
VII. é v fo lya m , 3. szám . Budapest, 1925. m árcius I.

F o d r á s m

cA borbély-, fodrász-, cNőífodrász- és P a rókakész ítő ipar Közlönye

A fodrásziparban szükséges

f e h é p n e m ü e k e t ,
illetőleg k e n d ő k e t  

gyönyörű, hófehér ki
vitelben és a legjutá- 
nyosabbfeltételek mel
lett k ö l c s ö n ö z  a

HIGIENA
fehérnem ű kölcsönző vállalat 

Budapest, VI., D essew ffy-utca 26.
Telefon: 119— 91.

Eau de Cologne, Eau de Cologne Russe, L’ origan, 
Főin Coupé, Akazia, Muguet, Violette Trefle, Lilas, 

Rosa Centifolia és Quelques Fleurs illatokban. 

Árban és minőségben versenyképesek. —■ Kérjen árajánlatot.

C S U P R A  E L E M É R
Budapest, III., Zlchy-utca 7.

A világhírű valódi solingeni

POLLART
BOROTVAK

kaphatók

Türr József
magyarországi vezérképviselőnél 

Budapest, V., Wurm-utca 5, vagy 
Dorottya-utca 3. (udvarban).

1h század óía köztudomású, hogy
SCHÜTZER JAKAB és FIA 
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BOROTVASZAPPAN 
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IV .,  S ü tő  u c c a  2.
K a p h a tó  m in d e n  n a g y o b b  

f o d r a s z c i k k  k e r e s k e d ő n é l .
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Magyarországi vezérképviselet:

Török József gyógyszertár r.-t.
Budapest, VI., Király-utca 12.
Telefon: 13 4-77, 13 4 -78 , 134-79 sz.

KERÜLETI LERAKAT FODRÁSZOK RÉSZÉRE:

Bandler Fülöp, Erzsébet-körut 29. 
Mink Márton, Lipót-körut 25. 
Schadek Antal hölgyfodrász 

Budapest, Váci-utca 12, félemelet.

___________ ^ ___________
Kaphatók úgy a folyékony L’Oreál ké
szítmények, mint L’Oreál Henné minden 
színben és árnyalatban. Azonkívül Re- 

velateur, l’Oreál Champoon stb. stb.

Kívánatra rögtöni házhoz szállítás! 
Esetleges reklamációkat kérjük közvet

lenül a Török József r.-t. gyógyszertárával 
közölni.

A Neue Wiener Friseurzeitung és annak mümellékletére 
előfizetni lehet

Bandler Fűlőp nőifodrásznál, Erzsébet-körut 29.

VILÁGREKORDOT ÉRT EL A

COLUMBIA HAJFESTŐ
GAZDAG SZÍNÁRNYALATÁVAL.

R E F L E X  HENNÉ H AJFESTŐ SHAMPOON.
COLORIS BAJUSZ- ES SZAKÁLLFESTÉK.

Legkitűnőbb körömlakk és lemosó. Arckrémek kimérve.
Mindennemű hajmunkák raktáron.

Komáromy Antal Budapest, Vili., Népszinház-utca 16.

Ó v á s !  Ó v á s !
,,Johnson-Star“

fenöszij újabb módosításával a 
borotvák idomtalan elfenését 
kizárja, ára pasztával 36.000 K

Gépeket szakértelemmel javítok, bármily rosBz állapotban legyenek is. 
Borotva-köszörülés 18.000 K, olló 10.000 K és friss el 10.000 K.

Vidékre gyors és pontos kiszolgálás.

MICSÁNYI GYULA
MÜKÖSZÖRÜS, BUDAPEST, VI., ARADI-U. 64, udvarban.
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T o r t a  l o m :
Gondolatok. írta W -n .
Mese. Irta Mura Mészáros Gyula, Tatabánya.
Tetemrehivás.
A kongresszus tavasza. Irta Zapletál Simon, Nagykanizsa. 
Egy falusi borbélymester levele Pesten tanuló fiához.
Egy pár szó a női fodrászokhoz! Irta Szik József. 
Hirdetések.

Nőifodrászipartestiilet közleményei i 
Meghívó zászlószentelési ünnepélyére*
1925 március 22-ike. Irta Jónutz József.
A tartós ondolálásról. Irta Emmer Ferenc, Bécs. 
Szövetségi hirek. Irta Riporter.
Hírek. — Hivatalos rész. — Hirdetések.

Gondolatok.
I .

Tisztelt (Szerkesztő ur! Magyarországon tudtommal 
két szaklap jelenik meg, mely kizárólag fodrászattal 
foglalkozik, tehát fodrászoknak Íródik. Miután mindkét 
lap havonta csak egyszer jelenik meg, bőséges időm van 
azokat olvasni és áttanulmányoZnii; eközben egy érdekes 
felfedezést tettem, t. ,i. mindkét lap kizárólag a gaz
dasági oldalát feszegeti az iparnak, annak művészeti 
vagy ipari részét alig érinti. A » F o d r á s z :  Ú j s á g á n á l  
ez talán természetes, hiszen ez a lap az ipartestüljetj 
kiadásában jelenik meg, tehát az ipartestület híreit és 
közleményeit hozza elsősorban; utóbbi időben harti 
orgánummá is vált, nevezetesen harcol — hogy az ő 
szavaival éljek — a társipartestület ellen. Hogy ez a 
hang mennyiben van hivatva a fodrászok érdekeit akár 
gazdasági, ,akár ipari szempontból. szolgálni, nehéz ki
találni, inkább azt hiszem, hogy bizonyos sértett önérzet 
dolgozik, tehát eZzel nem is kívánok tovább foglalkozni.

A >>Fodrászipar«-nál más a helyzet; ezt a lapot egy 
magánember , adja ki és a fodrászok áldozatkészsége 
tartja fenn, tehát elengedhetetlen az, hogy abban min
denki megtalálja, ami, érdekli és ami részére tanulsá
gos; .tartalomra nézve tagadhatatlan, hogjy jóval felül
múlja laptársát, de kérdés, milyen tartalom1 az. Engem 
érzelmi momentum fűz ehhez a laphoz, annak idejéig 
én .valósítottam meg azt a köteléket, amely ma is a 
nőifodrászipartestület |és ezen lap között fennáll; ebből 
a tényből veszem magamnak azt a bátorságot, hogy 
néhány, talán Önnek nem mindenben szimpatikus szó
val becses lapjával foglalkozzam.

Mint fentebb említettem, becses lapja kiterjedése

elég nagy, csak az egyes cikkeknél nélkülözöm azt, amit 
közérdeknek ^nevezünk, nincs meg bennük az, amiért 
közérdeklődésre tarthatnának számot, túlságosan ma
gán hordja mindegyik az írója jellemét; ez nem baj, 
hiszen ha bármely világhírű iró müvét olvassuk, már 
néhány sor után rendszerint megtudnánk mondani a 
szerző nevét, de ami a szépirodalomban erény, az a 
szakirodalomban hiba. A cikkíró ne önmagát írja, hanem! 
az .ipart, ne a saját énjét, hanem a szaktudását bo
csássa az olvasó elé. Tehát szakcikket, olyat, melyből 
tanulságokat lehet leszűrni. A szaklap kell, hogy irá
nyítója legyen a szakmai életnek, tehiát a való életet 
kell, hogy tárgyalja és itt becses lapjának a »Női- 
fodrász« című melléklete ötíik szemembe; ott is csak 
az ipartestület híreit olvasom, hiába keresek szakcik
keket, vagy talán úgy vélik Önök, elég ha a wieni, 
fodrászujság régi, részben divatját múlta kliséit hoz
zák. Önnek hivatása volna a magyar, speciálisan ja 
budapesti nőifodrászok által előállított dolgokat hozni, 
nem hiszem, hogy itt nem! volna elég mester, aki 
üzletében ugyanolyan ügyes, mint azok, akik a wieni 
lapot ellátják újdonságokkal. De még ha tényleg nem 
tudnánk olyat produkálni művészet terén, mint azok, 
még akkor sem szabadi, hogy egyszerűen lemásoljuk, 
hogy csak a fiiókpéldánya legyen a wieni laptársnak. 
Az anyagi rész nem szabad, hogy gát legyen, akkor, 
amikor ez már nemzeti ügjy, a kar becsülete pedig meg
kívánja, hogy úgy bent, mint kifelé is dokumentálja 
ez aj ;lap, hogy művészileg fejlett iparosaink vannak, 
az arra hivatottak az iránt fejtsenek ki agitációt, hogy 
a lap magas nívójú tudjon lenni, feleljen meg hivatá
sának.’
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II.
Az utolsó 15 év alatt egy uj üzletág' fejlődött ki 

Magyarországon,’ egy uj kereskedelmi osztály támadt: 
ez az illatszerészek tekintélyes gárdája. Majd minden 
utcában támad egy, esetleg több ily üzlet, erre nem 
ügyelt senki, hogy ez mily végzetes a fodrásziparra, 
akár úri-, akár nőifodrász legyen is aZ illető. A ven
déget, mint vevőt elvesztette már, akinek volt olyan; 
pedig milyen könnyen lehetett volna ennek elejét venni, 
csak egy minimális kereskedelmi szellemet kellett volna 
a fodrászoknak elsajátítani; de ki törődött avval, ki 
és hol adtak arra alkalmat. Há visszagondolok 25—30 
év előtti időre, akkor csak azt látom, hogy a fodrászok 
legnagyobb művészete abban állott, hogy este sokáig 
legyen nyitva és reggel jó  korán nyitni, azzal érvelve, 
hogy (a vendég kényelme a legfontosabb; az, hogy a 
fodrász is rászorul némi kényelemre, nem1 is jöhetett 
szóba. A fodrász legfeljebb olcsóbb áron dolgozhatott; 
hogy aztán ez az agyőnsanyargatott és annyi gonddal 
küzdő társadalom miért nem fejlődött, azt hiszem nem 
kell bővebben magyaráznom. A munkás a szórakozást 
a pihenésre szánt időből vonta el, tehát önmagát lopta 
meg ,és rövidítette meg a pihenését és igy nem is 
igen képezhette magát. Továbbá,, hogy eZ milyen idő 
volt, egy példával kívánom illusztrálni. 1897-ben egy 
Andrássy-uti üzletben dolgoztam; akkor többször olyanok
kal jöttem össze, akik velem együtt á fennálló rendszer
rel elégedetlenek voltak és a munkaidő megröviditésére! 
törekedtünk. ,Errő.l a témáról a főnök úrral beszélgetve> 
megkérdezte Jőlem, hogy hát tulajdonképen mit is 
akarunk. ,Erre kifejtettem előtte céljainkat, melyek oda
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irányultak, hogy emberséges életet kívánunk magunk
nak biztosítani olyképen, hogy reggel 7 órától este 
8 óráig legyíüjnk az üzletben és ebből 1 óra legyen az 
ebédidő. (A jó> ember összecsapta a kezet és felkiáltott: 
»De (maguk akkor tönkreteszik az ipart! Hol marad 
a vendég kényelme, mikor járjon az hozzánk, ha soh- 
sem vagyunk a boltban?« Úgy látom, ennek a felfogás
nak ma is sok híve van az ipraban, azok ostromolják! 
a vasárnapi munkaszünetet oly elszántan/ azok még most 
sem értik a kor intő szavát, nem látják a fejlődést, 
amely .kényszerit a többtermelésre, amely azonban nem 
abból állj hogy visszatérjünk arra az időre, amikor a 
fodrász rabszolgája volt a foglalkoiZásának és naponta 
14—15 (órát töltött az üzletben.

A többtermelést úgy kell érteni, hogy az üzletben 
többet forgalmazzunk, mert kevés vendégtől is lehet 
sokat keresni, csak tudni kell kihasználni az időt, amit 
a vendég az üzletben eltölt. Igyekezni kell a vendéget 
mint vevőt megszerezni, árut eladni, hiszen ahhoz nem1 
is kell oly nagy tudás egy kevés tudás, egy kevés 
igyekezet, ,egy kis tőke az áru beszerzésére; ma már 
ott tartunk, hogy a nagykereskedő, a gyáros szívesen 
ad hitelre is árut, de ezzel kezdeni kell, mert már 
most (is mozgalom! van, amely oda irányul, hogy a 
gyáros (és nagykereskedő ne is adjon árut másnak, 
mint az úgynevezett szaküzleteknek. Ha már elmulasz
totta a fodrászság ezt a kedvező időt, mikor könnyű lett 
volna az egyes illatszer- és pipereüzletet magához ra
gadni, legalább most mozduljon meg és igyekezzen 
menteni, â mi menthetői, mert 'gondoljunk arra az időre, 
mikor ja teljes házbérfelsZabaditás bekövetkezik, milyen

FodrásxÉpar

Erdélyben az arany 
És temérdek sója, 
Aoélbuzát terem 
Bácska, Bánát, róna.

Tokaj tüzes bora,
Villány vérvöröse,
Élénkebb lesz tőle 
Szivünk lüktetése.

Bora olyan terem, 
Melynek párja nincsen, 
Angol, német, belga 
Veszi drága kincsen. 
Bekalandözhatod 
Az egész világot,
Ennél szebb országot 
Szemed1 alig látott.
Ha az egész világ,
Az Isten kalapja,
Úgy Nagy-Magyarország 
A bokréta rajta.

Nagyot vétkezhetett 
Az Isten kalapja,
Mert szép bokrétája 
El h érv adott rajta,
Szerte hullott néki 
Minden szép virága,
Hunyad, Kassa, Arad 
És Komárom vára.
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módon .fogjuk a házbért előteremteni, hogy ha csak 
az ,iparnak egy-egy ágat fogjuk űzni. A két ipartestület 
vezetősége teremtsen olyan alkalmat, hogy a tagok 
kereskedelmi (ismereteket szerezhessenek. Ne haragud
junk egymásra, hanem segítsünk egymáson.

iWi-Hn.

BAUER FERENC
MÜKÖSZÖRÜS

Tetemrehivás.
A »Fodrászipar« hasábjain jóelőre figyelmeztettem 

az igen tisztelt karlársakat éa azokat a szakmabeli szervezet 
vezetőit, 'hogy ha az ipar egyöntetű fellépését nem tud
juk összehozni, igen keserű tapasztalatok fognak elő
állni, az iparunk megélhetési forrásait léptében fogják 
megtámadni. ‘Két év óta sürgetem1 és mindent elköve
tek, ihogy iparunknak egy országos szövetsége legyen, 
mert ha nem, úgy iparunk teljesen ki lesz szolgál
tatva az újonnan felburjánző és újabb szabadkereske
delmi egységeknek a megtámadtatásával és a létében való 
gyökeres élet életképességének az aláásása fog bekövet
kezni. Az intézőkörök még mindig nem ébrednek fel, 
hogy a mi megcsonkított országunkban a létért való. 
küzdelemben egyes szakmák minden lehetőt elkövet
nek, hogy a maguk részére minél előnyösebb kerese
tet, illetőleg monopóliumot biztosítsanak maguknak. A 
mi iparunk azonban kicsinyes és személyi és forma
ságokban való veszekedésekben forgácsolják fel erőikét, 
pedig intő példaként kellene szolgáljon az, hogy az 
1884-es törvény alapján egyszerűen a legjövedelme
zőbb iparágak ágazatát, a vérmunkát, szervezetünk 
alapján kivették kezeinkből, ami sok szaktáríunkat

Fiume környéke,
Magyar tenger gyöngye, 
Ha rátok gondolok,
Hull a szemem könnye. 
De szép is volt ez mind1 
Mikor még együtt volt, 
Derült verőfénnyel 
Tündökölt a mennybolt. 
Bokréta virága 
Rabló kézben hervad,
Négy millió magyar 
Rabigában sorvad.

BUDAPEST, BETHLEN-UTCA 45.
♦

Vállalja mindennemű javítását és köszörülését az összes 
szakmába vágó fodrászati műszereknek,

8 napon belüli pontos kiszolgálás.

A C É L R A K T Á R  DÚS  V Á L A S Z T É K B A N .

HÚSVÉTI
ILLATSZEREK
csinos kivitelben, olcsó árban és nagy válasz

tékban már kaphatók.

Tekintettel 
az eddig is már 

tömegesen beér
kezett rendelésekre, 

kérem t. vevőimet, hogy 
szükségletüket már most 

% jelentsék be, nehogy a 
\  szállításnál fenn-

\  akadás álljon be.

Képes árjegyzéket kívánatra díjmentesen küldök.

Dankovszky István
Budapest, VI., Ó-utca 25.

Kedves hallgatóim 
Itt az igaz! mese,
Kérjük a jó: Istent,
A (magyart szeresse,

> Sőt ne csak szeressen,
Segítsen is minket, 
Felszabadítani 
Rab testvéreinket.

Akkor lesz majd ünnep 
’ i ! i Ezen a világon,
• ! : Ha ismét magyar lesz
i ; Kassa, Arad', Hunyad,

Pozsony és Komárom.

Fichtolin ftnyőbivonat Legjobb,
i s mé t  k a p h a t ó  mi n de n ü t t !  legtisztább

Vezérképviselet: fenyöfürdö
Budapest, IV., Ferenc József-rakpart 19. é s  fürdősó.

I. emelet 2. —  Telefon : József 90-56.

LFHA FFRFNC B u d a p e s t ,  VII.,
* * * “ A V  Vilmos császár-ut 27.

Villamoserőre berendezett borotva miiköszörülde. 
Elismert hírneves borotva miiköszörülde és azéláru  
raktár, borotvák , ha/vágó-ollók és hajnyiró-gépek- 
ben. Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek.
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tönkretette. Most ugyanilyen veszély fenyegeti iparun
kat, hogy mi, akik a pipereárukat és egyéb szépitő- 
szereket céltudatos munkával a nagyközönséggel meg
ismertettük, mikor most már jövedelmező kereseti for
rássá fejlesztettük, egyszerűen egy újabb szabadipar- 
alkotást folytat, és a gyógyszertárak, akik ezekkel a 
cikkekkel nem kereskedtek, sőt nem is kereskednek, 
szervezettségekkel, előterjesztésekkel éltek a közegész
ségügyi tanácshoz és a belügyminisztériumhoz és ki
ásták az elavult miniszteri rendeletet, amely sohasem] 
volt érvényesítve és ezen az alapon szakmánkat a mel
lékjövedelemtől egyszerűen el akarják ütni. Éljen itt 
példaként Tata-Tóváros községi jegyzőjének végzési 
másolata, amit az ugyanottani főszolgabíró ság adott ki. 
Ez élénken be fog világítani a dolgokba és ezáltal 
most majd mégis öntudatra fog ébredni ’ a fodrász- és 
borbélytársadalom, -hogy a »Fodrászápar« hasábjain, 
két év óta folyton hirdetett Országos Szövetség meg
alakítására ^milyen nagy szükség van.

M á s o l a t ,  ;

6709/1924. szám. — A tatai járás főszolgabirá- 
jától. — Tárgy: Borbély- és fodrásziparosok keres
kedése piperecikkekkel. — Községi Elöljáróságnak 
Tata. Konkrét esetből kifolyólag a kereskedelmi és 
iparkamara Győrött megállapította és hatóságommal 
közölte, hogy a borbély- és fodrásziparosok vegyi! 
és gyógyászati összetételű cikkekkel egyáltalában nem 
kereskedhetnek, piperecikkek közül azon cikkek el- 
árusitásával és felhasználásával foglalkozhatnak, melyek 
a borbély- és fodrászipar körébe tartoznak. Ezen! 
cikkek a következők: fésűk, hajkefék, hajtisztitó- és 
hajmosószerek, borotvaszappanok, brillantin, hajolajok 
és pomádek, valamint bajuszfésülő és bajuszfelkötő 
cikkek. Egyéb cikkeknek nemcsak az árusítás, hanem 
természetesen a kirakatokban való elhelyezése ési 
raktáron tartása is tiltva van és az ipartörvénybe 
ütköző kihágást képez. Erről Tata és Tó város köz
ségek elöljáróit azzal értesítem, hogy mindezeket 
közöljék a borbély- és fodrásziparosokkal, a cikkeket 
pedig az üzletekből haladék nélkül megfelelő utón 
távolittassák el. Amennyiben ennek ellenére a bor
bély- és fodrásziparosok ellen ilynemű kihágás miatt 
feljelentés (érkeznék, a kihágást súlyosan fogom el
bírálni. — Ezen felhívásomat másolatban a tatai 
tóvárosi és tatai járási ipartestületnek Tata tudomá
sul vétel végett megküldöm. — Tata, 1925 január 27. 
P. H. Dr. Mihály s. k. szolgabiró.

Járási főszolgabíró urnák fenti rendeletét amidőn 
másolatban Tata községben lévő borbély- és fodrász
iparosoknak szigorú alkalmazkodás végett kiadom, 
figyelmeztetem, .hogy a helyszíni vizsgálatok alkalmá
val ezen rendelkezés be nem tartásáról szerezne a 
község elöljárósága tudomást, a kihágást eljárás meg
indítása végett főszolgabíró úrhoz haladéktalanul fel
terjesztést tesz.

Tata, 1925. évi február 3-án.
H o r v á t ,  főjegyző.

Ha az Országos Szövetségünk megvolna, abban az 
esetben most egy öntudatos fellépéssel tudnánk a fenti 
dolgok ellen intézkedni, be kellene bizonyítani, amit 
igen könnyen be tudnánk bizonyítani, hogy a fenti cik
kekkel már századok óta foglalkozunk és az iparban 
ezekre a cikkekre az ipar fejlesztése céljából feltétlen 
szükség van. Mert magától értetődik, hogy az iparnak 
mindenkor segédeszközökre volt szüksége és ezen segéd
eszközöknek az eladásától eltiltani az iparost, az egyenlő 
az .iparos kezeinek a megkötésével. Mert hiszen ki tilt
hatja meg egy szíjgyártónak azt, hogy egy csattot, ken
gyelt, bőr- vagy patazsirt és egyéb hasonlót cikkeket 
ne adjon el, mert hiszen az természetes is, hogy ipará
val van szoros kapcsolatban. Ugyanez áll fenn a mi 
iparunkban ,is, tehát érthetői, eltiltani csak olyan érte
lemben lehet, amilyen értelemben a fodrász- és borbély
iparról van szó, hol minden ember egymaga képvisel 
szervezetet lés egyes kartárs önmaga egy egyesületeit 
képez, .amit természetesen mások nem vesznek tudo
másul. Most újólag csak azt mondom1, hogy ébredjenek 
fel végre iaz igen tisztelt kartársak, értsük meg egymást, 
tömörüljünk ,egy táborba és alakítsuk meg az országos 
szervünket, hogy az ilyen kilengéseket visszaszoríthassuk 
a medrébe.

Gáspár Testvérek, bajuszkötőgyár
Budapest.

Amely bajuszkötoről hiányzik a Gáspár név, az silány utánzat.

G y á r t m á n y a i n k  á r a i  a k ö v e t k e z ő k :
Diana bajuszköiő tucatja K 120.000 Góliát bajuszkötő tucatja K 160 000 
General „ „ K 136 000 Hunnia ,  k 180 000

Fejlekötő, szép kivitelben darabja K 20.003"

M i n d e n ü t t  k a p h a t ó k !

F ő ra k tá r i

Dankovszky István cégnél.

r n  T r d i t i  ~~ Dr' Domdn“> a »P e r h y d r o l * - l a l  teljesen azonos, 200 gr.-os 
9 9 M J r  üvegdugós üvegekben 25.000 korona.
_______________ K a p h a tó  minden jobb drogétiábun, gyógyszert rban és fodraszati kellékesnél.



A kongresszus tavasza.
Előszó a jövő kongresszusra.

Irta: Sáp iétól S im o n , N agykanizsa.
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Ma újra, amidőn a toliam a kezembe veszem, sem 
hízelgés, ,sem dicséretet, sem magasztalásnak ama nemét 
nem említhetem' meg, hogy újra a kongresszus esz
méjével foglalkozzak.

1925-öt jrunk, közeledik az idő, hogy a cselekvés 
himes mezejére lépjünk. A tavaszi hírnöke itt van. Lassan 
fakadnak ca rügyek a fákon, azután hozza a nemes 
éltető vjragot, amelyből gyümölcs lesz.

így legyünk mi is, szerényen várjuk be a tavasz 
széppé fejlődését, a kongresszust. Már elértük azt. 
hogy '.a tavasz bármily nehezen is hozza meg az előre
haladásunkat jés bármily kevesen is leszünk egy tábor
ban, de akkor elég erősek leszünk.

És akkor jönnek mindazok a józan gondolkodó 
szaktársaim, akik a jövőjüket megalapozni óhajtják és 
családjukat ; szeretik egy parányit is, azok mellénk 
állanak. ,A mi szegény borbélyiparunk az, amely súlyos 
gondokkal küzd.

Gazdasági idők egyik legfontosabb kérdése a kon
gresszus. Ettől hangozzon vissza ma egész Magyar- 
ország borbély és fodrász kellégáink szava. Mert enél- 
kül nincs termelő munka, nem1 lehet komoly ipar s igy 
lehetetlen egy céltudatos intenzív testület. Ne feledjük 
el kötelességünket! Tegyünk, mozogjunk, mert az idő 
pénz! Tegyük a pénzt idővé is, hogy ne csak határoz
zunk, hanem cselekedjünk is.

Mert minden mozdulat, minden lépés, amelyet eddig 
tettünk, ne legyen csak meddő ábránd, mert az ábránd 
az emberi élet megölője. Kezdjük elölről, ha kell.. 
Mert szükségünk van arra, hogy egymást ébren tart
suk ,és ébresztő legyen mindnyájunk előtt az a jelszó, 
hogy munkára fel!

1924. október 1-i szaklapunk teljes ismeretterjesz- 
tően tudatta velünk a kongresszus előkészítő bizottsága 
programmját és az alapszabályainkat s ehhez méltóak 
legyünk (és kövessük mindazon nemes és üdVÖs célt, 
amelyet ,a mi részünkre és javunkra előirányoztak, a 
jólét megteremtéséhez.

Ha ezt elmulasztjuk, úgy csak magunknak teszünk 
kárt, magunk ellen vétkezünk, családunkat pedig újra 
tovább kitesszük a bizonytalanságnak, a jövő nyomor
nak. Kedves szaktársaim, erre mi vagyunk egyedül csak 
hivatottak, hogy józanul gondolkodjunk és felemelt 
fővel járjunk, hogy nemcsak á jelenre, hanem' a jövőnkre 
is gondoljunk, ezt pedig csak a kongresszus tudja 
továbbindítani, elősegíteni mindazt, amire nekünk szük
ségünk ,van.

A jelen esetben és mindenkor itt vagyunk elég

sokan, hogy szóhoz juttassunk mindenkit. Segítségére 
legyünk mindenkinek, aki csak velünk tart. A borbély- 
és fodrászipar oly nyomorult, hogy a jóléthez, a gaz
dasági életünk talpraállitásához, a mesterségünk boldo
gulásához csak a kongresszus van hivatva. Mert szak
mánk százféle baját csak a szakmánk iparos társadal
mával tudjuk megvitatni és orvosolni.

Ne járjunk becsukott szemmel! Ne kövessünk va
kon senkit! Hanem halljunk, lássunk mindazt, amit tud
nunk kell. Az uj hang, az uj szellem vonuljon a kon- 
resszus által iparunkba, ha azt akarjuk, hogy a meg
értő és állandó otthont, egymás között pedig állandó 
szeretetet, kollegiális támogatást leljünk.

Remélve azt, hogy kartársi szeretettel, meleg ro
koni érzéssel fogunk eljönni a kongresszusról és meg
védelmezzük egymást, viszont jogainkat eltaposni no 
engedjük. A judásokat pedig kiselejtezzük!

Mert, mikor a létet és az élet szükségleteit akar
juk fenntartani, akkor a mai gazdasági viszonyok kö
zött ez oly nehéz, hogy vállaink leroskadnak a nagy 
megterheltetés alatt. Tudjuk azt, hogy ma, amikor min
den bánt és minden fáj és orvoslást csak a kongres
szus gyógyító, avagy egészen meghaló orvossága adhat.

Ne . keressük a múlt tradíciónk nehéz viszályát. 
Egyesítsük magunkat azzal, hogy nyújtsunk egymásnak 
igaz baráti jobbot, baráti testvéri jobbot arra, hogy 
ama szent és nemes eszmével haladjunk a megkezdett 
utankon.

Nem lesz jó  harmónia, ha a tavaszt elhagyjuk 
szalasztani, mert a tavasz üti meg a lelkünket is. És 
a tavasz legyen meg a lelkünk harmóniája. A mesz- 
szeség látása még fontosabb lelkűnknek, mint kolle
giális szemeinknek. Nem reménynek hívjuk' ezt a 
lelki tavaszt, hanem cselekvés lehetőségének, és ha ez 
a tavaszban elvész, szinte megbénulunk.

De ez ellen mégis küzdhetünk, saját erőnk utolsó 
maradékával át kell vágni, át kell tömi; hogy a ta
vasz a kongresszus előrehaladását, szakmánk jövőjét 
meghozza.

A makói borbély- és fodrász-szakosztály február 
hő 13-án tartotta évi rendes választását, melyen a kö
vetkezők kerültek vezetői állásba: Elnök': Sztancsulov 
Dezső; alelnök: Korek Frigyes; ügyvezető elnök: Ke
resztes Ernő; jegyző: Und Miklós; pénztáros: Tápai 
Mihály; pénztári ellenőrök: Koserán Miklós és Vincze 
István; választmányi tagok: Kiss Antal, Balogh Kál
mán, IgíáCs Antal, Oláh, Németh János.

G A R A  G ÉZA  ÉS TÁR SA , IL L A T S Z E R G T Á R
B u d ap est,IX .,Ü llő i-u t 1 .T e l . : J .  6 - 5 8 .  K észít tim ső- ésp oud er-tab lettát.



Fodrászipat

Egy fa lusi borbélym ester levele  
P esten  tanuló fiához.

Fiam, mindig a jobb társaságot keresd,
Iparodat pedig becsüld meg és szeresd.
Ha ezen tanácsom tartod szemed előtt,
Nem féltem tőled a ködös jövendőt,
A jó  tanács sohasem árt az ifjúnak,
Kivált, ha szülei házból kifutnak,
Akkor már azt hiszik, övék a nagy világ,
Nekik .nyílik minden bokorban a virág.
Pedig nem mindig ad jó szállást a bokor,
Nem mindig kellemes illatú a csokor,
Nem .minden jó barát akar jót tenéked,
Nagyon sokszor fog még megcsalni reményed'.
De, hogyha tudást hatalmadba ejted,
Tied' lesz a jövő, s nem lesz mitől félned,
Azért tehát fiam, ne restelj tanulni;
Mert (ki dolgozni tud, az fog boldogulni,
Ne .ülj olyan lóra, mely nem jár egyenest,
Aki jóra oktat, azt meg híven kövesd.
Azokkal1 szövetkezz, kik jó utón járnak,
Kerüld ki azokat, kik csak lármáznak,
Ahol .üzletben vagy, tiszteld1 a gazdádat,
Soh’ .sem legyen neked! terhes a szolgálat. 
Legyen a modorod előzékeny, szerény,
A munkádban pedig pontos, tiszta, serény,
Ha e tanácsomat pontosan követed1,
Magad veszed hasznát, nékem elhiheted. 
Tatabánya, 1925 február 22.

Mura Mészáros Gyula.

Felelős kiadó Laptulajdonos:

r a d v á n y i  G é z a . m i k l ó s  Ö d ö n .

3. szám.

E gy  pár szó  a nő i fod rá szok h oz !
A magyar ember ritkán ért egyet: veszekszik a 

politikában a mesterségben és egyéb közéleti tényke
désekben. De azt hiszem, a fehér asztalnál és a bálte
remben ezek az ellentétek a ruhatárban hagyhatók.

Ebből kiindulva, tisztelettel meghívom nőifodrász 
szaktársainkat, mint a rendezőbizottság erre hivatott 
elnöke, hogy a március 5-én (csütörtök) este tartandó 
fodrászbálon tiszteljenek meg bennünket megjelenésük
kel iés jó magyar szívvel mulassunk együtt egy napot, 
a z tán ?... aztán megtaláljuk azt a közös pontot, ahol 
nem lesz köztünk véleményeltérés.

Jöjjenek szaktársaink olyan szívesen, amilyen szí
vesen mi fogadjuk őket.

S z i k  J ó z s e f  
a Fodrászbál rendezőbizottságának 

elnöke.

— [[APRÓ H 1 R P E T É S E K | = 1
EGY JÓ MEGJELENÉSŰ 28 éves borbélysegéd keres 

vidéken jobb üzletben alkalmazást, elmegy üzletveze
tőnek, .jó családias otthont szerető. Cim: Karkus 
János, Dévaványa, Szolnok megye.

3 ÉVES GYAKORLATTAL, jó  megjelenésű és jó mun
kás fodrászsegéd azonnali belépésre állást keres. Cim: 
ifj. Báthy József, fodrászsegéd, Berettyóújfalu.

EGY FIATAL FODRÁSZSEGÉD teljes ellátás, lakás,
300.000 korona havi fizetéssel felvétetik. Simon Ja
kab, (PilisCsaba.

KÜLFÖLDI tanulmányút miatt, megbízhatói üzletveze
tőt keresek április 1-i belépésre. Balogh Zoltán uri- 
és hölgyfodrász, Hajdúböszörmény.

EGY JÓ MUNKÁS borbélysegéd' azonnali belépésre 
felvétetik. Fizetés: reggeli, ebéd1, vacsora, lakás, 250.000 
koronától 300.000 koronáig és jó mellékes. Mayer 
Márton, fodrászmester, Nagyvázsony, Veszprém m.

EGY TÖBB ÉVI gyakorlattal bírói jó munkás fodrász
segéd állást nyerhet március 15-ig. Fizetés megegye
zés szerint, özv. Müller Józsefné, fodrászterme, 
Dombóvár.

JÓ MUNKÁS fodrászsegéd állást nyerhet azonnali be
lépésre, teljes ellátással, havi 150.000 korona tét
fizetéssel Kun Imre fodrászmesternél, Jászladány, F. 
kér. 279. (sjzám.

jtÓ’MUNKÁS fiatal borbélysegéd egy évi1 gyakorlattal, 
teljes 'ellátással március 15-iki vagy azonnali belé
pésre jáilást keres. Cselkó Sándor, Eger, Szvorényi- 
ut 11. szám.

LUXEMBURGBA sürgősen kerestetik két jó munkás 
fodrásznő, ki jól ondolál és manikűröz, esetleg egy 
úri- és nőifodrász és egy fodrásznő, a legszíveseb
ben házaspár. 10o/o a kiszolgálásból és 10o/o az el
adásból és jó mellékes (borravaló), belépés azonnal. 
A bevándorlási engedélyhez szükséges adatok az aján
lattal együtt beküldendők és pedig: Név, születési 
hely, év, nemzetség, foglalkozás. Német nyelv okvet
len szükséges. Sürgős ajánlatot kér: Maison Pierre 
Sch lesser.



A „Fodr ászipar" melléklete.

EURÓPA NYOMDA R .-T ., BUDAPEST.





Nőifodrász
ipartestület közlem ényei
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M E G H Í V Ó
a B u d ap esti  Woifodrászok Ip artestületén ek

zászlószenteléisi ünnepélyére.
AUGUSZTA főhercegnő királyi fenség zászlóanyai tisztsége és WALKÓ LAJOS m. kir. kereskedelmi 
miniszter ur őexcellenciája fővédnöksége mellett 1925 március hó 22-én a Budapesti Nőifodrászok Ipartestülete 
zászlószentelési ünnepélyt rendez Budapesten a (VIII., Főherceg Sándor-utcában lévő) régi képviselőházban, 

amelyre ezennel ünnepélyesen meghivja a magyarországi és külföldi nőifodrász iparosokat.

P R O O R A M M :
A B U D A P E S T I  N Ő I F O D R Á S Z  I P A R T E S T Ü L E T  

1925 március hó 22-én, vasárnap délelőtt 11 órakor, a régi képviselőházban
(VIII., Főherceg Sándor-utca 6. sz.)

Zászlószentelést,
utána: Díszközgyűlést és Zászlószegbeverést tart.

Délután: A Budapesti Nőifodrászok Mesterszövetsége délután 4 órakor a Royal-szálloda összes termeiben
nagy divatbemutatót rendez.

Este: A Royal-szálloda dísztermében este 729 órakor a vendégek tiszteletére társasvacsora.

Március hó 23-án:
Kirakatversennyel és szakmai bemutatásokkal zárulnak az ünnepélyek.

Az ünnepélyen résztvenni szándékozók bővebb felvilágosítás végett forduljanak Vágó Viktorhoz, az Ipartestület 
elnökéhez, Budapest, VIII., Rákóczi-ut 57. szám. —  Táviratok ugyanide küldendők. *

Értesítés.
A budapesti hölgyfodrászmesterek szövetsége az Ambrus női divatszalon részvételével 1925 március hó 22-én

délután 4 órai pontos kezdettel

N A G Y  D I Y A T R E Y Ü T
rendez, amelyen bemutatásra kerülnek a hölgyfodrászat legújabb divat-, phantasie- és történelmi frizurái. 
Felhívjuk minden szaktársunkat, akár tagjai a hölgyfodrászmester szövetségnek, akár nem, vegyenek részt 
ezen bemutatón. Kérjük, hogy részvételüket sürgősen jelentsék be a mester szövetségnél. Már eddig is a buda

pesti nőifodrászok közül számosán jelentették be csatlakozásukat a bemutatóhoz.
Egyben felhívjuk szaktársainkat 1925 március hó 23-án megtartandó

nagy kirakatversenyre.
A versenyen résztvehet minden budapesti nőifodrász, akár kis, akár nagy kirakattal rendelkezik. A verseny 
résztvevői közül a három legjobb arany-, ezüst- és bronzéremmel, a többi résztvevő emlékéremmel lesz kitüntetve. 

A verseny feltételei: I. Szakmai teljesítmény.
II. Összbenyomás.

III. A nőifodrász mint kereskedő.
A jury tagjai csak külföldi kollégáink lesznek. Midőn értesítjük Önöket ezen bemutatóról és versenyről, felkérjük 
Önöket, vegyenek részt minél számosabban a siker érdekében. Bővebb felvilágosítással készséggel szolgál a

Budapesti Hölgyfodrászmesterek Szövetsége.
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1925 m árcius 22-ike.
Irta : Jónutz lá zse f.

Fodrászipar

A tavasz és az ébredés hónapja a március, melyet 
mindenki nehezen vár. Beteg a biztató napsugaraktól 
reménykedve gyógyulást remél. Az öregek tavasszal 
visszaszállnak a múltnak emlékei közé, amelyek rózsás 
tavasszá teszik napjaikat.

A imái fiatalok kevésbé tudják értékelni. Ök azt 
hiszik, náluk öiiökkó tavasz van s az is fog maradni. 
Hiú ábránd, ne essünk ebbe bele szaktársaink.

Régen js örömmel vártuk a tavaszt, holott akkor 
az életünkben is volt valami belőle. De ma sokkal 
nagyobb öilömmel várjuk, különösen mi budapesti női 
fodrászok, mert ezen tavasz másodnapján, midőn zász
lónk szentelési ünnepélyét tartsuk, melyre meghívunk 
minden nőifodrászt és mindazokat, kik iparunknak tá
mogatói |és védelmezői.

Szeretnék, ha azon szent napon zászlónk védaaz- 
szonya láthatatlanul leszállna közébünk és abból az Ő 
nagy: szeretetéböl hintene reánk egy kicsit. De úgy, 
hogy iaz rögtön szállna a szivünkbe és foglalná el ott 
az ő helyet, akkor visszatérnének a múltnak szép ta
vaszai, kisimulnának homlokunk redői és nem' mint 
haldokló reménykednénk, hanem mint boldog és meg
elégedettek várnánk a jövő; tavasz eljövetelét.

Március 22-től még egynéhány nap választ el ben
nünket. Igen szeretném, ha ezen napra hivó' szavunkat 
minden szaktársunk meghallaná. És ezen szakma ünne
pélyén mindnyájan együtt ünnepelnénk a zászlónk 
megszületését lés annak keresztelőjét.

A múltban egy jpartestület zászlőszentelése nem 
keltett nagy feltűnést. Mert az iparosságnak az anyagi 
helyzete tűrhető volt és ágy kevésbé igyekeztek az ösz- 
sZetartásra és iparuk fejlesztésére. Ennek következmé
nyeit ícsak most kezdik érezni ezen megváltozott világ
ban. Mikor is megnőttek az igények, megváltoztak az 
emberek, a kenyéririgység és a konkurrencia éli mos
tan világát. Ez ellen csak egy mód van, képzetté és 
művésszé kell fejleszteni iparostársainkat, mert csak igy 
törhetjük (le azokat, kik munkájukért nem mernek tisz
tességes árat kérni.

Hazánk háromszinü zászlóját megtépve lobogtatja a 
szellő. (De ha jól megnézzük, akkor meglátjuk rajta 
a régi dicsőségek, számtalan feliratát és ha még job
ban megnézzük, meglátjuk rajta őseink szemrehányó te
kintetét is. Hogy mit jelent rajta azon tekintet, azt 
mindnyájunknak |meg kell érezni.

De (ajzok, kiknek ezen érzület nem' száll a szivükbe, 
hallják !meg, hogy azon megtépett Zászló segítségért 
tóál. Kiált önökhöz, szaktársaim, kiált másokhoz és 
kiált (mindenkihez. És csak azt kiáltja: tartsunk össze 
és szeressük egymást.

Szenteljünk sok uj zászlókat, mert minden uj 
zászló az összetartást erősiti és a szeretetet hozza 
közénk.

Sok és még nagyon sok uj zászlókra van szüksé
günk, mert kevesen vannak, lók megértik a zászlók 
szavát. De remélem, elérjük még azt, hogy mindyájan 
a zászlók által hozott összetartás és szeretet megérteti 
mindenkivel iazt, hogy a hazánk megtépett nagy zász
laján írott régi dicsőségeknek ismét ragyognia kell és 
újabb dicsőségekkel kell kifoltozni megtépett részeit.

És nekünk, nőtifodrászoknak is  kell segítenünk ezen 
nagy imUnkán, azért hívjuk önöket ünnepélyünkre, hogy 
értsük meg mindnyájan zászlónk szavat: tartsunk össze 
és szeressük egymást. Igyekezzünk szakmánk1 által oly 
jólétet teremteni magunknak, hogy ne vágyunk idegen 
országokba, jvándorbottal a kezünkben.

Hanem |itt, itt, ahol születtünk, legyen édes még 
a keserű kenyér is.

Gyülekezzünk, mint a jo  katonák a zászlónk köré 
mutassunk evvel egy jó  példát,, kevesen vagyunk, de tud
juk, Imivel tartozunk szakmánknak' és hazánknak.

Talán meglátják azok, kik sokan vannak és megér
tik zászlónk szavat, elfoglalja szivükben helyét, az ösz- 
szetartás jés a szeretet.

Még (hozzád js fordulok tavaszi napsugár. Incsel
kedjél (velünk, úgy mint régen tettél, csaljál arcunkra 
egy kis derűt lés szivünkbe jókedvet, hogy reménykedve 
álljunk (zászlónk köré.

Váljanak ,valóra álmaink, hogy ez a zászló lesz az, 
mely meghozza az örök összetartást és szeretetet a nőü- 
fodrászok Iközött. 'Felvirágoztatja szakmánkat és hogy 
a jövő tavaszai sokkal több virágot nyitnak Számunkra, 
de csak úgy, ha mindnyájunk ínagy Istene is úgy akarja.

A tartós ondolálásróL
Irta: Em m er Ferenc , Bécs.

Ha egy tartós ondblálást akarunk csinálni, akkor 
mindenekelőtt a hajvégeket le kell égetni, mert igy 
sokkal ,toVább tart az ond'olálás.

Én .arra a tapasztalatra jöttem, hogy mindazon 
hölgyeknek, (kik a tartós ondblálást csináltatni akarják, 
egy pár próbabecsavarást kell eszközölnünk, melyet 
mindenesetre |a jhölgygyel külön kell megfizettetni. Ezen 
próbacsavarással megtudjuk azt, hogy a hajnak milyen 
tartóképessége van. Tekintettel, hogy mindén hajnak 
más és más az ereje, ezen próbacsavarásokkal azt is 
megtudjuk, hogy mennyi ideig kell a hajat szárítanunk.

A festett hajaknál ki vagyunk téve annak a ve
szedelemnek, (hogy a tartós ondblálást nem tartja és 
a hajszint ez a művelet megsötétiti. Azért ajánloml 
minden szaktársamnak, hogy ezen próbabecsavaráso
kat ,a haj közepén eszközöljék, mert ha esetleg a haj 
ártalmára yolna, ottan kevésbé látszik.

Én (dolgozom már négy év óta »Neszle« készülékkel 
és ez idő alatt még egyetlen egyszer sem történt baj 
a munkámban.
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Természetesen kell a fodrásznak szívvel dolgozni 
és ejgy olyan hajat, mely a tartós ondóláláshoz nem 
alkalmas, ,elmenni hagyni.

Eljárásom! ,a következő: Úgynevezett Boraxhülse, 
a haj meg lesz kötve, a Vikiire felcsavarva és a borax- 
hülsnibe behúzni és utána a szárítót bekapcsolni és 
a már kipróbált haj erőssége után 10—15 percig szá
radni (hagyni. Utána a hajat minden alkalomkor meg 
kell mosni. Ez volt az első eljárásom. Most rájöttem 
egy könnyebb és jobb eljárásra, a Lanvil becsavará
sokra. A Lanvilal az eljárás ugyanaz, csak a Lanvillel 
megnedvesitett hajrészek a hajviklik közé lesznek' csa
varva és csak azután lesznek a bleichhülsnibe betéve. 
Azután a szárítót 15 percig bekapcsolva tartom.

Ezen eljárásom után ajánlhatom minden szaktár
samnak, Jhogy az utóbbit gyakorolják, mert a borax- 
pakolásom ,után a haj" matt lés erőtelen lett, mig a 
Lanvil-eljárásom után a haj megtartotta szép színét és 
jobb ,erőt kapott.

A , mai kor már megkívánja, hogy mindén női- 
fodrásznak jegyen egy tartós ondolálógépe és az el
járás (Utáni tapasztalatait mindig adják közre és azok, 
kik valami hibát elkövetnek, kérdezzék meg, ki job
ban csinálja, ezáltal elérhetjük azt, hogy rövid idő 
tnulva a sok tapasztalatok egységesítése által kitalál
juk ,a legjobb módot a tartós ondolálás készítésiénél 
és ,ezáltal hölgyeink sem fognak tőle idegenkedni. \

Én mindenkor és minden kérésükre szaktársaimn 
nak .útbaigazítással szakmánk érdekében örömmel 
szolgálok.

Szövetség i hírek.
, Csütörtök, február 5.

A farsangi elfoglaltság szövetségünk működésén is 
látszólagos ^nyomot hagyott, de mint mondám, csak lát
szólagos. ,Mert dacára a nagy elfoglaltságnak szövet
ségünk kebelében igen intenzív munka folyik. Neve
zetesen befejeződött a március 22-én megtartandó záSzló- 
szentelési , ünnepéllyel egybekötött divatrevü előkészí
tése, mi nem kevés szenvedéllyel, de annál több jóaka
rattal folyt le.

Most (már fix dátumhoz és programúihoz1 értünk. 
A ^ászlószentelés napján, azaz március 22-én, délután 
4 órakor lesz megtartva a mesterszövétség által rende
zett dívatrevü; a Royal-szálloda éttermeiben, ahol bemu
tatásra kerülnek modern estélyi frizurák, amihez úgy 
módéit, mint ruhát a hírneves Ambrus-szalon szolgál
tatja. ,Ezt követi este i/29 órakor ugyancsak a Royalban 
a vidéki és külföldi vendégek tiszteletére rendezett 
banket. Hétfőn, 23-án, kirakatverseny külföldi zsűri 
közreműködésével, ,a kirakatversenyen résztvevők mind
annyian elismerő oklevéllel lesznek ellátva. A revün, 
banketten ,és kirakatversenyen résztvehet minden buda
pesti hölgyfodrászmester, akár tagja a mesterszövet
ségnek, akár nem, jelentkezni lehet március 12-ig min-

M .C H A B R I E R

HENNOGALOL
A LEGJOBB HAJFESTÖ SZER

Számtalan kollégától kipróbálva, a legjobb 
és legártalmatlanabb hajfestéknek elismerve.
A haj puha, fényes és selymes a festés után. 

Hibás szinezés kizárva. Felvilágosításért 
bármikor szívesen rendelkezésére 

állok a t. kolléga uraknak.
K a p h a t ó  a k ö v e t k e z ő  s z í n e k b e n :

Dore clair aranyszőke
Blond Dore Arany szőke

Blond Cendre |L ^t'AVIS i  IjMiM Hamvasszőke
Blond Veronese ^  rTljf I lii Veronai szőke

Blond acain i^ p H . Vörösesszőke
Chatain fauve Vör. gesztenye
Chatain clair Injfflim Világ, gesztenye

Chatain natúréi fllraly ?ourl3j| |||í Gesztenye
Chatain fonce nR^CHEVElj) , ! ; ||| Sötét gesztenye

Brun fauve IpÖ | ||||^^^ Vörösesbarna

Egy próba meggyőz mindenkit 
a Hennogalol előnyeiről és megbízhatóságáról. 

Lerakatok még a következő cégeknél:
Weitman Jakab, IV., Régi posta-utca 11.,

Vágó Viktor, VII., Rákóczi-ut 57.,
Grünfeld Miksa, IV., Hajó-utca 3. 

és ügynökömnél, Somogyi Károlynál, kinél egyúttal az 
összes hölgyfodrászati cikkek kaphatók jutányos áron.

ECHTEN FERENC ÉS FIA
a H. Chabrior Hennogalol Poudre egyedüli magyarországi 

vezérképviselete
Budapest, VI., Andrássy-ut 28.
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den .csütörtök este a Mesterszövetség* Erz!sébet-hid kávé
ház .helyiségében.

Csütörtök, február 12.
A farsangi munka mellé kis vidámság is szüksé- 

ges, jigy gondolkozott szövetségünk is, mikor szerény 
keretek .között rendezte a mai napon műsoros társas- 
vacsoráját, mellyel tanujelét adta, hogy vidám és amel
lett .tanulságos ötletekéit: nem kell a szomszédba menniiie.

Az est eredeti terve egy társasvacsora volt, melyet 
finom és szellemes ötlettel Vágó* Fritsch, Reck, Ko
máromi šen., Komáromi jun. és Gaál urak egy va
lóságos .farsangi mulatsággá varázsoltak, mi minden bo
hósága mellett igen szép erkölcsi és anyagi nyereséggel 
végződött. 'EhheZ hozzájárultak kollégáink soraiból ki
került táncművészek, kik hivatásos táncartistákon tultevő 
művészettel járultak az est sikeréhez.

Az est programmja a következőkép folyt le: este 
8 órakor zsúfolásig megtelt a szövetségi helyiség, mely
hez ,a kávéház egyik fele hozzá lett véve. Az egész 
egy eleven méhkashoz hasonlított, mikor Rippl elnök 
bejelenti, hogy sürgönyt kapott, miszerint a mai est
nek váratlan érdekes vendégei lesznek, és pedig: Mr. 
Vil-schon Chikágóból, Ko-cin-tsunk Pekingiből, Pán 
Rosztoptschinski Odesszából, Mr. Lé Beuf Párisból* 
Mr. Buldogg Fries Londonból. Alig fejezi be bejelen
tését, máris nyílik az ajtó és egy kofferektől görnyedő 
hordár kíséretében megjelennek, TÖthfalusy kolléga 
által vezetve, az öt illusztris idegen, akik nemcsak tipi
kus külsejükkel, hanem eredeti nemzetiségüket eláruló 
ruházatukkal percekig tartó meglepetést keltettek, minek 
múltával az egybegyült közönség lelkes ovációja között 
vonultak be a számukra fenntartott különszobába, ahol 
a hosszú ut porát tisztították le magukról és csoma
golták ki kofferjeikből művészi alkotásaikat. Ezután 
szövetségünk (öt lelkes hölgytagja mint modellek siettek 
segítségére az öt illusztris vendégnek, kik rövid néhány 
perc alatt szebbnél-szebb fantasie-frizurákat varászol- 
tak a szivárvány összes színárnyalatában az egyik ámu
latból a másikba eső jelenlevőknek.

Különös érdekessége, lehet mondani merész újítása 
volt a [bemutatott frizuráknak ázl, hogy míg eddig a fej- 
dísz ,volt a hajon, most ellenkezőleg a haj volt a fej- 
öiszen oly ízlésesen kombinálva, hogy bátran állíthat
juk, hogy ez a jövő frizurája, ahol a fodrász dekoratív 
művész lesz. Az a lelkes ünneplés, amely a gyönyörű 
modelleknek és művészeknek jutott, meg sem kísérlem 
leírni, mert ehhez igazán nem találok szavakat. A lel
kesedés csillapultával Rippl elnök megköszöni az illusz
tris vendégek fáradságát, méltatja a fodrászmüvészet 
határt nem ismerő voltát, mit Tóthfalussy kolléga tol
mácsolt angolul nagy sikerrel; igaz, hogy aki angolul 
nem tudott, az nem értette s aki tudott, az még kevésbé 
értette, de azért jó  volt.

Most, amikor a lelkesedés a tetőpontjára hágott, 
pattant ki az est tulajdönképeni meglepetése, midőn 
az ejddig külföldieknek vélt urak levetették1 incognitói- 
jukat és kisült, hogy az öt idegen nem más, mint a közsze
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Seregi u r Fox trott-ja, Biller L.-né úrnő és Hufnagel 
ur Hufi Huffá-ja, Flesch J.-né és Band'ler ur Simi 
!Blau-ja, Bandler F.-né úrnő és BÜler ur Fox double-ja 
és végiül Flesch lei »asszony és Kraszni ur Tangó pil
langója. ;

Az igazián művészi táneprodlükciót a jelenlévők hálá
san ünnepelték és a jury által a táncosok! értékes dijakkal 
lettek kitüntetve, akik a nyert dijaikat igazi gavallériá
val hódolatuk jeléül partnernőik piskóta lábacskái elé 
helyezték.

Még néhány pohár ürítése után a legkellemesebb 
hangulatban az est befejezést nyert.

R i p o r t e r .

| HÍREK |------- :
Halálozás. Mint lapunk zártakor értesülünk, Verdes 

Árpád, úri- és női- tnagy. kir. udvari fodrász, az arany 
érdemkereszt tulajdonosa, február hó 28-án, életének 58. 
évében, hosszas szenvedés után elhunyt. A halót földi 
maradványait f. hó 2-án, d. u. 4 órakor, az uj Köztemető 
halottas házából, nagyszámú úri- és női-fodrászok rész
vételével kisérték örök útjára. Mély gyászba sújtott hozzá
tartozóinak ez utón is fejezzük ki részvétünket.

Tájékoztatásul. Egyes szaktársaink, még úgy lát
szik, nincsenek avval tisztában, hogy iparunk a képe
sített iparok közé tartozik. így senkinek a beszegőd'te- 
tett tanulón kívül mást tanítani nem szabad. Sem fod
rásznőket, sem másokat.

Uraim! Védjük meg iparunkat, segítsenek önök is 
és ha valakit hallanak, hogy tanítással foglalkozik, ok
vetlen jelentsék be az ipartestületnél.

Ezen tájékoztatás megerősitésére közöljük még a 
budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által hozzánk in
tézett, a magy. kir. kereskedelem ügyi miniszter ez ügy
ben 70121. sz. alatti rendeletét, melyet minden szak
társ fiigyeimébe ajánlom.

Szakiskolai hírek. Az első szakiskolának továbbképző 
hallgatói hálájuk jeléül tanáraikkal egyetemben művészi 
Csoportképet csináltattak, melyet díszesen berámázVa, ün- 
nepies formák között ajánlották fel ipartestületünk veze
tőségének.

Vágó Viktor ipartestületi elnök válaszolt az ifjú 
kiküldötteknek és a felajánlott képet az ipartestület 
nevében elfogadta. De kéri az ifjúságot, hogy ők is 
őrizzék meg azon jóakaratot, amelyet az ipartestület ve
zetői és a tanári kar velük szemben tanúsított, egyben 
vegyék tudomásul hogy a nőifodrász ipartesrtület ve
zetői mindenkor csak a sZakma és annak űzői érdekében 
dolgozik és ha valamikor önöket is meghívják ezen 
munkához, ne vonakodjanak annnak elfogadásától.

Az ifjúság ígéretet tett, hogy mindénkor mun
kás tagjai igyekeznek lenni szakmánknak.

A kép ünnepélyes átvétele után ki lett függesztve 
az ipartestület helyiségében, melynek megtekintésére 
felhívjuk szaktársaink figyelmét.

H I V A T A L O S  R É S Z .
Elnök fogad: hétfőn és pénteken este 8 —9 óráig.
Jegyzői iroda: hétfőn, szerdán é$ pénteken este 

1/28—1/29 óráig.
Pénztári órák: hétfőn, szerdán és pénteken est« 

1/28—1/29 óráig.
Elhelyezés szakmunkások és manikürnők részére: 

hétfőn, szerdán és pénteken este 1/28—8 óráig.
A nőifodrászipartestület heyisége: VII., Nyár-utca 

6, földszint.
Telefon: József 126—30.
Ipartestület jegyzője: Hódy Imre.
Ipartestületi ügyész: Dr. Zajka Béla Budapest, Rökk 

Szilárd-utca 24.
A testület iparhatósági biztosa: H o r v á t h  V i d o r .

Szabaditás március 27-én.

M e g h í v ó .

A Budapesti Nőifodrász Ipartestületmek 1925. évi 
március hó 16-án, este 8 órakor, VII., Nyár-u. Ö., I. 
emelet 1. ’sz. alatt tartandó I. évi rendes közgyűlésére.

Napirend: Elnöki megnyitó. Jegyzőkönyv hitelesi- 
tése. Pénztári jelentés és az 1924. évi felmentvény meg
adása. 1925. évi költségvetés előterjesztése. Indítványok.

Az alapszabályok 119. §-a szerint, ha a tagok
határozatképes számban meg nem jelennek, az újonnan 
összehívandó közgyűlés a jelenlévők számára való te- 
kintet nélkül hoz határozatot.

INapirendre nem tűzött indítványok csak az esetben 
vétetnek a közgyűlésen tanácskozás alá, ha 10 tag 
aláírásával legalább 3 nappal a közgyűlés napja előtt 
az elöljáróságnál beadatnak.

Az e lm öi k! síéi 'g.1 ;

T A N O N C S Z A B A D I T Á S  

március 27 este 8 órakor, az Ipartestület helyi
ségében. A szabadulok modellt 'és szerszámot hoz
zanak magukkal a fésüléshez és hajmunkához; a 
jnunkaadók pedig a felszabadítást legalább 8 nappal 
előbb jelentsék be az elnökségnek.

Tekintetes
Nőifodrász Ipartestület 'Elnökségének

Heíjrfbenj.;

Tekintetes Elnökség!
A kereskedelemügyi miniszter még 1920-ban 70121. 

sz. alatt rendeletileg kimondotta, hogy miniszteri enge
dély nélkül magánipariskolát létesíteni és fenntartani, 
valamint ipari magántanfolyamokat tartani nem szabad.

Ennek dacára különböző iparágakban, magánvállal
kozásképpen mégis tartanak fenn engedély nélkül tan
folyamokat, amelyek többnyire hangzatos Ígéretekkel 
meg nem engedett módon toborozzák a hallgatóságot. 
E visszaélések arra bírták a kereskedelemügyi minisz
ter urat, hogy megbizzla kamaránkat az engedély hél-
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kül működő ilyen ipari magánia-n folyamok felkutatásával 
és ellenőrzésével.

A miniszter ur intenciójának megfelelően e mun
kát a T. Elnökséggel karöltve kívánjuk elvégezni, (mi
ért is van szerencsénk felkérni, hogy alkalmas módon 
(esetleg a szaklapja 'utján, vagy körlevélben) szívesked
jék tagjai körében nyomozást eszközölni és - megálla
pítani a következőket:

'1. [Miljyen (néven és hol működnek a »szakmában 
magánipariskolák, vagy magán'.anfolyamok? (Pontos cim 
feltüntetendő.)

2. Ki szervezte meg és tartja1 fenn azokat a tan
folyamokat, illetve iskolákat?

3. Mit és kik tanítanak azokban?
4. Rendszerint hogyan szerzik azok a tanítvá

nyokat?
5. |Mennyi a fizetendő tandíj?
6. Lehetőség szerint maguktól a tanítványoktól szír 

veskedjék kinyomozni, hogy micsoda ígéreteket szok
tak tenni az ipari képesítés tekintetében? (Hatósági 
vizsga, munkakönyv, stb.)

7. Az illető iskola vagy tanfolyam milyen nyom
tatványokat bocsát ki propaganda célra és milyen bi
zonyítványokat ad a távozó növendékeknek? (Kérjük, 
szíveskedjék lehetőleg becsatolni egy-egy példányt.)

8. Tartanak-e valami vizsgát és ha igen, kik vannak 
azon jelen?

9. A szakmai jpartestület vagy szabad érdekképvi
selet valami formában elismerte-e és ellenőrzi-e eze
ket a tanfolyamokat és iskolákat?

10. Kérték-e azok 1920 óta a minisztertől elisme- 
tetésüket.

11. Tanitanak-e azokban gyakorlati munkát ja? Ha 
igen, a 18 léven aluli növendékek törvényes tanotnic- 
szerződéssel vannak-e ott? Ha nem, mi ennek az okai?

12. Az oktatóknak az illető számára van-e kpar- 
ilgazolványa?

Fölkérjük, hogy a Szükséges nyomozást lehető sür
gősen megejteni és a beszerzett adatokat velünk közölni 
szíveskedjék, miért már előre is őszinte köszönetünket 
fejezzük ki.

Budapest, 1925. január 30.

A 'Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara:

S z  ávay,  B e 1 l a - 1yl ,
, főtitkár. elnök.

Javaslatunk az 1925. évi adókivetésekre:
A Budapesti Nőifodrász Ipartestület vezetősége az 

edófelügyelő-helyettes ur átirata folytán négy tagból 
álló bizottságot jelölt ki, amely bizottság a folyó év 
februlár hó '23-án az 1925. évi adókivetésre vonatko
zólag szóbelileg oly értelemben tárgyalt Nagyságoddal, 
hogy az Ipartestületünk készitsen egy progresszív adór 
kulcsot s azt terjessze az adófelügyelőség elé.

Az említett adókulcsot összeállítva, vagyunk bátrak 
tisztelettel az alábbiakban javasolni:

Segédszemélyzet: Manikürösnő Után személyenként 
5 aranykorona, inas után személyenként 3 aranyko
rona vetendő ki.

Az I. Csoportba tartoznak a segéd nélkül es az 
egy vagy két isegéddel dolgozó mesterek.

A II. Csoportba tartoznak a 3-tól 5 segédig dol
gozó mesterek.
' íÉs végül a :III. csoportba tartoznak a 6-tól ,8 
segédig dolgozó mesterek.

Amidőn ezen progresszív adókulcsnak az elfogadását 
javasoljuk, leszegezni kívánjuk, hogy a nőifodrászat 
kizárólag szezonüzlet és a munkások létszámát nagyon 
is lényegesen le kell az iparosoknak a nyár folyamán 
redukálni, ami természetesen a kereseti lehetőséget is 
nagyban csökkenti.

Az Ipartestületünktől kiküldött bizottsági t^gok nevei 
és azok lakcímei a következők:

Vágó Viktor, VIII*, Rákóczi-ut 57.
Schádek Antal, IV., Váci-utca 12.
»Editen! \F(erenc, VI., Andrássy-ut 28.
Jonutz József, IV., Irányi-utca 25.
Reméljük, hogy Nagyságod a felsorolt indokain

kat figyelembe fogja venni s az általunk javasolt adó
kulcsot változatlanul el fogja fogadni.

Budapest, 1925. február hó 24-én.

GRÜNFELD MIKSA
két évi semlegességből kilépett és újra tart fod
rászai cikkeket, és pedig jelenleg tart raktáron: 

H a jk rep p  fehér is M ontierszalag
T llll vegetá ló  M ontierszeg
H en n a -fe sték  Echten-féle 
M erk  p e rch id ro l  
Botváx  ondolá ló  vas  
P rím a  vágott haj D róthaj tü 8tb.

nagyon jutányos árban, vidékre pontos elintézés
G rü n fe ld  M iksa  

fod rásza t! e lk k  k e re sk ed ő
Budapest, IV., Hajó-utca 3.
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Szoba-illatok.
674. Tátrafüredi fenyőillat,50 gr. tct. 120000 
676. „ „ 100 gr. „ 180000

Körömápoló szerek.
Danuba körömlakk, csinos kü

lön dobozban, 10 gr. ... ... tct. 96000 
Körömlakk V4 és V2 kg. iiv.-ben kg. 300000

Gyermekápolási cikkek.
Podos Baby-krém, csinos fém

dobozban, 30 gr.................. — tct. 60000
Dankovszky gyermekhintőpor... „ 36000

Láb- és kézizzadás elleni szer.
669. Pedetin, csinos kartonban let. 60000

Borotváló szappanok és krémek.
Schützer Albus borotvaszappan kg. 35000 
Draskóczy borotvaszappan ... „ 30000 
Amerikai borotvaszappan..........  „ 84000

Rudborotvaszappan
Pollárt rudszappan tok nélkül tct. 96000 

„ , fatokkal „ 120C00

Borotvák.
1135. Valódi angol 7 csillagos 

Jonson 3/8-os és 4'8-os 
homorú v. francia élben drb 100000 

1134. Angol Phön borotva, fél-
homoru, Vs-os és Vs-os „ 120000 

Lord Pollárdt 27-28-as . .. . . .  „ 750U0
Emde kiváló jó borotva, fél- 

homoru, 3/g-os és 4/8-os — » 60000
Lord Extra, 27-es ...................... „ 80000

Fodrász-ollók.
1025. Glauberg-olló 18 cm. ... drb 75000
1026. Ugyanaz 19 „ . . .  „ 80000
1016. Meteor (á la Non plus

ultra) olló 18 cm............  „ 85000
1018. Ugyanaz 19 „ ............  „ 88000
1019. Ugyanaz 20 „ ............ „ 90000
1026. Angol olló gömbölyű nyél. 75—85000

Manikür-olló.
1056. Hajlított bőrolló 3, 3V2, 4

collos, legfin. acélból— drb 20000 
Egyenes körömvágó olló, he

gyes végű, legújabb...................  „ 30000
Körömráspoly ................ db. 16000 — 32000
Körömcsipesz ...............................  db. 80000
Szőrcsipesz _r.................... db. 20000—35000
Manikűr-szerszámok és reszelők 

minden kivitelben.
Hajvágógépek.

418. Ered. juwel-gép 3—7 vág. drb200000 
Juvel és Koh-i-noor rendszerű

hajvágógépek..........drb 120000—150000
Eredeti Mars hajvágógép.......... drb 161000

Szakállvágógépek.
Kohinoor 1U vágással . . .  „ 180000 
Norma „ .. .  „ 150000
Protos ‘lio legrövidebb 
vágású szakállgép ............  „ 200000

Hajvágógép-lapok.
Minden géphez felsölap ............  ,  40000

„ „ alsólap ............. w 60000

Szakállgép-alkatrészek.
Er. Kohinoor hajrugó ang.acélb. „ 5000
„ „ szakállrugó „ » „ 4500

Valódi Juwel és egyéb belső
rugó rendszerű géprugó .. .  „ 7000

Fenőkövek.
Valódi belga olajkö,5X 10 nagys. db. 75000 

„ „ „ fatokban vizes ,  40000
Fenőszijak és hevederek.

Dupla Monopol fenő, bagaria
bőrből és aszbeszthevederrel db. 120000 

Szimpla fenőszij, bagaria, 50 cm. w 50000
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