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Ha jó és garantáltan akar tartós ondolálást készíteni, 
akkor vegye a technika vívmány csodáját

K e m é n y - f é l e  t a r t ó s  g é p e t
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Kemény Józseftől Baja
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Mindenki tudja,
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Rottmann Ármin
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A zo n k ívü l:

az összes illa tszerek , kozm etikai 
cikkek, acélárúk, valam int az összes  

fo lyékony és POR HAJFESTÉKEK ol
csón k a p h a t ó k .

T i g e r  borotva 
T i g e r  olló
l u w e l  hajvágó gép nélkül 

nincs
k i f o g á s t a l a n  kiszolgálás

A „Figaró"
csuklós ondoláló vasak 
vezetnek !

Ezen újszerű vasak több évek tapasztalatai alap
ján készülnek, melyekkel a legtökéletesebb 

mély hullámokat lehet elkészíteni. A va
sakért a gyár szavatosságot vállal. 

Kapható B C D. vastagságok
ban, minden fodrászati cikk 

kételkedőnél.
PÁRJA 8 —  pengő.
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Rövid beszámoló a budapesti nemzetközi tartós ondoláló versenyről i
a nemzetközi vásáron bemutatott ruha divat bemutatóról 
és a budapesti mester egyesülésnek, valamint az országos 
mester szövetségének közgyűléséről.

A tarlós ondoláló versenyt ismételten az angol 
parkban — Kutassy-féle vendéglő összes helyiségeiben 
tartották meg folyó hó 9 én közepes érdeklődés mellett. 
Ezen a versenyen ismét a gépek tömege lett kiállítva 
jelentéktelen üzletkötésekkel. A nemzetközinek behirde
tett tartós ondoláló verseny pedig a nevéhez nem volt 
kielégítő. A versenyzők létszámától eltekintve a tartós 
ondolálás produktumok éitéke is igen gyér volt. Semmi 
újat sem a tarlós ondolálásban, sem a gépekben nem 
nyújtottak. A hajszárításnak, ez igen szükséges problé
mának a megoldásában sem bírt a technika a múltban 
meglévőnél jobbat produkálni. Az egész verseny értéke 
a rövidített hajból készített tavaszi divat fésülés volt, 
mely munka nemcsak a fodrásziparos művészi tehetsé
gét igényli, hanem a hölgyközönségnek is a kényelmét 
és az arcuknak a szépségét emeli ki. Ezen ízléses frizu
rákat a hozzáillő kis sikkes kalapokkal együtt mutatták 
be a legnagyobb sikerek mellett. Ezen Párizsból és Ber
linből érkező divatot igen sok és tekintélyes bel és kül
földi női fodrászokból álló divatirányító bizottság tette 
magáévá, melyek u án kijelentették azt, hogy az ízlés
telen rolni frizurák helyett ismét lerövidített hajból tar
tósan ondolálva, az arcot szabadon hagyva, szórványos 
hullámokkal, a fül mögött és tarkón lapos gyűrűkkel 
elkészített fiizurát veszik fel propagálására. Ezen rövid 
hajdivatból estélyi frizura is könnyen alakítható lesz, 
mert csak ebből a célból a frizurát kissé magasítani és 
díszíteni kell. A díjazásnál a versenyzőket igen nagy 
csalódás érte. A scliamp unok, kik inkább a fésülésre 
és nem a tartós oi.do'á ásra helyezték a fősúlyt, a pon
tozással lemaradtak s így a szíp díjakat új emberek 
vitték el.

** *
A ruha bemutató, amelyet a vásárterületre telepí

tett divatszínházban a budapesti női szabók ipartestü- 
lete közreműködésével rendeztek be, igen pazar volt. 
Több mint száz modellt n utaltak be 45 perc lefolyása 
alatt. A ruha divat csupa sikk és ötletes. Az elkészíté
sük igen modern és praktikus, amennyiben egy ruhát 
lehet estélyinek is használni, viszont egyszerű átkap
csolás és fordítással könnyű uccai ruhává, nemkülönben 
köppennyé alakítható át és használható.

A bemutatott kalapok a nagyszélük lenyúlásánál 
fogva egyenesen csúnyák voltak és teljesen ellenkeznek 
a frizura divattal. Ezek a kalapok csak azok részére 
való lesz, kiknek szükségük van a szépséghibás arcuk 
eltakarására.

** *
A mesterek egyesülete értekezletének csak egyetlen

egy tárgypontja volt és pedig a jövőbeni versenyek ren
dezése, melyre vonatkozólag a következő határozati ja
vaslatot fogr.diák el :

1/a. A hazai versenyeket az összes egyesületek 
közösen rendezik meg, melyeknek erkölcsi, illetve anyagi 
h isznát a versenyek kiküldetési alapja javára fordítják.

1/b. Nemzetközi verseny egy évben csak egy lehet 
egész Európában.

2. A nemzetközi bizottságban pedig minden or
szág 2 —2 taggal vegyen részt, ez a bizottság előre meg

állapított helyen rendezi meg nemzetközi versenyét.
3. A versenyre minden aláíró ország köteles ver

senyzőket kiküldeni.
4. Minden aláíró ország köteles a nemzetközi fod

rászverseny rendező bizottságnak a határozatát betar
tani és a reá eső versenyt megrendezni.

5. A nemzetközi fodrászverseny bizottság hivatása 
a divatirány és a verseny rendezés módozatainak a ki
dolgozása.

** *
A magyar borbély és fodrászmesterek Szövetsége 

kihasználva a félárú kedvezményes utazást, május hó 
9 én este 8  órai kezdettel közgyűlést hívott egybe. A 
közgyűlés iránt nagy érdeklődés volt különösen a vidéki 
szakosztályok kiküldöttei voltak szokatlan szép számmal.

Ez a közgyűlés rendkívül érdekesnek ígérkezett, 
de mielőtt még a zöld asztalhoz sorakoztak volna, a 
megjelenteknek hírül adták, hogy a rendőrség nem en
gedélyez semmiféle gyűlést Budapest területén. így csak 
a vezetőség Eckert Balint elnök, Török Ferenc ügyve
zető elnök, Novák József titkár, Hufnagel József a női 
fodrász ipartestületi elnök. Herczog József a női fodrász 
mester szövetségi elnökkel az élén értekezletet tartottak 
a vidéki kiküldöttekkel. Nevezetesen az alább felsorolt 
helységekből való kiküldöttekkel.

Keszthelyről: Soothy János, Kaposvár: Barócsay 
Béla, E ger: Bárdos András, Pécs : Kovács Béla, Szol
nok : Kuruc Géza, Nagy József, Várady Sándor, Schem- 
pock József, Félegyháza: Kiss József, Thury Gábor, 
Debrecen : Nagy Gábor, Nagy Ferenc, Pólyák Lajos, 
Szeged: Dudás Sándor, Pesterzsébet: Majos Mihály, 
Nagy István urakkal.

Eckert Bálint elnök meleg szavakkal üdvözölte a 
vidéki megjelenteket s egyben felkérte őket, hogy adják 
elő kívánságaikat. Szavai után sorrendben szólaltak fel 
a kiküldöttek. A felszólaló kiküldöttek egyöntetűen mind 
a megszokott régi sérelmeket feszegették.

Igen érdekes és minden kartárs előtt példaképpen 
álló felszólalás volt a Keszthelyről megjelent Soothy Já
nos kartárs, ki élvezetes előadásban tanulmányként is
mertette a zalamegyei kaitársak megszervezését.

A pécsi kiküldött a vezetőséget figyelmeztette és 
kérte fel a komolyabb és erélyesebb munka folytatására.

Utána Török Ferenc ügyvezető elnök számolt be 
az elvégzett és teljesített munkákról, egyben bejelentette 
azt, hogy a jövőben, ha a tagsági díjak jobban befoly
nak, minden körzetben szakelőadásokat fognak tartani 
tagjaik részére.

Ma a vezetőség jelenlegi összeállítása garancia 
arra, hogy egyöntetű akarattal a fodrászok közös, ér-
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dekeiért szállnak síkra. Ma a sikeics és eredményes 
munka egyetlen akadálya az anyagiak hiánya. Szükség 
van erre egyrészt az adminisztráció síma lebonyolítása, 
valamint a vidék propagálása és megszervezése végeit. 
Tömörülnünk kell egy táborba, mcit csak így tudunk 
súlyt képviselni és adni a vezetőség részére a hivatalos 
fórumok előtt. Fizesse ennek következtében minden kar
társ pontosan a tagdiját és aki még nem tag, az pedig 
lépjen be annak.

Végül Hufnagel József a női ipartestület elnöke 
jelentette be az egyesületbe való belépését, hogy ezzel 
és szimbolizálja azt, hogy a női fodrász testület együit 
kivan működni a sérelmek orvoslása, az ipar fellendí
tése és a fodrászok jólétének megteremtése érdekében.

( - d . )

A kontárok ellen!
Az új ipartörvény végrehajtási utasítását várja e 

csonka ország valamennyi borbély és fodrász kartársam. 
Nincsen közöttünk abban vélemény külömbség, hogy 
csak evvel a törvényes rendelkezéssel tudják megaka
dályozni a gomba módra elszaporodó • kontárok bél- 
poklos sáska hadát. Véghetetlenül szomorú jelenség az 
utóbbi időben látható kontár invásió, amely az úgyis 
nagy terhekkel küzdő önálló iparosok előbb-utóbb tönkre- 
menését eredményezné. Lehetetlen állapot ez a mai 
helyzet, amikor látjuk azt, hogy a régi patinás cégek 
egymás után mennek tönkre csupán azért, meit a régi 
vendég körét, üzletben dolgozó és üzlet nélkül lévő 
kontárok sáska hada azon alúl jóval, a lakások ellen
őrizhetetlen szobáiban szolgálják ki.

Ez a mai helyzet a borbély és fodrász iparban a 
vidéken, de nem külömb a fővárosban sem. Ott azon
ban némileg pótolja a nagy idegen forgalom, de a vi
déki üzletek halálra vannak ítélve. Ha az Iparügyi Mi
niszter Úr törvényesen nem intézkedik az állampolgári 
kötelezettségeinek mindig eleget tévő borbély és fodrá
szok megmentésén. E csonka ország közel 7000 bor
bély és fodrász iparosa a kézmü iparosok kiváló tudású 
jóakarójára tekint ma reá ebben „a kérdésben. Köztudo
mású az Iparügyi Miniszter Úr Önagyméltóságának jó- 
akaratú tevékenysége az iparosokkal szemben. A közel 
múltban ezt nagyon sok esetben volt alkalmunk tapasz
talni. Éppen ezért várjuk mi borbélyok és fodrászok 
nagy bizalommal a várva-várt végrehajtási rendelet in
tézkedését. (1936. VII. t. c. 28. §.) Ettől függ a jövőnk, 
ettől függ úgy a magunk, mint gyermekeinknek a jö
vője. Ettől függ a borbély és fodrász iparnak a jövőre 
való átmentése. Most vár csak a fodrász szakosztályokra 
nagy feladat. Ha a végrehajtási utasítása az új ipartör

Igen tisztelt vevőimnek személyes vá
sárlás esetén 5% kasszaskontó. Dobo
zos szappanok, adjusztált kölni vizek, 
parfümök, púder és kendőző szerek és 
francia köves fésűk és csattok stb, nagy 

választékban, továbbá „L orissa"  férfi 
hajfix, hajpomádék különféle és vegyes 
illatban. Tapadó brillantin, régi és új 
burák, szárító gépek, lemosótál és fod
rászberendezések stb.

LORÍSSA-PAJOR
B U D A P E S T ,  VII. K e r t é s z  u c c a  23

Telefon szám: 33—21—25,

vénynek meg fog jelenni, akkor kell a kérdést úgy meg 
fogni, hogy a borbély és fodrász ipar e nagy élösdijét 
— a kontárokat — egyszer és mindenkorra ki lehessen 
e szakmából pusztítani. Nincsen közöttünk öntudattal 
biró egyetlen egy karlárs sem, aki ki ne venné részét a 
kontárok elleni küzdelem harcában. Fogjunk tehát össze 
kartársaim mindannyian, kik valamilyen formában hiva- 
tottságot érzünk a szakmai ügyek radikális elintézésére. 
Ne tétovázzunk tovább, hanem míg nem késő, csele
kedjünk. Nem szabad tovább tűrni, hogy egyesek szá
mításból továbbra is a semmittevés langyos medencé
jében a közöny, a nemtörődömség álláspontjára helyez
kedjenek. Ki kell venni ebből a munkából mindenkinek 
az öt megillető részét, mert az az idő közeleg, amikor 
a tudás és szorgalom megtermi a maga gyümölcsét. Ez 
az idő fogja csak igazán kitermelni azokat a kartársa
kat, a kiket követni mindenkinek a kötelessége, ki sze
reti a szakmaját, ki élni és dolgozni akar egy jobb fod
rász ipar jövőjéért, melynek szilárd alapjait csak az igazi 
szeretet alapján kifejtett közös munkálkodásunk fogja 
tudni nekünk és családunknak megteremteni a közeli 
jövőben a boldogabb életet.

Kerekes József.

Ism ét o llónyitásra  készü lnek  a fo d rá s z  
illetve a kozm etikus ipari m u n ká k  

m egnyirbálására
Válasz az Országos orvoskaniarai közlöny" 1937. április hó 

15.-én megjelent I. évtolyam 1—2 számában, a ‘ fodrász és koz
metikusokat súlyosan érintő azon feliratra, amelyet a Belügymi
niszter Ur elé terjesztettek azon szándékkal,_ hogy a fodrász, il
letve a kozmetikusok jogkörét megnyirbálva, s azoknak az őse
inktől örökölt és becsülettel folytatott mesterségüket lebecsülve, 
a tiszti orvosokat magánlakások átkutatására is tel akarják hasz
nálni, s a fodrászok kezén eddig még megmaradt csekély kozme
tikai jogkört is teljesen elvenni. Az. orvosok ezen szándékai ellen 
tiltakoznunk kell, mert Immár a törvény a jogot a kezeinkbe adta, 
amiért igen tekintélyes adót fizetünk, akkor a polgári jogainknál 
fogva is ebből a szakmából mégis akarjuk keresni a mindennapi 
szerény barna kenyerünket. És ha azt akarjuk, hogy az „ingyenes 
leveses kondérok" mellé ne sorakozzunk, akkor kikérjük magunk
nak azt, hogy ismét ollózzák a jogkörünket. De kikérjük magunk
nak azt is, hogy hivatalos helyeken, ólombetűk felsorakoztatásával 
nyomtatványokon lebecsmérlö sorokat hozzanak napvilágra és 
kövér, vastag betűkkel kiemeljék azt, hogy egy orvos meg ne en
gedje magának azt, hogy ezt az iparosok kontárkodása által 
kompromnál! és lejáratott kozmetikus címet felvegye. Ezen táma
dásért és iparunk, illetve annak ősi elnevezését megértő kifeje
zéséért mi nem akarunk ítéletet mondani, de igazságos ítélkezé
sét kérjük a Nagyméltóságú Miniszter Úrnak azok felett hogy 
érdemes-e valakinek a szülei vagyonkáját a menzákon és egyéb 
jóléti intézményeken elkölteni, azok kenyerén 30 éves korig tanulni 
és diplomás egyénekké válni csak azért, hogy olyan lebecsült 
iparra, mint a mi kis kozmetikai iparunk, leselkedjék, illetve irat
osztások után beleüljön egy 30 éves korig a tantárgyak tanulásá
tól ideges és türelmét vesztő orvos. Ha igen, akkor a jövőben az 
erre a pályára induló ifjú tanulókat ne lehessen felvenni s ami
kor majd a meglévő, kitanult kozmetikusok pótlására szükség lesz 
pótoltassék az említett diplomásokkal. Hadd lássák meg, hogv 
milyen kenyér adódik az úgynevezett kozmetikai gyakorlat által. 
Mi azt hisszük és nem csa'ódunk akkor, ha azt állítjuk, hogy a 
„kozmetika" diploma segítségévül sem lesz tekintélyesebb, töké
letesebb és jövedelmezőbb. A gőzölés, a masszás, a mi’ttcsser 
kipueolás és sminkelés tevékenykedésétöl akkor sem lesznek szeb
bek a hölgyeink, ha diplomások végeznék is. í—d)



Kiszolgálási árakésatekintélyek lerombolása után
harc a fodrász és fodrász szakiparos közötti megkülönböztetésért.
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Amikor az új iparförvény paragrafusait a gyakor
lati érvényre akarjuk átvinni, minden pontjának össz
benyomása a régi „céh“-eknek rendszerét juttatja 
eszünkbe. Közmondás szavaival élve, semmi sem új a 
nap alatt. A divatnál is, minél újabbat akarunk, annál 
régebbi időkben kell keresnünk azt. így vagyunk az új 
ipartörvény végrehajtásával is. Régen ugyanis, amikor 
még minden ipar, az úgynevezett kontár kezeken vege
tált, az idők kívánalma szerint a haladni vágyó iparo
sok a „céh“ törvények oltalma alá tömörültek és annak 
védelme, illetve hatalma alatt kényszerítették a kontár 
módra dolgozók tömegét a vándor úlra, a nagyobb 
ipari problémák megoldása végett. Úgy vagyunk ma is 
az iparok gyakorlásával, megállt a fejlődés, sőt vissza
esőben van. Az ipart gyakorlóknak letűnik a tekinté
lyük, sőt a fogyasztók előtt kezd kialakulni a bizalmat
lanságnak a jele. Ezen szomorú valóságok miatt a je
lenlegi pusztulásba bele nem nyugvó és haladni vágyó 
iparosok örömmel fogadták az új törvényt és annak 
árnyékában a tespedésből egyenesen és nyíltan megü
zenik azt, hogy nem az árak alákínálásával, hanem na
gyobb szaktudással, nagyobb anyagi áldozatok mellett, 
a tekintélyért és az iparos és iparos közötti megkülön
böztetésért szállnak harcba. Ennek a gondolatnak az 
értelmében bontja ki zászlóját a szegedi fodrászok 
„Törekvő csoportja" az alant közölt házi szabály sze
rint. A főcsoportnak, vagyis az 1932 évben megalakult 
szegedi fodrászok Összetartás Clubjának alapszabályait 
— mely összevonva egyesítette a „törekvő" „csopor- 
totl“, a fekéző, a „football" csoportokat, a „da'árdál" 
és a „kultúr csoportot" — nem hagyta jóvá a minisz
ter, minek következlébben, a szegedi fodrász szakosz
tály szabályai, illetve ügyrendjének paragrafusai alatt 
mint fiókegvesiilet működik azóta a mindent felölelő 
főcsoport. Ebből mint egy alcsoport alakul ki a „tö
rekvő" csoport, melynek alapszabályait, mint a „főcso
port „leány" szabályát közöljük alant, hogy ezt köves
sék a Magyarországon lévő szakosztályok haladni vágyó 
iparosai is.

Az 1932. évben megalakult és a szegedi úri és 
hölgy fodrász szakosztály kebelén belül működő „fod
rászok összet rtása c lu b i ján ak  eredeti alapszabályai 
szellemében dolgozó „Törekvő" csoportnak házi sza
bályai :

I. A csoport feladata.

1. §. A „F.Ö.C." kebelében működő törekvő csoport fela
data a tagjainak megfelelő módon és eszközökkel alkalmat nyúj
tani arra, hogy

a. ) a  kollégiális bará tságo t;
b. ) a szolidaritást intenzíven ápo lhassák :
c. ) a speciális szakirányításban részesülhessenek;
t i ) az úri és hölgyfodrász, iparban előforduló divattal ha

ladva az, ipart a legmagasabb és legtökéletesebb nívóra emel
hessék ;

e. ) a segéd mesterek nevelése elősegíttessék ; a segéd mes
terek alkalmaztatása, vagy nem alkalmaztatása szabályoztassék;

f. ) biztosíttassák a gazdasági ügyek helyes irányítása, az. 
árúk beszerzésénél egymás támogatása, nemkülönben az olcsó 
beszerzések elősegítése stb.;

g. ) elősegíttessék városunk idegenforgalma, tekintélyének és 
jó hírnevének em elése;

h. ) rendeztessék üzleteink érdekében alkalmas időben kol
lektív reklámok és bemutatók stb.

i. ) eszközöltessék tagjainknak önhibáján kívül bajba jutás 
esetén kölcsönös segítség nyújtás.

2. t?. A törekvő csoport tagjai kizárólag kifogástalan úri 
vagy női fodrász iparosok lehetnek és pedig a következő beosz
tással :

a) a lap ító ;
b) rendes :
c) növendéki (ifjúsági);
d) disztag.
3. §. Alapító tagok azok lehetnek : kik
a) az alakulás előtt akár versenyek, akár bemutatók alkal

mával szakkképzettségükről tanúbizonyságot tettek ;
b) az alakuláskor jelen voltak ;
c) kellő garanciák mellett a csoport oktatóival kötött szer

ződést aláírták.
4. §. Rendes tagok azok lehetnek:
a) kik a 3. §. c. pontjának eleget tesznek ;
b) kik önálló és versenyképes üzlettel rendelkeznek ; s
c) kik az oktatók által kiadott munkák elvégzését tökéle

tesen végrehajtják.
5. §. Növendéki (ifjúsági) tagok lehetnek a segédkönyvvel 

rendelkezők;
a) kik a 3. §. a) és c) pontjainak ;
b) kik a 4. §. c) pontjának eleget tesznek.
0. §. Dísztagok azok lehetnek, kik az egyesület keretén kí

vül állnak és a fodrászipar egyetemes érdekében nagy érdemeket 
szereznek.

7. §. A csoport tagjai kötelesek állandóan tanulni és taní
tani, havonta többször, de legalább kétszer összejövetelt tartani, 
amelyen a kül és belföldi lapokból felolvasásokat tartanak, nem
különben a sportlapokból felolvasásokat tartanak, nemkülönben a 
szaklapokból átvett újdonságokat, a tagok észrevételeit és tanul
mányait a tagoknak bemutatják.

8. §. II. A tagok kötelességei.

a) az összejöveteleken pontosan megjelenni ;
b) az összejöveteleken, előadások között a legnagyobb 

csendben a legodaadóbb figyelmet tanúsítani.
c) az előadáson hallottakat magukévá tenni és azokat in

kább bővíteni és szépíteni, mint elhanyagolni avagy lebecsülni 
kötelesek.

d) Az egyesületben hallottakat „nem tagoknak" elmondani
tilos ;

e) a többség által hozott határozatokat minden körülmények 
között betartan i;

f) a tagoknak a lehetőséghez képest tevékenykedni és a 
vállalt szerepeket elvégezni kötelességük a legtökéletesebben ;

g) minden tagnak legalább egyszer egy évben valamit be
mutatni vagy valamiről a szakmában előadást tartani kötelessége ;

h) a tagoknak egyenként arra kell törekedni, hogy tökéle
tesebbek legyenek a „nem tag" fodrász iparosoknál.

Tagsági díj nincs, de a közösen elhatározottak keresztülvi
telénél felmerült költségeket a tagok egyenlő arányban viselik.

A vázolt és a fentiekben lefektetett „házi alapszabályok" 
be nem tartása, vagy megsértése a kötött szerződésben biztosított 
100 P. pénzösszeg elvesztését vonja maga után.

9) A csoport külön kimondott vezetőséget nem választ, csak 
háznagyot, kinek kötelessége a csoport összejöveteleken az ülés 
vezetésére. A vezetőséget a mindenkori oktatók képezik, kik egy
másközti megállapodással végzik az üléseken a jegyzői tisztséget 
és kezelik a csoport pénz vagyonát.

Szerződés

mely köttetett Szegeden, 1937 ____  h ó _____n
a törekvő csoportba belépő úr és a törekvő csoport mindenkori 
szakoktatói __________________________________ urai között.

Belépő a csoportba való belépés szándékát kijelentve kö
telezi magát, hogy a szegedi úri- és hölgyfodrászok „összetertás 
Clubjának" kebelében működő törekvő csoport házi szabályait 
magára nézve kötelezőnek ismeri el és mindenkor a leglelkiisme
retesebben betartja.

Ennek biztosítására hajlandó 100 pengő erejéig személyi, 
váltó avagy készpénz biztosító jótállást nyújtani. Tudomásul ve
szi, hogy abban az esetben, ha a szerződési a legkisebb mérték
ben megszegné, a biztosítékul nyújtott 100 pengő a szakoktató 
urai között tandíj fejében szétosztassék.

Tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha a 
házi szabály 4. § c), vagy a 8. §  d) pontjait be nem tartaná a 
csoportból va'ó azonnali hatállyal tekintet nélkül — a szerző
désre és a biztosított pénzösszeg az említett célra fordittassék.

A szerződés kölcsönösen fél évi felbontással bontható csak
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dekeiért szállnak síkra. Ma a siketes és eredményes 
munka egyetlen akadálya az anyagiak hiánya. Szükség 
van erre egyrészt az adminisztráció sírna lebonyolítása, 
valamint a vidék propagálása és megszervezése végett. 
Tömörülnünk kell egy táborba, meit csak így tudunk 
súlyt képviselni és adni a vezetőség részére a hivatalos 
fórumok előtt. Fizesse ennek következtében minden kar
társ pontosan a tagdiját és aki még nem tag, az pedig 
lépjen be annak.

Végül Hufnagel József a női ipartestület elnöke 
jelentette be az egyesületbe való belépését, hogy ezzel 
és szimbolizálja azt, hogy a női fodrász testület fgyüit 
kíván működni a sérelmek orvoslása, az ipar fellendí
tése és a fodrászok jólétének megteremtése érdekében.

(—d.)

A kontárok ellen!
Az új ipartörvény végrehajtási utasítását várja e 

csonka ország valamerrnyi borbély és fodrász kartársam. 
Nincsen közöttünk abban vélemény külömbség, hogy 
csak evvel a törvényes rendelkezéssel tudják megaka
dályozni a gomba módra elszaporodó. kontárok bél- 
poklos sáska hadát. Véghetetlenül szomorú jelenség az 
utóbbi időben látható kontár invásió, amely az úgyis 
nagy terhekkel küzdő önálló iparosok előbb-utóbb tönkre- 
menését eredményezné. Lehetetlen állapot ez a mai 
helyzet, amikor látjuk azt, hogy a régi patinás cégek 
egymás után mennek tönkre csupán azért, meit a régi 
vendég körét, üzletben dolgozó és üzlet nélkül lévő 
kontárok sáska hada azon alúl jóval, a lakások ellen
őrizhetetlen szobáiban szolgálják ki.

Ez a mai helyzet a borbély és fodrász iparban a 
vidéken, de nem külömb a fővárosban sem. Ott azon
ban némileg pótolja a nagy idegen forgalom, de a vi
déki üzletek halálra vannak ítélve. Ha az iparügyi Mi
niszter Úr törvényesen nem intézkedik az állampolgári 
kötelezettségeinek mindig eleget tévő borbély és fodrá
szok megmentésén. E csonka ország közel 7000 bor
bély és fodrász iparosa a kézmü iparosok kiváló tudású 
jóakarójára tekint ma reá ebben „a kérdésben. Köztudo
mású az Ipar ügyi Miniszter Úr Őnagyméltóságának jó- 
akaratú tevékenysége az iparosokkal szemben. A közel 
múltban ezt nagyon sok esetben volt alkalmunk tapasz
talni. Éppen ezért várjuk mi borbélyok és fodrászok 
nagy bizalommal a várva-várt végrehajtási rendelet in
tézkedését. (1936. VII. t. c. 28. §.) Ettől függ a jövőnk, 
ettől függ úgy a magunk, mint gyermekeinknek a jö
vője. Ettől függ a borbély és fodrász iparnak a jövőre 
való átmentése. Most vár csak a fodrász szakosztályokra 
nagy feladat. Ha a végrehajtási utasítása az új ipartör

Igen tisztelt vevőimnek személyes vá
sárlás esetén 5°/o kasszaskontó. Dobo
zos szappanok, adjusztált kölni vizek, 
parfümök, púder és kendőző szerek és 
francia köves fésűk és csattok stb, nagy 

választékban, továbbá „L orissa"  férfi 
hajfix, hajpomádék különféle és vegyes 
illatban. Tapadó brillantin, régi és új 
burák, szárító gépek, lemosótál és fod
rászberendezések stb.

LORÍSSA-PAJOR
B U D A P E S T ,  VII. K e r t é s z  u c c a  23

Telefon szám : 33—21—25.

vénynek meg fog jelenni, akkor kell a kérdést úgy meg 
fogni, hogy a borbély és fodrász ipar e nagy élösdijét 
— a kontárokat — egyszer és mindenkorra ki lehessen 
e szakmából pusztítani. Nincsen közöttünk öntudattal 
biró egyetlen egy karlárs sem, aki ki ne venné részét a 
kontárok elleni küzdelem harcában. Fogjunk tehát össze 
kartársaim mindannyian, kik valamilyen formában liiva- 
tottságot érzünk a szakmai ügyek radikális elintézésére. 
Ne tétovázzunk tovább, hanem míg nem késő, csele
kedjünk. Nem szabad tovább tűrni, hogy egyesek szá
mításból továbbra is a semmittevés langyos medencé
jében a közöny, a nemtörődömség álláspontjára helyez
kedjenek. Ki kell venni ebből a munkából mindenkinek 
az őt megillető részét, mert az az idő közeleg, amikor 
a tudás és szorgalom megtenni a maga gyümölcsét. Ez 
az idő fogja csak igazán kitermelni azokat a kartársa
kat, a kiket követni mindenkinek a kötelessége, ki sze
reti a szakmáját, ki élni és dolgozni akar egy jobb fod
rász ipar jövőjéért, melynek szilárd alapjait csak az igazi 
szeretet alapján kifejlett közös munkálkodásunk fogja 
tudni nekünk és családunknak megteremteni a közeli 
jövőben a boldogabb életet.

Kerekes József.

Ism é t o llónyitásra  készü lnek  a fo d rá s z  
illetve a ko zm e tiku s ipari m u n k á k  

m egnyirbálására
Válasz az Országos orvoskaniarai közlöny^ 1937* április hó 

15.-én megjelent 1. évfolyam 1—2 számában, a "fodrász és koz
metikusokat súlyosan érintő azon feliratra, amelyet a Belügymi
niszter Ur elé terjesztettek azon szándékkal,^ hogy a Jodrász, il
letve a kozmetikusok jogkörét megnyirbálva* s azoknak az őse
inktől örökölt és becsülettel folytatott mesterségüket lebecsülve, 
a tiszti orvosokat magánlakások átkutatására is tel akarják hasz
nálni, s a fodrászok kezén eddig még megmaradt csekély kozme
tikai jogkört is teljesen elvenni. Az orvosok ezen szándékai ellen 
tiltakoznunk kell, mert hamár a törvény a jogot a kezeinkbe adta, 
amiért igen tekintélyes adót fizetünk, akkor a polgári jogainknál 
fogva is ebből a szakmából meg is akarjuk keresni a mindennapi 
szerény barna kenyerünket. És ha azt akarjuk, hogy az „ingyenes 
leveses kondorok" mellé ne sorakozzunk, akkor kikérjük magunk
nak azt, hogy ismét ollózzák a jogkörünket. Ue kikérjük magunk
nak azt is, hogy hivatalos helyeken, ólombetűk felsorakoztatásával 
nyomtatványokon lebecsmérlö sorokat hozzanak napvilágra és 
kövér, vastag betűkkel kiemeljék azt, hogy egy orvos meg ne en
gedje magának azt, hogy ezt az iparosok kontárkodása által 
kompromitált és lejáratott kozmetikus címet felvegye. Ezen táma
dásért és iparunk, illetve annak ősi elnevezését megértő kifeje
zéséért mi nem akarunk ítéletet mondani, de igazságos ítélkezé
sét kérjük a Nagyméltóságú Miniszter Úrnak azok felett, hogy 
érdemes-e valakinek a szülei vagyonkáját a menzákon és egyéb 
jóléti intézményeken elkölteni, azok kenyerén 30 éves korig tanulni 
és diplomás egyénekké válni csak azért, hogy olyan lebecsült 
iparra, mint a mi kis kozmetikai iparunk, leselkedjék, illetve irat
osztások után beleüljön egy 30 éves korig a tantárgyak tanulásá
tól ideges és türelmét vesztő orvos. Ha igen, akkor a jövőben az 
erre a pályára induló ifjú tanulókat ne lehessen felvenni, s ami
kor majd a meglévő, kitanult kozmetikusok pótlására szükség lesz 
pótoltassák az említett diplomásokkal. Hadd lássák meg, hogy 
milyen kenyér adódik az úgynevezett kozmetikai gyakorlat által 
Mi azt hisszük és nem csa'ódunk akkor, ha azt állítjuk hogy \ 
„kozmetika" diploma segítségévül sem lesz. tekintélyesebb, töké
letesebb és jövedelmezőbb. A gőzölés, a masszús, a mittesser 
kipucolás és sminkelés tevékenykedésétől akkor sem lesznek szeb 
bek a hölgyeink, ha diplomások végeznék is, (—j)
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Kiszolgálási árak és a tekintélyek lerombolása után
harc a  fodrász és fodrász szakiparos közötti m egkülönböztetésért.

Amikor az új iparförvény paragrafusait a gyakor
lati érvényre akarjuk átvinni, minden pontjának össz
benyomása a régi „céh“-eknek rendszerét juttatja 
eszünkbe. Közmondás szavaival élve, semmi sem új a 
nap alatt. A divatnál is, minél újabbat akarunk, annál 
régebbi időkben kell keresnünk azt. így vagyunk az új 
ipartörvény végrehajtásával is. Régen ugyanis, amikor 
még minden ipar, az úgynevezett kontár kezeken vege
tált, az idők kívánalma szerint a haladni vágyó iparo
sok a „céh“ törvények oltalma alá tömörültek és annak 
védelme, illetve hatalma alatt kényszerítették a kontár 
módra dolgozók tömegét a vándor útra, a nagyobb 
ipari problémák megoldása végett. Úgy vagyunk ma is 
az iparok gyakorlásával, megállt a fejlődés, sőt vissza
esőben van. Az ipart gyakorlóknak letűnik a tekinté
lyük, sőt a fogyasztók előtt kezd kialakulni a bizalmat
lanságnak a jele. Ezen szomorú valóságok miatt a je
lenlegi pusztulásba bele nem nyugvó és haladni vágyó 
iparosok örömmel fogadták az új törvényt és annak 
árnyékában a tespedésből egyenesen és nyíltan megü
zenik azt, hogy nem az árak alákínálásával, hanem na
gyobb szaktudással, nagyobb anyagi áldozatok mellett, 
a tekintélyért és az iparos és iparos közötti megkülön
böztetésért szállnak harcba. Ennek a gondolatnak az 
értelmében bontja ki zászlóját a szegedi fodrászok 
„Törekvő csoportja" az alant közölt házi szabály sze
rint. A főcsoportnak, vagyis az 1932 évben megalakult 
szegedi fodrászok Összetartás Clubjának alapszabályait 
— mely összevonva egyesítette a „törekvő" „csopor- 
tott“, a fekéző, a „football" csoportokat, a „da'árdát" 
és a „kultúr csoportot" — nem hagyta jóvá a minisz
ter, minek kövelkeztébben, a szegedi fodrász szakosz
tály szabályai, illetve ügyrendjének paragrafusai alatt 
mint fiókegvesület működik azóta a mindent felölelő 
főcsoport. Ebből mint egy alcsoport alakul ki a „tö
rekvő" csoport, melynek alapszabályait, mint a „főcso
port „leány" szabályát közöljük alant, hogy ezt köves
sék a Magyarországon lévő szakosztályok haladni vágyó 
iparosai is.

Az 1932. évben megalakult és a szegedi úri és 
hölgy fodrász szakosztály kebelén belül működő „fod
rászok összet rtása c lu b iján ak  eredeti alapszabályai 
szellemében dolgozó „Törekvő" csoportnak házi sza
bályai :

1. A csoport feladata.

1. §. A „F.Ö.C." kebelében működő törekvő csoport fela
data a tagjainak megfelelő módon és eszközökkel alkalmat nyúj
tani arra, hogy

a. ) a kollegiális barátságot;
b. ) a szolidaritást intenzíven ápolhassák :
c. ) a speciális szakirányításban részesülhessenek ;
d ) az úri és hölgyfodrász iparban előforduló divattal ha

ladva az ipart a legmagasabb és legtökéletesebb nívóra emel
hessék ;

e. ) a segéd mesterek nevelése elösegíttessék ; a segéd mes
terek alkalmaztatása, vagy nem alkalmaztatása szabályoztassék;

f. ) biztosíttassák a gazdasági ügyek helyes irányítása, az 
árúk beszerzésénél egymás támogatása, nemkülönben az olcsó 
beszerzések elősegítése stb.;

g. ) elösegíttessék városunk idegenforgalma, tekintélyének és 
jó hírnevének emelése;

h. ) rendeztessék üzleteink érdekében alkalmas időben kol
lektív reklámok és bemutatók stb.

i. ) eszközöltessék tagjainknak önhibáján kívül bajba jutás 
esetén kölcsönös segítség nyújtás.

2. §. A törekvő csoport tagjai kizárólag kifogástalan úri 
vagy női fodrász iparosok lehetnek és pedig a következő beosz
tással :

a) alap ító ;
b) rendes:
c) növendéki (ifjúsági);
d) dísztag.
3. §. Alapító tagok azok lehetnek : kik
a) az alakulás előtt akár versenyek, akár bemutatók alkal

mával szakkképzettségükröl tanúbizonyságot te tte k ;
b) az alakuláskor jelen voltak ;
c) kellő garanciák mellett a csoport oktatóival kötött szer

ződést aláírták.
4. §. Rendes tagok azok lehetnek :
a) kik a 3. §. c. pontjának eleget tesznek ;
b) kik önálló és versenyképes üzlettel rendelkeznek ; s
c) kik az oktatók által kiadott munkák elvégzését tökéle

tesen végrehajtják.
5. §. Növendéki (ifjúsági) tagok lehetnek a segédkönyvvel 

rendelkezők ;
a) kik a 3. §. a) és c) pontjainak ;
b) kik a 4. §. c) pontjának eleget tesznek.
6. §. Dísztagok azok lehetnek, kik az egyesület keretén kí

vül állnak és a fodrászipar egyetemes érdekében nagy érdemeket 
szereznek.

7. §. A csoport tagjai kötelesek állandóan tanulni és taní
tani, havonta többször, de legalább kétszer összejövetelt tartani, 
amelyen a kül és belföldi lapokból felolvasásokat tartanak, nem
különben a sportlapokból felolvasásokat tartanak, nemkülönben a 
szaklapokból átvett újdonságokat, a tagok észrevételeit és tanul
mányait a tagoknak bemutatják.

8. §. II. A tagok kötelességei.

a) az összejöveteleken pontosan megjelenni ;
b) az összejöveteleken, előadások között a legnagyobb 

csendben a legodaadóbb figyelmet tanúsítani.
c) az előadáson hallottakat magukévá tenni és azokat in

kább bővíteni és szépíteni, mint elhanyagolni avagy lebecsülni 
kötelesek.

d) Az egyesületben hallottakat „nem tagoknak" elmondani
tilos ;

e) a többség által hozott határozatokat minden körülmények 
között betartan i;

f) a tagoknak a lehetőséghez képest tevékenykedni és a 
vállalt szerepeket elvégezni kötelességük a legtökéletesebben ;

g) minden tagnak legalább egyszer egy évben valcmit be
mutatni vagy valamiről a szakmában előadást tartani kötelessége ;

h) a tagoknak egyenként arra kell törekedni, hogy tökéle
tesebbek legyenek a „nem tag" fodrász iparosoknál.

Tagsági díj nincs, de a közösen el határozottak keresztülvi
telénél felmerült költségeket a tagok egyenlő arányban viselik.

A vázolt és a fentiekben lefektetett „házi alapszabályok" 
be nem tartása, vagy megsértése a kötött szerződésben biztosított 
100 R  pénzösszeg elvesztését vonja maga után.

9) A csoport külön kimondott vezetőséget nem választ, csak 
háznagyot, kinek kötelessége a csoport összejöveteleken az ülés 
vezetésére. A vezetőséget a mindenkori oktatók képezik, kik egy
másközti megállapodással végzik az üléseken a jegyzői tisztséget 
és kezelik a csoport pénz vagyonát.

Szerződés

mely köttetett Szegeden, 1937 ________  h ó _____n
a törekvő csoportba belépő úr és a törekvő csoport mindenkori 
szakok ta tó i___________________________________ urai között.

Belépő a csoportba való belépés szándékát kijelentve kö
telezi magát, hogy a szegedi úri- és hölgyfodrászok „összetertás 
Clubjának" kebelében működő törekvő csoport házi szabályait 
magára nézve kötelezőnek ismeri el és mindenkor a leglelkiisme
retesebben betartja.

Kittiek biztosítására hajlandó 100 pengő erejéig személyi, 
váltó avagy készpénz biztosító jótállást nyújtani. Tudomásul ve
szi, hogy abban az esetben, ha a szerződést a legkisebb mérték
ben megszegné, a biztosítékul nyújtott 100 pengő a szakoktató
urai között tandíj fejében szétosztassék.

Tudomásul veszi továbbá, hogy abban az esetben, ha a 
házi szabály 4. § c), vagy a 8. § d) pontjait be nem tartaná a
csoportból va'ó azonnali hatállyal — tekintet nélkül — a szerző
désre és a biztosított pénzösszeg az. említett célra fordlttassék.

A szerződés kölcsönösen fél évi felbontással bontható csak
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fel : „vis maior" (elköltözés, munkaképtelenné válás) stb. esetén 
azonban felmondás nélkül is azonnali hatályát veszti.

A szerződés 2 tanú jelenlétében köttetett.
Kmf.

Tanúk illetve kezesek: belépő tag.

1.

2 . _________ 1______________ szakoktatói urak nevei.

Nyílt levél
Papp József m. kir. kormány- 
főtanácsos úrhoz, az ípok 

elnökéhez
Méltóságos Uram !
Kedves Barátom !

Ügy a politikai élet mezején működő, mint a gaz
dasági élet ágazataiban közhasznú munkát kifejtő sze
mélyek ezen munkásságuk értékeléséért részesülnek fel
sőbb helyről kitüntetésekben. Tisztán a borbély és fod
rász iparosok azok, akikre ebben a tekintetben nem 
nagy gond fordíttatik.

Már pedig az Te előtted is eléggé ismeretes körülmény, 
hogy igen sokan vannak értékes kartársaink, kik hosszú idő óta 
már közhasznú munkásságot fejtenek ki az iparunk és iparos 
társaink érdekében.

Felhívom tehát e lap hasábjain becses figyelmedet arra, 
hogy ezeket a kiváló és értékes iparos társainkat a saját intéz
ményeinken keresztül, amelynek Te vagy a bölcs irányítója és 
vezetője, terjesszed fel a megfelelő kitüntetésre. Mert ezeket fel
tétlenül különbbé kell tenned a sok-sok közönyös, semmivel sem 
törődő iparos társainkkal szemben.

Kedves Barátom 1 Remélem, hogy megérted intenciómat. 
Te vagy a sors rendeltetéséből a vezérünk. Neked kell ismerni 
iparos társaid kvalitásait. Neked kell az illetékesek figyelmét fel
hívni erre a körülményre. Nem kell spórolni a kitüntetésekkel, 
mert minden kitüntetés csak fokozza az aktivitását a munka
társaidnak. Azonkívül pedig nevelőhatást vált ki az ifjabb gene
rációból, mert látja, hogy értékelik, megbecsülik közhasznú mun
kásságát a felsőbb helyen is.

Az igaz, hogy a közért dolgozni háládatlan dolog, de ezen 
háládatlansag mellett is jól esik a közért dolgozó iparos társa
inknak, ha legalább is azok értékelik a munkásságát, akik éppen 
a közhasznú munkásságukért mint fő-fő vezetők éppen elég gyak
ran ki vannak téve a nagymérvű háládatlanságoknak.

Ezeknek a gondolatoknak kell a közeli jövőben intézmé
nyeinkben utat találni. Ezek a gondolatok vezetik a művelt külföld 
iparos vezetőit is. Ezeknek a gondolatoknak a megvalósítása a 
Te hosszú, évtizedes, bölcs munkálkodásodnak a közel jövőbeli 
feladata. Ezek megvalósítása olyan lesz a Te értékes személyedre, 
mint egy nemes ércből készült ércszobor, amely hosszú évek so
rán hirdetni fogja a Papp József értékes, bölcs, a jövőbe látó, 
igazi, ipari politikáját.

Őszinte igaz barátsággal
kész hived 

Kerekes József
fodrászmester, Ipok tag.

Felhívás a világon lévő összes 
fodrászokhoz!

A szegedi ipari vásár alkalmával a szegedi fod
rász szakosztály szívesen látja mindazokat a kartársa
kat, kik a mi szép, kis Szegedünket és vásárunkat látni 
akarja.

Ezen alkalomból, akik bejelentik érkezésüket és 
azon kívánságukat fejezik ki, hogy a vezetőséggel talál
kozni óhajtanak, azokat minden este az ipartestület ven
déglőjében fél 9-től—fél 10-ig fogadjuk.

Június hó 6 -án pedig a mindenfelől filléres vonat
tal érkező karlársaink részére az iparostanonc iskolában 
(Ötvös u. 2 . szám) egész délután három órától kez
dődően különféle gyártmányú gépekkel és anyagok
kal a gyárak illetve a szegedi kartársak bemutatókat 
fognak tartani. Ugyanott 6  órai kezdettel szakmai érte
kezlet lesz, melyen előadók a vidéki fodrász egyesüle
tek kiküldöttei. Budapestről és a vidéki városokból már 
többen jelezték érkezésüket erre az alkalomra. Az érke
zők elszállásolásáról és a részletes programmról Dudás 
Sándor fodrászmester (Tisza Lajos körút 19), a sze
gedi szakosztály elnöke fog gondoskodni.

Aki nem látta a szegedi híres nevezetességeket il
letve az ipari vásáron meg akarja látni a legújabb fod
rász ipari gépeket és felszeri léseket, az okvetlenül jöjjön cl.

A gyárakat pedig felhívjuk, amennyiben újdonsá
gokkal rendelkeznek, jelentsék be benevezésüket és a 
bemutatásra kerülő cikkeiket, amelyeket a kiállításon 
fenntartott pavillonban szintén el f)gunk helyezni.

Mindenki megtalálja, amit venni akar az

Ángyán K. F. T.-nél
a régi helyen,

Budapest, VII., Rákóczi-út 40. I. emelet, a C O R V I N-nal szem 
ben, mert a legegyszerűbbtől a legraffináltabb ízléssel készült 

berendezésig és felszerelésig mindent olcsón megkap. 
M egrendeléseit a régi címre küldje.

Á N G YÁ N  K. F. T.
S Z A K Ü Z L E T .

B U D A P E S T
Vll , Rákóczi- út 40.
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A fodrászipari kiszolgálások szokásairól az előfizetéseknél
Mikor helyes vagy helytelen a bérletrendszer ? Illetve hogyai kell azt kihasználni ?

Ez a téma már igen sokat foglalkoztak a fod
rász iparosokat, de ha a múltra, a tradiciós (abonoma) 
előfizetések rendszerére tekintünk vissza, találunk benne, 
sok jót, de ugyanannyi rosszat is. Voltak idők, amikor 
az előfizetőkre támaszkodó mesterek a legszomorúbb 
anyagi helyzetbe jutottak az előfizetőktől befolyt jöve
delem miatt, különösen a forradalom utáni évtized 
alatt, amikor a jónak mondott béke időbeli gavallériák, 
a felülfizetések teljesen kimentek a divatból és az al
kudozással megszületett megállapodások mellett a ven
dégek részéről tapasztalt visszaélés folytán több mun
káknak az igénybevétele miatt.

Ezek a körülmények nemcsak a fodrásziparosok 
elszegényedését idézték elő, hanem a modern munkák
kal való haladásban az ipari szaktudás lemaradását is. 
A múltban az előfizetési rendszerben csak az volt a jó, 
hogy a vendégeket a fodrász munkáihoz szoktatta s 
ezáltal nehezebben csábították el a vendéget a techni
kailag gyártott gilefte pengék.

Velem együtt ma már azon fodrászok is, kik a 
haladásra, a modern munkák elkészítésére és a töké
letes munkák napi érték szerint való megfigyelésére 
támaszkodtunk, kezdünk nehéz helyzet előtt állni, mert 
a mai pénztelen világban jóformán csak a fixfizetésü 
vendégektől élünk ; ezek pedig azon hazai szokásban 
élnek, hogy csak elsején, amikor a fizetésüket meg
kapják, fizetik ki, illetve veszik igénybe a fodrászok 
munkáit. Az elseje elmúlik, elmúlik az üzletnek élén- 
kebb forgalma is.

Tehát azon üzletember az ügyes, ki az elsejéket, 
a pénzes napokat a legjobban ki tudja használni. 
A vendégek elköltésre szánt pénzösszegéből minél 
többet vesz ki az üzletének javára. Tehát, ha észre 
vesszük a vendégnél a pénzt, törekedjünk arra, hogy a 
vendéggel olyan munkáknak a felkínálását fogadtassuk 
el, amelyek olyan összegeket tesznek ki, mik biztosít
ják a megélhetésünket. Az ilyen munkák azután lehet
nek hosszadalmasabbak is, akár egy egész hónapra 
szólók is, a fontos és fő az legyen, hogy a költeke
zésre szánt fix fizetésekből a vendégünk minél többet 
adjon és áldozzon a fodrász iparosnak. Ez a módszer 
sem ütközik sem bűnbe, sem lelkiismeretlenségbe. Mert 
inkább a fodrásznál hagyja a vendég a pénzét, mint 
valami haszontalanságra más üzletekben, vagy kártyára, 
esetleg korcsmái dorbézolásokra. A fodrásznál hagyott 
4—5— 6 pengőért a vendég egész hónapon át szépít
heti magát, m.ly által nemcsak önmagának, de az em
bertársai előtt is szebb és megnyerőbb lesz. De ha el
lenkező üzletek veszik ki ügyesebben és raffináltabb 
módon a pénzt a zsebükből, különösen a korcsmák 
italra és dorbézolásokra, melyekre manapság az embe
rek sajnos többet áldoznak, mint a ruhára és testük 
ápolására, akkor jönnek a szomorú napok, s az embe
rek nagyrésze foltos ruhában, szakálasan és kócos haj
jal robotolják ízléstelen módon az egész hónapot. 
A fodrász iparosoknak tehát élelmesebbeknek kell lenni 
és meg kell hódítaniok az emberiséget a test kumiszá
nak. Meg kell éltetni velük azt, hogy a fodrász iparos 
a Teremtőnek a segédei, kik az embereket a földi életi 
átjárásuk alatt szépítgetik és formálgatják.

Tehát fel fodrász iparos társaim az élelmesebb 
és okosabb számiigatásokkal való munkára ! Nézzed és 
figyeljed embertársadat, figyeld a hozzád járó vendé
gedet, nézd ki belőle azt, hogy mikor van, vagy lesz 
pénze, vagy búzája és azután kössed le úgy a mun
kádat vele, hogy azután kényszerülve illetve megszo
kott munkádnak hódolója legyen. Ha a vendéget ma

gadnak meghódítottad és azt látod, hogy reá van utal
va, akkor használd ki a saját érdekedben. Ma tudjuk 
jól, hogy a jó munkák után olcsón és kedvezményes 
árak nyújtásával is kedveskednünk kell, ezeknek igen 
előnyös lebonyolítását ajánlom fel ezen a helyen. Én 
már 12 éve dolgozom az alant jelzett fizetői jeggyel, 
amely mind a két félre igen kellemes és visszaélés 
mentesen lehet vele előnyösen dolgozni. Ez a jegy 10 
pengő értéket képvisel, ebből én engedményül adok 
10o/o-ot illetve a 10 pengős jegyet 9 pengőért. Erre a 
jegyre akkor, amikor akar vagy amilyen munkát akkor 
vesz igénybe az illető. Az egész családnak lehet vele 
jönni, akár egy napon is le lehet dolgoztatni. így min
den munka rész kedvezményesen jut a vendégnek.

A mai áraim olcsók, tehát azért csak 10Vo-ot 
adok. A segédeim az általuk végzett munkákat leblok
kolják, a vendég a blokk után fizet a szelvény jegyé
vel ; a díjtétel le lesz lyukgatva vagy magsemmisítve, 
ami által a pénztárnál is a legnyugodtabb munkát le
het végezni.

Tehát minden kartársamnak ajánlom ezt a rend
szert, mert ez a rendszer kizárja azt, hogy pl. valaki 
előfizet 3-szori hetenkénti borotválkozásra és közbe be
jön 4-szer is és még ráadásul a segéddel fazonokat és 
egyebet is végeztet a megkötött megállapodási árban. 
A 10 számos bérletjegy sem jó, mert annak számai 
nem biztosítanak minden munkát, azokon is a nem jo
gos mellék munkák csak úgy gratis csúsznak el.

A jövőben a fodrász iparosoknak universális szak
tudással lehet csak boldogulni, tehát universális legyen 
úgy a díjtételünk, mint a kedvezményt nyújtásunk is.

(Dudás)

D U D Á S  S Á N D O R
HÖLGY- ÉS URIFODRÁSZ 

K Ü L Ö N  I L L A T S Z E R T Á R  
SZEGED, TISZA LAJOS-KÖRUT 19. TELEFON: 12-11 .

ELŐFIZETÉSI-JEGY.
A napi árjegyzék szerint ezzel fizetendő I 

A számok fillérben értendők.

50 50 50 50 50

50 50 50 50 50

30 30 30 30 30

30 30 30 30 30

20 20 20 20 20

10 10 10 10 10

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5



6 VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGY-FODRÁSZOK SZAKLAPJA

Itt a szezonja a tartós ondolálásnak!
Mit kell tennünk, hogy ezen szezont úgy tudjuk 

kihasználni, hogy az a jövőben többszörösen megnöve
kedett szezont jelentsen ?

Ezideig a hölgyközönségnek kb. egy negyed részét, 
a férfiaknak pedig nagyon csekély százalékát hódítottuk 
meg a tartós ondolálásra. Mi lehet ennek az oka!? Hi
szen gép vaji elég, különösen sok van a gyártóknál el- 
adatlanúl a raktárakban. Tétlenségben tespedő fodrász 
is van elég, hullámos hajra vágyó hölgy és férfi viszont 
sokszorosan több. Mi az oka tehát ? ! Sokan azt mond
ják, nincsen pénz stb. Ez sem eléggé elfogadható ok, 
mert már a versenyárak olyan kedvezők, hogy a fod
rásziparos majdnem ingyen asszisztál a gépje mellett, 
sőt még az üzemi költségek megtérítésére kért árak tel
jesítésére is részletfizetési könnyítést nyújt. Tehát ebből 
is láthatjuk, hogy nem a pénztelenségben van az ok. 
Pénz az van, különösen mozira, borra, hiszen zsúfoltak 
a mozik mindig és a régi időknek megfelelően elég 
düllöngélő embert láthatunk az uccán.

Az okot én abban látom, hogy az árak igen ol
csók ! Olcsó húsnak híg a leve ! (Ez az igazi közmondás). 
A fodrász iparosok nagy része, aki a tartós ondolálás 
szolgálatába szegődött, szaktudás nélkül áll és hogy 
legyen mégis vendége, vállalja a munkát, az elvégzést, 
amely tényleg sok esetben annyit sem ér, mint ameny- 
nyit érte kérnek. Szóval nem olyan szép és jó a munka, 
mint amilyent a mai jó és szép érzékkel biró közönség 
manapság megkíván. Ennek következtében az egyik 
hölgy okulva a másik hölgy fején, nem kap gusztust a 
fodrász iparos munkája iránt. A fodrász iparosoknak 
nagy része ezeket nem veszi észre, sőt még olcsóbb

kínálattal lép elő a munka vállalásnál, sok esetben olyan 
olcsón, hogy ennek következtében a fogyasztó közön
ségnek a bizalmatlansága áll be.

Az olcsó kiszolgálási árak mellett természetesen 
élni is szeretne. Mit tesz? Kevés jövedelme mellett a 
munkához szükséges anyagok silányságára törekszik. 
Saját maga vegyészkedík, összepancsol mindent, amit 
hall s ezen szakavatatlanúl összeállított szerekkel rontja 
el a munkájának sorozatát. Például ha vegyvizsgálat alá 
vesszük a tartós ondoláláshoz szükséges vizeket, kitű
nik, hogy a kénsavak, rézgálic és egyéb lúgos keverékek 
semlegesítő anyagok nélkül vannak készítve és hasz
nálva. Ezeknek a szereknek a használata után kerülnek 
elő azok a lehetetlen kivitelű munkák, amelyek még az 
olcsó gépondolálási árak mellett is drágának1 bizonyul
nak. Azért, mert nem jó k !

Ezeknek a semlegesíletlen vizeknek a hatása alatt 
következnek be azok a szomorú esetek, hogy a követ
kező tartós ondolálásnál sikertelen munkát fog végezni 
a legnagyobb szakember is. A hölgy pedig csodálkozik 
azon, hogy most a tartása nem sikerült úgy, mint a 
múltban. Ezen elégedetlenségek után kezd a hölgy az 
egyik fodrásztól a másikhoz vándorolni mindaddig, míg 
a kísérletezést meg nem unja.

A fentiek megértése után jó lesz megfontolni min
den fodrásznak azt, hogy az anyagok előállításával tel
jesített filléres, olcsó munka helyett, a legtökéletesebb, 
a legjobb és a legprecízebb gyártmányú tartós vizeket, 
illetve anyagokat használja, kifogástalan munkát végez
zen és a munka teljesítményért a megfelelő, rendes árt 
kérje meg.

Ha jó és szép munkát fogunk a vendégeinknek 
biztosítani, akkor a közeljövőben meg fogjuk hódítani 
a még eddig fodrászhoz nem járó hölgyek tömegét is.

a  fodkáúbifiíZk&aii!
a z

f f EK A"
( í a f á b á A í í á

m ellye l id ő t,á ra m fo g ya sztá st takarít m eg
A motor gólyóscsapágyas

Zajtalan
Szárítási idő 20—25 perc

Szabályozható kapcsló, hideg, 
langyos és meleg levegőre.

Győződjön meg erről Ön is!
Kérjen árajánlatot!

Levelezőlap hívásra vételkényszer nélkül bemutatom.

'Zóedveba {ibel&U {eUéieíeic !

' ő C d j x J b ű i é - :

Dudás Sándor Szeged.

i á t á M á ú !

7 5 u d a , f t e & t .
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A Pabor amerikai hajfesték 
a fodrásziparosok szenzációja

A vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapjának fele
lős szerkesztője Silber Leó a Pabor amerikai hajfesték 
vezérképviseletével, olyan csomagolást hozott forgalomba, 
amely a fodrásziparosok versenyképességét biztosítja a 
drogériák által árúsított festékeket használó magán haj- 
festőkkel szemben.

Ezen csomagolásokban két adag van, amelynek 
egyik adagja elég egy alapfestésre, az ára pedig a ket
tőnek 2 50 P. de ezen árakból a dobozokban mellékelt 
szelvény leadójának mindenkor 5 % kedvezményt biz
tosítunk. Elhatároztuk, hogy minden városban lerakatot 
létesítünk azért, hogy szállítási költségmentesen juttas
suk a hajfestéket minden kartárs kezeihez,

A meglévő lerakatok: Dudás Sándor Szeged,
Krupánszkv István Hódnidzővásárhely, Zsikai János 
Battonva, Várady Ferenc Felsőgalla.

Ezen helyen felkérjük minden szakosztály elnökét 
arra, hogy jelöljék meg azon szakosztályi tagot, aki 
legalkalmasabb arra, hogy a festéket bizományi lerakat- 
ként adjuk.

Kellő tisztelettel
Dudás Szeged

H. S. O . Egyesület 1937. évi rendes 
közgyűlése.

Ir ta : Vértessy István, Budapest.
1937. IV. 6 .-án tartotta soha eddig nem látott tö

meg előtt, évi rendes tiszújffó közgyűlését. Egyesületi 
dísztermében IX. Ráday utca 5. szám alatt.

Igaz, hogy kisebb okok hozták az érdeklődés kö
zéppontjába a tagokat, mint az, hogy pillanatok alatt 
futótűzként terjedt el a fővárosban, hogy a fenti Egye
sület alapítója volt ügyvezető titkára, majd elnöke, le
mondott minden néven nevezendő tisztségéről. Miért? 
Ez volt mindenkinek a kérdő szava, röviden válaszolva, 
az évek óta tartó szakadatlan munka felőrli az embert, 
egy év leforgása éppen clCg ahhoz, hogy teljesen el
készüljön az ember az idegeivel, hát még 17 év meg
szakítás nélkül, ez egy kicsit sok bármilyen vas idegei 
legyenek is az embernek, nem szívesen tettem, de or
vosi tanács volt, hogy most még nem késő, de egy fél 
év múlva későn lehet.

Az évi rendes közgyűlést Vértessy István elnök 
megnyitja és az általános jelentésben kitér egy év mun
kájára, röviden illusztrálva. Egyesületi bajnoki fésülés 
6  héten kérésziül. Mestervizsgára indulók oktatása 
jan: febr. márc. 4 nagy nemzetközi fésülő verseny meg
rendezése, megszervezése, Bpest. 2, Bécs. kettő, ez maga 
is elég ahhoz, hogy amit ez az egyesület végez tanu- 
jelét adta, hogy okos vezetéssel, nagy eredményeket 
lehet és kell is tudni elérni, az általános jelentés tu
domásul vétele után a felmentvény megadatott és az 
új tisztikar meg lett választva, amely a következő :

Elnök: Varga Ferenc, alelnök: Simulák Emil tit
kár : Schadek Ferenc, h. titkár: Varga László, jegyző: 
Horváth Jenő, pénztáros: Gerébi Lajos, h. pénztáros : 
Kovács Andor, háznagv: Leitgéb József, számvizsgálók : 
Holló Gyula, György Ferenc, Schmidt Árpád, ellenőrök 
Horváth Gyula, Berger László, hat választmányi rendes 
tag : Balassa Sándor, Geszler György, Krenn Pál, Szend- 
rei Ferenc, Takszner István. Zigler Jenő, három póttag: 
Benkó József, Lechrbaum Rezső, Németh Imre. három 
fegyelmi bizottsági rendestag: Debreceni János, Demény 
Sándor, Heé Tibor, kettő pó ttag : Pénzes József, Weisz 
Aladár, három munkaügyi bizottsági rendestag: Gerébi 
Lajos, Simkulák Emil, Varga László, Kettő póttag: 
Holló Gyula, Leitgéb József.

Méltó utód Varga Ferenc érdemdús munkássága 
is elég garancia arra, hogy itt további fejlődés meg nem 
állhat. Vértessy Istvánnak sok évi hervadhatatlan érde
meiért e közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét mond és 
kéri, hogy továbbra is támogassa azt az egyesületet, 
amely vezetése alatt lett nagy és hatalmas.

Varga kartársamnak szívből sok sikert kívánok és 
Ígérem, hogy munkájában támogatni is fogom, hiszen 
tanítványom.

Befejeződött a szegedi fodrász- 
ipari vándor tanfolyam.

Bár már többször beszámoltunk a szegedi vándor 
tanfolyamokról, de azért ezen közérdekű tevékenységről 
szívesen számolunk be ismét.

A jelenleg lezajlott tanfolyamot a nemzeti mun
kaközpont szervezetében tömörült fodrász segédek szak
osztálya rendezte az Ip<rügyi Miniszter Úr Önagymél- 
tóságának anyagi hozzájárulásával. 72 előadói órában 
folyt le a tanfolyam elég szép látogatottsággal és ered
ménnyel. A szaktanfolyam folyó hó 12-én este lett le
zárva, amikor is a hallgatósághoz a jövőbeni érvénye
sülés érdekében Antal Dénes ipt. isk. igazgató, Csűrik 
János fémipariskolai főüzemvezető és Dudás Sándor 
szakoktató mondottak buzdító beszédeket. A szakok
tatók a gyakorlati oktatás mellett benső, lelki oktatás
ban is részesítették a hallgatóságot; szaktudásukkal tel
jesen lebilincselték mindenkor a résztvevők figyelmét.

A tanfolyam résztvevői a szakoktatás fáradozása
ikkal megköszönve, Dudás Sándor, Heim Aranka és a 
betegen fekvő Miller János szakoktatóknak nemzeti szí
nű szalaggal díszített rózsa csokrot nyújtottak át. Majd 
egyakarattal elhatározták, hogy a tanfolyan befejezését 
egy vacsora rendezésével ünnepük meg, mely alkalom
ból az alábbi meghívót bocsájtották k i :

Az iparivásáron keresse fel
DUDAS-céget!

Ha nincsen m egelégedve, tartós  ondolálásával, ír ja  m eg pontosan, hogy 
m ilyen gép je  van, csavarai, pakko ló i és vizei m ilyen gyártm ányúak és m i
lyen gyártm ányúak  és m ilyen fűtési e ljá rás t eszközö l. A szerkesztőség  I.—  
pengő értékű  levélbélyeg beküldése e llenében  küldi a helyes irányító  iratot.
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PABOR AMERIKAI HAJFESTÉK
Natúr fényű sötét Cendre matt, hamvas színek Chatains-Natural Vöröses árnyalatok

Hollófekete k i * a 
Nolr I N 0  1

►  ■ A
Brun Cendré

Fekete m q  o
Nolr l> íü  á

sötét barna ki_ o 
Ch atain  Fonce l 'l u  °

®arn* M0 4
Brun ,>IU ^

Blond Cendré Foncé

Ham vas szóke k i _ 7  
Blond Cendré l>*ü  '

No 8 Ch atain  Roux

C
VII. ham v. szóka k j -  q  
B lond Cendré C la lr  y

Ezüst szóke a j 
Blond Argent l u

Ch atain  Fauve

VII. geszt barna k i  <o  
C hatain C la ir  l ',U  IO

Hamv. ges/f. barna 
Chutain Cendré No 14

Vöröses vll. barna »i. <jr 
Chat., C la ir . Roux ,>ÍU Vöröses szóke K jn  t o  & 

Blon d'ro u x '*u lo j

A /\ a a
( / S Í

Sötét innhugoni kj_ 
Acujou Foncé

A rany szóke *j 1Q  
Blond Dóré 1

/V A
(a S)

Világo s mahagóni ki_ a-j 
Acajou C la ir  l> íü  1' Rózsás szóke orv 

Blond Rosée l>,u

(A D
Ha jól és olcsón akar vásárolni, keresse fel Budapest, Király-ucca 24. |

SILBER LEÓ
fodrászcikkek kereskedését!

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

sek a legpontosabban eszközöltetnek.

„PABOR“ amerikai hajfestékemet
több állam ban is bevezettem  m ár és olyan közkedveltségnek örvend, hogy 

közkívánatra M agyarország 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 festék árak olcsóbbá tételével iparkodom keresztülvinni, úgy, hogy forgalomba hozok olyan 
adagolásé illetve csomagolású „PAPOR" 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 megszaporithatja minden fodrász iparos.

Ezen uj csomagolású festékeket a jövő hónapban már forgalomba hozzuk.

Árai lesznek : Kisdoboz, amelyben 2 adag van P 2.50
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 százalék engedményt nyujtokl
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A helyes hajápolás jelentősége 
a fodrásziparban,

A hajfestésről (14-ik közlemény).

A múlt havi számunkban a szőkítésnek módoza
tait illetve annak helyes alkalmazását, valamint a haj- 
festést ismertettük a „Pabor“ amerikai hajfestékkel a
7*1 » d/ ll.á*,í á,ható színkártyán a 12-es számmal el
látott színtől a 18-as számú színig.

Most ígéretemhez híven ismertetem a vörös illetve 
az aranyszőke színek készítését. Tegyük fel, hogv pl. 
az üzlelünkbe bejön egy hölgy azzal a szándékkal, hogy 
ő a haját vörös szőkére akarja változtatni. A haja a 
hajszínkártyán látható No. 4 -es barna színű és 25%- 
ban ősz. Hogy a hölgy kívánságának eleget tehessünk, 
készítsünk 3 —4 %-os szőkítő! a múlt havi számunk- 

t *1 a i P * táblázat szerint (fodrász nyelven ismerve 
„fehér hennát") és azzal a hajat átkenegetjük. Figyel
münket azonban ezen műveletnél fordítsuk arra, hogy 
ne a tövére a hajnak rakjuk a szőkítő anyagot, mert 
akkor a haj töve világosabb lesz, mint a vége és pe
dig azért, mert a fej melegségétől az anyag erősebb ha
tást vált ki. Kezdjük tehát hátulról a kenést és pedig 
a tövétől 1 cm. távolságból lefelé minél gyorsabb tem
póban és csak azután a tövét a hajnak ; a kenegetés 
után a hajfürtöket átfésülgetjük mindaddig, mig a haj 
a No 18 as színt el nem éri Ha ez megtörtént, akkor 
a haj t megmossuk, meglö'öljíik, a fésűvel simára ki
bontjuk és ha még a viz végeinél csurogna, azt is le
töröljük. Utána a mosás idő alatt elkészített No 18-as 
„Paboi" amerikai hajfestéket vatta tamponnal a fej há- 
tulsó felén, a nyaktól kezdve felkenegetjük és átfésül
jük. (Élőiről a felkenési csak akkor kezdjük, ha a haj 
csak elölről ősz). Amikor a felkent festékkel elértük a 
kívánt vörös szőke színt, akkor a homlok és nyakkörüli 
bőrt megvizesített vattára vett ólai schampoonnal letisz
títjuk, a fejet pedig megmossuk és pedig ügyesen az 
újjak hegyével és nem körmölve. Amikor a reá öntött 
víz már teljesen tisztán folyik le, a hajból a vizet ki
nyomkodjuk, a lavórt elvesszük a nyaktól és a hajat 
megtöröljük. Ha a fejbőr gyorsan zsírosodó vagy kor
pásodó, ez esetben míg a hat. illetve a fejbőr vizes 
„lanolinos" kenőccsel vagy „Lvsoform" krémmel a fej
bőrt és a homlok környékét vékonyan lekenjük, mely
nek következtében a bőr puha és rugalmas lesz ; a pó
rusok becsukódnak illetve a fejhőrszaru lemezei nem 
repedeznek fel és nem képződik az úgynevezett korpa. 
Három-négy ilyen lekenési eljárás után a korpásodás 
teljesen megszűnik.

Ki kell térnem még a hajfestésnél arra az eshe
tőségre is, ha a hölgy a No. 18-nál világosabbat kíván. 
Ilyen esetben a hajat erősebben kivilágosítjuk pl. a 
No. 20-asra és utána vagy a No. 19-est, vagy a No. 
2 0 -ast használjuk az elmondott eljárás szerint.

Megállapítom, hogy a mai lívdrogén-hyperoxidos 
festékekkel öröm dolgozni és még kevés gyakorlattal is 
szép munkákat lehet biztosítani, csak a fodrász iparo
soknak kellene egy kicsit bátrabbaknak és élelmeseb
beknek lenni.

Ma, amikor a „Pabor“ két adaggal, illetve üveggel 
ad 2.50 pengőért, melyből 1 üveg is elég egy utánfes- 
tésre, ami es ik 1.25 pengőbe kerül, kérdem, szabad e 
tűrnünk azt, hogy v.daki a drogériák állal árusított 4

pengős festékekkel egyedül, házilag fesse a haját ? Nem ! 
Minden fodrásznak hajfestőnek is kell lenni és meg kell 
nyerni vendégeit, ismerőseit a fodrász ipari munkákra! 
Ez irányú szakcikkeink után minden fodrász könnyen 
megtanulhat hajat festeni. Lépjen be minden fodrász 
tehát a haladók közé.

A jövő számunkban az elromlott hajfestések rendbe 
hozását, a Henna festések, valamint a speciális hajszí
nek festését fogom ismertetni különféle fajta gyártmányú 
festékanyagokkal.

Szakcikkeim hátralévő részei is értéket jelentenek, 
amelyek egész könyvre való anyagot tartalmaznak. Min
denki tehát fizessen elő az egyetlen szakirányú cikket 
tartalmazó szaklapra, hogy minden száma birtokában 
legyen a folytatólagosan közölt cikkek miatt.

Szakcikkeim engedély nélküli utánnyomása tilos I
(Dudás)

A technika edd ig  mindent felülmúló legújabb vív
mánya a Dáma motoros, golyóscsapágyas egybeépített 
hajszárító búra. Ára : 170.—P.

Önnek nem kell már bemutatni a technika leg
újabb vívmányát, az új typusú

„Balaton tartóshullámgépet"
Ára: 1 8 0 -3 0 0  P.ig.

Igen bevált dauervizek a Nádas féle szalmiákos 
„Nizzanol" és szalm iákm entes „Nizza"

1 I. Nizzanoi" ára üveg nélkül P. 2.50
1 I. „Nizza" ára üveg nélkül P. 2.50 

Kapható: Nádas Sándor
fodrászati és kozmetikai cikkek vállalatánál. 

Budapest, Vili. Erzsébet körút 58.
Szegedi lerakat: Dudás Sándor Tisza Lajos körút 19.

„Villám* zománcbútor tisztitó
Fehér és színes lack fényezeit bútorok, ablakok, ajtók, 

fürdőkádak, csempék tisztítására 
Használati utasítás

Tiszta vászondarabra kevés „Villám" tisztitót veszünk, és 
azzal a piszkos részt bedörzsöljük. Utána egy puha f'.anell 
rongydarabbal áttöröljük, miáltal a bútor visszanyeri ere
deti fényét. Szappan és víz hozzáadás nélkül Használandó
A piszkot 100%-ban leviszi, a zománcot nem bántja 

Nem tűzveszélyes Nem párolog.
Teljesen szagtalan. 1 liter ára 3 P.

Kapható: DUDÁS nál Szegeden.
VILLÁM TISZTÍTÓ NEM HIÁNYOZHAT EGY 
FODRÁSZ MŰHELYBŐL sem, mert pillanatok 
alatt tintát és tinta ceruzát tisztit, valamint fa- 
jenceket, lemosó tálakat, szappanozó csészéket 

foltokat stb.

Ha jó tartós ondolálást akar, akkor használjon K e m é n y -  féle 
„ D A R U N  G“ erősen bodorító vizet. Egy liter ára 5 pengő.
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Baghi Zoltán törekvő fiatal kartársunk, akinek 
eddig Borsod-nádason volt üzlete, onnét eljött és át
vette Dohazy József, Miskolcon, az Arany lános-uccán 
lévő, jólnienő úri- és női fodrász üzletét. Mi is sok 
sikert kívánunk az új kartársunknak!

* **
Schwartz Vilmos úri- és női fodrászmester, ki

nek Miskolcon igen jóforgalmú női fodrászüzlete van, 
az idei szezonban Görömély-Tapolczán úri- és női fod
rászatát május hó 1-én újból megnyitotta. Ismerve kar
társunk agilitását, biztosra vehetjük, hogy a nagy remé
nyekre jogosult Tapolcza fürdő vendégei a fodrász 
munkálataival a legnagyobb mértékben meg lesznek 
elégedve. A fürdőigazgatóságtól nyert értesülés szerint, 
az idei szezon nagyon jónak ígérkezik, mert az elő
jegyzések az összes szállodai szobákra már jóval előbb 
megtörténtek, sőt igen sok külföldi vendég is érdeklő
dött a szobák végett.

Miskolci hírek. Értesítjük a vidéki kartársainkat, 
hogy a Henne Flórái Egyptien felsőmagyarországi kép
viselete az „Universal—American" dauer gépekre Wal- 
der Zoltán miskolci fiatal agilis kartársunk kezébe té
tetett le. Minden remény meg van arra, hogy karfársa- 
ink, kik hozzáfordulnak ezen dolgok beszerzéséért, a 
legteljesebb mértékben meg lesznek elégedve Walder 
kartársunkkal. Mi is őszintén gratulálunk és sok sze
rencsét kívánunk vállalkozásához.

K eszthelyi hírek. Az évi közgyűlésüket tartották 
meg április 13-án a keszthelyi fodrászok, amelyen Sootfy 
János elnöksége alatt igen szép és eredményes munká
kat örökítettek meg a jegyzőkönyvben, melyet viszont 
sok évi jegyzői rutinja után Szabó Nándor kartársunk 
állított össze. A gyűlés igen látogatott volt, mert az 
összes ipari szakosztályok vezetői is résztveltek az ál
taluk igen megbecsült fodrász iparosok gyűlésén. Ezen 
a gyűlésen választották meg az ez évi tisztikart éspe
dig titkoz szavavás mellett. Elnök le tt: Szabó Nándor, 
alelnök: Csonka Lajos, jegyző: Hersch Vilmos, pénz
táros : Pölöskey József, ellenőrök: Somogyi Jenő és 
Keszler Károly. Azután a közgyűlés elhatározta a szak
osztály kebelében felállított sportegylet tagjainak a meg
segítését. A közgyűlés végeztével jólsikerült mulatságot 
rendeztek.

M egjelent Tóth Árpád és Kuba Sándor szer
kesztésében a m estervizsga anyag a kérdés és fe
leletekben vizsgáztatók és vizsgázni akarók részére, 
melyből mindenki teljes felkészültséget nyerhet. Kap
ható szerkesztőségünkben. Ára 4 pengő. Vidéki meg
rendelésnél a portó költség felszámíttatik ! .

Az Iparügyi M iniszter Úr Ő nagym éltósága a
szegedi vándor tanfolyamokhoz hasonló szaktanfolya
mok tartására, a berendezékek és felszerelések céljából 
a pécsi, győri és soproni kamarák területére 5400 P. 
téréktí beszerzést engedélyezett.

Akarja magát önképzéssel „Universálls" 
fodrásszá tenni?

Könnyebben elérheti, ha állandó olvasója lesz a 
Vidéki Úri- és Hölgyfodrászok Szaklapjának és ha meg
vásárolja Tóth Árpád székesfővárosi borbély- és fod- 
lász szakirányú iparostanonciskolai igazgató, R a v a s z  
Illés székesfővárosi polgári és v. iparostanonciskolai 
tanár és Kuba Sándor fodrászmester, székesfővárosi 
borbély- és fodrász szakirányú iparostanonciskolai szak
oktató, közismert szaktekintélyek által szerkesztett és 
kiaeoft „Technológia" szakkönyv I. és II. részét, me
lyekből a szemléltető képek kapcsán könnyen elsajátít
hatja a fodrászipar magasabb ismereteit, csínját-binját. 
— Ezáltal nemcsak önmagát teszi érdekesebbé, liasz- 
nosab á, hanem egyúttal hozzájárul iparunk haladásá
hoz. A szakkönvv mindkét része kapható lapunk szer
kesztőségében. I. rész ára 1.50 P., II. rész pedig 1.80 
P A könyvek ára és lapunk előfizetési díja befizethető 
papunk 4190-es csekkszámlájára.

Tisztelt K artársak ! Ezúton hívjuk fel a hátra
lékban lévő kartársaink figyelmét arra, hogy az előfize
tési díjat küldjék be, mert másképpen nem áll módunk
ban a lap további küldése. Ezentúl csak annak küld
jük, ki az előfizetési díjat a megjelenés előtt beküldi.

Saját maga ellen vét az, ki nem fizet elő az egyet
len vidéki szaklapra, mely a sérelmek felszínen tartása 
mellett szakkcikkeivel a kartársak továbbképzésén fára
dozik.

Az előfizetés történhetik levél bélyegekben, utal
ványon, vagy a pos'án vásárlandó csekklapon, erősen 
és tisztán ráírt—rájegyzelt „4190“ számmal.

Olcsó Girosz fodrásznak !
A szegedi napilapban elhelyezett hirde

tésért őszinte részvétünket fejezzük ki. Ne 
essék kétségbe ! Enyhítse fájdalmát az a tudat, 
hogy a szegedi nép sokkal komolyabb, sem
hogy ilyesmiknek felüljön, mivel tudják, hogy 
„olcsó húsnak híg a leve". Mi emlékét ke
gyelettel fogjuk őrizni, csak egyet kérünk, a 
3 pengős festés h irdetésével ne méte- 
lyezze m eg a vidéket, fo lytassa ezen  
nem es munkáját Pesten, ahol a legtel
jesebb m egbecsülést fogja kiérdemelni 
kollégáitól.

Á l d á s  é s  b é k e  
á r r o m b o l ó  m u n k á j á r a !

F IZ E S S E N  E L Ő  m indenki a s za k 
lapra, m ert a jö vő b en i szá m o k  
m indenki részére értékeket fo g 
n a k  kép v ise ln i!

Árpád nyon d j  nyomása Szeded. Nyomdáért felel: Szitlncr János,
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Meghivó
A Nemzeli Munkaközponi szegedi szervezete fod

rászipari szakosztálya f. hó 23-án, vasárnap este 8 órai 
kezdettel vacsorát rendez a II. fodrászipari tanfolyam 
befejezése alkalmával az Arany Bika vendéglőben, (Tisza 
Lajos körút 59.) A vacsora célja ezenkívül szervezetünk 
tagjainak a munkaidőn kívül egytittlétre és más szak
osztályok tagjaival való közelebbi, bensőséges viszony 
és összetartás előmozdítására alkalmat szolgáltatni,, hogy 
a Nemzeti Munkaközpont a társadalmi életben is el
foglalja az öt megillető helyet.

A vacsora: marhapörkölt, vagy bécsi szelet vegyes 
körítéssel, salátával és 2 drb. túróslepénnyel, vagy ehe
lyett sajt, vagy feketekávé.

Ára 1.20. P., mely az alanti jelentkezési íven tör
tént aláírással egyidejűleg lefizetendő a vacsorajegy 
ellenében.

A munkaadó Urak, a Bajtársak és családtagjaik 
minél nagyobb számban való megjelenését kéri az el
nökség.

„Becsülettel a Hazáér". Csűrik János s. k. elnök, 
dr. Villányi László s. k. titkár, Birling Mihály s. k. szak
osztály-vezető.

N. N. szeged i fodrászm ester, kinek nevét kö
zölni nem óhajijuk, bár jómenetelü üzlettel rendelkezik, 
megteszi azt, hogy a szaklapot a posta kezéből elfo
gadja, a szakcikkeket kiírja s azután 3 — 4 nap múlva 
visszaküldi. A szakcikk írók, eltekintve attól a fárad
ságtól, mellyel a kartársaik továbbképzésére a cikkeket 
írjak nem a levegőből élnek, éppen ezért ha már a 
szakcikkek érdeklik, ne sajnálja és előfizetésével támo
gassa a lapot. Hiszen oly csekély az előfizetési díj 
megállapítsa, hogy csak éppen, hogy az előállítási 
költségeket tudja fedezni az előfizetők pénzeiből. Tehát 
ne vonja el, ellenkezőleg támogassa I

Vértes István úrnak „Egyet mást az Iparról" 
folytatásként leadott közleményét sajnos, csak a követ
kező számban közölhetjük le, miután elkésve érkezett, 
a lap már nyomás alatt állott.

„A fodrászipart űzőknek tudnia kell, hogy  
mi a veszélyes1' című s előző számunkban megjelent 
cikk folytatását szintén csak a jövő számban fogjuk 
hozni, mivel egyéb fontosabb közlemények miatt a le- 
közlésre jelenleg hely már nem jutott.

Lelkiismeretes fodrász 

beretválás előtt 
beretváját

L Y S O F O R M  M AL
f e r t ő t l e n í t i !

E rovatban törtinő hirdetések ára so-onkint 20 fillér, 
mely öszeg  befizetése pénzben vagy levélbélyegek előzetes  
beküldése inellett történhetik ér teljesíihető. A szerkeszto- 
seghez intézett bárminemű megkeresésre Írásbeli választ 
esek a valasz-bélyeg beküldése ellenében adunk.

HA ÜZLETET venni, vagy 
eladni akar, hirdessen lapunk
ban.
HA FELSZERELÉSI tárgyai 
vannak eladók, bízza meg 
annak eladásával szerkesztő
ségünket.
HA ÜRES ÜVEGEI vannak, 
azokat szerkesztőségünk a kö
vetkező árakért veszi meg : I 
literesért 20 fillér, fél litere
sért 14 fillért, negyedliterese- 
kert 10 fillért fizeL_________
KERESEK azonnali belépésre 
egy jó hölgyíodrasz kisasz- 
szonyt. Fizetés havi 30 pengő, 
reggeli, ebéd és vacsora. Az 
útiköltséget 3 hónap után 
visszatérítem. Major Fal úri és 
hölgyfodrász Vasarosnamény.

ÁLLÁS T KERESŐK vagy cik
kek hirdetésére e kockában 
15 mm. nagyságban 50 fillér 
levélbélyeg vagy a pénz. be- 
küldéseellenében hirdessenek.

12 ÉV ÓTA fennálló, szépén 
berendezett, különbtjáralú úri 
és női fodrász üzlet eladó. 
Bővebb felvilágosítást nyújt: 
Huszar Béla iodrasz mesier 
Újpest, Kassai utca 22.

NŐI FODRÁSZ üzlet modern 
felszereléssel, nagy vendég
körrel családi okok miatt sür
gősen eladó. Érdeklődni lehet 
Kerekes József fodrászmes
ternél Miskolc Széchenyi u. 
88- j s z .____________________
KÉRÉSEK egy perfekt úri fod
rász segédei, ki a női fodrá
szatot is tudja. Fizetés havi 
25 P, reggeli, ebéd és lakas. 
Érdeklődni leltet B o t y i s 
György fodrász mesternél 
Békés.

ELADÓ egy teljesen új fortex 
villany hajvágógép nullás és 
hármas fésűkkel 100 voltos 
áramú 50 pengőért.

ÁLLÁST NYERHET löbb se
géd helyben és vidéken, de 
kimondott jó munkaerők ré
szére. Cím a szerkesztősé
günkben.

27000 LAKOSÚ városban, fő
térén lévő úri és hölgyfodrá
szat egy nyári fióküzlettel 
együtt 2u(J0 P-ért eladó. A fő- 
üzletben 3 úri és 3 női ki
szolgáláshoz való felszerelés 
és bútorzat, valamint „Bala
ton" tarlós gép is van. Tuda
kozódni Szeged. Mérey u. 6/b. 
kenyérüzlet.

UR1 ÉS NŐI fodrász üzlet, 
tarlós Flórái géppel, teljes üz
leti berendezéssel, 2 szobás 
lakással lt 0J pengőért eladó. 
Érdeklődni lehet : Maarer
György fodrászmeslernél Pécs. 
Gróf Benyovszky Mór u. 10.

ELADÓ egy nikkelezett víz
tartály hideg-meleg csöves, 
nagyon olcsó árban Érdek
lődni lehet Dudásnál.

WIENNA tartós gép 12 részes 
eladó üzlet megszűnés miatt. 
Ara 50 pengő, megtekinthető 
a szerkeszlóségben.

HA VENNI akar fodrászati 
felszereléseket, hasznait be
rendezési tárgyakat, keresse 
fel szerkesztőségünket.

18 ÉVE FENNÁLLÓ borbély 
üzlet elköltözés miatt jutányo
sán eladó. Érdeklődni lehet 
Wundele József fodrász mes
ternél Búj. (Szabolcs vili.)

KÉT SZEMÉLYES kiszolgáló asztal, illatszer szekrény 
márvány lappal, fiókkal 120 p en g ő it  eladó. Maros u. 1. 
Több forgószék és egyéb felszedések ugyanott jutá
nyosán eladó.

TARTÓSAN HAM VASIT
- IÜ V E 6 Á R A R 2 5 0 .  1 HAM VA SITAS5FIIL .KC RtL  

MINDENÜTT KAPHATÓ



Okvetlen nézze meg a szegedi ipari kiállításon
S Z E G E D

Tisza Lajos körút 19. szám.
universális fodrászmester T e le fo n : 22-11.

(Bejárati főkapu udvari lejáratánál.) “Híj®

M egtalálja ott a szépség ápolásához szükséges összes kellékeket és
fodrászati berendezéseket.

Tekintse meg és soha el ne felejtse azt, hogy e cégnél bármikor
••

szaktanács mellett beszerezheti On a világhírű modern cikkeket.
KOZMETIKÁHOZ. Arcához szükséges krémeket, púdereket, szeplő és paltanásokat eltávolíió vizeket.
Arcához szükséges házi kosmetikájába száraz bőrének megjavításához paraffint, zsíros bőrének rendbehozó szén

savas pakolást.

Hajának szők eségét fentartó aranyvizeket. — Őszülő haját eredeti színére visszaadó modern szereket — P a b o r 
amerikai hajfestőszereket 20 színárnyalatban.— F l ó r á i  E g y y p t e n  H e n n a  és f o l y é k o n y  
hajfestékeket 27 színben. — K o m o l  párisi hajfestéket 18 szinárnyalatbin. — I n o n c a m i n  
hajfestéket 18 színárnyalatban. — I n e k t ó  párisi hajfestéket 15 színárnyalatban. — A s p á s i a  
szemöldök és bajusz festéket, mely 1 perc alatt sötétre fest.

Láb és kézápoláshoz mindenféle fajta szerszámokat. — 0  1 i c o n i n bőrpuhító és szépítő szert. — R á d i ó  Saltral 
tyukszemirtót bőrkeményedésekhez, amely rendbehozza — R á d i ó  tyúkszem tapaszt szemes tyúk
szemének kiemeléséhez. — R o d e l  1 lábsót fájós lábának áztatásához. Lábán és karján lévő sötét 
hajakat kivilágositó vizeket és hajszál eltávolító A n t i k r i n p o r t .

Hajának illetve frizurája elkészítéséhez szükséges K u n s t  olajat, amelynek használatától géppel ondolált 
hajnak emeli göndörségét. Törékeny hajnak visszaadja rugalmasságát. Száraz hajra kenve fényesít. 
Vizes hajra kenve puliit.

A spásia olaj schampoont hajmosásra, amelytől nem lesz a haj száraz és korpás.
A spásia fixateur, melynek segítségével a vizondolálást megkönnyftjük és tartósabbá tesszük.

Parfümök és kölni vizek újdonságoknak sorozatai kaphatók.

Fodrászipari műhely felszerelések, szerszámok és gépek. Modern műhelyek berendezéséhez P a l a  l a p o k  
mosdó fajencek, hideg-meleg viz csapok, metszett és sima tükrök, valamint forgó és tonett székek.

Ne m ulassza el és okvetlenül jöjjön el a z  i p a r i
közlekednek és a vidéki vendégek



/í*áHós ondo lá lógépek  villany és villanynélküli állványos gépek:
Tem pó Americán 16 fütő testtel és modern felszerelésekkel 220 P.
Kemény-féle világhírű állványosgép .6 fűtőtesttel föld vezetékkel elsőrendű kifogástalan minőségben 450 P 
K em ény-féle Univers belsőfütéses elsőrendű kifogástalan minőségben kazettában 12 csavarral 450 P 
Universál gépek diszkazettákban villany nélküli 16 alátétes 70 P.
Villanyhoz falikaros 12 csavaráshoz 95 P.

„ kézi 12 „ 85 P.

Hajszárító gépek és sisakok :

Tem pó központi hajszárító 4 csővel komplett üzemképesen felszerelve 350 P.
A. E. G. kézi h a jszá r í tó  gépek 110 és 220 áramban hideg, meleg, langyos levegőt 
kapcsolóval 37 P 50 f.
Hajszárító burák 15 csöves állványos 37 P 50 f.

„ „ francia laposcsőves állványos 44 P.
Hajmosó lavórok 7 literes tartállyal 30 P.

„ „ kifolyó csappal vasáliványos 36 cm. 37 P. 50 f.

Hajmunka készítéséhez mindenféle szerszámok.

A Dudás cég a fenti kereskedelmi cikk különlegességek mellett a legmodernebben 
berendezkedett a hajmunka ipari szerszámainak gyártásaira is, melyek 
nemzetgazdasági szempontból is a számottevő cikkek között állanak, 

annál is inkább, mert az utóbbi időben ezeket külföldről igen körülményesen lehetett beszerezni, 
azonkívül még lényegesen drágábban is, mintahogy most beszerezhetők.

A vásár alkalmával m egtekinthetők:

Hajbontó (Gereben) 
1, 2, 3 számú 

nagyságban.

Hajfogó gekke,
(kartács) | 1, 2 szá-
bőrből | ? mú nagy-

drótsze- [_ ^ Ságokban,
Dreszpad. 5 cérnafogó és 2 

asztalhoz fogó csavarokkal.

vásárra, annál is inkább, mivel filléres vonatok is 
részére bemutatót fogunk rendeztetni.



FIGYELEM!
Ha Budapestre megy, vagy árúra van sztik- 
sége, okvetlen keresse fel

Halász Ödön
fodrászati cikk kereskedését

Budapest 
C sengeri-u . 26.

Szenzációs újdonságaival, több ezer fajta 
cikkeinek felsorakoztatásával és olcsó áraival 

biztosítja a jó kiszolgálást.

Parfümjeihez, kölnivizeihez 
vásároljon

c o m p e x
i  l l ó  o l a j a t .

Vízben o ldható  o la jak  m inden  
illatban kap h ató k:

FISCHER VILMOS
Budapest, X., Füzér-ucca 21/a.

KOMOL
H a j f e s t é k  v i l á g m á r k a !

Kizárólag fodrászok részére „Ipari" csomagolást 
is hozunk forgalomba és ennek ára 133 F. 1 

adag festék tehát P. 1'33-ba kerül, ha ipari 
csomagolást használ.

illó olajok 
lakkok 
lemosok 
aetherek

Legfinomabb minőség, legolcsóbb órák.

A The Jolly Joker
hajrögzítő gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében

a „M1R“ vegyészeti vállalatnál
szerezze be eredeti gyári árakon

Budapest, Vili, Aggteleki ucca 4 ,

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

„W. HENRY"
dauer vizet (száraz és vizes) olaj schampont „Vita Oil“- 
liajpakoláshoz. Vizondoláló fixateur. — Levélben! érdek
lődőknek mintákat készséggel küldünk. — Egyben az 
összes „DAUEK“ gépek közvetítésével foglalkozom.

Magyarországi vezérképviselete:
WEISZ HENKIK, kereskedelmi utazó 
Budapest, Vili. Erzsébet krt, 24. II. cm. 1 t/a.

ÁNGYÁN GY.
fodrászati és kozmetikai cikkek

64
Ángyán-féle készítmények 

közismertek!

Kérjen árajánlatot! (Előzetes számlát.)

Legjobb ! L egolcsóbb!

szaküzlete

MOST
Bpest, Rákóczl-úl:
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