
Megjelenik minden hó 15*én 

Szeged, Tisza Lajos körút 19> 

Telefon : 22»11.
Vili. évf. 1939. jan . 1 5 -2 0  között.

* r * * '  h ö lgy fod rászok  szakközlönye

!'“W  Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos :

U D A S  S Á N D O R ,  S Z E G E D
A szegedi fodrászipari szakosztály hivatalos lapja.

Előfizetési d ij i
Hgész é v r e ........................ 4 —
F é l é v r e ............................. 2 30
Egyes szám ára . . . P  1‘— 

Külföldre 50% felár.

Ez a kettő emelt üzletének rorifnlmát!
Hajfeslést, lartósondoláMst tökéletesebbel biztosit az 
UNIVERSAL fcnyiolaj schampoon, egy liter ára P 320.

H a j», szem öldök és bajuszfestéshez okvetlen  
„DUR /kLIN " festéket haszná ljon

Miniatűr doboz (balusz és vátasztékfestésekhez) P —-80 4 színben. 
Nagy doboz (20 színben és 3 Üveggel egy dobozban) P 2.607



SILBER LEÓ
fodrászcikk kereskedő Budapest, K irá ly-u tca 14.

PABOR
llagy dobol e g ts z l i í jM r i!  P.2'50 
Sztta io  darabja P. 150

Keresse fel rendeléseivel minél 
előbb cégemet és kisérje figyelemmel 
hirdetéseimet.

Ezen szaklap előfizetőinek 3 szá* 
zalék engedményt nyújtok,

Tóth ém H ndacsek
Budapest, Csáky ucca 23.

«BA-TO* elektromos fodrászali készülékek képviselete

Á r j e t f y i é k
~auerviz  B. Porban fél liter. (Kaphalő fél literenként) 1 '40
Dauerviz A. (Essencia) I liter 3'5U

Tetszés szerint liígHidló, használati utasítás 
mellékelve, fél lilerenként is kapható.

O lajsampon 1 liter • 6.—
Dauero't s/őkilelt halaknak erőt és fényi ad.
Kapható ‘/j és */2 literenként is.

Olejpakoló ?öd  l liter 4 40
Meleg olajnakoláhioz nélkülözhetetlen.

Folyékony sampon I liter 2,—
A legkitűnőbb minőség. A  halaknak fényt kölcsö
nöz. Egy fej mosása cca. 5 — 4 fiit.

Fixaleur (egy liternek megfelelő por) 1 liter ~M0
A hajat nett szllrkili, a gyors száradást 
biztosítja

Ecetöblilő. (Egy liternek megf;le 'ő pori 1 liter —'38
Kellemes Illatú, hatása meglepő.

• Hamvasitó* Reflex I, 10C gramm 2.—
Hajfeslésnéi, vagy szőkítésnél a vörös szin 
tompítására alkalmazható.

Halfény 50 gramm 69.—
A hajat fényesebbé teszi, mint a brlllan'in 

hajlakk 50 gramm 1-27
„  100 „  2 ' -

Teliesen kész frizurák behívására alkalmszhalő.
A frizurák il keményen és lényesen tar1 j s,

Körömlakk, a legkitü tóbb minőség 10 gramm —-20
Leveles sampon illatos 1 levél -  06

„ kátrány 1 levél - ‘06
„ hamvasiló l levél —-I6

VIDÉK
Lerakat]: jDudás’ Sándor [Szeged. Tisza Lajos krt. 1T

M inden ta rtós ondo lá láss sikerül,
ha a s i a r k

Dauervell*
w a sse r t

használja .

Minden fajta 
gdiliit alhalmas

az elrontott, a fehér, nemkülönben 
az olyan hajakat, amelyekben még a régi tartós on- 
dolálás a végeiben benne van. Minden üvegen rajta 
van a használati utasítás, melynek a betartása mellett 
minden hajat erősen preparálhat.

Az eddigi tartós vizek nagy részének az volt a 
hibája, hogy minden harmadik-negyedik hajat rosszul 
bodorított meg. De ez nem fordul elő, ha a )>hajszál 
erősítő jixateurral és olajjal kombinált összetételű 
„Néger" sta rk  d a u erv ell v a sszer t h a szn á lja  
Egy liter vételnél az egész ország területére díjtalan 
csomagolás és szállítás. 6 pengőért kezeibe adok ö n 
nek egy olyan tartós vizet, amellyel lényegesen meg
könnyíti a munkáját.

Kapható: Dudás Sándor fodrászcikk kereskedőnél, 
Szeged, Tisza Lajos-körút 19., telefon: 22—11.
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A dunántúli fodrászversenyről, 
mely példát mutatott 

a vidéki nagy városok fodrászainak
A versenyről örömmel számolunk be, mert úgy 

véljük, hogy ezzel a verseny megrendezéssel megnyit- 
tatott azon ut, amelyen haladnia kell a vidéki fodrász 
társadalomnak.

A jövőben ilyen versenyeknek kell felváltani a 
filléres korszak versenyét, mert az élet, a vendégeink 
kifinomult ízlései azt követelik meg tőlünk, hogysz:bb 

és finomabb munkák versenyezzenek egymással. Ezt 
a szellemet dokumentálta most a dunántúli fodrászver
seny. Ezt a szellemet kell megérteni az egész világ toa- 
rászainák és követni minden nagyobb város fodrász 
társadalmának. A vidéki városok fodrászainak kicsi
szolását kell ilyen városonkénti versenyekkel megte
remteni. A városok közötti versenyek megrendezései 
után a kifinomodottabb és rutinnal rendelkező fod
rászokat kell azután szembeállítani a főváros fodrászai
val, mert ezáltal születik meg a fentemlített egészséges 
alapokra fektetett versengés, mely versengésnek viszont

más eredménye nem lehet, mint a fehérebb és nagyobb 
darab kenyérnek a megszerzése.

A pécsi fodrászok méltóak, a vidéki városok között 
talán a legszebb fekvésű és talán a legnagyobb törté
nelmi tradíciókkal rendelkező városukhoz. A verseny 
az aprólékos és hétköznapi hibák leszámításával szép 
és ünnepélyes volt. Előkelő vonásokat rajzolt meg 
előttünk úgy a verseny, mint az azt követő bál, me
lyen példát mutató, fegyelmezett, szépen öltözött idő

sebb és fiatalabb fodrásztársadalom vett részt. Külö
nösen megemlítésre méltó és feltünéstkeltő volt a pécsi
fodrásziparos fiatalság fegyelmezettségével és illedel
mességével.

A verseny egyébként a kiadott műsoruk szerint 
folyó évi január hó 8-án, vasárnap délután a következő- 
képen folyt le:

A dunántúli fodrász versenyről...
2 órákor vette kezdetét a Pannónia rendkívül íz

lésesen feldíszített nagytermében. A terem közepén fel
állított tükrös asztalok körül ekkor már hölgyek egész 
seiege érdeklődött a verseny lefolyása iránt. A tanu
lók versenyével nyílt meg a nagysikerű verseny, majd 
délután 3 órákor megkezdődött a segédek és mesterek 
mérkőzése. Ekkor Kovács Ferenc szakosztályi elnök 
üdvözölte a megjelent vendégeket és a dunántúli kar- 
társákat, majd felcsendült a Himnusz, utána Borbély 
János versenyvezető megnyitotta s mindvégig szak
szerű magyarázatokkal kisérte a versenyt.

A férfiak hajvágó versenyében
húsz nevező indult, pécsiek, kaposváriak, székesfehér
váriak, szigetváriak, bótaszékiek, pécsváradiak és bony
hádiak vegyesen.

A modern vasondo/áfásban
már csak tizennégyen ragyogtatták szakmai tudásukat. 
Ezután következett a verseny legérdekesebb száma, a

menyasszony frizura készítés tizennégy önként 
jelentkező »ményasszonmyah,

akik a verseny utáni felvonulásban spontán, de per
cekig dübörgő tapsra ragadtatták a közönséget. Ez a 
versenyszám eddig a maga nemében egyedülálló ez 
ország területén s annak a felfogásnak óhajtott pro
pagandát csinálni, hogy a menyasszonyi frizura elké
szítése kizárólag a fodrászipar hivatása.

Modern estélyi frizura vízhullámmal készítve 
volt a verseny következő száma. Itt a mai fodrászipar 
Ízlése és fantáziája nyert tág érvényesülési teret. Ebbe 
a szómba nagy elfoglaltsága dacára Borbély János ver
senyvezető is beugrott, s mint a legjobb mesterverseny

ző, a budapesti fodrásziparosok testületének ezüstpla
kettjét és oklevelét nyerte egyéni versenyben.

A mindvégig feszült érdeklődéssel kisért verseny 
este félnyolc órakor ért véget s a rendezők ekkor bol
dogan fogadták a budapesti kiküldöttek őszinte elis
merését a verseny mintaszerű rendezéséért és zavartalan 
lefolytatásáért.

A fényes sikerű bál, amely az idei farsang sze
zonnyitó bálja volt este 9 órakor kezdődött. A nyitó- 
párokat Schneider János vezette be. A megnyitó csár
dás után egy perces kegyeleti szünet volt a munkácsi 
mártiró' emlékezetére. Kellemes báli hangulat köze
pette, éjjel 11 órakor került sor a verseny lázasan 
várt eredményeinek kihirdetésére. A kihirdetést vé
gighallgatta Nikolits Mihály városi, Blaskovich Iván 
vármegyei főispán, Visnya Ernő felsőházi tag, kamarai 
elnök, Molvay Ferenc ipartestületi elnök, Varjas Jó
zsef iparostanonciskolai igazgató, Czirják Antal or
szággyűlési képviselő, Tegzes László dr. iparhatósági 
biztos, Erdösi Emil ipartestületi főjegyző is.

Részletes eredmények:
Tanulók vasondoláló versenye: 60 perc 7 induló.
I. dij: Stefek László 10 P, oklevél és a budapesti 

ipartestület bronzplakettje.
II díj: Hoffmann Mária 7 P, oklevél.
III. díj: Antal Jolán 3 P, oklevél.
IV. díj: Széli Aranka oklevél.
Mind a négy díjnyertes Pécsről.
Férfi haj vágó verseny: 30 perc. (Mesterek-segé- 

dék ) 20 induló.
I. díj: Ifj. Geberta Károly (Kaposvár) 10 P 

és oklevél.
í i í íö l  ■ i lAlt
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II. díj: Nuzelberger Mátyás (Kaposvár) 7 P és 
oklevél.

III. díj: Pártos Jenő (Pécs) 4 P, oklevél.
IV. díj: Lőcsei Gábor (Kaposvár) oklevél.
V. díj: Schlégl József (Pécsvárad) oklevél.
VI díj: Egervári József (Pécs) oklevél. 
Mesterek-segédek vasondoláló versenye: 45 perc.

14 induló.
I. díj: Juhász László (Székesfehérvár) 15 P és 

oklevél.
II. díj: Lőcsey Gábor (Kaposvár) 12 P, oklevél.
III. díj: Hild Lajos (Pécs) 8 P, oklevél.
IV. díj: Jung Margit (Pécs) oklevél.
V. díj: Fok Margit, oklevél.
Mesterek és segédek menyasszonyi frizura ver

senye: 60 perc. 14 induló.
I díj: Hild Lajos (Pécs) 20 P, oklevél.
II. dij: Lőcsey Gábor (Kaposvár) 15 P. oklevél. 
III dij: Szalay Mária (Pécs) 10 P, és oklevél.
IV. dij: Juhász László (Székesfehérvár) oklevél. 
Mesterek-segédek vizondoláló versenye- (felfé

sülés) 35 perc. 18 induló.
I dij: Hild Lajos (Pécs) 30 P, és oklevél.

II dij: Juhász László (Székesfehérvár) 20 P, és 
oklevél.

III. dij: Lőcsei Gábor (Kaposvár) 12 P, oklevél.
IV. dij: Szalay Mária (Pécs) 8 P, oklevél.
V. Borbély János (Pécs) oklevél.
VI. dij: Berkes János (Pécs) oklevél, 
összetett verseny:
Győztes: Hild Lajos (Pécs) 35 P, oklevél, a 

Zsolnay gyár emléktárgya és a budapesti 
ipartestület aranyplákettje. és oklevél.

ljdon!üiís ! SuMizáoió !

' A folyó hó 22.-én tartandó nemzetközi fodrász- 
versenyt megelőző Á R U B E M l T A T Ö N

Matador—Kombinált
▼YYTTTYTTTYfTTYTTTTYTYYTTTTTTYTTTTT

szabadalmazott dauergépét mutatja be a

Á N G Y A  IS II k . f . t .
1E I  II .1  I* S  T

VII Ráltóc/i ut 40. s /. 1. em.

mely előíűléscs és áramos gép* 
ként egy arául használható.

30 H e t i .  30 alátét. 30 tu n t i .

I l i  Budapestre jön, tekintse 

meg újdonságainkat és dúsan 

felszerelt raktárunkat,

II. dij: Lőcsei Gábor ((Pécs) 25 P, oklevél, a 
budapesti női fodrászmester egyesülés 
ezüst plakettje és oklevél.

III dij: Juhász László (Székesfehérvár) 15 P, ok
levél, emléktárgy.

IV. dij: Koch Margit (Pécs) oklevél.
V dij: Csoboz István (Pécs) oklevél. .
Helyezették után a legtöbb pontozást elért mes

terversenyző a budapesti fodrász ipartestülét okleve
lét: Borbély János (Pécs)

A zsűri elnöke: Kovács Ferenc pécsi szak oszt. 
elnök volt.

A zsűri tagjai: Jung István, Till István, Güith 
Károly, Rónai László, (Pécs) Merk János (Nagyka
nizsa), Lőcsei Győző (Kaposvár), Nagy János (Mo
hács), Csima Mihály (Kaposvár).

A vidéki fodrászok közül a következők jelentek 
meg a versenyen:

Csima Mihály Kaposvár, Nagy János Mohács, 
Farkas József Vasas, Kühlgusz Gyula Vasas, Merk 
János Nagykanizsa, Gümilár Ferenc Nagykanizsa, Jó* 
nutz József Budapest, Schmidt Sándor Bonyhád, Már
kus Gyula Bonyhád, Kraft László Barcs, Gress György 
Kaposvár, Fodor Mihály Kaposvár, Pető Géza Húsz
tól, Biller Lajos a budapesti ipartestület alelnöae, 
Rippl József Budapest, Bandler Fülöp Budapest, Szűcs 
Jenőné Pestszentlörinc, Nagy Lajos Szigetvár, Csurgó 
Jenőné Pestszentlörinc, Vannai Nándor Bátaszék, Ke
mény József Baja, Dudás Sándor Szeged.

A 'kiállítási pavillonnál délután ott volt Makay 
István pécsi polgármester ur is és érdeklődött a ki
állítási ól. Végignézte a pavillonokat, érdeklődött az 
áruk és a szaklap újság felől, valamint a pavillonnál 
szolgálatot teljesítő magyar ruhába öltözött lYlezödi 
Magda fodrász segédnőt tüntette ki megszólitásával: 
megkérdezvén, hogy hová való. A polgármester ur 
ugyani úgy vélte, hogy szegedi, vagy bajai kislány lé
vén, de kiderült, hogy pécsi, Eichorn Géza szalonjában 
tanult és jelenleg is ott von, mint segédnő alkalma
zásban.

A versennyel egybekötött bál jól sikerült, amit mu
tat az, hogy az elszámolás után 200 pengő tiszta jöve
delem maradt.

A verseny rendezősége ehelyütt elismeréssel em
lékszik meg Berkes János fodrászmesterröl, aki he
tekig tartó betegeskedés után állott versenybe és okleve
let nyert.

De elismerés illeti Kovács Ferenc szakosztályi el
nök urat is a verseny megszervezésében és levezetésé
ben tanúsított agilisságáért, nemkülönben Borbély Já
nos fodrászmester urat, ki mint fiatal, ambiciózus mes
ter, igen nagy százalékban vette ki részét a verseny 
megrendezésében és sikeres levezetésében.

Ha jó és biztos munkát, nemkülönben vendéget 
akar biztosítani, akkor próbálja meg a

„W. I I  E  N K  Y “
dauer vizet, (száraz és zsíros), Olaj schampoont 
..V IT A IL  O IL “ hajpakkoláshoz. Vizondoláló 
fixaleur. Levélbeni érdeklődőknek mintát kész* 
séggel küldünk. Egyben áz összes (,D A U E R " 
gépek közvetítésével foglalkozom.

Weisz Henrik kereskedelmi utazó 
Budapest, VII., Akdcfa-u. 5. I. emelet 9.
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Az én iskolám
(XVII közlemény.)

A szem öldök és bajusz kultusz fejlesztése  
éidekében rendelkezésünkre áll a

M INIATŰR D U R ALIN
melyet a technika és a vegyészeti haladás biztosított a 
világos bajuszok festésére.

A múltban, ha bajusz festést végeztünk, vagy lát
tunk szemeinkkel, az csak fekete lehetett, mely színtől 
idegenkedett a jobb érzésű ember, de különösen a fod
rászmester, mert lehetetlen volt alkalmazni fiatalabb 
illetve szökés hajú embereknél. De ma már ezen nehéz
nek látszó munkák elvégzésére is nyílik járható út szá
mumra, akkor, amikor a Duralin miniatűr festék áll 
rendelkezésünkre. A Duralin festék nemcsak hogy ol
csó, de a négy színe, úgymint a sötétbarna, a sötét ham
vas szőke és a platina szőke olyan színeket biztosíta
nak, melyekkel megelégedésre ki tudjuk elégíteni a ven
dégeinket. És pedig úgy, hogy a szépség hibákat, a 
bajusz fejhéres szőkeségét, illetve őszességét a haj
hoz harmonizáló színre tudjuk festeni.

Ha tehát a vendégünknek a haja barnás, a bajusza 
viszont fehéres szőke, azt befestjük a No. 8-as vilá
gos hamvas szőkével, amivel segítettünk embertársun
kon. Ha pedig valakinek ősz a bajusza és diszkrét szür
kés szint akarunk elérni, akkor a No. 10.-es platina 
szőkével fessük be, mely igen elegáns és diszkrét 
szint kölcsönöz.

A Duralin miniátür dobozban van annyi fes
ték, hogy 2—3 bajusz, vagy szemöldök, esetleg egy 
haj választék festéséhez elegendő.

Utasítási könyvecskével együtt fodrászoknak 50 
fillér, privát vevők részére P 1.—

Vezérképviselet: SZEGED, DUDÁS SÁNDOR, Ti
sza Lajos-körút 19.

Vidékieknek az árnak bélyegekben vagy pénzben 
való beküldése esetén díjtalan postai szállítás.

Egyébként kapható az összes vidéki lerakatainknál.

A modern úri fodrász 
kötelességei!

1 vendégnek mindig izcH ds Jobb m uöMl'M I 
biztosítani, mint amilyent a híd . In  U g íld s ia l"  elírni Ind

Bái e cim már elmondja a lényeget, de azért né
hány sorban kritikát kell írnom és irányt kell mutatnom 
a jó és rossz kiszolgálások között.

Először is helytelenítem a legtöbb fodrász konzer
vatív üzletvezetését és sok esetben a vendég becsapását, 
mely ténnyel legtöbbször önmagát csapja be a fodrász.

Mit értünk konzervatív üzletvezetésnek és becsa
pásnak? Azt, amikor a fodrász nem iparkodik a korral 
haladni és nem nyújt gyors és finom munkát. Becsapja 
vendégét azáltal, hogy piszkos, használt szalvétával, ha
mis fertőtlenítéssel, olcsó és spiritusz szagú kölnivízzel 
végzi a 'kiszolgálást, hajkenő olajok, brillantinok helyett 
csak az üres edényzetekbe mártogatja újjait és dör
zsöli össze tenyerét, mintha tényleg a hajkenőt dörzsöl
ne. Ezzel a cselekedetével azt akarja elhitetni a ven
déggel, hoglyj ő tényleg meg is kenli a hajat. A jóhiszemű 
vendég nem szól, de levonja a konzekvenciákat. Sok
sok ilyen hibák miatt esik vissza az iparnak, a fodrász
nak egyaránt a tekintélye.

A modern és élni akaró fodrász iparosnak a követ
kezőképpen kell az iparát, a kenyérkeresetét fejlesz
teni :

1. Mindenekelőtt gyors, kellemes és jó munkát kell 
nyújtania, mert ezt kívánja meg az ideges vendég-kör.

2. A szalvétának, a szerszámoknak tisztáknak, a 
kölni víznek, a hajszesznek, a hajkenőcsöknek, stb. 
általában a használható szereknek pedig a legújabban 
hirdetett divatosoknak és jó m)inőségűeknek kell lenni 
és nem szabad ezeket spórolva használni.

3. A fodrásznak saját személyével is respektet és 
tekintélyt kell mutatni. Tisztának s jól öltözöttnek kell 
lenni. Azonkívül előzékenynek és udvariasnak, de so
hasem túl alázatosnak.

4. Sírni, panaszkodni soha sem szabad, mert a sí- 
íánkozó embert nem támogatni és nem segíteni, hanem 
kerülni szereti mindenki. Arakban sem szabad túl ol
csónak lenni, inért ez a tény bizalmatlanságot és sze
génységet jelen't a vendég előtt.

5. A modern’ fodrásznak olvasottnak, intelligens
nek kell lenni és nagyobb társadalmi életet élni. Tudnia 
Kell az előkelőségek neveit, rangját és a divatos koz
metikai cikkek és illatszer újdonságok neveit, minősé
güket és használati utasításait, stb. Tudnia kell sok
sok mindent, mert ezeket a vendégeink is tudják. És ha 
ezeket a fodrász nem tudja, a vendégek előtt nem is le
het tekintélye.

Kedves Kartársaink! Folytassátok az önképzést, 
tudjatok mindent és mindenről. A vendégeiteket szol
gáljátok ki modernül, az eredmény nem maradhat el.
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Ismétlések, melyeket 
napirenden kell tartani...

Ezen sorok adassanak tudtul minden fodrásznak, 
mert sohasem lehetünk olyan óvatosak, elővigyázatosak, 
hogy kellemetlenségek ne származnának. Az alant kö- 
zölteknek mindig szemeink előtt kell lebegni, mert 
különben a kellemetlenségek egész sorozata érhet 
bennünket.

légy tehát óvatos, mert a mai fodrászat ve
széllyel is jár.

A gépek és vegyszerek korát éljük. Ember óvatos 
légy! Helytelen eljárások, figyelmetlenségek követ
keztében sok jónevű fodrász exisztenciája ment tönkre, 
sok példa áll előttünk. A spiritusz lámpa helytelen ke
zelésétől már fordult elő haláleset is. A vegyszerekkel 
helytelenül dolgozók, több esetben idéztek elő mérge
zéseket, melyek súlyos büntetéseket vontak maguk után.

Olvasd és tanuld meg az alanti pontokat:
1) Ollót hegyével felfelé ne helyezzed zsebeidbe, 

mert vagy saját magad, vagy más kap bele.
2. Olajos üveget, kefét, vagy festékes edényt ne 

tégy a vendéged elé az asztalra.
3. A hajszárító bura alatt ülő hölgyet, ha másokra 

megjegyzést tesz, ne engedd. Allitasd le a motort és 
világosítsd fel csendesen és a legnagyobb udvarias
sággal, hogyha a bura alatt bármit is beszél, mindenKi 
meghallja és harag származhatik belőle.

4. Ha egy vendéget valaki rosszul szolgált :<i és 
téged hiv szakvéleményezőnek, ne vállald, mert abból 
csak károd származhatik.

5. A spirituszlámpába utána önteni mindaddig nem 
szabad, amiig a bélen égő parázs látszik, mert ez eset
ben a spiritusz lángot nyer és felrobban.

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

7. Ugyanez áll be akkor is ha a 2. pontban foglal
tak szerint a hajszárító motorból a szénkefe kifogy; 
a motor ugyanis leáll a szénkefe tovább működik, ami 
által a bura úgy átmelegszik, hogy a szikrát átviszi 
a fésűkre, melyek ennek következtében meggyullad
nák.

8. A tartós ondoláló gépeknél sem szabad celluloise 
fésűket használni.

9 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.

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

11. A hajfestéséknél nem a hajfesték a veszélyes, 
hanem annak a bőrről való eltávolítása. Ugyanis ha 
erősen és nem kellő anyagokkal dörzsöljük le ezeket 
a befogott bőr részeket, a bőrt gyulladásba hozzuk és 
a fej megdagad.

12 Á hajszőkitésnél előfordulhat, hogy az előbb 
mér szőkített (tő szőkítést értve) hajra valaki azon 
helyekre is rákeni (csurgatja) a szőkítő anyagot, amely

része a hajnak az előbbeni szőkítésnél kellő szint ért 
el, minek következtében' a hajnak az a része világosabb 
lesz a többi résznél, s ha ez az eset többször ismétlődik, 
a haj végei szalmaszinüvé és törékennyé lesznek.Hogy 
tehát ez elő ne adhassa magát, figyelmesen kenjük 
fel az anyagot, hogy az szét ne follyon a hajon.

13. A’kji, szőkítés elvégzésére vállalkozik, annak 
tudni kell azt, hogy a raktárában 30 százalékos hydro- 
gén-hyperoxidnak kell lenni, még pedig százalék és 
név megjelöléssel üvegdugós üvegben.

14. ' A munkánál,, illetve a szőkitőanyag össze
állításánál nem szabad egyforma, könnyen összetéveszt
hető üvegeket tartani, mert ennek folytán megeshet 
az, hogy az elkészített kisebbszázalékos anyag helyett 
a tiszta 30 százalékos anyagot kenjük fel a fejre, amely 
bizony nagy veszélyt rejt magában.

15 A szőkitőanyag felkenése alkalmával nem sza
bad a vendéget magára hagyni. Nem szabad, illetve nem 
ajánlatos a hajat lekötni. Nem szabad lemosás nélkül 
a vendéget haza engedni; — vigyázni kell, hogy a 
szőkítő anyag- a nyaknál a ruhára ne folyjon, mert a 
ruhát kilyuggatja és kiszinteleniti. A homloknál vi
szont arra kell vigyázni, hogy a szemöldökre rá ne 
folyon, mert az akkor azon a helyen kivilágosodik.

16 A szőkitőanyag elkészítésénél nem szabad az 
üvegeket, avagy a tálakat az asztalra, pultra tenni, 
mivel az edényekről lecsöpögő anyag az odahelyezett 
ruhát, kalapot, retikült kivilágositja és megrongálja.

17 A vendég előtt a hydrogén nevet sohasem em
lítsük, sőt ellenkezőleg tagadjuk le, hogy az lenne, a 
fodrász összeállítása szerint az nem más, mint a »fe- 
hér Hienna».

18. A fodrászati kellékeket, gépeket, szőkítő anya
gokat, hajfestékeket stb. csak olyan szakembertől kell 
venni, kik tudják (azt, hogy melyik a jó anyag és meg 
is tudják azt érteni, illetve mutatni a gyakorlati hasz
nálatban.

19 Házaló árú ügynököket és házaló fodrász kon
tároka. ne pártfogolj, irtsad ki őket.

Az elsorolt fenti pontokban foglaltak után most pe
dig ismét visszatérők a 13., 14. és 15. pontokban meg
említett sorokra és feltárom, hogy elhanyagolásuk ese
tén, milyen súlyos károk származhatnak.

a) Ha a fodrász a gyógyszertárból készen hozatja 
a szőkitőt és nem a hajnak megfelelően lett százfalé- 
kolva, a hajat nem világosítja ki, minek következté
ben a vendég ott hagyja a fodrászt azon megjegyzéssel, 
hogy nem tud szőkíteni.

b) Az üvegek hiányos dugózása következtében a 
szőkítő anyagunk gyengévé vált, amiáltal a munkánk 
nem sikerülhet kellő eredménnyel.

c) Ha a felkent anyag nem lesz a hajból kimosva, 
a hölgy vendégünk másnap vissza jön, hogy a kívánt 
színnél a haja sókkal világosabb lett.

d) Az egyforma üvegek használata folytán meges
het, hogy a 30 százalékos anyag lesz a hajra rákenve, 
aminek aztán az a következménye, hogy a fejbőr be
gyullad, a haj kihullik és a hölgy örökre kopasz ma
rad. Ez a tévedési eset bizony már több esetben a bí
rósági ítéletek folytán igen sok fodrásznak az exiszten- 
ciájába került.

(DUDÁS).

F e lk é r jü k  előfizetőinket, hogy az esedékes előfizetési dijakat a 4190-es  
számú postatakarékpénztári csekkszámlánkra minél előbb befizetni szíveskedjenek.
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Magyarországi Fodrászmunkások 
Egyesületének Közleményei

R ovatvezető: Ábellá Mihály — V értessy  Józseí

Az Egyesület központi h e ly iség e: B u d apest: VII. Dob utca 90 I. em.
C ím e: M agyarországi Borbély-, H ölgyfodrász és R okonszakm abeli M unkások E gyesü lete

Fodrász ipari munkások figyelmébe!
Lassan Zakatoló napjaink új utakat’szabnak a fod

rász múbkásság számára is, tehát nem szabad figyel
men kívül hagyni a je le n  idők kívánalmait sem. Éber 
figyelemmel kell igazodni a jelén kor követelményeihez; 
inért láthatjuk, hogy az élet körülményei megállították 
8 fődrászoK szaporodását is, éppen ezért nem szabad 
élfelejtenünk azt, hogy annak, aki még ebben a szak
mában meg akarja szerezni a kenyerét és iparának 
kultúráját emelni, fejlesztni kivánja,

fejleszten i kell szak tud ását.
A mai idők leállították a tanoncok inflációs sza

porodását is, sőt ma már hiába hirdetik a kirakatokba 
kiiüggésZtfett kis fehér táblácskák a mesterek óhaját, 
hogy — táüüló fölvétetik — nem reagálnak az ifjú 
generációk. A meglévő fodrasZmúnkások közül viszont 
§oit-sok más pálgára lép át. A szaporulat tehát meg
állt, mélg, fogyatkozásoknak szomorú következményei le
hetnek, ha nem gondoskodunk idejében a jelen idők 
fodrászainak tökéletes kiképzéséről.

Aki tehát még a födrásZipari pályán van és itt iá 
óhajt maradni, annak kötelessége magát tovább képezni. 
A mai fodrásznak unive zális tudással kell reudelkcz- 
hie, de amellett jó és gyorsan is kell dolgoznia, mert 
csak úgy juthat munkához, illetve megélhetéshez.

Ma, almikor a kormány szociális rendelkezések alap
ján rendezi a munkabéreket és írja elő a segéd idősze
rinti fizetési osztályozását, akkor nem szabad elfelej
teni egy munkásnak sem azt, hogy amelyik fizetési osz
tályba esik, annak megfelelő értékű szaktudással kell 
ellenértékét is nyújtania. Méh ha ennek nem tud eleget 
tenni, akkor antiszociálisán viselkedik a szociális ren
delkezésekkel szembefi, aminek viszont nem lehet más 
következménye, mint a felmondás és a munkanélkülivé 
válás.

Tehát, hogy ezen eshetőségeket elkerülhes
sék, minden városban szaktanfolyamokat, ön
képző csoportokat kell létesíteni tvs szűnni 

nem akaró önképzéssel tanulni.
A vándortanfolyamok megalakításához 5 teljes fel

szerelés, állami anyagi támogatás, az elméleti tudás 
fejlesztéséhez pedig 50 filléres árral, technológiai szak- 

*önyv all rendelkezésükre. Szervezkedjenek és ha már 
legalább 20 személy van együtt, kérjék az ípartestü- 

íeteiken keresztül az országos tanfolyamon vezetőséget 
-  Népsztaház-u. 10, Budapest — hogy a vandortanfo- 

lyam megtartását engedélyezzék. Innen egyúttal meg

kapják a teljes felszerelést és az anyagi támogatást is.
A megtartáshoz szükséges helységekről a városuk 

vezetőségének kell díjtalanul gondoskodni, iskolák, 
vagg egyéb arra alkalmas helységek adásával.

Téhát ez az év legyen a tanulás, a továbbképzés 
éve, s ez  eredmény elmaradni nem fog. Ez értelemben 
kivonunk boldog uj évet kartársainknak.

A szappanosáéról
Szinte hihetetlenül hangzik a borotválkozók ré

széről azon panasz, hogy a legtöbb fodrásznál nem vé
gezik szakszerűen a beszappanozást. Nem lesz tehát 
érdektelen, ha erről a jelentéktelennek látszó szappa
nozásról is néhány szóban foglalkozunk itten. Mint 
utazónak alkalmam volt számtalan fodrászüzletbcn 
megfordulni, látni, megfigyelni, sokszor saját bőrömön 
érezni, hogy ezt a műveletet legtöbbször a tanuló vég
zi el még akkor is, ha a segéd mással elfoglalva nincs. 
Az ugyan nem lenne baj, hogy a tanuló szappanoz. A 
baj ottan kezdődik, hogy ezt a műveletet felületesen 
végzi. Es pedig azért, mert az alapozásnál sűrű szappan 
massza tevődik a szakáll tövére, melyből sürü hab 
képződik a szakáll tövén, ami persze nem hígul fel fo
kozatosan annyira, hogy a szakállt megpuhitaná. 
Vagyis a vízzel annyira sporol, mintha az drága folya
dék'lenne. Ezáltal nem kerül a szakádra annyi viz, 
mely a szappant higabb habbá váltaná át, hanem ke
mény marad. Ennek az a következménye, hogy a ven
dég érzi a bőrén a húzásokat még akkor is, ha a bo
rotva éle jó. Ennek a rosszul végzett szappanozásnak 
azonban még több hátránya is van: I. több szappant 
fogyaszt a szabályosan végzett szappanozással szem
ben" 2. a túl sok habból a kendőre több szappan ke
rül, mint kellett volna; 3. a borotva éle jobban igény
be van véve, 4. a borotválkozó érzi a borotva húzáso
kat a bőrén.

Miként kell tehát szabályosan szappanozni?
1. Hig habbal kezdjük a szappanozást, mert a 

higabb hab feldolgozása tökéletesebben megpuhitja a 
szakállt

2. Gazdaságosabb, mert kevesebb szappan fogy.
3. Nem tompul oly hamar a borotva éle.
4. Ami a legfontosabb, a vendég meg lesz elé

gedve a jó kiszolgálással.
VeszeHcs J., Kassa.
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Rohanó élet...
Irta: Robotkay Nándor fodrászsegéd.

Lihegve követjük az élet rohamát,
Mindent elsöprő árvíz gyanánt. ..
Idegek feszülnek, arcok eltorzultak,
Kidülledt szemeink vérben forognak.

Elfullad a sóhaj pokoli lármában,
Kenyér a jelszó, rohanunk utána.
Agyaink működnek lázas sietséggel,
Iramot követve ördögi eszmékkel.

Ebben a nagy harcban kiválnak egy páran, 
Zűrzavart keltve, babérokra vágyva ...
Előre törnék pogányok módjára,
Hitüket tagadva, jelszökat kiáltva.

Csatlakoznak többen, oly elbukott lelkek, 
Akiknek már mindegy, hová-merre mennek. 
De amerre járnák, röpcédulák szállnak, 
Törvényt taposva újakat kívánnak.

Hová rohantok tévelygő lelkek?
Nem ezt kívánja tőletek a nemzet. ..
Eltér az utatok régi hagyománytól...
Ezer évtől és Szent István királytól.

Felkiáltunk erre az élet viharából,
Nem kell nekünk eszme idegen világból, 
Okuljunk a múltnak gyászos tévedésén,
S legyünk szabadok, magyarok végig!

Vélemények a karácsonyi 
záróláról, annak keresztül 

viteléről, káros és hasznos 
oldaláról, valamint a jövő  
szünetek követelményeiről
A majdnem két hónapig tartó üzleti pangás után 

hőn óhajtott munka és üzleti élénkség volt észlelhelő né
hány napig a fodrász üzletekben. A lendületes munká
nak azonban a törvény tilalma és a karácsonyfa alá, a 
családi körbe siető vendégek véget vetettek a szent estén 
8 órakor, még pedig úgy, hogy az üzleti életben ismét 
szünet állott be egészen Szilveszter napjáig. Ekkor is
mételten egy napi munkába állította be a fodrásztársa- 
dalmat a vendégjárás, de utána, sajnos, újra a régi üz
leti pangás vette kezdetét.

Az üzletek forgalma anyagiakban körülbelül azon
ban csak a felét tudta produkálni a fodrászat flényKorát

Bécsi lapos csövű burák P  52.—, 
55.— . Lavórok P  52. — . 55,—

Tarlós gépekből nagy raktár, hitelképes 
egyéneknek részletre is adok.
D U D Á S  S Á N D O R  Szeged. ...
Tisza Lajos krt. 19. Telefon : 2 2 —11 ^

élő 1928 1931-es éveinek. Tehát ha mérlegeljük az üz
letek forgalmi értékét, a mai igényekkel szemben és a 
megélhetési arány színvonalával, akkor azt fogjuk látni, 
hogy a fodrásziparosságnák életszínvonala jóval alább 
szállt az említett időknél.

A jelen korban gépek keresnek gépekre.
A fentiek figyelembevétele után arra a konklusióra 

jutunk, hogy a szegényebb fodrász iparosok tiltakozása 
a záróra rendelet ellen és az abban foglalt munka szünet 
be nem tartása indokolt volt részükről. Indokolt, mivel 
a kulturtörvény meghozása az amúgy is csak barna ke
nyérhez való jutás csorbítását idézte elő, melyre nem le
hetett más válasszal élni, mint avval, amit a gyakorlati 
élet törvénye diktált: A munka szünet törvényét kiját
szom. Ismételten kijátszani, mert e; re kényszerítétte őket 
az élet és az alkalom. Ez a két momentum elég erős volt 
ahhoz, hogy a papírra vetett törvényt figyelmen kívül 
hagyják.

Ki a felelős a meddő, munka szüneti törvény be nem 
tartásáért? Az, aki olyan törvényt hoz, mit a talaj és 
a végrehajtó hatalom nem bir el. Ebből azt a tanulságot 
vonhatjuk le, hogy a jövőben az érdekeltek meghallga
tása nélkül rendeleteket kibocsájtani nem szabad.

Ha pedig az érdekeltek javaslatára adnak ki rende
letet, akkor az legyen rendelet és szerezzenek érvényt 
annak keresztülvitelére. A törvény legyen szent a fe
lelőtlen fodrászokra is, de legyen törvény azok előtt is, 
kiknek jó példával kell előljárni. Ha ez meg lesz, úgy 
kevesebb lesz a tolvaj, kevesebb lesz a törvény szegő és 
nem fognak előfordulni az alábbiakban írt törvényt ki
játszó esetek.

Karácsony szent napja úgy az emberiség szempont
jából, mint a törvény szerint a munkaszünet és az öröm 
napja, ünnepe. Egyik fodrász családjával együtt e napon 
az Isten házába siet, mig a másik fodrász egy magas 
rangú papot, a harmadik, mint rendőr, a felettesét megy 
borotválni. A többiek pedig mennek felelős állásban lé
vőket és anyagiakban duskálódzókat borotválni. Miért? 
Azért, mert a szegény fodrászt a barna kenyerének a 
megszerzése kényszeríti erre, de ezenfelül úgy kivánják 
ezt a fenti urak, mert ők akkor is borotváltatni óhajt
ják magukat, amikor azt a törvény tiltja. Uraim! Ha a 
rendeletnek tekintélyt és érvényt akarunk szerezni, ak
kor önönmagunknak is jó példával kell előljárnunk.

Mig az az állapot be nem következik, addig a tör
vény ne rendelkezzék egyoldalúan:

A jelelös üzletek ne szüneteljenek zárva a felelőt
lenek előnyére. (Szerié.)

S? lelkiismeretes fo d rá sz beretoálás előtt beretüáját

LYSOFORMMAL fertőtleniti.



VIDÉKI ÚRI £S HÖLGYFODRASZOK SZAKLAPJA 7

F o M p a r i  v iB d ir t a ifa iy im a t  H  tartan) minden olyan 
M n f i l R D .  v M i i i ,  ahol le g a liM  20 M i l y  l e l e n l t e i

Ezúton kérjük fel az igen tisztelt Kartársainkat 
arra, hogy szervezkedjenek és létesítsenek továbbképző 
tanfolyamokat. Ha legalább húszán vannak már együtt 
segédek és mesterek, ebből a célból, akkor kaphatunk 
fővárosi oktatót, állami anyagi támogatást és teljes 
minta műhely berendezést, melyek között tartós gépek, 
fejmosc lavórok, burák, és szárító gépek is vannak.

Jelenleg három mintaműhely is szabadon áll ren
delkezésre, írjanak csak az országos ipari tanfolyamok 
szövetségéhez. Budapest, Népszinház-utca 10. sz.

Ugyané helyen kérjük fel a tanulni vágyó kartár
sainkat arra, hogy szerezzék be a fennti cim által (20- 
as számmal ellátott) kiadott Technológiát, melyből 
mindenk; elsajátíthatja mindazon tudnivalókat és isme
reteket, melyek a mestervizsga letételéhez szüksége
sek. fl magyarázatok képpel vannak illusztrálva.

Az anyag, melyet a könyv felölel, az alább közölt 
tartalomjegyzék mutatja.

I. Általános ismeretek.
aj A fodrász üzlet berendezése, tisztogatása, vilá

gítása.
b) A vendégek fogadása.
c) Fertőtlenítés.
d) Szerszámok.
e) Szappan.
f) Borotválás.

g) Bőr és betegsége.
h) A haj és betegségei.
i) A hajsütővas és használata.

II. Férfi kiszolgálás:
a) A haj vágása és hullámosítása.
b) Bajusz ápolás.
c) Szakáll-ápolás.
d) Fejmosás.

III. Női kiszolgálás:
a) Hajvágás, ritkítás, hullámosítás.
b) Hajfonás és kontytüzés.
c) A haj vízberakása.
d) Tartós- és gép-hajfodoritás.

IV. Hajfesiés.
a) Általános rész.
b) Ásványi festő anyagok.
c) Növényi festő anyagok.
d) Hajszintelenités.
e) Hideg és meleg festések.

V. Kéz- és lábápolás:
a) Kézápolás.
b) Lábápolás.

VI. Asztali munka.
a) Általános rész.
b) Szerszámok.
c) Hajismeret.
d) Hajelőkészítése.
e) Hajpótrészek.
f) Hajszál fonás.
g) Csomózás.
h) Vendéghaj készítés.

VII. 1 őrié ne! mi 1 'lsei etek.
VIII. Színházi festészet.
IX. Hajmiifonás.

márkát használ minden fodrász, aki nem 
veszélyezteti üzletének jó hírnevét silány 

minőségű olcsó borotvaszappannal.

Kiskunfélegyházi levél a Vidéki 
úri és hölgyfodrászok 

szaklapjának
Lapjuknak 1935. év óta hűséges olvasója vagyok, 

melyet szinte nélkülözhetetlennek tartok a fodrászok 
részé é. Valóságosan szakismeretek közvetítője'élt áll 
előttem. Boldog lennék, ha minden kartársamat irányí
tani tudná e lap, mert általa jobban megtudnánk érteni 
egymást. Ezúton is kérem a szerkesztőséget, hegy le
gyen továbbra is úttörője a szakismeretek terjeszté
sének. Köszöntőm a szerkesztőséget, az ideálisan gon
dolkodó munkatársait és a lap hűséges olvasóit. Me
leg kézszoritással kívánok boldog újévet mindnyájuk
nak. Fehér János fodrász mester.

b  a 1 á  s x Ö d ö n

a legolcsóbb és legmegbízhatóbb fodrászafi cikkek beszer* 
zési forrása. Bpest, VII, Csengerg u. 26. Tel, 34*51-13.

Dusán felszerelt raktáraimban megtalálhatók az összes 
fodrászati berendezések, fejmosó tálak, dauer ge'pek, kézi 
hajszárítók és hajszárító burák slb. Acél árukból különö* 
sen angol és solingeni gyártmányból nagy választék. Saját 
készitményü kölni vizek, dauer vizek, brillanfinok.'schain* 
poonok slb. Ha még nem használta a HALÁSZ gyárt* 
mányu «BIBOR» márkájú árukat, tegyen egy próba 
íendelésf és előre is bizonyíthatom, hogy a jövőben'csak 
ezt fogja használni.

A most megjelent képes árjegyzékemben megtalál
ható az összes fodrászati cikk, Amennyiben ezen árjegy* 
zék még önnek nem volna meg, úgy saját érdekében 
feltétlenül kérje meg, melyből meggyőződhet legolcsóbb 
áraimról, szállítás esetén pedig príma minőségű áraimról.
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Felh ívás a gyá rosokhoz  és a
ke reskedőkhöz!

örök igazság, hogy a mai korban az íz  áru Ívelendő 
csak, amelyik közismert, közismertté viszont hirdetés 
utján válik. Egy bevált és eltalált hirdetési orgánum 
mindig behozza azt a költséget, amit erre áldozunk. 
b  Vidéki úri és hölgyfodrászok szanlapja nemcsak oe- 
Dizonyitotta eddig megjelent számaival, de általánosan 
él is ismert, hogy a legjobb hirdetési orgánum a fod
rászok között. Negyedévedként az ország összes fod
rászának kezén keresztülmegy és így körülbelül 7000 
íodr'sr olvassa. Tehát, ha van valakinek bevezetni való 
gy írtmánya, hirdessen bizalommal lapunkban. Olcsó 
hirdetési dijak! Kérjen tüstént hirdetési árajánlatot 
kiadóhivatalunktól, Szeged, Tisza La.jos-::örú; 19. sz 
Dudás .Sándortól.

B U D A P E S T  
VII. Erzsébet krr. 

27. I.

T E L E F O N :
13-97-97.

Fodrászafi gépek és cikkek kereskedése

A GE-MI
ERECTA

Válasz
J  fodrászipar legégefőbb problémáinak egyike, az ifjúság 

nevelése és a kiváló fodrászmesterek egyesülése” timii 
1936 évi november 15-i számban megjeleni cikkre.

Irta : H erceg  József
a Nőifodrászok Mestercgyesiilésének

elnöke
Budapest, Vili. Rákoczi«ut 17 sz

Melyen tisztelt Szerkesztő ür!

Olvastam cikkét, melyben ugyán újat ilém rtlotlcí, 
de helyes megállájditásd engem válászrá ösztönödnek!

A Mesteregyesülés 16-ik éve immár, hogy alafjs'zd- 
tályaibar. lefektetett rendelkezésekhez híven a nőifoU- 
rósz ipar nívójának emelését tűzte ki végcélul. Valósá
gos kultuszt fejt ki Mesteregyesülésünk a szakma fej
lesztése erdekébéri. '■

A Fodrászok Szaklapja fent nevezett számát ol
vasva örömmel tölt el az a tudat, hogy a régi sérelmét, 
mely szerint a Nőifodrászok Mesteregyesülését, 1937 
december hó 15-én megjelent számában, a Végleges 
egyesítés című cikkével, megbontotta, úgy érzem, mos
tani cikkével jóvátette.

Vájjon, mi is volt az a sérelem? Az abban ed idő
ben dúló budapesti ipartestületi harcoknak közepéidé 
egy kisebb körben történt beszélgetés során elhangzott 
azon megjegyzés, hogy a Mesteregyesülést meg keli 
szüntetni hála azonban a Nőifodrászok Mésteregyé- 
sülése vezetőinek és tagjainak, ők ebbe sohase m egyez
nének bele, mert tudvalévő, hogy ez a fodrász szakmá
ra katasztrofális lenne, mert nem találkozna olyan em
ber, aki baráti alapon, önzetlenül tudná ezt a szakmát 
hivatalból fejleszteni, és emberekét tudna, alkotásokra 
kényszeríteni, illetve serkenteni, és egymás Közti eszme
cserékkel és bemutatókkal, szóval új gondolátok gya
korlatba való alkalmazásával a szakma nivóját emelni. 
Nagy bemutatók rendezése által a fcdrásztársadalomnak 
divatirányt adunk. Mesteregyesülésünk munkájá
hoz a Fodrászipartestüietnek és az ország összes fod
rász szakosztályainak anyagi támogatással kellene mel- 
lésllni, hogy ezzel is hozzájáruljanak a fodrászközös
séget szolgáló szakma fejlesztéséhez.

Amint Szerkesztő ur nagyon helyesen jegyzi meg, 
ilyen értékes társaság megalapításához nem kell sok 
személy. Ezzel a Nőifodrászok Mesteregyesülése már 
légen tisztában van. Ezt bizonyítja azon tény, hogy 
□zokon az összejöveteleken, ahol nincs kimondottan 
szakmai munka, oda a tagok vagy el sem jönnek, vagy 
nézeteltérésből eredő összekülönbözések vannak. Vagyis 
tömegirányítással új dolgokat alkotni nem lehet. A Mes- 
teregyesidés kdének szükségességét mi sem bizonyítja 
jobban, hogy a volt Budapesti Nöifodrász Ipartes- 
íd’let is támogatta Egyesülésünket, amikor még szó sem 
\/olt az egyesítésről és az ezt követő harcokról

Az Ipartestületek első törekvése, hogy a tanoncokat 
az üzletben el nem sajátítható hiányok oktatására ké
szítse elő és csak másodszor a mesterek és segédek 
mestervizsgára való előkészítése, vagy olyan munkák 
elsajalitása, amit az üzletben meg nem szerezhet.

így a fentiekből látható, hogy versenyfésülésekre 
csak a láisadalmi egyesületek alkalmasak.

A Mesteregyesülés felkéri ambiciózus vidéki föd-
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rászainkat, hogy fogjanak össze, amint azt Szerkesztő 
ur is írja, és ha csak hárman vannak, akkor is jöjjenek 
össze és cseréljék ki egymás között tapasztalataikat. 
Mesteregyesülésünk tagjai részére iránnyal mindenkor 
szolgál, mely szerint aztán kisebb csoport önállóan to
vább is fejleszthető.

Ami a fodrásziparban az utánpótlást illeti, azon 
is lehet segíteni. Vidéken a mélyen tisztelt Segédi Kar 
kiválóságai álljanak az élre, úgy mint Budapesten a 
Hölgyfodrászsegédék Országos Egyesületében, amely 
egyesület magában foglalja' az ország legjobb nőifod- 
rászsegéd alkalmazottakat, és amely oly versenyzőket 
nevelt, amit semmilyen hatóság ezideig nem tudott utol
érni, legfeljebb a kész versenyzőket megvesztegetés
sel elcsípni tőlünk, de ezt is nehezen, mert ott önzetle
nül tartanak össze a tagok, —> ami a helyes nevelésnek 
tulajdonítható, — amely körülményt minden iparát 
szerető kartársam örömmel vehet tudomásul.

így a Nőifodrászok Mesteregyesülése őszinte meg
nyilatkozása azon célt óhajtja szolgálni, hogy minél 
több kiváló mestert termeljen, aki majd tudásukat se
gédeiknek és tanoncaiknak adják tovább és így egy 
szebb és boldogabb újesztendő elé nézhessenek.

Kérjük a mindenható jó Istent, hogy ezen törekvé
sünkben bennünket megsegítsen.

Most pedig mindnyájuknak boldog újévet kívánok.

M agyar a  m agyarért
Többhelyről érkezett üdvözlet és megkeresés kar- 

társaink részéről felszabadulásunk alkalmával. Ezúton 
óhajtunk hontestvéri köszönetét mondani azokért a jól
eső és felejthetetlen üdvözletekért, valamint azért a 
szociális irányú támogatásért, amellyel szakosztályun
kat részesítették keszthelyi kartársaink.

Amidőn én, mint a sorok írója a sokoldalról ér
kezett üdvözletek mellett Dudás Sándor kartársam sz2- 
retetcsomagját, nemkülönben a keszthelyiek által a szo
ciális célra küldött 25 P.-t kézhez vettem, úgy érez
tem, hogy megnyíltak lelki szemeim előtt az új világ 
kapui, hová betekintve könnyes szemekkel láttam meg a 
kartérsi tiszteletnek és szeretetnek azt a nemes platiná
ját, amely után a kisebbségi szakélet rögös útjain oly 
sokszor áhítoztam.

Magyar a magyarért! Vájjon megértik-e e két 
szó magasztos jelentőségét azok, kik a létfenntartásért 
folytatott nemes harcban, nem a közérdek védelmét és 
az ipari kultúra fejlesztését tűzték ki célul, hanem rom
boló eszközzel a magyar a magyar elleni turáni har
cot a mindennapi kenyérért.

Ugyanekkor lelki világom elé vetődik a 20 éves 
kisebbségi magyar iparos sors, ön és egymást pusz
tító szomorú szelleme. Meri ott, ahol 20 éven át a de- 
mokiáciát, a humánizmust és a szociális esz
méket hirdették és hazudták, ott a szakéleti mozgalom 
és a kartársi tisztelet nélkülözni volt kénytelen a megér
tés, az együttérzés és a szociális gondolkodás szellemét.

Bár e téren csekélységem minden módot és alkal
mat megragadott arra, hogy mesterséges elnyomatásun
kat csak az esetben tudjuk ellensúlyozni, ha a létfenn
tartásért folytatott nemes harcban, nem egymás léte el
len, hanem közös elnyomóink ellen, a köz érdekének vé

delmét használjuk fegyverül. Tettem ezt azért is, mert 
tudatában voltam annak, hogy kisebbségi helyzetünk 
csak addig bir értékkel, mig gazdaságilag le nem ron- 
gyolódun'k. Sajnos azonban a rövidlátás, a komoly és 
előrelátó gondolkodás hiánya, no meg az önzés, az 
egyéni érdekek hajszolása sok esetben a behódolás meg
akasztott minden közérdekű megnyilvánulást, s helyette 
az ön- és egymás pusztítása vált uralkodóvá. Ilyen volt 
a kisebbségi ipari sors a triánoni határon túl. Ilyen 
helyzetben ért bennünket a májusi, majd az általános 
mozgósítás, fiaink, sőt az apák bevonulása, a külön
böző zaklatások, az ‘üzleti és társadalmi élet megbénu
lása, stb.

Azonban a 20 év alatti szakmunkának három olyan 
megnyilvánulása volt, amely említést érdemel. Az első 
nyomban a megszállás idejében volt, amikor ipari szük
ségleteink beszerzése érdekében szövetkezeti árubeszer
zést létesítettünk megboldogult Holczer és Kvatek kar
társainkkal, mely kezdetben nagyon szép eredmény
nyel működött, de sajnos a pártolás és a megértés hiá
nyánál fogva be kellett szüntetni. A második az 1927— 
28. években megrendezett női fodrász szaktanfolyam 
volt. Ez már maradandó és értékes eredménnyel végző
dött. Bár e kultur munkánkat is állandóan torpedózta az 
intrika, a féltlíkenység és a maradiság fegyvere, a kara
ván azonban haladt, sőt még ma is halad. A harmadik 
megmozdulásunkat kiváltotta az egyre fokozódó ár- és 
tekintély rombolások hatása. Amikor az úttörők csoport-, 
jánák szorgalmazására megjelent az 1936. évi 121. szá
mú kormányrendelet, amely az irányárakat volt hivatva 
szabályozni iparunk dzsungeljében. E törekvésünket 
részber az új, az ifjú generáció aknamunkája, rész
ben az elnyomóink ismert taktikája késleltette, sőt még 
azzal is, hogy szakosztályunk megalakítását sorozatosan 
megsenimisíttette mindaddig, mig végre sugallatra e 
sorok íróját a vezetéstől kimarta a megalkuvók örömé
re, akik akkor sem látták, sőt talán nem is akartak tu
domást szerezni arról, hogy ezen manipuláció mögött 
a komáromi magyar iparosság gyengítése és sorainak 
bomlasztása rejtőzik, az pedig, aki tudatában volt az 
önzetlen törekvéseknek, az kommunista felforgató volt. 
S ime, ma, ki ezen közérdekű törekvéseket késleltette, 
az itt hagyott csapot-papot s az irányárak véleménye
zése helyett a menekülés irányát választotta így sem
misült meg a komáromi szakosztály egységes irányár 
mozgalma. így nézett ki 20 éves szakéleti mozgalmunk. 
Most azonban félre az agarakkal s kezdődjék a magyar
szellemű ipari kultúra, a gazdasági védelem munkája. 
E szellem nélkül nincs megértés és haladás!., s e sízellevn 
nélkül nincs kézfogás a dunántúli magyar testvéreink
kel, akik már is tanujelét adták szociális, emberbaráti 
és kartársi érzésüknek, a demokrácia honából felszaba
dult kartársaknak. Remélem és hiszem, hogy az új élet 
s felébredés mámora után sikerül megtalálni az utat, mely 
egy boldogabb és jobb korszakhoz vezet.

»Magyar a magyarért.»
Ó-Komárom.

Mészáros Pál, szflA’oktató.

A magyar királyi bíróságok joggyakorlata séerint,
aki valamely lapot huzamosabb ideig átvesz és

nem küldi vissza,
az tartozik az előfizetési díjat megfizetni.
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Mi újság a vissza
csatolt Felvidéken?

Folytatás.
Amint előbbi soraimban már közöltem, igen köny- 

nyü helyzete volt a szlovákul' beszélő fodrászoknak a 
magyar városokban, mert a letelepedett cseheket von
zották azok az üzletek, ahol a nyeltüket használták. So
kai ebből az előnyből vagyonkát szerezhettek. Nehez
ményezte a csak magyarul tudó fodrász helyzetét az a 
körülmény, hogy nemcsak a felszabadult és idővel ön
állóvá lett őslakos lett mellette üzlettulajdonos, s ez
zel szaporodott az üzletek száma, hanem az így meg
nagyobbodott fodrász családhoz megérkeztek kenyeret 
fogyasztani az idegenből bevándorolt csehek és morvák 
is. Szinte borsódzott a háta annak a fodrásznak, aki
nek a közelébe, vagy éppen a szomszédságába letele
pedett egy éhes, rongyos cseh, mert az egyre fogyó 
vendégekből így kimaradt ismét néhány vendég, ki
ket az új cseh szomszéd halászott ki a magyar fod
rásztól. Az egyre szaporodó cseh fodrászok nagy ér
vágást hajtottak végre a magyar fodrászokon. A ma
gyar fodrászok ebben a kenyérharcban lassan elgyen
gülték, mert az volt a legnagyobb reklám a csehek 
előtt, ha a fodrász cseh volt, vagy jól tudta a magyart 
szidni. Ez esetben minden ok nélkül elhagyták a ven
dégek a régi üzleteket és átpártoltak az új csen üz
letbe. De nemcsak az állandó cseh bevándorlás súlyos
bította a helyzetüket, hanem az igazság nélkül kirótt 
nagy adó teher is nyomta a hátát az őslakos fodrász
nak. Az adó rendszer a magyarokkal szemben igen kö
nyörtelen volt. Gyakori eset volt, hogy az adó refe
rensek évenként változtak, az újak nem ismerték a helyi 
viszonyokat, legkevésbbé az adózó fodrászokat és üz
leteiket, s így minden esetben túlbecsülték az adózó 
fodrász üzleti forgalmát, s könyörtelenül állapították 
meg a nagy adókat. Ezen igazságtalan adókivetési 
rendszerrel szemben igen nehéz volt a védekezés. A 
fellebbezésekkel csak felesleges kiadásokat okozott ön
magának minden adófizető, mert a vége minden fel
lebbezésnek a fizetési kötelezettség volt, mivel elő volt 
írva felsőbb helyről hivatalból, hogy egy városból 
mennyit kell kisajtolni a polgárságtól. Vagyis a sar
cot meg kellett fizetni, mert az állam költséges paszióit 
ezen pénzekből fedezte.

Jellemző a csehek egymás iránt való összetartá
sára, nemkülönben a pártolására az, hogy valahány
szor a csehek szabadságra visszautaztak hazájukba, 
a férfiak nagy szakállal és hajjal, a nők viszont fésü
letlenül mentek, hogy csak az Otthoni cseh fodrász ke
ressen tőlük. A nők a tartós ondolálásokat állandóan 
otthon, a csehekkel végeztették. Visszatértük alkalmá
val egész kenyeret és minden más fogyasztási cikket 
hoztak magukkal, hogy csak az otthoni testvéreiket tá
mogathassák. Továbbá állomások épületeibe, intéze
tekbe csak cseh fodrász kapott engedélyt a letelepülés
re, avagy a bejárásra. A tanonciskolákban csak cseh ta
nító tanította a magyar nyelven kívül más nyelvet nem 
értő magyar tanonco’kat. Érdekes megemlíteni, hogy 
csak a borbély mesterséggel foglalkozó taníthatta a 
női fodrászatot Képzelni lehet, hogy milyen eredmény
nyel kerültek ki a tanulók az iskolából.

Visszatérve 1018-hoz, mikor a beözönlés kezdő
dött, indult meg a fodrász vándorlás az elcsatolt terü

letekre. Akkori időben az intelligensebb fodrászok'ma
gasabb hivatalokat foglaltak el. Arvaszéki pénztáro
sok, postafó'nökök, tanárok és tanítók lettek. Ezek a 
fodrászok azután nagy urak lettek, a legmagasabb cseh 
körökben fordultak meg, vadászni jártak és .mindenféle 
szórakozásból kivették a részüket. Volt az így ma
gas polcra jutottak között légionárius őrnagy is, aki 
az orosz fogságban még beretvált, itten pedig mint őr
nagy teljesített szolgálatot. Szerették is nagyon a meg
szállott területet, mert suszterek, szabók és pincérek 
vezető hivatalnokok voltak. Mindig azt hangoztatták, 
hogy itten milyen jó élni, hogy náluk sokkal nehe
zebb az élet. Elhittük nekik azt, hogy Csehországban 
milyen nehéz az iparos sors, nálunk pedig milyen jó a 
fodr'jz cseheknek,, kik itten elfoglalták a volt magyar 
hivatalnokok helyeit.

Igen sokat lehetne még írásban lefektetni a cse- 
hékröl, az általuk okozott és fejtetőre állított állapo
tokról, de soraimnak akkor sohasem lenne vége. Hála 
Istennek, hogy ma, ha szegények is vagyunk, de leg
alább magyarok lettünk.

Vesze/ics J Kassai.

Tisztelettel felkérjük úgy a táv előfizetési díjúval 
hátralékban tévő előfizetőinket, mint pedig azokat, kik
nek a lapot eddig küldtük és megtartották, hogy a hát
ralékos összegeket minél előbb beküldeni szívesked
jenek.

Mindent:
Amire üzletében szüksége van

Legolcsóbban és 
legjobban

Rotthm ann Á rm in

úri és női fodrászberendezések, 
acéláruk és illatszerek szaküz* 
leiében szerezheti be.

B udapest, VI. T eréz.k öru t
(udvarban) T elefon  : 1—55 —6 0 ‘

29.

Azonkívül:
a legjobb molorosburák, 
dauergépek, golyóscsapé* 
gyak, hajszárító gépek és 
az összes fodrász felszere
lések nagy választékban

olcsón kaphatók.
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Mit jelent a stopper óra ?
Azt jelenti, hogy a fodrász a hajszárításánál sok 

villanyt és időt takarít meg. Azonkívül mindig látja azt, 
hogy mióta szárad a haj a bura alatt.

Ilyen órának kelI lenni 
jobb sa/onokban minden fülkében
Az ábrán természetes nagyságban látható és alumíni
umból készült, piros betűkkel ellátott óra ára dara- 
bonkint P 1.20, lapunk előfizetőinek P l . —

A pénz előzetes beküldése esetén díjtalan pos
tai szállítás.

Rendelje meg Ön is minél előbb!

Kapható DUDÁS SÁNDOR fodrásznál, SZEGED 
Tisza Lajos-'körút 19. Telefon: 22-11. Csekkszám 4190.

SCHÜTZER
m

„ÖTTORONY"
BUDAPEST

Ön megfeledkezett a rró l, hogy ma már a Schützer
■ ■

borotvaszappan kocká- 
I !  w l l U Í U l i y  bán és rúdban az, mely

úgy árban, m int minőségben a legtökéletesebb, és 
biztosíija a jó borotválást.

igyelem Fodrász urak
MIPMéle illő olajok bármilyen illatban, már 10 gr.*os üvegekben is — P  1'20 
A legtökéletesebb tartós fényű körömlakk kg»ja — — — ~  — p  9‘—
I»a szalon lemosó kg»ja — — — — — — — — — — P  5‘—
A jelenkor leghatásosabb fertőtlenítőszere az »A S E P SIN «.

Fodrászok részére ipari csomagolásban literje — — — — P  8‘—

A  fenti gyártmányok beszerezhetők a

„ffl I R ” vegyészeti vá lla latnál
B udadest, VII. A ggtelek i.u tca 4. T elefon : 1 4 3 -2 8 7 .
Szegedi fő le rakat: D U D Á S  S Á N D O R  illatszertára.

Verje a fejébe és soha el ne 
felejtse, hogy a vidéki fodrászok 
szaklapjában hirdető cégeknél vá» 
sároljon csak.

Ne tépje baját, ha rosszul megy 
az üzlete, Hirdessen a vidéki föd* 
rászok szaklapjában, mert évi 30 
ezer példány számban keresi fe) 
az összes fodrászokat,
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R e n d k ív ü li ta g g y ű lés  K o m á ro m b a n
1938. december hó 27-én a felszabadult komáromi 

fodrász szakosztály rendkívüli taggyűlésre hívta össze 
tagjait, hogy ezalkalommal a körükben tartózkodó Só- 
thy János keszthelyi kartársat, mint a város szülöttjét, 
valamint az országos mesterszövetség alosztályámk el
nökét üdvözölhessék, aki megragadva ez alkalmat, első
ként jött körükbe, hogy megismertesse a csonka haza 
egyetemes fodrász társadalom kulturális és gazdasági 
mozgalmának célirányú munkáit. Tette ezt azzal a cél
lal és tudattal, hogy a felszabadult komáromi kartársa
kat elsőként vonhassák be az országos mesterszövét
ség- útépítő pionérjainák. A komáromi kartársak ölöm
mel ragadták meg a feléjük nyújtott testvéri kezet az
zal a idéllal és tudattal, hogy a 20 éves idegen impérium 
alatt folytatott s megsorvadt kulturális és gazdasági 
vívmányok erdőkében »kezet a kézben» tovább fejleszt
hessék szakéletük célirányos munkáit. Majd a veze
tőség tagjai lettek: elnök: Mészáros Pál; alelnök: Ba
logh Gyula; jegyző: Lőrinc József; pénztáros: ifj. 
Bihary László; ellenőr: Hegyi Lajos; választmányi ta
gok: Szatmári Ferenc, özv. Reéb Jánosné, Potasch Gyu
la. Majd Mészáros Pál és Weisz Izsó mondták köszö
netét Sóthy János kartársnak tárgyilagos előadásáért, 
az együttes munkáért, s egyben a 20 éves impérium 
szákmozgalmának történelmi eseményeit ismertetve mu
tatták rá, nemcsak az elnyomóik taktikáira, hanem sa
ját faj- és száktársaik intrikáira, mely ténykedés aka- 
dályozt meg sok esetben a kihasználható előnyöket. 
Most azonban a jobb jövő építésének reményében »ma- 
gy°r a magyarért* jelszó alatt fognak békésen mun
kálkodni, dolgozni.

Minden géphez csak gyógydauervi- 
zet használjon. F igaro dauergép a biztos 
siker titka. Am erikai rendszerű

Figaro
forgószékkel

és Figaro csőbutorokkal üzlete nívóját 
emeli és jövedelmét sokszorozza
DOVO hajvágó olló borotva acélból, kék acél homorú 
borotva kapható a közismert újdonságok szaküzletében:

H l  GYIILI tottzati és kozmetikai tikkek szakOzlete
BUDAPEST. VII, Rákóczi»ut 64, sz. az udvarban. 

Telefon 138*906. A címre ügyelni kérem 1
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E helyen kocka h i rd e té se k :
1 cm. székes, 4 cm. ho>szú kockáé P —.50
2 cm. széles, 4 cm. hosszú kockáé P — .80 
5 cm. széles, 4 cm, hosszú kockáé P  1.—

Ezen lap mindaddig a kiadónak a tulajdonát képezi, míg a 
címzell ki nem fizeti.

Kéziratokat nem adunk vissza. -  Csak válaszbélyeggel 'ellátott]
levelekre válaszolunk. ! „fc.'1 tó1

Budapesten konkurencia mén* 
les úri es hölgy fodrász üzlele* 
mel betegség miall eladom. Da» 
uer gép, kél száritó bura, teljes 
felszerelés' Cim : Fodrász üzlet 
Budapest. VII kér. Thökölyi ut 
25 sz. 1. em. lo  ajtó.

Egy jó forgalmú férfi és női 
fodrász üzlet elköltözés miaí ela* 
dó. Vidéken. Kijárás nincs. Cim 
Kovács Sándor fodrász mester, 
Lovászpatona.

Vennék nagyobb városban eset* 
lég a Felvidéken is jó menetelő 
fodrász üzletet, úri és női f.lsze* 
reléssel. Készpénzfizetéssel. A* 
jánlatokai a kiadóhivatal továbbit,

2—5 éves gyakorlattal, perfekt 
viz és vas ondoláló fodrász se* 
gédet keresek azonnali belépésre 
C'undl Mátyás úri hölgyfodrász. 
Vágsellye,

Egy vas és vizondoiáló segéd 
felvételik Fizetési igények meg* 
jelölésével csak jó munkás jeleni* 
kezzék. Lehel nő is. Cim Brandt* 
müller János fodrász mester. 
Barcs II.

Mester vizsgái teli úri fodrász 
segéd, ki a nőiben eléggé jártas 
üzlelvezetői vagy segédi állási ke* 
rés, Cim : Török János Soldvad* 
kéri Petőfi*ucca 9 szám.

Ma állási akar vagy segéd 
munkásra van szüksége, birdes* 
sen lapunkban.

Szegeden jó forgalmú fodrász 
üzlet elköltözés miatt sürgősen 
eladó.„Dauer bevezetve” jeligére 
választ a kiadóba kérek.

Fiatal úri női segéd ál 'ást ke
res. Cim Dulka László. Fodor u 8

Egy vadonal uj gőzkamra és 
egy „Sanax” másságé loo pen* 
gőért eladó. Cim a kiadóban 
megtudható.

Nikkelezeit asztali felszerelések 
fertőilenílők, zománcozott köp* 
csészék, haj és bajusz kefék, le* 
mosó tálak, hajvágó gépek, vala* 
mint sok-féle apróságok olcsó 
áron eladók. Cim a kiadóban.

Egy Siemens száritógép, öf 
női fülke összeállításához szüksé* 
ges falak és egy cassa márvány 
lappal kedvezményes áron eladó. 
Cim a kiadóban.

Eladók bécsi minláju forgó 
székek darabonként 22 -  25 pen* 
gőért. Továbbá 4 drb. gallériás 
szék, a hátrészen kárpitozva ülő 
párnákkal együtt. Cim a kiadóban.

Á'lványos „Cr - S “ gép 12 
alátéttel, fűlő testtel száz pengőért 
eladó. Cim a kiadóban meglud* 
haló.

Eladó 15o pengőért egy egy
beépített kétszemélyes úri fodrász 
berendezés fiókokkal, fekete már* 
ványlappal, szappanozó szekrény 
márvánnyá1. Cim a kiadóban.

KOMOL
Hajfesték világmárka.

IPARI CSOMAG:
3 adag festék, I színben, 1 üvegben pasztillák nélkül

SZALON.CSOMAG:
3 adag festék, 5 színben, 5 üvegben 1 dobozban 

pasztillákkal
6 adag festék, 6 színben, 6 üvegben I dobozban 

pasztillákkal
DET AIL-CSOM A O :

I adag festék, I üvegben, 1 dobozban pasztillákkal P. 2.8o
Lerakat fodrászok részé e :

Budapest, VI., Teréz körút 4 0 —42, 
illatszertárban. Telefon; 126—010, 
Vezérképviselet: Mussolinblér 3,

P. 4. -

P 7.2o 

P. 13.2o



A legújabb és leggazdaságosabb
hajfesték  a

„ D U R  A L I M ”
20 különleges ragyogó színei biztosítják a jó munkát. 

Egy dobozban Süveg festék és egy üveg festéklehuzószer van 
Á ra  fo d rá sz o k n a k  2 .5 0  pengő.

D uralin  50  grammos ipa ri csomagolás 3  P.
M iniö tiii doboz 4 színben, ára 50  fillé r 

í  drb. színkártya használati utasítási könyvecskével együtt 1.50 P.
L e ra k a to k  ltudapesten’:

Főlerakat . Szász Dezső, Bérkocsisam 18.

Lerakatok . Ángyán Lft. Rákóczhút 40.
Ángyán Gyula, Rákóczi-út 64,
Halász Ödön, Csengeri*u, 2T.
Rolfmann Ármin, Teréz»körút 29.
Lorissa Pajor, Nagyatádi Szabó I,*u. 23, 
Horvát Álbert, József-körút 9.

V idéki le rek n tok :

FOrerakat: Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos* körűt 19,

Lerakatok , Dezső Péter, Hódmezővásárhely.
Kiss József. Kiskunfélegyháza.
Vass Mihály, Makó.
Eichorn Géza, Pécs.
Sarkadi Dezső, Debrecen.
Lancsarics Vendel, Szombathely.
Moldván Béla, Debrecen, Szent Anna*u. 1. 
Csima Mihály, Kaposvár.
Barbély Béla, Székesfehérvár.
Borbély János, Pécs,
Demeter István, Dombóvár, Szt, László*fér 29, 
Puskás János, Makó, Vásárhelyi ut 46. 
Schwimmer hölgyfodrász, Szolnok.
Gevürer Márkus, Sopron, várkerület.
Csatári István, Szombathely.
Várkonyi Ferenc. Győr Deák u.
Mészáros Pál, Ó-Komárom.
Veszelics Jenő, Kassa Fő u. 61.
Komáromi László Miskolc/ Szécheny u. 28,

A magyar fodrász dicsőség nevében felkéri szer
kesztőségünk az összes szakosztályokat és azok egyes 
tehetősebb tagjait, hogy gyűjtsenek adományokat és 
juttassák el Rippl Józsefhez (Bpest, II. Zsigmond-u. 4), 
ki az említett célokért induló ifjúságnak az adományo
kat kiosztja. A múltban ugyanis nagyon sok tehetsé
ges és dicsőséget hozó, nyerésre eshetőséggel rendel
kező ifjú fodrász nem mehetett pénzhiány miatt a kül
földi versenyekre, éppen ezért tettük a mostani meg
szívlelendő felhívásunkat.

Frandskó Milller, Milánó. Az utóbbi időben az 
olasz lapokat nem kapjuk. Szíveskedjék utána nézni, 
mi az elmaradás oka?

Mrs. Dávid. Júlia Wagner. Amerika. Nagyon örül
nénk, ha megismételné múltkori küldeményét, szer
kesztőségünknek ezáltal nagy segítséget nyújt.

Felhívom az igen tisztelt vevőim figyelmét a lég* 
régibb fodrászati felszerelési cikkek szaküzletére és a 
„Lorissa” név alatt forgalomba hozott és legjobban be* 
vált saját készítményeimre, úgym int: a különösen bevált 
női kozmetikai hajfixirreshullám berakóra, dauer vízre 
és schampoonra, női hajtényesilő olajra, kölni és virág 
kompositióra, közismert úri folyékony hajfixirre, fapados 
pomádé-brillantinra, gyors borotváló krémre stb. Egy 
próba rendelés meggyőzi ö n t. Megnem felelés esetén 
visszacserélem. Nagy választék acél áruban, hajgépek*, 
fenőszijjak*, hajszárító gép és motoros burák-, lemosó 
tálak, úri és női székek-, tükrökben stb. Használt dől* 
gok vétele és eladása,

Pajor: Lorissa cég. 
Budapest, Nagyatádi 
Szabó I. utca 23.
(volt Kertész utca.)

Telefon: 3 3 - 2 1 —25.

Ezúton hívjuk fel a fodrász társadalmat, hogy a folyó 
évi január hó 22 és 23*án Budapesten megtartandó föd* 
rász versenyen mennél nagyobb számban jelenjen meg.



H a s z n á l j o n  D U R A L I N  h a j f e s t é k e t
H a j ó n a k  e r e d e t i  s z i n t  a d .

N yom alo l l  a Corvin  k önyvnyom dában  Szeged Vér-utca és líudolf-lér sarok.



Ha a festék nedves helyen áll, ak
kor előállhat az, hogy a fiolában lévő 
pastilla rapcsos, illetve morzsálódik, 
akkor az „ erejét vesztette, melyből 
előállhat az, hogy a festék nem fog, 
Ilyen esetekben a mellékelt képlet 
szerint veszünk a gyógyszerlárból 

30 °/o-os Hydrogén 
hydrogén 2Y2gr. Hyperoxidot és azt 

használjuk.
víz 10gr.

festék 10gr.

A Duralin hajfesték ártalmatlanságát igazolja

24570/1937. szám-

Budapest székesfővárosi vegyészeti és élelmiszervizsgáló 
intézete.

A fenti szám alatt a következő értesítést adta k i : 
Tisztelettel értesítem, hogy az 1937. december hó 

7-én beküldött „Duralin" nevű hajfestő szerben paraphe- 
nylen-diamin nem volt kimutatható, úgyszintén réz és ólom 
sem.

Budapest, 1937. december hó 28-án.

P. H.

Olvashatatlan aláírás, 
osztályvezető fővegyész.

Olvashatatlan aláírás 
Igazgató.



D URÁLIM
h ajfesték

20 KÜLÖNFÉLE R A G Y O G Ó  SZÍNBEN.
A világ összes fodrászai előtt ismert, modern 

amerikai hajfestő szer. 
MAGYARORSZÁGI TÖLTŐ ÁLLOMÁS:

K E M É N Y  J Ó Z S E F  
BAJA

Főlerakata:
Dudás Sándor Szeged, Tisza Laj s krt. 19.

Á rpád-nyom da Szeged, 938-5865



Ezen füzet tartalmazza mindazon ismereteket, me
lyekkel egy jó hajfestőnek rendelkeznie kell. Min
den szakembernek fontos ezen füzet áttanulmá
nyozása. Ha valamely kérdésre választ nem 

találna, úgy a képviseletek bármelyike :

Dudás Sándor Szeged
vagy

Kem ény József Baja

szakkérdésekben mindenkor a legnagyobb kész
séggel áll rendelkezésére a tisztelt kartársaknak.

Tisztelettel : 
Vezérképviselet.

Eladási ára : nagydoboz 4.—  P.

Miniatűr doboz 1.— P.



Mit tartalmaz egy doboz „Duralin" hajfesték?
1 darab 10 gramos és 2 darab 5 gramos üveg haj

festő szert.
1 drb. fiolában 6 rúd hydrogén hyperoxidot.
1 drb. 7 gramos üveg festék lehúzó szert.
1 drb. útbaigazító füzetet.
Minden dobozban a doboz külső lapján jelzett szá

mú szín található. Tehát mind a három üveg egyféle színt 
tartalmaz.

Hogyan kell a festéket elkészíteni ?
Egy porcellán vagy zománcozott edénybe tesszük a 

fiolában levő hydrogén rudacskákat, a „Duralin" festék üveg 
aljával porrá szétnyomjuk, azután ráöntjük mind a három 
üveg tartalmát, Az üres üvegei rögtön teleöntjük vízzel és 
azt is ráöntjük. Majd egy fapálcikára csavart vatta tampon
nal jól összekeverjük. Pár perc múlva azután már vatta tam
ponnal rá is kenhetjük az utasítás szerint a hajra, Ha az 
egész festékre nincs szükségünk, akkor csak annyi rész 
hydrogén rudacskát olvasztunk fel, amennyi részt akarunk 
a festékből felhasználni,

A „Duralin" hajfesték 4 fő-alap színből áll, de min
den alapszín 5 változatot foglal magában.

I. Főalapszín : Natúr fényű sötét szín.
Változatai:

1. Természetes fekete.
2. Mély sötét barna,
3. Barna,
4. Hamvas gesztenye barna.
5. Világos gesztenyés barna,

II. Főalapszín: Hamvas szőke.
Változatai :
6. Sötét hamvas szőke.
7. Hamvas szőke.
8. Világos hamvas szőke.
9. Ezüst szőke.

10. Platina szőke.



III. Főalapszín: Chatains Mahagóni.
Változatai:
11. Vöröses gesztenye barna.
12. Bronz barna,
13. Vöröses világos barna.
14. Sötét mahagóni.
15. Viláos mahagóni.

IV. Főalapszín: Vöröses szőke.
Változatai:
16. Vöröses szőke.
17. Arany szőke.
18. Rózsás szőke.
10. Szőke.
20: Halvány szőke.
A „Duralin" hajfesték erőssége, 50%-os, közép

vastag szálú, ősz hajakhoz van beállítva.
Tehát a hajfesték megválasztását a fentiek figyelem

be vétele mellett vesszük igénybe.

A hajfestőnek mire kell a legnagyobb gon
dot fordítani, ha azt akarja hogy a munkáját 

siker koronázza ?
I, A hajfesték összeállításának vagy elkészítésének 

kulcsára.

2. A festendő haj melyik csoportba tartozik?
A hajszálaknak a vastagságára — És pedig, hogy 

a közép vastag, még vastagabb illetve egész vasiag szálú 
hajjal állunk-e szemben ? Avagy az ellenkezőjével: a közép 
vastag szálú haj kulcsnál vékonyabb illetve egész vékony, 
selymes szálú hajról van szó?

4, A fenti 50°/o-os ősz hajhoz való kulcs egyezik-e, 
vagy 75%-os illetve 100%-os ősz hajjal állunk-e szemben? 
Avagy a fordítottjával, amikor a hajnak csak 35 illetve 
15°/0-a ősz?

Most pedig, hogy rá mutassunk a fenti 4-ik odal



1- 2-3-4 mellék pontjainak fontosságára, a következőket kell 
megfigyelnünk, illetve alkalmaznunk : ha a hajszín-kulcs il
letve az alapszín 50% helyett 75%-ban ősz hajat tartal
maz, akkor egy számmal sötétebb festéket használunk. De 
ha 100%-ig ősz a haj és közép vastag szálú, egész durva 
vastag hajjal állunk szemben, akkor két számmal is sö
tétebb festéket veszünk.

Ha pedig a fordítottjával állunk szemben, vagyis 50 
%> helyett csak 30%-ig ősz a haj, ez esetben már az alap
színnél 1 számmal világosabb festéket veszünk, viszont ha 
még ennél is kevesebb, mondjuk csak 15% ősz hajjal ál
lunk szemben és még hozzá egész vékony szálú a haj, ak
kor már 2-3 számmal is világosabbat vehetünk.

Hány féle fő-alap festést ismerünk ?
1. A natúr, természetes színre való, úgynevezett ráfesté3
2. A már festett haj utánnövését végzendő festést.
3. Az a'ap színnél illetve a született természetes színű ha

jaknál világosabb színre való festését.
4. A hajvilágositást, melyet nem festünk, hanem a hajban

lévő természetes, született hajszínt vonjuk ki. Ezen 
műveletet szőkítésnek nevezzük.

Ezen útmutatással a natúr színek festésével, az 
úgynevezett ráfestés’-el készen is vagyunk.

De a hajfestészet tudományának egy nehezebb faj
táját tárjuk most fel, a világosabb színre való festést, ami 
tökéletesen elkészíteni csak szakiparos tud. A művelet ab
ban áll, hogy egy hajat világosabbra kell festenünk, mint 
a természetes alapszíne volt. A festésnél világosabb színt 
azonban csak úgy érhetünk el, ha a haj alapszínét annyira 
kivilágosíljuk, hogy a kívánt színnél egy árnyalattal vilá
gosabb legyen.

Mivel világosítunk, szőkítünk ki egy hajat?
Veszünk 25 gramm 30%-os hydrogén hyperoxidot

2— 3 centigramm szalmiákszeszt és 70 gramm vizet. Ezeket 
összekeverve egy tálkába öntjük, majd egy kis pálcikára



csavart vatta tamponnal, melynek vastagsága kél ujjnyi, a 
képen látha
tóan az elké
szített szőkí- 
tőtúgykenjük 
fel, hogy előbb 
hátul a haj vé
gek legyenek 
bekenegetve.
Mert ha előbb 
a fejbőrre 

kenjük, a töve 
a hajnak előbb 
kivilágosodik, 
mint a vége.
A felkenést 
hátulról kezd
ve 2 centimé
ter szélessé
gű passzékra 
fésülve esz
közöljük és amikor már átkentük az egészet, összefésül- 
getjük, ha aztán azt látjuk, hogy egyes helyeken még sö- 
tétebb, oda még kenünk fel anyagot és amikor már azt Iá
juk, hogy elértük a kellő és kívánt színt, gyengén, lehető
leg fenyöolaj schamponnal lemossuk. Megtörülgetés után, 
ha esetleg az az eset állna fenn, hogy nem eléggé világos, 
akkor megszárítjuk a hajat és újból kezdjük élőről megis
mételve a szőkítést. Utána ismét lemossuk. Ha a hölgynek 
ősz haja is van és be akarja azt festeni ugyanazon színre, 
mint a kiszőkitett szin, akkor a fenti 5-ik oldal alpontjai
ban ismertettek alapján járunk el és pedig' úgy, hogy fi
gyelembe vesszük azt, hogy az alapszínnek megfelelő leg
gyengébb festéket alkalmazzunk. Miért? Azért, mert a sző
kítésnél a haj legyengül és könnyen felszívja a festéket, 
amely által könnyen sötétebb árnyalatot kapunk a kívántnál.

A fentiek után még tudni kell az 5. oldalon ismerte
tett natúr természetes színre való, úgynevezett ráfestésnek 
értelmét mely nem más, mint az, hogy minden előkészítés 
(világosítás) nélkül kenjük fel a festéket.

Ezeknél a ráfestéseknél csak annyit kell megjegyez



nünk, hogy az úgynevezett utánfestéseknél fontos az, hogy 
csak arra a helyekre kenjük rá a festéket, ahol a kinövés 
van, mert ha a régebben befestett részeket is ismételten 
bekenjük, vagy rá hagyjuk folyni a festéket, akkor azon a 
helyen sötétebb lesz a haj színe.

A született alapszín világosabbra való festésénél pe
dig figyelemmel kell lenni arra, hogy az utánfestéseknél az 
alap (kinövés) égy árnyalattal világosabbra ki legyen sző
kítve és csak azután kenhetjük rá a megfelelő festéket.

A festéklehüzó használatát, mely alkalmas a 
kéz és a homlok körüli bőrnek a megtisztítására a 
következőkben ismertetjük:

A befestelt bőrt lehetőleg azonnal vízzel bedörzsöl
jük és azután a lehúzó szert vattára téve, azzal gyenge 
törülgetéssel lekoptatjuk. Ha nem is tűnik el azonnal a fes
ték a bőrről, de ezzel megakadályoztuk a további fekete
dést, mert ami fennmaradt, az mar másnapra letisztul. De 
alkalmas még a lehúzószer a hajon maradt esetleges sötét 
foltok leszedésére is.

Figyelmeztetés !
A festékhez desztillált, vagy ivásra alkalmas vizet 

kell használni.
A festés alkalmával a homlok körüli bőrt ajánlatos 

vaselin, vagy bármilyen zsiradékkal gyengén úgy bekenni, 
hogy a haj zsíros ne legyen. Ezáltal a bőrt a festék nem 
fogja be olyan nagyon.

A festék lemosásához zsírszódát, vagy azt tartalmazó 
szappanokat nem ajánlatos használni.

A festék lemosása alkalmával a bőrre lerakódott fes
téket nem szabad erősen dörzsölve eltávolítani, mert ha a 
bőrt erősen dörzsöljük, azt festés nélkül is gyulladásba 
lehet hozni,

Ha a fejbőrön gyulladásos kiütések vannak, bár
milyen festék is legyen az, lehetőleg mellőzni kell a fes
téssel járó procedúrát.

A festés időtartama a kajszálak vastagságától függ, 
átlagosan 15—30 perc a bekenési időtartamot nem számítva. 
A fesés után a hajat feltétlen tisztára kell megmosni, le
hetőleg fenyő olaj schamponnal.
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