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Magyarország részére képviseletei és raktárai: 
Grünfeld Miksa, hölgyfodrasz és fodrászcikk kereskedő 
Budapest, IV., Hajó-utca 3. szám, Visó Márk, 
Király-utca 1 és Fritsch, V.t Dorottya-utca 1. szám.

Tisztelt Szaktársak

V i s ó  é s  S r ü n f e l d  c é g
cAnker-köz 2, mint ilyen társas cég közös 
elhatározással megváltunk. Én Grünfeld 
Miksa az elöbbení cég beltagja., külön céget 
alapítok, még pedig IV., Hajó-utca 3. sz. 
alatt. Ezennel tudomására adom az igen 
tisztelt Szaktársaímnak és vevőimnek, hogy 
raktáron tartok elsőrendű minőségű fodrász- 
cikkeket a legolcsóbb árakon. Szíves meg
rendeléseiket kérem ezentúl hozzám intézni.

Kartársí üdvözlettet

G R Ü N FELD  ZMIKSA
hölgy fodrász és fodrászcíkk kereskedő 

Budapest, IV., Hajó-utca 3.

Hajnecc 40/42 I - a ...........................tct. 1 2 0 .-  K
Valódi békebeli hajkrepp méterje 40.— K
Drót hajtü ....................................... kg**- 9 0 . -  K
I. Ondoláló vas ...........................drb. 90.— K
60 centiméteres tresszcopfok, minden színben. 
„Fön“ hajszárító, alumíniumból drb. 1750.— K 
Merk-féle perhydról stb., stb. hölgyfodrászati 

cikkek jutányos árakon kaphatók.

Preparált és nyers haj minden hosszúságban.

Továbbá értesítem a tisztelt szaktársaimat, hogy

L ’ O r e a l - H e n n é  haj festék
az összes színárnyalatokban hapható 

V isó  M á r k á é n á l is ,  K irály»u. I. a la t t .

llllllllllllllllllllllll >>L’Oreal-Hennét< gyönyörűen fest, fiatalít ||||||||||||||||||||||||||||||
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Iparunk gazdasági helyzete.
Irta : Repce János.

' Annak idején nagy reményekkel eltelve indultunk 
arra az útra, mely iparunk boldogulása felé vezet. Ész
leltük a többi iparágak virágzását és azok példáját kö
vetve, minden erőnk megfeszítésével törekedtünk arra, 
hogy célunk elérhető legyen. Már-már úgy látszott, hogy 
fáradságunkat .siker koronázza, mert tapasztalható volt, 
hogy az egyetértés, a megértés és a kollegiális szeretet; 
fog közöttünk meghonosulni. Azonban változnak az idők 
k velük együtt mi is. Az a kis összetartás, ami közöttünk 
a nehéz időben megvolt, eltűnt. Nem keresem, hogy 
hol a hiba, de kétségtelen, hogy egyetértés közöttünk 
már nincs, mert az egész (vonalon a szabadosság uralko
dik, mindenki azt tesz, amit akar. Erős szelek fújnak 
és a közeljövőben .még erősebb szelek fognak seperni. 
Megjósolhatom, hogy a jövőben azt, akiben energia néni 
lesz, la szél magával viszi. Nincs kizárva az sem, hogy 
egyetértés hiányában a közelgő viharban áldozatul esünk 
valamennyien. ,Házbér, adók és a többi rettenetes terhek 
nagyon sötét jövőre vezetnek. Legény legyen a talpán az, 
akinek  ̂ nagy terhek kiegyenlítése után még tisztes meg
élhetésre is marad.

Szabadosság ,pz egész iparunkban! Hol vannak a 
megállapodások? diói van a percentuális rendszer? Hói 
van a vasárnapi munkaszünet? Hol van a megállapított 
zárás-nyitás ideje? És kérdjük, — joggal — hol vannak 
azok, akiknek efelett őrködni kötelességük? Program- 
mot (adni nem elég, de azt végre is kell hajtani. De hol 
és miért késik az?!

A hölgyfodrászoknál, munkás és munkaadó között 
legújabban megegyezés jött létre, ami talán egyik félre 
sem á legrosszabb, csak eggyel nem tudok megbékülni 
és ez az, hogy egy idő óta gombamódra szaporodnak 
a jogosulatlan iparüzŐk, a(kik főleg vasárnap izzadnak, 
hogy a nagy rezsivel dolgozó szaktársainkat megkáro
síthassák.

Meglepő £Z is, hogy klubhelyiségekben, kávéházak
ban, szakegyletekben, fürdőkben, kaszárnyákban, vasúti 
állomásokon stb. még mindig dolgozlak vasárnapokon, 
még pedig kora reggeltől késő estig! Kérdjük, a t  egyiknek 
miért szabad dolgozni, a másiknak nem?

Hive vagyok a vasárnapi munkaszünetnek, de az 
egyformán szóljon mindenkinek.

Végezetül nem hagyhatom szó nélkül azon észre
vételemet, jiogy olyan szaktársaink is vannak, akik a

gyorsan bekövetkező (olcsóbbodásban “hittek' és siettek 
az árakkal lefelé menni. Sajnálom1 őket, mert meg va
gyok győződve, hogy hamarosan áldozatul fognak esni. 
Ha tud valaki számolni, akkor itt vagyok én is; nekem 
forgalmas üzletem van, de annyit mondhatok, hogy ha 
üzletem nem volna illatszer elárusitásra alapítva, össze
rogynék a rám nehezedő terhek alatt.

Figyelmeztetem tehát minden egyes szaktársamat, 
hogy csak úgy fogunk tudni létezni, ha fegyelmezet
ten összetartunk és tisztességesen viselkedünk egymás
sal szemben, mert a jelen helyzet ezt igy kívánja. Ami 
pedig a jövőt illeti, erről majd legközelebb.

Budapesti Hölgy fodrászm esterek Egyesülete
múlt hónap 9-én este fél 8 órakor tartotta felszámolói 
közgyűlését az Ipartestületünk dísztermében. <A felszá
molás azért történt, hogy a belügyminisztériumhoz 
benyújtott alapszabályokat a belügyminisztérium el jiem 
fogadta és utalt arra, ‘hogy a budapesti Ipartestületben 
mint szakcsoport alakuljanak meg, futalt az érvényben 
lévő törvényre. A felszámolást az (egyesület érdemes 
elnöke vezette Nagy Adorján, 'Komáromy Antal, Band- 
ler Fiilöp pénztárnok ur közreműködésével, akiknek a köz
gyűlés az alapításért és működésűkért köszönetét sza
vazott. Éles József szaktárs lelkes szavakkal méltatta 
a búcsúzó vezetőséget, és ‘kifejtette azt, hogy az ő ért* 
tékes munkájukra a Budapesti ^Borbélymesterek Szövet
ségének is nagy szükségük (volna, egyben az egyesület 
tagjait meghívta, hogy lépjenek jbe testületileg a Szö'- 
vetségbe, amit a közgyűlés 'lelkesen fogadott, Kiss 
Gyula szaktárs, a Szövetség titkára szintén lelkes szal- 
vakat intézett az egyesület tagjaihoz és csatlakozásra 
szólította  ̂ fel a női fodrászmestereket a Szövetségbe 
való belépésre. A felszámolás Ikövetkezőképpen történt: 
Az egyesület összjövedelme mind a felszámolás napjáig 
20.109 korona, kiadás 14.379 korona, egyenlegként mâ  
radvány 5800 korona, 'kényszerkölcsön idején lebélyegzett 
pénztári jegy 2270 korona. Ezen összeg hova fordítása 
felett úgy intézkedett ,a közgyűlés, hogy 2000 koronát 
az Ipartestületben lévő segélyalapnak (adnak át és a 
maradt 3800 koronát a jnői fodrászmesterek szakcso
portja kezeli, mindaz ideig, mig Budapesten egy női 
fodrász ,akadémia nem létesül, |es azt mint tanulmány
ai apitványt fogja elhelyezni. Továbbá 800 korona "gyűlt 
be segély a’apra, ámenből 240 Ikpr. lebjlyegzési pénztár
jegy és 560 koron,a készpénz. Ezen összeg fölött oly 
intézkedés történt, hogy az (Ipartestületben lévő Altmannj- 
féle alapítványnak jövedelméhez csato’ják és a szokott 
időben azt egyetemlegesen arita a célra fel fogják hasz
nálni. Vágó Viktor elnök összetartásra buzdította a 
nőifodrász mestereket és azt melegen ecsetelte, hogy 
épp úgy, mint a Westend-kávéház körhelyiségében, úgy 
a szakcsoportban is érdemes munkát fog végezni. Ezzel 
a közgyűlés közmegelégedésre befejeztetétt.
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A  v asárn ap i im m K aszünet.
Április havában tartott rendes (évi közgyűlésünkön 

a szőnyegen l|évő vasárnapi munkaszünet kérdésében 
ipartestületünk elnöke, programmja elleniére, íazt indít
ványozta, hogy e g y e l ő r e  maradjon meg a vasar1- 
napi mimkaszünet a inai állapotában. Ezt ttz indít
ványt a közgyűlés is elfogadta. Taktikai fogásnak 
ez határozottan nagyszerű volt, mert azok a néhányan, 
akik őszintén hívei a vasárnapi munkaszünetnek és 
azt be is tartják, nem találtak alkalmat észrevételeik ki
fejezésére, mert az indítvány * elfogadása után kelet
kező lelkesedés elnémított mindent.

Őszintén szólva, az elfogadott indítvány 'a mi állás
pontunkat is fedi, mert szerintünk a vasárnapi munka- 
szünet mai állapotában féligl-meddig (az általánosságot 
is kielégíti, mert tudniillik az, aki nincs rászorulva a 
vasárnapi munkára, ne is dolgozzék, aki pedig igen, 
az dölgozhatik, de ne nyilvánosan, mert igy korántsem 
lehet hátrányos iparunkra nézve.
i Ekkép rendjén is volna valahogy a dolog. Jel
lemző azonban az, hogy ipartestületünk elnöke, aki azzal 
a programmal indult a közgyűlés elé, hogy ott meg
törje a vasárnapi munkaszünetet, a közgyűlésen el
fogadtatta tazt mai állapotában, viszont — horribile 
dictu — a múlt hetekben Szövetségünkben bejelentette, 
hogy a főkapitányságnál a legradikálisabb eljárást és 
a legszigorúbb büntetést kérte azok ellen, akik vas á r- 
n a p t i t ko n do l g o z na k!

Az elnök ur metamorfózisán igazán nem tudunk 
eligazodni, csak a következetlenségén csodálkozunk. 
Ámbár az is mellékes, bennünket csak Szövetséi -  
günk lepett meg. Meggyőződtünk ugyanis, hogy Szöf- 
vetségünk nincs tisztába önmagával, mert ha a helyzet 
magaslatán volna, akkor nem tért volna napirendre 
Müller Károly bejelentése felett. Szégyeljük, hogy Szö[- 
v e t s é g ü n k ipartestületünkkel karöltve arra határozta 
el magát, hogy martalékul .dobja szaktársainkat a

GÁSPÁR TESTVÉREK!
B udapest* UH., E rzsébe t -k ü ru t  4 2 . |
Ajánlják dúsan felszerelt raktárukat fodrászati %
műszerekben, valamint illatszer- és kozmetikai 

cikkekben a legolcsóbb napi árakon.

A Gáspár-féle

(békeminőségbeni árul tucatja

3 0 0  KORONA.
| Kapható minden fodrászati nagykereskedőnél eredeti árban. 
H Az olcsósági hullám következtében minden cikket a leg- 
I  olcsóbb árban számítjuk. Árjegyzékkel készséggel szolgálunk.

reá oktrojált, de nem szentesített törvénynek! Hol itt 
az igazság?! Hát nem ismeri S z ö v e t s é g ü n k  saját 
alapszabályait? Szövetségünknek elsősorban az az eif 
kölcsi kötelessége, hogy szaktársaink érdekeit védje 
meg. De tiltakoznunk kell az ellen is, hogy â  S z ö 
v e t s é g ü n k  kebeléből olyan ellenőröket válassza1- 
nak, akiknek feladata lenne szaktársainkat a rendőr
ségnek kiszolgáltatni. Ha van renitens szaktársunk, 
akkor azt tessék szép szóval meggyőzni, ez minden
kor fog hatni, de martalékul oda dobni szaktársain
kat, az még ipartestületünknek sem̂  áll jogában; ha 
valami mégis előfordulna, akkor Gazért van Szövetsé
günk, hogy mindenkor a száktársak érdekeit védje meg!

Elismerjük, hogy S z ö v e t s é g  ü n k az ipar fejlesz
tésében nagyon törekvő, de viszont gazdasági helyzeű- 
tünk előmozdításában és egyéb működésében nem igen 
céltudatos, valószínűleg azért nincs látogatottsága.

Reméljük és elvárjuk, hogy S z ö v e t s é g ü n k  
ipartestületünk elnökének ezen kevésbbé megfontolt aka
ratát megtudja akadályozni. \V. J.

Fővárosi Ip a ro s D alárda
címen alakult az iparosságnak olyan hézagpótló kul
turális intézménye, amely ha peni volna meg, okvetlen 
meg kellene csinálni. Ez a dalárda oly nemes célokat 
vett fel a programmjába, hogy ezen nemes célokát el
érendő, minden iparostársunknak erkölcsi kötelessége 
ezt a fiatal, de tannál agilisabb alakulatot erkölcsileg 
és anyagilag támogatnia. Az a néhány lelkes iparostár
sunk, akiknek köszönhető, hogy ez a nemescélu intéz
ményünk létrejött, pár hónap alatt igazán csodákat 
müveit. Droba Ferenc, a (dalárda ü. v. elnökének kö
szönhető, hogy ez az iparos alakulat megszületett. Méltó 
munkatársa akadt, Farkas Lajos, ;a dalárda főtitkárár 
bah, aki agilitásával elérte azt, hogy a dalárda, dacára 
rövid fennállásának, ma már (150 tagot számlál és az 
iparosság olyan kimagasló vezérei, mint Pálfy Dániel 
és Schmiedl Dániel vállalták lel a dalárda elnöki és 
diszelnöki tisztségeit. Felhívjuk kartársainkat, Ihogy ezen 
kulturális intézményünket a leghathatósabban támogas;- 
ísák azzal, hogy akik megfelelő hanganyaggal rendel
keznek, működő tagokul, a többi kartársaink pedig 
pártoló tagokul iratkozzanak be [a 'dalárdába. Felvétel 
céljából minden héten hétfőn este 7 órától lOwg lehet 
jelentkezni a dalárdâ  főtitkárjánál, a Fővárosi Iparos Dal
lá rd a hivatalos helyiségében, IX., fiRáday(-utca 56. sz. 
alatt lévő Zsinf vendéglőben.
É rtesítés!

A VI. kerületi alosztály a nyári hónapokon át min
den hó második keddjén tartja összejövetelét, melyre 
a szaktársak megjelenését kéri í a v e z e t ő s é g .  
Kiszolgálási áraié W ienben .

Borotvál ás 15 korona, fésüléssel *20, haj vágás 40, 
rpanikürözés 30, hölgyfésülés ondulálva W  korona.
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Va század óla köztudom ású, hogy

SCH Ü TZER JA K A B és FIA 
S Z E K E S FE H É R V Á R -i

BOROTVASZAPPAN
A LEGJOBB.

mm. i M i i f i  i'w MCr ük rmc ml a  ük «'» ,

F é s ü lé s  m ű vészete .
A divatnak minden változását — mely bizony nai

gyon gyakran történik — a nők hajviselete évszázado
kon át hűségesen követte. (Minden kornak meg volt a 
maga jellege és ezek szerint a haj majd1 mélyen a 
nyakba hullott, majd a /fej tetején feldomborodott, majd 
buja hullámokban omlott le vagy méternyi magassági
ban a fejbubján mint egy torony meredezett az ég
nek, de mindenkor bizonyos /egyoldalúsággal, a for
mák bizonyos merevsége mellett, úgy, hogy a hajvi
seleten a legcsekélyebb mozgást sem lehetett észre 
venni. Ma a divat általánosan, de főképp a haj divatja 
toleránsabb és mozgékonyabb. A divat úgyszólván a 
hajviseletnek csak a vázlatát (adja meg, a többit kinek- 
kinek egyéni ízlésére bízza. A hajviseletet ma is az 
a mondás irányítja: «Ugy csináld, amint akarod.»

A fésülés modern művészete arra törekedik, hogy 
művészetét egyénivé tegye, melyhez [ezerféle segítő eszi- 
közzel rendelkezik, hogy célját 'elérhesse. Ebben már 
nem olyan rigorózus, cselekedeténél, mint évtizedek 
előtt, mikor a legborzalmasabb módon felkötve, fel- 
peekelve, rájicigálva és hajtőkkel összei-vissza szurdalva 
csinálták a hajviseletet. Ma az alapelv az, hogy a 
hajat lehetőleg kímélni és gondozni kell, hogy sely
mes, dús és fényes Jegyen. Hogy ezt elérhessük, min
denekelőtt a hajat alaposan kifésülni és kikefélni szük
séges. Mert éppenséggel a kefélésben rejlik a müvér 
szét, ezt azonban kevesen (értik, mert hogy a haj gyöi- 
kerétől kezdve végéig egyenletesen kell, hogy érezze a 
kefélést, ahhoz okvetlenül egy (harmadik kéz szükséges. 
Aztán a hajat választják és minden fonatot lazán csô  
móba kötnek. Ezáltal a haj össze nem kuszálódik és 
az arcra nem omlik. (Majdnem minden modern hajviselet 
Úgynevezett támpontot kiván, mely vagy hajjonattal, 
vagy selyemzsinórral lesz lekötve. A támpontot — íz
lés és szokás szerint l— majd magasra, majd alacsô - 
nyabbra elhelyezve adja meg a hajviseletnek a tar1 
tósságát. Aztán jön alsó fonat, utána a két oldalrés: 
és legutoljára a középső »részt erős húzásokkal föd! 
i ózzuk, — toupirozzuk — majd támpontnál megerősít
jük é s  végre a . lekötött hajfonatot összecsavarjuk, vagy 
megfonjuk. Körülbelül ez a vázlata minden modern 
hajviseletnek, ahol természetesen a kézfogások sorrendi
jét tetszés szerint változtatni lehet.

Ha illő és csinos hajviseletet akarunk egyenes haji

ból elérni, melyet tudvalevőleg [nehezebben lehet 
rendezni, mint a rövid [és göndör hajat, akkor a sütő- 
vas segítségével a hajat lágy hullámokba sodorjuk -*  
ondulirozzuk — és a hátulsó és oldalfonatok fodroi- 
zása után felülről átvesszük, domborítva a támponthoz 
erősítjük. Ennek utána a középső hajat elől ketté vá
lasztjuk, fodrozzuk és a .jobboldalon levő részt bal[- 
oldalra, a baloldalon levő részt pedig jobbra tesszük 
át. Ezáltal két hosszú puffot nyerünk, melyek kivált
képpen az archoz jól illenek. Úgyszintén a hosszú 
középső fonat fodrozva lesz, aztán két részre, a"z úgy
nevezett kettős csavar vagy .tiszti bojtra’ lesz össze
fogva és egy csonthajtüvel feltüzve. A csavart lazán is 
elkészíthetjük, hogy egy hengerpuffhoz hasonlítson, vagy 
lehet magasan kiállóvá is fésülni úgy, ahogy legjobban 
tetszik és amint legjobban illik. A hajviselet felpróf- 
bálásánál és egyéni tételénél kezdődik csak a fésülés 
művészete, mely pedig a vele való gyakori foglalkof- 
zást kívánja. Ez a női fejnek valóságos bájt kölcsöj- 
nöz, melyiket inkább lehet érezni, mint elmondanij

K i s s  J e n ő .

Le a k a la p p a l!

című cikkünk még az orvosi körökben is nagy fel
tűnést keltett, ahol elismerőleg nyilatkoztak áz’ért, mert 
a világhírű amerikai tanárnak,'Z a c h a ry Johnson d r
li ak a meggyőződésteljes véleményét hoztuk nyilvános
ságra. Ellenben a mi szakmánkban nem igen sietnek 
szaktársaink jól felfogott érdekeiknek eleget tenni, 
mert ,az az 500 drb. «Le a kalappal ! « cimü tábla, 
melyet Szövetségünk forgalomba hozott, alig akar el
kelni. U g y l á t s z i k  e g y e s  s z a k t ár  s a in k cs ak  
a sül t  g a 1 a m b r a v á r n a  k!

Eau de Töltette 
Champosn

Eau de Guinin 
Eau de Portugál 
Brillantin

Hafszesz Pouder
Fodrászok részére kimérve is. 
Viszontelárusitóknak kedvezmény. 

Telefon: 128 -00 .



4 Fodrászipat 6. szám.
r -------------------------------------------  \

A fodrásziparban
szükséges fehérnemüeket, illető
leg kendőket gyönyörű, hófehér 
kivitelben és a le g ju tá n y o sa b b  
feltételek mellett kölcsönöz a

H I G I
fehérnem ű kölcsönző vállalat

Budapest , VI.f Dessewffy -utca 26. sz.
Te le fon : 119-91.

------------------------- -------------------------- — — — — — — --------- /

A sajtó véleménye
„Le a kalappal!“ című cikkünkre.

— S z e m e l v é n y e k .  —
Múlt számunkban megjelent Le a k a l a p p a l !  cimü 

cikkünk igen nagy feltűnést keltett, hatása nem maradt 
visszhang nélkül; a közönség, aki a napilapokban szer
zett tudomást cikkünkről, tanácsunkat fogadja, mert már 
számtalan sok ember jár kalap nélkül. Cikkünk egyéb
ként meg fog jelenni a londoni ,  p á r i s i  és be r 1 i ni 
szaklapokban is. íme néhány szemelvény a fővárosi napi
lapokból:

A Nap a következőket irta:
Le a kal appal !  Akik abban a balhitben éltek, 

hogy legalább is mulatságos különcök azok, akik télen- 
nyáron födetlen fővel járnak, azokra most alaposan rá
cáfol a »Fodrászipar« cfmüj borbély- és parókakészitő 
szaklap, amelynek minden egyes számában valamiféléi 
szenzáció kerül a felelős szerkesztő: Wéber József ava
tott tollából. A felelős szerkesztő e héten kifejti, hogy 
ez a jelszó: »Le a kalappal!«, Zacháry Johnson dr. ame
rikai tudós találmánya s arra vonatkozik, hogy miként 
a növénynek, azonképp a hajnak is levegőre és vilá
gosságra van szüksége. Szóval korántsem különcök, sőt 
ellenkezően, kiválóan okos emberek azok, akik nem hor
danak kalapot, mert a kalap nem egyéb, mint rendsze- 
szeres sorvasztója a hajgyökereknek. Most, hogy itt a 
tavasz, megérkezett az alkalom, hogy belátásra térjen, 
az emberiség és végérvényesen szögreakas(sza a kalap
ját. A napsugár, amely a fejbőrt éri, elősegíti az egész 
szervezet anyagcseréjét és a vérképződést. A cikk végén 
az iró felhívja a szaktársait, hogy szüntelen figyelmez
tessék a közönséget a kalapviselet káros szenvedélyére 
és minden fodrásznak ez legyen a jelszava: Le a ka
lappal! Jeligének mindenesetre szép és hangzatos, de 
van egy bibije: nagyon antiszociális. Miből éljenek meg 
a milliomos kalapgyárosok?

A M a g y a r o r s z á g  véleménye:
Le a kal appal !  — mondják a fodrászok. A 

»Fodrászipar« cimü lapban, amely a borbély-, a fodrász-, 
a női fodrász- és a parókakészitő-ipar közlönye és eb
ben a minőségben általános megbecsülésnek örvend, ma 
vezércikk jelent meg ezzel a címmel: »Le a kalappal!« 
Engedtessék meg, hogy a vezércikk bevezető sorait szó
szerinti közöljük: Itt a tavasz és pár hét múlva itt a 
nyár is! Vidul, virul már a föld ábrázatja a mindent 
éltető nap rábocsátott, ragyogó sugarainak melegétől. 
A természet szépséges pompája annyira elragad, hogy 
kedvünk kerekedne felebarátainkat szeretetteljesen átölelni 
s arra is, hogy az emberiség szivére kössük Zachary 
Johnson dr. amerikai tudósnak kiáltó szavát: Le a ka
lappal!« A hangulatos bevezetés után a vezércikk ki
fejti, hogy nemcsak emberi kötelességük a fodrászoknak 
felvilágosítani a közönséget arról, hogy a hajnak napra 
es levegőre van szüksége, de egyenesen érdekük is. Meg

tudjuk tehát a vezércikkből, hogy a hajnak napra és 
levegőre van szüksége. A fodrásznak viszont hajra van 
szüksége. Mert ha nap és levegő hiányában kihull a 
haj, akkor megkopaszodunk és a fodrásznak nincs mit 
fésülni. így tehát nemcsak tni leszünk csúnyábbak, de 
a fodrásznak sem lesz velünk dolga. Ez pedig baj. Ne
künk is és a fodrásznak is. Szóval, ha nincs baj, ak
kor nagy a haj. Tehát le a kalappal! Elsősorban le a 
kalappal a fodrászok előtt, lakik a jó tanácsot adják. Egyéb
ként a vezércikk egy nagyszabású propaganda első fecs
kéje, mert m[int a »Fodrászipajn« írja, ezentúl az úri 
és női fodrászok kirakataiban a következő tartalmú cé
dulákat fogják elhelyezni: »Le a kalappal! Nem csak azért 
van az embernek feje, hogy kalapot tegyen rá.« Bizony, 
nemcsak azért!

A Ne u e s  P e s t e r  J o u r n a l  véleménye magyar 
fordításban:

Dús hajzat ,  v a g y  a ka l a p o s  i par  vége.  A 
magyar fodrászok szaklapja, a »Fodrászipar«, egy meg
győződésteljes cikkében rámutat arra, hogy mily egész
ségtelen a kalapviselés. A haj gyökere elcsenevészese
dik a fejfedő (kalap, sipka, süveg, fez, turbán) okozta 
állandó beárnyékolás és légelvonás folytán, lassanként 
elhal, amit egy kisebb vagy nagyobb terjedelmű ko
paszságból észrevehetni. Valóban meghatja szivünket 
azon aggódás, melyet borbély és fodrász urainkék testi 
jólétünk iránt annyira tanúsítanak. Megérdemlik legtel
jesebb dicséretünket azon hygienikus intésért, mely haj
díszűnk megmeintésére irányul, mely a gyengéd női- 
kezek ezen rokojiszenves játékszerét a patriarchák ál
talunk elért életkoráig conserválja. Nos tehát, hajmii- 
vészeink gondoskodnak is arról, hogy maradjon nekünk 
valami kicibálnivalónk, oly csillapitószer, melynek alkal
mazására a kopaszság már régesrégóta elégtelennek bi
zonyult. Elvégre is, a fodrász urak javunkat akarják. 
Hogy amellett h a j s z á l n y i  logikával magukról is 
gondoskodnak, azt rossznéven nem vehetni tőlük. Ugyan
is miből táplálkozzanak, ha nem' a mi egészséges haj*
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gyökereinkből? Hol tombolhassa ki magát teremtő ösz
tönünk) na nem haj választékunkban vagy egy vala
melyikünk fejére kolmizott költői rendetlenségben. Mit 
csináljanak azonban azok, akiknél a bölcs fodrász urak 
az ő tanácsukkal már elkéstek, akiknek a »hofratseckéi« 
és magas homlokai már nyakuk szírijéig lecsuszamlot- 
tak? Akik, dacára annak, hogy kalapjukkal gyakran sü- 
vegelgettek és azt kezükben tartogatták, hogy, az isme
retes német közmondás szerint, világszerte boldogulhass 
sanak, mégis tulkorán jutottak a kopaszság profan gló
riájához? Micsoda érzelmeket fog ezekből kiváltani a 
»Le a kalappal!« szóziatu harcias cikk? Ezen bántódot- 
taknak csakugyan nem marad egyéb, mint az, hogy a 
fodrászok versenylapjába — az Általános Magyar Ka- 
laposuiságba küldjenek be egy polemikus cikket. Ezt 
a szerkesztőség, mely a legigazabb f e j munkát szolgálja 
és .csupa f ő munkatársakból rekrutálódik, biztosan, nagy 
örömmel fogja elfogadni; mert ugyanazon mértékben, 
melyben a kalaptalanság a fodrjásziparnak hasznos, ugyan
abban árt a kalaposiparnak. Elvégre is egy épületes 
ujságháb'oru keletkezik majd, melynek lefolyása alatt S 
két tábor szaftos gorombaságokkal traktálja majd egy
mást. ‘Egyébként javasolható, hogy a kalapgyárosok és 
árusok a legközelebbi tiz-husz esztendőben kerüljék a 
fodrászboltokat, hogy tiltakozásukat ilymódon is feltün
tessék -------nem .tanácsos egy bősz ellenség pengéjébe
direkt belerohanni.

„ Ip a ru n k  gazdasági helyzete“ címen

mostani számunkban Repce János cikket irt. Cikkében 
A mai helyzet fölötti aggódásának ad kifejezést. Két
ségtelen tény, hogy gazdasági helyzetünk előmozditásá- 
nak ő volt a *legerősebb tényezője. Ha tehát Repce 
valamit mond, arra súlyt kell helyezni, mert az ese
mények őt mindig igazolták. Ennélfogva felhívjuk szak- 
társaink figyelmét, vegyék tudomásul Repce őszinte 
megnyilatkozását, mert előreláthatólag neki jván igaza.

MINDENNEMŰ 
HAJMUNKÁT ÉS 

H A JFESTÉST ELVÁLLAL

KOMÁROMY ANTAL
H Ö L G Y F O D R Á S Z  ÉS 

PARÓKÁKÉ SZITÖ 
BUDAPEST,

----------- Vili., NÉPSZINHÁZ-UTCA 16. -------------

COLUMBIA HAJFESTÉK, 
MATTOLIN,

PERHYDROL ŐRIG. MERCK, 
HYDROGEN,

ARC- ÉS KÉZKRÉM
éjjeli és nappali használatra.

BOROTVÁLÓ KRÉM, 
DEKOLETAGE EMAIL KRÉM gjg1, 

KORPA ELTÁVOLÍTÓ,
KREPP a  j y )

raktáron állandóan kapható (~̂

FLA SC H N ER  LA JO S '

A cé lá ru - és 
fodrászati cikkek 

gyári raktára.
Minden e szakmába 
vágó munkát gyorsan,« 
pontosan és jutányos 

árban eszközlök.

Ritka hajviseletek.
i.

A poézisnek azon elve, hogy a szépség legszebb 
minden ékesség nélkül, modern hölgyeinkre nézve nem 
valami nagy befolyást gyakorolt, mert amióta a világ 
világ és jelenlétükkel szerencséltetnek bennünket, párat
lan igyekezettel és kitartással mindig azon voltak, hogy 
a természet által rájuk ruházott szépséget mindenfelei 
lehetséges és lehetetlen szerekkel ernljék és javítgassák. 
Csupán azért, hogy impozáns megjelenésükkel az egész 
világot meghódíthassák.

Már hogy alaposan gyanúsítható, Bva is szépitő- 
szerekkel próbálkozott, midőn a paradicsomban lévő folyó 
vizének tükrében merész pillantásokkal szemlélte magát, 
illatos leveleket és gyökereket font testére, nyakára és 
karjai köré, mivelhogy több, a mai toalettekhez hasonló 
dekoráció, művészies díszítés még nem létezett s úgy 
csak ama jól ismert fügefalevél állott rendelkezésére.

A haladó kultúrával szemben általánosan kívánatos 
lett a disz és az ékszerek sokasága. így már haj
danában láttunk oly népeket is, kik bőrüket felkarcolva, 
arra mindenféle mintákat tetováltak és ezzel díszítették 
önmagukat. A további események folyamán feljegyezték 
a fejről lecsüngő sima hajnak a művészies kifonását és 
topirozását, valamint a hajzatnak a feltornyositását igen, 
ritka elálló, vagy feltűnő magas frizura építéséhez, mind
máig is exotikus helyeken divatban van és a természet 
ölén szabadon élő népeknél látható. Az volt a kezdete a 
később oly gazdag és változatos hajviseletnek, mely a 
nők kényes szépségéhez elsősorban is nagyban hozzá
járult.

Évezredeken keresztül nem történt annyi változatos
ság' a hölgyek toalettjében, mint éppenséggel a hajviselet 
fen; majd alacsonyra lefésülve, majd természetellenesen; 
feldomboritva, majd teljesen lesimitva és majd túlter
helve mindenféle hajtükkel, drága ékszerekkel vagy félig 
eltakarva a főkötő vagy fátyol által, most díszes für
tökre, aztán ismét számtalan hajfonatokra, feszesen be-? 
fonva látható minden ország szépeinél, minden időben, 
örökös változatosságban. Ha számba vesszük a divatnak 
szeszélyes és gyors átalakulásait, akkor alapjában véve 
nincs mi fölött csodálkozni, hogy változatosságával min
dig újabbat és meglepőbbet talál fel az élet számára.

A hajviselet terén a leghihetetlenebb frizurák Fran
ciaországban, az osztrák születésű, könnyű életű, gra*» 
ciőz Maria Antoinette királynő uralkodása alatt váltak 
szokásossá, aki változatos Ízlésével akkortájban, kivált: 
a frizurák tekintetében, valóságos forradalmat idézett elő. 
Mademoiselle Bertin divatárusnő és Léonard, a hírne
ves udvari fodrász a legfurcsább öltözetek és hajarchi- 
tekturák felfedezésére készséggel voltak segítségei és ki
rálynőjükkel az egész hölgyvilágot tyrannizálták. A höl
gyek, úgy mint mindig, önkéntesen léptek a divat jár
mába, sőt saját groteszk felfedezéseikkel még arra is 
törekedtek, hogy a királynő hóbortosabbnál-hóbortosabb 
viseletéit is felülmúlják. F i g y e l ő .

(Folyt, köv.)
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A haj RozmetiRája.

Általánosan el van terjedve, hogy a haj gyorsabban 
nő, ha gyakran vágják, azaz nyirják. Az első hónapok
ban ez igy is ívan, de azért a haj tipikus hosszát fo
kozni nem lehet. Sajátságos — tegyük mindjárt hozzá: 
nevetséges — téves hit az is, hogy leggyorsabb a haj 
növekvése, ha ujholdkor nyirják azt. Tévedés az is, 
hogy nyírás által erősödik a haj, pedig ebben minded 
kopaszodó ur hisz, mert tapasztalja, hogy beretválko- 
zás folytán erősödik a szakái. Nem szabad azonban el
felejteni, hogy a beretválással járó szappanozás, kapa-? 
rás, mosás stb. nagy inger a bőrre, a hajvágás azon
ban nem izgatja a bőrt, "tehát nem is ingerli a haj sze
mölcsét. A rövid haj csak azért jó, mert mellette köny- 
nyen tisztítható, ápolható a fejbőr, gyermekeknél azért 
szükséges is. \

Hajkenés csak száraz fejbőrre, száraz hajra való, 
kivéve, ha gyógyszert rendel olajban vagy zsírban az 
orvos. Kenésre tiszta, legföljebb az avasodás ellen illa
tosított vagy balzsamozott olajok és zsírok szolgálnak. 
Az ólai ajánlatosabb már azért is, mert vékonyan vonja 
be a hajszálakat, a zsírok azonban vastagon, miért is 
tőlük vastagnak, durvának tetszik a haj.

A hajnak mérsékelt sütése, egyes alkalmakra való 
fodoritása nem olyan ártalmas, mint hiszik. A gyakori 
hajsütés- azonban kiszárítja, pörköli, törékennyé teszi a 
hajat. Sokkal ártalmasabb a hajnak pödrése, hideg tár
gyak, u. n. csigák körül való szoros csavarása, főleg 
ezeknek egész éjjelen át való viselése, mert a tartós hú
zás folytán a haj gyökere, szemölcse gyöngül, sorvad 
s a haj kihull. A göndörités, pláne férfiaknál, már azért 
is káros lehet, mert a fejbőr, hevítése által, bőrkiüté
sek, gyakori pörkölése folytán égési sebek keletkeznek.

Hajporozás már kiment a divatból; színes porok 
(pl. aranypor) használata nevetséges, a közönséges rizs
por pedig nyilván a hajdisznek valami defektusát — 
talán az ószülést — palástolni van hivatva.

PAJOR TESTVEREK
illatszer és kozmetikai cikkek gyára

Budapest, VIIL, Uig-utca 24. sza'm.
(Rákóczi-íéri csarnok mögött.)

IZD
tori a rt

V E D J E G V

A világhírű PO LLART - borotvák
magyarországi főraktára

Reiter Mihály
fodrász

Budapest, IV., Sütő-utca 2.

Ajánlom t. szaktársaimnak raktáro
mon levő még a következő szánni 
Pollaj-tkéseket, úgymint 18., 27., 

28., 72., 77. és 80. számú.
Szaktársaim szives rendeléseit pos
tán utánvétellel a legjutányosabb 

áron szállítom.

A frizura akkor ésszerű, ha a' haj természetes irá
nyát respektálja, tehát ha elől a homlokra, hátul a vál- 
lakra való omlását meg nem akadályozza. A divat azon
ban, tmem törődik vele, ellenkezőleg, természetellenes fri
zurákat szeret. A hajat már gyermekkorban a homlok
ról hátra és a nyakról előre szoktatják! s a konty ked
véért a üajfonatokat minél szorosabbra veszik, pedig 
ez a folytonos huzgálás, kényszerítés, rendkívül gyengíti 
a haJ gyökerét és sokszor oka a panaszolt hajhullásnak. 
Az, hogy néhány sor hajat elől fru-fru gyanánt a hom
lokra bocsájtanak, nem elég az üdvösségre, azt is egy 
párisi divathölgy utánzására cselekszik, aki a fru-frut 
csúnya bőrkiütésének palástolására találta ki.

A kalap fejviseletre nézve az az elv, hogy minél 
könnyebb és szabadabb legyén, nehogy alatta a levegő 
megfülledjen, a fejbőr kiizzadjon, kivörösödjék és levétel
kor — pl. köszönéskor — hülést okozhasson. A női 
kalapok e tekintetben sokkal észszerűbbek, mint a ke
mény, levegő áltaf nem járható nehéz féríikafapok, ci
linderek, csákók. Prémsipkák, vattás kalapok szintén 
akadályozzák a fejbőr párolgását; a fejviselet ideálja a 
szalma, vagy könnyű nemezkalap. Élj jeli sipkák, fejkötők, 
koniotsipkak nem modern, hygienikus embereknek valók.

Bayrum és egyéb hajvizek, brillantinok és 
poudarek, kölni és toíleíte-vizek, valamint 
mindenféle kozmetikai cikkek és illatszerek

legolcsóbb bevásárlási forrása. 
^ ............... .. ......... —___ __ ipartestületünk telefonszáma: József 124—79.
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Az arany kereszthez.

SScilassa és Sarsa
Budapest,

V I, Andrássy-ut szám.
Telefonszám: 83—16,

Legrégibb és legnagyobb budapesti 
vállalat fodrászati berendezések
ben* Összes fodrászati műszerek és 
eszközök a legnagyobb választék
ban* Nagybani gyártás illatszerek, 
brillantínok, kozmetikai cikkekben*
f f F  Ő N“ hajszárító raktáron*
Haj mosó állvány ok és arcgőzölők.

M J X e _-

Illatszergyáram üzemvezető vegyésze.Zádor ur a szakmában közismert első szaktekintély készítményei, minden tekintetben a legkényesebb 
Ízlésnek is megfelelnek. — Összes gyártmányaim feltüntetett védjeggyel és parfümerie „Pajolin" aláírással vannak ellátva.

A leg jobb  
borotvafcnfíszij-pasztd a Dankovszky-féle»Lard-pasztaa. Ára S k oron a  

darabonként.




