/

“
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Szeged, 1936 december hó 15.
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Felelős szerkesztő és kiadó Omlás Sáiulor Szeged, Tisza L. krt. li). Telelőn: 22 -II. TárssZtefkt^zlő.'Kerekes József Miskolc.

Rollex

haj c s a v a r ó

m egkönnyíti m unkáját, feleslegessé tesz m in
den egyéb lmjesavarót, szárítás fele annyi
idő a la tt történik, mert az á lta la elkészített
ro lln ik üresek m aradnak, m iá lta l a levegő
belül is h atn i tud. Olcsó, mert egy készülék
kel évekig dolgozhat.
Ára: P. 2-80 egy tucat csipesszel együtt.
Vezérképviselő :

STEIN IMRE
VII., Erzsébet-körut 35. I. 5.
Telefon: 1—369—93.

□
□
□

□
□

Lelkiismeretes
fodrász
beretválás előtt
beretváját

LYSOFŰRMMAL
fertőtleníti

Ha jó és garantáltan
jó tartós akar nyúj
AKKOR KEMÉNY-FÉLE TARTÓS GÉPET VEGYEN!
A tec h n ika i vívm ány c s o d á ja , gumi a lá té te k k e l, a villany földelve, cm i
á lta l teljes en v eszélytelen , a fejbőrre hideg le ve g ő t a d , nem süti a fe jb ő rt.

Ha eddig tartós ondolálásával
nem volt megelégedve, akkor
használjon Kemény-féle Darling
tartós ondoláló vizet.
KERESSE FEL RENDELÉSÉVEL

Vízondolálása sokkal szebb, jobb
és könnyebben elkészíthető lesz,
ha Kemény-féle világhírű Dar ing
>
vizondoláló fixateurt használ.

KEMÉNY JÓZSEF, BAJA
fodrász kellékeket gyártó specialistát.
LERAKATOK:

Budapesten, Szász Dezső, Bérkocsis-ucca. — Szegeden, Dudás Sándor, Tisza Lajos körút.

F o d rá s z o k !
az elsőrendű anyagból készült
finoman illatosított, tökéletes
hatású

Baeder
készítm ényeket
használják!
Fodrászok részére készült speciális gyártmányaink
közül kiemeljük a következőket:
Borotvarúd szappan
Borotvaszappan ovális
Caola borotvakrém habzó, rapid Caola vit. arcápoló krém
Caola shampon
Brillantin kristályos és folyékony
Velmetina púder
Száritó púder
Kölnivizek kb. 80 féle illatban Eau de Quinine
Nyirfabalzsam hajviz
Bay Rum
Dióolaj
Hajolaj
Bojtorján gyökérolaj
Növel körömápoló készítmények

,

tfa r á r e n n u r a
I \ u l U U u U l l j 1ű
AJÁNDÉKOZZUNK:

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

H alász Ö d ö n
fodrászati cikkek kereskedését

Budapest
Csengeri u. 26.
Szenzációs újdonságaival, több ezer fajta cikkeinek
felsorakoztatásával és olcsó áraival biztosítja a jó
kiszolgálását.

Főnök úrnak „Juwel" hajvágógépet,
Segéd úrnak „Tiger“ borotvát,
Tanulónak „Figaro11 ondolálóvasat,
Kisasszonynak ,,Tiger“ bőroltót és

.
D fr/ic7
/\Z egehZ

Üzlet

ö r ü |n i fo g j

Legnagyobb várostól a legkisebb faluig lehet már tartós
ondolálást és hajszárítást végezni,

ha „Tempó American

II

állványos modern tartós gépet vesz. 16 fűtőtesttel és hozzávaló
szerelékkel együtt példátlanul álló árakban és minőségben P. 2 0 0 .-

„Universal American"
villany nélkül működő egybeépített haj
szárító és tartós ondoláló gépet vesz.
Kézzel hajtható modell P. 150 —
Lábbal hajtható modell P. 170 —
Csak villany nélküli tartós gép 20 csa
varással,‘dísz kazettában P. 70 —
Kérjen okvetlen árajánlatot

R i m á é fodrászcikk nagykereskedőUUUHu Szeged^ Tisza Lajoskörút 19. Telefon 22—11.
Azonkívül az összes fodrászati cikkek
'kaphatók nagy választékban és olcsó
árak mellett.
Köszörülések közvetítését díjtalanul vállalom.
Az általam közvetített köszörülések után a napi
árból 10 százalék kedvezm ény I

Villanynélküli szárítógép,
amelynek erősebb teljesít
ménye van, mint egy
villanyhajszárító készülék
nek, üzemi költségepedig
óránkint 6—7 fillér.

VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGY

Megjelenik minden hó 15-ón.
Szeged, Tisza Lajos körút 19.

P o s t a t a k a r é k c s e k k s z á m la s z á m a : 4 1 9 Ó

K SZAKLAPJA

VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLOYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYE
FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS

DUDÁS

T elefon: 22 -1 1 .

V. évf. 1936. december 15.

SÁNDOR

SZEGED

Társszerkeszlő: KEREKES JÓZSEF MISKOLC
A SZEGEDI FODRÁSZTESTÜLET HIVATALOS LAPJA _____

ELŐFIZETÉSI DÍJ:
Egész é v r e ...................3'60
F é l é v r e ....................... 2 —
Egyes szám ára 40 fillér.
Külföldre 50% felár.

A Vidéki Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapjának 1936, évi munkatársai

Kerekes József
Török Ferenc
B udapest

Novák József
' B udapest

Lenhardt József
Szeged

Fintér János
Szeged

Dudás Sándor

Falkovits Károly

Szeged

Szeged

Miskolc

E g y é v i fá r a d s á g o s m u n k a b e fe je zté v e l h á lá t k e ll a d n u n k elő
sz ö r a j ó Is te n n e k a z é r t, h o g y k e g y e lm e t a d o tt arra, h o g y a s a jtó n
k e r e s z tü l is s z o lg á lh a ttu k a z e m b e ri h iv a tá s u n k a t.
y
É n m in t a la p k ia d ó ja és fe le lő s s z e r k e s z tő je a z a lá b b i so 
ro k k a l, k é p e k és n e v e k m e g ö rö k íté sé v e l k ív á n o k k ö s z ö n e té t m orfd a n i a z e h ely e n m e g e m líte tt m u n k a tá r s a im n a k .
„
K ö s z ö n e té t m o n d o k to vá b b á m in d a z o n e lő fiz e tő k a r lá r s a im n a k és a h ird e tő c é g e k n e k , a k ik a n y a g ia k k a l tá m o g a tv a h o z z á 
j á r u lt a k n a g y k ia d á s a im c sö k k e n té sé h e z.
E h e ly e n k ö s z ö n tő m és fig y e lm e z te te m m in d e n é ln i v á g y ó
k a r tá r s a m a t és jó b a r á to m a t arra, h o g y n e b ú jja n a k el a n e m tö rő 
d ö m sé g , a k u lt ú r á tla n s á g n a k á r n y é k a ib a , h a n e m e m e lt f ő v e l m in d e n
e s z m é n y i g o n d o la té it, le lk i id e a liz m u sé r t, a k u ltú rá é rt, a j o b b m e g í .
é lh e té sé r t e lő m o zd ító e s z m é k é r t le lk e se d je n e k és h a kell, m é g a z a n y a g i
á ld o z a to k tó l se r i a d ja n a k v is sza . A z e le in e k tö rvén yei á ld o z a to t
k ö v e te ln e k m in d e n é ln i a k a ró sz e m é ly tő l é s a m ily e n á ld o z a to t h o z >
n a k e g y m á s é r t a z e m b e re k , o ly a n m é r té k b e n n y ilv á n u l m e g a jó lé t,
a k u ltú r a .
,

Kedves Karlársak ! Az év jelen számmal befejezést nyer. Ke
zetekben van a lap évi számai. Mondjatok magatoknak tartalmát
illetőleg lelkiismeretes kritikát. Én csak arra kérlek Benneteket,
ktizdjetek az elárvult fodrász ipar fellendítéséért, támogassátok elő;
fizetéseitekkel anyagilag, támogassatok, kinek valami eszméje van
az iparunk megmentésére tollal, hogy Isten segedelmével a jövej.
karácsonyi számba ne ennyi, hanem sokszorosan több, az ipái linkért,
a jólétünkéit küzdő kartársaimnak örökíthessem meg arcképének
és nevének lefektetésével.
Hogy mennyire igyekeztem a legjobb tudásom szeiint kartáj
saim érdekét lapommal szolgálni és hogy milynagy anyagi áldozatot
hoztam a beígéri erőmön felül, az alábbi statisztikai adatok vilá;
gossá teszik. Megjelent szerkesztésemben az V. évfolyamban
29 500 példányban a lap, 14.900 mellékletet nyújtottam és circíj
2000 levelezés történt a lap szerkesztésével kapcsolatban. Ebből
is láthatjátok, hogy az anyagiak súlyosan nehezednek rám a jó;
létetetekért való küzdésben, éppen azért arra kérlek benneteket, elő
fizetéseiteken felül tehetségtekhez mérten a múltban teljesített lap^
küldésekért támogassatok ellensúlyozásképen a lap áránakbeküldé-''
sével.

Ezenkívül azok, kiknek technikai akadályok miatt fényképeiket nem közölhetjük a kővetkezők :

Francisko Miiller Milano, Vértessy István Budapest, Mura Mészáros Gyula 'tatabánya, Halmay
Gyula , Nagy Gábor Debrecen, Tury Gábor Kiskunfélegyháza, Kubicsek Márton Szeghalom;
Szelid Ferenc Győr, Dr. Cserzy Mihály Szeged, Rumbach Jakab Szeged, Mezei Károly Szeged,
Kuba Sándor Budapest, Juhász Ernő Hódmezővásárhely.

Steiner Miklós
Szeged

Széler Simon
Szeged

Ezen h eg y cso p o rt tagjai a kőzügyek tám ogatá
sán kívül mint modellek is szerepeltek. Balról.

Dudás Sándorull, Szabó Erzsébet, Ttinnger
Imréné, ifj. Gottscall Jánosáé, Bálint Betoné
ifj. Kuba Súndorné.

í
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De egyúttal alanti soraimmal kiáltványként is szó is be kell számolni az említett szempontok szerint.
Őszintén és lelkiismeretesen szólva jót kevesen tulok minden embertársamhoz, szüntesse meg minden
élni akaró egyén azon rossz szokását, hogy a másik dlunk tenni és alkotni, ámbár mondhatnánk azt is, hogyű
embertársának lealkudozásokkal, fizetési kötelézeltségeik ebben a bábeli zűrzavarban sokat tettünk az emberisé
megtagadásával iparkodik életnívóját csökkenteni. — gért, a szakmánkért. A kevés létszámot alkotó szellemű
Térjen észhez már minden ember és legyen azon, hogy és lelki idealizmusért lelkesedő vezető kartarsaknak timinél többet nyújtson embertársának, azért, hogy saját táni küzdelmet kellett megvívni azért, hogy elvezessék á
nagy tömeget a teljes összeomlás posványától. Különféle
maga is jobb és szebb életnívóhoz jusson.
Üldözni és társadalmi bojkottal kell kiirtani azon akciókkal kellett nekik lassítani és megfékezni a tömeget,
egyént, aki a másik embertársának még tovább is gyen hogy ne rohanják bele a teljes összeomlásba. Megér'
gíteni kívánja az életnívóját. Már tovább így nem me derülik ezek a vezető kartársak, hogy neveik arany betűk
hetünk, itt már csődöt mondott az embert megillető kel örökíttessenek meg, még pedig azért, mert még min
életnívó, itt már nincs mit lealkudni, itt már nincs mi dig erős hittel a nemes célok felé vezetik a reményt
vel spórolni, itt már leadtunk egymás ellen mindent, vesztett nagy tömeget.
Van sok a fodrász iparos vezetők között, kik az élei
itt már a nagyobb tömeg kínai kuli módjára él, nem
tud fogyasztó lenni, ami által a tovább termelésnek tel mezején a közért küzdve elvéreztek, anyagilag a koldus
botra jutotlak, de ezen önfeláldozó nemes cselekedetű1
jes csődje előtt állunk.
Ezek után álljon minden ember az életnívó eme kéit semminemű jutalomban felső helyről nem részesül
lésének szolgálatába, jöjjenek a háború előtti „gavallé tek. A kormánynak kellene ezt észre venni és nemcsaí
riára" elszánt egyének, Ellenszolgáltatás nélkül ne ve a politikával foglalkozó, vagy a szellemi kategóriákba
gyünk semmit se igénybe, legyen e tekintetben irány tartozó nagyságokat, hanem a kézmü iparosok közül a
elvünk az „élni és élni hagyni"! A szolgálatkészség közért elvérzett és nagy munkásságot kifejlett vezető
nyújtásának jó példával járjunk el. Honoráljuk még a férfiakat is címek és rangok adományozásával jutalmazni.
tanuló legkisebb tevékenységét is, de viszont minél tö A kitüntetett politikus méltóságok bizonyos százaléka,
kéletesebb, illetve értékesebb a munka, annál nagyobb ha nem is kisebb, de nagyobb része talán nem is na
ellenszolgáltatást nyújtsunk érte. Álljunk a régi, szent, gyobb értékű munkát fejteit ki az állam szerkezeiében^
igaz mondások alapján. Ha a másikat megbecsüljük, mint a fodrász iparban tevékenykedő Mtiller Károlyok,
magunkat is megbecsüljük ezzel, ha a másik embertár Breitfeld Alajosok, Vada Józsefek, Kontró Jánosok, Ecsunkat segítjük meg, magunkat segítjük meg. Tehát, ha kert Bálintok, Vágó Viktorok, Török Ferencek, Buda
élni kívánunk mindannyian, emeljük az életnívónkat és pest Fuchs H. Imrék Debrecen, Kerekes Józsefek Mis
kultúránkat, álljon minden kartárs, élelmes és élni vágyó kolc, Kőnig Károly Marosvásárhely, Kmetz János Kassád
ember ezen eszmének szolgálatába és legyen minden Heiin Antalok, Steiner Miklósok Szeged, és még
fodrásziparos úttörője ennek a szent céljainknak meg hány és hány a circa 20.G00-et számláló fodrász iparod
valósításában. Az eszmék megindításában és megvaló sok közül. Az értékes közéleti tevékenységükért címmel
sításában egyébként is a fodrásziparosoknak kell elöl és ranggal kitüntetett kézmüiparos vezetők jutalmazását"
járói, annál is inkább, mert ennek az intelligens szak nemcsak elismerést jelentene számukra munkásságukért,
mának adódik meg a legtöbb alkalom arra, hogy a de kettős fontos, mélyreható hivatást is eredményezné!”
köztudatban megindítsa és valóra váltsa a szebb és bol Egyrészt az a kézmü ipari társadalom, melybe tartozik^
tisztelettel övezné körül, kinek szava a társadalmára
dogabb élet folytatását.
Ha egymásért áldozunk, magunk oldjuk meg azon döntő befolyású lenne, viszont a kitüntetett személy má^
problémákat, amelyeket az utóbbi években töivények sodszor hidat képezne a kormány és a társadalma kö
hozásával akartunk elérni. Segítsenek az emberek saját zött, kitől a kormány szakvéleményt kérne és általa hall
magukon, akkor az Isten is megsegíti őket,
gatná meg a társadalom sérelmeit, bajait.
S
végül, ha emeljük az életnívót, elégedett embe Külföldön, ne is menjünk messzire, csak a testvér
reket nevelünk, ami által megoldódnak azon világnézeti barátságban élő Ausztriába, hol a kartársak hasonló sors
kérdések is, amelyeknek megvalósítási igyekezetétől min ban szenvednek. Őnáluk legyen az bármilyen foglalko
den jobb érzésű embernek „borsózódik" a háta.
zású — politikus vagy iparos — ha a nemzetük javárá"
nevel vagy jó példával jár elöl, azt jutalmazzák, ha netn
**#
Isten segedelmével eljutottunk legszebb ünnepünk is pénzzel, de olyan ranggal, mellyel méltóságteljesen
nek, a „Szent karácsony" napjához. Nem méltatjuk a és mint respektáló tekintéllyel bíró egyén álhat ki az
nap jelentőségét, hiszen mindannyian tudjuk és ismer élet porondjára.
Példa erre az, hogy a bécsi fodrász iparosok kö
jük. A szeretet és boldogság fénye ragyog szegények
nél és gazdagoknál, vallás és felekezeti különbség nél zül többen nyerték el a tanácsosi rangot közéleti mun^”
kül az egész világon élő emberek családi környezeté kásságukért, nemkülönben kaptak különféle kitüntetése
ben, amikor is kicsinyeknek és nagyoknak egyaránt kí ket, talán csak azért, hogy minden szakmabeli társa-ű
dalomból legyenek tekintélyek és az állami törvények
vánjuk a kellemességet.
E szent nap jelentősége azonban nemcsak a sze alkotásánál gyakorlati emberek. Ti hát ez a tapintatos^
retet ünnepét jelenti, hanem az emberiségnek a művelt ság, észszerüség meg is nyilvánul nemcsak a papíron^
sége által megörökített olyan dátumát, amely az 1936. de a gyakorlati életben is.
Nálunk nem ismernek iparos vezetőt, vezért, te
évnek a befejezését is jelenti.
Ezen dátumnak az alkalmával számol be önma kintélyt még hivatalból sem, hogy ismernének akkor”
gának minden értelmes és élni akaró ember arról, váj kint a gyakorlati életben, akinek az intő szavát követ
jon az elmúlt évben mit végzett? Jól végezte-e? vagy nék és akit tisztelettel vennének körül. Azért van nálű
rosszul, illetve a következő évben mit akar megvalósí lünk széthullva az egység, a közért való munkálkodás,
tani, milyen eszközök segítségével stb. Az egyéni érde melynek következtében az összes ipari társadalmak ép^
kek beszámolása mellett ilyenkor szokás a közéletért pen olyan szomorú állapotban vannak, mint az apát ve
lelkesedő és vezető embereknek a közérdekek ügyeiben szített család.
Ezért van ma már a fodrászip .rosoknak is 80,
is nyilatkozni. Számot adni a múltban tett cselekedetekről,
azok helyes vagy helytelen voltáról, nemkülönben ter százaléka abban a helyzetben, hogy egy nyílt üzletben
vet nyújtani, hogy a jövőben mit kell tenni és miképen a mester vagy egyedül vagy esetleg egy tanulóval a^,
kell a kitűzőt! céloknak a megvalósítása érdekében cse munka helyett siránkozik, koplal, nélkülöz, hiszen^
60—80—100 pengős havi forgalom mellett már mást
lekedniük.
A fentiek szerint tehát nekünk fodrásziparosoknak nem is tehet.

VIDÉKI ÚRI- ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA

3

Viszont a fodrász munkások 90 százaléka sem kozni e helyen nem is lehet. E leszegényedés hátrányt
tudja magát a heti 4—5—6 pengős fizetésekből fenn jelent a fodrász társadalom jövő generációjánál is, hi
tartani, minek következménye, hogy vagy a szülei nya szen az ifjabb iparosság nem képes magát tovább ké
kán élősködik, vagy kénytelen olyan helyre benősülni, pezni. S végül a néhány még fennálló és jobbnak mon
hol hozzájárulnak anyagilag az életfentartásához, de leg dott üzlet nem tud szakmunkást kapni; a vendégek
több esetben kénytelen olyan nőnek udvarolni, aki eteti torony magasságig érő, kényes igényeiknek a mai le
vagy zsebpénzeli. Vannak azonban még számtalan olyan szegényedett fodrász munkás generáció nem tud kellő
kényszerült esetek is, melyekkel a fodrász szorult hely szakmunkát nyújtani.
zetében igénybe venni kénytelen, de amelyekkel foglal
(D u d á s .)

Uj utakon a kibontakozás felé
Irta:

T ö rö k F eren c

a Magyar Borbély és Fodrászmesterek Országos Szövetségének Ügyv. elnöke

Egy eseményekben gazdag esztendőnek éljük utolsó
napjait. Egy esztendőnek, amely örökké emlékezetes ma
rad számunkra, mert ennek az évnek számával vannak
jelezve azok a törvények és rendeletek, amelyekkel a
kormány már majdnem teljesen elszegényedett a napi
kenyérgondjaival küzdő iparoslársadalom segítségére sie
tett. Lehetett arról beszélni, kielégítenek-e ezek a törvé
nyek minden kívánságot? Nem! De ugyanakkor meg
kell állapítani, hogy még ezeket sem tudjuk kihasználni,
még a lehetőség határain belül sem, mert széthullva,
egyénenként keressük a boldogulás útját és nem hi
szünk az összetartás mindnyájunkat megsegítő erejében.
Kárbavész minden segítő igyekezet addig, míg a szét
húzás következtében erőnk szétforgácsolódik. Minden
törvény és rendelet üres keret marad, mert hiányzik az
erő amely azt kitölti és a cél szolgálatába állítja.
Már pedig a mi iparunkon segíteni csak szigorú
törvényes intézkedések kíméletlen végrehajtásával lehet.
Abban valamennyien egyetértünk, hogy az árrombolás,
a túlzottszámú tanonctartás, a házalók és az iparigazoivány-nélkül dolgozók elszaporodása juttatott bennün
ket ebbe a gazdasági és erkölcsi szempontból egyaránt
szégyenletes helyzetbe. Ezeket pedigjaz önzés, a hiányos
szakmai képzettség, a lelkiismeret és a tisztesség hiánya
termelte ki. (Tisztelet azon kevés kivételnek, akiket a
védekezés kényszerítelt erre az útra.) Szervezetlenségünk
folytán szabad terület volt mindenki számára. A háború
és forradalom után bekövetkezett gazdasági felfordulás
ban igen sok ember alól kicsúszott’a talaj, ezek sáska
módon ellepték az akkor kettészakadó iparunk női ágát,
a férfi-ága pedig az önberetválkozás következtében le
romlott.
Nem ismertük fel ajreánk következő veszedelmet,
hagytuk védekezés nélkül kifosztani magunkat ^egyné
hány elszánt és félelmetes embertől.
Látjuk ezekután, hogy új utakon kell keresni a ki
bontakozást, mert az amelyiken idejutottunk nem méltó
hozzánk és a pusztulásba vezet. A helyes utakat felis
merték elődeink amikor érdekképviseleti szerveinket meg
alakították. Mulasztás terhel bennünket, mert ezeket nem
töltöttük ki tartalommal. Javainkat elprédálluk, cselek
vések helyett panaszkodva vártuk a mesebeli sültga
lambot.
Önmagunkkal szemben kötelességünk megvédeni
azokat a területeket, amelyek művelésére jogot nyertünk.
Ismerjük be hibáinkat, lássuk be ttévedéseinket_;és azt
egymás támogatásával igyekezzünk kiküszöbölni. Győz
zük le elsősorban önmagunkat, hogy azután összefogva
le tudjuk győzni a mindnyájunkat fenyegető veszedel
meket.
Az Országos Szövetségben egymásra kell találni
minden magyar fodrásziparosnak. Abban kell összegyűj
teni az erőket, mert ez az egyedüli törvényes keretek
között működő gazdasági szervezet. Vonatkozik ez első
sorban a vidéken élő fodrászokra, mert ők teljesen ma
gukra hagyatva, minden támogatás nélkül vívják önvé
delmi harcukat reménytelenül.
Nagy hátrányára van az Országos Szövetség fejlődé
sének, hogy nem rendelkezik olyan sajtóval, amelyen

keresztül tagjai igényeit ki tudná elégíteni. Sajtó nélkül
a levelezésre van utalva, ami költséges, nagy munkát
okoz és mégsem kielégítő. Ezt a hiányt a közeljövőben
— hála a köz érdekében áldozatra kész kartársaknak
— módunkban lesz pótolni; megjelentetjük a Szövet
ség sajtóját és rajta keresztül megszólaltatjuk és erős
táborba gyüjtük a fodrásziparosságot.
Én hiszek törhetetlen hittel egy boldogabb jövő
ben, mert látom az öntudatraébredés rmegnyilatkozását
abban, hogy soraink sokasodnak, napról-napra növek
szik táborunk.
Ha majd valamennyien együtt leszünk a nagy
Szövetségben, becsületes önzetlenséggel szolgáljuk és
védjük közös gazdasági érdekeinket, akkor teljesítettük
kötelességünket. Ezen az úton jutunk el a kellemes ka
rácsonyi ünnepeket biztosító, kiegyensúlyozott polgári
jóléthez, ahol a kicsiny, családonként felállított kará
csonyfák gyerfyácskái a megelégedéstől ragyogó arcokat
fognak besugározni.

Á v id é k i s z a k o s z t á ly o k g y ű lé s e i :
Fodrász-szakosztályi gyűlések voltak f. hó 6-án
Szolnokon, 7-én Debrecenben, 8-án Nyíregyházán, 9-én
Miskolcon, amelyeken a Magyar Borbély és Fodrász
mesterek Országos Ssövetségét Török Ferenc ügyvezető
elnök képviselte, aki az ipari helyzetről számolt be és
a legsürgősebb tennivalókat jelölte meg. Itt mindjárt
meg kell állapítanunk, hogy örvendetes eredményét lát
juk a Magyar Borbély és Fodrászmesterek Országos
Szövetsége azon törekvéseinek, amely a magyar fod
rásziparosság egy táborba tömörítését célozza. Kartár
saink az egész országban felismerték a szervezkedés
szükségességét és a fodrász-szakosztályok tagjai egy
másután alakítják meg a mesterszövetség vidéki al
osztályait.
KOMOL HAJFESTÉK VILÁGMÁRKA!

Kizárólag fodrászok részére „IPARI" csomagolást
is hozunk forgalomba és ennek ára —- 3 adag festék
egy színben egy üvegben P 4.—. Egy adag festék te
hát P 1 33-ba kerül, ha „IPARI" csomagolást használ.

L O R I S S A PAJOR
úri- és női fodrász berendezések, felszerelések, kozmetikai
cikkek, acél és illatszer nagykereskedése
BUDAPEST, VII, Kertész-ucca 23. Telefon 33-21-25.

Kapható az alant felsorolt cikkekből a legolcsóbb
napi árban külön 5nA> sconto levonásával:
Vári-féle készítmények csak nálam kaphatók ismét. Úri, női
új és régi berendezések, székek, hajszárító búrák, hajszá
rító gépek, tálak, újkivitelű és jól bevált fém olajszórók,
acélárúk, kölnivizek, fejvizek, úri- és női hajrögzitök minő
ségben l e g j o b b , árban l e g o l c s ó b b .
Továbbá kapható nagyválasztékban francia (Bonax) strassfésllk és csatiok. Az összes hajfestékek gyári árban kaphatók.
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Békéltető gyűlés volt Szegeden

Török Ferenc előadása

a budapesti úri és hölgyfodrászok két ipartestü
letének évek óta fenálló egyesítési terv harcának
megszüntetése érdekében

A miskolci úri női szakosztály folyó hó 9-én 8
órai kezdettel taggyűlést tartott az Iparkamara nagy ter
mében. A taggyűlést Hajnos Dezső szakosztályi elnök
nyitotta meg és hangulatos szavakkal üdvözölte a Ma
gyar Borbély és fodrász mesterek országos szövetségé
nek kiváló elnökét: T ö r ö k Ferencet, továbbá a női
fodrász ipartestület kiküldöttjét Jászy Ferenc kartársat.
Török Ferenc szövetségi elnök, több mint egy
órás beszédében kitért mindazon kérdések ismerteté
sére, amelyek a borbély és fodrász ipart érintik. Óriási
tapsot kapott Török kartársunk, amikor a fodrász ipar
egyesítéséhez ért beszédében. Rámutatott, hogy a mai
lezütlöttségében a fodrász ipart csak egyedül az ipari
és kereskedelmi miniszter úrnak bölcs döntése fogja
tudni felemelhetni, amikor az egyesítéssel pontot tesz
a sok évi személyeskedések után. amely a budapesti
két ipartestület vezetősége közölt az utóbbi években
fennáll. — Úgy említette meg az iparosok nagy jó aka
róját Bornemissza Géza minisztert, mint aki evvel az
egyeshés kimondásával megmenti a jövőnek a borbély
és fodrász ipart és vele együtt a sok ezer családot,
mely ebből az iparból fog majd tudni kenyeret szerezni
magának és családtagjainak fenntartásra. Török Fe
renc kartársunk beszédének befejezésére az egész hall
gatóság óriási taps orkánnal válaszolt, megértették a
miskolci kartársak, hogy csak ez az út van, amelyen
a fodrász ipar jobb jövőjéhez érhetünk.
Ezután Jászy Ferenc a női fodrász ipartestület ki
küldötte próbálta megcáfolni a Török Ferenc kartár
sunknak az egyesítés irányában folytatott törekvéseit.
Jászy Ferenc kartársunk beszéde befejezése után lehetett
látni, hogy az iparkamara nagy termében összejött kar
társak nagy száma dacára, nagyon kevés kartársunk
tette magáévá a Jászy kartársunk által elmondottakat.
Ezután Kerekes József miskolci karlárs úr felszó
lalásában rámutatott a fodrász ipar mai siralmas hely
zetére, amelyből csak a szervezkedésre és az összetartást
előmozdító szaksajtó támogatására hívta fel a karlársakat.
Csak a szaksajtó nevelheti a kartársakat, a jövőben ön
tudatos kartársak asztaláról nem hiányozhat a fodrászok
szaklapja, mert csak e lap olvasásával és támogatásával
mehetünk előre iparunk fejlesztésének érdekében. Kerekes
kartársunk felszólalását a nagygyűlés hallgatósága nagy
örömmel tette magáévá és nyomban nagyon sokan fizet
tek elő a Szegeden megjelenő fodrászok szaklapjára.
Kerekes karlársunk után Paskesz Andor hölgy
fodrász szólalt fel, aki nagyon kevés kartársunk helyes
lése melleit a Jászay karlársunk által mondottakhoz
csatlakozott. Ezután Jancsó József úri fodrász kartársunk
szólalt fel és örömének adott kifejezést a mai nagygyű
lés majdnem egyhangú határozatának, hogy végre a
jobb belátás lesz úrrá a kartársakon és megtalálják a
békés együttműködési lehetőségét a fodrász ipar jobb
jövőjének érdekében.
Ezután Hajnos Dezső szakosztályi elnök'az orszá
gos borbély és fodrász szövetség megszervezésére és
annak tagjai sorába belépni hívta fel a karlársakat,’amit
a naggytilés nagy lelkesedéssel egyhangulagTelfogadolt.
Ezután a jobb jövő reményében az elnök a nagygyűlést
bezárta.

A fenti ügy nem a vidéki fodrászok ügye, de ami
kor két fél évekig verekszik, rendesen egy harmadik fél
szokott bele szólni és legtöbb esetben győzni is. Sajnos
ezen ügyben speciál nem lehel győzni már a harmadik
félnek sem, miután a kísérletezésben rokkanttá vált. Rok
kanttá tette a fodrász ipart is, melyet már továbbra nem
lehet parányi érdekekért harci eszköznek tenni. Itt már
csak egy leendő lehet, a legnagyobb összetartással a
rokkanttá vált ipart ápolni.
Ennek a békét teremtő munkának elvégzésére vál
lalkozott Szeged szabad királyi város fodrász ipari szak
osztálya. Dehogy az ügyben tisztán láthasson, lehívta
Budapestről a fenti két ipartestületnek képviselőit. Meg
hallgatta mind a két felet, melynek megtörténte után
békés megegyezésre hívta fel az úri fodrász ipartestület
részéről megjelent Török Ferencet, a női ipartestület ré
széről pedig Gulyás Györgyöt, Jászy Ferencet, Spatenka
László és Jónutz József urakat.
A békéltető tárgyaláson tűnt ki az, hogy a békés
megegyezés lehetősége száz százalékban megvan, csak
félre kellene dobni a két testületnek egymás elleni évek
óta tartó gyűlöletét és egyesült erővel kellene dolgozni
a fodrász ipar egyetemes érdekei szempontjából.
Palkovils Károly a szakosztály elnöke leszögezte
az irányt is. Az ő nézete a szakosztálynak egyhangúlag
hozott határozata alapján az, hogy egyesíteni kell a két
iparleslilletet, mert ha Szegeden meg tud békés úton
lenni egy ipartestütetben 19 szakosztály és minden szak
osztályban még külön érdekcsoportok is vannak, pl. a
fodrász szakosztályban a kozmetikusok és a fésűs ipa
rosok, akkor a budapesti két rokonszakma is megfér
hetne egy testületben anélkül, hogy a harmonikus munka
melleit kár származna belőle akár az egyik, akár a másik
részére.
A gyűlésen felszólaló Lenhardt Józeef statisztikai
adatok alapján megerősíti és bemutatja azt, hogy az
egyesülésben látja az erőt, mert pl. Szegeden csak hölgy
fodrász nyílt iizltet 15 van, hölgyfodrász házaló 49, úri
fodrász nyilt üzlet 86, úri fodrász házaló 14. Ez az
arány szám megfel az egész ország városaiban is. Te
hát lehet mondani azt, hogy a joggal dolgozó universális úri- és hölgyfodrászok 80 százalékban vannak,
tehát az egyesítésnek van létjogosultsága.
A békés megegyezésnek útját hangoztatták dr.
Cserzy Mihály Kamarai titkár, dr. Gyuris István ipartestületi titkár, Heim Antal és Bálint Béla fodrász mes
terek és pedig azon formában, hogy a két testület dolkozhat egyült vagy külön-külön is, de egyik fél sem
givánhat olyan törvényt, hogy mind a két szakmából
mester-vizsga letételére kötelezzen mindenkit. Nem kivánhaják azt sein, hogy az, aki universális fodrászatot
akar folytatni, az mind a két testületnek a tagja legyen.
Azonkívül azt se lehet tűrni, hogy mester-vizsga letétele
nélkül űzze valaki úgy a női, mint az úri fodrászatot
tisztán a rokon-ipar ipari törvénye alapján.
A fodrász ipar egyetemessége érdekében elvárják
tehát a vidéki fodrász ipart űzők azt, hogy a budapesti
két testület a fentiek szerint egyezzék meg. Mert ha
ezt nem teszik, a vidéki fodrászok hivatalos úton fog
ják kérni a két testület harcának a megszüntetését.
(Folytatása a következő számba..)
___________________________ L enharcit J ó z s e f.
Lapunk bizonyságot tett arról, hogy irányt tud
szabni és anyagi áldozatokat tud hozni a fodrász ipar
érdekeiért, támogassátok ennélfogva, mert a jövőben a
lap terjedelme a ti támogatásoktól függ.
Előfizetés történhetik díjtalanul a postán vásárlandó és 4.190-es számmal ellátandó csekklapon.
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Legfinomabb minőségek, legolcsóbb árak.
A The Jolly Joker
hajrögzitö gyártása
Fenti szükségletét saját érdekében
a ,M ir' vegyészeti vállalóinál

szerezze be eredeti gyári árakon
Budapest Vili. Aggtelek ucca 4,
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Jellemzés a divatmellékletünkhöz!
Ezen költséges kép mellékletünket nem azzal a
meggyőződéssel adjuk az igen tisztelt olvasóinknak,
mintha talán mi lennénk azok, kik a divatot irányítjuk.
Nem I Mi tudjuk azt jól, hogy a divatot titokzatos erők
irányítják, amelyekkel szemben a logika is lehetetlen.
De annyit azonban ludunk, hogy a díváiból csak annyit
vehetünk át, amennyit az egyéniség alakja elbír úgy,
hogy az a szép érzéket ne sértse meg.
A jó Ízléssel rendelkező fodrász iparosnak tudnia
kell azt, hogy túlzásokba bocsájikoznia nem szabad.
Először, mert a túlzás nem szokott hosszú idejű lenni.
Másodszor, túlzott keretekben kevés vendéget tudunk
bevonni, ami nem lehet semmiképen sem az anyagiak
ban előnyös. Harmadszor a szép érzéket nem szabad
eldobni pillanatnyi anyagi előnyökért, azért sem, mert
a fodrász iparosnak a művészeten álló értékét ásnánk
alá azzal, ha az emberi szépség karakterén erőszakolt
elváltozást idéznénk elő. A szép érzékkel rendelkező
fodrásznak munkái csak arra valók, hogy pótolja, vagy
enyhítse a hibákat. Tehát a vidéki úri és hölgy fodrárászok szaklapjának a szerkesztősége a fenti értelemben
kíván a divattal is foglalkozni.
Mellékletünkön a N" I. számú ábra olyan divat
formát mutat be, amely a fent említett elgondolásnak
és a fodrásznak egyaránt megadja azt a kellő irányt,
amelyben a művészetét is kifejtheti olyan magas szín
vonalon, amilyenre a gyakorlata és a rátermettsége ké
pesíti. Ez a frizura-forma divatos is, szabad hullámai
ban a művészetet és kellemes, finom lazaságánál fogva
a bájt idézi elő. Ezt a frizura-formát lehet vassal ondolálva is elkészíteni, de legtökéletesebb akkor lesz, ha a
haj előbb géppel van megpreparálva, amely után vizesen
kiondoláljuk. Száradás után a haj befésüléséhez „Kunst"
olajat füvünk rá, ami által szép, tükör fényt nyer. A
nyakat pedig szív alakú spiccre vagy ovális fazon for
mára vágjuk és kigépeljük. Ezen fazon vágás két szem
pontból fontos és szükséges : először hetenként 20—50
filléres hasznot hoz, másodszor pedig a szépen for
mált haj fazon a hölgynek sikkes nyakat és fejformát
kölcsönöz.
Ezzel a frizura fazonokkal kibírjuk szorítani az
utóbbi időben szokássá vált „a bencés páter frizurájához
hasonló, körül rolnís és nyakcsigolyáig kigépelt Ízléste
len fésülködés szokásait."
A Nu 2-5 szám alatti ábrák a modern nők frizu
ráinak típusai, melyeket úgy vas, mint vízondolálással
könnyen el lehet készíteni.
A N” 4 es mennyasszonyi modern fantázia hullá
mokkal.
A N“ 7-es mennyasszonyi modern könnyebben el
készíthető frizura. Ezen említett mennyasszonyi frizurákat
és a fátyoloknak ezekszerinti elhelyezését ajánljuk a leg
jobban, mert a feltüntetett formák alkalmazása a menny
asszony bájosságát emeli. Fodrászati szempontból is ezen
divat értékelhető a legjobban, mert ezt az öltöztető hölgy
el nem végezheti, elvégzéséhez okvetlenül fodrászra van
szükség. Az utóbbi időben ugyanis az vált szokássá,
hogy az egész fejet bevonták fátyollal úgy annyira, hogy
ezáltal nem kellett a frizura elkészítéséhez fodrász.
Közöljük ez alkalommal az úri divatot is, mely
nek elkészítése igen nagy gyakorlatot kíván, de ha kellő
szakértelemmel van elvégezve, igen megnyerő ápoltságot kölcsönöz és a hölgyek körében igen nagy tetszésre
talál. Ezen úri divatot lehet gyöngén, tartósan (géppel)
megpreparálni, de kizárólag vizesen kell ondoláini.
Ugyanezen divat közleményeink alkalmával nem
mulaszthatjuk el, hogy a szakmánknak egy olyan, ága
zatáról meg ne emlékezzünk, amely anyagi érdekeinket
is előmozdítja. Ezen ágazat a szemöldök Ívelése, for
málása és festése. Ez a divat együtt jár a modern fri

zurával, mert nem lehet elképzelni egy modern hölgyet
sem, hogy akkor, amikor a haj a legmodernebb és leg
divatosabb hullámokkal van elkészítve, a szemöldöke
pedig tüskés, rendezetlen, mogorva tekintetű legyen.
A szem a lélek tükre, tehát a fodrász iparosnak a sze
mek kerelére, a szemöldökre nagy súlyt kell helyeznie.
— A szemöldök kultuszt ki kell a fodrásznak használni
és rá kell a hölgyeket szoktatni a szépen ívelt szemöl
dökök viseletére. Lehet tépni és borotválni is, de csak
addig a határig, amíg túlzásba nem megy át, mert ha
túlzást viszünk bele, akkor Ízléstelenné válik és kevés
követője lesz a divatnak, már pedig minékünk fodrász
iparosoknak el kell követnünk mindent arra, hogy minél
több vendéget gyüjtsünk magunk köré.
Négy féle szemöldök-formát közlünk alant: Az
első a rendezetlen állapotot mutatja, a második egy
bájosra formáltat, a harmadik egy kacér és a negyedik
pedig egy túl gömbölyített formát ábrázol. A leközöltek
bármelyikét is igen könnyen elkészíthetjük aszerint, hogy
melyik felel meg legjobban a végeztető hölgy szemöldök
formájának, illetve egyéni tekintetének.

Géppel oidolált hajat
táplálja és göndöríti
--------- -«--------Törékeny hajnak vissza adja
rugalmasságét
--------- • ---------Száraz hajra kenve fényesít

--------- a---------

Vizes hajra kényé puhít

--------- • --------Ára egy liter 4 . — P,
Kapható Dudás Sándor Szeged

Á helyes h a já p o lá s je le n tő s é g e
a fodrász ip a rb a n
(9. közlemény.)
A múlt számunkban ismertettem a hajszőkítésnek
és a hajszőkítő anyagok egyszeiü, de annál biztosabb
hatású eljárását. Jelen számunkban Ígéretemhez híven a
fekete haj szőkítésének a helyes eljárását tárom a tisz
telt olvasóim elé. Például ha bejön az üzletbe egy rö
vid, közép sűrűségű és vastagságú hajjal biró hölgy
azon szándékkal, hogy haját szőkiltetni akarja, igyekez
zünk rábeszélni arra, hogy vörös szőkére készíttesse el I
Ezt azért érdekünk ajánlani, mert ezt a színt lehet a
fekete hajakból a legkönnyebben elvégeznünk. A platina
szőkére való elkészítés komplikált és ki van a haj téve
annak, hogyha már többször ismételik a szőkítést, akkor
a huj ezen műveletekből letöredezik. A sötét szőkét pe
dig azért nehéz s komplikált, — amellett költséges is
— mert előbb majdnem platina szőkére kell kivilágositani a hajat és azután pedig egy hamvas szőke színű
folyékony festékkel kell befestenünk. Tehát a legajánla
tosabb, ha a fentemlített vörös szőke színre végezzük
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el a szőkítést, mivel ezen szint egy hölgynél az életkor
legvégső határáig elvégezhetjük anélkül, hogy a haj le
töredezne.
Az eljárás pedig a következőképpen történik : Ve
szünk a gyógyszertárban vagy pedig valamelyik fodrász
cikk kereskedésben 30 százatékos Richler-féle hydrogén
hyperoxidot (100 gr. ára 50—60 fillér. Ebből egy tá
nyérba öntünk 4 dekát és féldeka szalmiák szeszt,
(ammóniát), 6 dkg. vizet, nemkülönben, hogy az ismert
fehér Henna váljék belőle 10—20 csepp folyékony
schanipoont. Ezeket az anyagokat összekeverjük, majd
a már előre elkészített és vékony pálcikára három újnyi vastagságban rákötött vatta csomóval a nő haját
átkenegetjük egyenletesen a hajnak a nyakrész felől apró
fürtökre való átfésülése után. Arra persze vigyáznunk
kell, hogy a ruhákra a folyadékból egy csepp se essék,
mert attól azok lyukasokká válnak. Az átkenés után 1520 perc múlva már láthatjuk a kívánt színt, mire a
hajat megmossuk, megszáríljuk, mely műveletek után a
hajfestési eljárás befejezést nyer. A jövő számainkban a
helyes hajfestési eljárásokat fogjuk ismertetni.
( D u d á s .)

Mi a kötelességünk ! ?
Meg kell szervezni az ország 7000 borbély és fod
rász iparosait. Egy táborba kell tömöríteni az egészet,
mert csak így lesz erőnk a közös érdekeink megvédé
séhez Ha ez megtörténik, merem állítani, hogy nem
fogunk többé semmiféle politikai pártnak szállásadói
lenni és nem fogunk többé más pártot támogatni, csak
összefogva, közös erővel a magyarországi 7000 borbély
és fodrász iparos gazdasági érdekeinek előmozdításáért
küzdeni. Hogy milyen hatalmas erőt fogunk akkor je
lenteni és milyen anyagi előnyöket fogunk tudni felmu
tatni összefogásunk következtében, azt előre kiszámítani
nem lehet. De egy feltétlen bizonyos, hogy ezzel a fé
nyünkkel jobb lehetőséget biztosítunk magunknak a jövő
gazdasági harcaink megvívásához. Hogy lehet ezt meg
csinálni? Legelső sorban minden szakmáját szerető kar
társamnak elő kell fizetni a vidéki borbély és fodrászok
szaklapjára ! E lapon keresztül kell az ország összes
borbély és fodrászainak kontaktusba lenni, e lapon ke
resztül kell érzéseinknek kifejezést adni. E lapon ke
resztül kell nyilvántartani az ország összes borbély és
fodrász iparos ügyes-bajos dolgát. E lapon keresztül
kell egy táborba beszervezni az ország 7000 borbély
és fodrász iparosát. Mindenütt meg kell alakítani a
szakosztály és szakcsoportokat, amelyeknek tevékeny
vezetőséget kell választani. E vezetőségeknek kell lapunk
szerkesztőségét minden fontosabb dologról — amik a
szakosztályok vagy a szakcsoportokban előfordul — ér
tesíteni. Állandó összeköttetésben kell lenni szerkesztő
ségünkkel, mert csak így lesz módunkban elérni, hogy
az ország különböző helyein lakó kartársaink egy gon
dolatra, egy szív verésre egyszerre álljanak be ügyünk
szolgálatába I Ezt kell megteremteni mindenütt az egész
országban ; ha ez meg lesz, akkor a siker nem ma
radhat el. Nem nehéz dolog az egész, csak akarat, erő
kell hozzá, erős akarat és legyőzünk minden akadályt.
Vajha egyszer már megértenék a kartársaim e sorok
őszinteségét. Mert nem teszek most sem mást, mint e
sorokon keresztül megszólaltatom Ielkiismeretem szavát,
mely arra serkent, hogy felrázzam a kartársaim Ielkiismeretét és figyelmeztessem őket arra a szent köteles
ségre, amellyel az összetartás megteremtésével tartoznak
elsősorban a szakmájuknak, amelyből élni szeretnének,
másodsorban a családjaiknak, akikért élni kell Isten
akaratából. Kartársaim megértettétek?! Ha igen, akkor
fogjunk össze és fel a munkára, itt az idő ! Áz idő pe
dig pénz I !
K erekes J ó z s e f
fo d r á s z m ester, Ipok. tag.

Igazi békességet!
Irta : N o v á k J ó z s e f, a Magyar Borbély- és Fodrász
mesterek Országos Szövetségének főtitkára
Ajtónk előtt a békesség szentséges ünnepe. Á bé
kességé, amely hosszú évek óta csak Karácsony napján
keres meg bennünket, hogy az ünnep utáni köznap jöt
tével átadja helyét, a békétlenség, a belső szakmai vi
szály fantomjának, mely az utolsó évtized alatt szinte
elválaszthatatlanul szegődött a fodrásziparhoz.
Nem szolgálnám híven szakmai közösségünk ér
dekeit és békéjét, ha kutatnám a személyeket és az oko
kat, akik és amelyek előidézték a fodrászipar tragédiá
ját, de idehivom gazdasági életünk üszkös romjaihoz az
iparához és kenyeréhez ragaszkodó magyar fodrászipa
rosságot hogy látva lássa az ősi híres és nevezetes
khirgurus céh utódának, a borbély és fodrásziparnak
nagy pusztulását.
Szerencsétlen generáció ez a mienk, amely a maga
rettenetes útvesztőjével nem tud eltávolodni céljai felé,
mert az öngyilkos önzésen túl nincsenek magasabb
céljai.
Vagy magasabb célokat szolgáltunk azzal az ipari
politikával, amely oda engedte fejlődni a dolgokat, hogy
ma már vita tárgyát képezi az a jog is, amely a min
dennapi kenyeret biztosítja számunkra ?
Miként nevezzük azokat a célokat, amelyek felé
szervezetlenül, egyenkint és könyökölve, néha az ipari
tisztesség kötelező voltáról is megfeledkezve, külön uta
kon rohantunk ?
Vagy el tudjuk hitetni akár önmagunkkal is, hogy
csak a szakma iránti kötelességet teljesítettük akkor,
amikor az árverseny ördögi iramát követve azzal sza
badítottuk meg magunkat a munkabérterhektől, hogy öt
év alatt kitermeltünk egy oly nagyszámú szakmai után
pótlást, amely húsz évre tette feleslegessé a további beözönlést ?
Égő és vádoló kérdőjelként merednek elénk ezek
és a többi fel nem tett kérdések, amelyekre nem tudunk,
nem merünk felelni anélkül, hogy ne Ítélnénk el ön
magunkat.
Egy körülmény szolgál csupán némi mentségünkre
és ez az a kór, amelyben a világ gazdasági élete szen
ved és amelynek kórokozó csíráival szemben senki és
semmi nem bizonyult eléggé immunisnak.
De viszont a ragályos betegségnek is vannak fo
kozatai, s hogy az a súlyos gazdasági kór, amely a
fodrászipart kínozza, harmadfokúvá fejlődött, a felelős
ség minket, egyedül minket, fodrásziparosokat terhel.
És ahogy én ismerem a magyar fodrásziparosságot, a
saját gavallér fajtámat, amelynek nagy könnyelműség
ből fakadó bűnei mellett vannak nagy erényei is, senki
senki nem fog akadni, aki ne osztozna ebben a vala
mennyiünket terhelő felelősségben és ez az egyetlen vi
gasztaló szomorú helyzetünkben, mert tudom, hogy a
felelősségérzet fogja visszaadni a magyar fodrászipa
rosságnak azt az aktivitást, azt a tetterőt és határozott
ságot, amelyet nem nélkülözhetünk az igazi békessé
gért, szakmai jólétért folytatóit lankadatlan harcunk
ban.
R itk a szép kitü n te té sb e n részesült Nyitrai Jó
zsef miskolci kartársunk. A magyar dal szöveg Íróinak
„Nóta Világ" című újsága díszoklevéllel tüntette ki
„Leventék dala" című nótájáért. Továbbá ugyancsak a
„Néha táj“ című nótáját a „Magyar Zene Album" című
újság is díszoklevéllel tüntette ki. A „Tóvárosi Napló"
című zenei újság vállalat pedig legújabban irredenta
nótáját ezüst éremmel jutalmazta. A nagyon sok szép
sikert elért költő-lelkű kartársunknak mi is őszintén
gratulálunk I
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Szomorú tanulságok az úri
fodrásziparnak elhanyagolásáról
és lebecsm éreléséről
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M E G H Í V Ó !
1937. évi január hó 10-én délelőtt 10 órakor

J U B I L E U M I

D Í S Z K Ö Z G Y Ű L É S
BUDAPEST, IX., RÁDAY U. 5. SZÁM.
(az Egyesület dísztermében.)

V -ik Nem zetközi és Jubileum i fésülő verseny

A világháború befejezése óta, a régi, igen nagy
tekintéllyel biró, azt lehet mondani „fehér kenyeret" biz
tosított borbély iparágnak, az úri fodrászatnak valóság
gal ellenségei lettek még azok is, kiknek könnyebb
kenyérkereseti lehetőséget, biztosított a mulfban, mint
manapságban nyújt az úgynevezett magasabb nívón álló
hölgyfodrász ipar, aminek érdekében a borbély iparosok
elhanyagolták és teljesen feláldozták az úri fodrászatot.
A látszólagosan jobbnak mutatkozó hölgyfodrászat mialt
a borbély ipart a legnagyobb mérvű mostoha bánásmód
szerint űzik azok is, kiknek a legnagyobb áldozat mel
lett kellene azt a technikai vívmányokkal szemben
ápolni.
Minden borbély iparos — a szerelmesét — a bo
rotvát annyira harci eszközéül használta, mint a vitéz
huszárok az attaknál a kardot, mellyel minden előttük
állót lekaszabolni akarnak. Ezen példa szerint használ
ták a jó és könnyű szerrel élesíthető „pollárt" beretvákat a borbély iparosok is. Le kaszabolták nemcsak a
kés előtt álló szakállakat, bajúszt, hanem még a fejnek
a koronáját, díszét, a hajat is. Minden észszerüség nél
kül vágták maguk alatt a fát. Nem gondoltak arra, hogy
azáltal, ha ledarabolják tövig azt a szükséges hivatást
betöltő hajzatot, hogy akkor már nem kell szakember,
ügyeskezű kézmű iparos. Ismétlem, meggondolatlan bar
bárság kellett ehhez, hogy embertársukat megfosztották
a fej koronájától, a hajzattól, amelyet az Isten azért te
remtett, hogy annak a viszontagságos időkben védelmet
nyújtsanak.
A fodrász iparosokat talán azért is veri az Isten.
Azért kell nekik „látomtól-vakulásig" a kenyér kereseti
szerszámjuk mellett állni még akkor is, amikor a hete
dik napon, a vasárnapon az ünnep örömét kellene a
családjaikkal megosztani. A borbély iparosoknak az Is
tentől megadott hajzatot az emberi jogok szerint csak
ápolni, formázni és nem lecsonkítani lett volna szabad.
Amikor pedig ma a borbélyoknak, akik elkövették az
iparukhoz szükséges anyagoknak a lerombolását, — bűn
bánóan kellene szánni és bánni a bűneiket, ehelyett
ugyanakkor egyesek felcsapnak „farizeus" vezérnek és
elmennek az ország legnagyobb vidéki városába össze
hívott kongresszuson hirdetni a szent igéket és nagy
hangon kijelenteni azt, hogy „erkölcsbe" ütközik az,
ha például egy leány borotvál !
Szegény borbély iparosnék, kik nemes munkát foly
tattak és borotváltak, helyettesítették a háborút viselő
férjeiket, vájjon gondoltak-e arra, hogy már az ,1936-ik
évben „erkölcstelenségnek" nyilvánítja és minősíti a
fodrászok egyik vezére azt, ha a nő férfit borotvál. Az
ilyen „farizeusok" megmételyező szavainak gyümölcse
lett még az is, hogy az 1936-ik év december havának
elején a vándor tanfolyamra jelentkező ifjúság a nagy
gyűlésen leszavazta az oktatójuknak azon tanrendjét,
tantervezetét, amelynek keretében az úri fodrászat mo
dernizálását, úri hajak hullámosítását, oldal szakállak és
bajúszok viselésének érdekében finom és emberhez illő
fazonokat kívánt oktatni.
Az ifjúság mind hölgyfodrász akar lenni, de csak
olyan, amilyenből van elég sok és pedig azon típusúak,
kik csak a nők feje tetejét akarják ondolálni, anélkül,
hogy az alap ismereteivel, a fazonok elkészítésének meg
kívánt szabályaival tisztában lennének.

programmja 1937. január 10-én délután 4 órakor
a Budai Vigadó összes helyiségeiben.
I. szám.
Országos verseny. Csak hazai versenyzők részére. Marcell
vasondolálás. Idő 45 perc, Hátul nyakba 2 cm. felvágva. Készí
tendő nappali frizura. Rollni nélkül, lökni megengedve. Résztvehetnek mindazon hölgyfodrász segédek és mesterek, akik úgy a
nemzetközi, valamint országos versenyeken I. és II. helyet nem
foglalták el, vagyis azok, akik I., II. dijat nyertek nem vehetnek
részt.
D ijak : I. dij 25 P., oklevél, II. d í j : 15 P., oklevél, III. dij
10 P., oklevél.
Pontozás maximum 15 pont, munka 5 pont. összbenyomás
5 pont. Technika 5 pont.
II. szám.
Nemzetközi verseny. Vizhullám estélyi fiizura modern vo
nalakkal. Teljesen kiszárított állapotban hozandó a frizura a ver
seny színhelyére. Felfésülés a színhelyen. Felfésülési idő 30 perc.
Nyakban a haj hátul 2 cm. felvágva, vizhullám versenyre csak
dauerolt haj van megengedve, természetes sima haj kizárva, feslett-dauerolt haj megengedve. Rollni kizárva, lökni megengedve.
Pótrész kizárva. Minden hajdisz, csak hajból készült, megengedve.
Revűdisz kizárva.
Pontozás. Maximum 15 pont, munka 5 pont, összbenyomás
5 pont. Technika 5 pont.
Dijak : I. dij 100 P., oklevél. II. dij 60 P., oklevél. III. dij
40 P., oklevél. IV-V. dij oklevél.
III. szám.
Nemzetközi verseny. Vas ondolálás estélyi frizura. Elkészí
tési idő 45 perc. Csak természetes sima hajból, előkészítés tilos.
Hátul nyakba 2 cm. felvágva, pótrész csak hátul. Hajból készült
megengedve, minden más kizárva.
Pontozás. Maximum 15 pont, munka 5 pont, összbenyomás
5 pont, technika 5 pont.
Dijak: 1. dij 100 P., oklevél. II. dij 60 P., oklevél. 111. dij
40 P., oklevél, 1V-V. dij oklevél.
IV. szám.
Nemzetközi verseny. Modern paróka. (P o s tich e). Paróka
csak egy darabból való, csak hajból (lehet festett haj is) meg
engedve. Fehér és zöld színek kizárva, minden természetes szin
megengedve. Felfésülési idő 45 perc.
Pontozás. Maximum 15 pont, munka 5 pont, összbenyomás
5 pont, technika 5 pont.
Dijak : 1. dij arany érem, oklevél. 11. dij ezüst érem, ok
levél. III. dij bronz érem, oklevél. IV-V. dij oklevél. Esetleg tisz
teletdijak.
V. szám.
Csapatverseny. Nemzetközi. A csapatverseny tagjait képe
zik azon versenyzők, akik a Nemzetközi fésülő versenynek vasés vizondolálási számában részt vesznek. A csapatversenyben 5
embernél kevesebb a fenti két versenyszámban részt nem vehet
és helyettük más versenyző egyik és másik versenyszámba nem
be nem állítható, vagyis az I-sö víz, mint a 11-ik vasondolálásban ugyanazon versenyzők vehetnek csak részt.
Á Nemzetközi víz- és vasondolálásban legtöbb pontot el
ért egyesületenként indított versenyzők összpontjának alapján ke
rül ki a győztes csapat.
Dijak : Azon egyesület, melynek csapata I ső és Il-ik he
lyet győztesként foglalja el, kap I. és II. helyen végzett csapat
1-1 oklevelet, mely oklevélen a győztes csapat tagjainak nevei
vannak feltüntetve. Továbbá egy évi időtartamra elnyeri a zala
egerszegi Gáspár Ferenc féle örökös vándordijat (ezüst-serleg
Pokál), melyben a győztes csapat egyesülete tartozik bevésetni
az egyesület nevét, a verseny helyét és idejét. Ezen vándordijat
azon egyesület, mely elnyeri 11 hónap eltelte után köteles sér
tetlen állapotban a Hölgyfodrászsegédek Országos Egyesületének,
Budapest, IX., Ráday u. 5. visszaszármaztatni (küldeni).
Jury bizottsági tagságot csak azon egyesület kaphat, amely
egyesületnek legalább versenyszámonként 5 versenyzője elindul
és csak azon versenyszámban kap jury tagságot, amely számban
egyesülete tagjai részt vesznek.
A Nemzetközi vasondolálás versenyének I-ső helyezettje a
Vágó Viktor féle örökös vándordíjban vésetik be, ezen vándor
díj ki nem adható és el nem vihető, őrzi a Hölgyfodrászsegédek
Országos Egyesülete „1931", Budapesten.
Az összes versenyszámokban mindenféle változtatási jogát
fenntartja magának a főrendezőség. Kivételt képeznek a Nemzet
közi vas- és vfzondoláló versenyszámok pénzbeli dijai, amelyek /
változatlanok.
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társa képviselte, aki a vacsorán nagyobb beszédben
méltatta Dienes Lajos kartársunk értékes közéleti mun
kásságát, melyet nemcsak szaktársainak, hanem a más
társadalmi osztályok részére is elég szép eredménnyel
végzett el. Az ünnepi vacsora résztvevői a késő éjjeli
órákig a legjobb hangulatban maradt együtt. A jubiláns
nak mi is gratulálunk I
A m is k o lc i ú r i- és h ö lg y fo d rá s z o k kultúr cso
portja megalakult. Elnök: Petró Géza; alelnök : Szalontay János; pénztárnok: Molnár József; jegyző Bukó
Béla lett. A kultúrcsoport élénk tevékenységet fejt ki
Aáiskolcon a sport életében is, amennyiben külön futtbal
és külön sakk csoportja van, amelyek állandóan mér
kőznek a többi társad 11mi egyesületek csoportjaival.
N agy ö rö m e t szerzett a miskolci karlársaknak a
kiskunhalasi Szombathy József zeneszerző kartársunk.
A kiváló költő-lelkű kartársunk 200 darab szebbnélszebb saját maga zenésílett magyar dal szöveget kül
dött
kiosztás végett a miskolci szakosztálynak. A dal
HÍREK
szövegből nemcsak a miskolciak, hanem a szomszéd
Kellem es k a rá cso n yi ünnep eket és boldog ú j vármegyékben lakó kartársaink is részesültek. Ezen ne
évet k ív á n n a k :
mes lelkű adományért fogadja Szombdhy József kar
A vidéki úri- és hölgyfodrász szaklap szer társunk úgy a miskolci, mint a környékbeli vármegyék
kesztősége, Szeged.
b rbély- és fodrászmestereinek soha el nem múló sze
Lusztig A Imre Flórái hajfestékek és Universál leteiének kifejezését.
Amerikán gépek vezérképviselete, Bpest, Mozsár u. 10.
Gt osz József B u d a p e strő l Miskolcra került kar
Rózsa Zoltán a Vietina gépek képviselete Buda
társunk, aki a néhai Stark Gyula kartársunk úri- és női
pest, Erzsébet körút 17.
G áspár L a jo s bajusz és hajlekötő gyáros Buda üzletét átvette, újból eltávozott körünkből. Üzletét eladta
és visszament Budapestre. Őszintén sajnáljuk távozását,
pest Kertész u ca 33.
G escheit M ih á ly fodrászcikkek kereskedő Buda mert élénk tevékenységet fejtett ki a rövid miskolci tar
tózkodása alatt is a szakosztályunkban.
pest, Erzsébet . körút 27.
Szegedi h íre k . Alighogy a mesterek ré.-zére
Halász Ödön fodrászcikk nagykereskedő Buda
rendezett 6 hetes tanfolyam befejezést nyert, a segédek
pest, Csengeti u. 26.
F o rra i R. és T sa Lorientol Henna képviselet Bu már is megkezdték a minisztérium által engedélyezett
s 72 órára megállapított továbbképző tanfolyamot. Ezen
dapest, Mérleg u. 10.
a tanfolyamon is csak 25 magát tovább képezni óhaj(ó
K o m o l p á riz s i hajfeslékszer képviselet Budapest,
egyént vetlek fel, kik személyenként tandíj fejében 3
Teréz körút 40.
Silber Leó fodrászcikk nagykereskedő Budapest, pengőt fizetnek, míg a felmerülendő költségeket a m inisztérium fedezi. Ezen tanfolyamra épenúgy mint az
Király u. 84.
Stein Imre Innocamin hajfesték képviselete Bu előbbire a minisztéiium szakoktatónak ismét Hiller Já
nos és Dudás Sándor szegedi fodrászmestereket bízta
dapest, Erzsébet köt út 35.
meg. A továbbképző tanfolyam tananyagát az összes
Köves Istvá n fodrászcikk kereskedő Budapest,
hajmunkák ismertetése, vas és vizondolálások, taitós
Mária u. 19.
ondolálás,
hajszőkitések és hajfestések stb. képezi.
Á n g yá n B éla fodrászcikk kereskedő Budapest,
A szegedi fo d rá s z o k összetartási Clubjának
Rákóczi u. 40
W e isz H e n rik fodrászcikk és W. Henry képvi Kugli csapata folyó hó 9-én este tartotta évzáró házi
versenyét az Újvári vendéglőben, ahol minden diját ver
selete Budapest, Őr u. 4.
G ál S á n d o r tartósgépek készítő. Budapest, Rá senyre bocsájtotta és a következő urak nyerték el. Az
]. dijjat, az Újvári úr által adományozott kulacsot Tóth
kóczi utca.
Mihály, a 1L-ikát, a Tóth András úr által adományo
S avoly vegyészeti és illatszer gyár rt. Budapest,
zott serleget Tóth Jézsef, aki végleges birtokosa lelt a
Lövölde-tér 4.
GlUck M ik s a hajháló kereskedő Budapest, Ru- díjnak, miután azt háromszor egymásután nyerte meg.
A 111.-ik dijat — Becsei úr adományát a — borotvát
dolf-tér 6.
Wagner
János, a IV. dijjat majolika kupát, mint Bálint
„L y s o fo rm “ Keleti és Murányi rt. Újpest.
L o ris s a P a jo r fodrászcikk nagykereskedő Buda Sándor úr adományát Balogh Márton, az V.-iket az
egyesület adományát egy adag marhapörköltei Ábrapest, Kertész u. 22.
ham József s végül a VI. dijjat, egy fél liter bort, amit
„ M í r “ vegyészeti vállalat Bpest, Aggteleki utca 4.
az
utolsó helyezetten végzett tartozott fizetni Szabó
„B a e d e r" rt. vegyészeti gyár Budapest.
János nyerte.
Á rp á d -n y o m d a Szeged.
A verseny díjak kiosztása után a tisztújítás kö
K a n itz Ivá n és T sa Budapest, Inecto hajfesté
vetkezett
és az alábbi urak lettek a vezetőség tagjai:
kek képv., Kertész u. 43.
Örökös tiszteletbeli elnök: Dudás Sándor. Elnök: Wag
M is k o lc i h ire k . Ritka szép ünnepség keretében
ner János, elnök: Keller Miklós, jegyző : Bodó Mihály,
tartotta meg a múlt hó 15-én Dienes Lajos volt mis pénztáros: Tóth Andtás, ellenőrök: Tóth József és
kolci, jelenleg újdiósgyőri kartársunk születésének 60, Ábrahám József, csapatkapitányok: Schuszter György
házasságának 35-ik évfordulóját. Az ünnepi vacsora a és Becsey Mihály, helyettesek: Németh Péter és Böhier
Dienes Lajos kartársunk újdiósgyőri házában volt. A János. Szertáros : Balog Márton. Vigalmi bizottsági el
vacsorára érkező vendégeket a házigazda és feleségén nök : Tóth Mihály, rendezők : Becker Antal, Bodó Mi
kívül a kartársunk fia, Dr. Dienes István miskolci ügy hály, Német Péter, Balogh Mátton és Böhier János.
véd és felesége fogadta. A nagyszámú résztvevők között
Ez alkalommal elhatározta a vezetőség még azt is,
sokan voltak az újdiósgyőri társadalom kiválóságai is. hogy az idei „Szilveszteri estét" is a régi szokáshoz
A miskolci kartársakat Kerekes József, lapunk munka híven az egyesületük helyiségében a — felsővárosi ujA modelleken semmiféle festést (sminkelést) szemöldök,
avagy szempi.la, szemhéj, arc, slb. eszközölni nem szabad, to
vábbá semmiféle ismertető jelet használni nem szabad. A verT
senyzők a versenyen fehér köppenyben megjelenni kötelesek. Á
verseny színhelyén a versenyzők a mcdelljetkkel a versenyszámok
megkezdése elölt egy órával pontosan megjelenni kötelesek a ver:
senyt indító bizottságnál.
Mivel a versenyek pontosan kezdődnek, feltétlen pontos
megjelenést kérünk, ellenkező esetben a versenyző disqualifikáltatik és a versenyből kizáratik.
Benevezési dijak: Egy versenyszámba 8 P, kettőbe 12 P,
háromba 15 P. A versenyző és a modellje a benevezésnél meg
kapja a közreműködő jegyeket, melyek a benevezési díjban benn
foglaltatnak.
A versenyző köteles a verseny befejeztével azonnal össze
rakni munkaszerszámait, mert semmiféle szerszámért, avagy az
ebből származó kárért semmiféle felelősséget nem válla! a ren
dezőség.
Külföldi és vidéki versenyzők benevezhetik versenyzőiket
a verseny színhelyén is a versenyek megkezdése előtt déli 12
óráig, inig a budapestiek nevezési határideje 7-én este 9 óráig
az egyesület helyiségében.

Á R P Á D " nyomda nyomása.

Nyom dáért fe'elős : Szittner János
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ASPASIA szemöldök és bajuszfesték
1 P erc a la t t s ö té t b a rn a szín t a d .

ván-féle vendéglőben malac sorsolással tartja meg. A
malac főnyereményen kívül nyeremény tárgyak lesznek:
tartós ondolálás, cukor, liszt stb. Szívesen várunk és
látunk mindenkit. A vezetőség nevében: Tóth András
fodrászmesfer
Miniszteri kiküldött látogatása a szegedi fod
rászok tanfolyamán, Folyó hó 3-án este dr. Müller
Pál miniszteri osztály tanácsos úr személyesen nézte
végig a tanfolyamon az oktatást, ahol részletesen ér
deklődött mindenről, a látottak felett tetszését nyilvání
totta és megígérte, hogy a még hiányzó felszerelést
be fogja szereztetni. Azonkívül pedig amennyiben ke
resztül tudja vinni, szándékában áll az összes neveze
tesebb történelmi frizurákat filmre elkészíttetni és azo
kat egy vetítő géppel együtt a tanfolyamoknak rendel
kezésére bocsájtani.
A segédi csoport vezető elnöke Bottyán Péter
ugyanez alkalommal a tanfolyam idejének a meghoszszabbítását illetve a heti 4 órának a 3 órára való le
szállítását kérte, mert egyrészt az éjfélig tartó órákat
különösen, a hölgysegédek nem bírják ki és esik nehe
zükre, másrészt a kísérő hozzátartozóknak a majdnem
minden napon az éjfélig való várakozás nagy fáradsá
got von maga után. Ezen kérést is készséggel hono
rálta a legnagyobb megértést tanúsító tanácsos úr.
Milánóból Müller kartársunktól az alábbi sorokat
kaptuk: Szinte érthetetlen a Magyarországon lévő fod
rász iparosok azon vitája, hogy legyen-e általános „Va
sárnapi munkaszünet" vagy sem ? Az ezen téma körül
folyó vitáknak pedig könnyen véget vethetnének, ha
megfigyelnék azon városokban lévő állapotokat, ahol
teljes vasárnapi munkaszünet van, nemkülönben ennek
folyamányát és következményét az „önborotválkozók"
táborát és a táskázó borbélyoknak ipar romboló mun
káját. Az ezen megfigyelésekből leszürődő kép tisztán
és világosan mutatja majd azt, hogy a fodrász iparo
soknak nem lehet akkor az üzleteiket zárvatartani, ami
kor a nagyközönség ünnepel, mert ha valaki a „vasár
napi" napon meg tud sajátkezűleg borotválkozni, úgy
ezt megteheti a hét többi napján is, ami által persze
csak a fodrász iparos lehet a káros. Milánóban is meg
próbálták már egy évi próbaidőre a teljes vasárnapi
munkaszünetet, de a próba idő eltelte után beszüntet
ték a teljes munkaszünetet. Vasárnap d. u. 3 órától
Kedd reggelig állapították meg, ami által sem az „önborolválkozók" tábora, sem a kontárok tömege nem
szaporodik mesterségesen tovább.
Azonkívül nevezett soraiból, még azt a figyelmez
tetést is kiolvashatjuk, hogy a magyar munkások meg
fontolás nélkül ne utazzanak ki Olaszországba azon
reményben ringatódzva, hogy majd ott munkához jut
hatnak, mivel az Abesszíniába való kivándorlások miatt
nagyon megcsappantak az üzleti forgalmak. Na meg
aztán rendelet van arra, hogy idegeneknek munkát vál
lalni, illetve idegeneket alkalmazni tilos. Végül meg
említi még azt is, hogy tény és valóság a két ország
közötti barátság, de ennek a barátságnak a gyakorlati
életben még nincs meg az a megnyilvánulása, mely a
kivándorolt munkásokat munkához juttatná.
A hölgyfodrász segédek országos egyesülete
Budapest, IX , Ráday u. 5.
Egyesületi fésülő bajnoki fésülései befejeződtek,
melyek október 10-től november 27-ig tartottak.
A bajnoki fésülésen szerepeltek vasondolálás mód
nappali és estélyi, víz- nappali és estélyi, modern pa
róka és történelmi frizurák. Részt vettek : Ács Dezső,
Holló Gyula, Schader Ferenc, Varga Ferenc, Wéber
András kartársak.
December 8-án Vértessy István elnök ünnepélyes
keretek között avatta bajnokká ifj. Schader Ferencet, mint
győztest, aki a legjobb fodrász segéd címet is elnyerte.
Majd Varga Ferenc az egyesület első bajnoka akasz
totta nyakába a csodálatos szép ízléssel elkészült baj
noki érmet, melynek viselőjének és büszke bajnokunk
nak ezúton is hálás köszönetét mondunk és sok szép
sikret kívánunk.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK:
K u g le r G yö rg y fodrász segéd úrnak. Csurgó.
A hozzánk intézett és a fodrász iparosoktól írt tanulsá
gos cikkét köszönettel vettük és kérjük arra, hogy ne
veszítse el türelmét, hiszen lesz még jobb világ is, külö
nösen akkor, ha még sok ilyen értelmes és tárgyilagos
fiatal segéd, mint ön, foglalkozik ennek a szép iparnak,
a fodrász iparnak ügyeivel. Nem akarunk itt e helyen
önnek túl feldicsérő sorokat nyújtani, de a gondolko
zása és a fodrász ipar kívánalmairól írt sorai bölcs előre
látással, egy 17 éves fiatal fodrász segédnek olyan tehet
ségét árulja el, amely sok tapasztalt mesternek is a
tekintélyére válna. Folytassa csak tanulmányos munkáit
ambícióval és kitartással abban a reményben, hogy ab
ból nemcsak Önmagának, de az egész fodrász iparnak
is haszna lesz.
Ács Ferenc fodrász m. Székesfehérvár. Központi
laktanya. Érdeklődésére ezúton értesítjük, hogy cikkeit
készséggel vesszük és mindenkor „Figaró" jelige alatt
leközöljük. Azt az egyet kikötjük és a közlésre a jogot
fentartjuk magunknak, hogy csak komoly tartalmúak
legyenek, minden személyeskedést kizárva.
Ki tudja a címét Soltro Gyula 68 éves fodrász
mesternek ? Az tudassa ezt szerkesztőségünkéi. Koldu
sok költője s a költők koldusa nevet használta az utóbbi
időben egy pesti újságban.
Szalay Béla Siófok. Küldjön egy pár rajzmintát,
akkor a kérését annakidején örömmel fogom teljesíteni.

APRÓHIRDETÉSEK.
E rovatban történő hirdetések ára soronkint
25 fillér, mely összeg befizetése pénzben vagy le
vélbélyegek előzetes beküldése mellett teljesíthető.
A szerkesztőséghez intézett bárminemű megke
resésre írásbeli választ csak a válaszbélyeg be
küldése ellenében adunk.
Ha üzletet adni vagy venni akar, hirdessen la
punkban.
Ha venni akar fodrászati felszereléseket, használt
berendezési tárgyakat, keresse fel szerkesztőségünket.
Ha felszerelési tárgyai vannak eladók, bízza meg
ennek eladásával szerkesztőségünket.
Ha üres üvegei vannak, azokat szerkesztőségünk
a következő árakért veszi m eg: 1 literért 20 fillért fél
literért 14 fillért, negyed literért 10 fillért fizet.
Keresek 1937, jaruár hó 1-ére jó megjelenésű
perfekt női és úri fodrász segédet. Fizetés egyezség sze
rint. Esetleg perfekt női fodrász nőt. Ajánlatok Horváth
Sándor úri és női fodrász mesterhez küldendők Kalocsára.
Úri és női fodrász segéd 2 éves gyakorlattal állást
keres. Vidékre is elmenne. Freund Vilmos Algyő. Válsárhelyi u. 22 sz.
Úri és női fodrász üzlet a két körút között felső
város részén elutazás miatt sürgősen eladó. Tudakozódni
lehet Becseinél. Püspök ucca.
Eladók és szerkesztőségünkben megtekinthetők:
Vízmelegítő több 110-es A. E. G. és Főn hajszárító
gépek Simens kétcsövű hajszárító gépek, arc másságé
gép, 3 méteres kárpitozott üzletpad és 3 drb. női fotel
kárpitozva, személyes régi tipusu fodrászati berendezés
2 személyes borbély berendezés forgószékkel együtt.
Szeged Belvárosban úri- és hölgyfodrász üzle
tek 1500, 1200, 800 és 600 pengőért eladók.
Eladó modern, szép 3 személyes hölgyfodrász
berendezés, mely áll 3 metszett tükör, 1 manicür asztal,
1 fogadó nagy asztal, 1 nagy fiókos kassza asztalból,
3 fotel székből, 3 karos székből, 1 állványos ruha- és
esernyőtartó fogasból. A felsorolt berendezés előállítási
ára 300 pengő volt, de jelenleg készpénzfizetés ellené
ben 150 pengőért megkapható. Alkalmi vétel I
Női fodrász üzlet modern felszereléssel, nagy
vendég körrel családi okok miatt sürgősen eladó. Ér
deklődni lehet e lap társszerkesztöjénél Kerekes József
úrnál Miskolc, Széchenyi u.
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S i l b e r Leó

fodrászati cikk nagykereskedő
Budapest, VI., Király-ucca 14. /. em.

Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

Ön az üzletében előforduló szükséges cikkek összességét
megkaphatja.

íí
hajfestékem és hajkereskedésem
K ö z é p e ur ó p úr a kiterjed.
Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. — Hitelképes egyéneknek a legmeszszebbmenö konditiót nyújtom. — Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel, u. m.
tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok, hajszárító-burák, asztali felszerelések, Herkules és Marcell ondoláló
vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, illatszerek, pipere cikkek a
legnagyobb választékban kaphatók.
S z e m é l y e s , v a g y le v é lb e n i m e g r e n d e lé s e k

a

l e g p o n t o s a b b a n e s z k ö z ö lt e tn e k .

Keressen fe l minél előbb!
Ezen szaklap előfizetőinek készpénz vásárlásnál 3 százalék engedmény.

Hölgyfodrász -szalonja

központi hajszá
rítója lesz.

csak úgy lesz modern és versenyképes, ha
Kérj en

á r a j á n l a t o t

D u d ástó l

Szeged

Előnyei a kis hajszárítókkal szemben: 1. Motorja egy óra alatt 3 vattot fogyaszt. 2. Nem pusztul és sok
időt takarít meg. 3. Vendégének a zúgástól — mint eddig — nem fájul meg a feje és ezáltal a forgalma is
emelkedő lesz. 4 csövesnél is már előnyt jelent, tehát akinek módjában áll, szereltesse fel.
...........—
~
Kedvező árak és fizetési feltételek!
~

INNOCAMIN
hajfesték
Egy doboz két teljes haj
festésre elegendő.

Ara P. 2-50
3 divatos vörös és 15 színben

Schiitzer Öttorony borotvaszappan

S A V Ö ~L Y
Óriási rúdborotva szappan

S A V 0 L I N
borotva krém

Vezérképviselet:

S ÍÉ IN IM RE

a m odem

fo d r á s z ü z le t
kelléke.

n é lkü lö zh e te tlen

G y á r tja :

BUDAPEST, VII., Erzsébet-körut 35. I. 5.

Telefon: 1-369-93.
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