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Ha jó  és garantáltan tartós ondolálást akar nyújtani, 
AKKOR KEMÉNY-FÉLE TARTÓS GÉPET VEGYEN!

A t e c h n ik a iv iv m ó n y c s o d c i ja jg u m ^ i lá t é t e k l^ ^

által teljesen veszélytelen, a fejbőrre hideg levegőt ad, nem süti a fejbőrt.

Ha eddig tartós ondolálásával 
nem volt megelégedve, akkor 
használjon Kemény-féle Darling 

tartós ondoláló vizet.

Vizondolálása sokkal szebb, jobb 
és könnyebben elkészíthető lesz, 
ha Kemény-féle világhírű Darling 
vízondoláló fixateurt használ.

KERESSE FEL RENDELÉSÉVEL

KEMÉNY JÓZSEF, BAJA
L E R A K  Á T O K

fodrász kellékeket gyártó specialistát.
Budapesten, Szász Dezső, Bérkocsis-ucca. — Szegeden, Dudás Sándor, Tisza Lajos körűt.
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Lelkiismeretes fodrász 

beretválás előtt 
beretváját_______ LYSOFORMMAL fertőtleníti

F IG Y E L E M !
Ha Budapestre megy, vagy árúra szüksége 

van, okvetlen keresse fel

Halász Ödön
fodrászati cikkek kereskedését

Budapest 
Csengeri u. 26.
Szenzációs újdonságaival, több ezer fajta 
cikkeinek felsorakoztatásával és olcsó árai

val biztosítja a jó kiszolgálást.

Vevőit kizárólagosan mind
három oldalán szegett

„ F O R T U N  A"
háromsarkos hajhálóval elégítheti ki 

Gyártja : GLÜCK MIKSA és TÁRSA 
férfi- és női hajhálógyár 

BUDAPEST, V. RUDOLF TÉR 6.

Ne kísérletezzék ismeretlen márkákkal, 
amikor a JUWEL, KOH1NOR, ESPECCO 

hajvágógépek

„TIGER* borotvák 
„TIGER" hajvágóollók

önnek évtizedek óta mindig hű, megbíz
ható munkatársai voltak.

Minden jobb szaküzletben beszerezhetők.
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Milyen jelentőséggel bir a fodrász ipar részére ez a négy betű

h . s.o. e.
Tonulságok az 1931-től 1936-ig foglalt működésükről és a IV. nemzetközi versenyről.

Folyó hó 10 én megrendezett jubileumi közgyű
lésre és versenyre Szegedről kíleiicedmagamma! mernünk 
fel Budapestre. Megérkezve első utunk a közgyűlésre 
ve/.elett, ahol már azonban a közgyűlés folyt. Belépve 
a terembe az első pillanatban is a terem díszítése ra
gadta meg a figyelmemet, szinte lebilincselő hatást gya
korolt rám a színpad közepén lenyúló magyar nemzeti 
zászló, melynek felső részén, mint egy korona ékeskedett 
egy tábla az alábbi felírással, mely azt hirdette, hogy

Jubileum 
1 9 3  1 — 1 9 3 6 .

H. S. O. E.
Ezen zászló mellett balról egy nagy horogkereszt (né
met), jobbról pedig egy osztrák zászló állt, utána még 
sok más kis zászlócskák, melyek a szomszéd államok
ban élő fodrásziparos testvéreink szereletét hirdették. A 
megjelentek lelkére mintegy parancsra hatott az ünnep
nek magasztos tisztelete. Amikor pedig az ember jól 
áttekintette a termet és a megjelenteket abban a pilla
natban olyan gondolatok környékezték meg, amely arra 
a kutató gondolkodásra biztat, vájjon mi emeli ezt a 
napot ilyen magasztos ünneppé? A pód unión elhelye
zett főasztalnál a hivatalos közegeken kívül 3 ember áll, 
kik a jubileumi gyűlést vezetik és ismertetik a jelentő
ségét. A pódium előtt az előkelőségek részére fenn
tartott asztalnál pedig e .y  kamarai titkár, testilletek és 
az egyesület elnökei, valamint a sajló képviselői foglal
nak helyet, viszont a terem többi ülőhelyein a fodrász
ipart űzőknek a legfiatalabb tagjától — a legidősebb 
tagjáig megjelentek ülnek. Képviselik a fodrász társa
dalmat és emelik az ünnep fény é t ! Az embert gondol
kodóba ejtette még az is, hogy miéri jubileumi köz
gyűlés ez, hiszen 5 év leforgása nem is jelent jubileu
mot I ? Hát mi is lehet ennek a lebilincselő hangulatnak 
az oka ? A sürgönyök és levelek tömege bel és kül
földről, a személyesen elmondott üdvözlő beszédek 
tömege stb. Az elmondottak alapján igen kevés létszám
mal rendelkezik az egyesület. Hat mi is lehet az oki 
ennek a nagy megtiszteltelésnek ?

Az ember nem is ludja ebben az irányban szőni 
kutató gondolatait, már is az előadó elnök szavai ejtik 
hatalmába a hallgatóságot. Elmondja alakulásaiknak 
történetét, elmondja azt, hogy itt a IV. nemzetközi ver
senyt rendezik, a házi verseny és bemutatókon, több 
ezer frizurát készítetlek, valamint az országos bajnoki

mérkőzéseken a bajnokságokat az ő tagjai nyer ck meg 
mindig. Az olimpián kívül Ausztriából többször, de 
Német-, Angol- és Franciaországban rendezeil nemzet
közi versenyekről első díjakat hoztak a kiküldőit tagjaik. 
Most is nagy lelkesedéssel és jó felkészültséggel állunk 
ki a versenyre a német és osztrák schampionokkal 
szemben abban a reményben, hogy a magyar nemzetnek 
dicsőséget fogunk hozni, mondotta az elnöklő szónok. 
Majd rátért arra, hogy az egyesületnek 16 tagja a meg
alakulástól a mai napig tánloríthatatlanul kit; rlott és 
vezette az egyesületet arra az útra, amelyen el tudott 
jutni ehhez a dátumhoz, mely alkalommal beszá no.hal
tunk ezen eredményekkel.

Az üdvözlő beszédek elhangzása után Vértessy 
István elnök átadta az e'nöklést volt elődjének Marsy 
Pálnak, ki a külföldi és hazai vendégeket az anyanyel
vűk szerint köszöntötte, majd az alapitó és kit rtó 16 
tagot szólította az asztalhoz, kiknek átnyújtod i a jubi
leumi érmet. Mind a 16 szmokingba öltözött, igen derék 
és jó megjelenésű személyek voltak, nem látszott meg 
rajluk az, hogy minden idejüket a közéit való munká
nak szentelik; tanulnak és tanítanak, de nem egy eset
ben 2—3000 pengős rezsit jelentő vállalkozásba bocsát
koztak akkor, mikor mind a kis egyesület fagj í verse
nyekre és külföldi kirándulásokra mint versenyzők vállal
koztak. Ezen jelenetnél az embernek az a közmondás 
jutott az eszébe, hogy

a munka nemesit.
Megható jelenet volt az is, amikor a volt és a 

mostani elnök egymásnak tűzte fel a jubileumi érmet. 
Ez az aktus szokatlan jelentőséggel bírt. Manapság 
ngyanis az a szokás dú>, hogy a volt elnököt az új nem 
szívesen látja, mert nagyobb részben az elnökök c-úfos 
kihúzással és megvetéssel szoktak távozni; érdem, elis
merés helyett tövis koszorút nyomnak a fejére, mintha 
érdemtelen személy lett volna.

De itt az előd és az utód testvéri és igazi mun
katársi szeretettel tisztelték meg egymást. Ezeken kívül 
kitüntettek még az egyesüliten kívül álló néhány tagot 
is, kik között elsőnek az egyesület úgynevezeit atyját, 
Rippl József fodrász mestert, az igazi önzetlen embert, 
ki mindig elöljáró volt a szaktudásban és nevelésben.

A köszöntések és kitüntetések lezajlása után a há
rom ember ismét a színpadi asztalhoz állt és Haumann 
titkár Véitessy István kezeibe egy irat csomót nyújtott, 
amelyben azon út volt megjelölve, amelyen az ifjúság
nak. (az Utódoknak) haladnia kell Ezen 1 b. 1U oldalt

mrUj!0..—uif 'I i 1
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kitevő irafcsomónak a felolvasása könnyen ment, mert 
az elnök kezeibe vette az iratot de elmondta anélkül, 
hogy a hetüket nézte volna. Az elhangzott szavak do
kumentálták azt, hogy ez iratcsomó nem a lekopirozott 
belük tömege volt, hanem a vezetőségnek fejében, szi
vében és lelkében betövesedett az élet iskolájából me
ntett (udomány, melyet az elnök írás nélkül is el tudott 
úgy mondani, hogy a hallgatóság figyelmét felkeltették 
és jóleső érzéssel vették tudomásul azt, hogy nem az 
1931-től történt munka befejezésének a jubileumára ültek 
egybe, hanem a gyakorlatból merített példás munkának 
a folytatását jelölték meg az ifjúság számára. (Ezen út 
megjelölésével a jövő számunkban fogunk bővebben 
foglalkozni.)

Kedves Fodrász Teslvéreim ! Engem, mint nagy 
idealistát és munkát tisztelő embert a fenlemlíteit ese
mények illetve a 116 lelkes ag cselekedetei, teljesen meg
hódítottak. Szere nék velük élni a robotos munkáikban, 
szeretnék a körükben lenni, szeretném ha ők megvé
denének, mert ők annak dacára, hogy kevesen vannak, 
mégis hatalmas erővel rendelkeznek; ők képviselik a 
fodrász iparnak erejét és hatalmát,

a szaktudást.
Ismétlem a szaktudást, mely olyan erőt rejt magában, 
hogy azt a 16 embert, akik ezt a jubileumi ünnepséget 
és a IV.-ik nemzetközi verseny megrendezését is kép
viselik, a sok-sok ezer embert és a fodrász ipart meg
tudják hódítani, illetve képesek irányítani.

Ezekhez az emberekhez kellene közeledni minden 
fodrász iparosnak, ezek útmutatásai szerint kellene az 
általuk taposott utakon járni mindenkinek. Ezeknek 
erejébe

a szaktudásba kellene beleka
paszkodnia minden iparosnak, 

akkor mentesek lennének az iparosok a mai siránkozó, 
egymást maró, egymás -kenyerére törő, szakiparosokat 
hátbatámadást végző gyarlóságtól.

Ezúton kérem fel minden fodrász iptros társamat 
és az illetékes hatóságokat, vegyék figyelemben ennek 
a 16 embernek az erejét és hassanak oda, hogy az 
általuk kijelölt út minél járhatóbb legyen téve.

Ezen alkalommal kell, hogy foglalkozzam a lV-ik 
nemzetközi verseny lefolyásával is. én aki nem hasz
náltam ki a sajtó jogi hatáskört, csak mint egyszerű 
vendége a versenynek hivatalos adatok figyelembe vé
tele nélkül, úgynevezett összbenyomást keltő adatokkal 
illetve a látottak szerint kívánom a verseny lefolyását 
ismertetni.

A jubileumi közgyűlés után a „Fiume" étterembe 
mentünk, ahol a jubileumi ebédre voltunk hivatalosak. 
Ide való belépésembor feltűnt az, hogy a szépen és U 
betű alakra terített asztaloknak a két vége meg volt 
telve; feltűnt az is, hogy a két csoportban ülőknek tag
jai egy nemzetből valók, osztrákok voltak, kik 47 en 
jöttek a versenyre. Ezek láttára kérdést is intéztem a 
mellettem ülőhöz, mi lehet ennek az oka, hogy ezek a 
németek két csoportban foglalnak helyet? Hiszen ezek
nél ez a jelenség nem szokás I Feleletül az illető úrtól 
azt kaptam: az ok, a politika. Tudniillik az egyik cso
port a szociálista párt tagjai, mfg a másik csoport a 
a keresztény alapon állók, mely két frakció ki nem tud
ják állani egymást. Ez hihetetlen előttem, feleltem vissza, 
úgy van ez kérem — feleli, majd a versenyen is meg
győződhet ezen állításomról. Ami tényleg valóvá is vált, 
szószerint be is igazolódott.

Ebéd u'án átmentünk a „Vigadóba", ahol már a 
benevezettek a versenyre sorakoztak fel. A nehézkesen

indított versenymenet elölt azonban megtekintettem még 
az árúkiállílást, mely a gyönyörű terem egyik mellék
termében volt elhelyezve. Ott láttam szorongani szép és 
ízlésesen gyártott' árúival több céget. Feltűnt többek 
között Gál Sándor az új típusú tartós gépeivel; a 
Vienna gépek képviselője Rózsa Zoltán a tőle megszo
kott Ízléssel felállított pavilonjával, aki a gépeken tartós 
vizein és a „Rózsa fix" vizondoláló fixaturján kívül az 
új cikkét a „Regia" hajfestéket ismertette. Azután ott 
volt Gescheit Mihály a „Miárni" beépitelt száiító burá
val, Jónutz József a „Reslalic" gépeivel, Szász Dezső a 
„Kemény féle tarlós gépekkel, „Darling" és az „Fxtra- 
form" tartós vizekkel, a világhírűvé vált „Curling" viz
ondoláló fixaturjával slb. A verseny kezdete azután a 
a figyelmet azok munkáira terelte. Az első menet az 
országos vasondolálás volt, jelentéktelen kivitelben. A 
második a nemzetközi vasondolálás volt, amelyen 47-en 
vettek részt. Ezen versenyszám munkái meglehetősen 
szép és finom vonaluak voltak. A 3. és 4. menet, me
lyeken egyenként 49-en vetlek vészt, az elkészített vlz- 
ondolálások felfésülései voltak. Az 5-ik menet pedig a 
parókákkal való modern frizurák fjfésülése volt, igazán 
bámulatos szép eredménnyel.

A bíráló bizottság elé, fele magyarokból, fele 
külföldiekből, összesen 10, több mint 120 felfésült mo
dell lett külön terembe elcjük bocsájtva igazságos Ítél
kezés végett. Ez a munka, amely éjfél után negyed 4 
óráig tartott, volt a legnehezebb. Elsősorban a modellek
nek, mert annyi időtt tétlenül ülni és várni kimerítő 
volt, másodszor a bíráló bizottságnak, mivel nekik a 
felelősség tudatában kellett az igazságos pontokat beje
gyezni. Az igazságos bíráló igyekezetük hiábavaló volt 
azonban mivel emberi tudás nem képes olyant nyúj
tani, hogy itt ráfogásnélkül nyerteseket tudjon kiválasztani.

Én is többep magammal figyeltem úgy az előállí
tás, mint a bíráló bizottság elé való bevonulásnál a 
fejeket, azok összbenyomás szerint ilélve mind egymás
hoz harmonizáló, egyforma gyakorlott kezek által ké
szített remekek voltak. Azok közül nem lehetett válasz
tani, vagy mind első nyertesnek kellett nyilvánítani, 
vagy egyszerűen egyet sem. Nagyobb csodákat a ver
seny szabályok szerint nem lehetett a versenzö művész 
kezeknek hozni.

A versenynek a helye, az elgondolások, a ver
senyt rendezők elsőrendű megválasztása kifogástalan 
volt. A versenyen szereplő művészek pedig a verseny- 
szabályok keretein belül a legtökéletesebbeket nyújtot
tak. A versenyzők olyan fegyelmet és szaktudást tanú
sítottak, mintha csak egy műhely illetve egy iskolából 
lettek volna a pódiumra bocsajtva. A H. S. 0. E név 
megbecsülését érdemlik; ismételten megmutatták azt, 
hogy ők a competensek a versenyek megrendezésére. 
Ezen verseny megrendezése méltó volt a jubileumi 
napjukhoz, a jüvö kitűzött céljaik megvalósításához 
pedig az Isten áldását kerem és kfvánm.

Á vidéki fodrász iparosok érdekében pedig kérem 
az igen tisztelt vezetőséget, szíveskedjenek a jövőben a 
versenyrendezéseknél a verseny számokat oda módosí
tani, hogy olyan számok is legyenek beállítva, amelyek 
arra szorítkozzanak, hogy ki tud az életben használatos 
— úgynevezett „Kabin" frizurákat a legszebben és 
leggazdaságosabb formákban kihozni. A művészet szem
pontjából előállított munkáik, amint már fentebb is el
ismertem, igen szépek voltak, de ezeket kint az éleiben, 
különösen a fővárostól messze eső helyeken, a perifé
riákon, a polgári életben értékesíteni nem tudjuk. Tehát 
a jövőben úgy a vas, víz és gépon lolálási versenyszá
mok olyan frizura elkészítését is öleljék fel, melyeket a 
mindennapi életben értékesíteni tudunk és lehet.

Az árú kiállítókkal pedig a jövőben nem a ver
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senyteremben kellene összezsúfolni, hanem idegen for
galmi, tanulmányi, értékesítési szempontok figyelembe
vétele mellett a versenyt kővető napon arra alkalmasabb 
helyen kellene elhelyezni, amiáltal még a gyártó cégek 
produktumai is értékesebbé válnának. Hasonlóképen az 
árúkkal való bánást, e munkák elkészítésének bemuta
tását is másnap kellene eszközölni. Pl. Másnap délelőtt 
történne a festések bemutatása kölönféle festékkel, dél
után pedig a tartós ondolálás bemutatása különféle 
gyártmányú gépek bemutatása és alkalmazása mellett 
stb. így rendezve a dolgokat, az idegeneket másnapra 
is Budapesthez kötné, ami idegenforgalmi szempontból 
gazdasági előnyöket nyújtana, azonkívül tanulhatnának

Munkabér megállapítás a
Közeleg az idő, amikor az egész országban meg 

lesz állapítva a munkabér. Hogy mit jelent ez, az or
szág különböző helyein lakó kartársainknak, azt csak 
akkor fogják tudni, kellően értékelni, amikor azt fizetni 
is kell. Újabb terhet fog ez jelenteni, de hogy miként 
fognak ennek eleget tenni tudni, azt a közeljövő fogja 
megmutatni. Egy egészen bizonyos, hogy a kötelező 
munkabér megállapítása után mindenütt mutatkozni fog 
a kartársak aktivitása a szervezkedés, az egy táborba 
való tömörülés megvalósítására. Ennek a megtörténte 
után látni fogják a kartársak, hogy csakugyan le kell 
győzni elsősorban is önmagukat, hogy ezután össze
fogva legyőzhessük a körülöttünk lappangó sok-sok ve
szedelmet.

Mi az intenciója a kérdésnek a rendezésével a 
miniszter úr Őnagyméltóságának ? Elsősorban a mun
kanélküliséget megszüntetni. A sok közre játszó okok 
azt kell elsőnek felsorakoztatnunk, ami a munkanélkü
liség csökkentésén kívül, a mai eleseltségünkben nem
zeti becsületünket is szolgálja. Kétségtelen, hogy a mai 
szűkre szabott határaink következtében nagyon megnőtt 
a munkanélküliek tábora, a kézmüiparosság tönkreme- 
nése ezáltal is következett be. Ebből a tönkremenésből 
kell mostan elsősorban felemelni a kézniüiparosságot. 
Ezt á célt szolgálja Bornemisza üéza ipa'ügyi minisz
ter úr intenciója, akkor, amikor a kötelező munkabért 
akarja beállítani a kézműiparba. Kettős célt szolgál ez
zel a miniszter úr Önagyméltósága és pedig az előbb 
említett munkanélküliség megszüntetése emellett, az ipa
rosság öntudatra ébredését is. Mert csak az öntudatos, 
a maga osztály helyzetével tisztában lévő kézmű iparos

is, illetve a technikai produktumok is igazi versenyt 
produkálhatnának. Azonkívül az érdeklődők is jobban 
ki tudnák választani az értékesebb gyártmányokat stb. 
S végül ezek szolgálnák legjobban az egyetemes fod
rász ipari érdekeket js.

Fel kell szabadítani a versenyt a most érvényben 
levő verseny szabályok alól is, hogy ne forduljanak elő 
olyan esetek, mint a mostani versenynél t. i. ne legyen 
gúzsba kötve a frizura, illetve fantáziák szabadsága, 
amely aztán a bíráló bizottságot hozza abba a kelle
metlen helyzetbe, amit most is kénytelen volt elszenvedni.

(Dudás)

borbély és fodrásziparban
tud megbirkózni a mai nehéz élet problémáival.

Ezt a célt is szolgálja a kötelező munkabér meg
állapítás, mert ez siettetni fogja azt a folyamatot, nteiy 
az összes kézmüipatosoknak az érdekképviseleti szervek 
törnötítését és a szakmai élet teljes kifejlődését fogja 
majd eredményezni.

Csak az az iparos fog a jövőben ipari szakvé
delmet nyerhetni, aki evvel a kötelező ténnyel tisztában 
lesz, hogy néki, ha szakmai ipart folytat, akkor vala
hová tartoznia is kell. Ez pedig nem lehet más, mint a 
szakosztály és ezen keresztül az Országos Szövetség, 
amely magába kell hogy foglalja az ország több mint 
7000 borbély és fodrász iparosát.

Nagy utat kell még megtenni kattársaimnak, mig 
ezek a dolgok a teljes megvalósulás stádiumába eljut
nak. De ennek meg kell történni, mert enélkül nincs 
menekülés a mai rettenetes helyzetből. Iparos szolida
ritást kell teremteni elsősoiban magunk között, azután 
következőleg a többi osztálysors társainkkal is. így gon
dolja ezt el a magyar kézmüiparosság büszkesége : Bor
nemisza Géza iparügyi miniszter Úr is, csakhogy ki 
nein mondja az igazságnak azt az ötök igazságot: hogy 
magyar segíts magadon a szervezettség erejével, akkor 
az Isten is megsegít.

Ezek a gondolatok vezetik az iparügyi miniszter 
úr Önagyméltóságát a tervezett munkabér megállapítá
sával ; ezen gondolatnak kell, hogy ösztökélje és felso
rakoztassa a borbély és fodrász iparosságot is a jobb 
belátás és a jobb elhatározásra szakmája és család tag
jainak a boldogulásának megteremtése érdekében.

Kerekes József.

Minden fodrász iparos a saját érdekében dolgozik, 
ha vendégeinek jót ajánl. Ez pedig hajmosásra az

ELIDA SHAMPOO
A szőke haj részére alkálimentes Kamilloflor 
Special Shampoo megtartja a haj természetes, 
aranyos fényét és azt visszavarázsolja, ha már 
eltompult volna.

A sötéthajak részére. Készült alkáli mentes 
Brunetaflor Special Shampoo, ragyogó mély 
fényt ad és a sötét barna színárnyalatokat 
soha nem sejtett pompában juttatja érvényre.

Arcápoláshoz, mosakodásnál a speciális 7 virág szappan 
az egész világ előkelőségeinek kedvenc szappana.
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A helyes hajápolás jelentősége a fodrász Iparban
(10. közlemény.)

A jelen számunkban, mint jeleztük a legutóbb le
adott közleményünknél, a hajfestésről kívánunk röviden 
éitekezni.

Az utóbbi években a hydrogén hypetoxiddal kevert 
folyékony festékek kerültek előtérbe az évszázadok óta 
ismert és jó tulajdonsággal rendelkező Henna-por fes
tékekkel szemben.

A hydrogén hyperoxidos festékeket ma már olyan 
tökéletes színek kihozására sikerült a gyáraknak előállí
tani, hogy a valóságban lévő természetes hajszínekkel 
is versenyezhetnek. Előnyük azonban nemcsak a szí
nekben nyilvánul meg, hanem abban is, hogy gyorsan 
lehet velük dolgozni és a mai gépondolálási divatmun
káknál is zavartalanul lehet alkalmazni, anélkül, hogy 
ezen müvele tiél komolyabb hibák fordulnának elő.

Ezen folyékony festékekkel kevesebb praxissal ren
delkező fodrász iparos is tud elfogadható jó munkát pro
dukálni ; s ami a fő, gazdaságosabb is. Pláne az utóbbi 
időben forgalomba hozott „Pabor" amerikai hajfestö szer 
vagy a „Flórái“ (Refecl). Ézekben a dobozokban mind
egyiknél két három üveg illetve adag van, melyekből 
egy üveg-adag elegendő egy alap utánfestésére és ennek 
az ára 80 fillér és 1 pengő, míg egy egész adag ára 2 
pengő és 2 40 P.

Ezen festékekkel illetve használatával minden fod
rász iparos versenyképes árak mellett még a privát haj
festőkkel szemben is eredményesen, sikerrel boldogulhat.

Ezen festékek gyártói felismerték ugyanis a gaz
dasági helyzetet az árak magállapításával, mert azt is 
tudják, hogy a fodrász iparosoknak ma a legtöbb-vevője 
4—5 pengős festést igényel. Tudják azt jól, hogy a 
jelenlegi helyzetben a vevő úgy számol, hogy ő meg
veszi 4 pengőért a drogériában a festéket, elvégzi maga 
a műveletet házilag, mert nem hajlandó 8 — 1Ö pengőt 
a fodrásznak fizetni, viszont a fodrász a 4 —5 pengős 
festék árak mellett sokkal olcsóbb nem lehet és nem 
készíthet el festést az említett árakon alul.

Most azonban ezen adagolási festékekkel a fodrász 
nagy versenytárs tud lenni a drogériák által árusított 
festékekkel és a házi kezeléssel működő önfestőkkel 
szemben. Ezután mondhatja a fodrász a vevőnek azt, 
hogy miért festi egyedül a haját, hiszen ő szakszerűen 
elvégzi azért a pénzért, amennyit az illető ki ad a házi 
illetve sajátkezű festéseknél.

Legtöbb hölgynél ugyanis csak elől van őszülés, 
vagy másik esetben 1 ctn.-es után nővés ősz csak. 
Ezeknek a fejtését 4 —5 pengőért elvállalhatja a fodrász, 
mert ha a festék 80 fillér, esetleg 1 pengőbe kerül, 
akkor még elég szép keresethez jut a mai világban ezen 
kiszolgálási árak mellett is. De ami a fő, a vevőket 
szoktatjuk vissza ezzel az üzletünkbe és a süiün leeső 
4—5 pengő többre rúg, mint a ritkán jövő 8— 10 pengő. 
Mindenesetre ha speciális nagy munkáról van szó, 
amiket csak nagy adag festékkel végezhetünk el, azok 
kiszolgálási árát a magasabb tarifa szerint állapítsuk 
meg, hiszen ezeket úgy sem tudják egyedül elvégezni, 
tehát kényszerülve vannak fizetni azt, amit kérnek tőle. 
Az utóbbi időben már a fodrász üzletekben alig fordúl 
elő hajfestés! Miért? Azért, mert mindenki egyedül festi 
a haját I

A jövő jelszava legyen az. visszaszerezni a vevőket 
az üzleteinknek!

Kisérje figyelemmel mindenki a szerkesztőségünk 
által nyújtott szakirányítást, mivel ezekből a szakcik
kekből megtanulhat egyrészt szakszerűen hajat festeni,

másrészt gazdaságosan vásárolni ! Megtanulhatja tehát 
azt, hogy miképen tudhat olcsón és jól dolgozni, stb.

A jövő számainkban hajszín skálát, magyar és 
idegen nyelven írott szín elnevezéseket számozva fogunk 
közölni, mely színskála és szakutásítások után bele kap
csolódhatnak azok is a hajfestö tudományba, kik eddig 
még nem jutottak ahhoz illetve nem volt alkalmuk 
arra, hogy a festés szakszerű tudásával szolgálhassák 
iparukat.

Most pedig, amig a rendes színskála hiányában 
áll a lapunk, addig is közérdeket szolgálni kívánok az
zal, ha a szegedi vándor tanfolyamon az utóbbi időben 
történt hajfestési esetekről Írok le néhányat, illetve az 
elvégzett eljárást.

/. modell: akinek eredeti hajszíne sötét barna, 
kissé bronzos árnyalatú volt. Mahagóni vörösre a kö
vetkezőképpen készítettem el: A hajat vörös szőkére 4 
százalékos hydrogén hyperoxiddal levilágosítottam és 
megmosás után a Flórái 17. festékkel gyors ütemben át
kentem. Majd 18 perc elmúltával, amikor már a kellő 
eredményt láttam, lemostam. A processus elvégeztével 
szép, egyenlő mahagóni vörös hajat kaptam. Utána víz
zel beraktam.

2. modell haja eredelileg sötét szőke volt és már 
két hónappal előtte egész világos szőkére volt átfestve, 
most a hölgy a kinőtt tövet ismét utána akarja festetni,

Az eljárást a következőképpen végeztem e l : A haj 
alsó részét, a kinőtt tövet 3 százalékos szőkítövel kivi
lágosítottam egy színárnyalattal világosabbra, mint a 
festett rész volt, megmosása után pedig 16 os számú 
Flórái Refect 2 üveg tartalmával befestettem. 15 perc 
várakozás után lemostam és megkaptam azt a kívánt 
szint, amilyenre már a múltban is a haj festve volt.

3. modell haja eredetileg sötét hamvas színű 
volt (Pabor 6 os számú) 80 százalékban ősz hajjal 
vegyítve. Hamvas barnára a következő módon festettem : 
A hajat megmostam, a víztől jól megtörültem és a már 
előre elkészített 5-ös számú hamvas barna Pabor ame
rikai hajfestékkel átkentem, az egész festéket hüvelyk újj 
vastagságú vatta csomóval egy ceruza vastagságú fapilci- 
kára csavarva kentem fel. 20 perc után, amikor már láttam, 
hogy a hajat a festék jól befogta, lemostam és meg
szárítottam. A művelet elvégzése után megkaptam a 
Pabor 5 ös és 6-os közötti szinaránylatot. (Megjegyzem, 
hogy a hajszálak közép vastagságúik voltak.)

A jövő számban a színkártya nyomó klissével 
nyomott utasítás szerint minden színnek és minden fajta 
hajminőségnek, szerszámoknak a pontos kívánalmai sze
rint fogom a hajfestést ismertetni. Első sorban is a 
könnyű sötét szilieket, mert ezek a legtöbbször előfor
duló sziliek és a legkönnyebben végezhetők el.

Aki be akar kapcsolódni a hajfestés tudományába, 
az figyelmesen olvassa lapunkat és vegyen egy eredeti 
színkáityát (ára 1 50 P >, melynek segítségével komoly 
és jó munkát tud majd nyújtani.

(Dudás)
illó olajok 
lakkok 
lemosók 
aethcrck

Legfinomabb minőségek, legolcsóbb árak. 
A The Jolly Joker 

hajrögzittt gyártása 
Fenti szükségletét saját érdekében 
a .H ir '  vegyészeti v á lla la tn ál

szerezze be eredeti gyári árakon
Budapest Vili. Aggtelek ucca A.
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A Budapesten 1937. január hó 10-én megtartott fésülő verseny 
alkalmával összeült értekezleten hozott indítvány !

Az értekezlet kimondj.!, hogy az eddigi szokásos 
nemzetközi versenyfésülési módokat nem tartja helyes
nek, mert az összes érdekelt európai államok minden 
versenyrendező szaktesttilete érzi és tudja, hogy a sok, 
rendszertelenül tartott és egymást rövid időközökben kő
vető versenyeknek úgy erkölcsi, mint anyagi értéke 
majdnem semmi. Indítványozzuk ezért a nemzetközi fé
sülő versenyeknek, a sport minden ágában már beve
zetett olympiai alapon való rendezését. Természetesen 
nem négy, hanem egy évi időközökben való ismétléssel.

Részletezés:
Európában évenként csak egy nemzetközi fésülő- 

verseny legyen, előre megállapított nemzetközi érvényes
ségű szabályzat szerint.

Elismert nemzetközi szakemberekből álló bizottság 
állapítsa meg az elkövetkező verseny helyét és idejét és 
lehetően hasson oda, hogy a mindenkori három első 
díj nyertes frizura legyen annak az évnek divatirányí• 
tója.

Minden csatlakozó állam szaktestülete a bizottsá
gok határozatát köteles legyen magára nézve elismerni 
és ha a ráesett versenyt megrendezte, nyugodtan kivárni, 
mig a sor újból rákerül.

A vegyes bizottságok összeállítását a nemzetközi

szavazással szemben azért tartjuk helyesebbnek, hogy a 
részrehajlásnak még a látszata is, előre kiküszöbölhető 
legyen.

Azonkívül szükségesnek tartjuk, hogy minden or
szág alapszabályokkal és versenyrendezési joggil ren
delkező összes testületéi és egyesületei az arra az or
szágra eső versenyt közösen rendezzék, összevonva 
minden használható erőt. Ez feltétlenül az egyes ala
kulatok közötti jóviszony emeléséhez és a versenyző
képzés emeléséhez vezet.

Az egyes országok belső, országos és háziverse
nyeit ez a kérdés nem érinti, azokat az érdekeltek to 
vábbra is megtarthatják.

Azonban itt is ajánljuk, közös megegyezés alap
ján, az ország belterületén, országos versenyeknek, min
dig más-más városban való tartását.

Indítványunk elfogadását és csatlakozást kérve, szí
veskedjenek az indítványra észrevételeiket és a követ
kező verseny megtartási helyének kijelölését tudomá
sunkra hozni,

vagyunk teljes tisztelettel
a „Női Fodrászok Mesteregyesülése“ 

Elnöksége
Budapest, Vili Rákóczi ut 17. I. cm.

Felhívás és meghívó
A szegedi úri és hölgyfodrász mesterek és segédek, 

— közös, együttes rendezéssel folyó hó 24 én, vasárnap 
este fél 8 órai kezdettel az ipartestület márványtermében 
vacsorával és tánccal egybekötve a vándor tanfolyam 
befejeztél és a szakosztály fenállásának 50 éves jubi
leumát ünnepük. Ezen ünnepélyes alkalomra meghívja 
az összes fodrász ipart űzőket családtagjaival együtt, 
meghívja és szívesen lárja vendégül a környéken lévő 
fodrász iparosokat, az összes ismerősöket és jóbarátokat.

Ezen ünnepséggel kapcsolatban a fodrász ipari 
tudásunkat akarjuk úgy egymásnak, mint a nagy közön
ségnek bemutatni, tehát komoly ipaii fejlesztési érdekből 
kívánatos az, hogy minden fodrász mester és segéd tőle 
telhetőén a legszebbet nyújtsa ezen bemutatón.

Szabályok és a részletes műsor:
Ezen bemutatón részt vehet mindenki, ki a fodrász 

ipart űzi, illetve aki folyó hó 20-áig este 7 óráig Thü- 
ringer Imre fodrász mesternél (a Boldogasszony-sugárúti 
üzletében) jelentkezik és minden modellje után, — a 
mester 1 P, a segéd 50 fillér — a benevezési díjat 
lefizeti.

A frizurák elkészítését mindenki tetszése szerint 
bármikor és bárhol elvégezheti, mi csak annyi kötele
zettséget követelünk, hogy minden benevezett este 7 
óráig a kész modelljével a nagyterem mellékhelyiségében 
jelenjen meg, hogy a színpadra való felvonulást pon
tosan fél 8 órakor meg lehessen kezdeni.

Ezen estén tneg fog jelenni Budapestről néhány 
mester és a „Hölgyfodrász segédek országos egyesüle
tének'' kiküldöttei is.

A bemutató fél 8 órától 9 óráig tart Vacsora pont 
9 órakor kezdődik, amikor is Palkovits Károly szak
osztályi elnök üdvözli majd a megjelenteket és felol
vassa a szakosztály megörökített történetét, nemkülönben

felkéri az ünnepet méltató szónokokat a beszédjeik el
mondására.

A vacsora befejezése után tánc kezdődik. A va
csora jegy pörkölttel 130 P, sülttel P50 P. A vacsora 
nem kötelező, de tánc jegy címén 50 filléres jegy meg
váltása igen. A vacsora árában a zene (tányérozási) 
pénz is bennefoglaltatik.

A vacsora jegyeket kérjük a rend kedvéért szintén 
folyó hó 20-ig megváltani, mert azontúl a rendezőség 
hely biztosításért már garanciát nem nyújthat.

Szives és megértő támogatást várva: 
Palkovits Károly, 
szakosztályi elnök.

Kisipari hitelt!
Mint minden szakmában, úgy a borbély és fod

rász szakmában is kellő érdeklődés kiséri a pénzügy- 
miniszter úr legutóbi intézkedését, amellyel évi 2 millió 
pengőt irányzott elő a kisiparosság megsegítésére. Ezen 
összeg aránylagosan az ország kézmfiiparossága között 
fog szétosztódni, mégpedig 100 és 200 pengős össze
gekben az Ipartestületekkel egyetemben a Kereskedelmi 
és Iparkamara útján.

Felhívjuk tehát, a kölcsönt igénybe venni akaró 
kartársainkat, hogy most már jóelőre, az illetékes Ipar
testületeken keresztül az Iparkamaránál tegyék meg a 
jelentkezés előkészületét. Természetesen váltó fedezet és 
kellő alátámasztás kell az illető kartársakn ‘k, hogy a 
lejárat 3 havi tőke vagy a kamatmentes kis prri hitel 
(3 hó után részletekben is visszafizethető lehessen. Mert 
a jövőben csak az a kartársunk kaphat újból hitelt, aki 
azt a kellő időben vissza is fizetheti.

Kerekes József.
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Köszöntjük az 1937-ik évet . . .
Hálát adunk a „Teremtőnknek,“ hogy ezt is meg

hagyta érni, de ugyanakkor kérjük is a segítségét, hogy 
védjen meg bennünket és adjon erőt arra, hogy a tor
nyosuló veszélyektől távoltarlhassuk magunkat és a bé
kés életünk fenntartásához szükséges táplálékunkat ideg
romboló gond nélkül tudjuk megszerezni.

Erőért, egészségért könyörgünk és azért, hogy add 
meg a gyarló emberiség számára a megértést. Engedd 
meg Istenünk, hogy az 1937 év követelményeinek ele
get tudjunk tenni ; az új törvényeket, a kenyér árának 
emelkedését ne érezzük; legyen erőnk arra, hogy alkal
mazkodni tudjunk minden megrázkódtatás nélkül az 
adott helyzetekhez. Az élet fenntartásához szükséges 
anyagoknak a napról-napra emelkedő áraihoz kollegiá
lis szeretettel és összetartással tudjuk úgy emelni a ki
szolgálási árainkat olyan pontossággal, mint ahogyan 
azt a piaci árak is folytatják.

Megértő, jó szándékkal kérjük a Kartársakat is, 
legyenek úgy egymáshoz, mint önmagukkal szemben is 
megértők, hogy a filléres érték nélküli napi árainkat 
feltudjuk emelni. A 10 filléres árak igazodjanak leg
alább a 20 filléres árakhoz, legyenek kevés eltéréssel 
egységes áraink; aki pedig azon a filléres árakon felül 
akar állni, a modern munkák igénylőitől kérjen annyi
val többet, mint amennyivel a munkájánál a filléres 
árakon felüli értéket és kiszolgálást nyújt.

Hibáink egyenlőek, de munkatudásunk és ellen
érték szolgáltatásunk nem egyenlő. Példával megvilá
gítva: egy kabin frizura 50 filléres áráért nem állhatunk 
rendelkezésére a vevőnek egy modern estélyi vagy 
menyasszonyi frizura elkészítésére. Tehát minél nagyobb 
ellenszolgáltatást nyújtunk a vevőnek, annál nagyobb 
ellenérték megfizetését kérjük.

Az árrombolók ellen !
Az utóbi időben elképzelhetetlenül és borzalmasan 

elszaporodott az áirombolók száma a borbély és fodrász 
iparban. Hová jut, mivé lesz ennek következtében a 
helyzet az iparunkban ? Erre nem tud feleletet adni a 
legkonokabb árromboló sem.

E m ber! Magadat borbély és fodrásznak nevező, 
de valójában gyilkosa az iparnak, hová jutsz, ha nem 
térsz magadhoz?! Mikor látod be tévedésedet? Nem 
látod, hogy cselekedeteid mit eredményeznek ? Végered
ményben nemcsak magadat, hanem a többi, a becsüle 
irs árakkal dolgozó kartársaidat is a romlásba viszed ! ? 
Nem veszed észre, hogy ezzel az árrombolással nem
csak gazdaságilag, anyagilag fogsz tönkre menni, ha
nem ami a legfőbb a jövőre elveszted a lelki nyugal
madat i s ? !  Nem veszed észre, „Te nótoriu" árromboló, 
hogy az utóbbi időben a jó érzésű közönség is mind
jobban kerüli az üzletedet ? Nem veszed észre, hogy Te 
az utóbbi időben olyan vagy, mint aki teljesen elvesztette 
a lelki nyugalmát ? I Hová jutsz, ha nem térsz magadhoz ? 
Meddig leszel még sírásója magadnak és iparodnak? 
Ember I térj meg, légy becsülettel új ember I Próbáld 
megtéréseddel jóvá tenni hibádat es vétkeidet megbo- 
csájtja a közérdek, amely ellen öntudatosan vagy öntu
dat nélkül vétkeztél I A jobb jövőd érdekében ezt meg 
kell tenned, ez nem mehet tovább ! Állj sorompóba a 
küzdők közé ! Minden bűnöd meg lesz bocsájtva. Van 
érdekképviseleted, ipartestüleled, szakosztályod és ipar- 
testületi büntető széked I Van a szakosztályodon keresz
tül erkölcsi bojkott. Ha összetartol, lesz erőd azokkal

szemben, akik nem akarnak becsülettel élni. Csak akar
nod kell összetartani és erőszak árán legyőzöl minden 
akadályt. Cselekedjél! Tanulj és dolgozzál velünk és rög
tön megszűnik majd az árrombolás !

Kerekes József.

Békéltető gyűlés volt Szegeden a budapesti úri 
és hölgyfodrászok két ipartestületének évek óta 

fenálló egyesítési tervharcának 
megszüntetése érdekében.

A múlt számunkban ezen gyűlés lefolyását és értel
mét ismertettem és egyben jeleztem, hogy a folytatását, 
illetve a kívánalmakat ezen számban fogom lefektetni. 
Ígéretemet azonban nem váltom be, mert nem tartom 
érdemesnek, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzak in
tenzíven.

Mert amikor az egész vidék kérte a budapesti két 
testületnek a békés kimenetelű elintézését, nemcsak, hogy 
ezt nem nyertük, hanem még jobban kiéleződtek az 
ellentétek a két egyesület között, sőt a hölgyfodrász 
ip irtestü'etnek még a belső látszólagos egységének bom
lását is. Ezen belső és külső okok, nemkülönben az 
uióbbi időben megjelent két röpirat kibocsájtása, ame
lyekben olyan támadást intéznek a személyeskedő felek 
egymás ellen, hogy sérti az egész fodrászipar tekinté
lyét, amiért is ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, irányt, 
tanácsot, békéltető szerepet az én véleményem szerint 
tenni nem szabad

Az én szerény véleményem ezután az, hogy ezekkel a 
kérdésekkel többet nem szabad országos szempontból 
foglalkozni, az legyen teljesen budapesti ügynek tekintve 
és egy olyan pontot tegyünk ennek az ügynek a végére, 
amely pont reánk, vidékiekre az ügy teljes befejezésének 
végét jelenti, mindaddig, míg (hivatalos) illetékes helyről 
a vidéket meg nem kérdezik a két ipar egyesítés felüli 
véleményünket.

(Lenliardt József)

A vidéki fodrász ipari
szakosztályok figyelmébe!

Folyó hó 1 1-én, minden szakosztálynak címére 
küldöttünk egy felszólító körivet, melyre ezúton is ismé
telten felhívjuk minden szakosztálynak igen tisztelt el
nökségét, szíveskedjenek azon körívnek értelme szerint 
a legkimeríiöbben foglalkozni. Kérjük ismételten arra, 
hogy minden szakosztálynak a csatlakozására számítunk, 
mert ha egy szakosztály is elhanyagolná támogatásával 
kérésünket, annak hiánya csorbítaná komoly elgondo
lásainkat.

Ezúton is kérjük a tisztelt szakosztály igen tisz
telt tagjait, jelöljenek ki tagjaik közül egy olyan ambi- 
ciós, értékes tagot, ki a szakosztályuk minden értékes 
mozzanatáról tájékoztatja szerkesztőségünket. Egyszerű 
levelezőlapon is elég, ha az értékes indftányokkal, a 
mozgalmak és a vezetőség neveinek a megírásával szol
gálják ezen közérdekű célt.

A megválasztott, illetve ennek a kapcsolatnak inté
zésére vállalkozó karlársunk címét tudassák, hogy azzal 
levelezésünket felvegyük és neki a felmerülő levelezé
seinek költségeit valamilyen formában megtérítsük.

Ezen szakosztályi kapcsolatokkal a sajtón, a vidéki 
úri és hölgyfodrászok egyetlen szaklapján keresztül olyan
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harmonikus és szolidáris munkát tudunk kifejteni, hogy 
a vidéki elhagyatott fodrásziparosoknak egyetemes ér
dekeiért komoly lépéseket tudunk tenni, illetve sikerül 
harcolni.

Kerekes József fodrász m. Miskolc. 
Palkovits Károly szakoszt. elnök, Szeged. 
Dudás Sándor fodr. m. Szeged.

Kaposvári hírek : A kaposvári úri és hölgyfod
rászok szakosztálya 1937. évi január hó 17-én, vasárnap 
este pontosan tél 9 órai kezdettel az Iparosszékház nagy
termében tánccal egybekötött műsoros estélyt tart. Műsor: 
1. Üdvözlő beszéd. Mondja : Barócsay Béla szakosztályi 
elnök. 2. Magyar tánc. Táncolják: Loth Margit, Bucsáry 
István, Rákóczi Ilonka, Csersoják Ferenc, Takács Ilonka, 
Böhm And r, Kelemen Lujzi, Gruber László. 3. Magyar 
nóták. Énekli: Majsay József. 4. Táncparódia. Utánoz
zák : Búzás Jenő és Pécseli József. 5. Sanzi és Tufa : 
Páros jelenet. Előadják : Schwarzenberg István és Grosz 
György. 6. Argentínai tangó. Táncolják: Bóna Mancika 
és Fiuta Gyula. 7. Apósom, a vezér. Bohózat. Ir ta : 
Rejtő Jenő. Szereplő személyek : Náray Jenő, Geberta 
Károly, Péczeli József, Barácsay Berta, Molnár Mihály, 
Böhm Andor, Barakonyi Ica. Rendező : ifj. Égető János. 
Konferál : Fehér László. Súgó Rosenberg Ferenc.

A m iskolci úri- és női fodrász szakosztály  
ülése. A miskolci úri- és női fodrász szakosztály leg
utóbbi választmányi ülésén, amelyet Hajnos Dezső szak
osztályi elnök hívott egybe, a választmány behatóan 
foglalkozott a gombamódra elszaporodott kontárok mcg- 
rendszabályozásával. Többek hozzászólása után a vá
lasztmány elfogadta Hajnos Dezső szakosztályi elnök 
indítványát és egy nagyszámú ellenőrző bizottságot kül
dött ki a kontárok túltengő munkájának megakadályo
zására. Majd Mékes Bertalan úri- és női fodrász kar
társ hangulatos szép szavakkal üdvözölte a vidéki úri- 
és hötgyfodrászok Szegeden megjelenő szaklapját, annak 
miskolci munkatársát — Kerekes József fodiászmeslert, 
kinek egyúttal Isten áldását kérte azon közhasznú mun
kásságához, amit a vidéki fodrászok érdekében kifejt. 
Többek felszólalása után a szakosztályi elnök köszön
tötte még fel Nyitray József író és zeneszerző kartár
sunkat a több oldalról ért kitüntetései alkalmából, mely- 
nek megtörténte után az ülés véget is ért.____________

Szerényigényü fiatal urifodrász segéd alkalma
zást keres, lehetőleg oly<;n üzletben, ahol a nőifodrá- 
szatot is elsajátíthatná. Cím : Bodor László Vác, Veres
kereszt u.

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

„W. H e n r y "
dauer vizet (száraz és vizes) olaj scliampont „Vita Oil“- 
liajpakotáshoz. Vfzondoláló fixateur. — Levélbeni érdek
lődőknek mintákat készséggel küldök. — Egyben az összes 

„ D A U E R "  gépek közvetítésével foglalkozom. 
Magyarország vezérképviselete :

WEISZ HENRIK, kereskedelmi utazó 
Budapest, Vili. Erzsébet krt 24. II. em. 11/a.

Bajai hírek : A bajai fodrászok 1937. évi január 
hó 10- jól sikerült műsorral egybekötött zártkörű tánc- 
eztélyt rendeztek a Központi szálló összes termeiben 
Kemény József bajai fodrász mester védnöksége melleit. 
A rendezőség tagjai a borbély és fodrász szakosztály 
tagjai voltak. Színre került Bonyi Adorjánnak „Egy kis 
senki" cimü vígjátéka 3 felvonásban.

Női fodrászüzlet á thelyezés Miskolcon. Parkesz 
Andor közismert nöi-fodiász mester fiók üzletét, amely 
a Széchenyi ucca 88. szám alatt a „Kerekes illatszertár" 
melleit „Bandi" hölgyfodrászat néven volt vezetve, 1937. 
január hó 1-én Szemere ucca 2. szám alá helyezte át. 
„Bandi" kartársunk közismert agilitása garancia a jö
vőre nézve, hogy az új helyre áthelyezett fióküzlete a 
Széchenyi uccán lévő főüzlelévcl egyetemben kellő sike
reket fog továbbra is Miskolc város hölgyközönsége 
előtt elérni és ezáltal a jövőben még hatványozottabban 
fogja kivenni részét abból a munkáiról, amelyet a mis
kolci úri- és női fodrász szakosztálynál eddig is elég 
szép sikerrel végzett. „Bandi" kartársunk agilitásáról 
közismert, éppen ezért ő tőle sokat vár a miskolci fod
rász ipari társadalom.

A „Budapesti Közlöny" közli, hogy a miskolci 
Kamara iparos szakosztályának elnökét, Duvalovszky 
Mihályt, az iparügyi miniszter, a most alakúit országos 
iparügyi tanácsba rendes tagnak kinevezte. Ez annyiban 
is osztatlan ötömet szerzett a miskolci kartársaknak, 
mert Duvalovszky Mihály minden alkalomkor jelenlété
vel is támogatta a borbélyok és fodrászok törekvéseit; 
felszólalásaival pedig úgy a Miskolcon legutóbb meg
tartott országos kongresszuson, valamint az Ipokkal 
Kaposváron tartott borbély és fodrászok nagygyűlésén a 
miskolci Kamarát mindig úgy említette meg, amely 
mindenkor kész a borbély és fodrász iparosok érdekei
nek megvédéséért sorompóba állni. Ezen közmegelége
dést kiváltó kinevezéshez a Szegeden megjelenő úri- és 
hölgyfodrászok szaklapja is a legőszintébben örvend és 
sok sikert kíván a Kamarai iparos szakosztály elnö
kének.

Báró Kruchina Károly m agas kitüntetése.
Nagybányai vitéz Hoithy Miklós kormányzó úr Őfőmél- 
tósága Bornemisza Géza iparügyi miniszter úr előter
jesztésére Báró Kruchina Károly miniszteri osztályfőnök 
urat a polgári érdemrend közép keresztjével tüntette ki. 
Ezen magas kitüntetés az egész magyar kézmüiparosság 
körében a legnagyobb örömet váltotta ki. A kitűnt Ltt 
báró Kruchina Károly osztályfőnök úr valósággal össze 
van fonva a kisiparossággal. Az Ipartestületek országos 
Központjának fenállása óta minden nap igénybe veszi 
s párftogását kéri az iparosság, az őket atyailag 
szerető, nemes szívű báró Kruchina Károly osztályfőnököt. 
Az Ipartestületek országos szövetsége pedig legutóbb a 
Kaposváron megtartott közgyűlésén báró Kruchina Ká
roly dr. osztályfőnök urat nagy lelkesedéssel, egyhangú
lag a nagy aranyéremmel tüntette ki, amit ifj. Tóth Pál, 
az Iposz elnöke nagy iparos küldöttség élén éppen a 
napokban nyújtott át a kitüntetettnek. Magától érthető 
tehát, hogy e magas kitüntetések az egész ország ipa
rossága körében a legnagyobb örömet váltotta ki ; az 
iparosság táborából pedig igen sokan halmozták el az 
ország minden részéből üdvözlő sorokkal és táviratokkal. 
E magas kitüntetések alkalmából a Szegeden megjelenő 
Fodrászok szaklapjának szerkeszlősége is a legnagyobb 
szeretet melegével üdvözli a kitüntetett báró Kruchina 
Károly dr. osztályfőnök urat, a kisiparosság régi igaz 
nagy barátját.

Magyar fodrász siker Milanóban. Müller Fe
renc milánói úri és hölgyfodrász és illatszer kereskedő, 
aki sokszor keresi fel igen értékes cikkel lapunk szer
kesztőségét, 20-24 évvel ezelőtt Miskolcon a Kerekes
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József munkatárs üzletében dolgozott, mint segéd hosszú 
ideig. Mint segéd kitűnt komoly, törekvő munkásságá
val. Amikor Kerekes karlársunk üzletéből kilépett, kül
földre távozott, s szorgalmas és törekvő munkája révén 
annyira haladt, hogy Olaszország e szép városában — 
Milanóban — önálló lett és üzletet nyitott, példaképe 
azon keveseknek, ki szorgalma és takarékossága révén 
annyi tőkét tudott megtakarítani, hogy abból megala
pozhatta mai üzletét, amely egy ottan született olasz fod
rásznak is büszkesége lehet. Az olasz földre eltávozott 
Müller Ferenc kartársunk minden évben kedves emlék
kel emlékszik meg levelében a régi főnökéről és Mis
kolc városáról, ahol annyi sok-sok kedves jó időket el
töltött Mi is gralu'álunk a magyar fodiász sikeréhez.

Bécsi hírek: Az osztrák fodrászok országos érte
kezlete arra a megállapításra jutott, hogy a rövid női 
hajviselet továbbra is megmarad. A téli báli szezonok
ban parókával, finom póthajfürtökkel, valamint arany, 
ezü t illetve a ruhákkal harmonizáló színekkel ellátott 
hnjdíszekkel ékesített f izurákat fognak divatként alkal
mazni.

A férfiak haját az eddigi szokásoktól eltérően va
lamivel hosszabbra fogják a vágásnál hagyni azért, hogy 
egy-két hullám behelyezhető legyen.

A sörtés úgynevezett fogkeféhez hasonló bajuszo
kat a divatból kihagyják s helyette leheletnyi finomság
gal kiformázott (ritkított) „Menjon“ bajúsz divat újdon
ságot fogják a vendégeknek ajánlani és készíteni.

A bécsi női fodrászok egyesülete 1937. márc. 
hó 7-én a „Zum Auqe des Gottes“ vendéglő termeiben 
árú és tánccal egybekötött nemzetközi fésülő versenyt 
rendez Wienben a IX kér. Nussdorfer strasse 75. sz, alatt.

Műsoron szerepelnek a víz és vasondolálás, a tar
tós ondolálás és mindennemű n- ppalí és estélyi fiizura 
bemutatók.

Az árú vásár megtekintése díjtalan. A fésülő ver
seny belépő dija elővételben 2.50 Schilling, az esti pénz
tárnál 3.50 Schilling. Belépő jegyek elővételben kérhe
tők a hölgyfodrászok egyesületétől Wien, VI. kér. Mária- 
hiiferslrasse 99. sz. alatt.

A belépőjegy bemutatása mellett 50 százalékos 
vasúti kedvezmény I

Felhívjuk a kartársakat, kiknek módjukban áll meg
jelenésükkel támogassák a fésülő versenyt.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK
Kiskunfélegyházái kartársnak. Kérésére nem 

tehetünk mást, mint azon ajánlatunkat adni, hogy szer
vezkedjenek és a vezetőség jó példával járjon mindig 
elől, akkor könnyebb lesz a komoly elhatározásainkat 
érvényre' juttatni.

K. G. Budapest. Több vidéki városból jött érte
sülésünk szerint azonos az Ön észrevételei. Az üzletek 
forgalma azt mutatja, hogy karácsony hete jó volt, de 
az elmúlt években megszokott jó karácsony böjti és szil
veszteri napok. Mint cassa napoknak gyengék voltak. 
Sok apró tételektől teltek el ezen napok. Azóta pedig 
ijesztően rosszulnak az üzleti forgalmak.

Magyar Lukács, Röszke. Elnézését kell kérnünk 
azért, hogy szerkesztőségünkhez beküldött igen értékes 
fejtegetéseit még kellően nem tudtuk érvényesíteni. A 
fodrász iparnak tényleg állnak azon hibái és kívánal
mai, amelyet Ön megjelölt levelében, de az szervezet
lenségünk hiányában az Ön által megjelölt útra még 
nem lehet vezetni őket. Ha a fodrász ipart űzőknek na
gyobb része olyan értelemmel és tehetséggel birna, mint 
On, könnyű volna az Ön által kijelölt út és könnyen 
járhatóvá is lehetne tenni. De még ezidő szerint csak 
apró lépéseket lehet ezirányba tenni, minden esetre az 
új generációnak az Ön állal megjelölt fodrász ipari te

vékenységre kell áttérni, ha élni akar. Ezután kérjük 
Önt, hogy ezen elgondolásait folytassa és harcoljon a 
megvalósításainak érdekében. Álljon be körünkbe és le
gyen harcoló munkatársaink.

Többeknek érdeklődésére. Divat rajzokat és ter
vezéseket vállal 2—3 és 5 pengőtől lapunk munka
társa, Pintér János Szeged. Diópozitíve minden mozi
hirdetésekre rajzai együtt 10 P-tői. Napi lapokban hir
detésekhez rajz után klissé 2 50 P-tői.
Akarja magát önképzéssel „Universális" 
fodrásszá tenni ?
Könnyebben elérheti, ha állandó olvasója lesz a vidéki úri és 
hölgyfodrászok szaklapjának és ha megvásárolja Tóth Árpád 
székesfővárosi borbély-fodrász szakirányú Iparostanonc iskolai 
igazgató, Ravasz Illés székesfővárosi polgári és v. iparostanonc 
iskolai tanár és Kuba Sándor fodrászmester, székesfővárosi bor
bély és fodrász szakirányú iparostánonc iskolai szakoktató, köz
ismert szaktekintély átlal szerkesztett és kiadott „Teshnológia" 
szakkönyv 1. és II. részét, melyekből a szemléltető képek kap
csán sönnyen elsajátíthatja a fodrász ipar magasabb ismereteit, 
csinjat-binjál. Ez által nemcsak önmagát teszi értékesebbé, hasz
nosabbá, hanem egyúltal hozzájárul iparunk haladásához. A 
szakkönyv mindkét része kapható lapunk szerkeszőíégében. 
I. rész ára T5Ü P, a II. rész pedig 1 80 P. A könyvek ára és 
lapunk előfizetési dija befizethető lapunk 4H)0-es csekkszámlá
jára is.

APRÓHIRDETÉSEK
E rovatban történő hirdetések ára soronklnt 25 fillér, 

mely összeg befizetése pénzben vagy levéibélyegek előzetes 
beküldése mellett történhetik és teljesíthető. A szerkesztő
séghez intézett bárminemű megkeresésre írásbeli választ 
csak a válasz-bélyeg beküldése ellenében adunk.

Ha üzletet venni, vagy eladni akar, hirdessen 
lapunkban.

Ha venni akar fodrászati felszereléseket, hasz
nált berendezési tárgyakat, keresse fel szerkesztőségünket.

Ha felszerelési tárgyai vannak eladók, bízza meg 
annak eladásával szerkesziöségünket.

Ha üres üvegei vannak, azokat szerkesztőségünk 
a következő árakért veszi meg : 1 literesért 20 fillért, 
fél literesért 14 fillért, negyed litereséit 10 fillért fizet.

Eladók és szerkesztőségünkben megtekinthetők: 
vízmelegítő, több 110-es A. É. G. és Főn hajszárító 
gépek.

Szeged Belvárosban úri és hölgyfodrász üzletek 
1500, 1200, 800 és 600 pengőért eladók.

Eladó modern, szép 3 személyes hölgyfodrász 
berendezés, mely áll 3 metszett tükör, 1 manikűr asz
tal, 1 fogadó nagy asztal, 1 nagy fiókos kassza asztalból, 
3 fölei székből, 3 karos székből, 1 állványos ruha és 
esernyötarló fogasból. A felsorolt berendezés előállítási 
ára 300 ptngő volt, de jelenleg készpénzfizetés ellené
ben 150 pengőért megkapható I Alkalmi vétel!

Női fodrász üzlet modern felszereléssel, r nagy 
vendég körrel családi okok miatt sürgősen eladó. Érdek
lődni lehet e lap társ-szerkesztőjénél Kerekes József úr
nál Miskolc Széchenyi u 88 sz.

Eladó majdnem teljesen uj Sanax massaqe gép 
110 voltos áramra 50 pengőéit.

Eladó kirakat baba gipszből, melles 10 P.
Eladó két kétszemélyes fodrász asztal egybe

építve, márvány asztallal, illatszer szekrénnyel, forgó 
székekkel, nikkel asztali felszerelésekkel, fertőtlenítőkkel 
és egyéb felszerelésekkel jutányos áron. Szerkesztősé
günkben a cím megtudható.

Keresek egy jó munkás úri fodrász segédet ál
landó alkalmazásra. Ajánlatot kér a kor és fizetési igény 
megjelölésével Marion Lajos fodrász Felsőgalla (Komá
rom megye.)

Egy G. S. I. tartós ondoláló gép, jó állapotban 
olcsón eladó. Tudakozódni leltet a szerkesztőségben.

Nyomatott: Árpád nyomda Szeged.
Nyomdáért felel: SZITTNER JÁNOS
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Tökéletes és nagy hasznot biztosító munkát végez ha az alanti
cikkeket

DUDÁS fodrászcikk nagykereskedőtől
Szeged, Tisza Lajos körút 19 szerzi be.

ha „Tempó American"
állványos modern tartós gépet vesz 16 fűtőtesttel és hozzávaló 
szerelékkel együtt példátlanul álló árakban és minőségben P. 200

„Universal American"
villany nélkül működő egybeépített hajszárító és tartós ondoláló

gépet vesz
110—220-as villanyáramhoz 12-es alátéttel díszdobozban P. 85.—

Kézzel hajtható modell P. 150.—
Lábbal hajtható modell P. 170.—
Csak villany nélküli tartós gép 20

csavarással dísz kazettában P. 70.—
Kérjen okvetlen árajánlatot !

Pár perc alatt festhet sötétbarna szemöldök-bajuszt
“A S P A S I A“

haj, szemöldök, és bajusz sötétbarna festékkel. Beszerzési ár: P. 1.20. Eladási ár : P. 2.—
Használati utasítás: A bajuszt vagy szemöldököt „Aspásia" folyékony scliamponba mártott törülköző sarkával átmossuk, 
tiszta vízzel leöblítjük, szárazra megtörüljük és utána az őszülő hajzatot az anyaghoz mellékelt kis ecsettel az egyes (1) 
számú folyadékkal átkenegetjük. Egy percnyi szünet után a kettes (2) számú üveg folyadékából a kis ecsettel az előbb 
bekent helyet utána kenjük. Rögtön előjön az eljárások után a kívánt sötét szín. Pár percnyi szünet után a fent leirt lemo- 
sási eljárást megismételjük, melynek megtörténte után a festési művelet befejezést nyer. Ha véletlenül esetleg az arcbőrt 

is befestenénk, ez esetben az odacseppent festéket bármilyen zsiradékkal gyengéden ledörgöljük.

Brillantin helyett okvetlen „KUNST" olajat használja, mert megkönnyíti
a munkáját

Tudja-e Ön már, hogy mi a „Kunst" olaj?
Géppel ondolált hajat táplálja és göndöríti. Törékeny hajnak visszaadja 

rugalmasságát. Száraz hajra kenve fényesít. Vizes hajra kenve puhít.
1 liter ára 4.— pengő.

20 gr.-os üveggel 30 fillér. Eladási ára 50 fillér.
50 gr.-os üveggel 40 fillér. Eladási ára 76 fillér.

Öt perc alatt száradással együtt kész egy női hajmosás. 
Hogyan kell American hajpetrollal fejet mosni?

Először a törülközőt a nyak körül fogjuk, azután a fejet a lavór fölé lehajtjuk és a Petrolt a fejre locsoljuk, két kézzel a 
hajat megdörgöljük és a haj között lévő folyadékot kinyomkodjuk, törülközővel szárazra megtöröljük, 1—2 perc múlva 

kefével a hajat átkefélni és megfésülnf, ezen eljárás után citrom illatú, tiszta fényes selymes hajat nyerünk.
A mosás után vassal ondolált haj még hullámosabb lett.

Egy női fejmosáshoz 100 gr. szükséges.
Egy liter ára P. 2.20.

Szereltesse be általunk a „TEMPO“ központi hajszárítót, négy 
csöves ára 300 pengő, minden további cső 50 pengő.



Ha jól és olcsón akar vásárolni
keresse fel Budapest, Király u 24.

fodrász cikkek kereskedését!

Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyé
neknek a legmesszebbmenő konditiót nyújtom. Nagy raktáramat kibővítettem az összes 
fodrászati felszerelésekkel, u. m. tartós ondoláló gépek, hajmosó lavórok, hajszárító burák, 
asztali felszerelések. Hercules és Marcell ondoláló vasak, Hercules hajkefék és ecsetek, 
hajmunka szerszámok, hajnetzek, hajlekötők, illatszerek, pipere cikkek a legnagyobb vá

lasztékban kaphatók. Személyes vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban
eszközöltetnek.

PABOR amerikai hajfestékemet
több államban is bevezettem már és olyan közkedveltségnek örvend, hogy közkívánatra 

Magyarország nagyobb városaiban is lerakatokat fogok létesíteni.

Ugyanekkor számolok a fodrász iparosság rossz gazdasági helyzetével, mivel tudom, hogy 
vendégeik olcsón és jól akarják festetni hajukat. Ezen kívánságot a festék árak olcsóbbá 
tételével iparkodom keresztülvinni, úgy hogy forgalomba hozok olyan adagolásé, illetve 
csomagolású PABOR festéket, amelyben két olyan üveg, illetve adag van, hogy egy kis 

adag elegendő lesz egy kisebb területen lévő ősz hajnak a megfestésére.
Egy adag, amelyből elkészítéskor 2 dekát kap 1 pengőért, biztosítja majd azt, hogy olyan 

olcsón és jól tud dolgozni, hogy a vevőkörét megszaporíthatja minden fodrász iparos. 
Ezen új csomagolású festékeket a jövő hónapban már forgalomba hozzuk.

Árai lesznek : Kis doboz, amelyben 2 adag van P. 2.—
Nagy doboz egész haj fejtésére P. 2.50
Színskála darabja P. 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb, cégemet és kisérje figyelemmel hirdetéseimet. 
Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál

3 százalék engedményt nyújtok.
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