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„A S P A S I A“ illatszeripar legújabb szenzációt keltő 
készítménye a GLYKON1N, bőrpuhító és ápoló olajjal 
koncentrált kölni vize, amelynek hivatása a száraz arc, 
kéz és lábak rendbe hozása. Különösen értékes szer 
a borotválkozás után, használata teljesen megakadá
lyozza a bőrnek égését és felpattogzását. Orgona és 

akácillatokban kapható.
50 gr. ioo gr. 250 gr. 500 gr. íooo gr-os üvegekben. 
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O  f  f  D  D  I  1 7  A  FODRÁSZATl CIKK NAGYKERESKEDŐ
O  1  L  D  C  I V  L  E r f  U  BUDAPEST, VI., KIRÁLY U. 14. I  EM.

Cégem egyike a legnagyobbaknak, ahol

megkaphatja.„PAB0R“ hajfestékem és hajkereskedésem Középeurópára
kiterjed.

Szolid áraimról mindenki meggyőződhet ha összeköttetésbe lép velem. — Hitelképes egyéneknek 
a legmesszebbmenő konditiót nyújtom. — Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászati 
fölszerelésekkel, u. m. tartósondoláló-gépek, hajmosó-lavorok, hajszárító-burák, asztali felszere
lések, Hercules és Marcel ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, hajmunka szerszámok, 

hajnetzek, hajlékotok, illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb választékban kaphatók. 
Személyes vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

Keressen fel minél előbb. — Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 >  engedmény.



Vezetnek

KEM ÉNY JÓ ZSE F fodrászaii kellékeket gyártó specialistájának
készítményei Baja,

1. A legújabb tarlós ondoláló gépe, a technikai vívmány csodája földvezetékkel van 
' ellátva, azért, ha törés állna be, a fodrász épúgy, mint a vendég m entes az áramütéstől.

2 . A fejbőrre külön csőveken h ideg levegőt fúj, akkor, amikor fűtik a hajat és ezáltal 
nem süti a fejbőrt.

3. Lehet használni 110, 150 és 2 2 0  w oltos áramokra egyszerű kapcsolás folytán.
4. Az alátétéi erős gum iból állanak és olyan egyszerű a csavarása, hogy egy óra alatt 

‘l m eglehet tanulni a haj fölcsavarását.
5. A fűtő papírja és a hozzávaló vizei olyan olcsók, hogy egy fej m egpreparálásához 

| való összes anyag ára 2 5 — 3 0  fillér.
6. A forgalom ban lévő kom oly gyármányú gépeknél jóval olcsóbbak. 

v 7. Tartós ondoláló vizei: Permaform y Extraform és Darling elsőrendűek.
8. Curling vízondoláláshoz való Fixateurja nélkülözhetetlen  

’ I
Budapesten lerakat: S z e g e d e n :

Szász (Spitzer) Dezső Dudás Sándor
VIII., Bérkocsis-ucca 18. T isza Lajos-körút 19.

A nemzetközi versenyfésülésen
4 ’

méltán keltett feltűnést 1936 január 5 -én  R Ó Z SA  Z O L T Á N  úrnak a Vienna magyarországi 
vezérképviselőjének árúbemutatója, annál is inkább, mert ez alkalom m al igen gálánsán sze 
repelt az ajándékosztogatásával. A bál hangulatának em elésére R ó z s a f ix  és V ie n n a  tartós- 
ondoláló reklám -göm böket osztott szét a m egjelent hölgyek között. Állandó tumultuózus 
jelenetek voltak asztalánál, valóságos ostrom alatt állott a kiállítás egész  tarlama alatt. 
Szinte fáradságba került az ott kiállított cikkek m egtekintése, de a fáradságot m egérte, mert 

Rózsa úr kiváló hozzáértéssel m agyarázta el ez alkalommal az

új Vienna tartós ondoláló vizek
kim agasló előnyeit.

Ezen új Vienna víz fiolákban, egyszeri használatra szükséges m ennyiségben kerül forgalom ba, 
mindenki számára olcsó, hozzáférhető áron. A haj m inőségének m egfelelően négyféle erős
ségben kapható.. Kim agasló előnye ezen víznek, hogy a kiszárítás veszélye nélkül kezelhető 
vele m indenféle haj szavatosság mellett, annál is inkább, mert a fűtési időt ezen víz hasz
nálata megrövidíti. Bármely rendszerű géphez-, vagy villanynélküli eljáráshoz alkalmazható. 
Nem  hallgathatjuk el Rózsa úr egy m ásik cikkénél, a nélkülözhetetlen Rózsafix vízhullám - 
rögzítőnek felem lítését, mely a legolcsóbb  az összes forgalom ban levő vízhullám  rögzftöknél.

Pom pásan illatosítva 1 literes csom agolásban kapható.
Új csom agolásban láttuk a Vienna Vitai olajat is, mely végre egy olyan cikk m elynek ár-

leszállításáról számolhatunk be !
Vio, v*, v* és  1 kg-os üvegekben kapható.

A Vienna Vitai olaj nélkülözhetetlen olajpakoláshoz és tartós ondoláláshoz.
. _____________________________________________ ;_________  _____________________________________
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VIDÉK! ÚRI- ÉS HÖLGY

FODRÁSZOK SZAKLAPJA
VIDÉKI ÚRI ÉS HÖLGYFODRÁSZOK SZAKKÖZLÖNYE 

FELELŐS SZERKESZTŐ ÉS KIADÓTULAJDONOS
D U D Á S  S Á N D O R  S Z E G E D

A SZEGEDI FODRAsZTESTOLET HIVATALOS LAPJA

ELŐFIZETÉSI DÍJ :
Egész é v r e .................... 360
F é l é v r e .........................2 —
Egyes szám ára 40 fillér. 

Külföldre 50°/o felár.

Megjelenik minden hó 15-én. 

Szeged, Tisza Lajos körút 19. 

Telefon: 22—11.

V. évf. 1936. január 15.

FeUegyzések a fodrászipari továbbképző szaktanfolya
mokat megvalósító miniszteri rendelet margójára

Eljutottunk végre 12 évi kitartó küzdelem árán a 
hivatalosan engedélyezett szaktanfolyam megrendezé
séhez.

A fodrászipar ma kettős feladatot szolgál. Az első 
közegészségügyi szempontból az emberiség tisztálkodá
sával kapcsolatos, másodsorban pedig a kultúrával ha
ladó divatokat kreálja. Az emberiség ízlése ugyanis 
mindig változó volt. Ha végig tekintünk a fodrászipar 
fejlődésén, hol rövidebb, hol hosszabb korszakokkal 
találkozunk, amelyek mindig más és más szokásokat, 
divatokat hoztak magukkal. így lesz ez a jövőben is, 
éppen ezért ha a fodrásziparos a kultúrával párhuzamo
san haladva hivatása magaslatára óhajt emelkedni, foly
ton tanulnia és minden megtanultra a fiatalabb gene
rációt tanítania kell.

Ezen tényt álértve és szükséges voltát felismerve 
harcolt 12 éven át a lehetőség eléréséért a szegedi fod
rászokból alakúit törekvő csoport is, kitéve magát a 
maradiak erős támadásának. A csoport eltűrte a gáncsos- 
ikodást s most sok szenvedéséért, küzdéséért 100 °/°-ig 
elégtételt kapott. Ugyanis maga a kereskedelemügyi mi
niszter úr őnagyméltósága is belátta a továbbképzés 
szükséges voltát s kegyes elhatározásával, nemkülönben 
tekintélyes anyagi hozzájárulással megrendeztette a fod
rásziparosok részére is a szaktanfolyamot. Sajnos ennek 
már a múlt évtized kezdetén kellett volna megtörténnie, 
amikor is, lehet mondani a női fodrászipar részére egy 
új korszak kezdődött, amely teljesen új munkatudást 
követelt a fodrászoktól. De csak egyes, az ország terü
letén itt is, ott is felbukkanó mesterek igyekeztek ipari 
szeretetből ezen új munkatudást elsajátítani és tovább 
tanítani azon reményben, hogy ezt majd a saját ré
szükre gyümölcsöztethetik, mint képesítéshez kötött ipari 
tudást.

Azonban 1929. évben, az akkori kereskedelmi 
miniszter egyik kevésbé szerencsés rendelete a női 
fodrászipart az úri fodrásziparral rokon iparrá nyil
vánította és megengedte annak űzését képesítés nélkül 
minden borbély és fodrász igazolvánnyal rendelkező 
iparos részére. E sérelem dacára az ipar fejlesztésére 
törekvő apostolok önzetlenül, nagy anyagi áldozatok árán 
tovább dolgoztak és sikerült is az ipart arra a művé
szies nívóra emelni, amely a mai világ viszonylatban 
versenyképes produktumokkal rendelkezik.

Ezen ipari fejlesztés az 1924-től—1936-ig terjedő 
időt tölti be, most az ezen időre terjedő és tekintélyes, 
számottevő kész ipart akarják hivatalosan átadni  ̂álta
lános tanulásra az összes fodrász iparosoknak. Éppen 
ezért felkérjük az itt-ott ezért küzdő apostolok nevében

az összes fodrász iparosokat, álljanak szívvel-lélekkel a 
cél szolgálatába és valóban tanulják is meg s elsajá
títva tanítsák is az ifjabb generációt annak a reményé
ben, hogy majd a szaktudás meghozza a filléres üzletek 
megszűnését, az ipart űzőknek pedig a rég óhajtott bol
dogulást.

Mi haladó emberek hisszük, hogy a kereskedelem
ügyi miniszter úr Öméltósága ezen anyagi támogatása, 
ha későn is érkezett, akkor is értékes támogatás a to
vább tanulók és magukat tovább képezök számára. De 
ha a kereskedelemügyi miniszter úr őnagyméltósága azt 
is óhajtja, hogy ezen befektetett anyagi támogatása meg
hozhassa a látható gyümölcsét is, ajánljuk a miniszteri 
rendeletet, kösse képesítéshez az ipar űzését, mert ez
által csak növeli azok táborát, akik az állam adóala
nyait alkotják.

Bár országunknak a szociális szempontok figye
lembe vétele mellett adófizető iparosokra szüksége van, 
ennek érdekében léptesse még szigorúan életbe az 1922. 
törvénycikk pontjait, amely kimondja, hogy azon mes
terek tarthatnak csak tanulót, kiknek nyílt üzletük van, 
s a kiképzéshez szükséges szerszámokkal rendelkeznek.

Az 1936. január 20-án megtartott 
szakosztályi ülés lefolyásának 

ismertetése
Palkovits Károly elnök az ülést megnyitja és üd

vözli a megjelenteket, azután felkéri a jegyzőt, hogy 
olvassa fel az előző ülésen felvett jegyzőkönyvet. Ennek 
megtörténte után elnöki jelentésében felolvassa az ipar
kamara által készített felterjesztésünket, amely a vándor 
tanfolyam anyagának megnevezését, valamint az előadá
sok, nemkülönben a tanidő sorrendi beosztását foglalja 
magában.

Azután foglalkozott az ülés Dudás Sándor kartárs 
azon ajánlatával, ismerje el a szakosztály a szaklapot 
hivatalos lapjának, amit egyhangúlag el is fogadtak.

Palkovits Károly elnök az ipari szék működését 
teszi kifogás tárgyává, hogy nem úgy teljesíti hivatását, 
mint ahogy azt a mai helyzet megkívánná. Ez ügyben 
az ülés utasította az elnökséget, hogy személyesen jár
jon el a szék elnökénél.

Majd az ülés az 1936. évi adókivető bizottsághoz 
szakkértökként Rumbach Jakab, Lenhardt József, Széler 
Simon, póttagként Steiner Jakab és ifj. Gottscháll Jánost
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kartársakat küldi ki.
Foglalkozott az ülés az ipari vásár rendezésével 

is, s az az általános kívánság alakult ki, hogy az önberet- 
váló készülék terjesztőinek helyet ne adjanak az ipari 
vásár területén.

Lenhardt József kartárs az ipartestületi elöl
járósági tagok megválasztási rendszerét teszi szóvá, 
amelyet helytelenít és elavultnak minősít. (Ezen tárgy

ról különben a jövő számunkban Lenhardt kartárs 
egy cikkben fog részletesebben foglalkozni.)

Keller Miklós kérdést intéz az elnökséghez, hogy 
a laktanyákra is érvényes a hétfő délelötii záróra ? mert 
az ottani borbély akkor is dolgozik. Ez ügyben panaszt 
emel szakosztályunk az állomás parancsnokságnál. A 
kontár díj felől is érdeklődve az elnök részéről az a 
válasz hangzik el, hogy kontár díjat fizetni nem kell.

A helyes hajápolás jelentősége a fodrásziparban
(Folytatás.)

A múlt számunkban a helytelen hajvágást és haj
ápolást tettük kritika tárgyává, az alábbi sorokkal a he
lyes és érdekeink megkívánása szerint a jó Ízlésű munka 
kivitelére kívánunk rámutatni.

A helyes munka az, amely elsősorban fodrász
ipari érdek, másodszor pedig, amely azt a célt szol
gaija, amelyet az emberiség szebbetétele és kultúrája 
érdekében tennünk kell.

A fodrászipari érdeket szolgáló helyes munkatel
jesítmény az, amellyel gyarapítani tudjuk anyagi javain
kat. Ezt úgy tudjuk először sikeresen keresztül vinni, 
ha a fodrasziparos saját maga és alkalmazottai jó pél
dával járnak elő s a divatot tantoríthatatlan bizalom
mal és szeretettel saját magukon eszközük és viselik.

Másodszor pedig, ha a fodrász iparosok céltuda
tosan és alapos felkészültséggel értékesítik kifelé a tu
dásukat. Meggyőzni és megszerettetni azokkal az újdi
vatot, akiken azt népszerűvé tenni óhajtjuk.

Tehát a mai fodrásziparosoknak, akik szeretik mes
terségüket s ipari munkájukból élni akarnak, tanácsain
kat ieitéllen magukévá keil tenni és universulis jodrász 
mesterekké kell magukat kiképeztetni. Ezen feladat tel
jesítésére vállalkozott a vidéki fodrászoknak szaklapja. 
Ezen szaksajtón keresztül kívánjuk előbb felébreszteni 
öntudatra a todrász iparosokat s azután felhívni a kor
mányzat figyelmét arra, hogy a fodrász ipar egy olyan 
ipar, amely egészségügyileg, valamint az emberiség 
szebbé tétele érdekében tejti ki működését, éppen ezért 
megérdemli azt, hogy ha kell szaktudását állami támo
gatással is, fejlesszek.

De mit is jelent az „universális" szó, illetve
mit is kell tudni az universális fodrász 

iparosnak.
ismernie keil a tisztaságot, az emberi test egészségét 
védeni és az embert még szebbé tenni, jó Ízlés szerint 
tudnia kell hajat vágni, borotválni, masszírozni, fejet 
mosni, hajat beresteni, hajat preparálni, hogy természe
tes bodorsága legyen, körmöket ápolni, manikűrözni, 
pedikürözni, szórteleníleni, bőrt fehéríteni, stb.

Meg kell azonkívül tanulni becsületesnek intel
ligenciával párosulva előzékenynek lenni, a tekintélye
ket megbecsülni és tisztelni, szóval mindent és mind
azt is, amelyeket — ha más iparosoknak nem is, — de 
az universális fodrász iparosnak feltétlen tudni kell.

Az universális fodrász lehetőleg elkerüli, úgy em
bertársán, nnnt saját magán is, a hajnak géppel való 
lecsonkhását.

Az universális fodrász felébreszti embertársaiban 
a jó ízlést és a természet ajándékát, a fejnek koronáját 
a modern követelmények szerint ápolja és készíti el.

Az universális fodrász hallgat a szakirodalomra 
és figyelemmel kíséri a szaklapokat, képeslapokat és 
abból látja és követi a nevezetes, hires urak es hölgyek 
képeit. Követi elsősorban a divatot irányító filmszíné
szeket, a híres sztárokat, kik öltözködésükkel, hullámo

zott hajviseletükkel és újdonságba hajló bajuszokkal je
lennek meg és fényképezteuk le magukat. Megfigyeli 
azt is, hogy embertársa mennyivel szeob és ízlésesebb 
akkor, ha rendezett és a modern követelmények szerint 
van a haja hullámosán fésülve, hajfazonja es bajusza 
rendezve.

Az universális fodrász megveszi és kitanulmá
nyozza a szaklapokat, nemkülönben a Tóth Áipud ipt. 
isk. igazgató, Kuba Sándor tanonciskolái szakoktató es 
Ravasz Illés polg. isk. tanar által kiadott „Technológia“
I. és 11. részben megjelent kiadásait. Harcol az orszá
gos fodrász szövetség éietképessegeért, a vándor szak- 
tanfolyamok létesítesééit és az általános todi ászipar 
érdekekéit.

Ha a fentieket megértettük és magunkévá teltük s 
egységes lett a tevékenyKedésünk, akkor a szaklap szer
kesztősége által felvéteti eszmek valóra válnak.

A fennek előre bocsajiáoa után rátérek a tulajdon
képpeni tárgyra, a haj helyes vágására és fésülésére. A 
mouern úri frizuránál a hajnak a fejtetőn teliében 10— 
20 cenliméter hosszúnak kell lenni. A hajnyíró gépét 
csak a nyakhaj kivagasara szabad használni. A fül 
körül a fej és haj formájának figyelembe vétele mellett 
szabad a hajat ollóval a kívánt fazonra levágni, oiyan 
formán, hogy a bőrnek kivilágítani a hajon keresztül 
nem szabad.

Úri frizura készítésénél leghelyesebb, ha a fod
rász figyelmet fordít az országos pályázatunkon dijat 
nyert és a jelen számunkkal egy időben megjelent 14 
fajta frizurára, amelyek útmutatást nyújtanak Jobb irány
vonalaiban a helyes úri frizura elkészítésére s melyeket 
a fodrász ambícióval tökéletesíthet. Ezen frizura kepie- 
jeket az előfizetők a laphoz mellékelve dijtaianúl mel
lékletként kapjak, azonban a nem előfizető kartárs is 
hozzájuthat öü fillér előzetes beküldése melleit, amit 
akár készpénz, akar bélyegekben eszközölhet. De mint 
jövedelem fokozó reklám is csak a fodrász érdeket szol
gaija, hiszen mint úri frizurákat propagáló tabla, a fod
rász üzletekben kifüggesztve felkeltik az érdeklődést a 
modern frizura keszíieséie, mely körülmény csak fo
kozhatja az illető fodrász jövedelmét s ezáltal jobb 
helyzetbe való jutását. Ha sűrű a haj, akkor feltétlen a 
fejtetőn lévő haj területét füriönkint lógva ritkíiani, he
gyesíteni (effilalm) kell olyanformán, hogy a haj a fej 
gömbölyüsegével párhuzamosán ráboruljon. A fazon vá
gásokat^ nem szabad a fül körül kivágni (borotválni.)

(Cikkünket a jövő számunkban folytatjuk. Ismer
tetni fogjuk a haj helyes és egyszerű eljárással való 
mosását. A fejből ön lévő korpán eltüntetését s hogy 
mikor kell vendégeinket figyelmeztetni arra, hogy fel
tétlenül mutassák meg orvosnak a fejbőrüket. Továbbá 
hogyan kell a hajat újabb eljárás szerint tartósan on- 
dolalni és helyesen vizondolálui. A fodrásznak azon
kívül még ügyes kozmetikusnak és illatszerkereskedőnek 
kell lenni stb . . . )
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A szegedi események országos megmozdulást vonnak 
maguk után a fodrásziparban
Megkezdődtek a szegedi továbbképző tanfolyamok

A szegedi fodrász szakosztály Palkovits Károly el
nök vezetésével, a szegedi kereskedelmi és iparkamarán 
keresztül a fodrász ipari tanfolvamot megszervezte és a 
Kereskedelemügyi miniszter Úr Őnagyméltóságától az en
gedélyt, valamint tekintélyes anyagi támogatást nyert 
arra, hogy megnyithatta 1936. február hó 3-án az öt 
hétig tartó mester továbbképző tanfolyamot.

A szegedi fodrászíparosoknak sok-sok fáradságos 
munka után régi vágyuk teljesült, akkor, amikor elér
keztek ahhoz, hogv hivatalos engedély alapján tarthat
ják meg a továbbképző tanfolyamot. A múlt év máso
dik felében Palkovits Károly, apilisságáról ismert szak
osztályi elnök vezetésével állandóan napirenden tartva 
és kérelmek halmazaiéval, valamint a szegedi kereske
delmi és iparkamara segítségével a Kereskedelemügyi 
miniszter Úr Őnagyméltóságától az engedélyt és tekinté
lyes anyagi hozzájárulást kapott arra. hogy az első ván
dor tanfolyam Szegeden 1936, február hó 3-án este 8 
órakor ünnepélyes keretek között a szegedi városi ipa
rostanonciskola fizikai termében megnyílhatott, amely 
március hó 8-áig tart. A tanfolyamot dr. Landensberg 
Jenő kereskedelmi és iparkamarai ügyvezető titkár úr 
szép beszéd kíséretében nyitotta meg és adta át a tan
folyam felelős vezetőinek s felkérte dr Rejtő Kálmán 
egyetemi magántanár, orvos urat az első előadás meg
tartására. Nevezett előadó szép, mindenki előtt megért
hető előadásában ismertette a borbélyok régi és mos
tani hivatását azután az egyetemen előfordult bőr és 
egyéb betegségekről felvett film vetítésével ismertette an
nak keletkezését, terjedését, gyógyíthatóságát stb. Ismer
tette, azt hogy hogyan kell vigyázni arra, hogy a fod
rász iparos a betegséget saját magára és a vendégekre 
át ne terjessze stb.

Február 4 én dr. Cserzy Mihály szegedi iparka
marai titkár nyitotta meg szép beszéddel az előadást, 
amelyen a szegedi gáz- és villanygyár által díjtalanul 
rendelkezésre bocsájtott felszereléseket és szerszámokat, 
valamint azok takarékos használatát ismertették. A villany
ról György Vilmos gázgyári mérnök, a gázról pedig 
Szalai József mérnök tartott előadást.

Február 6-án este 6 órakor Kuba Sándor buda
pesti fodrász nagymester fogadtatása volt az állomáson, 
akit azzal a köszöntéssel üdvözöltek, hogy Szeged vá
ros fodrászainak egyik nagy kívánsága valósult meg 
avval, hogy Kuba Sándor, egyik legképzettebb kartársuk 
jött le Szegedre. Este 8 órakor ismételten Cserzy Mi
hály iparkamarai titkár nyitotta meg az előadást és fel
kérte Kuba Sándor urat az előadás megtartására. A napy 
mester örömmel kezdette meg előadását. Elméleti és 
gyakorlati oktatásban sorra került a vágott és kihullott 
haj rendezésétől kezdve a knipfelés, Iressz tamburirozás, 
mindenfajta paróka montirozása és elkészítése. Úgy férfi, 
mint női hajvágása, fejmosás. Elméleti oktatásban a 
haj festése, szőkítése, a haj ismertetése stb.

Február hó 8-án, szombaton este 9 órakor a se
gédek részére beszéd kíséretében nyitotta meg az elő
adást Palkovits Károly szakosztályi elnök úr. Hason
lóan szép beszéd keretében méltatta Antal Dénes iparos 
tanonciskolái igazgató úr a segédi karnak azon erős 
akaratát és kívánságát, amellyel részükre is kérték a 
tanfolyam megrendezését. Rámutatott, hogy bár a tan

folyam megrendezése a mesterek részére volt először 
tervezve, de olyan erős volt a segédi kar óhaja, 
hogy előle ki'érni nem lehetett és így részükre rendezte- 
tett heti 2 előadás, hogy ezen lelkesedésükkel tanulja
nak és minél hasznosabb iparosai legyenek szegény or
szágunknak. Az előadás éjjel 12 óráig tartott, amely 
folytatódott a segédi kar részére 9.-én vasárnap dél
után 3 —7-ig. Este a mesterek vették igénybe a fárad
hatatlan Kuba Sándor előadó urat. aki 11 óráig meg
szakítás nélkül a paróka helyes készítéséről, a haj sző
kítéséről, a hajfestésről stb. tartott előadást, míg el nem 
érkezett '/a 12, amikor is a vonat vissza vitte Budapestre 
a mi nagy mesterünket.

A tanfolyam további előadásainak órarendje aláb
biakban a következő :

Az egészségügyről (vetített kép) dr. 
Rejtő Kálmán egyetemi tanár.

A jó világításról, vízszolgáltatásról, 
kalkulációkról. György Vilmos és 
Szalai József gázgyári mérnökök. 

Iparjogi ismeretek. Pleskó Andor, 
kam. titkár. Ugyanakkor: Adó
ügyi ismertetést Török József pü. 
tanácsos.

Rejtő Kálmán egyet, tanár folytatja 
egészségügyi előadását (vetített ké
pekkel). Ugyanakkor a tisztesség
telen versenyről tart e'őadást dr. 
Landesberg Jenő ipark. titkár. 

Modern viz- és vas ondolálás gya
korlati oktatása, ifj. Kuba Sándor.

n » »» m
Iparjogi ismeretek. Pleskó Andor.
OTI tájékoztató. Dr. Hargittay János 

OTI titkár.
Reklám. Vetített kép. Dr. Landesberg 

Jenő.
Gyakorlati oktatás, ifj. Kuba Sándor

»» n
w j»

Könyvvitel. Babiczky Ede ip isk. tanár. 
Közigazgatási ismeretek. Pleskó Andor. 
Tanonc- és segédnevelés. Antal Dé

nes. Ugyanakkor : Az idegen for
galmi követelmények. Dr. Cserzy 
Mihály.

Március 5., 6., 8.-án Gyakorlati oktatás, id. Kuba 
Sándor és a továbbképző tanfolyam berekesztése, a ke
reskedelmi és iparkamara, valamint az ipariestület részéről, 
majd ut na március idusának ünnepi vacsorája keretében 
fogjuk bemutatni felfésült parókákkal, modern estélyi viz és 
vasondolálással, valamint történelmi frizurák bemutatásá
val eredményes munkánkat. Az estére meghívjuk felettes 
hatóságainkat, kartársainkat és jóbarátainkat, hogy ezen 
fáradságos vállalkozásunk után egy víg tánccal végződő 
estével zárjuk be a szaktanfolyam elvégzését.

A tanfolyam további előadásainak ismertetését a 
következő számunkban közöljük.

Ezúttal értesítjük a tanfolyamot látogató segédi 
kar tagjait, hogy ezentúl a szombat esti előadások 
— tekintettel a segédek szombati elfoglaltságára — hét
fői nap délelőtt 8—11 óráig lesznek megtartva.

Február 10. 

,, 11.

13. 

„ 14.

16.
17.
18. 
20 
20

21.

23.
24.
25. 
27.
27.
28.
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Kiskunfélegyháza megmozdult Nyílt levél szerkesztőségünkhöz !
Iparunkban vannak egyes karíársak, kiket letar

giájukból felrázni senki nem képes. Közönyösségüket a 
vele járó dacos akaratosságukat ellenkezőjükről megr- 
győzni művészet. A széthúzás foszforeszkáló vibrálását, 
kéjelgéssel az ő téves fogalmuk szerint folytatják és ez
által szakmarombolókat munkáit, akaratlanul is előse
gítik a züllés lejtőjén. Kedves kartársaim I Az ilyeneket 
azonban nem megvetni, hanem sajnálni szokás és nagy 
türelemmel kell irányukban lenni, mert a türelmes ki
tartással mindenre ki lehet azt az időt várni, midőn az 
saját magától igen szépen megjön, vagy oly nem várt 
esemény adódhat, amire mi előzőleg nem is gondol
nánk. Mint pld. városunk kátyúba sülyedt szakosztályi 
életét, szunnyadó letargiájából kimozdította és az érdek
lődést megmozgatta Dudás Sándor úr személye, mint a 
vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapjának szerkesztője, 
ki a múlt hó elején személyes látogatásával tisztelt meg 
bennünket. Rövid ittartózkodása alatt behatóan érdeklő
dött szakmánk működéséről, melynek tapasztalatairól a 
január hó I5-én megjelent szaklapjába közölte is „Kis
kunfélegyházái hirek“ alatt. Nagy áldozat készségével 
pedig megtette azt, hogy azt a számot megküldte díj
talanul az összes kiskunfélegyházai kai társai mna&'Ve- 
lünk való szakmai érintkezése által és lapjával a ‘ leg#- 
fanatikusabbnak látszó kartársaim érzéki világát is fel
pezsdítette, amiről mi néhány vezető személyek absíolut 
eredményt érni nem birtunk az utóbbi időkben. Most 
azonban már megbirtuk alakítani szakegyWtiűk. vezető
ségét is, amely vezetőség hivatott lesz verse5™ket ren
dezni és ipaiunk kultúrális színvonalát ernehWK^ hó 
3-án az ipartestület helyiségében nagy érdeklOTWyés 
teljes létszám mellett választva lettek: Elnök : Kiss Jó
zsef. Alelnöki Gajdán Kálmán. Jegyző: Tnúry Gábor. 
Pénztárnok : Tóth Boldizsár. Ellenőrök: Kocsis Andor 
és Bátoczky László. Ipartestületi elöljárói tagok: Dobák 
Imre és Kiss József. Titkár: Iványi József, mely vezető 
személyeknek minden igyekezetük arra irányul, hogy a 
szakmai bekapcsolódásunkat a legerősebb és legmaga
sabb színvonalára helyezzük, meg a továbbképző szak
tanfolyamot Kiskunfélegyházán minél előbb meglétesít
sük. Azonban még a mi haladásunk és tovább jutá
sunkhoz szükséges Dudás Sándor úr szives támogatása 
is, hogy elérjük azt az eredményt, mint más hasonló 
városok szakosztályai elértek. Ezért a nagy nyilvánosság 
előtt kérjük önt, hogy továbbra is és többször is fog
lalkozzon ügyeinkkel, hogy minél csiszoltabbá és na- 
gyobbakká válhassunk és elérjük azt, hogy tanfolyamok 
hallgatásával szaktudásunkat tökéletesebbé tehessük.

A segédi kar rajtunk felbuzdúlva szintén szervez
kedik Kiskunfélegyházán, melynek legfőbb célkitűzése 
ugyancsak a szaktanfolyam meglétesítése. Szervezésük 
oly annyira komoly léptekben halad, hogy f. hó 3-án 
este 8 órai kezdettel nagyszerű ismerkedési tea estélyt 
rendeztek az Ipartestület helyiségében békebeli hangu
lattal, melyre a mestereket is meghívták és oly vidám' 
meglepetésben volt részük, hogy a segédi kar női ren
dezősége minden mestert közre foetak-és nem egy, ha
nem két pohárból is kellett egysztliifcjűJiiuk és utóbb 
akarva, nem akarva megtáncoltatták r^^g|j£reket úgy 
igaz magyarosan.

Kiszolgálási áraink megegyezésére is goflB^tatunk, 
majd és ugyancsak a tisztességtelen konkureffcia^meg^ 
szfinésére is, ha összetartó gerinces korekt elvet valjuk, 
akarni akarást a csökönyösség és bosszúállás helyett.

Kiskunfélegyháza, 1936. február hó 7-én
a csqbíÜé.nevében

Nagy figyelemmel olvasom minden sorát az új 
köntösbe öltöztetett Vidéki úri és hölgyfodrászok szaklap
jának. Elismerés illeti önt, azért a fáradságért, amit mi 
értünk vidéki fodrászokért tesz. Kell, hogy legyen egy 
olyan nivós szaklapunk, helyes irányítással, szakokta
tással stb., ami végre kiemeljen bennünket abból a kö
zönyből, melyben most vagyunk. Sajnos, nincs meg 
közöttünk az összetartás, szakmánk iránti szeretetünk, 
sok esetben a szakmai tudásunk. Az utóbbi eset törte 
le az árakat, mert egy olyan fodrász, aki kellő szakis
merettel nem rendelkezik, az nem meri azt az árat kérni, 
amit kér egy szaktudással biró fodrász. Szomorú álla
pot ez nagyon. Itt csak az összetartás segítene, ha 
minden kartársunk csatlakozna az Ön zászlaja alá.

Helyeslem az Önök által Kezdeményezett vándor
szaktanfolyamot, ezt országosan kellene megszervezni, 
mert ez mégis összehozná a széthúzó kartársakat.

Örömmel olvastam továbbá, „a helyes hajápolás 
jelentősége a fodrásziparban" című cikket, mert bizony 
sokszor szégyenli az ember, amikor egy olyan frizurát 
lát, amit szaktudás és ízlés nélkül vágtak vagy ondo- 
láltak.

Szakosztályi életünk sajnos azonos a kiskunfélegy
házi esethez, ahol az a bizonyos szomszéd nem talál
ható. Itt sem. De bízzunk a szebb jövőben.

Kívánom, hogy fáradozásukat siker koronázza, s 
azokat a kartársakat, akik eddig nem törődtek a szak
osztályi élettel, az Ön szaklapja, mely lap a mindnyá
junkat összekötő kapocs legyen, mely összetartást, szak
mai szeretetet s egymás iránti megbecsülést hozzon.

Kartársi üdvözlettel: 
Kubicsek Márton 

fodrász szakosztályi elnök.
Kisújszállás

•uiry

Beszámoló az úri divat kreációk rajzolására 
kiírt országos pályázatunkról

Az úri haj, oldal szakáll, s bajúsz divatos visele
tének rajzban való ismertetése céljából megtett vállal
kozásunkkal nehéz feladat elé állítottuk szerkesztősé
günket. Az eredmény tanúsága szerint arra a meggyő
ződésre jutottunk, hogy nagyon nehéz ezt a fontos prob
lémát a kívánatok szerint keresztül vinni, mert akik 
tudnak rajzolni, azok nem tudják a fodrászipar szem
pontjait érvényre juttatni, viszont, akik a todrász ipar 
szempontjait ismerik és azt akarják érvényre juttatni,

• azok a mű kifejezéseit nem tudják a munkájukba bele 
adni. A beérkezett több száz rajz közül a mellékleten 
bémutatott 14 rajzot választottuk ki, a sok művésziesen 
készített rajz mellett ezeket kellett kiválasztanunk azért, 
mert ezek álltak legközelebb az elgondolásunkhoz és a 
technikai keresztülvihetőséghez.

Ezek után a díjakat a következőképpen Ítéltük oda:
. L és 111. díjat nyerték: Szabó István és Kucsera Erzsé- 

^Wff^odrász segédek Szeged, Magyar gentry I. és 11. 
ÁttTíapkai, sztárok I. és II. Bulgár, Szláv, Francia, Román, 

■’Ösztráky Angol ifjú, Olasz gentleman és Olasz diplo
mata elnevezésű fej rajzaival.

A II. díjat pedig Kuba Sándor budapesti fodrász 
mester nyerte a volt osztrák-magyar monarchia jelleg
zetes alakjaira emlékeztető fejrajzaival.
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A pedikűr a jövő legtartósabb divatja
Ú tm u ta tá s  é s  ta n á c so k  a  h e ly e s  p ed ik ű r  v é g z é s é h e z .  —  L ap u n k  1936. ja n u á r  16-i

s z á m á b a n  k ö z ö lt  c ik k  fo ly ta tá s a .

A „pedikűr" elnevezés alatt a láb szépségének 
ápolását, az esetleges bántalmak kezelését, a hibák ja
vítását értjük, szóval a kozmetikának mindazon részét, 
amely a láb gondozására vonatkozik.

Az utóbbi évszázadokban a lábfejen lévő egyszerű 
bőrkeményedés, avagy a tyúkszem eltávolítását értelmez
ték a köztudatban a „pedicür" szóval.

Igen sokan szenvedtek ezeknek bántalmaitól, ame
lyeknek keletkezése annak tudható be, hogy amellett, 
hogy a lábak csábító szépségét hosszú ruhákkal és hosz- 
szú szárú cipőkkel takarták el, még szűk cipőket is 
használtak, mert azon idők hóbort divatja a kicsi lá
bakra terelődött, ami arra indította a hölgyeket, hogy 
a láb nagyságánál jóval kisebb cipőkbe bújtatták be lá
baikat. A legújabb időben azonban a hölgyek szakítot
tak ezzel a régi, kellemetlen és egészségtelen szokással. 
Rövidebb ruhákat hoztak divatba, miáltal a lábuk se
gítségével és kecsegtető formájával jobban magukra tud
ják vonni a figyelmet, viszont lábfejüket vagy kényel
mesebb, nagyobb cipőkbe, vagy nyitott szandálokba 
bújtatták.

Ezzel a cselekedetükkel már meg is nyílt az ősi 
egyptomi papírszeleteken ismertetett „Luxor"-beli höl
gyek által már űzött lábápolási kultusz. Ez a kultusz, 
mint már az előbbi számunkban megjelent cikkünkben 
is közöltük, fokozatosan, igen rohamosan terjed, ami 
magával hozza azt, hogy a „pedicür“ szó alatt a láb 
szépségápolását, kozmetikáját foglaljuk egybe és vigyük 
bele a köztudatba.

Ma a női szépség kultuszának korát éljük.
Valósággal árúcikk lett a szépség, amely jó pénzért 
épúgy megvásárolható, mint bármely más árúcikk. Igaz, 
hogy a pénzen kívül szükséges hozzá még jó ízléssel 
és gyakorlattal bíró szakember is. Mivel tehát a női láb 
szépségének fejlesztése, ápolása szakembereket igényel, 
készséggel áll a fodrász iparosság leleményessége en
nek a kultúrának a szolgálatába is. A múltban se vonta 
ki magát ez alól, valahányszor valami divatújdonságra 
adódott alkalom. Fel kellett készülve lenni a fodrász 
iparosságnak erre a kultuszra, mert miként a jelek mu
tatják

a közeledő nyár divatja a láb ápolása lesz,
ami úgy a fodrász iparosságnak, mint a kozmetikusok
nak meg fogja hozni a várva-várt változást, a forgalom 
fellendülését s ezáltal a jobb helyzetbe való jutást is.

Létérdeke tehát azon fodrász iparosoknak is a pe
dikűr elsajátítása, akik még nem foglalkoztak evvel, 
mert üzletük forgalmát, hírét és nevét növelik s saját 
maguk jólétét mozdítják elő.

A pedikűr végzése, a láb helyes ápolása a követ
kezőképpen történik :

Először is a lábszáron, ha sötét, feltűnő hajszálak 
mutatkoznak, azokat el kell távolítani. Az eltávolítás 
művelete a következőkből áll : Felkeverünk tiszta vízzel 
Schwarzlose-féle Antikrinint, vagy ehhez hasonló ké
szítményül port annyit, amennyi a hajas területet be
takarja késhegynyi vastagságon. 8 — 10 perc múlva a 
rákent keveréket fakéssel lekaparjuk és vízzel lemossuk. 
Ez a módszer azonban csak rövid ideig tartó hatást 
biztosít, éppen ezért, ha a végeztető hölgy azt óhajtja, 
hogy kb. ‘/2 éven keresztül kevésbbé láthatóak legyenek 
a sötét hajszálak, ajánlja a fodrász iparos a szőkítést 
és végezze a következő módon.

Készítsen 4 deka 30 %-os hydrogénhyperoxidot, V2 
deka szalmiákszesz és 6 deka vízből keveréket. Hasonló
képpen egy vékony fapálcika végére csavarjon fel ujj
nyi vastagságú vattát csomóba. Ezen elkészített folya
dék keveréket a vattával óvatosan, hogy a ruhára ne 
folyjon felkenjük a hajas területre. 15—20 perc elmúl
tával, amikor azt látjuk, hogy a hajszálak már elég vi
lágosak, a lábat tiszta vízzel lemossuk. És hogy ezen 
kezelés után a bőr finom, puha maradjon ,,Glikoninnal“ 
vékonyan bekenjük, majd letörüljük és a kezelt hajas 
területet fehér púderrel behintjük s ezzel a szőkítés be
fejezést nyer. Ugyanezt az eljárást alkalmazzuk akkor is, 
ha a hölgy fehéríteni óhajtja a lábszár bőrét.

A sötét hajszálak halvánnyá tétele, szőkítése, vagy 
a lábszár fehérítése után következik a láb újjain és a 
talpon lévő esetleges bőrkeményedések, tyúkszem kivá
gása, eltávolítása. Ennek elvégzése az alábbi módon 
történik. Alacsony székre ülünk és a megmosott lábat 
a térdünkre tesszük, azután éles tyúkszemvágó késsel 
lefelé nyomással a keményedést lefaragjuk. Közben több
ször megtapogatjuk a farag is alá került részt, hogy 
megérezzük, hogy merre vastagabb még a bőr. A le
faragást mindaddig végezzük, amíg a kezelés alatt lévő 
rész bőrének puhasága hasonló nem lesz a más helyen 
lévő bőr puhaságához. Ennek végeztével a körmöket 
vagy ollóval, vagy körömvágó csípővel a kívánt forma 
szerint levágjuk és simára lereszeljük. A körömházat a 
körömről szépen feltoljuk és a felesleges bőrt és 
piszkot kikaparjuk, glikonin bőrpuhítóval bekenjük és 
szárazra megtörüljük. A körmöket azután szarvasbőrrel 
betakart polírozóval — „Kix“ fényesítővei átkeféljük 
úgyannyira, hogy az fényt nyerjen. Kívánt színű köröm
lakkal bekenjük s pár percig száradni hagyjuk. Ezen 
kezelések elvégeztével befejezést nyer a láb ápolása, 
kozmetikája.

Lapunk mai számához csekklapot mellékeltünk az előfizetési dijak befi
zetésére. Kérjük előfizetőinket, hogy az előfizetési díjakat szíveskedjenek 
befizetni, hogy a lap szétküldésében zavar ne álljon elő, mert a követ
kező számot csak azon előfizetőinknek küldjük meg, akik az előfizetési

díjakat befizették.
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Még egyszer a festett köröm problémájáról
M e g j e g y z é s e k  a  B . H. c ik k é re

Azoknak a szakma anyagi és erkölcsi érdekeit egy
formán érintő nemes és önzetlen törekvéseknek, ame
lyeknek szolgálatában állunk, jól eső visszhangját ol
vastuk a Budapesti Hírlap január 26-i számában „Az 
ezüst köröm a kapuk előtt“ című cikkében. Az (ó) szig- 
nummal szereplő cikkíró úr érdekes olvasmányt nyújtó 
elmefuttatásban foglalkozik azokkal az új divatáramla
tokkal, amelyekről lapunk legutóbbi számában írtunk : a 
lábápolás, a körömfestés, a pedikűr divatjával. Ha nem 
is szakmai szempontból fogja fel a kérdést, minden
esetre figyelemreméltó ez a cikk, érdekesek a megjegy
zései s hozzájárul az úi divatot felismerő köztudat ki- 
mélyítéséhez. De viszont éppen szakmai szempontból 
reflektálnunk kell a cikkíró úr egyes állításaira, hogy 
tisztázzuk azokat a fogalmakat, amelyeket ő, mint a 
szakmában járatlan, nem egész helyesen fogott fel.

A divat, (most általában beszélünk a divatról) egy 
olyan, eddig definiálatlan társadalmi jelenség, ami vá
ratlanul és indokolatlanul jön. ugyanúgy távozik, ugyan
úgy változik s csak a legritkább esetekben determinál
ják akár társadalmi, akár gazdasági, akár szociális kö
rülmények. Meg lehet kísérelni a divatot irányítani, de 
ennek a törekvésnek a sikere mindig attól függ, hogy 
a közhangulat mikép reagál rá ?

A divatot mindig a tömegpsziché szüli,
amely akár ösztönösen, akár külső befolyás mellett ál
láspontot foglal egy-egy divatkérdésben, szankcionálja, 
vagy megsemmisíti azt. Ebben a cikkben azonban nem 
feladatunk divatelméletet nyújtani, csupán ezeknek a 
megemlítésével azt akarjuk bebizonyítani, hogy a fod
rásziparban jelentkező divatáramlatoknak is sokkal mé
lyebbre nyúló gyökerei vannak, mintsem azt bizonyos 
külső állásfoglalással befolyásolni lehetne. Tényleg úgy 
van, ahogy a cikkíró úr írja,

így alakul a d iva t:
valaki Los Angelesben végigmegy mezítlábas szandál
ban, alabástromszínűre kozmetikáit lábakkal, bíborszí- 
nüre festett körmökkel a broadwayn, először mosolyogva 
utánafordulnak, aztán mások is kipróbálják azt a vise
letét, megtetszik az embereknek, elterjed a dolog más 
városokban is, átjön az óceánon, nagyon tetszik a nők
nek, praktikusnak, esztétikusnak, olcsónak, kényelmes
nek, kacérnak tartják, divat lesz belőle, mondén helyeken 
csak ez lesz a sikk, stb., stb. Észrevétlenül a semmi
ből, talán egy hóbortos amerikai hölgy tréfájából így 
lesz a világot uraló divat egy jelenségből, ami ebben

az esetben az, hogy a hö'gy az eddigi konvencióktól 
eltérőleg mezítlábas szandálban kifestett körmökkel me
részkedett ki az utcára. Ugyanígy vagyunk egyéb divat
vívmányokkal is. Legtöbbször észrevétlenül jönnek, egy
szer csak itt vannak s alkalmazkodni kell hozzájuk. A 
női fantázia, ha a szépség fitogtatásáról van szó, bár 
sokkal ötletesebb és találékonyabb, mint a férfi lelemé
nyesség, azonban a helyzet mégis az, hogy általában 
körülhatároltak a fantázia leleményességei.

A történelem megismétli magát a divat 
terén is,

s itt éppen úgy nincs semmi új a nap alatt, mint a ter
mészetben. Ezüst köröm, krinolin, rúzsos ajak, bubifri
zura, tornyos kalap, stb. mind voltak, lesznek, eltűnnek, 
újból jönnek. Ezt a hullámzást, ezt a folytonos körfor
gást éppen úgy nem lehet befolyásolni, éppen úgy nem 
lehet erőszakosan eltüntetni, mint ahogy kreálni sem le
het erőszakosan divatot. Hiába szavaztatjuk meg a fér
fiakat, hogy tetszik-e a piros ajak, a hölgy mindig a 
sajátmagában hordott szépségideáit fogja ápolni és ha 
ez festett körmü, akkor festeni fogja körmeit, hiába til
takozik ez ellen a férfi, mert ezen a ponton az ízlés 
terén még kevésbbé hisz a férfinek, mint egyéb kérdé
sekben. Mert a férfi egyhangú, fantázuátlan konzervati
vizmusáról éppen eléggé meggyőződhetett, amikor azt 
látja, hogy évszázadokon keresztül semmit, vagy csak 
éppen árnyalataiban változik a férfidivat. De viszont ha 
lealkonyult egy divathóbortnak, a nő éppen olyan köny- 
nyen dobja, mint amilyen lelkesedéssel vette fel, s már 
keresi is az új formákat, amikben szépsége kifejezően 
érvényesülhet.

És még egyet. Ezekhez a divathullámzásokhoz túl
zás volna komoly, szinte komor konzekvenciákat fűzni. 
Amiket néha hallani lehet: hogy ilyen erkölcstelen, hogy 
olyan könnyelmű és léha, hogy nem való tisztességes 
nőhöz, meg efélék. Aki ilyen kijelentéseket tesz, az a 
saját vigasztalan lelkiállapotát fejezi ki. Mert ezek a 
színes, tarka, ötletes, mindig derűs kedélyből fakadó, az 
eleven élet és a szépség szolgálatában álló hullámok 
mindig csak a felületet érintik. Festetlen ajak mögött 
éppen úgy lakozhat visszataszító, értéktelen lélek, mint 
ahogy rúzsos ajak. mögött is lehet melegen érző, tiszta, 
értékes szív.

A Budapesti Hírlap cikkírójának mindenesetre kö- 
szönetünket fejezzük ki a hozzászólásért és értékes meg
jegyzéseiért s a magunk részéről ezeket kívántuk még 
hozzáfűzni a festett köröm körül felmerült problémához.

Vidéki fodrászok érdekeit képviseljük!
Minden vidéki fodrász saját érdekében pártolja la p u n k a t!_ _
KERESÜNK minden városban egy olyan kartársat, ki keresni akar 

Árúimat és lapunkat, valamint értékes divatirányításra igen 
alkamas mellékletünket terjeszteni.
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XVIII. Nemzetközi versenyfésülés, A bécsi női 
fodrász segédek 1936. március hó 8-án „Zum Auge 
Gottes" palota nagytermében IX. kér. Nussdorferstrasse 
75. szám alatt vcrsenyfésülést rendeznek. A versenyen 
nagy árúkiáliíiás és utána tánc is lesz. Belépő d íj: 3 50 
sciulling.

Romániában, Marosvásárhelyen országos női 
fodrász verseny lesz, mely húsvét vasárnapján veszi 
kezdetét. A két napig tartó verseny után „Nemzetközi 
női fodrász ankét" is lesz. Románia területén 50 %-os 
vasúti kedvezmény biztosítva. Éideklödők König Károly 
az ottani fodrászlap felelős szerkesztő kartárs címére 
írjanak. Targuleures. (Románia.)

Több vidéki hírt összefoglalva, örömünknek 
adunk kifejezést mindazon váiosok mestereinek és se- 
gédi karának, kik a szaktanfolyamok minél előbbeni 
megszervezése, megrendeztetése iránt olyan szép szer
vezkedési munkát fejtenek ki. Kérünk minden lelkes kar
társ urat, szervezkedjenek és tanuljanak, mert ez a kettő 
együttvéve, a legszükségesebb szerszám a jelen rossz 
gazdasági helyzetben.

— A kassai fodrász szakosztály gyűlése. 1936 
január hó 23-án tartotta meg rendes taggyűlését a kassai 
szakosztály a tagok nagyszámú megjelenése mellett. 
Stein Lajos szakosztályi elnök kartársunk magyarul nyi
totta meg este 9 órakor a gyűlést. Mi magyarok öröm
mel olvastuk a magyar szavakkal vezetett gyűlést, de 
annál elszomorítóbb tárgysorozatuk tartalma, melyről 
értesültünk. Úgy látszik Magyarországon is rosszak a 
viszonyok, de az ottani állapotok még sokkal szomo
rúbbak. Kívánjuk a Csehszlovákiában és Romániában 
élő mintegy 25UÜ fodrász iparos kartársunknak, adjon 
az Isten erőt, összetartást és kitartást, hogy a jobb
létükért való küzdelmük minél előbb sikeresen befeje
zést nyerjen.

A szombathelyi úri és női fodrász szak
osztály és a segédi kar 1936. február hó 16-án, vasár
nap este fél 9 órai kezdettel a Sabaria szálló díszter
mében zártkörű íodrászbálat rendez. A vigalmi bizottság 
összetételét figyelemmel kisérve a fényes siker biztosítva 
van, de mi szívből kívánjuk a teljes anyagi és erkölcsi 
sikert.

A hmvásárhelyi fodrász szakosztály folyó hó 
10-én délelőtt gyűlést hívott egybe, amelynek egyetlen 
tárgypontja a vándor tanfolyam megrendezése volt. 
Juhasz Ernő szakosztályi alelnök üdvözölte a megjelent 
tagokat, akik előtt ismertette a tanfolyam szükségessé
gét, amelyet az értekezlet vélemény nélkül egyhangúlag 
el is fogadott. Azután felkérte a Szegedről az ügy is
mertetésére meghívott Dudás Sándor kartárs urat, hogy 
ismertesse a Szegeden már működő vándor tanfolyam 
menetét és azokat a szükséges tennivalókat, amelyek a 
tanfolyam megrendezéséhez szükségesek Dudás Sándor 
kartársunk kész adatokkal és javaslatokkal ismertetett

mindent, amit a gyűlés köszönettel vett tudomásul. A 
március hó 10-étöl április hó 5-ig Hódmezővásárhelyen 
megtartandó vándor tanfolyam megrendezéséhez szük
séges előkészületekben már meg is kezdték az eljárást.

A kiskunhalasi úri és nőifodrászok szakosz
tálya január 30-án tartotta tísztújíió ülését a tagok nagy 
érdeklődése mellett. A hivatalos jelölő listán alig csekély 
változással a régi vezetőség volt jelölve s bár a szava
zás titkosan történt, a régi vezetőség egyhangú szava
zatot kapott, melynek eredményeképpen a sz. o. elnöke 
Tóth János, alelnöke Holló József, jegyző Buda Imre 
maradtak. A tanonevizsgáló bizottság elnökét ismét 
Németh Félixszemélyében hagyták meg, mert nála jobbat, 
aki a tudás és a lelkiismeret alapján áll, a szakosztály 
nem tudhatott volna jelölni.

A szegedi fodrászok Összetartás Clubjának 
tekéző csoportjai 1936. febiuár 26-án este az Újvári- 
fele vendéglőben zártköiü jelmezes estét rendeznek. Be
lépődíj nincs. Meghívó a vendéglősnél igényelhető.

A szegedi fodrász-szakosztály felkéri azon tag
jait, akik a múltban nem látogatták a szakosztályi ülé
seket, hogy a jövőben az üléseken szíveskedjenek meg
jelenni, mert csak úgy tudjuk munkánkat eredményesen 
folytatni, ha az összes kartásak egyhangú összefogással 
dolgoznak a közös cél érdekében.

Szerkesztőségünk közli lapunk barátaival,
hogy levélben csak olyan érdeklődőknek válaszolhatunk, 
akik válaszbélyeget mellékelnek.

Lapunk mai számából helyszűke miatt több 
beérkezett értékes kézirat kimaradt. Ezekre következő 
számunkban kerül sor. Kérjük cikkíróinkat, hogy cik
keiket lehetőleg mindig a hó 10-ig küldjék be szerkesz
tőségünknek.

Debreceni hirek.
A debreceni szakosztály a folyó évi január hó 

23-án megtartott tisztújító ülésén egyhangúlag elnökké 
Nagy Gábort, I.-ső aleinökké Ivanovits Lajost, II.-od 
alelnökké Ramminger István, III.-ad alelnöknek pedig 
özv. Komáromy Józsefnét választotta meg 3 évi idő
tartamra.

Meghívó. A debreceni Ipartestület borbély, férfi 
fodrász, női fodrász és kozmetikus szakosztálya 1936. 
évi február hó 16-án este 7 órai kezdettel az „Angol 
királynő" föld termében zártkörű családias vacsora es
télyt rendez, melyre Önt és kedves családját tisztelettel 
meghívja a szakosztály elnöksége. Belépti díj nincs. Va
csora jegy személyenkint 80 fillér, a ruhatár 20 fillér, 
melynek megváltása kötelező.

Debrecenben sem lesz teljes vasárnapi mun
kaszünet — marad a régi rendszer. Lapunk leg
utóbbi számában megírtuk, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter elrendelte a debreceni fodrászszakosztály tag
jainak niegszavaztatását arra nézve, hogy kivánják-e a 
teljes vasárnapi munkaszünetet, vagy pedig maradjon 
érvényben a régi rendszer ? A szavazás lezajlott s en
nek során az érdekelt iparosok nagy többsége a régi 
rendszer melleit foglalt álláspontot, vagyis Debrecenben 
is marad minden a régiben: vasárnap déltől hétfő délig 
tait a munkaszünet.

Lapunk csekk számlájának szá m a :
4190

Kérjük előfizetőinket és hirdetőinket, hogy minden, 
lapunknak címzett összeget erre a csekkszámlára 
fizessenek be.
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Reflexiók lapunk megjelenéséhez 
a megszállt területek 

szaksajtójában
Lapunk első számainak megjelenése után jóleső 

érzéssel tapasztaltuk azt az osztatlan szimpátiát, amivel 
az ország minden részében fogadlak bennünket iparos 
testvéreink. Most érkeztek meg szerkesztőségünkbe a 
megszállt területek magyar nyelvű fodrász szaklapjai, 
amelyek szintén foglalkoznak lapunk megjelenésével. A 
Marosvásárhelyen König Károly kolegánk szerkesztésé
ben megjelenő Fodrász című lap a következőket Írja:

— Nagy Gábor, debreceni úri és női fodrász
mester ezelőtt négy évvel indította meg szerkesztésében 
fodrász szaklapját, amely a vidéki magyar fodrá
szok között rövid idő alatt nagy népszerűségnek örven
dett. Ezen vidéki fodrászujság teljesen önzetlenül szol
gálta a vidéki fodrászok érdekeit. Nagy Gábor felelős 
szerkesztő szakmai elfoglaltsága miatt szaklapját decem
ber 15-én átadta Dudás Sándor szegedi fodrász mes
ternek, akinek gazdag közéleti fodrász munkássága 
predesztinálni fogja ezen lap további vezetésére.

A Kassán, Kmetz Károly kollegánk szerkesztésében 
megjelenő Fudiászok Lapja pedig a következőket irja 
lapunkról:

— A Debrecenben eddig megjelent Vidéki úri és 
nőifodrászok szaklapja ezután Szegeden fog megjelenni 
Dudás Sándor kartárs szerkesztésében. Eddig Nagy 
Gábor debreceni agilis és igazán nagyszerű szakiró kar
társunk ugylátszik megsokalta a horribilis anyagi har
cot és nagy fáradságot jelentő munkát, de ez a meddő 
harc izinosítsa meg vállalkozásában az új szerkesztőt, 
Dudás Sándor kollegát, mert sajnos ez a sorsa összes 
szaklapjainknak, addig míg a szaktársak tudatára nem 
ébrednek annak, hogy a szaklap minden kartárs édes
testvére és gáncsoskodás és mellőzés helyett elsősorban 
anyagiakban s utána erkölcsiekben kell, hogy — külö
nösen a mostani nyomorúságos helyzetünkben — támo
gassa. A réginek lelki erőt a további segítő munkál
kodáshoz, az újnak gerinces kitartást, sikert és sok 
szerencsét az új vállalkozáshoz.

Lezajlott az újpesti fodrász-bál

Vasárnap, február 2-án tartották az újpesti úri és 
hölgyfodrász-mesterek és segédek idei báljukat. Meg
lepetve láttuk, hogy már este 10 órakor telt ház volt. A 
bál lefolyása oly gyönyörű volt, mintha egy családi es
tély lett volna. A rendezői gárda óra pontossággal mű
ködött. Pont 9 órakor a következő párok vonultak be a 
táncterembe és a „Göndör hajam rövidre van levágva" 
kezdetű csárdással kezdték meg a táncot: Popovics 
György—Varholák Imrénével, Varholák Imre—Szpács 
Arankával, Marx Antal—Bonért Józsefnéval, Bonért 
József—Marx Antalnéval, ifj. Galgóczy Sándor—ifj. Gal- 
góczy Sándornéval, Enycdi Ferenc—Enyedi Ferencnével,

Hajduczki Lajos—Rák Ilonkával, Márton Flórián— 
Sztuhnye Lajosnéval. Bár a bál nem volt zártkörűnek 
hirdetve, de annak lefolyása azon felül állt. Az urak 
majdnem kivétel nélkül mind fekete estélyi ruhában je
lentek meg, a hölgyek pedig szebbnél-szebb párisi mo
dellek szerinti estélyi ruhákban voltak. A frizurák való
ban a fodrászok remekei voltak. A kitűnő hangulatú bál 
vidám közönsége a reggeli órákig maradt együtt. Ez 
volt a szezon egyik legsikerültebb bálja. Sajnos, a meg
jelent több mint 200 tagú díszes hölgykoszorú névsorát 
helyszűke miatt nem közölhetjük, reméljük azonban, 
hogy enélkül is életük egyik legszebb báli emléke lesz 
ez az éjszaka.

e

Gyönyörű kirakati babák és egy használt jó
karban lévő G. S. villany tariósondoláló gép eladók. Ér
deklődni lehet Gaál Sándornál Budapest, Vili., Rákóczi 
út 1. szám alatt.

Kisújszállás főterén hét személyes modern úri 
és női fodrász üzlet eladó. Bővebb felvilágosítást Kubi- 
csek Márton Kisújszállás nyújt.

Haláleset miatt keveset használt Vienna lartós- 
ondoláló gép 12 csavarású, teljes felszereléssel 65 pen
gőért eladó.

Több kézi hajszárító gép és egyéb fodrászat
felszerelési cikkek olcsón eladók. Megtekinthető a szer
kesztőségben.

Szegeden Belvárosban egy jól bevezetett hölgy
fodrász üzlet, jól felszerelve eladó. Komoly és pénzes ér
deklődők diszkréten megtudhatják a szerkesztősegünkben.

Egy keveset használt állványos búra melybe 
a motor be van építve 110 voltos áramra, eladó.

Kecskemét város központján 23 év óla fennálló 
modernül felszerelt jómenetelü úri és női fodrász üzlet 
egyben, vagy külön-külön is eladó. Részletes felvilágo
sítást válaszbéiyeg ellenében a szerkesztőség nyújt.

Szegeden a belvárosban úri és hölgyfodrász üz
let 1200 P-ért eladó.

Szegeden forgalmas útvonalon úri fodrász üzlet 
eladó 600 P-ért. 1 Medicus Rádió „Lux" kisebb fajta, 
110 voltos áramra eladó. Ára 30 P.

Fejmosó lavór nagy tartállyal, álványos eladó. 
Ára 30 P.

Vízmelegítő kb. 10 literes csappal eladó. Ára 
4 pengő.

Egy szalvéta-piés eladó P 4'50.
Egy kézi „Fön“ hajszárítógép 110 voltos áramra 

eladó. Ara 22 P.
A hirdetett adás-vételi dinek a szerkesztőségben 

megtudhatók.
Fiatal, csinos, jó munkás hölgyfodrász nő, kinek Deb
recenben jó forgalmú szalonja van, férjhez menne. Csakis 
komoly, izr. jó munkás hölgy vagy úri fodrászhoz. Le
veleket a kiadóba „kölcsönös szimpátia" jeligére.



H ajó  és biztos munkát,nemkülflnbenvendéget akar biztosítani,

akkor használja a törvényesen védett
„W, Henry" vízondoláláshoz való fixateurt! a 
„W, Henry" tartós ondoláló vizet, mely minden 

hajat jól bodorít;
„W. Henry" olajat, mely száraz, törékeny hajak 

pakolására és rendbehozatalára való,
Magyarországi vezérképviselet:

W E I S Z  H E N R I K
BUDAPEST, Vili., ő r  ucca 4. II. emelet.

Ne kísérletezzen ismeretlen márkákkal, amikor a

JUWEL, KOHINOR, ESPECO hajvágógépek

„TIGER“ b o r o t v á k  
„TIGER“ hajvágóollók

önnek évtizedek óta mindig hü, megbízható 
munkatársai voltak.

Minden jobb szaküzletben beszerezhetők.

Halász Ödön úri- és női fodrászberendezések, 
felszerelések, acél, illatszer és koz

metikai cikkek nagykereskedése. 
BUDAPEST, VII., Csengery ucca 26. szám. (Az úri fodrász 

ipartestület átellenében.) — Telefon: ,45—1—13.

Állandóan raktáron, óriási választékban a napi 
áraknál is lényegesen olcsóbban: úri- és női 
használt és új fodrászüzlet berendezések, fülke 
válaszfalak, különféle gyártmányú hajszárító
gépek és hajszárító búrák, állványos fejmosó
tálak, príma kivitelű fodrász forgószékek, — 
asztali felszerelések, — külföldi gyártmányú 
borotvák, hajvágóollók és hajvágó-gépek, 

kölnivizek, brillantinok, hajhálók stb.

A világhírű „Tommy“ acélárúk magyarországi 
egyedárusítása.

Ol c só  á r a k b a n ,  kiváló minőségű árúkban 
cégünk egyedülálló.

Aranyéremmel kitüntetett l e g m o d e r n e b b  
kivitelű DAUER ondolálógépek rendkívül 

olcsó árban.

Dudás Sándor
Szeged, Tisza Lajos-körút 19. szám.

Az Alföld legnagyobb fodrászati 
cikkek lerakata; — Kicsinybeni és 

nagybani árusítás.
Vidéki megrendeléseket a legponto- • 

sabban eszközlöm díjtalan 
csomagolásban.

Gáspár Lajos
bajuszkötök és hajlekötök gyára. 
Szenzációs és rendkívül olcsó 
árban kaphatók (ilö párnák al

kalmi vételben.
BUDAPEST, Kertész-u. 33, sz.

V
%

Universál
villany és villanynélküli tartós ondo
láló gépek és villanynélküli szárító
gépek. - Vezérképviselete Bndapest, 
Mozsár-u. 10. Felhívja az érdeklődők 
figyelmét arra, hogy pár hét múlva 
külön körlapot fog a elmekre szét- 
küldeni, amikor is megkezdi a gépek 

forgalomba hozását.



Csalódás • •

nem éri Ont!
Mindig jól vásárol, ha

Ángyán...
B U D A P E S T ,

VII., Rákóczi-út 40. I. em. Tel.: 304—81.

Raktáron az összes úri- és női 
fodrászfelszerelések!

Rendelés előtt kérjen árajánlatot. 
(Előzetes számlát.)

Értesítés! Újdonság!

„ G  E  -  M 1“
név alatt

golyóscsapágyas hajszárító gépet, — mint 
a technika legtökéletesebb vívmányát — 
sikerült forgalomba hoznom ; úgyszintén a 
vendég által könnyen kezelhető körbe
kapcsolás, hőfokszabályzóval felszerelt haj

szárító gépet.
Kapható:

Halász Ödön Bpest VII., Csengery-u, 24.
Rottmann Ármin „ VI., Teréz-körút 27.
Horváth Albert „ Vili, József-kúrút 9.
Merlda Parfüméria „ VI., Nagymezü-n. 35.
Lorlssa Pajor Paríumerie „ V II, Kertász-u. 23.
Spitzer Dezső „ vili, Bérkocsis-u. 19.
Dudás Sándor Szeged, Tisza Lajos-körút 19.

G E S C H E I T  M I H Á L Y
fodrászati cikkek kereskedése

BUDAPEST, V I!, Erzsébet-körút 27. III. 16.
(Lift díjtalan.)

V i l á g s z e n z á c i ó

a 99G. II.
Angol szisztem szerint átdolgozott új típusa. 

Árban és kivitelben a legkényesebb igényeket is kielégítő.

D o b o z o s  16 fűtőtestes komplett felszerelve; 240'— Pengő. 
Guruló asztalkába beépített 30 fűtőtestes komplett felszerelve: 360 -— P

K A P H A T Ó  Á F E L T A L Á L Ó N Á L  É S  G Y Á R T Ó N Á L :

G a á l  S á n d o r
BUDAPEST, Vili., RÁKÓCZI-ÚT 1. SZÁM. — TELEFON: 42— 1— 16.

Nyomatott: Árpád-nyomda Szeged. Nyomásért felel: Szittner János.


	02



