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Ha jó és garantáltan tartós ondolálást akar nyújtani, 
AKKOR KEMÉNY-FÉLE TARTÓS GÉPET VEGYEN!
A technikai vívmány csodája, gumi alátétekkel, a villany földelve, ami által teljesen 

veszélytelen, a fejbőrre hideg levegőt ad, nem süti a fejbőrt.

Ha eddig tartós ondolálásával nem 
volt megelégedve, akkor használ
jon Kemény-féle Darling tartós 

ondoláló vizet.

Vizondolálása sokkal szebb, jobb 
és könnyebben elkészíthető lesz, 
ha Kemény-féle világhírű Darling 

vizondoláló fixateurt használ.

Keresse fel rendelésével

KEMÉNY JÓZSEF, BAJA
fodrászkellékeket gyártó specialistát.

L e ra k a to k : Budapesten, S zász Dezső, B érkocs is -u tca , —  Szegeden, Dudás Sándor, T isza  Lajos körút,

Lelkiismeretes, fodrász 
beretválás előtt 
beretváját LYSOFORMMAL fertőtleníti

FIGYELEM S
Ha Budapestre megy, vagy árúra 
szüksége van, okvetlen keresse fel

Halász Ödön
fodrászati cikkek kereskedését

Budapest 
Csengeri u. 26.
Szenzációs újdonságaival, több ezer fajla cikkei
nek felsorakoztatásával és olcsó áraival biztosítja 

a jó kiszolgálást.

TIGER borotva 
TIGER olló
JUWEL hajvágó gép

nélkül nincs

kifogástalan 
kiszolgálás !

Ha jó és biztos munkát, nem különben vendéget akar 
biztosítani, akkor próbálja meg a törvényesen védett

„W. Henry"
dauer vizet (száraz és vizes) olaj scllampont „Vita ()il“- 
liajpakoláshoz. Vizondoláló fixateur. — Levélben! érdek
lődőknek mintákat készséggel küldök. — Egyben az összes 

„ DAUE R "  gépek közvetítésével foglalkozom. 
Magyarország vezérképviselete:

WEISZ HENRIK, kereskedelmi utazó 
Budapest, Vili. Erzsébet krt 24. II. cin. ll/a.
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A szegedi fodrász szakosztály 50 éves jubileuma alkalmából
felvett modellek fényképsorozata az őskortól a mai divatig
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A szegedi fodrász iparosok bölcsességtől áthatott gondolkodása 
és cselekedetei példaképen állnak az országban

Tanulnak, tanítanak és igazi munkatársi szeretettel állnak 
mesterek és segédek úgy a munka asztalnál, mint az ünne

pélyükre felállított emelvényen
A szegedi fodrász iparosok 1924. év óta folytatóit 

közérdekű tevékenykedésük eredményének hatása bizto
sította sikeres vállalkozásukat, mely oly magas szín
vonalú volt, hogy bámulatba ejtette az ünnepség lefo
lyását végig szemlélőket.

Az ünnepélyen résztvevő fodrászokon nem lehetett 
észie venni a nehéz hétköznapok fáradalmait.

Az ünnepélyre összesereglett szereplők és vendé
gek úgy fesiettek, mint egy jól ápolt virágos kert, mely
ben a virágok szirmai csak arra várnak, hogy a virágot 
szerető emberek keblükre öleljék. A mai kor követelmé
nyeinek megfelelően öltözött urak és hölgyek az 1937. 
évi farsangi mulatságok közölt kiemelkedő esemény volt.

Ezen ünnepélyen megjelentek demonstratív felvo
nulása kettős valóságot bizonyított be: először azt, hogy 
a fodrász iparnak hivatása van, másodszor, hogy a 
divatos ruhákhoz harmonizáló hajviselet, az egyéniséghez 
és a ruhákhoz jól megválasztott, illetve elkészített frizu
rák egészítik ki teljessé a divatos öltözetet.

Az 1937. január 24-én este 7 órai kezdettel meg
tartott ünnepélynek színhelye az ipartestületi székház 
márványterme volt, melyben — a 600 személyt befo
gadó teremben — a jövő menő embereket is számí
tásba véve több mint ezer ember jelent meg.

A meghívó és a műsor a következő volt:
A szegedi úri- és hölgyfodrász szakosztály 50 éves 

fennállásának 1885—1935. jubileumát és a Bornemissza 
Géza iparügyi miniszter úr őnagyméllósága által enge- 
delyézett és anyagilag támogatott 3-ik vándor szaktan- 
folyam befejezésének megünneplése a segédi karral 
együtt és a nemzeti munkaközpont támogatása melleit 
az alanti műsorral lett megrendezve. Az ünnepélyre meg
hivattak az összes vidéki fodrász iparosok is.

Műsor :
1. Este 7 órától 8-ig a tanfolyam hallgatói által 

készített frizurák bemutatása.
2. Az ősembertől kezdve a századok nevezetes tör

ténelmi frizura divatjainak bemutatása.
3. pont a szakosztály megalakulásának idején volt 

divatot, valamint az 1927. forradalmi idők kinövését, az 
etonra lerövidített hajviseletet szemléltette.

4. pont a jelen, valamint a jövő divatjának bemu
tatása volt.

5. pont az összes modellek lefényképezése és a 
modelleknek a megjeleni vendégek között való felvonu
lása volt.

6. A szakosztály 50 éves jubileumi ünnepségének 
megnyitása és a budapesti fodrász iparteslület által ki
adott az 50 éves jubileumi könyvben megörökített sze
gedi fodrászok történetének felolvasással történt is
mertetése.

Az ünnepély rendezői a következő urak voltak:
Róth Aurél vigalmi elnök, Dudás Sándor főrendező, Hiller 

János műszaki rendező, Bo tyán Peler táncrendező, ifj. Gothcliall 
János pénztáros, Tliürmgír Imre jegyző, Szántai K. János, Becker 
Jenő ellenőrök, dr. Villányi László, Kiss Lajos, Bölöny Mihály, 
Kovács József, Sik Sándor, Takács B. Antal, Konkoly Ferenc,

Diviki Sándor, Varga János, Domonkos Sándor rendezők, Bálint 
Béla konferansz.

Az ünnepély alkalmával bemutatott frizurák ké
szítői a következő urak és hölgyek voltak :

Waltrich János, Hiller János, Heim Aranka, Kohn Bözsike, 
Kovalik Antal, Wetzl Béla, Pálvölgyl Lajosné, Szabó Manci, Gál 
Bszter, Fodor Mihály, Dudás Sándor, Gábor Vince, Fráler András, 
Kucsera Erzsébet, Hödör Káló, Tóth Erzsébet, Fricska Anna, Tóth 
András, Dobóczky Gizella, B> ttyán Péter, Thüringer Imréné, Por- 
tscheller Rózsi, Miklós üyörgyné, Vilof Ferenc, Bugadcsi Bor
bála, Pálmai Ilona, Varga Ferenc, Varga László.

Az ünnep jelentőségét a következők sorrendben mél
tatták beszédeikkel:

Palkovits Károly a szegedi fodrász szakosztály 
elnöke.

Körmendy Mátyás az ipartestület elnöke, volt felső
házi tag és Szeged szab. kir. város volt országgyűlési 
képviselője.

Vitéz Dr. Schwoy Kálmán nyug. altábornagy, Sze
ged szab. kir. város I. kerületének országgyűlési kép
viselője.

Dr. Röth Dezső tb. tanácsnok, iparhatósági biztos.
Dr. Landesberg Jenő szegedi kereskedelmi és ipar

kamarai titkár.
Varga Ferenc és Varga László segédek Buda

pestről.
Az ünnepélyen megjelent előkelőségek között ott 

láttuk Dr. Cserzy Mihály és Pleskó András Keresk. 
és Iparkamarai titkárokat, Antal Dénes iparos tanonc
iskolái igazgatót, Vörös József ipartestületi alelnököt és 
Csűrik János nemzeti munka központ elnökét.

A vidékről megjelent fodrászok : Kiskundorozsmá- 
ról : Pertlicsek Manó és neje. Orosházáról: Kovács Zol
tán és Halmai Mihály. Hódmezővásárhelyről: Lóczi Mi
hály és neje, Laskai Imre és neje, Molnár László voltak.

A frizura bemutató fésülési szabályai az aluntiak 
voltak :

1. Fésülhetett minden fodrász mester, segéd akár 
helybeli, akár vidéki.

2. Minden fésülni akarónak előre jelentkeznie kel
lett és a mestereknek egy pengő, a segédeknek 50 fillér 
benevezési dijat kellett lefizetni, melynek ellenében a 
modelljük részére egy belépő jegyet kaptak.

3. Minden résztvevő bárhol készíthette el a frizurát 
és azt a formát, amely neki tetszett, csak az volt szigo
rúan kikötve, hogy 7 óráig jelentkeznie kellett a mű
szaki rendezőnél.

4. A bemutatott frizurák nem lettek díjazva, azért, 
mert az egész munkák csak a fodrász ipar egyetemes 
érdekében, a nagyérdemű közönség figyelmének a fel
hívására, reklám célból lettek bemutatva.

5. A bemutatón a fésülő neve, modelljének be
mutatása után be lett mondva, az egyéni cégeknek a 
reklámozása azonban engedélyezve nem lett. Ellenben 
az össz modellekről készl ett képek a szegedi mozikban 
reklámozva lettek az alábbi felírással:
a szegedi fodrászok munkái világvárosi nívón!



VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKLAPJA 3

Ki kell térnünk ugyan e helyen arra, hogy a szín
padi emelvényen 64 női és 10 úri frizura lelt bemu
tatva, de meg kell említenünk azt is, hogy a hozzátar
tozók illetve a vendég hölgyek és urak is mind a leg
modernebbül lettek megfésülve. A bemutató célja az volt, 
hogy a nagyközönségnek bemutassák a fodrász iparnak 
remekeit, hogy ezeken okulva és gyönyörködve kedvet 
kapjon a fodrászok munkái iránt.

Iparkodtak a fésülésen résztvevő fodrász iparosok 
munkáikkal levezetni az ősember rendezetlen hajzatától 
a mai napig illetve divatig a történelmi frizurákat. Ez
zel a célzattal arról akarták és győzték meg a nagykö
zönséget, hogy a fodrász iparosok nagy szerepet töl
tenek be az emberiség által vezetett és fejlődő kultúrában.

Igen leleményesen és sikerrel oldották meg a sze
gedi fodrász iparosok a bemutatóval céljaikat, mivel a 
bemutatóval nemcsak, hogy reklámot csináltak az ipa
ruknak, de az azon előállított munkáikkal nagyobb gya
korlatot is szereztek maguknak.

A divatos munkákra felzaklatolt közönségnek pe
dig azóta nemcsak a divatos frizurák kellenek, hanem 
a jelmezes bálokra tömeges kereslet indult meg a törté
nelmi parókák iránt is, mely körülmény a leleményesés 
élelmes fodrászoknak bizonyos jövedelem fokozást je
lent.

Szeged város fodrász iparosai elöljárók a cselek
véseikben is, ajánlatos lenne az egész ország fodrász

iparosainak is követni ezen jó példát. Egy ilyen kollek
tív reklám illetve munka folytatása hasznára lenne min
den városban élő fodrász iparosnak.

Tanulságként közöljük a szegedi fodrász ipari 
szakosztálynak 50 éves történetét is, amelyből ki
csillan Kossuth Lajos mondásának örök igazsága : hogy 
„Szegednek népe, nemzetem büszkesége."

A szegedi fodrászok a céh korszakában vezető sze
repet töltöttek be a város éleiében, mert a városi elöl
járók és tiszti orvosok nagy részét közülük választották 
meg, de kint az ipari műhelyekben is foglalkoztak töb
ben sebészettel, érvágással, köpülyözéssel és foghúzás
sal. Még ma is vannak olyanok, kik a törvény tilalma 
ellenére is húznak fogat.

A céh megszűnése után, 1885 évben 23 taggal 
alakult meg az első Borbély és Fodrász szakosztály, 
melynek elnöke Magyar István lelt. 1885—1839-ig Azu
tán a következő elnökök vezették göröngyös útjain a bor
bély és fodrász ipari szakosztályt: Idb. Cserzi Mihály 
(1893—1897). Ugyanezen időben jegyzője volt fia, ifj. 
Cserzy Mihály (Homok), a kiváló író; Magyar Imre 
(1897-1904) : Szél Nagy Pál (1904-1905) ifj. Cserzy 
Mihály (Homok) 1905—1907); Bnck János, Geler Mik
lós, Kónya Sándor (1907—1908); Geler Miklós 
(1908—1911); idb. Gotlschall János (1911 —1913), 
Steiner Miklós (1913—1915); RotlFAntal (1915-1918)

Ki kell enie'nüiik még ez alkalommal Rótli 
Antal fodrászmester urat is. 52 éve, hogv önálló 
mester, s megalakuláskor tagja volt a : első fod
rász szakosztálynak. Neki megadatott az az is
teni kegyelem, hogy megérhette a szakosztály 50 
éves jubileumát.

22. Sári István'szakoszICelnök és FÖC igazgató, mestervizsgáz
tató alelnök.

14 Dudás Sándor, Szegedi Fodrászok Összetartás Clubjának elnöke
20. Rumbacli Jakab, szakoszt. ellenőr, országos szövetség szegedi

elnöke, fegyelmi bizottsági tag.
19. Szánlay K. János, szakoszt. női tanonc vizsgáztató elnök.
3. Lenliardt József, szakoszt. választmányi tag, fegyelmi bizott

sági elnök.
24. Tóth András, szakoszt. jegyző, FOC szeriáros.
21. Palkovils Károly, szakoszt. alelnök, kontárbizlos. 
lö. Széler Simon, szakoszt. pénztáros.
2. Bálint Béla, FÖC jegyző, szakoszt. vigalmi rendező, szakoszt. 

választmányi tag.
10. Leidecker Károly, szakoszt. II. jegyző.
5. Becker Jenő, összipartest. elöljárósági tag, úri lanoncvizsgáz-

tató alelnök, szakoszt. pénztári ellenőr.
6. Ifj. Gottschall János, összipartestületi elöljárósági tag, női

tanonevizsg. alelnök, szakosztályi táncrendező.
12. Vilof Ferenc, szakoszt. női lanonevizsgáztató tag.
15. Keller Miklós, szakoszt. elöljárósági tag, vigalmi ellenőr.
11. Steiner Jakab, szakoszt. választmányi tag, úri tanonevizsg. tag. 
9 Fráter András, szakoszt. választói, tag, vigalmi főrendező.
4 Schuszter György, vigalmi pénztáros, sportrendező kapitány.

7. Kispéter József, szakoszt. pénztáros, ellenőr.
17 Bccker Antal, szakoszt. választmányi tag.
18. Pásztor Imre, szaklap tudósító.
23. Drexler László, tanoncisk. tanár, szakbemutalókon könyv és 

kalkuláció előadó.
1. Fülöp Ferenc, 8. Csurgó Ferenc és Pálvölgyi Lajcsiié.

Steiner Miklós (1918-1922); Heim Antal (1922—1925); 
Krier Péter (1925-1930); Steiner Miklós (1930—1931) 
Sári István (1931-től) a jelenlegi elnök és tisztikara 
fényképeit neveikkel együtt itt közö’jük.

A fenti 50 év alatt kiemelkedő személyek voltak : 
Kocsis Benő, kinek első nagy üzlete és szintaázi 

fodrászata volt, melyből tekintélyes föld és házbir'.okot 
szerzett. Később felhagyott mesterségével és 1933-ban 
mint szegény ember halt meg 79 éves korában. A fenti 
Kocsis Benő utóda Róth Antal, a ma is élő 76 éves, 
jó egészségnek és tekintélynek örvendő kartársunk, ki 
fiatal korában az összes európai fővárosokban szerzett 
gazdag tapasztalataival, akkoriban szenzációt keltőén
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rendezte be a főtéren jó hírnevű üzletét. Több elismerő 
oklevele mellett 70 éves korában nagy ünnepség kere
tében a kereskedelmi miniszter, az Iposz, a szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara oklevelekkel, az Ipartestület, 
valamint a szakosztály tagjai ezüst koszorúval tüntette ki.

Gera István, min Kossuth-párti, mindig magyaros 
ruhájával, szónoki képességével, mint városi törvény- 
hatósági tag tűnt ki. Az ipartestületnek már 1885-ben 
elöljárósági tagja volt'

Mátyás Miklós az alföldi nép által közismert ti
pikus sváb egyéniség volt. Mint humoros modorú, jó 
borbélyt, a király által engedélyezett foghúzó mestert 
emlegetik ma is. Ha megírták volna életrajzát, mondá
sait, talán Göre Gáborhoz hosonló elbeszélés lenne belőle.

Cserzy Mihály mint író tűnt ki és „Homok" név 
alatt lett ismeretes. Szegeden született 1865-ben és már 
15 éves korában kezdett írni. Atyja borbély üzletét né
hány évi külföldi és itthoni gyakorlat után átvette, de 
ezen mesterséggel 1922-ben felhagyott. Díszelnöke volt 
a szegedi Ipartestületnek és tagja a Kereskedelmi és 
Iparkamarának, valamint Szeged törvényhatósági bizott
ságának. A szegedi Dugonics Társaság szépirodalmi 
osztályának 1904-től már tagja volt. Mint író, alapos 
ismerője a szegedi magyar léleknek és tökéletes jellem
zője a szín magyar típusok lelki és társadalmi életének. 
Színes ecsettel mintázta meg a tanya világ és a kisem
berek alakjait. „Ékes tollának minden gyöngyszeme — 
mint csillogó szivárvány — ékesíti Szeged s tanyavilága 
egét." Képei hatásosak és realisztikusak. Alakjai ma is 
forróan aktuális típusok, akiket megfigyeléseinek tarka 
lámpásaival érdekesen világított meg. Színes rajzban 
írta meg az alföldi betyár romantikát is.

A szegedi népélet köréből vett hangulatos tárcáival 
mind sűrűbben jelent meg mind a fővárosi, mint az or
szág nagyobb vidéki városainak szépirodalmi és napi
lapjaiban. Hozzávetőleg 1200 novellája és karcolata jelent 
meg. Állandó tárca írója volt a Pesti Hírlapnak, a Pesti 
N iplónak és Az Újságnak. A Világ című napilap foly
tatásokban közölte „Játszik a délibáb" című regényét, 
írásai itthon Szegeden épenúgy, mint országszerte kere
settek voltak. Egyik legolvasottabb és legkiválóbb tárca 
írónk volt. Feltűnés nélkül élt hivatásának, családjának 
és a magyar irodalomnak.

„Ugarimádás" címen Dr. Szalay Józseffel (szegedi 
főkapitány) közösen írott három felvonásos népies szín
müvüket 1915-ben mutatták be a szegedi, később az 
ország más színpadán is. A vidéki Hírlapírók Országos 
Szövetsége 1908. évben a Balatonon kongresszust tar
tott, melynek megírására pályázatot hirdetett Mintegy 
100 oldalas dolgozatával az első díjat nyerte. 1925. de
cemberében halt meg.

*

A fodrászipar a régi időben is kiemelkedő, érté
kes tevékenységet fejtett ki, mert már az 1888. évi ira
tokból kitűnik, hogy Budapesten az első fodrász érte
kezleten résztvettek, melyről csoport képet is csináltattak. 
1897— 1899 ben már előkelő zártkörű bálát rendeztek, 
melyet azóta többször megismételtek.

1901-ben segédelhelyező hivatalt létesítettek. 1902- 
ben 6 fáklyát és fáklyatartót vettek, míg a gyászzászlót 
Piár Ádám adományozta. 1003-ban Szeged 100 vidéki 
város meghívásával országos értekezletet hívott egybe a 
vasárnapi 12 órás zárása ügyében.

1911-ben az aradi kongresszuson résztvettek 3 
kiküldöttel. 1924-ben szaktanfolyamot létesített. 1925- 
ben megalapították az országos borbély és fodrászok 
árúbeszerzési szövetkezetének XV. sz. fiókját, 1927-ben 
a szegedi Fodrász Dalárdát, 1929-ben határozták el a 
legnevezetesebbnek mondható Szent Kozma és Szent 
Demjén vértanúk, védszentek ünneplését. Minden év

szeptember 30-át megközelítő hétfőjén délelőtt 500—600 
ember vallás felekezeti különbség nélkül, a város Foga
dalmi templomában hallgat szent misét. Este pedig 300— 
400 ember műsoros estélyre jön össze, hol a legidősebb 
3—4 mestert tüntetnek ki és ünnepük ajándékokkal és ok
levelekkel. Ez a nap a fodrászoknak a szeretet ünnepe, 
mert ezen a napon testvéri szeretettel vannak együtt. 
Az utóbbi 10 évben a fodrász ipar a szaktudás követel
ményei szerint nagy átalakuláson ment át. A női haj 
divatja sok tanulást és tanítást követelt meg, melynek 
eredménye lelt, hogy úgy a szakmunka, mint a beren
dezkedés világvárosi nívóra emelkedett. Ugyanezen év
ben szervezték meg a futball és kugli csapatokat is. A 
háborúban sok mester és segéd vett részt. A harctéren 
jelentéktelen százaléka esett el ugyan, de a harctéren 
és a fogságban szerzett betegségben itthon haltak meg 
többen. (Dudás Sándor, fodrász.)

*
Amikor abba a szerencsés  

helyzetbe jutottam , hogy mint 
szakosztályi elnök, a szak osz
tály 50 éves jubileum át leve
zethettem , kötelességemnek tar
tom hálás köszönetét mondani a 
szakosztályunk részéről elsősorban 
nagyméltóságú Bornemissza Géza 
iparügyi miniszter úrnak, azonkí
vül a szegedi Kereskedelmi és 
Iparkamara elnökségének és tiszti
karának jóindulatú és gavalléros 

támogatásáért, amellyel lehetővé tették nekünk ezt a 
minden tekintetben értékes szaktanfolyamot megrendez- 
tettni.

Hálás köszönetét kell mondanom vitéz Shvoy Kál
mán dr. nyug. altábornagy, városunk országgyűlési kép
viselőjének, aki nem mulasztja el soha sem megjelené
sével és felszólalásával emelni ünnepélyeink fényét;

Dr. Rőth Dezső tb. tanácsnok úrnak, a polgár- 
mester 'úr képviselőjének;

Dr. Landesberg Jenő, iparkamarai titkár úrnak, az 
Iparkamarai elnök képviselőjének;

Méltóságos Körmendy Mátyás ipartestületi elnök 
és Dr. Gyuris István ipartestületi titkár uraknak ;

Dr. Jugovits István tanácsos úrnak;
Antal Dénes tanonciskolái igazgató úrnak, Csűrik 

János Nemzeti Munkaközpont elnök úrnak és végül 
Dr. Cserzy Mihály és Pleskó András iparkamarai titkár 
uraknak, akik nemcsak a megjelenésükkel, hanem érté
kes felszólalásaikkal feledhetetlenné tették, a mi fodrász 
családi ünnepélyünket.

Hálás köszönetemet tolmácsolom szakosztályunk 
részéről Hiller János és Dudás Sándor szakoktató kar
társaiknak, akik a magukra vállalt munka teljesítményen 
felül a legjobb tudásuk, lelkesedésük legjavát vitték bele 
úgy a tanításba, mint a befejező ünnepély megrendezé
sébe, amelyhez kedves feleségeik is a legőszintébb jó
akarattal, fáradságot nem ismerve járultak hozzá.

Szeretném külön-külön megemlíteni még azok ne
veit is, akiknek a munkája ezen ünnepélyünk megren
dezésénél szintén nélkülözhetetlen volt, de helyszűke 
miatt sajnos, erre mód nem adódik.

Köszönetemet kell mondanom végül a Budapestről 
Ierándult két ifjú kartársunknak — Varga Ferenc és 
Varga László uraknak — is, akik szép munkájukkal, 
lelkesítő beszédjeikkel; a helybeli segédi kar vezetősé- 
ségének pedig mély, komoly és korrekt közreműködés
sel hozzájárultak az ünnepélyünk szép megrendezéséhez.

Köszöntőmet azzal zárom, hogy addig, amíg ilyen 
lelkes gárda tartja kezében szakosztátyunk ügyeinek in
tézését, nem kell attól tartanunk, hogy iparunk vissza
fejlődik. (Palkovits Károly).
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Helyes lenne, ha az 1937. febr. 21-én
megtartandó szegedi ipartestületi vezetőség megválasztása

egyhangúlag történne.

Kedves Iparos Testvéreim! Ember társaim!
Elkövetkezett most ismét azon idő, amikor az 

iparosság vezetőket választ! Mielőtt azonban Iparos 
testvéreim egy költséges választási liarcba bocsá jt-  
koznánk, ajánla tos lesz m indent megfontolva gon
dolkozni és a fenti szimbolikus ra jz  tüzetes m eg
tekintése után annak ér te lm ét megszívlelni és m a
gunkévá tenni és igazi em berhez  méltó Ítéletet 
mondani. Nincs értelme és az iparosságra káros lenne 
egy választási küzdelmet levezetni, miután evvel csak 
m ég jobban szem beállítanánk az iparost az ipa
rossal. Ezzel csak arra tennénk kísérletet, hogy elgán
csolni, félre tolni akarnánk egy olyan embert, mint Kör- 
mendy Mályást, aki az iparosság érdekeiért küzdve az 
ipartestületben töltötte le életének javát és aki, a saját 
házát akkor vesztette el, amikor az iparosok részére 
három házat telekkönyveztetett.

Kikért küzdött és dolgozott Kőrmendy Mátyás, 
amikor ipartestületi elnök, amikor felsőházi tag  
és országgyűlési képviselő lett ? És vájjon kikért 
dolgozik , am ióta nem képviselő ? Csak egy  m eg
állapításunk le h e t: a z  i p a r o s o k é r t !

Tehát igazán nagyon megfontolandó, h ogy sza 
bad-e és lehet-e ellene kiáltani s ellene szavazni 1 ?

Ilyen személye ellen irányuló választással nem Kör- 
mendy Mályást, az iparosság igaz, őszinte, harcos vezérét 
szavaznánk le, hanem az iparosság tekintélyét.

Kedves Iparos társaim ! Elismerem én is, hogy a

vezetőség munkájában voltak és vannak hibák, de azzal 
is tisztában kell lennünk és szem előtt tartani, hogy az 
ember gyarló lény s így az ember átal végzelt munká
ban hibák előfordulhatnak.

A volt és esetleg a jövőben előforduló hibákat úgy 
küszöbölhetjük ki, ha a közönyös, a közérdekért kedvvel 
nem dolgozó és kellő munkát kifejteni nem tudó elől- 
járósági tagokat felcseréljük olyan friss erőkkel, kikről 
megyőződtünk és bizonyságot szereztünk, hogy úgy a 
műhelyeikben, mint a családi életükben példás maga
viseletét tanúsítanak és közügyekért akarnak és tudnak 
is dolgozni. A közmegelégedésre működő vezér szemé
lyét ne támadjuk és ne gáncsoskodjunk, mert bizonyára 
kézzel fogható eredményt fog elérni akkor, ha az említett 
felfrissített erőkből fog állni vezérkara, segítő munka
társai I

Ha ezen elgondolás szerint egyhangúlag választ 
vezetőket az össz iparosság, akkor a békés élet, a bol
dogabb napok nem maradhatnak el.

Kedves Iparos Testvéreim I A fenti sorokat megfon
tolásra az egész országban lévő iparosokhoz is adres- 
száljuk most, amikor minden testület vezetőséget választ, 
hogy a fentiek értelmében járjanak el és vezessék le a 
választásokat.

Az értékeket megbecsülni, az értéknélkülieket pedig 
a békés keretek között a vezetőségből kicserélni szíves
kedjenek. (Dudás fodrász)
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Beszámoló az IV-ik Nemzetközi fésülő versenyéről.
Irta Vérlessy István a II. F. S. O. Egys. elnöke.

1931-1936.
Jubileumi évének díszközgyűléséről.

Arany igazságot őriz az emberiség, születésének pillanatától, 
amikor a küzdve küzdj és blzva-bízzál az életben — jelszóval 
küldik a gyermeket az élet útjára.

Az Egyesület élete is küzdelemmel teli, de annál nagyobb 
bizalommal tekinthet a jövő felé, amikor e jubileumi közgyűlés
nél kezdem beszámolómat.

Január 10-én d. u. pont 10 órakor Vérlessy István elnöki 
csengője megszólalt és ezzel a Dísz-termet zsúfolásig megtöltött 
hazai tokon testületek kiküldöttei, a Budapesti Nőifodrász Ipar- 
lesttilet elnöke Vágó Viktor, alelnöke Silló István, az önképzőkör 
elnöke Gulyás György, a Nőifodrászok Mester egyesülésé örökös 
díszelnöke Rippl József, a jelenlegi ügyvezető elnöke Herczog 
József, a nőifodrász újság főszerkesztője Jónutz József, az Ipar
test. szék elnöke Hufnagel József, a Bp. Úrifodrász Ipar testület 
elnöke Eckert Bálint, alelnöke Hirsch Ferenc, az országos Szö
vetség képviseletében Poitscher Ferenc alelnök és Hajagos Ká
roly, a Szocialista Kisiparos Egyesület nevében Jászi Ferenc ka
marai tag, a Budapesti Iparkamara képviseletében dr. Jeszenszky 
Gyula kamarai titkár, Szegedről Dudás Sándor 9 kartárssal 317 
Szegedi fodrász iparos nevében, Kemény József képviseletében 
Bájáról Szász Dezső, Zalaegerszegről Gáspár Ferenc, a magyar- 
országi fodrász munkások Szakegyesülele elnöke Vérlessy József 
és titkára Ábellá Mihály, a Katolikus Legényegylet fodrász céhe 
elnöke Berkó Gyula, Bérli- bői Hinkelmann Heinz és Geiger Franz 
a Berlini országos Iparos Egyesület képviseletében. Bécsből az 
Internationaler Klub dér Danién Friseur 1928. elnöke Ketrenbeis- 
ser Edward vezetésével az egész egyesü!et vezetősége és 32 tag. 
A Klub dér Danién Friseur Prominenter und Meisler elnöke Ehn 
Vincen8 vezetésével az egész tisztikar és 35 tag. A bécsi Akadé
mia kiküldöttje és sok-sok vidéki város kiküldöttjei, továbbá a 
napi lapok (sajtó) kiküldöttjei, akiket mint meghívott vendégeket 
sorban üdvözli a Jubiláló egyesület nevében Vértessy István elnök.

A Díszközgyűlés Diszelnökévé Marsi Pált, mint volt elnö
köt választja meg a közgyűlés, aki elfoglalja a helyét és német 
nyelven üdvözli a külföldi vendégeket.

Majd Vér'essy István elnök felolvassa a sok külföldi és hazai 
üdvözlő leveleket, az üdvözlések során elsőnek Ripbl József zsó 
lal fel A mai nap egy ünnep, amely megmutatja azt, hogy 5 év nem 
múlt el hiába mert az Egyesület megmutatta azt, hogy a Béke 
a legfőbb biztosítéka a fejlődésnek. Isten áldását kéri a vezetőség 
további működésére.

Dr. Jeszenszky Gyula Iparkamarai titkár.
Látja a nőifodrász. ipar komoly fej'ődését és a munkavál

lalók becsületes munkájában látja ennek a teljeren különálló ipar
ágnak fejlődését, mely ipar nekem is a szivemhez nőtt, sok sze
rencsét a H. F. 5. O. Egys. működésére és Isten áldja a tisztes 
ipart, zárva szavát.

Vágó Viktor Bp. nőifodrász ipartest, elnök.
Üdvözli a Bpesti női fodrász Iparleslület nevében a Jubil- 

láló Egyesületet mely a hazai ipar a szeretet jegyében induljon 
meg ez a nem mindennapi nehéz, munka, melyet a munkaválla
lók végeznek, nem sablonos cselekedet a nő fodrász ipar é'e'é- 
ben, niert igen nehéz feladatot kell megoldani, örülnek a Dísz- 
közgyűlés megtartásának, már csak azért is, mert közösen küz
denek a nőifodrász ipar érd ikeiért, mely munka elvégzésében min
dég segítségére lesz a nőifodrász Iparleslület a Segédek Egye
sületének, a munkásság eddig elvégzett munkáját úgy nemzeti 
mint szakmai szempontból érléke'i a nö'fodrász Ipartestület és ezért 
Vértessy István elnöknek, üeréby Lajos és Taxner István megbe
csülésük jeléül a nőifodrász Ipartestület Elismerő oklevelével tün
tette ki őket. Isten áldását kéri az Egyesület működésére.

Herczog József a női fodrászok Mester Egyesülése ügyve
zető elnöke üdvözli jubiláló H. F. S. O. Egyesület vezetőségé', lát
ja azt, hogy ma nem lehet politikával szakmát irányítani, ez az 
Egyesület, amely ma példaképen áll előttünk, megbecsülést érde
mel, mert munkásságával igen hasznos munkát fejt ki az állam 
részére, előőrsi munkát végez a jövő mesterei részére, hogy meg
felelő becsületes iparosokat neveljen a szakma vezetésére.

Ennek a vezetőségének munkáját kisérje áldás és kéri, 
hogy csak a közös együttműködés adja meg a becsületes ipar 
fejlődését, ezért a nehéz munkákért a nőifodrászok Mester Egye
sülése, megbecsülése jeléül Vérlessy István elnököt és Demény 
Sándort oklevéllel tüntette ki a Nőifodrász Mester Egyesülése Ec- 
kerl Bálint a Budapesti Nőifodrász Ipartestület, mint az Úrifod
rász Ipartestület, ni ni az. Úrifodrászok Országos Szövetség nevé
ben tolmácsolja és üdvözli a H. S. O. Egyesület vezetőségét ezért 
amiért az Ipar egyetemes érdekeiért küzd. Reméli hogy jövőben még 
szorosabbá foeja tudni tenni az együtt működést. Sok szerencsét 
kíván a további munkához.

Dr. Köriyev Zoltán az Egyesület első ügyésze üdvözli az 
Egyesület jubiláló vezetőségét és különösen Vértessy István el
nök érdeme az, hogy a nőifodrász Iparban, a munkásság is meg
tanulta önmagát megbecsülni és felemelkedett arra a nívóra, amely
re egv ilyen intelligens iparnak feltétlen szüksége van. 10 év óta 
látja el a nőifodrász Iparosok ügyeit és szívből örül. hogy ennek 
az Egyesületnek is ő lehetett az első jogi tanácsadója és munka
társa. Gratulál Vértessy István elnöknek ezért a hervadhatatlan 
érdemeiért és sok szerencsét kiván az Egyesületi további műkö
déséért.

Vértessy József a Magyarországi Borbély Hölgyfodrász 
munkások Szakegyesiilete elnöke üdvöli az Egyesület Vezetőségét 
és csodálattal és bámulattal figyelik és állapítják meg azokat az 
eredményeket, amelyeket ezen Egyesület felmutat ilyen rövid idő 
alatt ne felejtsétek el azonban azt, testvéreink, hogv az ünnep 
után ismét hétköznapok jönnek. Szívből kívánjuk nektek, hogv 
még szebb és több sikert tudjatok felmutatni és sok szerencsét 
kívánok működésiekhez.

Gáspár Ferenc Zalaegerszeg, őszinte szívből jövő elérzékc- 
nvült hangon üdvözli az Egyesület jubiláló vezetőségét és meg
állapítja, hogv az a sok fáradság amellyel a vezetőség dolgozik, 
mély tisztelettel és komoly megbecsülést érdemel, mert tényke
désével nemcsak elismerést érdemel, hanem felülmúlva saját ma
gát és kéri a főváros fodrász társadalmát, hogv támogassák ezt 
az Egyesületet munkájában, mert a jövőben ennek az Egyesületnek 
életében nagv feladatokkal kell megküzdenie.

Sokévi munkájáért Vérlessy István elnöknek külön sok sze
rencsét kiván és sok sikert.

Berkó Gvula a Kát. Legényegylet fodrász céhe elnöke, 
üdvözli az egye ületet a H. S O Egyesület támogatásában. Na
gyon szép munkát végezlek Vértessy István barátom és ezért a 
működésért Isten áldia a tisztes ipart

Jászi Ferenc. Bp. Kér. és Iparkamarai tag a Szocialista 
Kisiparosok üdvözletét tolmácsolja és látja, hogy a fejlődésért 
való harc nem volt hiába való, kiizdjetek tovább, sok sikert kívá
nok, munkátokban mi is támogatunk.

Dudás Sándor Szeged, 317 fodrász iparos őszinte üdvözle
tét hozta. Csodálattal látja, hogy miiven megértés és szeretet fo
lyik a testületben és milyen bensőséges az ünnepély. Isten ál
dását kéri az Egyesület vezetőségére.

jónutz József a nőifodrász újság főszerkesztője üdvözli az 
Egyesület jubiláló vezetőségét és örömmel állapítja meg, hogy 
az Egyesület elnöksége felismerte azt a helyzetet, hogy csak poli
tika mentesen lehet céltudatos munkát végezni és eredményt el
érni, bár ennek az egyesületnek alapját ő fektette le 1917.-ben, 
vagvis az első Hölgvfodrászsegédek Klubját' melynek elnöke volt 
és ennek az Egyesületnek a megalapításában igen hathatós mun
kát végzett és tanácsadója volt sok esetben, melvet továbbra is 
szívesen meglesz. Sok szerencsét kiván a további működéshez.

Kafzenheisser Eduárd az Internacionaler Klub dér Damen 
Friseur 1928. elnöke örömmel üdvözli az Egyesület elnökét 
Vértessy Istvánt, akinek érdeme az, hogy már 4 -ik éve minden 
versenyen itt van és örömmel jön ide, mert látja azt a szeretelet 
és szoros bensőséget, ami itt meghonosodott. Az Egyesület 
meghívja Február 14,-ére a bécsi versenyre és ez alkalommal 
a Bécsi Klub I.-ső nöifodrászoknak járó disz-aranv érmével 
tüntette ki Vértessv István elnököt, hervadhatatlan érdemeiért 
a hozzájáró extra díszoklevéllel.

Éhn Vincenz Wien, a Klub dér Damen Friseur promi- 
nenler und Meister elnöke. 5.-ik éve jön minden évben a 
Segédek versenyére és látja azt, hogy Bécs és Budapest kapcso
lata nem volt felesleges, mert a közeljövőben még szorosabb 
fog leni a két nemzet között kapcsolat és ennek eredménye leltet 
a nőifodrász ipar nagy fellendülése. Egyesülete nevében sok 
szeretettel üdvözli a jubileumi közgyűlést és sok szerencsét kiván 
az egyesületnek és meghívja a budapesti kollegákat március 
7.-ére a Bécsi versenyre.

Utána Vértessv István elnök ismerteti az egyesület történetét, 
melyet lapunk következő számában fogunk leközölni helyszűke 
miatt.

A jubileumi közgyűlés után Vérlessy István elnök 55 ala
piló tagnak és az Egyesület éleiében kifejteit érdemdús munkáért 
az. Egyesület jubileumi jelvényével tüntette ki a megjelent jubiláns 
tagokat.

Majd Vértessy István elnök javaslatára a jubileum dísz- 
közgyűlés Vágó Viktort a Budapesti Nőifodrász Ipartestület elnökét 
hervadhatatlan érdemeiért és örök hálája jeléül az Egyesület 
örökös diszelnökévé, míg Hercog Józsefet a Nőifodrászok Mester
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Egyesii ése Ugyveze'ó elnökét, örökös disz- alelnökévé választotta 
meg és erről tanúsító dls/oklevé lel tüntette ki.

Vérlessy lslván elnök előadásának befejezése után bejelenti, 
hogy a berlini kiküldöttek csak a versenyen fogják üdvözlő be
szédüket elmondani, mert a versenyre készülnek.

Majd bejelenti, hogy ünnepi ebéd a Fiume szállóban fog 
megtartatni.

Marsi Pál dlszelnök megköszöni a vendégeknek a meg
jelenést és ezzel bezárja a diszközgyülést.

Délután 4 óra a Budai Vigadóban.
Vérlessy István H. S. O. Egys. elnöke megnyitja az árú 

kiállítást. Üdvözli a kiállító cégeket és mindazokat, akik anyagilag 
segítették a Nemzetközi Fésülőverseny megrendezését.

Majd elindítja az I. versenyszámot az országos margelle 
vasondoláló versenyt, melynek eredményét megsemmisített a 
verseny rendező bizottsága minthogy a jury bizottság nem tudott 
eredményt kihozni a silány munkák miatt.

5 órakor elindult a Nemzetközi Fésülőverseny vasondolása, 
melynek eiedménye: I. Ilirschl Oszkár Wien, II Biczó István 
Budapest, III. Heiss Oeorg Wien, IV. Varga Ferenc, V. Didió 
Mathias Wien.

Nemzetközi vizondolálásban: I Bicsó István Budapest,
11. Zubal Olló Wien, III. Heiss Oeorg Wien, IV. Ilirschl Oszkár 
Wien, V. Varga Ferenc Budapest.

Modern paróka verseny győztesei:
I. Knotzinger József Wien. II. Heiss Oeorg Wien, III Didió 

Mathias Wien, IV. bár a Jury bizottság összeszámlálása alapján 
Hinkelmann Heinz B ;rlin, lett kihirdetve, minthogy a verseny után,
12. -én a Jury lapok újra össze lettek adva, meg lett állapítva a 
tévedés hivatalosan, melynél fogva Holló Gyulának 2 ponttal 
többje volt, ennél fogva a IV. hely H >lló Gyulát illeti meg és 
az V. lett Hinkelmann Heinz Berlin.

Csapatverseny : l-sö lett az Internationaler Club dér Danién 
Friseur 1928. csapata, ll-ik lett a Budapesti Nöifodrászok Mes’er 
Egyesülése csapata. A nemzetközi fésülőverseny tanulságait a 
fodrász szaklap legközelebbi számában fogjuk beszámolni.

Hálásan köszönjük a felülfizetéseket és adományokat mind 
azon kartársaknak, akik megérlelték a verseny jelentőségét és 
ezen adományokkal segítették a Nőifodrász ipar fejlődését.

Találtatott egy drb. ondoláló vas a versenyen. A jogos 
tulajdonosa átveheti az Egyesületünkben, Káday utca 5, hivatalos 
órák alatt. Hölgvvendégek neveit a legközelebbi szaklapban fog
juk közölni.

A helyes hajápolás jelentősége a 
fodrász iparban !

A h a j f e s t é s r ő l !
(11. közlemény.)

A hajfestést ismertető alábbi soraimban a „Pabor“ 
amerikai hajfestékkel való eljárást ismertetem. Azonban 
mielőtt erre rátérnék, megjegyzem azt, hogy a „Pabor“ 
hajfesték is ugyanazon anyagokat tartalmazza és ugyan
azon eljárást igényli, mint pl. a Flórái Refeet, Innocá- 
min, Inecto, Komol hajfestékek, azzal a különbséggel, 
hogy a Pabor forgalomba hozója Silber Leó úr volt 
olyan belátó, hogy a szaklap olvasói részére — a szak
lapnak is — támogatást nyújtva, olyan kedvező csoma
golási adagokat bocsájtott ki, amellyel a fodrászok ver
senyképesek tudnak lenni úgy árban, mint minőségben 
a drogériák által terjesztett, illetve magányosan végző 
hajfestékekkel és hajfestőkkel szemben. Miért ? Azért, 
mert a jobb festékeket 3.50—4 P-ős árban árusítják a 
magánosok részére. Tehát, ha a fodrász felhívja a 
figyelmét a vendégének arra, hogy felesleges munkát 
végez az ün-pemecselés által, mivel én azért a 4—5—6 
pengőért szakszerűen elvégzem a festést, akkor is tisz-j 
tességes polgári haszonhoz jutva, jövedelme fokozódni j  
fog. Egész biztos, hogy ilyen ajánlataink nem fognakj 
eredmény nélkül maradni, s a magánfestök visszafog-? 
nak térni ezen munkák elkészíttetése végett ismét a 
fodrász szalonokba. Természetesen arra ügyelnünk kell, 
hogy nagyobb és speciális munkálatokért, — melyeket 
elkészíteni a vendég nem képes — a 8 - 1 0 —12 pengős 
árat kérjük meg.

A „Pabor“ minden egyes dobozában, bár hasz
nálati utasítás is van mellékelve, de azért fontosnak 
tartom röviden mégis az elkészítését ismertetni! Min
den egyes dobozban egy üveg festék és 1 fiola van, 
mely hydrogén hyperoxid pastillát tartalmaz. Már most 
előveszünk egy porcellán vagy zománcozott kis tálat, 
melybe beletesszük a pasztillát, a festéket tartalmazó 
üvegecske fenekével porrá nyomkodjuk és az üvegecs- 
kében lévő festéket ráöntjük, majd gyors ütemben az 
üvegecskét vízzel megtöltjük, ezáltal azt kiöblítjük, a 
vizet szintén a pasztillához öntjük. Az így elkészített 
keveréket azután egy előre elkészített vékony pálcikára 
kötött hüvelyk-ujj vastagságú vatta tamponnal össze
keverjük s a keverék teljes feloldódása után a kívánt 
helyre felkenjük.

A hajfestési műveletnél mi a legelső fontos teen
dőnk ? Először az eredeti hajszín megállapítása és a 
festetni akaró hölgy azon óhajának a megtudása, hogy 
milyen színűre kívánja a haját festetni ? Milyen eljárás
sal kell az eredeti hajszínt megállapítani ? A hajszín 
skálával. A hajfesték terjesztőtől okvetlenül veszünk egy 
hajszín skálát, melynek ára 1 P. 50 fillér, bár 10 da
rab festék vételnél díjmentesen is lehet igényelni.

A színskála színei egyezik a hajfestékek színeivel. 
Megjegyezzük, hogy a hajfestékek 50 százalékos ősz 
hajakra vannak beállítva! Á szín skálát a hölgy hajá
hoz hasonlítva, megállapítjuk a színt. Pl. No. 3 sötét
barna (Chatain fonce.) Ez a megállapítás azonban még 
nem elégséges, ehhez még a következők ismerete is 
szükséges: vájjon a haj

a) vékony szálú-e ;
b) középvastag szálú-e;
c) igen dúrva vastag szálú-e ?

Ha ezt a feladatot is megoldottuk, tisztában lettünk 
ezek ismeretével, akkor még azt állapítjuk meg, hogy 
az (a, b, c) megállapításainknál a haj 25, 50, 75 vagy 
100 százalékban ősz-e? Ha ez is megtörtént, s a meg
állapításunk jó és helyes, akkor a No. 3-as, a) pont 
szerinti vékony szálú és 25 százalékban ősz hajnál 
1—2 színárnyalattal világosabbat No. 4 vagy No. 5-ös 
színt használunk, hogy a kívánt színt elnyerjük. Ha a 
b) alatti közép vastagságú és 50 százalékos ősz hajjal 
állunk szemben, akkor a No. 3 vagy No. 4-es festéket 
veszünk és végre, ha a c) alatti durva szálú és 75 vagy 
100 százalékos ősz hajjal van dolgunk, akkor meg a 
No. 2-est vagy No. 3-ast használjuk.

Festés előtt az előzetes hajmosás csak azon eset
ben szükséges, ha a haj rendkívül korpás vagy zsíros. 
Viszont a hajnak a festését legcélszerűbb a nyaktól 
kezdve hátulról kezdeni, mivel ezen részeket mindig 
nehezebben fogja a festék. A festéket a vatta tampon
nal olyan mennyiséggel kenjük fel, hogy a haj körül az 
ki ne folyjék, le ne csepegjen a nyakba terített vattára, 
mert ezek a cseppek nemcsak hogy a ruhát veszélyez
tetik, hanem előidézhetik azt az esetet, hogy a festék
adag nem lesz elég a hajnak a kellő befestésére.

A hajat 10—12 milliméter távolságokra választjuk 
szét és az esetben ha csak „tő" festésről van szó, 
akkor csak a tövet, ha pedig az egész haj átfestéséről 
van szó, akkor ezen szétválasztott távolságban az egész 

: haj hosszúságát kenjük be. Amikor ezen eljárással el
őkészültünk, úgy újból átvizsgáljuk a haj-tincseket és ha 
5 látunk olyan helyeket, melyeket még a festék nem ita- 
v tott át, azon helyeket ismét átkenjük.

10—15—20 perc múlva, amikor megtörültük a 
hajat és azt látjuk, hogy a festék kellően befogta, folyé
kony olaj schampoonba mártott vattával a nyak és 
homlok részekről a festéket gyenge dörzsölés által el
távolítjuk és megkezdjük a fej mosását, lehetőleg olaj-
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schampoonnal, mert szabad-lúgot tartalmazó por vagy 
liaziszappanok a festék színben elváltozást idézhetnek 
eló A hajmosás elvégeztével, ha azt tapasztaljuk, hogy 
a bőr egyes helyein még festék látszik, azt olaj vagy 
más zsiradékkal eltávolítjuk, a fejbőrt pedig — míg 
vizes — a hajat apró választékokra széthúzva bekenjük 
Lysotorm, Baby vagy arckrémmel; korpa ellen legjobb 
3 i f , °  n?s crém.“ Mindezen műveletek elvégzése után 
a fejbőr visszanyeri rugalmasságát és nem repedezik 
tel, miáltal nem lesz korpás a fejbőr.

A jövő számunkban a borítólap hátán látható és 
az eredeti színskála után nyomott táblázatban következő 
(Uendre matt) hamvas szőke színek festését fogom is
mertetni melyet követni fognak azután a többi sziliek 
ismertetés0 is. Azonkívül ismertetni fogom végül az elő- 
forduló festéshibák kijavítását is.

Dudás.
Szakcikkeim külön engedélyem nélkül utánnyomása tilos 1

A fodrász ipart űzőknek tudni 
kell azt, hogy mi a veszélyes ?

Az utóbbi 10 év egy új korszakot nyitott a fod
rász iparban, amennyiben különösen az utóbbi időben 
teljesen elgépesített iparrá vált, amelynek élőlényen tör- 
* nő használata igen sok esetben lett már a legborzasz
tóbb veszélynek az előidézője. Éppenezért a legnagyobb 
óvatossággal kell felruházva és tájékozódva^ lennünk 
az előfordulható veszélyes esetekről, melyeket alább so
rolunk fel.

1. A spiritusz lámpába utána önteni mindaddig 
nem szabad, amíg a bélen égő parázs látszik, mert ez 
esetben a spiritusz lángot nyer és felrobban-

2. A vízondolálásnál a fejet celluloise fésűkkel
telerakni és kályhához vagy égő spiritusz lámpához 
ülni nem szabad, mert tüzet foghat a fésű és lángba 
borul a fej. s

3. Ugyanez áll be akkor is, ha a 2. pontban fog
laltak szerint a hajszárító motorból a szénkefe kifogy • 
a motor ugyanis le áll, a fűtőtest tovább működik, ami 
által a búra annyira átmelegszik, hogy a szikrát átviszi 
a fésűkre, melyek ennek következtében meggyulladnak.

Előállhat ez az eset a központi szárítóknál is, ha 
a motort előbb állítjuk le, mielőtt a fűtőtestet kikap
csolnánk.

4. A tartós ondoló gépeknél sem szabad cellu
loise fésűket használni.

5. A tartós ondolálásnál még ügyelni kell arra is, 
hogy a gőz, vagy az alátét fém vége a fejbőrt meg ne 
süsse, mert ettől a fejbőr felhólyagzik, ami igen nagy 
fájdalommal jár és a gyógyítása nehézkes.

6. Tilos a tűzveszélyes fejmosó petrolok haszná
lata égő kályhánál illetve égő spiritusz lámpa mellett.

7. Hajfestéseknél nem a hajfesték a veszélyes, ha
nem annak a bőrről való eltávolítása. Ugyanis, ha erő
sen és nem kellő anyagokkal dörzsöljük le ezeket a 
befogott bőr részeket, a bőrt gyulladásba hozzuk és a 
fej megdagad.

A jelen sorokban feltárt kérdésekkel részletesen 
még a jövő számainkban kívánunk foglalkozni, nemkü
lönben a helyes védelemről és kezelésekről előadás so
rozatot tartani.

Ö nérzetes fo d rász  szak lap já t e lő fize 
tés eszközlésével p árto lja  és tám ogatja  
s h irdetéseit egyedül abban  teszi közzé.

Mit kell tenni a szakosztályoknak?
Már többször foglalkoztam e lap hasábjain, hogy 

meg kell alakítani mindenütt a szakosztályokat; most 
rátérek a megalakult szakosztályok kötelességeinek vá
zolására.

Elsősorban a szakosztály vezetőségét kell jól ki
választani. Mindenütt az arra legalkalmasabbakat kell 
az élre állítani, akik a szakosztályok vezetésénél kellő 
tudással és idővel rendelkeznek.

A megalakult szakosztály vezetőségének azután 
többször kell taggyűlést összehívni és azokon az ösz- 
szes tagok lelkére kötni azt a kötelességet először a 
szakmájával szemben, másodszor a kartársaival szem
ben, hogy „egy az összesért és az összes az egyért!“ 
Ha ezt kellően alátámasztva megértették, akkor tárgyi
lagos általános hozzászólások után egy olyan „platfor
mot" kell megteremteni, amelyen a jövőben a szakosz
tályokba tömörített kartársaknak haladnia kell. A szak
osztályokba való tömörülés kettős célt szolgál. Élőször 
megteremti a kartársak között az összetartást, másod
szor a szakosztályokban való viták kitermelik a jövő
nek azokat a kartársakat, akik majd a vezetésre alkal
masak lesznek. Szóval a szakosztályokban nevelő mun
kát kell kifejteni, ott kell belenevelni a kartársakba az 
adott szó szentségét. Meg kell értetni a kartársakkal, 
hogy mindenki csak annyi értékkel bír, mint amilyen 
tudást és akaraterőt tud belevinni azon cselekedeteibe, 
amit a közért a szakosztályon keresztül elsősorban ma
gáért, másodsorban többi kartársaiért, továbbá a csa
ládjainak tagjaiért és a jövő boldogulásáért kifejt.

A megalakult szakosztályokban kell egy külön ve
zetéssel bíró és működő kultúr és vigalmi bizottságot 
is alakítani, mely a jövőben hivatva lesz először a szak
tudást továbbfejleszteni, másodsorban a vigalmi össze
jövetelek rendezésével közelebb hozni a kartársakat egy
máshoz, hogy ezáltal is intenzívebbé tétessék az össze- 
tartozandóság tudata. Ezzel a ténnyel is csak azt szol
gálják a kartársak, hogy utat mutatnak a jövő fiatalabb 
generációnak arra a szent kötelességre, hogy az össze
tartásban rejlik az erő és az összetartott, a gyakran 
együttlévő és együttérző fodrászipari társadalom meg
értette a korát, amelyben él és ezen megértő köteles
ségeket megtartva igyekszik elég gyakran a családias 
összejövetelek rendezésével is a kartársakat közelebb 
hozni egymáshoz, hogy ezáltal megvalósíthassuk a ré
gen óhajtott vágyunkat, az „egy szívvel egy lélekben" 
dolgozó öntudatos magyar borbély és fodrász ipari tár
sadalom nyugodt és derűs fejjel dolgozó táborát.

Ezen gondolatoknak kell utat törni az újjáalakult 
szakosztályok vezetőinek felfogásában ! Ezen gondola
toknak kell győzedelmeskedni az újjá alakult szakosz
tályok összes tagjainál I Ha ez meg lesz, ha ezt által 
érzi és magáévá teszi minden a szakmáját szerető kar- * 
társam, akkor nem féltem osztályomat és fajtámat, ak
kor meg fog valósulni régi vágyunk: a magyar bor
bély és fodrász ipar jobb jövője, boldogulása és virág
zása. Kerekes József.

K O M O L
hajfesték világm árka!
Kizárólag fodrászok részére „Ipari"  
csomagolást is hozunk forgalomba és 
ennek ára — 3 adag festék tehát

P. 1 33 ba kerül, ha ipari csomagolást használ.
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Felhívás a vidéki Szakosztályokhoz!
Kedves Kartársaink!

A vidéki szakosztályhoz küldött felhívásunk úgy
látszik, hogy mindezideig nem talált kellő megértésre. 
Ezt abból következtetjük, mert felhívásunkra nem sok 
szakosztálytól kaptunk kielégítő feleletet. A szakosztályok 
újjászervezésének az új ipartöivény szerint minden évben 
az újévtől — február hó végéig terjedő időben meg 
kell, hogy történjék. Reméljük tehát, hogy ezen ujjú 
alakult szakosztályok vezetői teljes mértékben átérzik 
felhívásunkat és minden igyekezetükkel elősegítik törek
véseinket, amely egyelőre nem más, mint a vidéki borbély 
és fodiász kartársainknak lapunkon keresztül egy hatal
mas, egységes táborba való tömörítése.

Ha ez megtörténik, mert ennek meg kell, hogy 
történjék, akkor következik az o r s z á g o s  szövetség
ben való tömörülés, amely kell, hogy magába foglalja 
az ország különböző helyein élő, több, mint ?000 kar
társunkat. Hogy mit fog jelenteni ez az összefogás, hogy 
milyen súllyal tudunk majd fellépni követeléseink meg
valósulása érdekében, azt csak akkor látják majd meg 
kartársaink, amikor a jobb gazdasági helyzetünknek 
megteremtése máról-holnapra minden eddigi akadályok 
leküzdésével könnyű szerrel az ölünkbe fog hullani. De 
ennek egy feltétele van, megérteni a múlt havi szaklap 
számunkban és körlevélben közrebocsájtott felhívásunkat 
és annak értelme szerint eljárni, nemkülönben szaklapunk
nak olvasói és útmutatásainknak százszázalékban köve
tőinek lenni. Nem nehéz ezt megtenni, csak akarat kell 
hozzá, erős akarat, mely legyőz minden akadályt. Azon
kívül némi kis áldozat hozatal, hiszen enélkül nem tör
tént, de nem is történhetik meg semmi sem eredmény
nyel. Mint ésszel és ezáltal gondolkodással rendelkező 
lényeket vezérelni kell továbbá annak a tudata is, hogy 
mint szakiparosoknak, valahová tartoznunk is kell I Ez 
a t irtozandóság az egy táborba való tömörüléssel élhető 
csak el ; éppenezérl felkérjük az egész ország borbély 
és fodrász kartársainkat arra, hogy szakosztályokba tömö
rülve a legkisebb helyiségben is szervezkedjenek és fel
hívásunk értelme szerint cselekedjenek, hogy a szebb 
és jobb jövőnk megteremtése érdekében kifejtendő küz
delmünkben tudhassuk, hogy kikre és milyen áldozatot 
hozni tudó kartársunkra számíthatunk I

Kerekes József Miskolc.
Palkovils Károly Szeged.
Dudás Sándor Szeged.

Nyílt levél
Nagyméltóságü Bornemissza Géza iparügyi 

miniszter Úrhoz!
Kegyelmes Uram ! Tiltakoznom kell az ellen, amit 

az utóbbi időben az Illatszer és Droguéria üzlet tulaj
donosok a borbély és fodrász szakiparosok ellen elkö
vetnek ! nemcsak Budapesten, hanem a vidék nagyobb 
városaiban is. Pl. itt Miskolcon a Széchenyi uccában 
Szűcs József illatszertár tulajdonos üzletében manikűr 
és arcápolást folytat. Nagy betűkkel kirakataiban reklá- 
mirozza, hogy 30 fillér a manikűr I Hogy ezzel milyen 
nagy kárt okoz a szakipart folytató kartársainak, azt ki 
sem mondhatom. Valósággal az egész város közönsége 
oda tódul, hogy olcsó árban manikűrözhessen, miután 
a fodrász üzletben 40 és 50 fillér a manikürözés d í
jazása.

Kegyelmes Uram ! Tiltakozunk ez ellen, mert ez 
nagy kárt oko? a szakipart folytató kartársainknak, Bár

köztudomású, hogy a manikűr nem képesített ipar, ha
nem szabadipar, de azért eddig mindig és a legtöbb 
esetben a szakipart folytató borbély és fodrászoknak 
volt egyik kereseti forrása. Igaz, hogy ebből nagyon 
kevés jutott a kiadásaink fedezésére, sok esetben több 
volt a bosszúság, mint a jövedelem, de azért mégis 
elitélendő cselekmény, hogy az illatszertár tulajdonosok 
ebből a kimondott borbély és fodrász szakmához tartozó 
szabadiparból hasznot húzzanak és nekünk borbély és 
fodiász iparosoknak, akik eléggé roskadozunk a nagy 
üzleti kiadásaink következtében, tetemes károkat okoz
zanak. — Éppen az okból ezúton hívom fel az illeté
kesek figyelmét arra a tűrhetetlen állapotra. — Első
sorban az erre legilletékesebbet, a magyar kézmüiparo- 
sok nagy és kiváló jóakaróját, Bornemissza Géza ipar 
és kereskedelemügyi miniszter Úr Őnagyméltóságát, aki 
már az Ipok közgyűlésein több esetben kijelentette, ha 
kívánságaink vannak, forduljunk bizalommal hozzá I az 
iparunk érdekében mindig rendelkezésünkre áll.

Ez a kívánságunk Kegyelmes Uram ! A magyar 
borbély és fodrász társadalom nevében, amelynek én 
egyik szerény tagja vagyok, méltóztassék ebben az ügy
ben rendeletileg oda hatni, hogy az illatszer és droguéria 
üzlet tulajdonosok ne igyekezzenek ezt a jobb sorsra 
érdemes szakmánkat tönkretenni, hanem maradjanak a 
régi formáb n a kereskedelem korlátái között Hagyják a 
manikűrt és az arcápolást az ebből megélni és az állam
polgári kötelességüket teljesíteni akaró borbély és fodrász 
iparosoknak !

Kerekes József

Néhány szó Papp József
kitüntetéséhez !

„ Az ipartestületek országos elnökének a kormányzó 
Úr Őfőméltósága legmagasabb helyről jövő kitüntetése 
nemcsak az Ipokban keltette a legnagyobb örömet, ha
nem eltöltötte az ország egész kézinüiparosságát is. 
Minket fodrász és borbély iparosokat is a legnagyobb 
öröm töltötte el a kinevezés alkalmával. A kitüntetett 
Ipok elnök, aki egyébbként építőmester és a makói 
ipartestület elnöke a szegedi Iparkamara körzetébe tar
tozik. A kitüntetés Szegeden is osztatlan örömet oko
zott. Éppen ezért lapunk szerkesztősége is kiveszi ré
szét a kitüntetés öröméből, mert a kitüntetett Papp 
József Ipok elnök nagyon sok esetben adta tanujelét 
a borbély és fodrász törekvésekkel szemben.

A legutóbb is Kaposváron megtartott Ipok közgyűlés
sel kapcsolatban borbély és fodrász kerületi nagygyű
lésen Papp József Ipok elnök is megjelent és 
az azon történt felszólalásában határozott for
mában adott kifejezést a borbély és fodrászok kí
vánságainak támogatása iránt. Hasonlóképpen ugyan
akkor ígéretet is tett arra nézve, hogy bármikor keres
sük fel őt kívánságaink érdekében, mindenkor készség
gel áll szolgálatunkra. Papp József m. kir. kormányfő
tanácsos urat, az Ipok elnökét, éppen ezért a vidéki 
úri és női fodrászok szaklapján keresztül az egész or
szág borbély és fodrász ipari társadalma a legmagasabb 
helyről jövő kitüntetésének alkalmából a legőszintébb 
szeretettel köszönti és az Isten áldását kéri továbbra is 
közhasznú munkásságához! Isten éltesse Őt számunkra!

Kerekes József.

Az előfizetés és h irdetés d ija  postai 
levélbélyegekben is b ekü ld h ető  I
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Felhívás a szegedi fodrásziparos 
mesterekhez és segédekhez.

Az ulóbbi események bebizonyították, hogy a sze
gedi fodrásziparosok megéretlek arra, hogy a szak
májukért fáradságot és anyagi kiadásokat nem kiméivé 
is áldozatot tudnak hozni.

Most, amikor a fodrásziparosok és fodrásziparosok 
közötti különbségért is harcba kell szállniok, a szegedi 
fodrászok Összetartás Clubjának azon csoportját kell 
megalakítani, amely csoport a „szaktudás hatalma“ 
jelszó alá tömörülve a ku'túr utján a fodrászati művé
szet képzését kell elősegíteni.

Ezen csoport megalakítása érdekében folyó hó 
25-én este 8 órai kezdettel az ipartestületben gyűlést 
hívunk egybe, mely alkalommal kimondjuk és határo 
zatilag keresztül kívánjuk vinni azt is, hogy a s z a k -  
k é p z e t t s é g g e l  r e n d e l k e z ő  t a g j a i n k  ré
szére havonta egyszer kül- és belföldi lapokat, folyó
iratokat felolvasunk, valamint eszmecserét folytatunk. 
A második estéken pedig a szaklapokból átvett vagy 
látott képek utáni munkák elkészítésének betaníttatása, 
illetve fésülése lesz. Ezen egyesület a Budapesti Hölgy
fodrász Segédek Országos Egyesületben kívánnak be
kapcsolódni és velük egyetérteni; az Ipirügyi miniszter 
úr Őnagyméltóságát is megnyerni kívánjuk arra nézve, 
hogy anyagi támogatásával hasson oda, hogy ezen 
egyesületek kiküldöttjei a vidéki nagyobb városokban 
vándor bemutatókat eszközölhessenek, mely vándor be
mutatók nemcsak a fodrászokat irányítanák a divatos 
modern munkák felé, hanem a nagyközönség érdeklő
dését a fodrászokra terelné. Példával szolgált erre Sze
ged fodrászai, mely nemcsak tanítási fantáziákban, ha
nem valóságban is reményeken felülivé vált. Egy ilyen 
útmutatás nemcsak a fodrászipar érdekében, hanem a 
magyar nemzet érdekében is ajánlatos volna.

Ez út járható, csak követni kell az egész fodrász
iparosságnak.

Az új ipartörvény új fodrász iparos képzést kíván 
nevelni, melynek érdekében az értelmes fodrász iparo
soknak fel kell ezekre készülni. Kérjük a gyűlésen pon
tos időben és tárgyilagos felkészültséggel a haladni 
vágyó szakképzett fodrászok szíves megjelenését.

Dudás.

Közgazdaság és divat.
Az utóbbi időben a bencés-páter fejekre emlékez

tető felhurkázott ízléstelen női féstilködés elleni harcban, 
a modern hullámozást egyénhez illő alkalmazásra szo
rítkoztunk, mert ezt kívánja meg tőlünk az ipar. Mert 
minden fodrász előtt tisztán látható az, hogy a fodrász
iparnak hullámok készítése a faladata, tehát azért is 
kell azt készíteni és hirdetni.

* **
A f a r s a n g i  s z e z o n  országosan jó és moz

galmas volt, (nem mint kasszára értve) hanem munka- 
többletre.

Szegeden a szaküzletekben az estélyi divatfrizu
rákban és a jelmezes parókával eléggé észrevehetően 
élénk kereslet volt. Majd egyes üzletek úgy használták 
ki, hogy az egyszerű frizuráknak 2—3-szorosát is meg
kérték a hölgyektől, melyet szó nélkül fizetlek ki.# **

Ezen helyen felhívást intézünk az országban min
den fodrász szakosztályokhoz, hogy vegyék figyelembe 
az egész áremelkedés folyamatát és tagjaikat bitják rá

a kiszolgálási árak felemelésére. És pedig egy új célt 
ajánlunk ezen kérdésben elfogadni.

A napi úgynevezett szükségmunkáknak az árait 
csak úgy kell emelni, illetve tartani, mellyel a kontárok
nak kedvező helyzetet nem készítünk elő, szóval csak 
annyira emelni az árakat, amelyeket az egység keretek 
megengednek.

Ha a filléresek az egységes árakat nem akceptál
ják, akkor nem lehel továbbra is százszázalékos ár- 
különbözeteket alkotni. Mert ha igen, akkor a fillérese
ket csak továbbra is szaporítsuk. Hanem a szakiparo
sok ismerjék fel azt az adottságot, hogy amely mun
kákat a filléresek és magányosak nem tudnak elvégezni, 
annak az árát annyira megkérni, (árjegyzéken kívül) 
hogy az pótolja a megélhetésünket.

Ha a szakosztályok kellő igénylést tanúsítanak, 
a szerkesztőségünk nyomtatna egy ízléses árjegyzék 
táblázatot, amely eayben reklám is lenne és a meg
állapított áraikat mindenki csak a szám beírással ki
egészítené, feltudná célszerűen használni, erre való 
igénylésnek bejelentését várjuk.

* **
Akarja magát önképzéssel „U n i v e r s á 1 i s“ 

fodrásszá tenni ?
Könnyebben elérheti, ha állandó olvasója lesz a 

Vidéki Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapjának és ha meg
vásárolja Tóth Árpád székesfővárosi borbély- és fodrász 
szakirányú iparostanonc iskolai igazgató, Ravasz Illés 
székesfővárosi polgári és v. iparostanonc iskolai tanár 
és Kuba Sándor fodrászmester, székesfővárosi borbély- 
és fodrász szakirányú iparostanonc iskolai szakoktató, 
közismert szaktekintélyek által szerkesztett és kiadóit 
„Technológia" szakkönyv I. és II. részét, melyekből a 
szemléltető képek kapcsán könnyen elsajátíthatja a fod
rászipar magasabb ismereteit, csínját-binját. — Ezáltal 
nemcsak önmagát teszi értékesebbé, hasznosabbá, ha
nem egyúttal hozzájárni iparunk haladásához. A szak
könyv mindkét része kapható lapunk szerkesztőségében. 
I. rész ára 1 50 P, II. rész pedig 1.80 P. A könyvek 
ára és lapunk előfizetési dija befizethető lapunk 4190-es 
csekszámlájára.

Látogassa meg okvetlen a kilencedik 
szegedi ipari vásárt.

Kezdődik 1937. május 26.
Végződik 1937. junius 6.

Félárú utazás. Filléres vonatok.

A „Figaró"
csuklós ondoláló vasak 
vezetnek !
Ezen újszerű vasak több évnek tapasz
talatai alapján készülnek, melyekkel a 
legtökéletesebb mély hullámokat lehet 
elkészíteni. A vasakért a gyár szava
tosságot vállal. Kapható B.C.D. vastag
ságokban, minden fodrászati cikk ke
reskedőnél. Párja 8.— pengő.



A legjobb 
A legolcsóbb 
A legnagyobb

fodrászkellék szaküzlet
a  r é g i  h e l y e n !

m ^Á K Ó C Z IÚ T
Corvin áruházzal szemben.

é v e .  I. em.
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A szegedi ipartestület hölgybizottsága egyik tag
jával, az ismeretes Csecs Mária művésznővel megfes
tette Dr. Pálffy József polgármester arcképét hálából 
azért, mert a polgármester nagymértékben elősegítette 
az elaggott iparosok menházának felépítését. Az arcké
pet 1937. január hó 31-én. Vasárnap este leplezték le 
az ipartestület márványtermében vacsora keretében. 
Megjelentek a vacsorán Dr. Pálffy József polgármester, 
dr. vitéz Imecs György főispán, dr. vitéz Schvoy Kál
mán és dr. Hunyadi Vas Gergely országgyűlési képvi
selőkön kívül még igen sok előkelőség is, akiket Kör- 
mendy Mátyás az ipartestület elnöke üdvözölt.

A szeged i kereskedelem  sérelm ei és kíván
ságai. Az ezen kérdés megoldásának érdekében 1937. 
január hó 30-án megtartott ankét előtt Halla Aurél ál 
lamtitkár a kereskedelem szabadsága mellett foglalt ál
lást. „A város egész közönsége magáévá teszi a keres
kedők kívánságait."

Rákóczy Imre m iniszteri tanácsos úr az uj 
sajtófőnök. A politikai újságírók február hó 1-én bú
csúztak el Mikecz Ödön államtitkártól, volt sajtófőnök
től és üdvözölték utódját Rákóczy Imrét. Az újságírók 
üdvözlő beszédére adott válaszában az új sajtófőnök 
többek között ezeket mondotta : Tisztviselői minőségben 
foglalom el a sajtófőnöki helyet. A lelkiismereti szabad
ságnak, a polgári jogi eszmének, a vallásnak és az er
kölcsnek tiszteletét és védelmét magammal és mások
kal is olyan követelménynek tekintem, melynek betar
tása nem függhet sem pártoktól, sem külön érdekektől.

* **
Vidéki hírek. A pápai ipartestület kebelében mű

ködő úri és női fodrász szakosztály 1937. évi január 
hó 31-én, vasárnap este fél 9 órai kezdettel reggel 5 
óráig a Griff szálló összes termeiben konfetti és szer
pentin csatával egybekötött jól sikerült zártkörű fodrász 
bált rendezett.

A m iskolci borbély és fodrász szakosztály a 
segédi karral egyetemben Tóth Endre szakoszt. jegyző 
és Fazekas Károly szakoszt. pénztáros közreműködésé
vel 1937. február 7-én vasárnap az Iparos Körben mű
kedvelő előadással egybekötött műsoros táncestélyt ren
dezett a következő műsorral:

1. Fodrász m onológ: Előadja: Nagy L. 2. Villám
tréfák. 3. Szavalat. Előadja : Nagy L. 4. Ének. Előadja: 
Maszlaghy Ferenc. 5. Tánc szám. Előadják: Hajnos 
Magda és Steiner József. 6. Színdarab. 1 felv. Bohó
zat. Szereplők; Igazgató: Bakos Zoltán, Titkár: Kassai 
László, Vanília ; Hajnos Dezső, Izabella : Nagy Lajos, 
Korcsmáros: Steiner József. — Utána tánc. Konferál : 
Nádasi Oszkár.

{[?- £ Debreceni hírek: Bensőséges ünnepség színhelye 
volt január hó folyamán a debreceni Újságíró Club dísz
terme, ahol fényes keretek között leplezték le vitéz 
Kolozsváry Borcsa Mihály miniszteri osztálytanácsos mű
vészi portréját. Debrecen politikai és társadalmi életének 
reprezentánsai az élükön Kölcsey Sándor polgármesterrel, 
szinte kivétel nélkül megjelentek az ünnepségen, hogy 
lerójják tiszteletüket és megbecsüléseiket vitéz Borcsa 
Mihály iránt, aki 15 évig volt főszerkesztője lapjának, a 
„Debreceni Újságnak." Tíz éven át elnöke volt a „Magyar 
Újságírók Egyesülete" debreceni csoportjának. Az Ő 
nevéhez fűződik ennek a szép, érdemekben gazdag 
„Egyesületnek" a megalapítása is.

A Kozmetika és illatszer készítők ipartársu- 
ta ía  1937. január hó 22-én tartotta meg gyűlését, 
melyen Lukács Andor elnök ismertette a minisztérium
mal folytatott tárgyalásait a kozmetikai_és illatszer rendelet 
tervezetről, mely rendeletnek megjelenése kitolódott és 
még mielőtt napvilágot látna, az érdekelteket mégegyszer 
egy közös ankéton fogják meghallgatni Az elnöki be
számoló után dr. Vidacs Gyula, Sánta Vilmos, Farkas 
István, Knapp Béla és Rózsa Zoltán urak szólaltak fel. 
A felszólaló urak beszédeiből kitűnik, hogy a rendelet 
tervezetben a fodrászok érdekébe vágó pontok is szere
peltek A rendelet tervezet ezen pontját nem ismerjük, 
de annyi bizonyos, hogy a fodrászok igazi nagybarátja 
Rózsa Zoltán úr felszólalásában annak a kívánságának 
adott kifejezést, hogy a hajfeslés maradjon továbbra 
is a fodrászi ipar munkakörében, ápolja az azt és a mai 
hajfestő szerekkel továbbra is dolgozhassák, vagyis ne 
tiltsák be ezek további forgalomba hozatalát.

Fodrász iparos társaim ! Ezek a rendelet tervezetek 
úgy látszik ismét arra irányulnak, hogy a ca 20.000 fod
rász iparos meghallgatása nélkül ismét lenyírjanak vala
mit az iparunkhoz tartozó ágazatból! Jó lesz, ha a fod
rász iparosok egyszer már felébrednek a nemtörődömség 
álmából és felemelt fejjel azt kiáltjik oda, hogy a fodrász 
ipar egy szépségápoló ipar, mely évezredek óta a mienk 
volt. tehát ebből elvenni nem lehet! N em ! Nem enged
hetünk meg ismét egy csonkítást, mert a további cson
kítás már a törzsünket veszélyezteti. Ezért kívánatos most 
is, de a jövő érdekeinek megvédése érdekében is az, 
hogy legalább a szakosztályok vezetői értsék meg a 
szervezkedésre irányuló felhívásunkat és hassanak oda 
a tagok sorában, hogy az a felhívásunk értelme szerint 
meg is valósulhasson.

M iskolci hírek: Petro G éza átvette a Kossa- 
huba Pál üzletét.

Egy fiatal, de rendkívül agilis kartárssal szaporo
dott a miskolci borbély és fodrász szakosztály létszáma. 
Petro Géza úri és női fodrász, aki Kossahuba Pál kar
társunk tanítványa, majd hosszú ideig segédje volt, ve'te 
át mesterének üzletét. Mindenkor kiváló tudásáról adott 
tanúbizonyságot. Reméljük és hisszük, hogy új kartársunk 
tudását és akaraterejét a jövőben hatványozottabban 
fogja a közös ügyünknek, a fodrász és borbély mesterek 
szakosztályának az érdekében sorompóba állítani. Az ő 
fiatal akaratereje jó  bizonyítvány nékünk a jövőre vonat
kozólag, hiszen Ő, mint segéd, eddig is kivette részét 
a köz érdekében kötelesség teljesítésével a szakmájával 
szemben. Mi is őszinte sok szerencsét kívánunk és sikert 
az új kartársunknak üzleti és társadalmi munkásságához.

F o d rá s z  bál, nemzetközi bemutató
versenyekkel a G ellért szá llóban  fe b ru á r  hó 28-án . 
K érjen  részletes m eghívót, B udapest, C sengeri-u . 15.



K ossahuba Pál karlársunk nyugalomba vonulása. 
Kossahuba Pál miskolci úri és női fodrász mester 
a Horthy M. tér 10 szám alatti saját házában lévő üzletét 
átadta tanítványának, később sok éves segédjének, Petro 
Géza úri és női fodrásznak. Kossahuba Pál nyugalomba 
vonuló kartársunk Miskolcon egyike azon keveseknek, 
aki saját szorgalma és takarékossága folytán annyira 
tudott jutni, hogy a jó helyen lévő házán kívül, egy 
szép birtokot is tudott szerezni a történelmű nevezetes
ségű Avas felső részében, ahol nagyszabású szőlészete, 
baromfi tenyésztő telepe és gyümölcsterülete van. To
vábbá tehenészete is, ami óriási munkát igényel. De ő 
frissen és vas szorgalommal dolgozik továbbra is és sokkal 
több hasznot tud felmutatni munkája gyümölcsének, 
mint akármelyik jó üzlettel bíró kartársunk. Jó egész
séget és sok szerencsét kívánunk Kossahuba Pál kar
társunknak. A nyugalomba vonulás legyen neki jobb 
reménysége a jobb jövőre nézve.

E rovatban történő kocka hirdetések ára soronkint 
13 fiiér, mely összeg befizetése pénzben vagy levélbé
lyegek előzetes beküldése mellett történhetik és teljesít
hető. A szerkesztőséghez intézett bárminemű megkere
sésre írásbeli választ csak a válaszbélyeg beküldése el
lenében adunk.

Ha üzletet venni, vagy eladni akar, hirdessen la
punkban.

Ha venni akar fodrászati felszereléseket, használt 
berendezési tárgyakat, keresse fel szerkesztő
ségünket.

Ha felszerelési tárgyai vannak eladók, bízza meg an
nak eladásával szerkesztőségünket.

Ha üres üvegei vannak, azokat szerkesztőségünk a 
következő árakért veszi meg: 1 literesért 20 
fillér, fél literesért 14 fillért, negyedliteresért 10 
fillért fizet.

Eladók több 110-es A.E.ü. 
és Főn hajszárító gépek.

Eladó majdnem teljesen új 
Soma másságé gép 11(3 

vollos áramú 
50 pengőért.

Női fodrász üzlet modern 
felszereléssel, nagy ven
dégkörrel családi okok 
miatt sürgősen eladó. Ér
deklődni lehet e lap társ
szerkesztőjénél Kerekes Jó
zsef fi drászmester úrnál 
Miskolc. Széchenyi-u. 88.

Eladó kirakat baba gipsz
ből melles 10 P-ért.

Egy O.S. 1. tarlós ondoláló 
gép, jó állapotban 150 

pengőért eladó.

A hirdetett tárgyak megtekinthetők, a címek meg
tudhatók a szerkesztőségben.

Jó munkás úri fodrász elhelyezkedne sürgősen. 
Kevés József. Lőrinczi. Nógrád megye.

Jó munkás úri és hölgyfodrász, üzletvezetői vagy 
segédi állást keres, lehetőleg Szeged környékén jó me- 
netelü üzletbe. Esetleg a nőit bevezetem. Cím a kiadó
hivatalban!

/ *
Úri fodrász  segéd  többéves gyakorlattal állandó 

állást keres, Cím : Németh Balázs, Kiskunhalas, Hattyú 
u. 1 szám.

Figyelem!
Igen tisztelt Vevőimnek postán eszközölt rendelés
ből erre a hónapra 10.— pengőtől kezdve 5 szá
zalék cassacontót és franco csom agolás ked
vezményt nyújtok. Kaphatók úri és női fodrászbe
rendezések, acélárúk, kozmetikai cikkek, Dauer 
gépek, női és úri fixateurok, shamponok, húsvéti 
illatszerek már P 2.20-tói, lapos pomádék, tapadós 
brillantinok minden kivitelben nagy választék. —

Tegyen
próbarendelést „Lorissa Pajor"
fodrászati cikkek nagykereskedése. BUDAPEST, 

VII. KERTÉSZ U. 23. Telefon: 33 21-25.

Árpád nyomda, Szeged. Nyomdáért felel : Szitlncr János



PABOR AMERIKA! 20  természetes színárnyalatban
10 perc alatt fest.

Natúr fényű sötét
Hollófekete ki. * 
Noir INÜ 1

Fekete M n  o 
Noir N 0  á

Sötét barna r j -  o  
Chalain Funce °

Brun '

^ 0^

Cendre matt, hamvas színek Chatains-Natural
Hamvas barim k i _ c
Urun Cindré U J  °

A . .

Blond Cerulró r oncé

Szőke
L’ lond No 8

Bronz barna M rt Ars 
Chatain Fnuve 1X10

VII. hamv. szőke 
Cioiid Ccndré Clair

Ezüst szóke iu 
blond Argenl iy* ü  lu

VII. Reszt barna ru -o  
Chatoin Clair ,>IU lo

Vöröses árnyalatok
Vöröses vil batttn aj 
C hat., Clair, Roux lü

Vöröses szóke tn  
Blond'roux N O  10

1 Sötét mahagóni
Acajou For.cő

Arany szókc f t  <q  
Blond ü o i ó  r'* °

j A  A
A -

f f

Világos mahagóni fu „  <7 
Acajou Clair 1 '

A  A

Rozsás szőke M -  n r \  
Blond Rosée IXJO

( / ^
a O

Ha jól és olcsón akar vásárolni, keresse fel Budapest, Király-ucca 24.

S i l b e r  L eó
fodrászcikkek kereskedését!

Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő 
kondiliót nyújtom. Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászat! felszerelésekkel, u. m. tartós ondoláló gépek, 
hajmosó lavórok, hajszárító búrák, asztali felszerelések. Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és 
ecsetek, hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban. Személyes, 

vagy levélben! megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

„P A B 0  R“ amerikai hajfestékemet
több államban is bevezettem már és olyan közkedveltségnek örvend, hogy 
közkívánatra magyarország nagyobb városaiban is lerakatot fogok létesíteni.

Ugyanekkor számolok a fodrász Iparosság rossz gazdasági helyzetével, mivel tudom, hogy vendégeik olcsón és jól 
akarják festetni hajukat. Ezen kívánságot a feslék árak olcsóbbá tételével iparkodom keresztülvinni úgy, hogy forga
lomba hozok olyan adagolású, Illetve csomagolású , PABOR'' festéket, amelyben két olyan üveg, Illetve adag van, 

hogy egy kis adag elegendő lesz egy kisebb területen lévő ősz hajnak a megfestésére.
Egy adag, melyből elkészítéskor 2 dekát kap I pengőért, biztosítja majd azt, hogy olyan olcsón tud dolgozni, hogy

a vevőkörét megszaporíthatja minden fodrász iparos.
Ezen uj csomagolású festékeket a jövő hónapban már forgalomba hozzuk.

Árai lesznek: Kisdoboz, amelyben 2 adag van P 2.—
Nagy doboz, egész haj festésére P 2.50
Színskála darabja P 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és kísérje figyelemmel hirdetéseimet.
Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 s z á z a l é k  e n g e d m é n y t  n y u j t o k l
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