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Miért vezetnek

bajai cégnek cikkei?
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A z é r t  mert egyedüli tálán az országban Ő aki ebben a szakmában külföl- 
dön is be van jól vezetve

Budapesten lerakat:

Spitzer Dezsű Vili., Bérkocsis ücca 18.
Szegeden:

Dudás Sándornál

Wrí

V I E N N A
vezérképviselet

Budapest, VII., Erzsébet körút 17. 
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VIENNA tartós ondoláló  gép  olcsó  és jó 
VIENNA fütó sachet darabja 15 fillér 
VIENNA A. B . C . D .  tartós ondoláló vizek  

egy  fiola 6 0  gr. vízhez 3 6  fillér 
VIENNA Vitái olaj a  legjobb olajpakoláshoz  

és  tartós ondoláláshoz egy  liter 5  P.

Vízondoláláshoz használjon 
Rózsaflx illatos hajhullám 
rögzítőt egy literhez 36 fillér
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♦
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Juwel, Kohinor, Especo
hajvágógépek

|  „Tiger“ borotvák 
: „Tiger“ hajvágóollók
♦ Önnek évtizedek óta mindig hű, m eg- ♦
♦  h i v t i n t ó  M i in l r n t á r e n l  v n f t a t r  ♦* bízható munkatársai voltak. +
♦  Minden jobb szaküzletben beszerezhetők. ♦

bajuszkötők

hajlekötők gyára 
Kertész u. 33.
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Szükségesek-e az ipari továbbképző tanfolyamok?
Irta : CSERZY MIHÁLY dr. kereskedelmi és iparkamarai titkár.

BRSZ, SZÉCBÉKYI-KC’Pf 
Hifi ű jjv.it ÍGljVilCíJ
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Az elmúlt Iíz esztendő gazdasági dekonjunktúrája 
a magyar iparosságra is a megpróbáltatások ideje volt. 
A munkaalkalmak igen nagymérvű csökkenésével szem
ben a köztelkek növekedése az általános fogyasztókép
telenség és a kényszerű korlátozások, de nem utolsó 
sorban a féktelen árverseny a kézműipart is olyan vál
ságba sodorták, amelyből csak élniakarásának teljes 
kifejtésével juthat a javulás útjára.

A bekövetkezett gazdasági leromlásnak sajnálatos 
velejárójaként tapaszta!haltuk az ipari kiképzés színvona
lának hanyatlását, a mesterségbeli tudás fejlődésének 
megállását. Nem a kiszolgálás, a termelés nívójának 
fokozásával törekedett a verseny munkához jutni, hanem 
az árak alákínálásával, sokszor az önköltségeken aluli 
vállalkozással. Ezek az árrombolások és az így végzett 
ipari munka nem azok a feltételek, amelyek között az 
iparág színvonalának az általános fejlődéssel való lépés
tartása és az új iparosgeneráció nevelése történhetik.

De az alkalmazottak elhelyezkedési nehézségeinek 
az is következménye volt, hogy a minimális előírt szak- 
képzettség szokszor csak formai megszerzése után ön
állósulás útján törekedtek a segédek megélhetéshez jutni 
és így olyan új iparosréteg alakult, amely a régivel nem 
egyenlő felkészültségű. Az ugyanazon munkaadónál el
töltött 2—3 évi segédi idő alatt nem ismerhette meg az 
alkalmazott az iparág minden részletét, a különböző 
szokásokat, a kialakult gyakorlatot és így áttekintés 
hiányában nem szerezhette meg magának a szükséges 
tapasztalatot, valamint az iparág fejlesztéséhez szükséges 
tudást.

Ez a helyzet az iparosság törvényes érdekképvise
letei előtt teljesen ismert, de jelentéseik alapján az ille
tékes minisztériumok is tisztában vannak a viszonyokkal.

Az iparügyi miniszter hivatalba lépésekor első feladatéi 
közé veite, hogy a magyar kézmüiparosságot arra a 
szakmai színvonalra emeli, amely a mai kulturáltság 
mellett nélkülözhetetlen és ami főképen a gazdasági 
tálpraálIításához nélkülözhetetlenül szükséges. A cél el
érésének eszközei között, mint a tanonctartási jog meg
szorítása, hosszabb szakbavágó gyakorlat előírása az 
önállósuláshoz, stb., igen hatékonynak látszik olyan 
továbbképző szaktanfolyamok felállítása, amelyeken első
sorban a már önálló iparosok ismerhetik meg kiváló 
előadóktól az ipar korszerű gyakorlásához, üzletvitelhez, 
tanonc és segédneveléshez szükséges tudnivalókat. Épen 
ezért a miniszter gondoskodott is az egyes ipari szak
mákban mintaműhelyek beszi rzéséről, amelyek az ország 
kereskedelmi és iparkamaráinak közreműködésével szer
vezett továbbképző tanfolyamokon az iparosság rendel
kezésére állanak.

A borbély és fodrászipar a kereskedelemügyi mi
nisztérium illetékessége alá tartozik és így ebben az 
iparágban a továbbképzés feladata a kereskedelmi 
miniszter gondját képezi. Épen a szegedi borbély és 
fodrásziparosoknak a helyzetet felismerő kérelmére most 
foglalkozik a kereskedelemügyi miniszter is a fodrász
továbbképző tanfolyamok rendezésének ügyével és nem 
kétséges, hogy a kamarák közbenjöttével meg is fogja 
azokat valósítani. Lehetőséget fog nyújtani a miniszté
rium ebben az iparágban is az iparosságnak, hogy híven 
a niult tradícióihoz az önművelés legerősebb eszközével 
segítsen a maga jobb sorsának kiküzdésében. Az isme
retek, a tudás fejlesztik a kultúrát, a kultúra az igénye
ket, a megnövekvő igények a több munkalehetőséget és 
a munka hozza meg a dolgozó iparos gazdasági bol
dogulását. Az iparosságra vár a kötelesség, hogy ezt 
felismerje.
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Életet kell adni az Országos 
Fodrászmesterek Szövetségének!

Ha vissza tekintünk az utóbbi évekre, azt tapasz
taljuk, hogy a nehéz gazdasági helyzeten felül a fodrász
ipar pusztulásának oka a fodrásziparosok egyéni és 
egyesület elleni harcában keresendő.

Ezek a több év óta dúló harcok lehetetlenné tettek 
minden eredmény elérését, ami annyira közönyössé 
tette a súlyos helyzettel vívódó fodrásziparosok nagy 
részét, hogy bizony a fodrászipait érdeklő közügyek 
iránt nem azt az érdeklődést tanúsítják, mint amit a mai 
rossz és súlyos gazdasági helyzet megkíván.

Hiába mondotta Bornemissza Géza iparügyi mi
niszter úr a képviselőház pénzügyi bizottságában 1935. 
május hó 9.-én az iparügyi minisztérium felállításával 
kapcsolatban elhangzott beszédekre adott válaszában a 
következőket: „A kisipar kérdésében folytatni fogja azt 
a politikát, amely a kézműves iparnak, mint a nemzet 
egyik legfontosabb gazdasági tényezőjének felemelésére 
irányul. A szakképzéssel, a közszállításokban valórész
vétel fokozásával, az OT1 és más tartozások rendezésé
nek kéidésével foglalkozik. A kisiparosságnak be kell 
latnia, hogy csak szervezkedéssel lehet eredményt el
érni." A fodrásziparosság ezen szavakat sem értette meg. 
Nem értette meg azt, hogy minden bajnak kútforrása a 
szervezetlenség. Hiába van egyetlen törvényes alapsza
bállyal működő és rendelkező „Magyar Fodrászok Or
szágos Szövetsége", amelynek működési köre kiterjed 
hazánk egész területére. Még sem sorakoznak annak 
hatáskörében működni. Pedig egyedül csak ez a szö
vetség hivatott az egységes gondolatok törvényes meg
alkotására, nem pedig a sajton keresztül egymással ál
landóan vitatkozó s Budapesten lévő két ipar testületben 
megosztott hangoskodók. Amiről a két jog alapján 
szembenállók és vitatkozók egymással személyeskednek, 
azok a bajok csupán a két testület vezetőinek ügye és 
nem az ország területén élő fodrász iparosoké. Az or
szágos fodrász iparosság eddig abban a tudatban élt, 
hogy a budapesti testületek az összesség ügyét irányít
ják, pedig nem, mert a Magyar Fodrászok Országos 
Szövetsége, mint az ország összes fodrászainak érdekeit 
képviselő testület felettük áll s egyedül hivatott,a íod- 
raszipar egyetemes érdekeinek a képviseletére. Ők ép- 
penolyan a saját helyi ügyüket intéző szakosztályi tes
tületeknek tekintendők, mint más, a többi városok szak
osztályi testületéi, amelyek mint a saját városuk, illetve 
helyt kívánságaikat képviselő testületek mint tagok so
rakozhatnak fel az egységes gondolatok megvalósításá
ban a Magyar Fodrász Országos Szövetségében, amely
nek vezetői tudják csak és van jogalapjuk megalkotni 
az egyetemes fodrászipar kívánságait. Fel tehát Kartár
saim I Tömörüljünk erőt képviselve a Magyar Fodrá
szok Országos Szövetségébe, mert csak így remélhetjük, 
hogy sérelmeink, bajaink, kívánalmaink orvoslást nyer
hetnek. A Magyar Fodrászok Országos Szövetsége köz
ponti vezetőit pedig kérem, ne tétovázzon, hiszen a ti
zenkettedik óraöan vagyunk, ragadjon meg minden per
cet és hathatós, odaadó működéssel fejtsenek ki erőt 
arra, hogy a kongresszusokon, s a budapesti borbély 
és férfi todrászok ipartestülete munkaügyi bizottsága ál
tal kidolgozott határozati memorandumoknak érvényt 
szerezzen. Hasonlóképen hasson oda szavát felemelve, 
hogy a kebelében lévő tagok tovább képzésére vándor 
tanfolyamok létesüljenek.

Rumbach Jakab s. k.
Szegedi körzet elnöke.

Tél
Irta: MURA MÉSZÁROS GYULA

Kis kezét megfogva, sétálunk boldogan,
Verőfénycs napon, így ebéd után ;
Arcunkra rózsát fest a friss téli idő,
Még sem fázik most az én kis unokám.

Lassan nagy szakállát megrázza tél apó,
Hull a hó és fehér az egész h a tá r ;
Millió csillag szállong s belepi ruhánkat,
Melynek úgy örül — az én kis unokám.

De azért sétálunk, élvezzük a telet,
Hógolyótól sem ijedünk meg, nem ám I 
A sok ucca gyermek háborúsdi! játszik,
Minek úgy örül — az én kis unokám.

Amott nagy lármával egy másik hadsereg,
Birkóznak a hóban, mind kacag, vidám,
Úgy néznek ki, mim a fagyott jeges medvék, 
bzivből kacag rajluk — a kis unokám.

Lassan leszáll az est, minden csendes, néma,
Vad libák repülnek szép egymásután,
Besétálunk mi is lííiött kis szobánkba,
S felmelegszünk, en és — drága unokám.

Lelki táplálékot a fodrásziparos 
társadalomnak.

Az Úr 1935. évi Szent Karácsonyán.
A fodrásziparos társadalom, amely már évek hosszú 

során át küzd az őt veszélyesen fenyegető áramlatok 
ellen és kétségbe esve jár, kel, szinte reményt vesztve 
tekint maga elé. Mondván : Urain Istenem, meddig tart 
ez a szomotú mostoha sorsunk? Mi is lesz velünk? 
Ne higyje azonban senki kedves kollegáim, hogy csak 
az anyagi javak tesznek embert boldoggá I Nem, mert 
mindennél értékesebb a lelki telítettség s ha az megvan, 
akkor boldog az ember. Az elmúlt évek szokásához hí
ven az idén is Szent Karácsony napján misét hallgat
tam, s ezalatt a betlehemi jászol felöl egy kisgyermeki 
hang csendült fel azt mondván :

— Ti szegények ne zúgolódjatok, hiszen én is 
szegény vagyok, még íuhám sincsen. Az Úr küldött en
gem le hozzátok, hogy hozzam le nektek az ö végtelen 
szeretetét. Kicsi gyermek vagyok, de az én szívem vég
telen nagy és engesztelő. Tehát jöjjetek hozzám s rátok 
szórom a betlehemi csillag sugarait, mely lelketekbe vi
lágit és szeretettel telit meg.

Majd így folytatta az a kicsi gyermek :
— Megnyitom s bevilágítom azt az utat, mely 

benneteket is a boldogság felé vezet. Tehát kövessetek 
engem és boldogok lesztek, mert enélkül céltalan az 
életetek.

Amint az Úr hajlékából távoztam, szomorúan lát
tam, hogy a sokaság között egyedül vagyok kollegáim 
sorából, s önkéntelenül is arra gondoltam, hogy hogyan 
is boldoguljon ez az iparos társadalom, mely a sötét út 
rögén járva a sátán sugallata alatt éli át életét és elé
gedetlenkedik sorsával.

Kedves Kollegáim I Fogadjuk meg, hogy több 
Szent Karácsony nagy ünnepét Istentől, kitől sorsunk 
jobbiafordulását várjuk, nem t Rugaszkodva és csak az 
anyagi javak után áhítozva töltjük el, hanem a Kisded 
szavaira hallgatva mi is oda zarándokolunk, ahol Isten
nek végtelen kegyelmét elnyerve jobb és boldogabb jö
vőre virradunk. Mert az emberiség legfontosabb kelléke 
a vallásos élet vonala a juntán lélek, a szeretni tudó 
szív. Ahol mindezek nincsenek meg, ott nincs megbe
csülés — olt nincs boldogság!

Széler Simon 
fodrász m., 

szakosztály jegyzője.
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A helyes hajápolás jelentősége a fodrász iparban
Szakítani kell a maradi felfogással s a modern fodrászat 
szempontjait kell érvényesíteni a hajápolás terén

A fodrász iparos hivatásához kell, hogy tartozzék 
a hajnak ápolása, nem pedig annak lecsonkítása. Az 
emberi testnek illetve fejnek koronája a haj. A hajnak 
éppen olyan hivatása van a testen, mint más testrész
nek. A haj nemcsak azért van, hogy az idő viszontag
ságától védje a fejet, hanem azért is, hogy a fejformát 
kiegészítse és az arcnak a haj formálásával éppen olyan 
keretet adjon, mint egy festménynek egy jó, hozzáértően 
kiválasztott keret. Ha rosszul vágjuk és fésüljük meg a ha
jat, éppen olyan érfékrontó munkát végzünk, mintaki egy 
festményre rosszul választja meg a keretet. Ámbár ezeket a 
hibákat csak hozzáértő szemek látják meg, nem pedig 
azok, kik manapság nem a művészetet nézik és nem a 
fodrász ipar hivatásának magaslatán állva végzik el a 
hajápolását.

A legtöbb fodrász munkás abban látja
iparának hivatását, hogy kevés pénzért 

minél több személyt szolgáljon ki.
Nagy része nem is gondol arra, hogy milyen kárt okoz 
az emberi fejnek illetve hajnak a helytelen lecsonkítás- 
sa l ; milyen kárt okoz iparának illetve önmagának. Csak 
dolgozik, ha kell éhbérért is, nem törődik semmi mű
vészettel, hiszen Ő arról van meggyőződve, hogy Ő a 
legjobb fodrász; az ő megszokott vendégét ki sem tudná 
a másik fodrász szolgálni. Ebben a hitben él a fodrász 
iparosok nagyrésze. Ezek azok, kik megtévesztették az 
emberiséget azzal a helytelen hajzat viseléssel, ami most 
szokásos.

Ugyanúgy van
a bajusz lefaragása

is, az mindent kifejez, csak azt nem, amit tulajdonkép
pen annak az archoz illően ki kellene fejezni. Igen sok 
fodrász iparos hajvágásáról rossz beszélni. Nem elégszik 
meg némelyik azzal, hogy a hajvágó géppel a nyakból 
vágja ki a hajat, hanem még a fülek körül is kikanya- 
rítja teljesen, ami által igen csúnya formát nyer a fej. 
Sőt még ez sem elégíti ki a gépet kettegtetni szerető 
fodrászt, hanem ha valaki szóvá teszi neki, hogy a feje 
korpás, a feje izzad, a haja hűli, a haja töredezik, vagy 
fésülni kell mindennap, nincs türelme fésülködni stb. 
akkor jön a tudálékos csoda doktora a hajnak, aki fel
tétlen ajánlja a géppel viló lecsonkítást. Példaképpen 
mutatja a fejét, hogy ő is e/t leszi és nincsen egy hó
napig egyéb gondja, mint reggelenként a mosdásnál a 
törülközővel megfésülködni stb.

A vendégeknek mindig tetszik a borbély mondása 
és szívesen tetszik neki a jó tanács, szívesen enged, 
alá veti magát néhány perces műtétnek, amely bár a 
fejnek nevetséges formát ad, de a gépnek kellemes és 
olcsóbb munkáját látva, köszön el a szeretett fodrásztól. 
Amikor azonban hazaér, a hozzátartozók felsikitanak és 
fejcsóválásukkal adnak szomorú kifejezést a szép haj 
elmúlásának, amely haj többé nem tér vissza.

A rövid haj előnyei és hátrányai
Mi is a rövid hajnak előnye? Először nem kell 

tényleg fésülködni, másodszor pedig olcsóbb a hajvá
gása stb.

De a hátrányát azt nem is lehet leírni mind, csak 
azokat, amelyeket láthatólag bizonyítani is lehet. így I.) 
többé jó állású frizura nem nő, 2.) az arcnak kerete

nincsen (inkább egy kugligolyót ábrázol, mint emberi 
fejet). 3.) az idő viszontagságától, a széltől, a naptól, 
a hidegtől a bőr nincsen védve és a haj a fejbőrrel 
együtt pusztulni kezd, 4.) a korpásodás nem múlik, sőt 
ellenkezőleg, szaporodik, 5 ) a haj átváltozik éppenolyan 
tüskösre, mint a szakáll, 6 )  a hajnak tüskös növése 
jobban idegesíti az egyént, mint akkor, amig még a 
nagy haja meg volt, de más enyhítőnek csak annyit 
lehet mondani, hogy valamikor szép volt ez is.

Épp így van a fodrászoknak nagy része 
a női hajviselettel

is. Ha az a szerencsétlen nő nem rendelkezik elég ízlés
sel és a fodrászára hallgat, a nyakcsigolyájáig le lesz 
csonkítva a haja. Ha a nő arról panaszkodik, hogy 
nagyon zsírosodik a haja, feltétlen erős mosást (mosó 
szódát, lúgot vagy háziszappant) ajánl neki. Ha a nő 
ondoláltatni akar, akkor az összebodorított ondolálást 
dicséri fel neki, csak azért is, mert ő csak azt tudja 
megcsinálni. Ha a nő olyan fodrásztól érdeklődik a tar
tós ondolálás iránt, akinek nincsen gépje, az okvetle
nül lebeszéli szándékáról, sőt elijeszti azzal, hogy a haj 
akkor biztos letöredezik stb. Ha hajat szeretne szőkíteni 
vagy befestetni a hölgy, — mivel ő nem tudja azt elké
szíteni — hát lebeszéli, mert az olyan csúnya — mondja 
ő — tarka lesz stb.

A házakhoz járó frizernők
nagy része még ma is azért nem vágatja le a haját 
és nem készíttet tartós ondolálást, mert így demon
strálja és ezzel is azt akarja megerősíteni az elmara
dott ízléssel biró néhány vendégükkel, hogy a hosszú 
haj jön vissza úgyis Emét a divatba stb.

Az ilyen eszméket terjesztő fodrászokból kerülnek 
ki azok is, kik ha bemutató, vagy verseny van, azok
tól távol tartják magukat, azzal a vigasztalással táp
lálva magukat, hogy Őnekik nincs arra szükségük. Ők 
már olyan tudással rendelkeznek, hogy nincsen arra 
szükségük, hogy a versenyeken tanuljanak stb. Hiszen 
ők olyan tudósok, hogy az Ő vevőiket ki sem tudnák 
szolgálni azok, kik a versenyeken dicsekedni szoktak 
produktumukkal stb.

Ez a helyzet jelenleg a fodrásziparban. Tisztelt 
kartársaim ! Aki e sorok olvasásakor ismét intrikával, 
vagy kézlegyintéssel akar erre felelni, az nem érdemli 
meg a fodrász iparigazolványt. Azok pedig, akik a he
lyes fodrászipari hivatásnak akarnak élni, támogassák 
az összejöveteleket, szaktanfolyamokat, versenyeket, szak- 
irodalmat és tiszteljék a kan tisztességet. Ezzel be is 
fejezem a fodrász ipar felett gyakorolt kritikámat és a 
következő számunkban magyarázó képek illusztrá
lásával olyan útmutatásokat közlök t. olvasóim
mal, amelyek alapján a helyes hajápolás egységes útra 
terelődhetik.

Lapunk cimszalagán elhelyezett
kedvezmény szelvények minden 
esetben a következő számig van
nak érvényben.
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Türelmet kartársak!
F e lf ig y e lte k  rá n k

Irta : LENHARDT JÓZSEF fegyelmi b elnök, Szeged

A fodrászipar olyan súlyos válságos állapotba ju
tott, hogy a fodrászipar létezése óta, annyi kérvényt 
még nem Írtak az illetékes faktorokhoz, az iparunkban 
meghonosodott bajok orvoslása végett, mint amennyi 
1932 óla lelt előterjesztve.

A borbély és fodrász mesterek országos szövet
sége, Budapest mind a két fodrásziparíestülete Debre
cenben és később egyéb vidéki városokban tartott kon
gresszusok és egyenkint sok vidéki városok külön-külön 
m ii  dúltak meg.

1935. év június havában Szegedről indult meg egy 
nagy horderejű akció az országos mester szövetség és 
több vidéki város bevonásával, akik küiön-külön meg
kérték saját kerületi országgyűlési képviselőjüket, hogy 
járjanak közbe az illetékes miniszternél, hogy a „debre
ceni kongresszus", a „budapesti úri és nőifodrász ipar
testület" és az országos mester szövetség által szerkesz
tett memorandumban foglalt sérelmek, mely felölelte a 
fodrász iparban létező minden sérelmeket, mielőbbeni 
megvalósításának kisürgetésére.

Dr. Slivoy Kálmán Szeged nagynevű országgyű
lési képviselője életbevágó ügyünket magáévá tette és 
arról értesítette 1935 július hó 9 én a szegedi fodrász 
ipari szakosztályt, megígérve, hogy ügyünkben eljár. A 
szegedi ipari kamarában 1935. november hó 11-én szak
értekezlet volt, ahol tudomást szereztünk arról, hogy a 
sok sérelmek közül az alábbiakat a kereskedelmi mi
niszter orvosolni fogja és pedig :

1. A meggondolatlan árverseny meggátlása érde
kében a legkisebb kiszolgálási árak megállapítaudók 
volnának.

2. Egyes borbélyok és fodrászok Ízléstelen öles 
hirdetményekben adják az utcai közönség tudtára olcsó 
kiszolgálási áraikat. Erre való tekintettel ártáblázatoknak 
utcára való kifüggesztése megtiltandó volna.

3 A jogosulatlan iparűzés meggátlása érdekében :
a) A büntetési tételek felemelendők volnának.
b) Attól az iparűző egyéntől, aki aláírásával vagy 

más módon rendszeresen fedezi valamelyik kontár tevé
kenységét, az iparűzési jog megvonandó volna.

c) Az is büntetés alá vonandó, aki a jogosulatlan

iparüző szolgáltatását igénybe veszi.
4. Köteiezöleg rendeltessék el, hogy minden bor

bély és fodrásziparosnak külön erre a célra szolgáló 
helységgel kell rendelkeznie.

5 A 78.000/1923 K. M. sz. rendelet 50. §-ában 
a 20. életévüket betöltött nőknek a női fodrászipai ké
pesítésének megszerzése terén engedélyezett kedvezmé
nyek megszüntetendők volnának, mert az ott megálla
pított idő a női fodrász ipar elsajátítására nem elégsé
ges, aminek következtében azok, akik így szerezték 
képesítésüket, sem önálló munkára, sem tanonctartásra 
nem alkalmasak.

Felmerült még az a kívánság is, hogy a Gergely- 
naptár szerinti ünnepnapot megelőző napokon a borbély 
és fodrászüzietek a szombatra nézve megállapított zár
óráig legyenek nyitvatarthatók, amivel szemben ezeken 
az ünnepnapokon az üzleteket déli 12 órakor kellene 
zárni. Az üzlet nyitás tekintetében az a kívánság me
rült fel, hogy a nyári hónapokban vasárnap reggel 7 óra 
helyett már 6 órakor lehessen a borbély és fodrász üz
leteket kinyitni.

Még az erre vonatkozó törvényes rendelkezések 
napvilágot nem látnak, felkérek minden kartársunkat 
kétszeres türelemre, ne csatlakozzanak az árrombolók 
táborába. Ne kövessék az olcsó árakkal való versen
gést, ami valamennyiünkn k pusztulását jelenti.

Türelmet kartársak ! Felfigyeltek ránk ! És bízom, 
hogy a legnagyobb sérelmeinket az illetékesek rövide
sen orvosolni fogják, ami nem a teljes boldogulásunkat 
fogja eredményezni, Inneni sok újabb és újabb harcok
ban! részletekre fogja serkenteni azokat a karlársakat is, 
akik felesleges energia pocsékolásnak vélték minden 
küzdelmes ténykedésünket, tápot nyújt a sajtó és veze
tőség megbecsülése iránt, ami egy-egy eredmény eléré
sével váltódik ki.

A kartársainknak egy nagyobb százaléka távol 
tartja magát a szakosztályi gyűlések részvételeitől, rosz- 
szul (eszik azt, a vezetőségnek szüksége van egy nagy 
táborra, úgy mint a sajtónak az előfizetőkre, legyünk 
szakmánknak öntudatos harcosai, a szaklapnak pedig 
hű olvasói, akkor nem marad el az eredmény !

Ez az eredmény elcsüggedt karlársaim nem sokáig 
fog késni, jöjjenek közénk személyes megjelenéssel, 
igen vagy nem szavával szolgálja minden résztvevő a 
kenyérkereső kúlforrásnak szent ügyét. Mennél nagyobb 
a biztató tábor, annál nagyobb harci készséggel küzd 
a vezetőség.

A pedikűr a jövő legtartósabb divatja
A fo d r á sz ip a r o s o k n a k  fe l k e ll k é sz ü ln i a  p ed ik ű r  m a g y a r o r s z á g i  t é r h ó d ítá s á r a .

Amikor a fenti címre felhívjuk a fodrásziparosok 
figyelmét, ezúttal arra is kérjük őket, hogy igyekezzenek 
a „pedicür" divatot Magyarországon is az 1936 évben 
meghonosítani. A pedicür nem egyszerű és rövid életű 
divatot jelent, már csak azért sem, mert azt csak ki
mondottan úri nők vehetik igénybe. Amikor egy divat 
előkelőséget, finomságot és nem mindenki által való 
utánozhatóságot hord magánál, feltétlen maradandóvá is 
kell válnia.

Az elmúlt nyár elején, amikor Los Angeles-ben a 
város legelőkelőbb hölgyeinek az ottani kozmetikusok 
és fodrászok a cipőgyárosokkal karöltve bemutatták a 
„gentry" divatot, a divat kreációk eevszeiück voltak, de 
mégis nagyszerűeknek bizonyultak. A könnyfl nyári ruha 
divatok mellett legnagyobb feltűnést keltetlek a női láb
száraknak a harisnya nélkül való meztelensége ésápolt- 
sága. Ugyanis a kozmetikusok és fodrászok leleményes
sége volt az, hogy az Isten adta teimészeles szép lába

kat nem szabad eltakarni nyári napon harisnyával és 
cipővel; a lábszárat szőrtelenítették, a lábfejjel együtt 
kifehérítették, a körmöket ügyesen pedikürözték és rikító 
piros, ezüst és aranyszínűvé festették. A cipőgyárosok 
pedig olyan szép díszített szandálokat kész ítélték, ame
lyekben a lábfej csak kevésbbé volt eltakarva, a körmök 
pcd:g szabadon hirdették ápoltságukat,

Ez az egyetlen bemutató elég volt ahhoz, hogy 
még a nyáron Közép-Európában is jelentkeztek szép 
számmal ennek követői. De a pedikűrösöknek és szandál
készítő gyáraknak igen fellendült a munkaalkalmuk, úgy- 
annyira, hogy 1936. év nyarán már Magyarországon is 
be kell kapcsolódnunk a szandál gyárszerü üzérével a 
kozmetikusoknak és a pedikűrt végző fodrásziparosok- 
nnk is a fehérített lábszárak és színesített körmök di
vatjába.

A jövő számunkban ismertetjük a pedikűr helyes 
elkészítését.
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A budapesti IV. nemzetközi fodrász 
verseny és annak tanulságai

1936. január hó 5-én rendezte meg a Gellért szál
loda nagytermében a budapesti nőifodtászok iparlesfü- 
lete és a nőifodrászok mestergyűlése minden évben 
szokásos nemzetközi versenyét, amelynek hivatása a 
fodrász ipari kultúrával haladva az újabb munkateljesít
ményt bemutatni.

Ebben a nehéz gazdasági viszonylatban, valamint 
a fodrász iparosok szervezetlenségében nagy bátorságot 
tanúsított a fenti egyesieteknek vezetősége akkor, ami
kor a magyarországi fodrászok tudományát nemzetközi 
verseny megrendezésével akarta bemutatni.

A jó szándék és a fodrászipar fejlettsége mellett 
tényleg jó gondolata és kívánsága volt a fenti egyesü- 
lelek vezetőségének ennek a versenynek szükséges meg
rendezése. De kár volt a versenyt nemzetközi viszony
latban megrendezni. Számolni kellett volna az országos 
szervezetlenséggel és a testületek belső széttagozottsá- 
gával' valamint azzal a töredék csoportal (ne te, majd 
én), akik ezekkel a gondolatokkal hátrányára lesznek az 
országos fodrász ipari tudásnak a nemzetközi bemuta
tón. Ez a verseny nem vált előnyére nemzetközi viszony
latban a magyar fodrász iparosságnak ; de egyelőre meg 
kell, hogy elégedjünk ezzel a sikerrel is, mert ha a 
fent említett vezetőség nem szerette volna a szakmát 
annyira és nem állt volna olyan józan gondolkodással 
és emberfeletti munkával illetve rendezéssel a pódium 
mellett; ez a verseny a „ne te, majd én“ gondolkozáséi 
egyének révén még csúfos káoszba is sülyedhetett volna.

Ezeket a bajokat, In leszámítjuk és a verseny le
folyását mérlegeljük, megállapíthatjuk azt, hogy a Vágó 
Viktor elnöksége mellett működő rendező bizottság ösz- 
szes tagjainak hálás lehet a magyar fodrász társadalom. 
Megérdemlik azt, hogy a jövő versenyeken fodrász ipa
runkhoz illő ragaszkodással álljunk melléjük, hogy a 
jövő évben rendezendő tényleges nemzetközi versenyen 
tényleges érdemeket szerezhessenek úgy ők, mint az 
egész magyar fodrász ip rostársadalom.

Mi vidékiek köszöntjük a fenti vezetőséget és a 
versenyen, a pódiumon izzadó kartársakat, kik közül t dán a 
szájuktól és ruházatuktól elspórolt pengőiket s tudásu
kat áldozták fel azért, hogy megmutassák a fodrászipar 
élni akarását.

Köszön tjük a magas hivatalokból képviselt nota- 
bilitásokat, kik személyes megjelenésükkel emelték a 
verseny fényét. Megjelentek : Dalnoki Kováts Gyula ke
reskedelemügyi államtitkár, Dalnoki Kováts Jenő kor
mányfőtanácsos az országos iparegyesület igazgatója, 
Gyulai Ákos iparügyi miniszteri osztálytanácsos, Papp 
József az IPOK elnöke.

Köszöntjük a külföldi kaPársakat, a budapesti és 
a vidéki városokból szép számmal megjelent kartársa
kat s végül minden versenyzőt, aki a pódiumra föl mert 
lépni.

Megjelent külföldi karfásak névsora: Wienböl:
Vincnsz Ehn a wieni nöifodrász segéd club elnöke, 
Rudolf Irko a wieni szakosztály elnöke, Hans Bundi a 
wieni mesterifjak elnöke. Kassáról: Oláh István, Schmidt 
Mihály, Lamoga Mátyás, Szallay Lajosné. Munkácsról; 
Molnár József

Megjelent vidéki kaitársak névsora : Pécsről: Rónai 
László, Rónai Lenke, Mohavics Józsefné, Komarek Ká
roly, Berkes János, Eickom Károly, Krosza Dénes, Güth

Károly. Gyuláról: Halma1 Gyula. Győrből: Diamant 
Tivadar, Káposzta László Kovács Árpád, Czort Sán- 
dorné, Karobens Lujz Székesfehérvárról: Láreczky 
Ferenc. Makóról: Frank Ferenc, a makói szakosztály 
elnöke. Szegedről: Palkovits Károly a szakosztály el
nöke, Dudás Sándor, Bálint Béla, Kugler György, Szántai 
K. János, Becker Jenő, Hiller János, ifj. Gottschall Já
nos, Heim Aranka, Kopasz Juliska, Feldmann Ica. Kis
kunfélegyházáról: Kiss József. Szeghalomról: Zálics
Viktor és még sokan, kiket nem sikerült névszerint fel
jegyezni.

Tanulók vasondoláló versenyének nyertesei:
1. díj-. Naszek Margit. 2. díj-. Fűzi Mária.,?, díj: 

Horváth Margit. 4. díj: Heiczog Alisz. 5. díj-. Paksi 
Rózsi. 6. díj: Horváth Irma.

Mesterifjak vizondoláló versenyének nyertesei:
1. d i j : Schadek Ferenc. 2. díj: Pock Rudi. 3. díj : 

Petz Antal. 4 d ij: Herczog Alisz.
Nyeretlenek országos vasondoláló versenyének nyertesei:

1. d ij: Oláh Jenő, 2. d ij: Simon Lajos, 3. d ij: 
Starcsewszky Ferenc. 4. dij-. Nádori János. 5. d i j : 
Szlatki Sándor. 6 d i j : Szögi János.

Nemzetközi vizondoláló versenyének nyertesei:
l. d ij: Szabó Albert 2. d ij: Szénási Mózes. 3. dij : 

Teleki Vilmos. 4. dij: Simon Lajos. 5 d i j : Biczó István. 
6. dij: Szupper Sándor.

Nemzetközi vasondoláló versenyének nyertesei:
I. dij: Szénási Mózes. 2. (///.-Gruber Hilda Wien.

3. dij; Teleki Vilmos. 4. d i j : Simon Lajos. 5. d i j : 
Biczó István. 6. d ij: Szupper Sándor.

Nemzetközi paróka versenyének nyertesei:
1. dij\ Erich Slroff. 2. dij-. Biczó István. 3 dij: 

Gruber Hilda. 4. dij: Teleki Vilmos. 5. dij : Szénási 
Mózes. 6. d i j : Szupper Sándor.

Köszörűjük a kiállításon résztvevő cégeket, akik valameny- 
nyien produktumaik és iparcikkeik legjavát hozták a kiállításra.

1. Szász (Spitzer) Dezs6 Budapest, Vili.. Bérkocsis-u. 18. 
1. 1. Kemény-féle gépek és fodrászati kellékek képviselete, — fel
tűnést keltettek a saját tervezése szerint készült gumilabdával 
felszerelt púder és brillantin szórói, melyek olcsóságuk és prak
tikusságukkal meg fogiák hódítani a piacot.

2. Az Éilő és Horváth niüszerüzem által bemutatott, 
szabadalmazott „Balaton“ hullámgépek általános feltűnést kel
tettek. Ez a gép korszakalkotó és nagyjövőjű. A gép egyesíti az 
összes eddigi rendszerek előnyeit azok hibái nélkül. Ára meg
lepően olcsó. G yártja : Éllő és Horváth Budapest, VII., Rombach 
nccr He.

ü. Klein Jakab első magyarországi speciális  alpacca- 
áru készítő Budapest, V i l i , Losonci-u. 18. Burái, fejmosó la
vórjai, asztali felszerelései és spiritusz lámpái a magyar termé
kek remekei.

A. Geszler János Budapest, Zsigm ondit. 3S. Központi haj
szárító gépei, melyek már eddig is közkedveltek voltak, praktikus
ságuk és tökéletes voltuknál fogva a jövő meghódítói.

ö. Az á rtík iá llítá s  egyik nagy m eglepetése  az első 
melegitéses (villany nélküli) „Flórái“ tarlós ondoláló készülék. 
Kivitelben szenzációs, munkája tökéletes. E hó folyamán nagy 
dauerbemutalót tart Szegeden, melyre ezúton is tisztelettel meg
hívja L.ustig György Budapest, VII, R ikóczy-ú t 26.

Kiállítottak még :
Tarpan hajcsepp. Gyűri Endre Budapest, Vili., Kemény 

Zsigmond-u. 11. — Dr. W ander gyógyszer- és tápszergyár rt. 
képviselője.

Grósz István. Budapest, VII., Kátoly-körút I. sz., egybe
épített hajszárító Buráival.

„Vienna" gépekkel : Rózsa Zoltán.
Azonkívül kiállítottak még Skiba Ferenc újrendszerü haj- 

szárítógéppel. „Komol" magyarországi képviselete. Jónutz József 
(Mayer József) gépekkel. Monath Manó Bpest, hajszárító gépekkel.
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A kiállítás remekei voltak még Tóth József (Buda
pest, Vasváry Pál-u. 7.) Comtesse cikkei. Tónál hajfes
tékek 18 szili árnyalatban. Folyékony „Reflexei", ame
lyekből a No. I. a vörösre festett hajat matlítja, a No. 2-es 
pedig a matt hajakat schamponnna! keverve vörösíti. 
Azonkívül vízondoláló „fixateurja" és tartós ondoláló 
vizei is feltűnést kelteitek. A cég számításba vette a 
nagyobb városokban ezen cikkek bemutatását. Érdeklő
dőknek szívesen küld mintákat és használati utasítást a 
nevezett cég.

Ha jól akar köszörültetni,
akkor menjen

DOSZTIG AND O RH OZ
S Z E G E D ,  Tisza Lajos körút.

Február 1-ig meghosszabbítottuk úri hajdivat kreációk rajzolására
kiírt pályázatunkat

Lapunk december hó 15-én megjelent első szá
mában az úri-hajviselet divatjára rajzpályázatot hirdet
tünk. A pályázat iránt ip irművész és szakrajzolók kö
rében meglehetős nagy érdeklődé? mutatkozott már ed
dig is, mivel azonban azt a célt kívánjuk szolgálni, 
hogy pályázatunk úgy szakmai, mint művészi szem
pontból abszolút eredményes legyen,

a pályázati határidőt meghosszabbítjuk 
február hó 1-ig.

A pályázat feltételeit éppen ezért megismételjük :
Rajzolandók férfi fejek félmellig, a hajviselet ki- 

hangsulyozásával. Különböző hajdivat kreációk rajzo- 
landók, mégpedig annak figyelembe vételével, hogy a 
haj a jelenlegi szokásoknál hosszabb legyen s külön
böző fazonokat, hullámokat pakonbartokat tüntessen fel 
s mindezen kreációkat elnevezéssel kell ellátni. Ugyan-

A magyar vidéki fodrászipart tá
mogatja, aki előfizet lapunkra

Lapunk első számának nagy sikere a szakmában.
Jövő számunkhoz hasznos műmellékletet 

csatolunk.

Jóleső örömmel állapítjuk meg, hogy lapunk első 
számának a magyar vidéki fodrásztársadalomban igen 
nagy sikere volt. Ezt bizonyítják a lapunk szerkesztő
ségéhez intézett levelek s azok a személyes gratulációk, 
amelyeket kaptunk a lap megjelenése után. Biztosítjuk 
olvasóinkat, hogy mindéikor a kitűzött cél felé haladva 
a magyar vidéki fodrászok érdekeit fogja szolgálni la
punk. Jövő számunkban közöljük az úri hajviselet raj
zaira kiírt s jelen számunkban is ismertetett pá'yázat 
résztvevőinek és nyerteseinek a nevét.

A divatkreáció pályázatra beérkezett legszebb ké
peket külön műmellékleten közöljük olvasóinkkal. Ezek
nek a műmellékleteknek az üzletekben és kirakatokban 
való kifüggesztése nagy mértékben elő fogja segíteni az 
úrifodrászat terén minél nagyobb törekvésre és 
előrehaladásra törekvő fodrásziparosok munkáját. E mű- 
mellékleteket lapunk előfizetői díjtalanul kapják. A mű- 
melléklet ára egyenként 60 fillér, amit akár bélyegben, 
akár pedig pénzben elfogad lapunk kiadóhivatala.

Törekvéseink eredménye attól függ, hogy a fod
rásziparosok milyen mértékben támogatják munkánkat. 
Épen ezért azt kérjük iparostársunktól, hogy támogas
sanak bennünket azzal, hogy előfizetnek lapunkra. La
punk csekkszámlájának száma: 4190, amelyre befizet- 
hetők az előfizetési dijak is,

ezek vonatkoznak a bajusz viselet feltüntetésére is. A 
rajzok négy darab 18 éves, négy darab 22 éves, négy 
darab 26 éves és négy darab 35 éves korú férfi haj
viseletének megfelelő különböző kreációt tüntessenek 
fel, mégpedig fehér papíron tussal, fekete tintával, vagy 
fekete grafittal, úgyhogy a rajz klisé gyártásra alkalmas 
legyen.

Pályadíjak :
Első díj 50 pengő, második díj 10 pengő és fél

liter Aspásia príma kölnivíz, harmadik díj 5 pengő és 
egynegyed liter príma Aspásia kölnivíz.

Kedves Kartársaim ! Az úrifodrászat országunkban el lett 
hanyagolva. Ennek felelevenítése érdekében legyetek abban is 
segítségére, hogy ismerős rajzolóknak mulassátok meg a pá
lyázatot.

Makón, forgalmas helyen, fodrász üzlet, mely női fod
rászat bevezetésére is igen alkalmas, teljes berendezéssel 
együtt olcsón, eladó. Ára 300 P.
Kecskemét város központján 23 év óta fennálló, mo
dernül felszerelt, jó menetelü úri és női fodrász üzlet 
egyben avagy külön-külön is eladó. Részletes felvilágo
sítást válaszbélyeg beküldése ellenében a szerkesztőség 
nyújt.
Szegeden a belvárosban úri és hölgyfodrász üzlet 1200 
P-ért eladó.
Szegeden forgalmas útvonalon úri fodrászüzlet eladó 
600 P-ért.
1 Medikus) Rádió „Lux" kisebb fajta, 110 voltos 
áramra eladó. Ára 30 P.
Fejmosó lavór, nagy tartállyal, állványos eladó. Ára 
30 P. Vízmelegítő kb. 10 literes, csappal eladó. Ára 4 P. 
.̂gy szalvétaprés eladó P 4.50.

Egy állványos búra, melyben a motor be van építve, 
110 voltos áramra eladó. Ára 53 P.
Egy kézi „Feön“ hajszáritógép 110 voltos áramra eladó. 
Ára 22 P.
Haláleset miatt keveset használt Vienna tartós Jondo- 
láló gép 12 csavaráséi, teljes felszereléssel 65 pengőért 
eladó.

A hirdetett adás-vételi címek a szerkesztőségben 
megtudhatók.
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Uj esztendő
Újesztendő virradt ránk, s ennek hajnalán kér

dem én ? Nem volt még elég, az üres szalma cséplés- 
böl és a Inába való szószáiyárkudádról, Emlékezzünk 
inkább vissza 1929-re, amikor még alkalmazotti sorból 
egy közős mester és segédi gyűlésen hívtam fel a szak
osztály figyelmét azokra a veszedelmekre, amelyeket ma
gában reji a szertelen tanonctariás és ezeken keresztül 
a kontárok elszaporodása. Akkori szavaim óriási felin
dulást váltottak ki, természetesen a vaskalapos korszak 
megszemélyesítői kiabáltak legjobban, de meg is lett az 
eredménye, mert ez időtől fogva meggyorsítottak a tem
pót a tanoncfeivételben, nem szólva azoktól, akik 50— 
150 pengőért szabadítottak egy esztendő alatt. Hogy mit 
tanúnak az nem volt fontos, csak a pénz az von az 
Istenük és ennek imádatában elfelejtkeztek a jövő gene
rációval szembeni, szociális kötelesség teljesítésről, bi
zonyságul szolgál az, hogy a felszabadult tanoncot 
azonnal elbocsátották. Évtizedes tapasztalatokon nyugvó 
jó tanácsaikkal. Szomorú valóságként állapítom nteg, 
hogy az idők engem igazoltak, szegeden mar több a 
hazaló ts  iparjog nélkül dolgozó, mint az ipar jogos, 
bár ha az utóbbi 280. Hogy ezen visszás helyzet be
következhetett, abban igen sok része volt a jó öreg bá
báknak, akiknek a keze között elsenyvedt a legegész
ségesebb agy szüleménye is, de azért nem átallották 
hangoztatni, hogy a tapasztalatlan fiatalokkal semmire 
sem lehet menni. Ezen kijelentés után, nem tehetek 
mást mint:

Az új esztendő hajnalán kiáltom oda a fiatalabb 
mester generációnak: jövendő sorsának biztosítása ér
dekeben vegye kezebe szakmai ügyeinek intézését. A 
lohanó időkkel lépest tartani ludó gondolat világának 
frisseségével, siessen kölcsönös bizalomból eredő ja
vaslataival és eleiképes elgondolásaival új irányt szabni. 
Úgy a tanonciaitásnak, mint a más irányú szakmai 
ügyeknek, mert ha ezt nem teszi, úgy a mi hajlott ko
runkban még siralmasabb helyzetbe kerülünk, mint a 
mai. Hogy ezt elkerüljük, hozzá kell fogni a fiatalság 
neveléséhez, amely mindenek előtt a továbbképzésből 
kell hogy álljon, mert egy szakmailag jól képzett mun
kás megtudja becsülni iparát, érlékelni tudja munkáját 
és nem lesz hajlandó fillérekért kontárrá lenni.

Ezen gondolatoktól vezérelve fogjunk a nehéz 
munkához, mert csak így remélhetjük, hogy deiüsebb 
arcú újévre virradunk.

Mezey.

Cserzy Mihály (Homok) emléke a Dugonics 
Társaság 1935 december hó 15-én vasárnap délután 
a városháza telolvasó dísztermében ülést tartóit. Az ülést 
Cserzy Mihály emlékének szentelték. Hornok írónak 
tizedik évforuulóján dr. Szaluy József emlékezett meg a 
szegedi parasztok írójáról, majd tíanner János Cserzy 
Mihály müveiből olvasott fel szép sikerrel. Ezen a tíz 
éves évfordulón mi fodrászok is szívbeli kötelességet 
kívánunk teljesíteni akkor, amikor ezen sorokkal meg
emlékezünk nagy halottunkról, Cserzy Mihály fodrász 
mesterről, a Homok néven ismert, nagy íróról, aki 
emelte a fodrász társadalomnak is tekintélyéi, ámbár 
írásaival és szakmánkban való cselekedeteivel nem ha
gyott a fodrásziparra jelentősebb értéket, de pótolta a 
legelhanyagoltabb néprétegnek, a parasztok keserves 
életének megrajzolásával azt, hogy mi fodrász iparosok 
is büszkék lehelünk mindig arra a Cseizy Mihályra, 
akinek és apjanak is fodrász volt a mestersége.

Felhívás a kartársakhoz a vándor szaktan- 
folyamon való részvételre.

A szakosztályunk kérése folytán a kereskedelmi 
miniszter úr kilaiasba helyezte anyagi támogatását a 
fudrasz iparos mesterek továbbképző vándor tanfolya
mának megrendezéséi és felszerelésére.

Felkérünk minden tanulni vágyó kartársunkat arra, 
hogy jelemkezzenek Palkovits Karoly szakosztaiyi el
nök úrnál és a kör ívet felmutató kartársaknai aláírá
sukkal. .

A tanfolyam kezdődik 1936 január 31-én este fél 
8 órakor. Az előadások mindig este fél 8—10 óráig 
tartatnak.

Mesterek gyakorlati oktatása hétfő, kedd és szer
dai napokon.

Elméleti oktatás mesterek, segédek és tanulók ré
szére a csütörtöki és pénteki napúkon.

A tanfolyam a Zrínyi utcai iparos tanonciskola 
helyiségében tai tátik.

Tandíj 5 pengő.
Előadók lesznek :
Antal Dénes ipt. igazgató,
Babiczky Ede ipt. tanar,
Cserzy Mihály dr. kamarai titkár,
György Vilmos gázgyári főmérnök,
Hargntay János dr. ÓTI. titkár,
Landesberg Jenő dr. kam. ügyv. titkár,
Rlesko András kam. titkár,
Rejtő Kálmán dr. bőrgyógyászati egyet. m. tanár, 
Török József p. ü. töiunacsos kum. eiöado.
A gyakorlati tanítást Kuba Sándor budapesti fod

rász mester szakiskolai okiató tartja.
Felhívom a fodrász kellékek gyártóinak és 

értékesítő cégeink figyelmet arra, nogy a leg
olcsóbb hirdetési orgánum a vidéki úri es hölgy
fodrászok szaklapja. A lap több ezer példánya 
keresi fel havonta egyszer a fogyasztók táborát, 
ami eredményessé teszi a hirdetést, éppen ezért 
próbálja ki és tegyen közzé. Hirdetési árjegyzéket 
készséggel küld a szerkesztőség.

Az üzletek forgalma általánosságban gyenge me
netűk s még az elmúlt karácsonyi és újévi ünnepek 
sem hozták meg a varva várt eredményt.
Felhívás az illatszert árusító fodrásziparosokhoz !

Az illatszer árusítás a drogériák és illatszer tárak 
részére reggel 7 órától este 7 óráig leti engedélyezve; 
szombat este 7 órától hétfő reggel 7 óráig való árusí
tás pedig eltiltva. Ez a rendelet az illatszert árusító 
fodrászokra is szól, tehát a fenti ti,tolt időben csak az 
üzletükben elhasznált árút szabad értékesíteni illetve 
kiszolgálni.

Ugyan e helyen felhívjuk becses figyelmüket 
arra is, hogy aki nyílt árusítással akar foglalkozni, az 
a helyi iparhatóságánál az iparát bővíttesse ki az illat
szer árusítási engedéllyel, amely csak csekély anyagi 
megterhelést von maga után.

Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy a kari tisz-
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(esség érdekében az árakat — különösen a márkás cik
kek előirt árait — szigorúan tartsák be, mert azokat 
olcsóbban eladni törvényileg tiltva van.

Debrecenben elrendelte a kereskedelemügyi minisz
ter a vasárnapi munkaszünet ügyében a hatóság előtt való  
leszavazást.  A debreceni borbély-, nöifodrász- és kozmetikus- 
szakosztályban több ízben tárgyalva lelt a vasárnapi teljes munka- 
szünet és a hozott határozatokat kölcsönösen megfelebbezték. 
Ezen felebbezések felkerüllek a kereskedelemügyi miniszterhez, 
aki úgy döntött, hogy a szakosztály tagjainak a hatóság előtt 
való leszavaztalasát íendelie el. Az elsőfokú Iparhatóság f. hó 
19-én délutánra ki is tűzte a szavazást, amikor is döntenek vég
érvényesén a kaitáisaink a teljes vasárnapi munkaszünet feleit, 
hogy kívánják-e vagy sem. A szavazat eredményétől liigg tehát 
az, hogy lesz-e teljes vasárnapi munkaszünet Debrecenben, (n-y.)

1 anonevizsgáló bizottság elnökségének megválasztása  
Debrecenben. A debreceni borbély- férfifodrász, nöifodrász- és 
kozmetikus mesterek szakosztálya a napokban választotta meg 
a tanonevizsgaló bizottságát. A borbély- és férfifodrászok részé
ről elnök lett Nagy Gábor, alelnök Erdélyi Ferenc. A nöifodrá- 
szok részéről elnök lelt Polgár Lajos, alelnök Bodnár Mihály. A 
kozmetikusok részéről elnök Kamminger István, alelnök pedig 
özv. Komáromi Józsefné lett.

A kiskunhalasi úri és hölgyfodrászok szakosz
tálya f. hó 12-én vasárnap este 8 órai kezdettel az ottani 
ipartestület nagytermében jól sikerült műsoros teaestét 
tartott. Erre és a másnap délelőtt tartandó szakelőadások 
megbeszélésére meghívták a szegedi szaktanfolyam szer
vező bizottságát is. A szegediek a saját ügyük elfoglalt
sága miatt nem tehettek eleget a meghívásnak. ígéretet 
tettek azonban, hogy március havában nagyobbszabású 
vándoitanfolyam bemutatók tartására átfognak menni.

A miskolci fodrászipari szakosztály állal kidol
gozott sérelmeiket és kívánságaikat magába foglaló átira
tával az ottani kereskedelmi és iparkamara a január havi 
összgyülésen behatóan foglalkozott. Hisszük azt, hogy 
ezen határozattal is megerősítve lett a fodrászipjrosok 
kívánságainak orvoslása.
Kiskunfélegyházái h irek:

Lapunk felelős szerkesztője látogatást tett a közel
múltban a kiskunfélegyházai szakosztály elnökénél az 
ottani szakosztály életéről, működéséről érdeklődött, 
amely érdeklődésre az elnöktől a következő választ 
nyerte: Minálunk nincs semminemű szakosztályi élet. 
Öten-hatan szoktunk .tárgyalni, de ezek a tárgyalások, 
megbeszélések kizárólag a saját ügyünket szolgálják. 
Nagy lendülettel fogott hozzá a tagok megszervezésé
hez is, de az egymás elleni személyeskedések és a gyű
lések iránti közönyösség miatt minden kísérlete ered
ménytelen maradt. Ottlétemet felhasználva megkért, hogy 
a tagokkal beszélve, hassak én oda, hogy az árakat 
tartsa be mindenki és a szakmai közös érdekek ered
ményes kivívása érdekében fogjanak össze: El is men
tem néhányhoz, majdnem egyöntetűen a szomszédjára 
hivatkozott, hogy az árakat nem tartja be, így mentem 
egyiktől küldve a másikhoz, de a szomszédot, ki ennek 
oka, megtalálni nem sikerült.

Kedves Kartársaim ! Ez a helyzet nemcsak Kiskun
félegyházán, hanem az egész ország területén fennáll. S 
mindez pedig azért, mert irigyek vagyunk kartársunkra. 
Pedig ha egyformán betartanánk az arakat és nem hivat
koznánk a szomszédra, mindegyikünk megélhetése jobban 
biztosítva volna, mint most, mert mindegyikünknek 
egyformán meg lenne a vevő köre. És ha már gyen
gének érezzük magunkat az árak betartására, leg
alább fogjunk össze, látogassuk a gyűléseket, hogy ott 
erőt képviselve csatlakozzunk az országos kérelmek 
keresztülviteléhez, melyeknek célja kierőszakolni a tör
vényt alkotó hatóságoktól az árakat szabályozó és egyébb 
rendeleteket.______________________ ________________
Elmenne 1G eves f.ú, ki jártas a borbély szakmában 
tanulónak olyan mesteihez, ki némi ellátást biztosítana. 
Érdeklődök Írjanak Vajda János dinére Öttömös.

„ÁRPÁD“-NYOMDA ÉRT. SZÖV. SZEGED, N

Több fodrászsegéd karlárs levélbeni és szemé
lyesen tett panaszaik következtében felhívjuk a munka
adó kartársaknak a figyelmét arra, hogy a szaklapot ne 
zárják el a segéd kanársak elől, sőt ellenkezőleg köve
teljek meg azt, hogy a szaklapot teljesen olvassák át és 
amit abból merítve üzletük és iparuk javára fel tudnak 
használni, értékesítsék.

N. E. Algyő. Azon érdeklődésre, hogy az orszá
gos szövetség miért nem tud komolyabb munkát kifej
teni ? Feleletünk reá az, meit az anyagi támogatást 
nyújtó tagok nagyon kevesen vannak. Nigy munkák 
keresztülviteléhez, szervezkedésekhez, levelezésekhez és 
egyéb adminisztrációs kiadásokhoz sok pénz kell! A 
legfőbb oka tehát, mint láthatja a pénztelenség, azért 
lépjen be Ön is többedmagával fizető tignak, hogy ez
által is trősödjön szövetségünk, melyre a jövőbeni har
cokban nagy szüksége van iparunknak.

Mura Mészáros Gyula úrnak. Tatabánya. Hely
szűke miatt levelének néhány sorát itt kell közölnöm. 
Es pedig azokat, amelyben rámuatolt arra, hogy az 
ipar kettéválasztása óla az egyéni harc dúl, a dac poli
tika elnyom minden közérdeket, a tanoncok gyors úlon 
és tudás nélküli szaporítása, valamint a szervezetlenség 
hiánya okozott károkat a jövökcii csak úgy tudjuk el- 
iminalni, ha a fentieken okulva, azt mellőzve egységesen 
az értékes munka jegyében dolgozunk az 1936. eszten
dőben. Ezúton köszönöm és adom tovább minden kar
társnak az új esztendei jó kívánságait.

Az utóbbi időben a szegedi kamara területén 
sok fodrász mester telte le a kozmetikai vizsgát. Ez 
azért vált szükségessé, mert a jövőben már csak rendes 
törvényes tanonc és segédidö eltelte után lehet mester- 
vizsgát szerezni. Aki tehát a kozmetikát a jövőben űzni 
akarja, a jogot erre szerezze meg minél előbb, míg nem 
késő.

A szegedi fodrászok „Összetartás" klubja
minden szerdán este 8 órától 10-ig szórakoztató estét 
tart. Belvárosi osztály az ipartestületben. Felsővárosi 
osztály Újvári vendéglősnél. Kéri a vezetőség a fodrász
iparosokat, hogy minél többen látogassák az estéket.

A budapesti figyelőnk. Mivel a lap egyes cikkei 
általánosságban már körvonalazzák az Önök soraiban 
lefestett nézeteket, azért soraiból csak a budapesti két 
testület vezetőinek szóló mondatot közlöm le e helyen: 
béküljenek ki és a tizenkettedik órában összetett erővel 
dolgozzanak az ipar megmentésén !

Szerkesztőségünk felkéri az összes városok 
fodrász szakosztály elnökeit és az országos fodrász
szövetség kerületi elnökeit arra, hogy címüket és 
működési területükön történteket tudassák szer
kesztőségünkkel.
)mdáért felel: Szittner János 1936. (1. 2200 péld.)
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V id ék i úri é s  h ö lg y fo d r á s z o k  sz a k la p já n a k  m e llé k le te .

D u d á s  S á n d o r  pipere, illatszer és fodrászati cikkek kicsinybeni és nagybani kereskedésének, 
az 1935, év december havi számának folytatásos

Á R J E G Y Z É K E .
Vidéki megrendeléseket utánvéttel küldünk. Csomagolást önköltségi áron számlázunk.

A rc k r é m e k :
Beszerzési ár. Eladási ár.

Baeder Caola krém kicsi — —■36 —•50
» „ „ közép — — 70 1-—

Elida krém zsíros éjjeli használatra 1 10 1 50
„ „ » nappali 110 1-50

Kozmetic krém l.sz. nappali „ 10 gr. -  42 — 60
» » 1 • » » 20 „ —'70 1 —
» » 2. » éjjeli „ 10 „ - ' 5 6 —■80

2v n **• » » » 20 „ - - 9 8 1-40
„ alabástrom krém púder alá 10 „ - ‘42 - • 6 0
n » » » w 20 „ - - 7 0 1-—

Kozmetic krém 4. „ 10 „ - 7 0 1 —
4» )t ff t) )) 20 „ 126 1 80

Nagyenyedi Kovács krém zsíros — 104 1 20
„ „ ,, száraz (Tillia) —'80 1.—

Földesi-féle Margit krém — — — 1 50 1 60
Nivea krém kicsi bádogdoboz - -  — 40 — 50
Nivea krém közép bádogdoboz -  — 80 1.—
Baeder Baby krém kicsi tubusos -  - - 5 4 - 6 0
Baeder Baby krém nagy tubusos 
Kiváló tejkrém kg-ja 2'40 fillér

-  —'68 - • 8 0

A rc é s  a ja k  r o u g o k :
Baeder Niobine foly. arc rouge üvegben —.58 - • 8 0
D’Orsay-féle foly. arc rouge — -  1 80 2 20
Savoly csókálló ajak rouge — -  —'46 -  80
Minet ajak rouge több színben -  — 36 - • 5 0

A rc v iz e k  é s  a rc  te je k :
„Kozmetic" „Lotty1 arc tisziító víz 60 gr. 
„Kozmetic" „Lotiy" mitesszert isztító víz

— •42 —■40
-■70 1-—

A r c  p ú d e r o k :

Baeder aspha púder kicsi — — - • 8 0 1 —
Baeder aspha púder közép — — 120 1 60
Baeder aspha púder nagy — — 2 — 240
B leder Caola púder — — — —■60 - 8 0
Baeder velmetina púder kicsi — —.40 —•50
Baeder velmetina púder nagy — — 80 1 —
Baeder Niobine púder — — — — •80 r —
Aspásia púder kiváló minőségű kicsi - • 2 0 —•36
Aspásia púder kiváló minőségű nagy — 34 — 50
Kozmetic púder higany mentes — - 5 6 -  80
D’Orsay púder kicsi — — — - • 7 6 I •—
D’Orsay púder nagy — — — 160 2 —
Elida púder kicsi — — — — — 50 — 60
Elida púder közép — — — — —■80 1 —
Dr Egger Sulfamyl kénpuder kicsi 116 T50
Dr. Egger Sulfamyl kénpuder nagy 190 2 60
Yes porcellán púder kicsi — — - • 5 0 - • 6 0
Yes porcellán púder közép — — -■80 1 —
Cheramy francia púder kicsi — —•66 — 80
Hudmit púder kicsi — — — 116 1 30
Hudmit púder nagy — — — 2 20 280

Azonkívül kaphatók Dr. Julassy, Cotty, Khasana,

Leichner, Marvei, Dr. Noseda, Schwarzlose, stb. 
gyártmányú púderek a legolcsóbb napi áron

F o g k r é m e k :
Beszerzési ár. Eladáli ár.

Aspásia fogkrém — — — — —'30 —•44
Baeder Ovenáll fogkrém kicsi — —•50 —■60
Baeder Ovenáll fogkrém nagy — —•74 —•90
Kalodont fogkrém kicsi — — - • 5 6 - 6 8
Kalodont fogkrém nagy — — 1-08 1-20
Diana fogkrém kicsi — — — - • 3 6 - 4 8
Diana fogkrém nagy — — — — •48 —•72
Chlorodont fogkrém kicsi — — —•50 —•70
Chlorodont fogkrém nagy — — —•80 1 —
Odol fogkrém kicsi — — — - • 6 0 —•70
Odol fogkrém nagy — — — -• 8 0 1-—
Dr. Noseda fogkrém kicsi — — —•36 —•48
Dr. Noseda fogkrém közép — — - 4 8 - • 7 2
Dr. Noseda fogkrém nagy — — - • 8 0 r —
Dr. Heider hóvirág fogkrém — —•24 —•36
Thymol fogkrém — — — — —•60 - 7 0

H a jfe s té k e k :
Arábia hajfesték 3 színben — — 210 260
Innocamin hajfesték 15 színben — 250 4'—
Komol hajfesték 18 színben — — 2 80 4' —
Henna Flórái hajfesték 25 színben (por) 350 550
Henna Flórái hajfesték folyékony — 2 80 3-60
L’Orientol hajfesték 27 színben — 4-20 5'50
Pabor amerikai hajfesték 27 színben 250 3.60
Aspásia bajusz festék — — — 1 60 2 —
Natúr Henna porban dkg-ja5és 10 fillér

S z a p p a n o k :
Baeder angol szappan — — — — 80 -■90
Baeder Baby szappan — — — —•56 —•70
Baeder Caola szappan nagy — —•74 — •90
Baeder Caola szappan kicsi — — — •38 - • 4 6
Baeder Lanolin szappan nagy — —•44 - • 6 0
Baeder Lanolin szappan kicsi — —■24 —.30
Baeder Velmetina szappan — — - • 6 0 - 8 0
Elida szappan kerek — — — —■60 —•70
Elida Favorit szappan — — — —.52 —•60
Elida Ideál szappan kicsi — — -■90 r —
Elida szappan kétszeresen illatosítva 110 1 40
Elida Hétvirág szappan (7 virág) - • 4 0 —•50
Elida Lanolin Baby szappan — —•40 - • 5 0
Hajnal Liz aicfinomító szappan — —•76 - • 9 0
Hajnal Liz tejszínű szappan i agy —•42 — 58
Hajnal Liz tejszínű szappan kicsi — •30 - • 3 8
Leton szappan — — — — -■84 - • 9 6
Lyon apáca szappan nagy — — - • 7 6 —•90
Lyon apáca szappan kicsi — — — ■38 —•48
Savoly lanolin szappan — — —■44 -■60
Savoly Baba szappan — — — —•50 —•60
Heinrich-féle kolozsvári gyógyszappanok - 6 4 -■70

Aspásia mandula szappanok napi áron.
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8.

Megjelent a fodrászipar legújabb és 
legjobb szakkönyve a: Technológia

T isztelt Kartárs!
Akarja magát önképzéssel Universális fodrásszá tenni?l Könnyen elérheti, ha állandó olvasója lesz a Vidéki Úri- és 

Hölgyfodrászok Szaklapjá-nak és ha megvásárolja a „Technológia" szakkönyv I. és II. részét, melyből a szemléltető képek kapcsán 
könnyen elsajátíthatja a fodrászipar magasabb ismereteit, csfnját-bínját. Ezáltal nemcsak önönmagát teszi értékesebbé, hasznosabbá, 
hanem egyúttal hozzájárul iparunk haladásához. A szakkönyv mindkét része kapható lapunk szerkesztőségében. 1. rész ára 1.30 P. 
//. rész pedig 1.80 P. A könyvek ára megrendelés esetén befizethető lapunk 4100 sz. csekkszámlájára is.

Tájékoztatásul alant közöljük a két rész tartalomjegyzékét, melyből a mű értékes voltáról meggyőződést szerezhet
48. Diókivonat
49. Fémes hennafestékek
50. Török hajfestő
51. Hydrogén-hyperoxid
52. Hajszőkílés
53. Megállapítások a hajfestés előtt
54. Henna festékek
55. Hideg és meleg hajfestés
56. Hajfestéshez felszerelések
57. Henna-pép készítés
58. A haj elosztása a hajfejtésnél
50. A festett haj betakarása
60. Hajmosás festés után
61. A bőrre lerakodott hajfesték eltávo

lítása
62. Hajöblítés nyers hennával
63. A hajfestés általános szabályai
64. Kézápolás (manikűr)
65. Ártáblázatok

a) Közepes nagyságú férfi félvedéghaj 
(tupé) készítéséhez

b) Teljesen csomózott, hosszúhajú női 
vendéghaj készítéséhez

c) Női félvendéghaj (félparóka, Irans- 
formáció) készítéséhez

d) Hosszúhajú, választéknélküli női 
vendéghaj készítéséhez

e) Színházi v. jelmez fehér bubi ven
déghaj

f) Színházi és jelmez v. fürtös (loknis) 
fehér vendéghaj készítéséhez

g) Színházi rövidhajú vendéghaj, a vá
laszték csomózva, hajszálkötés (tress) 
varással

66. Arcápolás
67. Színházi festészet (kendözés)

a) ránchúzás az arcon, b) a szem ken
dőzése, c) szemöldökfestés, d) a nyak 
kendözése, c) a homlok kendözése, f) 
g) a fül kendőzése, h) a kéz kendő
zése, i) a sovány arc kendőzése, j) a 
száj festése, k) a színházi festék eltá
volítása az arcról, I) az álszakáll ra
gasztása, in) telt szakáll.

68. A hirdetés
69. Ujitás a szappan helyettesítésében

1. IPARŰZÉSRŐL.
1. Ki nyithat fodrász üzletet?
2. Nyithat-e külföldi honos fodrászüzletet?
3. Jogi személyek üzletnyitása
4. Mi a teendő ha az. üzletvezető kiválik 

vagy elhal
5. Eltűnt férj iparának folytatása
6. Blróilag elitéit folytathatja-e az üzletet?
7. Az iparos halála után ki vezetheti az

46. A szerelőfej (Monturfej) 31. Utánnövések fodoritása üzletet?
47. A fej beosztása és a haj körvonala 32. A haj felcsavarása 8. Az iparos és üzletvezetőjének fele-
48. A haj kői vonala és megnevezése 33. A fodorítógép karbantartása lőssége
49. A haj körvonalának beosztása 34. A gyermekhaj vágása 9. Milyen szakképzettséget kell igazolni a
50. A paróka mértékvélele 35. A féfihaj vágása ritkítással fodrászipar önálló gyakorlásához
51. Teljes álhaj (paróka) mértékvételének 36. A férfihaj fésülése 10. Mi a teendő az ipar megkezdésekor

átvitele a fafejre 37. A férfihaj fodoritása 11. Mindennemű változást az iparban be
52. Teljes álhaj (paróka) szerelvény, rajza 38. A bajusz lekötése kell jelenteni

a) Közöns. (Normál paróka álhaj rajza 39. A bajusz fodoritása 12. Jogutódlás kérdése
b) Választékos álhaj (paróka) rajza 40. A szakáll vágása 13. Megszűntek-e a lakásügyi korlátozások
c) Fél álhaj (paróka) rajza 41. Férfifej mosása 14. Hány üzletet nyithat az iparos?

53. Az álhaj (paróka) szalag felrakása 42. Két szövetközötti csomózási (lamburir) 15. Bérelhető-e az iparjog?
54. Szalagráncok varrása munka 16 Jogosulatlanok iparűzése
55. Az álhaj (paróka) rugók elhelyezése 43. Hajpótrészek 17. Cégtábla kötelező
56. Az álhaj (paróka) szövet 44. Hajszövet (hajkrepp) 18. Iparigazolványok elvonása
57. A hajszálkötések (tressek) varrása 45. Hajfestés 19. Egy évig szünetelő ipar folytatása
58. Az álhajnak (parókának) a fejen való 46. Szerves festőanyagok 20. Ki árúsfthat illatszereket

megerősítése 47. Henna 21. Mikor kell az. üzletet zárni?
Azonkívül 64 pontban tartalmazza a következőket: II. szakasz 25 pontban Tanviszony és tanonciskola. III. szakasz 18 

pontban Segédszemélyzet. IV. szakasz 21 pontban Adók és adózások. Ezeknek tartalma is nagyon értékes közlemény, de helyszűke 
miatt nem közölhetjük. tisztelettel a SZERKESZTŐSÉU.

I. RÉSZ.

A fodrász üzlet berendezése 
A fodrász üzlet fehérneműi 
A hajvágó és fésülőköpeny 
A fodrász üzlet takarítása, tisztántartása 
A fodrásztanonc 
A fodrásztanonc magaviseleté
a) az üzletben,
b) mesterrel és munkatárssal szemben,
c) vendéggel szemben,
d) utcán és nyilvános helyen,
e) az iskolában.
A jó modor
A fodrász iparban használt kefék 
és ecsetek 

A fésű 
A borotva*
A borotva fenése*

12. Fenőkő
13. Heveder és fenőszij 

A fenőfa, a heveder és a fenőszij 
használata*

A hajvágó olló*
A hajvágó gép*
A borotválás előkészít, (szappan.) 
Egészségügyi szabályok a vendég 
kiszolgálásánál 

19. Mire vigyázzunk munkaközben 
2ü. A borotva fogása

Az arcbőr megfeszítése 
A szappan letört, borotválás közben 
A borotválás 
A szappan 
Alapszappanok

26. Gyógyszappanok
27. Pipereszappanok
28. Borotvaszappanok
29. Borotvakrém
30. Borotvapor
31. Glycerin
32. A bőr és betegségei 

A haj
Hajsütő és ondolálóvas 
A hajsütővasak melegítése 
A haj sütése, ondolálása

37. Hajismeret
38. A haj mosása
39. A haj fejrehúzása
40. A haj kidolgozása
41. A haj keverése
42. Hajmunka
43. A hajszálkötések, (Hajtress)
44. A baba álhaj (paróka) készítése
45. Csomózó gyakorlatok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

14.

15.
16.
17.
18.

21.
22.
23.
24.
25.

33.
34.
35.
36.

59. Az álhaj (paróka) fésülése
60. Hosszú haj, színházi álhaj (paróka)
61. Költségvetés egy cigány álhaj (paróka) 

elkészítéséhez
62. Lovag és apród álhaj (paróka) kiké

szített (preparált) hajból
63. A haj göndöritése
64. A haj vízbe rakása
65. Hajfonat készítése
66. Férfi hajvágás
67. A borbélyipar története

II. RÉSZ.
1. A vendéghaj
2. Rendes férfi félvendéghaj (félpa

róka, loupé)
3. Rendes férfi félvendéghaj (fél

paróka, toupé mértékének átvitele 
a szerelőfejre

4. Rendes férfi félvendéghaj (fél
paróka, toupé) szerelvénye

5. Rendes férfi félvendéghaj (fél
paróka, toupé csomózása

6. A rendes formától eltérő (abnormá
lis) férfi félvendéghaj (félparóka 
toupé) mértékvétele

7. Fejkörüli női vendéghaj (félparóka, 
transformáció)
Fejkörüli női vendéghaj (félparóka, 

transformáció) szerelvény készítése 
9. Különféle fejkörüli női vendéghaj 

(félparóka, transformáció) szerelvénye
10. Fül mögött csúcsban végződő női 

vendéghaj (félparóka, bandó)
11. Női választék
12. Rokokó vendéghaj szerelése
13. Úri és női vendéghaj (paróka) 

készítése
14. Allonge vendéghaj (paróka)
15. Különleges választékkal biró női 

vendéghajak (parókák) szerelvénye
16. Hajritkitás 

A női haj vágása 
A női haj vízberakása(vizondolálás)
A női haj fodoritása (ondulálás)
A női haj fonása 
A női haj kontyba tűzése

22. Tartós gép-fodorílás
23. A haj előkészítése a fodorításhoz
24. A lépcsőzetes haj fodoritása
25. Próbafodorltás
26. Durvaszálú haj fodoritása
27. Finomszálú haj fodoritása
28. Szintelenftett haj fodoritása
29. Az ősz haj fodoritása
30. Festett haj fodoritása
31. Utánnövések fodoritása
32. Á haj felcsavarása
33. A fodorítógép karbantartása
34. A gyermekhaj vágása
35. A féfihaj vágása ritkítással

17.
18.
19.
20 . 
21.



_tdnkre megy üzletével, L
ha nem halad a korral,

Szenzációs eredményt fog elérni az

gépekkel.
Létérdeke ma minden fodrásznak, még ott is, ahol nincs villany, üzletét modernizálni, 

amit kizárólag az U tliversál Americátl tartós hullámositó géppel érhet el, amely villany és 
villany nélküli használatra van megszerkesztve.

Az U niversál Am ericán tartós hullámositó gép módot nyújt minden fodrásznak, j
ott is, ahoi nincs villany arra, hogy a modern fodráslati munkába bekapcsolódjon.'

Ondoláljon tartósan női fejeket,
ondoláljon tartósan bubi fejeket,

ondoláljon tartósan úri fejeket,
ami külföldön és már Budapesten is annyira divattá vált. Ezzel növeli üzleti forgalmát.

Az U niversál Am ericán hajszárító gép, amely villany nélküli használatra van meg- I
szerkesztve, teljesen zajtalan, háromszor annyi meleg levegőt ad, mint egy Főhn gép.

Az U niversál A m ericán villany nélküli gépek üzemköltsége óránként 10—12 fillérbe 
kerül, kezelése rendkívül egyszerű, bárhol készíthető tartós ondolálás, mert nem szükséges hozzá 
villany és a legrövidebb idő alatt a legszenzációsabb eredmény érhető el. Ezzel új korszakot vé
lünk elérni, különösen az úri fodrászatban, mert a már Budapesten is annyira divattá vált úri 
hajak tartós ondolálásával új kereseti lehetőségre tesz szert.

U niversál Am ericán tartós hullámositó gép villany és villanynélküli használatra ára í
körülbelül Pengő 80 —

U niversál A m ericán hajszárító gép, villany nélküli használatra körülbelüli ára P 9 0 .— 
csomagolás és portó költséget önköltségi árban számlázzuk. Ezek szerint üzletének modernizá
lása alig kerül valamibe, mivel a gépek üzemben tartása fillérekbe kerül és igy rövid időn belül 
a vételár amortizálódik.

KÉRJEN AJÁNLATOT, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉST NYÚJTUNK!

Az U niversál A m ericán gépek terjesztésére minden nagyobb városban körzet kép
viselőnek olyan fodrásziparos urakat keresünk, kik gépeink terjesztésébe bele akarnak kapcsolódni 
és tudnak vállalkozni arra, hogy városukban és környékén lévő kisebb fodrász iparos urakat be
tanítanak vízzel ondolálni és gépeinkkel dolgozni.

Érdeklődők írjanak a következő cím re:

— | Lustig A. Imre Budapest, V I., M ozsár-u. 10. -------- '
a HENNÉ FLORÁL EGYPTIEN és az UNIVERSÁL AMERICÁN 

készítmények vezérképviselete.



Csalódás
nem éri Önt!

Mindig jól vásárol, 
ha

-nálvesz!
B U D A P E S T ,

VII., R á k ó cz i-ú t  40 . I. em . T e l. 3 0 4 — 81.

Raktáron az öszes úri és női fodrász
felszerelések!

Rendelés előtt kérjen árajánlatot. 
(Előzetes szám lát.)

Értesítés! Újdonság!

név alatt
golyóscsapágyas hajszárító gépet, — mint a 
technika legtökéletesebb vívmányát, — sike
rült forgalomba hoznom; úgyszintén a vendég 
által könnyen kezelhető körbe kapcsolás, hő
fokszabályozóval felszerelt hajszárító gépet. 

Kapható :

Halász Ödön 
Rottmann Ármin 
Horváth Albert 
Merida Paríumerie 
Lorissa Pajor Paríumerie 
Spitzer Dezső 
Dudás Sándor

Bpest VII., Csengery-u. 26= 
„ VI., Teréz-körút 27.
„ VIII., József-kürút 9.
„ VI., Nagymezd-u. 35,
„ VII,, Kertész-u. 23.
„ Vili,, Bérkocsis-u. 19.

Szeged, Tisza Lajos-körút 19.

Gescheit Mihály
fodrászati cikkek kereskedése

BUDAPEST, VII., Erzsébet-korút 27. III. 16.
Lift díjtalan.

Dudás fodrászati cikk kereskedő Szeged
General bajuszkötő 
Hunnia bajuszkötő 
Petőfi úri hajlekötö 
Prima úri hajlekötö 
Jentry úri hajlekötő erős 
Buby női hajlekötö 
Regent női hajlekötö

P - . 8 8  
„ 1.20 
„ -  40 
=• ~-70 
„ 1.16 
„ - . 6 0  
„ - . 8 0

Selyem cérnából kötött 
Hajszárító burák és lavórok 

32.— 36.— 38.—
A. E. G. hajszáritógép 
Marczel ondolálóvas 
Figaró csuklós vas

„ —.58

„ 44.—
P 35.— 
„ 3 . -  
„ 4 . -

Női haj lekötő, háromsarkos
fátyolok 18—40 fillér

Női hajlekötők arcnyílásos vizondolálásokhoz
erős háromszoros sodrott „ —.70

Herkules és Diamant vasak a legolcsóbb napi árban 
Forgó székek 30.— P „ 32.—
Szék párnák 3.50—4.50 „ 6.—
Kölni vizek
Raktáron tartok még „Aspásia", Dralle, Marvei, 
Molnár Moser, Schwarzlosse, Savaly, Lédy, Moli- 

nárd, D’orsay, Lion, 4711,

Padló olaj szagtalan kimérve kilója 64 fillér

Addig ne vegyen húsvéti parfümöt, mig meg nem tekinti
raktáramat és áraimat!

Á lta la m  e s z k ö z ö lt  k ö s z ö r ü lé s e k  u tá n  10 °/0 k e d v e z m é n y  b iz to s ítta tik .
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