <

III. Wlassics J. 1 üveg kölni vizet 
és 1 üveg bay-rumot (Gáspár Test
vérek ajándéka).

Apróbb dijakat kaptak még szor
galmukért: Csáky, Zöldi, Baurngart- 
ner és Varga, akik a hajmunkákban 
tűntek ki.

I. Papp Mihály: 2 ondolálóvasat,
1 darab nyeles hajkefét és 1 bontó- 
fésűt (Dankovszky ajándéka).

II. Baumgartner: 1 ondolálóvasat 
és 1 bontófésüt (Dankovszky aján
déka).

III. Zöldi Kovács József 1 ondoláló
vasat és 1 bontófésüt (Dankovszky 
ajándéka).

A szegedi vezetőség. A „Fodrászipar" részére fényképezte Pártos József.

CtABA CmÉZA É i  TÁ lliA , illatszergyára
Budapest, IX., tlllői-ut I. Tel, i J. 0-58.________________ Készít timsé- és pouder-tablettát.
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BABITS PÁL

»IDEttL« MÜS2ERÜZEM
VIII., MÁRIA-UTCA 5. 

Speciális száráéin készítő és javító üzem
Készít és javít ezenkívül 
fecskendőket, parfümszóró
kat, manikürszerszámokat, 
fém asztali felszereléseket 
a legsztbb és legszolidabb 

kivitelben.
SZÁMOS DICSÉRŐ KITÜNTETÉS! 

Ezek a cikkei minden nagyobb 
szakkereskedőnél is kaphatók.

N A G Y

COTY-PUDER
m inden színben, darab ja

K 38.000 
COTY-PARFÜM

m inden illatban, darabja

K 78.000
KAPHATÓ UTÁNVÉTTEL

BOROSNÁL
N agym ező-utca 10.

Egy tanuló nyert egy vérelállitqj 
stiftet, de a nevét diszkréció folytán 
nem tudatták a közönséggel.

A Dankovszky István cég Jáltal aján
dékozott fésülőpárnát és tresszpadot 
nem osztották ki, hanem a szakiskola 
felszerelését bővitették vele. Ezzel 
az u. n. hivatalos aktus befejeződött, 
mely után a cigány rákezdett egy 
ropogós csárdásra, amely tarto tt. . .  
Isten tudja meddig. 1

Lapunk részéről köszönetünket fe
jezzük ki a meleg fogadtatásért, a 
szívélyes vendéglátásért és lapunk 
irányában kifejezett jóindulatért.

-Mégis csak bosszantó, hogy az em
bernek a vonat miatt kell otthagyni 
egy kedves társaságot.

K. I.

A p rósá g ok  
a s& akállról.

A közérdeket vélem szolgálni, ha 
vázlatosan történelmi visszapillantás 
formájában ismertetem, hogy kü
lönböző népek a szakállviselet tekin
tetében mily álláspontra helyezked
tek.

Tudvalevő, hogy a szakáll múltja 
oly régi, mint magáé az emberiségé. 
A történelmi ősembert erős szakállal 
és hajzattal, valamint dús szőrözettel 
ábrázolják, mellyel, mint az áratokat, 
a természet látta cl védekezésül az 
éghajlat zordsága ellen. Később az 
emberi fejlődés folyamán a ruha fe
leslegessé tette a testet fedő dús 
szőrzetet és igy ez természetesen fo
kozatosan visszafejlődött. Következ
tetésképen állíthatjuk, hogy az em
beriségnél, miként maga a fizikum, 
a haj és szakáll erőssége is degene
rálódik. Szemléltető példaként meg
említem, hogy elképzelni is abszurd 
volna mondjuk egy kőkorszakbeli em
bert kopasz fejjel; sajnos, pedig ez 
a jelenség a mai kulturembernél 
mindennapi.

Rá kell mutatnom azon tényre, 
hogy mivel a szakáll múltja vissza- 
nyulik úgyszólván az emberiség böl
csőjéig, szakmánk oly régi eredettel 
dicsekedhet, hogy e tekintetben csak 
nagyon kevés iparág tudná velünk 
a versenyt felvenni.

A szakáll ősidőkben a férfiasság 
szimbóluma volt. A régi keleti népek
nél általában nagy becsnek örven
dett és az cgyptomiakat kivéve, kik 
kccskeszakallal ékeskedtek, csaknem 
valamennyien sürü, tömött körsza- 
kállt viseltek. A régi zsidók nyírás 
által különféle tetszetős formát ‘ ad
tak szakálluknak és kenőcsökkel il
latosították, mivel pedig a szakáll 
egyúttal a férfiszépség és tekintély 
mértékadója volt, természetes, hogy

a legnagyobb büntetésnek és meg- 
'gyalázásnak tekintették annak el
távolítását. A szakállviselet szabad 
emberek privilégiuma lévén, rab* 
szolgáknak nem engedtetett meg. Az 
ó, - görögöknél a szakáll ugyancsak 
a tekintély reprezentánsa. Cinikusok 
és filozófusok valóságos kultuszt 
csináltak a szakádból és gyakran a 
tekintélyes külsőnek volt tulajdonít
ható, hogy tanaik hívőkre találtak. 
A szakáll nyirásía a görögöknél Nagy 
Sándor uralkodásával veszi kezdetét, 
mely szokás a régi tradíciókhoz való 
minden ragaszkodás dacára is ha
marosan általánossá vált. A fodrász
ipar tehát már ezidőben egy közis
mert iparág, mely a közszükséglet! 
kielégítésére volt hivatva. Nagy Sán
dor utódai is hívek maradtak ezen 
szokáshoz; sőt tovább mentek: a 
mennyiben szakállukat teljesen eltá
volíttatták. Ezen időből származó 
szobrok, mint orvosok közül Askle- 
piadesé, a filozófusok közül pe
dig Aristotelesé bizonyítják, hogy 
azon korban a borotválkozás szo
kása köztudattá vált. Feljegyzések 
szerint csupán a tévtanokat hirdető 
sep lusták ragaszkodtak konzervati
vizmusukban a szakállhoz, mint régi

Jerba borotva
hagyományhoz. A rómaiak Krisztus 
előtt 300 évvel hozatták az első ton- 
sort (borbély) Szicíliából. Az első 
római, ki naponta borotválkozott, 
történelmi kutforrás szerint Scipió Af- 
rikanus, a hires hadvezér Volt, ki
nek hatása folytán sokan behódol
tak az uj divatnak. Ezen szokást idő
vel a nemesség teljesen magáévá 
tette, mig a szegényebb osztályok 
továbbra is a szakádnál maradtak. 
A nemességhez tartozó fiatalembe
reknél az első borotválkozás való
sággal ünnepély volt, mert ezen 
esemény átmenetet jelentett az érett 
férfikorba. A levágott szakállt rend
szerint engesztelő áldozatul, vala
mely istenségnek lett bemutatva. De 
mint akciót gyakran reakció követi, 
úgy az emberiségnek a tisztaság ér
dekében való fejlődése, mely részint 
a borotválkozásban nyilvánult egyes 
főurak, vagy uralkodók rossz példa
adása folytán visszaesést szenve
dett. A rómaiaknál például Hadrián 
császár kezdte el hosszú idők múl
tán ismét a szakállviselést és termé
szetes, hogy alattvalói ezt követendő 
példának tekintették. A régi germán 
törzsek: mint a Gótok, Burgundok 
és Longobardok torzonborz szökés- 
vörös rőt szakállt viseltek. A szákáll
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hiánya rabszolgaságnak volt jelképe- 
zője. A frankok a Merovingek alatt 
nyirott szakállt viseltek, majd később 
Nagy Károly alatt a nemesség csak 
bajuszt tűrt meg az 'arcán. A X. szá
zad közepén a frankoknál (és szá
szoknál ismét visszatér a szakállvi
selet, mint az előkelőségek kivált
sága; ezen állapot a XII. századig 
tartott. A sötétségéről közismert kö
zépkor egyetlen világos pontja az a 
körülmény, hogy tartama alatt a de
formáló szakáll eltávolítása szabállyá 
vált, az európai népeknél. A szakáll 
sok vitára és egyenetlenségre adott 
(okot a római és görögkatholikus egy
házak papságai között, mivel az 
egyik párt a szakállt perhorreszkálta, 
mig a másik felmagasztalta. Francia- 
országban a szakáll a középkor vége 
felé ismét teret hódított. A króniká
sok ezen időből mint nevezetességet 
említik IV. Henrik különleges három
ágú szakállát.

XIII. Lajos kedvéért, ki fiatalon lé
pett a trónra egyideig Franciaor
szágban száműzetett a szakáll és a 
nemesség csupán oldalszakállt, vagy 
az ajak alatt egy kis szőrcsomót, az 
u. n. »Belle Royale«-t viselte. Nagy 
Péter, hogy az oroszokat a civili
zációra kényszerítse, minden szakáll- 
viselőt terhes adókkal sújtott és ez 
alól csupán a papság mentesittetett. 
V. Fülöp spanyol király népszerűt
lenné vált országában, mert tisztasági 
érzékének engedve, a borotválkozás 
hívéül szegődött. Orosz- és Lengyel- 
országban a szakáll a parasztság kö
rében még manapság is divatban 
van. A szakállviselet a katonaságnál 
különleges szabályzásoknak volt és 
van még napjainkban is kitéve. Az 
angol hadseregben 1840-ig a sza
káll viselete tiltva volt, ezen időtől 
pedig ismét megengedtetett. A (francia 
hadseregben 1848 óta divatos és ál
talános, különösen a 'kecskeszakáll !ála 
III. Napoleon. Mint kuriózumot meg
említem, hogy a magyar bajusz vi
lágszerte közismert és nem csekély 
büszkeségünkre szolgálhat, hogy ezen 
renomé kiérdemlésében nem csekély 
mértékben iparunknak is érdeme van.

Fentiekből láthatjuk, hogy a sza
kállviselet főleg Keleten talált alkal
mas talajra és ma is a szakáll igazi 
terrénumának tekinthető. Mivel azon
ban nincsen szabály kivétel nélkül, 
meg kell említenem, hogy a Japánok 
és Kínaiak a természet mostohasága 
folytán nem rendelkeznek szakállal; 
ennek tulajdonítható a szakáll határ
talan tisztelete annyira, hogy Istenei
ket és mondabeli hőseiket nagyobbá™ 
szakállasán ábrázolják. A szakáll igazi 
hazája Keletnek mohamedán vallásu

népek által lakta részei és pedig: 
Ázsiai Törökország, Perzsia, Arábia, 
India stb. Törökországban Kcmál 
pasa egyik legmerészebb újítása volt, 
hogy megkívánta környezetétől, hogy 
szakállukat távolítsák el, azóta már 
sokan önként behódoltak és köve
tik példáját. Nincs kizárva, hogy ezen 
reform lassanként kihatással lesz az 
egész mohamedánságra, mit ottani 
kartársainknak melegen kívánunk.

Elmondottak alapján azon tanulsá
got vonhatjuk le, hogy egyes or
szágok kultúrájának fokmérője azon 
körülmény, hogy lakosai borotvál
koznak-e vagy sem. A müveit Nyu
gat belátván a szakállviselet hátrá
nyos voltát higiénikus és esztétikai 
szempontokból napjainkban teljesen 
mellőzi, mig a föld kevésbbé civili
zált részein, hol az lemberek nem leg
nagyobb erénye a tisztaság ezen szo
kás továbbra is grasszál.

S á n d o r  Ko r n é l .

H Í R E K .
Megszűnik a lakbéradó. A sza

nálás sikerére a pénzügyminiszter 
már a tavasszal kilátásba helyezte az 
adók mérséklését. Az adóprés enyhí
tését még eddig nem érezzük, mert 
a 33 százalékkal mérsékelt forga’mi 
adókulcs mellett a gyenge forga
lom (után is több adót fizet.üik, mint 
a régi kulcs mellett. Az egyéb adó- 
enyhitések is maradtak parlamenti 
ígéretek, mert az adóapparátus mái
dén miniszteri Ígérettel ellentétben 
egzekvál. A legközelebbi komoly1;adó
könnyítés, amely mindnyájunk nagy 
megkönnyebbülésére fog szolgálni, a 
kincstári házhaszonrészesedés teljes 
megszűnése, amit a pénzügyminisz
ter 1926 julius elseji hatállyal fog 
elrendelni. Az erre vonatkozó ren
delet-tervezet el is készült a pénz
ügyben. Augusztus 1-én tehát a mai 
fennálló 12.5 százalékos lakbéradőt 
már nem kell fizetnünk.

A hőmérő a legjobb átszámítási 
kulcs a pengőhöz. A hőmérőnek 
újabb fontos szerep jutott a gazda
sági életben. Az emberi találékony
ság' ugyanis kiderítette, hogy a hő
mérő a legjobb átszámítási kü'íös ko
ronáról — pengőre. Egyszerű a do
log, a Celsius-oszlop mutatja a ko
ronaösszegeket, a Reaumur-oszlop 
pontosan megjelöli a szemközti ko
ronaösszegnek megfelelő pengőérté
ket. A nyitja az ügynek az, hogy 
Celsius 100 fokra, Reaumur 83 fokra 
osztotta be a higanyoszlop'útját és a 
kettő közötti arányszám fejezi ki a 
pengő és a korona arányszámát is, 
csak a Celsius-oszlop számait kell 
10.000-rel megszorozni. A legmaga-

Fessen
L’Oreal Hennével!

TÖRÖK PATIKA 
Budapest, Király-utca 12

M i c s á n y i  G y u la  mük#sz#rus
Budapest, VI., Aradi-utca 64 sz. (az udvarban.)

Johnson Star
fe n ő fa ....................  ......  30.000 K

Johnson Star
PÖSZftl . ....................  5.000 I

Szerszámok köszörülését és javítását szaksze
rűen végzem. A beküldött köszörülésekkel ren
delt árukat utánvéttel portótnentesen szállítom. 
Kifogásolt árut visszaveszem vagy átcseréiem 
Juwel hajvágógép 1—3—5 . . . K 170.C00

„ . „ 0 - 3 - 5  . . . „ 180.000
„ szakálvágógép 0 ..........................150.000
„ rendszerű g é p e k ........................ „ 120 000

Kohinor szakálvágó gép . . . . „ liO.COO
Protos „   * 190.100
Norma „ ................................  120.000
Pollárt kés 27 vagy 2 8 ........................ „ 75.000

„ rendszerű kés ........................ * 50 000
Gépalkatrészek, géprugók, fodrászollók,

—— manikürollók nagy választékban. —ALTSCHÜLER E.
hajnagykereskedő 

Budapest, VI., Király-utca 36.

Nagy választék különleges sziliek
ben. Részletes árjegyzékem ösz- 
szeállitás alatt áll, elkészültéig a 
nb. Kartársak személyesen győ
ződhetnek meg dús választékom
ról és olcsó áraim versenyen kí

vüli voltáról.
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100% HASZNOT
biztosítunk azoknak, akik

flTLflS SHflMPOON
terjesztésévé! foglalkoznak.

E g y  t u c a t  á r a  24.000 k o r o n a  
Detail ára darabonként 4000 korona.

Mintaküldeményt készséggel küld

WINKLER D. H.
llatszer- és fodrászati cikk kereskedő 

Budapest, VII., Akácfa-utca 20 .

[Készítményeim az összes fodrászati 
szak-nagykereskedőknél kaphatók.

\ m  i
(speciális szakműhely)

Mont, 1 , Miksa-itta 19.
Alapittatott 1899-ik évben. 

Fémárugyár,
galvanizáló-intézet, valamint 
fémkészülékek kivitelezése. 

Gyárt és szakszerűen jav it: 
Fejmosó-készüléket, 

légszesz-vizmelegitőt (auto- 
geyser). Hajmunkaszáritó-kemen- 

cét. Hajsütővas-melegítőt. Arcgőzölő- 
' készüléket. Fémmanikür asztalokat. 
{Fejtámlákat. Fodrász asztali készlete
iket. Viaszbaba-, paróka- és kirakat

állványokat. Utcai fodrászlámpákat. 
Cégtáblákat és tartókat. Azon

kívül elvállal mindennemű gáz- 
és vízszerelési munkát.

j Teljes úri, nőifodrász- és manikűr- 
üzletek tervezése és kivitele.

ifr its  iTes
müleöszörüsök
S Z E G E D  Tisza Lajos-könit 54.

Elvállalnak minden e 
szakmába vágó szer- 
számköször ülést.

Álandóan raktáron tartunk 
angol, svéd és sollingeni borotvá
kat, ollókat, zsebkéseket és fodrá
szán cikkeket.

sabb 100 fok, tízezerrel szorozva, 1 
millió koronaösszeget ad, aminek 
pengőértékét pontosan megtaláljuk 
vele szemben a Reaumur-oldalon =  
pengővel. És igy mehetünk végig 
az egész higanyoszlopon. Ha eljön a 
pengő kötelező ideje, nem kell a sza- 
kácsnénak átszámítási táblát magá
val vinni a bevásárláshoz, elég lesz, 
ha az ablakról leakasztja a hő
mérőt.

Halálozás. D a c h s b e c k  János 
szentesi fodrászmester életének 59-ik 
évében, 1925 december 23-án elhunyt. 
Temetése 25-én volt a szentesi refor
mátus alsó temetőben. Az elhunytat, 
családján kivül, gyászolja az egész 
magyar fodrásztársadalom, mely egyik 
lelkes tagját vesztette el benne.

Emelkedik az adó. A pénzüg}- 
miniszter Ígérete szerint nem adő- 
könnyitést s mérséklést ad az adózó 
alanyoknak, hanem rádupláz a meg
levőre, most jön csak az igazi sú
lyos adózási teher. Az 1926. évre 
forgalmi adóban az 1925. évi 13:0 
milliárddal szemben 1502 milliárd az 
előirányzat, tehát 142 milliárddal 
több, dacára annak, hogy augusztus 
hó 1-től kezdődiőleg 3 százalék he
lyett 2 százalék azí általános forgalmi 
adó. A házadónál 78.2! milliárd helyett 
290 milliárd, a földadónál 561 mil
liárd helyett 580 milliárd, a vagyon
adónál 66.5 milliárd helyet! 132.5 mil
liárd1 az előirányzat, mig illetékek
ből 511.6 milliárd helyett 7116.5 mil- 
liárdot kíván bevenni a pénzügyi 
kormány 1926-ban.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Helyszűke miatt a hozzánk intézett kér

désekre csak jövő számunkban válaszol
hatunk.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
T ö b b i e k n e k :  A lap küldésében beá’ló 

fennakadás többnyire annak tudható be, 
hogy az előfizetések lejártak. Kérjük ezek
nek megujitásáról idejében gondoskodni.

iM. L., K i s ú j s z á l l á s :  Előfizetése le
járt, kérjük megujitani.

S z. I m r e ,  S z e n t e s : Előfizetése 1926. 
december 1-én jár le.

Á. L a j o s ,  M i n d s z e n t :  Kérjük a 
múlt számban közölt apróhirdetés diját 
postafordultával beküldeni.

B. J ó z s e f ,  C e c e :  Köszönjük a jó
kívánságot, s azt hasonlóval viszonoz
zuk. Jólesett k. figyelme.

Kérjük azon t. olvasóinkat, kik) kér
déseikre írásbeli választ kívánnak, hogy 
válaszbélyeget küldjenek be.

Lapzártai minden hónap 20-án. Minden, a  
lapnak szánt cikk vagy tudósítást ezen 
napig kérünk beküldeni.

Boldog újévet kíván k. olvasóinak a 
F. I. szerkesztősége.

M inden u j előfizető  
ingyen  
m egk ap ja  a 
„ Fod rászip ar“  
fali naptárát.

APRÓ NIRPETÉSEK.
Hirdetési á rak : Alkalmazást keresők, vagy 

alkalmazást adók részére hirdetésenként 
10.000 K. Egyéb hirdetések e rovatban 
szavanként 1500 K. Apróhirdetést csakis 
a hirdetési diji előzetes beküldése után 
közlünk.

ÚRI FODRÁSZÜZLET Szegeden, Belváros
ban, hajraktárral és árucikkel, kimerült
ség miatt eladó. Bővebbet a kiadóhiva
talban. 316

JÓ MEGJELENÉSŰ, intelligens, csak jó 
munkás, borbélysegédet keresek, január 
15-iki belépésre. Fizetés 350—400.000 K 
és ellátás. Tarjányi Imre, Balmazúj
város. 345

ÚRI MEGÉLHETÉST biztositó fodrász- 
üzlet, 3 és félezer lelket számláló 
nagyközségben, tavaly épült: szoba
konyha, 21 kamara, magtár és mellék
épületekkel ellátott családi házzá' egye
temben 38 millió koronáért eladó. Bó 
vebbet Nyitrai József fodrásznál, Bodrog- 
olasziban. 339

EGY JÓ MUNKÁS, önállóan dolgozó, '5 
éves segéd, alkalmazást keres január 
15. vagy február 1-ére. Fizetési fel
tételeket kérem közölni. Barna Béla bor
bélysegéd, Dombóvár, Szent J^ászló-tér.

34Ó

IDŐSEBB FODRÁSZSEGÉD január 15. 
vagy február 1-ére alkalmazást keres, 
fizetési feltételeket kérem közölni. Far
kas Károly fodrászsegéd, Dombóvár, 
Szent László-tér. 341

EGY ÉLETKÉPES ÜZLET, 3 kiszolgálás
ra berendezve, havi 5—6 millió forga
lommal, sürgősen eladó. Bővebből a 
helyszínen. Cim: Fehér József, Állami 
telep 35/26., Pestszentlőrinc a'só állo
másig, 50. sz. villamos. 342

BORBÉLYÜZLET, háromszemélyes, teljesen 
berendezett, forgalmas helyen, nagy ki
rakattal, azonnal beköltözhető lakássál, 
elköltözés miatt, 50 millióért azonnal el
adó. Megegyezés: fele azonnal, másik 
fele 1926. március 1-én fizetendő'. Ta- 
mássy Ferenc fodrász, Tapolca, Balaton 
mellett. 343

JÓMÉN VTELÜ, teljesen újonnan berende
zett fodrászüzlet, más vállalkozás miatt, 
olcsón eladó. Áz üzlet Budapest kör
nyéki város főuccáján fekszik. Bővebbet 
a  kiadóban. 344

DUNAMENTI nagy községben átadnám 
fodrász üzletemet., családi okok miatt. 
Bővebbet a kiadóban. 335

Felelős k iadó : Laptulajdonos:
RADVÁNYI OÉZA. MIKLÓS ÖDÖN
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H. CHABRIER, PARIS 48. PASSAGE JOUFFROY.

I I  E N N  ( M U L O  L
A L K  . I O I t l t  1 IA .T IK S T Ö  S Z U t

Számtalan kollégától kipróbálva, a legjobb és legártalmat'a- 
nabb hajfestéknek elismerve. / A haj puha, fényes és selymes 
a festés utáu. // Hibás színezés kizárva. // Felvilágosításért 
bármikor szívesen rendelkezésére állok a t. kolléga uraknak. 

Ka pha t ó  mi nden  s z í nben .
Egy próba meggyőz mindenhit a Hennogalol 

előnyéről és megbízhatóságáról.
E C H T E X  F E R E N C  É S  F I A

a II. Cbabrier Hennogalol Poucler egyedüli magyarországi vezérképviselete
Budapes t ,  VI,  A n d r á s s y - u t  28.

Ha olcsón és 
jól akar "vásá
rolni, akkor te. 
gyen egy kísér
letet ennél a 
cégnél

Tisztelt vevőim tudomására adom, hogy üzememet

K la uzá l-u tca  22. sz. alá
(Wesselényi-utca sarok helyeztem át, ahol szer
számok pontos köszörülésén és javításán kívül 

dúsan leiszerelt áruraktárt is tartok.
Pollárt kés 27, 28-as ... ... ... ... drb-ja 75.000 
Non Plus Ultra olló 18, 19, 20 ... „ 70.000

Szives pártfogást kér B A U E R  F E R E N C  
niiiköszörüs.

hajsütővas, 
m elegítő, v iz fo r ra ló  

csésze tökéletes.
Vezérképviseiö: Weszely  Is tván , iV., Uáczi-utca 9. szám

KLETN SZA^PANOJK  
VJJLÁGHJRÜEIK

K é r j e n  a j á n l a t o t
K L E I N  É S  F I A I  RT.

T. Fodrász urak figyelmét felhívom
villamoseröre berendezett miiköszőriildémre.Borot
vák, ollók, gépek köszörülését vállalom, melyet 
8 napon belül elkészítek; vidéki fodrászoknak 
postán elküldöm.

Raktáron tartok legjobb minőségű borotvákat, 
ollókat, hajvágógépeket jutányos árban.

Borotva köszörülés . K 15000 
Főár. olló köszörülés K 12000
Gépköszörülés . . . K 15000

Szives rendeléseket kérve 
Küldjön el minta- MARSEK ULRICH
köszörülésre 1—2 miiköszörüs
darabot. MISKOLCZ




