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Fodrász iparos támogatásával,
saját magadat is támogatod, óvod egészségedet és emeled szépségedet!
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íduúávt keit,
Ismét el telt egy év és megint itt van március 

Idusa. A tavaszi fuvallat első fellélegzése. Fodrász ipa
rosság I Legyen ez a nap a te boldog jövendőd meg
kezdése. Menj el, kérlek, felekezeted templomába, imád
kozzál családodéit, magadért. Itt pihenni is fogsz és új 
erővel lépsz majd a dolgozó ember boldog otthonába. 
Mint ifjú kartárs, egy pillanatra sem szabad zakatolnom 
annál az ajtónál, amelynek feltárása a fodrász iparosság 
millió bűnét tárná a szemünk elé. Nem tehetem, mert 
a jelen idők nem ismerik el egy 23 éves fodrász segéd 
figyelmeztetéseit. Azért lehúzom a redőnyt a fodrász 
mester urak üzleténél és hozzátok írok segéd kollégáim. 
Tíz percre hallgassatok ineg, mert a szülői szeretet, a 
nyomor, a hit és a kollégák iránt való végtelen szeretet 
tollat m irkoltat a kezembe.

Becsüljétek meg a tanító mester uraitokat és kö
zülük emeljétek azokat magatoknak példaképül, akik a 
késői korukra is, a józan ész tanácsára hallgatva, nek
tek példát adlak az iparnak becsületes megvédésére és 
útmutatást az elkövetkező küzdelmes életünkre. Ez a 
példa megalkuvást nem isméne, a tökéletes szakkép
zettség fejlesztésére buzdít, amikor el kell törpülni az 
árrombolóknak. Kollégák ! Ha a lebújok, a korcsma és 
a kávéházak dohányfüstje nem homályosítja el a ti el
méteket, akkor a mi mesteri időnk nem lesz ilyen ször
nyű küzdelmes; mert a többség kitaszítja körünkből az 
egy-két nem közénk való embert. Bent az üzlet pihenő 
székén, ha nem nyujtózkodol, ha nem ülsz tétlenül, ha 
nem a 24 filléres regények sorszámait olvasod szüne
telő munkaóráid közepette. Ha nem nyugszol bele abba, 
hogy lég amit tudsz, akkor az ifjúkori törekvésed gyü
mölcse tökéletes munkát, majd erőt és elszántságot ad, 
amely a jövőben összefogásra int. hogy ezáltal latba és 
tekintélyszámba jövő súlyt nyerve, a fodrász ipari érde
keit a megvalósulás stádiumába juttathassuk, s meg
akadályozhassuk annak lezzülesztését.

Nincs jobb az életben, mint a becsületes munka 
gyümölcse. Éhből szüleid, testvéreid, családod, magad 
és embertársadnak is jóízű falat juthat. Hozzátok írok 
ifjú bajtársak és szeretnék veletek beszélni. Htgyjélek el, 
nem az idealizmus, sem a névhajhászás, nem a jövőm 
megalapozásának sikeresebb előbbrevitele késztet az írás
ra, hanem a megértő ember sokat tapasztalt küzdelmes 
élete, baráti jobbot nyújt felétek és katonás fejjel a sze
metekbe néz. Ha kell, az Alföld délibábos vidékeiről, 
ha kell, a Dunántúl hegyes városaiból kér benneteket, 
dolgozzatok rendíthetetlenül jövőtökért, meit ezáltal nem
csak az iparunk lesz a végveszélytől megmentve, hanem 
megélhetésiek is boldogabbá lesz téve I

Látjuk, hogy a fodrász ipar a sötétség végveszé
lyébe evez, de kell, hogy világftsak, hogy ti fiatal test
véreim, akik szintén velem egy sorsban sínylődtök, végre 
összefogjatok. Megfeszített erővel evezzetek, mert ki kell 
kerülni a sziklabörtönböl. Az Úr Isten akaratában kell, 
hogy éljünk, aki azt mondta: „Emberi arcod verejté
kével keressed meg a kenyeret, hogy élni tudj a földön." 
A mai idő verejtékezi az embert és még sem tud élni. 
Márciusi idők boldog fiataljai, kik emléket állítottak az 
utókor számára, aludjatok tovább e megcsonkított ha
zában, hogy az ittlétetek évről-évre üstökösként ragyog
jon bele a gondterhes magyar éjbe és valóra fog válni 
győzelmes álmotok. Gyönyörűséges tavaszi napsugár, 
úgy vár téged a megfagyott szívű ember, hogy meleg 
sugaraiddal beragyogjad. Szép az élet, ha a pompázó 
virágok közt megértő emberek örülnek. Kollégáim I 
Többezer fodrász iparos mitőlünk, fiataloktól várja a 
tűrhetetlen állapotunkból a s :ab idulást. Nehéz munka

udápíltak...
ez, mert a trianoni lepel is borítja a kivezető útat; je
lentve, hogy óriási erőfeszítésre kell készülnünk. Ifjú 
bajtárs, hol van az az erő, amely az akarat várát el 
tudná foglalni a nagy Teremtőn kivül. És jegyezzed 
meg, ebben az „akarat" szóban, ha összetartunk — 
győzni fogunk. Ki kell törülnünk szüléink szeméből a 
bánat könnyeket. Le fogjuk venni főnök uraink homlo
kától a szorgalmas munka kerékbe törésének a ráncait.

Új világot, új fodrásztipust kell alkotnunk ma
gunkból. Nézzétek meg a zöldelö rétet, hol a különböző 
színű és életű virágok csendesen éldegélnek. Az erdőt, 
hol a különböző fajtájú fák egymás mellett szépen nö
vekednek, ha rendben vannak elültetve. Ezt a rendet 
kell nekünk milliméternyi pontossággal megtartani. Ak
kor majd a fo frász iparos szaktudással — százszáza
lékos higéniával vátja a vendégeket, legyenek azok sze
gények vagy gazdagok. Ők meg is fogjak fizetni a be
csületes bért, hogy mindig többet, jobbat és szebbet 
adhassunk, amelyből becsületes megélhetést biztoshunk 
úgy magunknak, mint a családunknak.

Szelíd Ferenc 
úri és női fodrászsegéd.

Az öntudat győzelme!
Ezt a címet kell, hogy adjam az alább megírt 

cikkemnek. Az önludatosságot hirdetem már hosszú 
évek óta Kartársaimnak. — Ez a gondolat lett úrrá a 
budapesti Kartársaim között akkor, amikor nagy több
séggel ítéletet hoztak a hosszú évek óta folytatott, — 
de valójában egyéni célokat szolgáló — úgynevezett 
úri- és női fodrászok harcában. Nem volt ez a hosszú 
idő óta folyó harc általános az érdekeltek között. Csu
pán egy néhány jobb sorsra érdemes Kartársam törpült 
le fegyverkovácsolásra, kard csörtetésre az egyébként 
ismeretlen ellenséggel szemben. Lehet-e közöttünk el
lenség, aki öntudattal fodrásznak érzi magát? Nem le
het, mert öntudattal rendelkező fodrász nem ülhet fel 
ezeknek; mert ha fel is ül, akkor is rövid időn belül 
öntudatra ébred és könnyűszerrel ítéletet hoz a történ
tek felett !

Ez történt meg most a február hó 28-án megtar
tott budapesti női fodrász ipartestületi közgyűlésen. Ör
vend a lelkünk mindannyiunknak, akik ehhez a nagy 
borbély- és fodrász ipari családhoz tartozunk. De ör
vend az egész ors/ág iparossága is, mert ez a régen 
folytatott személyi haic az egész ország iparossága kö
zölt hagyott nyomokat. Példa erre a tavalyi kaposvári 
IPOK közgyűlés is, ahol én nekem többekkel kellett 
nézeteltéréseket tisztázni és a gyűlést követő ebéden 
éppen az Eckert Bálint barátomnak kellett megvédeni 
az egyes IPOK tagok rossz információkból eredő véle
ményeivel szemben. De ma már ezeken túl vagyunk. 
A régi sebeket gyógyilsuk meg, mert kétségtelen, hogy 
ezen áldatlan harc sokakat megsebzett I Fogjunk össze 
mindannyian, akik valamilyen minőségben eljegyzettei 
vagyunk ennek a sokat szenvedett szakmának. Ne le
gyen közöttünk a történtek után se legyőzött, se győző I 
Kétségtelen, hogy sok értékes Kartársunk van a másik 
oldalon is. Innen hívom fel őket, hogy felejtsék el a 
múlt hibáját, amelyet ök — nem vonom kétségbe az 
ítélethozatal után, nincs joga senkinek sem kélségbe 
vonni, — hogy lelkiismeretűk szerint szolgáltaki Lás
sák be, hogy az idő ellent mond a th eoriának ; lássák 
be mostan már, hogy mi, borbély és fodrászok csak
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akkor tudhatunk a mai nehéz élet viharában megállani, 
ha mindannyian egy test és egy lélekké formálódunk. 
Egy test és egy lélek pedig nem bírhat több fejet, mert 
ha mégis ráerőszakolnák, akkor bizonyára bekövet
kezne mulhatatlanúl a testnek összeroppanása, amely 
végeredményben a jobb sorsra érdemes, régi múlttal 
biró iparunkat tenné teljesen tönkre.

Innen hívom fel éppen ezért a női fodrász ipar
testület megválasztott, közszeretetnek örvendő új elnö
két, hogy bölcs mérséklettel, — mint ahogy erről tanú- 
bizonyságot is tett már több esetben, — találja meg az 
útat, hogy a jövő építő munkájához állítsa maga mellé 
mindazon kartársakat, akik tudnak értékes munkásság
gal a fodrász-ipar megteremtésének áldozatot hozni. 
Mert köztudomású, hogy áldozathozatal nélkül nincs 
eredmény; eredmény nélkül pedig nem érdemes áldo
zatot hozni I Jól meg kell tehát fogni a dolgot és akkor 
lesz majd eredmény. És akkor a fodrász iparosság nem 
lesz hálátlan azokkal szemben, akik a sors rendelteté
séből hivatásuknak magaslatán álltak.

Kerekes József.

N y i I t - I e v é I
Körmendy Mátyáshoz !

Tisztelt Barátom I
Megdöbbenést keltett bennem az a szomorú el

hajlása a szegedi iparosságnak, amely Téged az ipar- 
testületi elnöki székből a legutóbbi évi közgyűlésen — 
amely elnöki tisztújítással volt egybekötve — kibuktatott.

Én és a sok-sok velem együitérző Felsőmagyaror
szági iparostársaim akik Téged olyan régen tisztelünk 
és nagyra becsülünk lesújtottan, bizonyos szégyen ér
zettel állunk meg e történetekkel szemben. Léged aki min
dig példaképe voltál azon keveseknek, akik mindent 
feláldoznak a közért, anyagi jólétet, családi békét, — 
az egészségedre sem vigyázva — mentél, szaladtál, a 
délibábbal versenytfutva osztályod, iparostársaid naggyá- 
tételének érdekében. És mi érte a köszönet ? Egy in- 
dolens, egy sajátmaga osztályérdekével nem sokat tö
rődő szegedi iparos bravúr kibuktatni Körmendyt aki 
alkotott, aki tevékenységével az egész ország iparossá
gának a szeretetét a megbecsülését vívta ki magá
nak I Te reád is nagyon rá illik az írás szava „egy 
próféta sem kedves a maga hazájában." Kedves jó Kör
mendy Barátom ! De azért Te ne csüggedj a történték 
után sem I Ez a magyar sors I Ez a tragikuma a ma
gyar kézműiparosságnak ! Nem tudja megbecsülni a sors 
különös rendeltetése folytán neki adott vezéreit. Nem te 
leszel az utolsó aki így fog járni, mint Te jártál! Te

azért tovább vigyed jó akarattal a kézmüipirosság ke
resztjét I Ez a te osztályrészed. Kaptad pedig ezt a meg
bízatást régen, nagyon régen elköltözött jó vezérünktől 
néhai Pállfy Dánieltől, akivel annyi sok éjjelt és nap
palt tettél egybe, — hogy öntudatra felébresszed ezt a 
közönyösségéről általánosan jól ismert kézmüiparossá- 
got — amely mindenki részére ugró deszka szerepet 
töltött be — de a saját jól felfogott érdekéért — egy
mással szemben — csak irigykedve tudott vegetálni.

Milyen szép, fenséges hivatás a Tied, a jövőben 
is. Mérfölddel felette vagy azoknak akik Téged nem 
tudnak megérteni — és szavazataikkal le akartak pa
rancsolni — arról a fórumról, amelyre az osztályön'u- 
dattal bíró iparosság Téged már régen felemelt I Hiú 
ábránd ez a Te sok ellenségedtől. Nem lehet Téged 
onnét leparancsolni csak annak, aki Téged odaállított, 
az pedig ítélkezni fog azok felett akik mindenáron egy 
szép gazdag múlt eredményes munkásságát akarták — 
diszkreditálni a nagy nyilvánosság elölt.

Ezzel a szegedi bravúrrral csak maguknak ártot
tak az ellened szavazó iparos társaid I Te egy cseppet 
sem lettél kisebb az ország iparos közvéleménye előtt. 
De az kétségtelenül megállapítható, hogy a Szegedi 
Ipartestület lett kisebb, mely eléggé el nem ítélhető há- 
ládatlansággal fizetett neked azért a sok-sok féle intéz
ményekkel bizonyítható tevékenységeidért.

Te nem lettél kisebb ezután a bukás után sem I 
Ott vagy közöttünk, az Országos intézményeinkben, az 
Ipokban, az Iposzban szóval mindenütt, ahol a Te bölcs 
mérséklésedre szüksége van az ország kézmüipaiossá- 
gának. Istentől kapott ideális lelkületedet ne bántsa a 
szegedi ellenségeid háládatlansága. Adjon gyógyító bal
zsamot az érdemtelenül kapott sebedre a mindenható 
bőség és áldása kísérjen tovább közhasznú munkálko
dásaid tövises útjain az ország kézműiparosságának 
soha el nem múló szeretete és elismerése. Ez a szere
tet többet jelent a Te szánodra, mint minden boldog
ság, ami a földön küzdő ember osztályrészére kijut. 
Mi osztályos társaid nagyon jól ismerjük lelkivilágodat, 
tudjuk nagyon jól Téged a mi szeretetünk hevít, visz 
tovább a küzdés porondján váltakozó sikerrel az osz
tályunk érdekében.

Dolgozzál tehát tovább, ne bántson ez a gyerekes 
csínytevése a szegedieknek. Az ország nemcsak Szeged
ből áll. Az ország egész iparossága továbbra is nagy- 
rabecsül és veled együtt halad azon az úton, amelyet 
a Te bölcs mérséklésedről közismert tevékenységed 
annyi sok-sok év óta taposunk a magyar kézmüiparos- 
ság érdekében.

Üdvözlettel igaz híved 
Kerekes József fodrász ni.
Ipok tag. — Miskolc.

Mindenki megtalálja amit venni akar az 
r

a régi helyen,
Budapest, VII. Rákóczi út 40. I. emelet, a Corvinnal szemben

m ert a legegyszerűbbtő l a leg ra fin á ltab b  Megrendeléseit a régi
iziéssel készü lt beren dezésig  és felsze- , . . . . . .
relésig m in d en t olcsón m egtalál. Címre kü ldje .

Ágyán k. f. t.
szaküzlet

B u d a p e s t
VII. Rákóczi út 40.
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A tartós ondoláfás korszakát é ljü k !
Jó lesz, ha a fodrászipart űzök ezt a korszakot 

helyesen és okos számítások alapján élik át.
A mai fodrászipari tevékenység gépek versenyében 

merül k i ; aki nem biija a gépek újdonságait felhal
mozni üzletében, az látszólag lemaradottságot jelent, 
viszont, aki pedig a divatos gépnek hatalmába esik, az 
látszólag fényt és pompát mutat, anyagi előnyt azonban 
kevésbbé, miután a gépekre keres csak, amennyiben az 
egyiket kifizeti, mennie kell az újabbéit s így áldozatul 
esik a haladó éppen úgy, mint a maradi a gépek kor
szakában.

Az tény, hogy haladni kell, de az is tény, hogy 
miképpen végezzük a haladást jól, vagy rosszul ? Ténnyé 
vált az is, hogy tarlós ondolálás nélkül ma már nem 
képzelhető el jó frizura, de az is tény, hogy a tartós 
ondolálást nem mindegy azzal a gondolattal bevezetni, 
hogy „én is géppel" dolgozok, hanem a tényleges munka 
felett gondolkozni is keli, hogy azt vájjon jól végzem-e, 
vagy rosszul? Anyagi előnyt jelent e ?  Vagy az ellen- 
kezőjél annak? Az utóbbi idők őrületes gépelési mun
kái azt mutatják, hogy anyagi előnyt nem jelent, csak 
hátrányt. — Miért? Azért, mert ma már mindenki gép- 
ondolálást végez, de anyagi előny nélkül — és ha a 
fodrásziparosok nem számolnak ceruzával, a tartós gé
pekkel is úgy járnak, mint a hajvágó gépekkel; olcsón 
ledrimbelik azt a nemes hivatást betöltő anyagot, melyből 
a fodrászipar a munkája folytatásához való anyagot 
nyeri.

A gép hőseinek munkáiban gyönyörködünk ünne
pélyesen, de számoljon minden fodrásziparos azzal a 
körülménnyel, hogy utána jönnek a tétlenségben eltöl
tött hétköznapok, melyek verejtékes kenyér keresetet je
lentenek.

Az alábbi pontokat ajánljuk minden fodrász figyel
mébe :

1. ) A géppel végzett munka jó legyen.
2. ) A munkadíjba be legyenek kalkulálva azok a 

veszteségek is, melyek a 6 —8 hónapra terjedő időre 
készített tartós ondolálás folytán munka és jövedelem 
híjján elő állnak.

3. ) Nem szabad a vendéget azzal megnyerni a gép
munkáira, hogy azután nem kell fodrászhoz mennie.

4 )  Rá kell a vendégeket arra a meggyőződésre 
nevelni, hogy a gép munkát azért kell igénybe venni, 
mert utána tud a fodrász jó és szép munkát kifejteni.

Ha az említett pontok figyelembevételével járunk 
el, jó munkát fogunk végezni és nem lesz veszélyes a 
gép korszak.

A jó munkához jó anyagok is kellenek. Ezek is ren
delkezésére állnak, ha nem maga zagyválja össze az anya
gokat, hanem a vegyszer gyárak által elkészített és jól be
vált szereket illetve tartós ondoláló preperátumokat hasz
nálja. A hajnak 90 százaléka tönkre mentek, szárazak, kor
pásak, zsírosak, helyes ápolásukra éppen ezért a további 
maró anyagoktól mentes olaj schampoonokat és zsíros 
(olajos) keveréket tartalmazó tartós ondoláló vizeket kell 
használni. Ilyen készítményeket árul az Universal gépek 
képviselete Mozsár u. 10., Halász Ödön Csengery u. 
26., Weisz Henrik kér. utazó Budapest, Dudás Sándor 
fodrász cikkek kereskedője Szeged és Kemény József 
Baja.

Nagyszabású
előkészületek a IX. Szegedi Ipari Vásárra

Tizenhét napos félárú utazás Szegedre május 23-tól június 8-ig.
A szegedi ipartestület évről-évre megrendezi a 

Szegedi Ipari Vásárt. Ez a vásár ma már túlnőtt a dél
vidéki kereteken, országos jelentőségű, sőt a külföld fi
gyelmét is fölkeltette.

1937. május 26—június 6. közölt rendezik a IX. 
Szegedi Ipari Vásárt, amelyre különösen felhívjuk kar
társaink figyelmét A vásár ugyanis kézműipari, házi
ipari, iparművészeti és népművészeti jellegű. Kitűnő al
kalom arra, hogy az iparosok közötti kapcsolat kimé
lyüljön és vidéken lakó kartársaink, csakúgy, mint a 
budapestiek, közelről megismerjék egymást. A magyar 
kézműipar nagyarányú seregszemléje a Szegedi Ipari 
Vásár, amikor erre kartársaink figyelmét felhívjuk, kérjük, 
hogy vegyék programjukba, hogy családjaikkal együtt 
meglátogassák a vásár ideje alatt Szegedet.

Május 23-tól junius 6-ig 50 százalékos vasúti 
jeggyel lehet Szegedre utazni és a félárú vasúti kedvez
mény május 26-tól junius 8 ig érvényes a visszauta
zásra. Félárú jegy váltására jogosító igazolványok min
den meneljegyirodában kaphatók áprilistól kezdve, de 
kívánatra a Szegedi Ipari Vásár irodája is készséggel 
megküldi.

A kiállítani szándékozó iparoslársaink figyelmét 
külön felhívjuk a Szegedi Ipari Vásárra, melynek veze
tősége nagyarányú kedvezményeket biztosított az iparo
sok számára, március 15.-e után azonban semmiféle 
kedvezmény nem érvényes.

Minden, a vásárral kapcsolatos ügyben készséggel 
ad felvilágosítást a vásár vezetősége, Szeged, Horváth 
Mihály ucca 3. Telefen: 14—15.

Minden iparos szakosztálynak vezetősége szívesen látja a vidéki kartársaikat, de külö
nösen a fodrász ipari szakosztály vezetősége nagy súlyt helyez a vidékről érkezett kartár
sak fogadtatására. Előre bejelentés, illetve kellő érdeklődés megnyilvánulása esetén 
nevezetesebb fodrász műhelyekben látogatást és esetleg bemutatókat fogunk tartani. 
Szíves érdeklődésüket várják a szegediek. A jövő számunkban részletesebb ismertetőt

fogunk ezekről nyújtani.
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iéáüJMv&vimty UtHtd4á#ai
Ir ta : V É R TE SSY  ISTV Á N  H. S. O. Egyesülete elnöke, Budapest.

Rendkívüli idők, rendkívüli eseményeket követel
nek az embertől, ilyen rendkívüli eseménnyel kellett 
számolni akkor, amikor sikerült felrázni Európa „szá
mottevő nemzeteinek fiait", felkérni és felhívni a figyel
müket minden olyan államnak, ahol komolyan foglal
koznak a nőifodrász ipar fejlesztésével.

így sikerült első ízben Berlint megnyerni, hogy 
két kiküldöttjével képviseltette magát.

Noha itt volt Ausztria két igen erős és nagy ver
senyrutinnal rendelkező Egyesülettel és a legerősebb 
gárdával az élen. Tudtuk mit jelent ez a találkozás 
szegény hazánknak nőifodrász ipari szempontból nézve, 
nagy erőpróbát! Jelenti azt is, hogy egy ilyen találko
zásra felvértezve kell készülni, már csak azért is, mert 
egy ilyen találkozás sok ezer embernek adja meg a ta
lálkozást, a szakma fejlődési lehetőségét és ez okosan 
és józanul figyelő embernek az üzletében egy évre való 
anyagot felhalmozhat, melyet használhat és élhet belőle. 
De van ennél fontosabb kellék is, amit szigorúan kell 
mérlegelni. Magyarország 12— 15 éves komoly múlttal 
rendelkezik a női fodrász ipar fejlesztésén, ebből az 
Ipartestület vette kezdeményezésként a szakiskolai ok
tatást, ami esetleg egy bizonyos nívót ad a tanulónak 
az élethez.

Egyesületünk 5 éves múlttal rendelkezik és már 
is olyan eredményeket ért el, hogy a világ legjobb ver
senyzőivel felvehetik a harcot és meg is állják becsü
letesen helyüket. És az tény, hogy aki ebben a verseny
ben elindult, az tényleg minden dicséretet megérdemel. 
Viszont az, aki helyezve lett, az méltóan nevezheti ma
gát a világ legjobb fodrászai között a legjobbak közé 
tartozónak.

Ez azonban csak vigasz. De nem tény, amivel 
számolni kell a jövőt illetően.

Igen is össze kell fogni minden komoly számot
tevő egyesület vezetőinek és mérlegelni kell, hogy amit 
csináltunk, jól csináltuk-e? avagy rosszul?

Állítom, hogy rosszul csináltuk mind azt, amit ed
dig tettünk és pedig az alanti okoknál fogva,

1. Be kell látni végre azt, úgy a munkaadóknál, 
mint a munkavállalóknál, hogy munkásaik nem lehet
nek ellenségek egymással szemben, hanem igenis okos 
belátással meg kell teremteni azt a bensőséges viszonyt 
a testületek között, amire feltétlenül szükség van a to
vábbi fejlődés szempontjából és az ipar szempontjából, 
Egyébként jön a Halál.

2. A munkaadóknak feltétlenül szükségük van 
arra, hogy hetenként legalább egyszer alkalmazottaik 
komoly testületben tömörülve képezzék magukat, ez 
fontos üzleti, ipari és egyéni szempontból is, ahol nem
csak nemzeti szempontból foglalkozunk a neveléssel, 
hanem igenis komoly, gerinces férfiakat nevelünk al- 
kalmazottainkból. Az eddigi eredmények ezt igazolják.

3. Revidiálni kell az összes kereskedői fogalma
kat. Nem közömbös a szakma szempontjából, hogy kit 
fogunk támogatni a jövőben, mert addig, amíg mi min
den áldozatot meghozzunk azért, hogy a kereskedőknek 
jól menjen és vagyont gyűjtsenek a mi munkáinkon 
keresztül, tisztelet a kivétel, elzárkóznak minden áldozat- 
készség elől, ugyanakkor a szomszédos államokban egy 
ilyen versenyre ezreket áldoznak a kereskedők, nálunk 
csak fillérekért lehet elmenni és ezt is 50-szer kell le
kilincselni ; ez így nem mehet tovább I

4. Feltétlenül át kell szervezni a szakmai oktatást

3 irányban: a) tanoncoktatás, b) segédek külön okta
tása. c) versenyre és mesternek való képzettség feltétlen 
sürgős oktatása, ez volna a magasabb fakultás. Mi ezt 
szívesen vállaljuk és meg is tudjuk oldani, csak ne 
zárják el az utat előlünk.

b. A versenyekre feltétlenül ki kell képezni a 
Jury tagjait és ennek folyamatosnak kell lenni, mert a 
Juryzés a legfontosabb kelléke a verseny okos vezeté
sének.

6. Feltétlenül meg kell szüntetni az egy Jury- 
rendszert, mert emberfeletti munkát nem lehet kívánni 
senkitől sem és egy ilyen hatalmas versenyzőgárdának 
a modelljeit egy Jury képtelen józan fejjel lebonyolí
tani, mert ha kifárad, feltétlenül a versenyzők róvására 
megy. Tehát versenyszámonként kell felállítani a Juryt.

7. A vasondolálás, mint ilyen feltétlenül jobban 
forszírozandó mint, hogy nagy visszaesés mutatkozik, 
különösen a mai fiatalságot látjuk letörni a jobbak ki
vételével.

Okulásul szolgáljon az Országos Vasondoláló 
verseny.

Mindezeket nagyjában ecsetelve tárom a nyilvá
nosság elé, annál is inkább, mert ezáltal kívánom a 
vidéket is bekapcsolni és közelebb hozni a fővároshoz, 
meg kell keresni az alkalmat, hogy a vidéket megláto
gassuk, komoly szakmunkásokkal és nevelni kell őket, 
hogy ők is részt tudjanak venni egy ilyen versenyen. 
Amikor mindezeket tárgyalom, én feltétel nélkül leszűr
tem a verseny szomorú tanulságait, bár az abszolút be
csületesség elvén építem fel a versenyt, azonban nem 
találkoztam az abszolút megértéssel, a nehéz munkában.

Bevezetett fodrászüzlet forgalm as útvonalon két
személyes teljes felszereléssel bevonulás miatt eladó. 
Lukács Ferenc Abony (Pest m ) Szelei út 17.

FIGYELEM !
Ha Budapestre megy, vagy árúra 
van szüksége, okvetlen keresse fel

Halász Ödön
fodrászati cikkek kereskedését

Budapest
Csengeri-u.26.

Szenzációs újdonságaival, több ezer fajta  
cikkeinek felsorakoztatásával és olcsó árai- 
__ val b iztosítja a jó k i s z o l g á l á s t . ____
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Amikor a szakma ünnepe van, mindenkinek erkölcsi 
kötelessége volna oda állani és támogatni egy ilyen 
ünnepélyt, a tények azonban mást mondanak. Igen sok 
komolytalan elemmel kellett megbirkózni, akik szándé
kosan kárt okozva belógtak, kerülő utakon és ezáltal 
olyan anyagi kárt okozva a rendező testületnek, hogy 
formálisan deficitbe kergessék a rendező egyesületet. 
Amikor súlyos ezreket áldozunk azért, hogy egy ver
senyt meg tudjunk rendezni, lelkiismeretlen emberek 
ugyanilyen mértékben kárt okoznak. Ezeket ki kell kü
szöbölni a jövőben. Ezek után joggal gondolkodóba 
esnek a versenyt rendező egyesületek, hogy szabad-e 
ilyen események figyelembe vétele után versenyt ren
dezni, teltház mellett — üres kassza találtatik és utána 
nagy a felelősség.

Fontos kellék a hatóságokat is felhívni, hogy 
mérsékeljék kicsit az ilyen alkalmakra kivetett adójukat. 
Mert egy ilyen verseny több százezer embert mozgat 
meg és adja meg a lehetőséget az üzletek iránt való 
érdeklődésre és több mint 10.000 embert foglalkoztat 
úgy, hogy ha egy iparágat iparkodunk felemelni, akkor 
a hatóságok feltétlenül több adóhoz jutnak azáltal, avagy 
inkább lemondjunk egy verseny rendezéséről és hagy
junk mindenkit szabad prédául esni ? Nem I Ezt nem

lehet tenni I Ha nincs verseny és nincs fejlődés és ha 
a fejlődés megáll, megáll az adózás is, ez az igazság!

A segéd kartársaknak feltétlenül felhívom a figyel
müket azon körülményre, ha nem fognak alkalmat ke
resni egyesületünkben arra, hogy fejlődjenek, lemarad
nak és utána jön a szomorú sors, a használhatatlan 
ember és koldúsbot és mindenki előtt szánalomra méltó 
munkanélküli. Nem mulaszthatom el ezen a helyen 
megköszönni egyesületem nevében, így a budapesti 
nőifodrász ipartestületnek, valamint a Nőifodrászok 
Mester Egyesülése elnökeinek azt a tapintatot és őszinte 
együtt érzést, amivel ezt a versenyt kezelték, ez több 
volt, mint szívügy és több volt mint emberi teljesítmény.

Hálásan köszönöm a Budapesti Nőifodrász Ipar
testület elnökségének és az országos szövetségnek azt 
a megértő szellemet, ami ezzel a versennyel kapcsola
tosan őket inspirálta egyesületünk iránt. Továbbá a 
Magyarországi Borbély és Hölgyfodrász munkások test
vér egyesületének hathatós és megértő támogatását, a 
Kát. Legényegylet fodrász céhe szives közreműködését 
és mindazon budapesti és vidéki testületek és kartár
sak őszinte szeretetét. mellyel felkarolták ezt a szép ün
nepélyt és megjelenésükkel emelték az ünnepély fényét

Függelék a jelen számunkban közölt árjegyzékhez.
Igen tisztelt Kartársak!

A jelen számunkban mellékletként közlünk egy- 
árjegyzék-táblázat sémát, melynek érvényrejuttatását úgy 
vélnénk keresztül vinni, hogy az igen tisztelt Kartársak 
a kiszolgálási áraikat a lehetőséghez mérten emelik és 
a felemelt áraikat beírják az árak bejegyzésére szánt 
üres kocka-sorba. Ugyanezen az árszabály-táblázati 
sémán kicsi kis számjegyekben közöljük a körülbelül 
országosan kialakúit irányárakat is, mely irányárak tá
jékozódást nyújtanak nemcsak a fodrásziparosoknak, 
hanem a vendégeiknek is, kik ebből láthatják azt, hogy 
a kartársaink által beirt árak a méltányosság mellett 
lettek megállapítva és végrehajtva.

Nyomatékosan kérjük Kartársainkat, szíveskedje
nek, ha lehet a szakosztályuk által a lehetőséghez ké
pest az áraikat emelni és a felemelt árakat a mellékelt 
árszabálytáblázaton feltüntetni és a táblázatot az üzle
tükben feltűnő helyen kifüggeszteni.

Ugyané helyen tájékoztatás végett közlünk egy 2 
segéddel működő üzlet bevételi és kiadási forgalmát a 
feljegyzések alapján 1936 augusztus hó 1—31-éiga napi 
kiszolgálási áraival együtt.

Az ezen idő alatt megfordult férfi vendé
gek száma — — — — — 933,

a női vendégeké pedig — — — 136 volt.
Összesen : 1069,

Az úri fodrászatnál 1 személy kiszolgálására esett 
átlag 41, a női osztálynál 1 személyre 77 fillér.

A kiszolgáló személyek száma volt 1 mester, 2 
segéd és 2 tanuló.

Az összbevétel 489 pengő 50 fillér volt, melyből 
az úri osztálynál teljesített munkák után 384 pengő 50 
fillér, a női osztályon teljesített munkák után pedig 
105 pengő esett.

A kiszolgálási árak az úri osztályon a következők 
voltak:

Beretválás 40 fillér, hajvágás 80, fésülés 10, kölni
víz 10 és bajuszvágás 10 fillér volt.

A női osztályon a hajvágás 80 fillér, az ondolá- 
lás 80, a manikűr vagy pedikűr 60 fillér.

Ugyanezen üzletben a kiadások a nevezett hónap-
bán a következők voltak :

1. Házbér — — — — — P 68.—
2. Világítás — — — — P 9.80
3. Fűtés — — — — — P 18.—
4. Férfi segédi fizetés — — P 72.90
5. Női segédi fizetés — — — P 45.—
6. Anyagfogyasztásra — — — P 18.48
7. Újságok — — — — P 4.60
8. Szaklapok — — — — P 3.60
9. Rádió — — — — — P 2.40

10. Koldus adó — —- — — P —.30
11. Kereseti adó — — — — P 2 1 .-
12. Társadalm i egyesületi tagdijak — P 3.50
13. Tem etkezési egyleti tagsági dij — P 2.—
14. Szerszám karbantartása, pótlása P 25.—
15. 2300 pengő beinvesztált tőke

5 százalék kamata — — P 9.50
16. Két tanonc iskoláztatási költsége P 2.—
17. Két segéd és két tanonc OTI járul. P 1 3 . -
18. Tűz és betörés ell. bizt. dij — P 3.—
19. Szavatossági b iztosítási dij — P 3.—
20. Életbiztosítási dij — — — P 2.—
21. Ipartestületi tagsági dij — — P —.50
22. Mosás és vasalás — — — P 16.—
23. Négy szem élyre háztartási kiadás P 145.92

Ö sszesen : 489.50
Ha szemügyre vesszük most már úgy a bevétel, 

mint a kiadási végösszeget, egyenlegképpen azt látjuk, 
hogy a bevétel éppen csakhogy fedezte a kiadásokat,
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pedig látszatra nézve egy jóforgalmúnak tartott üzletről 
van szó. Igaz, hogy mondhatná valaki azt is, hogy ez 
normális állapot, mert deficit nem áll fenn. Ezzel szem
ben azonban azt kell figyelembe venni, hogy most még 
a mester fürge és könnyű mozgékonysággal tud dol
gozni, de mi lesz, ha az ifjú évek elröpülnek felette és 
már csak szemlélője lehet az üzletében történő munká
nak ? Csak egy várhat rá, a borbély sors, hogy mint 
szegényt kísérik el utolsó útjára.

Na és hogy még egyről említést tegyünk, az az,

hogy a borbély is táisadalmi ember, kinek szintén jól 
esne a heti robotolás után egy kis szórakozás ! Miként 
a kiadási tételek mutatják, erre már nem jut ! Pihenő 
óráiban mehet friss levegőt szívni, ez még nem kerül 
pénzbe !

Kedves Kartárs ! Szívleld meg a leírt sorok értel
mét a saját érdekedben. Minden igyekezeteddel légy 
azon, hogy felemeljed a filléres árakat arra a nívóra, 
amelyből öreg napjaidra képes lehetsz pár fillért félre
tenni.

Rövid elmefuttatás a szépségápolás titkairól, a tökéletesített vegy
szerekről, a kozmetikai készítmények helytelen terjesztéséről és a szép

ség utáni vágyról.
A fenti címben manapság nem valami gigantikus 

boszorkányság rejlik. A mai szépség ápoló szereket nem 
boszorkány konyhában javas asszonyok kevergetik ösz- 
sze, hanem a technikai haladás eszközeinek segítségé
vel vegyész mesterek, kik teljesen tisztában vannak az
zal, hogy melyik szerek bírnak kellő értékkel az emberi 
test ápolásánál illetve szépség hibáinak rendbe hozata
lánál.

A  m a i k o r  k o zm e t ika i  kész í tm énye i  e l is 
m e r te n  j ó k  és töké le tesek ,

csak a rendeltetése körül vannak olyen fellornyosult 
hibák, amelyek a magasabb tudomány alapján alkotott 
készítményeket lesü'Iyesztik arra a színvonalra, amely 
tulajdonképpen évtizedek óta hatalmában tartja a fo
gyasztó közönséget. De vajon mi is juttatta erre a szín
vonalra azokat. A technikai haladásból eredő verseny !

A  m o d e rn  vegyi m ű s z e re k  álta l g y á r 
to t t ,  e l is m e r te n  j ó  szépségápo ló  kész ít

m ényeke t
v isszaveti ; s bár a sajtó propaganda a szépségre vá
gyó emberiséget meg tudja nyerni egy csapásra, de 

az á l ta lános  haszná la t ra  i r t  szövegek é r 
te lm e  t is za  v irág  é le tűvé te sz ik  az é r té 

kesítés te ré n .
Miért? Azért, mert az egyiknek használ, a másiknak 
pedig egyenesen árt. De akinek használ, az sem kapja 
meg azt az eredményt, amit a jó hangzású plakát és 
szöveg beígért neki ; a fogyasztó eszményi szépség meg- 
szerezhetésére lett felbíztatva s amidőn azt látja, hogy 
csalódott és látja, hogy az ismerősének meg mennyire 
ártott, azonnal hűtlen lesz a készítményhez és ismerő
sével együtt szalad egy újabban bereklámozolt készít
mény után, mellyel azután szintén az említett sorsra jut 
az eredmény terén.

Ezek után áll be a tisza virág élete a modern 
készítményeknek, ami nem használt a fogyasztónak, de 
különösen a gyártónak sem, mert a folytonos invesztá
ciós kiköltekezések a gyárat tönkre teszik illetve vege
tációs állapotba hozzák.

A m o d e rn  e sz k ö z ö k re  b e re n d e z k e d e t t  
g y á r tó k n a k  a m o d e rn  h i rd e té se k  o rg á n u 
m a in a k  igénybevé te le i m e l le t t  m eg  kell 
hozn i a köve tkező  anyagi és e rk ö lc s i  á l
d o z a to t  : a fogyasz tóka t,  de  kü lönösen  a 
ké sz í tm é n y e k e t  fe ld o lgo zó  ip a ro s o k a t  és 

k e re s k e d ő k e t  ki kell ok ta tn i .
M in d e n  nagyobb  vá rosban  vá n d o r  

ta n fo ly a m o k a t  kell ta r ta n i ,  s z a k e m b e re k  
e lőadása i m e l le t t ,  n e m k ü lö n b e n  s z a k la p o 
kon ke re sz tü l  szak c ikekke l is m e r te tn i  
az á ru  ha tásá t és azt, hogy k iknek  és 
m i lyen  te s t ré s z e k re ,  m i lyen  szépség h i 
bák gyógy ításá ra  a lka lm asak  az egyes 

c ikkek  i l letve kész ítm ények.

Ha az említett módozatokkal ki lesznek oktatva a 
kereskedők, a kozmetikusok és a fodrász iparosok, akkor 
merem állítani, hogy a mai állapot megváltozik és nem 
fog előállni az az anomália, hogy az egyiknek jó, a 
másiknak meg egyenest árt valamelyik készítmény.

Egy, a tapasztalat folytán leszűrődött kijelentéssel 
kell alátámasztani ajánlatom :

m in d e n  kozm et ika i  kész ítm ény  jó ,  ha az 
a tes tnek , i l letve a b ő rn e k  m eg fe le lően  

van megválasztva.
Az említett gondolatok megvalósításának érdekeben a 
kozmetikai készítmények gyártóinak meg kell hozni az 
anyagi áldozatot a jövőben is, és ha az érdekeltek jól 
ki lesznek oktatva

„a  kész ítm ények  é le te  m eg lesz h o s s z a b 
bítva,"

amely csak hasznára lehet nemcsak a fogyasztónak, ha
nem a gyártónak éppen úgy, mint a kereskedőknek, 
kozmetikusoknak és a fodrásziparosoknak is egyaránt. 

A rossz gazdasági viszonyoktól nem kell 
visszariadni, hiszen a szépség utáni vágy 

él kicsinyeknél és- nagyoknál egyaránt.
A szép nő mindig szép, akár észrevéleti ezt másokkal, 
akár nem. Gyönyörű nők mindig vol'ak, de még nem 
akadt közöttük soha sem olyan, ki még szebb ne sze
retett volna lenni.

A nö a d iva t és a szépsége vágyának k i 
e légítése é rd e ké b e n  anyagi á ld o za to ka t  
nem  ism erve  tö r te t  m in d in k á b b  e lő re  É ppen 
ezé rt ,  ennek  a szen t igazságnak é r 
te lm é b e n  a r ra  hívom fel a gyártók , de k ü 
lönösen  a k o z m e t ik u s o k  és fo d r á s z ip a ro 
sok f igye lm é t,  kik é lő lényeken do lg ozn a k  
á l l ja n a k  a tanu lás  és tan í tás  szo lgá la tába.

De hogy a kozmetikusok és fodrász iparosok a tanulás 
és tanítás lelkiismeretes harcosai lehessenek, szükséges, 
hogy a gyártók szakoktató cikkeiket eljuttassák kezeik
hez. Erre a célra egyetlen sikert és eredményt biztosító 
eszköz.

Az egyetlen  függe t len  szaklap, a V idék i  
Ú r i  és H ö lg y fo d rá s z o k  S zak lap ja ,  am e ly  
leg főbb  fe la d a tá n a k  a szakok ta tás t  tű z te  
ki és am e ly  m anapság  igen kedvelt la p ja  
az o rszá g  legk isebb  helyén élő fo d rá s z  

ip a ro s n a k  is.
T á m ogassák  te h á t  sza kok ta tó  c ikke ik  k ö z 
lem énye iknek  e lapban  való közzé té te léve l 
az e m l í te t t  célla l m ű k ö d ő  szak lapot ,  s m a jd  
m eg g yő ző d é s t  fognak  sze rezn i a r ró l ,  hogy 
ezen cse le ke de tü k  nem csak  a fo d r á s z tá r 
sada lom  h á lá já t  fo g ja  k iváltani, hanem  b iz 
to s í t ja  és foko zza  igen nagy m é r té k b e n  

üz le t i  fo rg a lm u k a t  is I
(Dihlds.)
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F E L H Í V Á S .
Szaklapunk fentarlásálioz hozzájárulás

ként Dudás Sándor fodrászali cikkek kereske
dése 800 pengőt és a szerkesztői munkák díj
talan elvégzését adja. Most már a fodrászipa
rosoktól függ, hogy mennyi anyagi hozzájáru
lást nyújtanak arra, hogy a lap úgy terjedelmi
leg, mint belső tartalmi értékileg emeíkedhes- 
sék. Ha többen előfizetnek, a lap terjedelme, 
szépsége és értéke emelkedik. Ha kevésbbé 
áldoznak a független sajtójukra, akkor kisebb 
keretek között jelenhetik csak meg.

Saját érdeke tehát minden fodrásznak az, 
hogy a saját lapját támogassa.

Terveink nagyok és értékben gazdagok, 
segítsetek bennünket tudósításaitokkal és elő
fizetéseitekkel.

A vidéki úri és hölgyfodrászok szaklapja 
szerkesztőségétől

Hirdetési árjegyzék.
FEDÉLLAP KÜLSŐ OLDALÁN :

1/1 oldalas l havi közléssel P 39
>» 3 ti ll ll 100
ti 9 il ll ll 185
ti 12 ll II II 245
1/2 l ll » ll 20
ti 3 ti II ii 54
a 6 II ll ii 85

9 ll ll Ii 126
99 12 II ll ll 144
1/4 1 II II II 10
II 3 II ll ll 24
n 6 II II ii 48
n 9 ll II ll 68
» 12 ll n ll 72

1/8 1 II II ll 5
M 3 II ll II 14
II 6 ll II II 24
II 9 II II ll 32
f 12 ll »i 11 36

FEDŐLAP BELSŐ OLDALÁN :
1/1 oldalas 1 havi közléssel P 36
» 3 ll II II 98
ii 6 II II ll 174
»i 9 II ll ll 228
» 12 II ,ti II 280

1/2 1 II II II 18
II 3 II II n 49
II 6 II fi tt 87
M 9 II II a 114
)) 12 II II a 120

1/4 1 II II n 9
V 3 II II ii 28
II 6 II II n 44
II 9 II II ii 67
11 12 II ll n 85
1/8 1 II I* n 5
l i 3 II >1 n 13
i l 6 II II ii 24
li 9 II II 9t 38

12 II II ii 46
1/6 oldalas 1 havi közléssel P 9
>1 ll 3 II n ll 8
ii I* 6 II Ii 11 15
ll 1* 9 H n Ii 25
ii 1l 12 ll n n 30
hirdetőnknek f lap ára is benne foglaltatik

Őszinte vélemény . . .
a V idéki úri- és női fo d rá s z o k  

szak lap já ró l.
A szegedi borbély, fodrász és nőifodrászok hiva

talos lapja ez az újság.
Meglepő mindjárt elsőtekintetre a nyomdatechnikai 

kiállítása.
A címlapja a nap felkeltének örökszépségü suga

rait tárja elénk, úgy mintha figyelmeztetés akarna ez 
lenni, hogy : „virrad !“

Az iparunk egén az Ég. Aluszékony dermedtségé
ből ébredezik a borbély, a fodrász és az újabb üde
hajtása az iparunknak a női-fodrászat.

Amint fordítunk egyet a címlapon, azonnal szinte 
mesevilág tárúl elénk. A fényképek tüneményes szépsége 
idézi emlékünkben a múltat, a jelen szépségével egybe
olvadva, a nőiszépségek bájosan dekoltált frizuráival. 
Aki távol van Szeged városától, ettől az alföldi metro
polistól, szinte csodálkozva ujjong fel azon, hogy hon
nan a csodából gyűjtötte, halászta össze a vidéki fodrász
tábor ezt a sok bemutatnivalót most, amikor a minden
napi kenyérharc ez az örökös életrobot, szinte letargikus 
álomban kényszeríti lenni a borbélyt, a fodrászt és a 
női-fodrászt, a t onkurencia veszélyes időszakának kö
zepette.

A tartalma, meglepően gazdag ennek a szak
lapnak.

A cikkek írói mintha megannyian hívatásos írók 
lennének. Valamennyinek mintha Cserzy Mihály lelke 
volna, annyira színesen és érthetően közük az olvasó
val a mondanivalójukat.

Mondhatnám röviden tán ezt, hogy hézagpótló ez 
a lap az iparunkban, nekünk főleg vidékieknek. De ez 
nemcsak ennyi! Ez tüdő, amelyen lélegzik a szerv, 
amely nélkül elhervad az élet és sírba dől az ifjú, a 
szépség, az erő és minden.

Ézt az orgánumot, a lapot, nekünk vidéki fodrá
szoknak fenn kell tartanunk, ebből mi vágyat merítünk 
a további finomodásunkra, az iparunkban ,való előre
haladásunkra.

Tisztára ajándék 40 fillérért egy ilyen sajtótermék.
Meleg szívvel köszöntöm a Szerkesztő urat. Tudom, 

hogy mit fárad. Sőt képzelem, hogy mennyit is áldoz 
érette. Mert a kezdet ennél is ugyanaz, mint az életnél: 
sírás, tehetetlenség és vergődés, akár a csecsemőnek 
sorsa a bepólyázásig és így tovább, míg felerősödik. 
Kívánom, hogy a sok derék munkatársak kezén erős 
ifjúvá és szépséges hajadonná fejlődjék ez a lap. Mert 
kenyeret igazában csak az tud keresni, akiben lélek la
kozik. Ez a lap pedig lelkesít bennünket, amelyen át a 
szebb jövő integet felénk.

Kiskunhalas, 1937. március hó 11.
Szombathy József, 

borboly és fodrász,

TIGER borotva 
TIGER olló 
JUWEL hajvágó gép

nélkül nincs

kifogástalan  
k iszo lg á lá s!
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A helyes hajápolás jelentősége  
a fodrász iparban.

A hajfestésről.
(12. közlemény.)

A múlt számunkban ismertettem a hyperoxiddal 
kevert folyékony hajfestőszereknek azonosságait, melyek 
használatánál a hajfestő fodrász iparosnak majdnem 
azonos eljárást kell alkalmazni s így ismételve meg kell 
említenem a Pabor, Floral-Reftcf, Innocamin, Inecto, 
Komol hajfestékeknek rokon anyagokból való összeté
teleit. Ezek a festékek hatásukat tekintve, nem sok kü
lönbséggel alkalmazhatók, lehet egyiket a másik után 
azonnal is alkalmazni. A jelentősebb változások csak 
abban nyilvánulnak meg, hogy az egyik 15, a másik 
pedig 18, 20, 25 színárnyalatban van elosztva és forga
lomba hozva, különféle árak mellett. De itt is meg kell 
említenem azt, hogy a fentemlített festékek úgy a ter
mészetes színek előhozatalára, mint a fodrász iparos, 
mint a fogyasztó közönség részére a legtökéletesebbet 
nyújtják. Ezek a hajfestőszerek a modern fodrászati 
munkáknál elsőrendűen beváltak, lehet gyorsan, sűrűn, 
egyiket a másik után alkalmazni; de különös előnyük 
még az is, hogy a tartós ondolálás korszakában a tar
tós ondolálási munkálatoknál elég szép eredménnyel 
lehet őket használni. Az említett hajfestőszerek között 
tehát verseny csak az elsőbbségért származhatik, vagyis 
azért, hogy melyik gyártó tudja leleményesebben adjusz- 
tálni, propagálni és előnyösebb árban nyújtani. Jelenleg 
az a helyzet, hogy a fodrászok közkedvelt cége a Silber 
cég, úgy ár, mint adjusztálás tekintetében, mint a Pabor 
hajfesték magyarországi vezérképviselete ugyanis egy 
kisebb dobozú csomagolással abba a kellemes helyzetbe 
igyekszik juttatni a fodrászokat, hogy a drogériák által

terjesztett 3—4 pengős festékekkel szemben verseny- 
képesek lehessenek és módjuk legyen olyan olcsón el
készíteni, hogy a magán hajfestők visszatérjenek a fod
rász szalonokba.

A múlt számunkban, 1—4. számig ismertettem a 
festési eljárást, valamint a haj minőségét és az őszszálú 
hajak mennyiségét, melyeknek figyelembevételét egy haj- 
festő sem mellőzheti. Most a hamvas (Cendre matt) 
színekkel való festést ismertetem és előre bocsátom, 
hogy a festéseknél ezek a leghasználhatóbb színek. 
Azért, mert ma a latin és germán keverék hajszínekből 
van a legtöbb és a szemek előtt ezek a színek tükröz- 
tetik vissza a természetes hajszíneket leghübben. Ezért, 
ha a fodrász ezen színek valamelyikével festi be ven
dégeinek a haját, a legnagyobb sikereket érheti el. Azért 
mert a vendég hozzátartozói szemeinek ezáltal meg
szokott és barátságos színt nyújt. De azért maguk a 
polgári hölgyvendégek is szívesen alávetik magukat egy, 
ilyen hajszínfestési műveletnek. Már most, ha bejön egy 
hölgyvendég festetni a haját, kinek hajszíne No 6, sötét 
hamvasszőke, vékony szálú, 25 százalékban őszes, ez 
esetben vesszük a 14 oldalon megjelent hajszínskála 
No 8.-át.

Ha középvastag szálú és 50—60 százalékban őszes, 
ez esetben a No 7 .-es t; ha pedig vastagszálú és 70 — 
80 százalékban őszes, akkor a No 6-os, sötétszőkét. 
Vannak azonban még rendkívül durva szálú, 100 szá
zalékban őszes hajak : sőt előfordulnak azon esetek is, 
amikor az ősz hajak között sok kis 2—3—4 cm. hosz- 
szúságú hajszálak ágaskodnak fel. Ezeket a legnehezebb 
a festékekkel befogatni, tehát az efajta hajak befestésére 
No 5 ös hamvasbarna festéket használjuk.

Az esetben azonban, ha a No 6-os színű hajjal 
rendelkező hölgyvendég a No 8 as színre akarja a ha
ját festetni, akkor eljárásunk a következő: Készítünk, 
mint már ismeretes, 2 deka 30 százalékos hydrogén-

Ha jó és garantáltan akar tartós ondolálást készíteni 
Akkor vegye a technika vívmány csodáját a

K e m é n y - fé le  ta r tó s  g é p e t
A közkedvelt álványosgép után egy újabb szenzációsan 
meglepő jó és egyszerű belső fütéses gépet KONSTRUÁLT 
amely U N I V E R S név alatt jön forgalomba. —
Nyolc fűtőtesttel egész garnitúra ára 120 Pengő.

Kérjen árajánlatot

Kemény Józseftől Baja
Fodrász kellékeket gyártó sp ec iá lisá tó l.

Lerakat: Szász Dezső, Budapest, Bérkocsis u.
— ——  Dudás Sándor, Szeged, Tisza Lajos krt. 19.

Ha jó munkát akar biztosítani vendégeinek, akkor 
KEMÉNY-féle készítményeket használjon !

Tartósnál -  Vizondolálásnál. Darling erősen bodo- 
rító tartósvizet. - -  Curling vízondoláló tixatört. Az egész Európában közkedveltté vált árúk.
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hypeioxid, 10—20 csepp szalmiákszesz, 3 deka víz és 
10 esi ppnyi _ olaj schamponból álló keverékei (fehér 
nenriat szőkítő vizel). Ezzel a keverékkel álkenegetjük 
a vendég haját egy fára erősített újnyi vastagságú vatia- 
tamponnal, 10—15—20 perc múlva, amikor már a haj 
annyin kivilágosodott, hogy megfelel a No 18 as, vagy 
a No 19 esnek, akkor gyengén olaj schampoonnal’meg
mossuk, jól megtörüljtlk, kibontjuk, majd az előre el
készített No 18 as festékkel, az előbbi számunkban is
mertetett eljárási móddal felkenjük. Ha a haj 50—75 
százalékban ősz, akkor a leírt eljárással a No 8-as fes
téket hasznújuk.

A jővő szá nunkban a Chataius—N ílural színek
kel való festést, valamint az elrontott hajak helyrehozá- 
sanak inódozatait fogom részletesen ismertetni.

(Szakcikkeim külön engedélyem nélküli utánnyomása tilos.)
(Dudás).

Beszámoló a nagy versenyekről
Irta: Vértessy István a „H. F. S. O. Egys. 1931.“ elnöke, Bpest.

A nőifodrász ipáiban gyors egymásutánban pereg
tek le az események, amelyek többé-kevésbbé felcsigáz
tak az emberek érdeklődését a szakma iránt.

Nem is csoda, ilyen eredmények után nyugodtan 
mondhatjuk, hogy nem volt b ába való az eddigi küz
delem ezért a csodásán fejlődő művészi iparért, mert a 
fiatalság kezdi megérteni azt a fontos tényt, ha nem 
mozog és nem k pcsolódik be az intenzív munkába, a 
teljes rothadás veszi körül és a kétségbeesett helyzetből 
nincs kivezető út Nézzük csak meg, hogy is végeztek 
fiaink a nagy csatákban ? Február 14. Bécs. Az Inter- 
nationaler Klub dér Damenfriseur 1928. tartotta nagy 
nemzetközi versenyét a XVII. kér. Jörgenstrassen lévő 
Staléhner szálló nagytermében.

Színeinkben Bognár Sindor kartársunk vette fel a 
küzdelmet, erős mezőnyben induh. 3 versenyszámban : 
vas-, víz- és paróka, mind a három versenyben holt
verseny volt, már a II. helyezéstől, ahol csak a sorso
lás peches v o tr  miatt nem tudtunk neki jobb helyet 
biztosítani, mint a vasondolálás 4 ik helyét, a vizon- 
dolálás és paróka 4-ik lie'yét, igaz az is, hogy olyan 
nagy versenyszám, mint itt volt látható túlszárnyalta 
létszámban a budapesti januári versenyt is. Február 28. 
Budapest.

Budapesten az úrifodrászok országos szövetsége 
rendezésében igen nagy feszültség közepette zajlott le. 
Felvonult Budapesten a legerősebb mezőny, a külföldi 
versenyzőkkel szemben, ahol nem kis meglepetésre,

A „Figaró11
csuklós ondoláló vasak 
vezetnek !
Ezen újszerű vasak több évnek tapasz
talatai alapján készülnek, melyekkel a 
legtökéletesebb mély hullámokat lehet 
elkészíteni. A vasakért a gyár s z i v i - 

tosságot vállal. Kapható B.C.D. vastag
ságokban, minden fodrászod cikk ke
reskedőnél. P á r ja  8 .— pengő.

okulva a januári verseny eseményeiből, a külföldiek itt 
már alig tudtak szóhoz jutni. Egyesü'elüok mindent el
követett a versenyzők alapos előkészítésére, hogy siker 
koronázza nehéz munkáit a versenyzőknek. Női hajvá
gásban 1-ső B:czó István, 2 ik Balassa Sándor 4 ik 
Varga Ferenc. — Férfi hajvágás: 1-ső Varga Ferenc.
2 ik Leng Dezső. — Vasondolálás: 1-ső Molnár József, 
2-ik Varga Ferenc. — Vízondolálás : 1-ső Molnár Jó
zsef, 2 ik Varga Ferenc.

Az összetett versenyben, univerzális legjobb fod
rász címet Varga Ferenc, egyesületünk volt bajnoka 
nyerte el, a szép örökös vándordíjjal együtt, szép küz
delem, szép eredmény.

A magyarok teljes sikert aratva vonultak le a po
rondról.

Molnár József kétszer I-ső, Varga Ferenc egyszer
I.-ső, kétszer második stb. Balassa egyszer II.-ik he
lyekkel a nagy külföldieket mind maguk mögött hagyva. 
Gratulálunk és a jövőben még több sikert kívánunk 
nekik.

Március 7.- ik ismét Bécs.
A Klub dér Damenfriseur. meister und prominenfer, 

a megszokott helyen a Hotel Ange Gottes-ben.
Borzalmas utazás után. zuhogó esőben indulva 

(rossz jel) reggel 7 órakor megérkezik 35 magyar fod
rásszal a magyar autóbusz Összetörve mindenki, de 
lélekben teljesen frissen felkészülve, fél 9 órakor kez
dődik az első verseny. Baba fésülés, induló : Molnár 
József.

Fél 10. Tartós ondoláló verseny (reklám színezete 
van). Nagy áldozatokat hozva a gyárosok részéről, mely 
szerény becslések szerint az ajándék, amit a gyárosok 
adlak össze 15 000 Schilling. Ez igen ha ők ilyen ál
dozatot hoznak érdemes a versenyt megrendezni és ér
demes küzdeni a versenyzőknek.

Mezőny : 70 ember, magvarok közül indult 7 ver
senyző, nyer Szabó Albert VIII helyen, Nám gépgyártól 
egy utalványt.

Délután 3 óra teljes magyar mezőny, a bécsiek 
nem kis meglepetésére, számszerűit 1 I en, ez még soha 
nem volt.

Eredmény: 1. Molnár József. A nemzetek nagy
díjában 150 ponttal. Óriási tombolás és öröm az egész 
teremben, minden kiilfö'di versenyző és vendég respek
tálta a szép munkát

Vízondolálás; I Dinzinger, Bécs; 2. KremüllerT. 
Bécs; 3. Molnár József, Budipest.

Vasondolálás: 1 Anton Hold, Bécs; 2. Molnár 
József, Budapest; 3. Binder Marian, Bécs.

Tartósondolálás : 1. Vodlacsek. Prága; 2. Hirschl 
Oszkár, Bécs; 3. Faller, Bécs; 4. Binder, Bécs.

Körverseny, ahol az öt bécsi legjobb eredményes 
versenyző vehetett részt, győztesként 1. Krennmüller F. 
Bécs, 2. Teubner, Bécs lett.

Ami a verseny csendes lefolyását illeti, itt is volt 
egy kis zavaró körülmény. A vasondolálás elő zsűrijé
ben egy igen kellemes magyar faló urat állítottak be, 
ahol kikezdették a magyar fiúkat, erősen utazva Molnár— 
Varga—Szenté és Biczóra, minthogy ott voltunk mi is, 
tehát a botrány már elkerülhetetlennek látszó kirobba
nását fokozta a bécsiek ellenállása, minthogy bejelen
tettük azt, hogy levonu’unk a versenyről, ennél fogva 
jobb belátásra bírva önmagukat, igazságosan döntve 
minden hajat kihúzva simára, vizes kefével, elindu't a 
vasondoláló verseny — természetesen az idegek fel let
tek korbácsolva, így senki sem kapott olyan eredményt, 
mint amit várt, hanem a meglepetések jöttek.

Sokat tanultunk ezen a versenyen, amelyet a jö
vőben mi is elraktározva, mint érett gyümölcsöt fogunk 
hasznosítani.
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Ami a hajszínt illeti, 80 százalék hamvasszőke és 
20 százalék bronzszinü dominált.

A divat irány, a rollni teljesen eltűnt a hosszú 
hajjal együtt, melynek helyébe megjött a rövidre vágott 
haj. Arc és fül teljesen szabadon hagyva, sok loknival. 
Schopp szerűen felfésülve. 8-án már Bécsben mást 
sem lehetett hallani, mint hogy „hála Isten, ez a buta 
divat (rollni és hosszú haj) végre letünt“ és egész nap 
vágták a hajakat az üzletekben.

Igen, ez verseny, ahol a publikum a dominens és 
rögtön alkalmazkodik a divathoz, nem úgy mint nálunk, 
hogy még le is beszélik a vendéget, nehogy levágassa 
a haját. Ezt nem szabad tenni, sőt az üzleti alkalmazott 
legyen az első, aki le kell, hogy vágassa a haját és ő 
legyen a divat első fecskéje.

A Szegedi Úri és Nőifodrász Szakosztály 1937 
évi március 2-án tartott választmányi ülésén kiküldött 
jelölő bizottság által jelölt vezető és bizottsági tagok 
névsora. Jelöltek névsora. Elnök: Palkovits Károly, 
alelnökök : Szántai Kiss János és Mezei Károly, jegyzők : 
Széler Simon és Waltrich János, pénztárnok: ifj. Gott- 
schall János, ellenőrök: Becker Jenő és Thüringer Imre. 
Választmányi tagok. Vetzl Adám, Kopasz Juliska, 
Sári István, Ambrús Ferenc, Schaffer Ferenc, Becker 
Mátyás, Fodor Mihály, Csonka Lajos, Becker Antal, 
Portscheller Qvörgy, Vilof Ferenc, Kovács András. Kul
túr bizottság; Heim Aranka, Dudás Sándor, Hiller Já
nos, Waltrich János, ifj. Gottschall János. Vigalmi bi
zottság. Elnök: Róth Aurél, alelnökök: Bálint Béla, 
Thüringer Imre, jegyzők : Fodor Mihály, Fráter András, 
Kovács András, Keller Miklós, Varga János, Miklós 
György. Fegyelmi bizottság. Elnök : Lenhardt József, 
iegyzők: Tóth András, Rumbach Jakab, Hiller János, 
Mezei Károly, Keller Miklós. Női tanoncvizsgáztató 
bizottság kibővítése. Rumbach Jakab, Dudás Sándor.

A fentiek szerint két három új tisztikar bővítésével a 
a régi vezetőség megválasztása egyhangú kívánság sze
rint lett megválasztva.

A magyar borbély és fodrászmesterek orszá
gos szövetségének kérelmére Budapest székesfő
város polgármestere az 50795/937 V. számú határo
zatával felhívta az eljáró 1. fokú rendőri büntető bíró
ságot arra, — hogy a legális, a szabályokat lelkiisme
retesen betartó és létalapjában megtámadott iparosság 
megvédése érdekében — a jogosulatlan iparűzéssel fog
lalkozókkal szemben gyorsan és szigorúan, példás ma
gatartással járjon el.

Ugyanekkor felhívta a nevezett bíróság figyelmét 
a 172510/1932. számú kereskedelemügyi miniszteri ren
deletre is, melynek értelmében a jogosulatlan iparűzés
sel elkövetett kihágási ügyekben lehetőleg a feljelentés 
beérkezésétől számított 8 napon belül ítéletet kell hozni, 
a megfellebbezett Ítéleteket pedig a fellebbezési határ
idő elteltével azonnal, lehetőleg 24 óra alatt hozzá fel 
kell terjeszteni.

De felhívta még arra is az I. fokú rendőri bün
tető bíróságot, hogy a borbélyipari kihágási ügyekben 
szükséges tárgyalások kitűzésénél a szombati napot 
mellőzzék, mert a legális borbély iparos ezen a napon 
üzleti elfoglaltsága miatt a tárgyaláson való megjelenés
ben akadályozva van.

A szegedi Fodrászok összetartás Clubja.
Hazafias ünnepélyt tart folyó hó 21-én este 8 órai 
kezdettel az Ujvári-féle vendéglő összes helyiségei- 
I en, amikor is március Idusát szavalatokkal és 
méltató beszédekkel ünnepli.

Beléptidfj nincs. Az ünnepi est vacsora nél
kül lesz megtartva, arra való tekintettel, hogy az 
ifjúság teljes számban megjelenhessen. Tánc regge
lig Minden fodrász iparos megjelenését kéri a ren
dezőség.

f i

Legnagyobb várostól a legkisebb faluig lehet már tartós 
ondolálást és hajszárítást végezni,

ha „Tempó American
állványos modern tartós gépet vesz. 16 fűtőtesttel és hozzávaló 
szerelékkel együtt példátlanul álló árakban és minőségben P. 2 0 0 -

Ha „Univers alAmerican”
villany nélkül működő egybeépített haj
szárító és tartós ondoláló gépet vesz. 

Kézzel hajtható modell P. 150 — 
Lábbal hajtható modell P. 170' — 

Csak villany nélküli tartós gép 20 csa
varással dísz kazettában P. 70 — 

Kérjen okvetlen árajánlatot I
fodrászcikk nagykereskedő
től Szeged, Tisza Lajos- 
körút 19. Telefon 22—11.DUDÁS

Köszörülések

Azonkívül az összes fodrászati cikkek 
kaphatók nagy választékban és olcsó 

árak mellett.
közvetítését díjtalanul vállalom.

Az általam közvetített köszörülések u tána napi Villanynélküli szárítógép, amelynek erő-
, sebb teljesítménye van, mint egy villany

árból 10 százalék kedvezmény. hajszárító készüléknek, üzemi költsége
____________________ pedig óránkint 6—7 fillér.
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A fodrászipart űzőknek tudni kell 
azt, hogy mi a veszélyes ?

(II. közlemény.)
A múltkori számunkban 7 pontban foglaltuk ösz- 

sze azon eseteket, amelyek veszélyesek lehetnek a mun
kánk teljesítése közben ; egyben ígéretet tettünk arra 
is, hogy folytatásként majd közölni fogjuk, hogy adott 
esetekben, hogyan kell vigyáznunk, illetve netalán meg
történt eseteknél, hogyan kell a kezelést, a gyógyí
tást eszközölnünk.

1. Ha a spritusz lámpánkkal vagya vízmelegítő
vel vigyázatlanságunkkal tüzet okoznánk, akkor azt leg
ajánlatosabban úgy fojtsuk el, hogy a legközelebb ke
zünkbe jutható ruhát, kabátot, pokrócot, párnát olyan 
formán nyomjuk rá, hogy a (űznek a láng területe tel
jesen le legyen borítva, azután pedig a biztonság szem
pontjából, vizet, hamut, vagy homokot szórjunk a tüzet 
fogó területre, melynek megtörténte után pedig még a 
legcélszerűbb, ha a tűz hamuját rögtön olyan helyre 
hordjuk ki, ahol még az esetben sem okozhat veszélyt, 
ha netalán tán még parázs élne közte.

A 2. pontban említett celluloise fésűk használatá
nál a bekövetkezhető veszély elhárítása érdekében hív
juk fel a vendégeink és az alkalmazottak figyelmét 
arra, hogy lámpa vagy kályha közelében kettőzött éber
séggel ügyeljen, mivel a celluloise tárgyak, mint köny- 
nyen gyullékony anyagok tüzet foghatnak.

A 3. pontban a tartósondolálásnál a fűtőtest át- 
melegedése által esetleg megtörténhető celluloise fésűk 
meggyulladása esetében a gépzsinórt a konektorból hú- 
zuk ki, hogy a melegítése a fűtőtestnek megszűnjék, 
lélekjelenléttel a fejet az említett első ponti eljárással 
kezünk ügyébe eső ruha darabbal borítsuk le. Legbiz
tosabb ezen eset elkerülésére azonban az, ha a taitós 
ondolálásnál fésűt nem tíizünk fel, a vízondolálásnál pe
dig a fésűk feltüzése esetében a szárító gépre kettőzött 
figyelmet fordítunk.

A fésűk gyulladása igen nagy veszélyt rejthetnek 
magukban, éppen ezért a segédszemélyzet figyelmét fel 
kell hívni erre és kioktatni, hogy netalán előforduló ese
teknél miképpen járjanak el.

Hasonlóan hívjuk fel a figyelmét a tűzveszélyes 
petrolok használóinak, hogy ezek is könnyen gyúléko
nyak és kályha, spiritusz vagy gázláng közelében való 
használása esetében az említett óvatosságot és eljárást 
igényli.

A hajfestéseknél nem a hajfestékek a veszélyesek,, 
hanem azoknak a lemosása, illetve a fejbőrön lévő fel
szívódott festékek ledörzsölése. Helytelenül a festék mé
reg tartalmának tulajdonítják az esetleg beálló bőrgyul
ladást, holott ennek bekövetkezéséhez festék sem kell

A hajszőkítésnél is megvoltak és meg is vannak 
még manapság is a nagy kellemetlenségek. Ezek is 
azonban csupán abból állnak, hogy a fodrász iparos 
nem számol azzal a körülménnyel, hogy a méregnek 
ellenszere is van.

A jövő számunkban a hajfestés és szőkítésnél 
előállható veszélyek bővebb magyarázatát adjuk majd, 
egyben közlünk a hibás illetve gondatlan eljárás foly
tán bekövetkezett olyan súlyos eseteket, melyek a tör
vényben ütközött cselekmények miatt a bírósági ítéle
tek kimondásával nyerlek befejezést. Ezeket tanulmá
nyozás végeit minden fodrász iparosnak figyelmébe 
ajánljuk. Éppe iezért a legközelebbi lapszám beszerzé
sét igyekezzék mindazon fodrász iparos biztosítani, kik 
a saját érdekükben okulni akarnak.

{Dudás)

H Í R E K
Szegedi hírek. Folyó hó 1-én miniszleri enge

déllyel lett megnyitva a ÍV. vándor szaktanfolyam a 
segédek és mesterek továbbképzésére. Ezen fodrászipari 
továbbképző tanfolyam az „országos nemzeti munka
központ" szegedi szervezetéoe tartozó 25 tag részére 
rendeztetett 72 órás előadási időre. A tanfolyam felelős 
vezetője ismét Antal Dénes tanonciskolái igazgató, míg 
a szakoktatási teendőkkel Hiller János és Dudás Sán
dor fodrász mesterek leltek a miniszteri engedély alap
ján megbízva. A tanfolyamot Antal Dénes tanonciskolái 
igazgató és Csűrik János a nemzeti munkaközpont sze
gedi körzet elnökének szép beszédei mellett nyitották 
meg azzal, hogy a szaktudás gyarapítása hetenkint 3 
este, három órán át történjék. Ézideig 9 óra hajmunka 
és 9 óra híjfestés előadásával telt el az idő. Ezen el
töltött órákat Dudás Sándor fodrászmester tartotta. Előbb 
a helyes kiszolgálást mutatja be minden órán és azután 
a hallgatók folytatják a modelljeiken a feladott leckét. 
A most folyó tanfolyamon történt meg az a szokatlan 
eset a szorgalom tekintelében, ami Dudás Sándort, a 
fáradhatatlan oktatót 12 éves oktatásai alatt először érte, 
hogy éjjel 11 órakor a tanulni vágyó ifjúság azzal a 
kéréssel fordult Antal Dénes igazgató úrhoz, engedje 
meg azt, hogy legalább 12 óráig tartassák az előadás. 
Ha a látogatások ilyen szorgalommal mennek mindvé
gig, a tanfolyamok legpéídásabb egyike lesz a jelenlegi. 
Itt e helyen kell megemlékeznünk arról is, hogy Gaul 
Károly miniszteri tanácsos úr, mint az országos tanfo
lyamoknak egyik vezetője szegedi tartózkodása alatt 
meglátogatta iskolánkat és igazi hozzáértések mellett a 
tanfolyamok értékére és arra alkalmas szerszámok pót
lására hívta fii a figyelmünket. Egyben ismét előbbre 
jutott az a kívánságunk megvalósulása is, hogy az or
szágos fodrász iparosok kulturális szakmai nevelése ér
dekében a minisztérium filmfelvételeket készíttet az ösz- 
szes történelmi valamint egyéb más frizurákról és azt 
egy vetítőgéppel együtt a tanfolyamok rendelkezésére 
bocsátja. Ha ez sikeirel megvalósu', akkor ezen keresz
tül minden nagyobb városban sikerül a fodrásziparosok 
részére ériékes összejöveteleket valamint bemutatókat 
tartani.

Ezúton hívunk fel minden szakosztály elnökét arra, 
hogy ebben a kialakult gondolataink megvalósításában 
legyenek azáltal segítségünkre, hogy kérjék meg az or
szágos képviselőjüket is, hogy a fenti kívánságaink ke
resztülvitelénél pártolólag legyenek az országos fodrász- 
iparosságnak segítségére. Előre is köszönjük, úgy Gaul 
Károly miniszteri tanácsos úrnak, mint mindazon urak
nak fáradozásait, kik ügyünk sikere érdekében tevé
kenységet fejtenek ki.

Az Országos Fodrász Szövetség levele A bu
dapesti fodrásziparosság tizenhárom év s állandó belső 
harcok után békére vágyva felkészülten vonult fel a köz
gyűlésre, ahol 404 a 130-aI szemben Hufnágel József 
kartársunkat választotta a nőifodrász ipaitestület elnö
kévé, Török Ferencet és Herczog Józsefet alalnökévé.

A megválasztott vezetőség a két ipartestület egye
sítésének programmjával jött és az egész ipar gazdasági 
helyzetének szempontjából döntő győzelmet aratott Vágó 
Viktor irányzatával szemben, amely az erők szétforgá- 
csolásával éveken keresztül akadályozta a szakmai ki
bontakozás és békességre-törekvés lehetőségét.

Az országos mesterszövetség jelentése alap
ján Szolnok város adóhivatalának javadalmi kezelősége 
a szolnoki fodrásziparosoknak fizetési meghagyást kéz- 
besílelt, amelyben a magyar kir. belügyminiszter úr ál
tal 41 481/27. IV. szám alatt jóváhagyott 22.697/1926. 
számú hirdetési szabályrendeletére hivatkozva, a kittig-
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S ilber L eó
fodrászcikkek kereskedését!

Szolid áraimról mindenki meggyőződhet, ha összeköttetésbe lép velem. Hitelképes egyéneknek a legmesszebbmenő 
konditiót nyújtom. Nagy raktáramat kibővítettem az összes fodrászati felszerelésekkel, u ni. 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 választékban. Személyes, 

vagy levélbeni megrendelések a legpontosabban eszközöltetnek.

„PABO R“ amerikai hajfestékemet
több államban is bevezettem már és olyan közkedveltségnek örvend, hogy 
közkívánatra Magyarország nagyobb városaiban is lerakatot fogok létesíteni.

Ugyanekkor számolni; 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 forga
lomba hozok olyan adagolásu, 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, melyből elkészítéskor 2 dekát kap 3 pengőért, biztosítja majd azt, hogy olyan olcsón tud dolgozni, hogy

a vevőkörét megszrporitja minden fodrász iparos.
Ezen uj csomagolású festékeket a jövő hónapban már forgalomba hozzuk.

Árai lesznek : Kisdoboz, amelyben 2 adag van P 2.—
Nagy doboz, egész baj festésére P 2.50
Színskála darabja P 1.50

Keresse fel rendeléseivel minél előbb cégemet és kisérje figyelemmel hirdetéseimet.
Ezen szaklap előfizetőinek készpénzvásárlásnál 3 s z á z n l é k  e g e d m é n y t  n y ú j t o k !
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geszlett borbélytányérok darabja után megállapított évi 
24 pengős hirdetési díj megfizetését teszi kötelezővé. 
Úgy tudjuk, hogy a központi hirdető vállalat az egész 
ország területén bérbevette a hirdetési ügyek kezelését 
és így alapos a gyanúnk, hogy ez a szolnoki próba egy 
újabb adónem rémével fenyegeti a közterhekkel egyéb
ként is súlyosan küzdő magyar fodrásziparosságot, azért 
a szövetség megkeresett minden illetékes hatóságot, hogy 
a szolnoki fodrásziparosságot ettől az újabb súlyos te
hertől mentesítse.

Kérjük a Társelnök urat, hogy b. lapjában az or
szág fodrásziparosságához a fentiek figyelembevélelével 
közlést intézni szíveskedjék, reámutatva : a veszedelem 
nagyságára. Kérjük szíveskedjék az összes vidéki fod- 
rászszakosz.ályok és szövetségünk alosztályainak elnök
ségeit felhívni, hogy amennyiben működé .i körzetükben 
a szolnoki esethez hasonló előfordulna, úgy az esetleg 
kikézbesített fizetési meghagyásokat mindenki azonnal 
fellebbezze meg (15 napon belül) és erről az érdekeltek 
országos szövetségünkét azonnal értesítsék, hogy egy
öntetűen tudjunk ez ügyekben eljárni.

Az óriási munkatorlódás miatt képtelen vagyok 
értesítéseimet részletesebb kidolgozáshan b. rendelke
zésére bocsátani, azért szíves elnézését kérem és vagyok 
megkülönböztetett tisztelettel mestertársi üdvözlettel

Novák József.
Miskolci hírek : Nagyon jól sikerült műkedvelői 

előadással egybekötött táncmulatságot rendezett Hajnos 
Dezső a miskolci szakosztály elnöke, mely estély iránt 
a miskolci Kartársak és azok hozzátartozöi soha nem 
tapasztalt érdeklődést tanúsított. A siker oroszlánrésze 
természetesen Hajnos Dezsőt illeti, aki a jól megjátszott 
sztrepében valósaggal felülmúlta önmagát. A sikerben 
osztozott a szereplőket bekonieraló Takács Lajos kar
társunk is, akt az egész este szellemes konferálásával 
valósággal teljesen lekötötte az egész borbély és fodrász 
társasagot. Kitünően jó volt Nagy Lajos kartársunk is, 
aki nőt imitáló szerepében a íelismerhetetlenségig után
zód egy féijet féltő női személyt.

Nagyon ügyesen táncolt matróznak imitálva Hajnos 
Dezső kariársunk nagy reményekre jogosult kedves leá
nya, Hajnos Magda partnerével, a mindég víg kedélyű 
Steiner Jóskával. Kitűnő alakításokkal játszotta meg sze
repét továbbá Bukos Zoltán kartársunk is, hasonlóan 
a jól megválasziott grófi titkár szerepében Kassai László 
kartárs is, szinte leoilincselte az egesz hallgatóságot.

A jól siket ült előadás után hajnali 2 óráig tánc 
következett, amit az estélyen résztvevő közönség öregje 
és fiatalja kivétel nélkül mindannyian a legjobb hangu
latban, egymást megértő és megbecsülő szeretettel a 
meghosszaóbított engedély kiváltásával egész reggelig 
jó  eizéssel járt.
Győri h irek :

Örömmel és köszönettel vettük László Ferenc győri 
fodrász mester kartarsunk hozzánk beküldött sorait, mert 
látjuk, hogy a győri szakosztály megértette felhívásunk 
értelmét és kartarsunk személyében készséggel áll szol
gálatunkra az ottani szakosztály kebelében történendő 
események mindenkori közlésével.

Példaképül álljon minden szakosztály előtt a győri 
szakosztály azon egyhangú határozata, amelyen rendezte 
az úri és női fodrászok árszabályát.

A szakosztály a következő árszabályokat fogadta el: 
Úrifodrász árszabály.

1. osztály.
Borotválás — -40 f. Hajvágás ollóval P — P. Haj

vágás géppel — 70 f. Fejborotválás T— P. Hajmosás 
—•80 f. szárítással P— P. Kisfazon —'30 f. Nagyfazon 
—•30 f. Bérletréndszer: Havi előfizetés heti két alka
lomra 3 50 f, heti három alkalomra 4 50 f, heti négy

alkalomra 6’— P. Naponkénti 1 0 — P. Bérletjegy 10 
számos 320  f. gyermek kiszolgálás —'10 f.-el olcsóbb. 
Házonkívüli kiszolgálás 50 %-al drágább.

11. osztály.
Borotvá'ás —’30 f. Hajvágás ollóval — 60 f. Haj

vágás géppel —’40 f. Fejborotválás — 80 f. Hajmosás
— 68 f. Fazonigazítás — 20 f. Bérletrendszer: heti két 
alkalomra 2 70 P. Heti három alkalomra 3 50 P. Heti 
négy alkalomra 4 50 P. Naponként 8—  P. Bérletjegy 
10 sz. 270. Gyermek kiszolgálás 10 f el olcsóbb. Há
zonkívüli kiszolgálás 50 %-os felár.

Nőifodrászok :
I, osztály.

Hajvágás —'80 f. Vízondolálás L40 f, fé.hosszú 
1 60 f. Vasondolálás P — P. Híjmosás I — P. Manikűr
— 80 f. Elsőhajfestés 14'— P, utánfestés 10-— P. Tar- 
tósondolálás 10—12 P. Félondolálás — 50 f. Félhajvá- 
gás — 50 f. Nyakkigépelés —'30 f Szemö'dök borot
válás —'30 f. Szemöldökkiszedés — 50 f. Szőkítés 4' — 
P. Pedikűr P — P. Bérlet 10 sz. 8 50 f. Házonkívüli 
kiszolgálás 50 "/» os felár.

II. osztály.
Hajvágás —'60 f. Vízondolálás 1 10 f. Vízondolá- 

lálás félhosszú P30 f. Vasondolálás — 80 f. Hajmosás
— '80 f. Manikűr —'60 f. Első hajfestés 12'— P, után
festés 10'— P. Tarlós ondolálás 9 — 11 P. Fél ondolá- 
lás — 40 f. Fel lnjvágás — 40 f. Nyakkigépelés —'20 
f. Szemöldök borotválás —-20 f. Szemöldök kiszedés
— 40 f. Szőkítés 3’— P. Pedikűr — 80 f. Bérletjegy 
10 számos 7 — P. Házonkívüli kiszolgálás 50 °/°-al 
drágább.

Ugyanezen alkalommal megejtette a szakosztály a 
tisztújítást is és tilkos szavazás mellett az új vezetőség 
tagjai az alábbiak lettek :

Elnök: Rimarcsek József, alelnök: Kun Alajosné 
n. f és Szalay Lajos úri és női f, pénztáros: László 
Ferenc, pénzt, alelnök: Kuitich Alajos és Várnay Jenő, 
jegyző: Kovács Árpád.

Tanoncvizsgáztató bizottság elnöke a mindenkori 
elnök. Tagjii úrifodrászoknál Martin István, László Fe
renc, Lovász Dávid, Szalay Lajos, Maschler Brúnó. Női 
fodrászok: Kun Alajosné, Lichtig Adél, Majdán Mária 
és Kovács Árpád.

Üdvözöljük e helyen az új vezelőséget és kérjük, 
hogy minden igyekezetükkel és tehetségükkel a fodrász 
ipar érdekében munkálkodjanak, mely alkotó munkájuk 
sikeréhez sok szerencsét kívánunk. A tagokat pedig arra 
kérjük, legyenek megértők egymással szemben, szere
tettel fogjanak össze és legyenek mindenben lelkiisme
retességgel segítségére az újonnan megválasztott vezető
ségük alkotó munkájában.

Nehéz súlyú Brillantin helyett 
okvetlen „KUNST“ olajat hasz
náljon, mert megkönnyíti munkáját.

Tudja Ön már azt, hogy mi 
a KUNST olaj? Géppel ondolált 
hajat táplálja és göndöríti. Töré
keny hajnak visszaadja rugalmas
ságát. Száraz hajra kenve fényesít. 
Vizes hajra kenve puhit.

1 liter ára 4 pengő.
20 grammos üveggel 30 fill, ela- 

grammos üveggel 44 fill, eladási

Jövedelmét szaktudással gyarapítsa ! Tanulhat, ha 
az alanti sorokat figyelemmel elolvassa 1 Pár perc alatt 
festhet sötét barnára szemöldököt, bajuszt az

dási ára 50 fill. 50 
ára 78 fill.
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haj, szemöldök és bajusz sülét barna festékkel.
Beszerzési ár: P. P20 Eladási ár: P 2.— 

Használati utasítás:
A bajuszt vagy szemöldököt „ASPÁSIA" folyékony 

shampoonba mártott törülköző sarkával átmossuk, tiszta 
vízzel leöblítjük, szárazra megtöröljük és utána az őszülő 
hajzatot az anyaghoz mellékelt kis ecsettel az egyes (1) 
számú folyadékkal átkenegeljük. 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 lemosási eljárást megismételjük, mely
nek megtörténte utál a festési művelet befejezést nyert. 
Ha véletlenül az arcbőrt is befestenénk, az esetben azt 
az odacseppent festéket bármilyen zsiradékkal gyengéden 
ledörzsöljük.

Ha túl fekete lett, altkor 
az egyes számú festékkel 
ismét utána kenjük és le
mossuk. Ha azt akarjuk, hogy 
túl fekete ne legyen, akkor 
a kettes számú előhívót gyen
géden használjuk, illetve fel
kenés után gyorsan lemos
suk. Ezen eljárások után a 
szemöldök vagy bajusz egy 
hónapon át szép sötét barna 
lesz.

Ezen műveletek után a 
szemöldök és bajusz kör
nyékét jól bekenjük vaselin- 
nal és borotvával a környé
két megformázzuk, a mellé
kelt forma közül azt a formát 

használjuk, amelyik legjobban megfelel a vendégünk 
egyéniségének, majd kölni, vizes törülközővel letörüljük 
és kész.

SZERKESZTÖI-ÜZENETEK
Kiskunfélegyháza. Thury Gábor kartársunknak. 

Köszönjük az utóbbi közleményeit. így szeretnénk min
den városban történt eseményekről tudomást szerezni, 
mert akkor a gondolatainkat is könnyebb lenne orszá
gos viszonylatban keresztül vinni. Ezen sorokon ke
resztül kérjük ne csüggedjenek és folytassák az igazi, 
önzetlen munkájukat tovább. Próbálják meg azt, hogy 
testvéri szeretettel viselkedjenek egymással szemben, s 
meg fogják látni, hogy ki fog kristályosodni ott is a kar
társi szolidaritás.

Makó. Lind Miklós úrnak Sajnálattal vettük sorai
ból azt a hírt, melyet az ottani kartársak szakosztályi 
működéséről közölt. Kérjük vegyen maga mellé néhány 
megértő kartársat és erős akarattal, példaadó munkával 
szoktassák a tagokat a szakosztályukban való tömörü
lésre.

Mezőberény. Roósz kartársunk által írt csatlako
zásukat köszönettel vettük. Kérjük a jövőben minden hó 
10-éig szíveskedjenek a szakosztályuk híreit közölni.

A győri szakosztálynak minden egyes tagját kö
szöntjük. László kartársunk közleményéből kiérezhető, 
hogy példás szakosztályi együttműködésre érettek. So
raikból sok elgondolást példaképpen magunkévá tettünk 
és átvettünk.

Kugler György Budapest. Az egész Szeged ifjú 
fodrászai örömmel olvasták a versenyen szerzett sike
reit. Azt üzenjük csak, rajta, ha főnökeinek örömet és 
előnyt szerez, az nekünk szegedieknek is öröm, mert 
tudjuk, azt, mivel közöttünk nőtt fel, hogy velünk érez, 
akkor is, ha a sikerek ismétlődnek.

Főldesi Lajos úr Hmvásárhely. Ötömmel vet
tük levelét. Kérjük szakosztályuknak minden egyes tag
ját arra, hogy több élénkséget tanúsítsanak a közös 
ügyeikbe.

Kemény József úrnak Baja. Csatlakozásukat 
örömmel vettük. Kérésüket kívánságuk szerint fogjuk 
teljesíteni.

Lázár úrnak Cegléd Sorait örömmel vettem és 
kérem szíveskedjék a jövőben is a szakosztály kebelé
ben történő összes mozzanatokról részletesen értesíteni. 
Az új vezetőséget üdvözöljük és a tagokat pedig arra 
kérjük, hogy egymást megértve mélyítsék ki a szakosz
tályi életet és a kartársi szolidaritást.

Székesfehérvári Kartársunknak (figaró) ígére
tére hivatkozunk és várjuk közleményeit

Szalai Béla úrnak Siófok. Küldeményét meg
kap uk. Látjuk tehetségét munkáiból. Folytassa tanul
mányát tovább. Arra alkalmas időben kérése támogatva 
lesz. írjon többször a jövőben is az ottani helyzetükről 

Komádi. Krucsó Béla úrnak a levelét megkap uk 
és Ígérjük, hogy tovább tanulását elősegítjük Példakép
pen számoltunk be az egyesületünkben arról, hogy a 
tanulni vágyó vidéki ifjúság milyen áldozatokra szanja 
el magát. Dicséretet érdemel bővebben levélben.

Üzenet Sashalmára. Köszönettel vettük az elő
fizetési gyűjtést. Kérjük továbbra is együttműködésüket.

Üzenet az ország összes Szakosztályaihoz I 
Felkérjük mindazon szakosztályokat, melyek még 

mindezideig felhívásunkra életjelt magukról nem adtak, 
hogy ennek értelmében tevékenykedjenek és hozzák tu
domásunkra elhatározásukat.

APRÓHIRDETÉSEK
ELADÓ egy nikkelezett víz
tartály hideg-meleg csöves na
gyon olcsó árban, érd, szer
kesztőségünkben.

HA ÜZLETET VENNI, vagy 
eladni akar hirdessen lapunk
ban.
HA FELSZERELÉSI tárgyai 
vannak eladók, bizza meg an
nak eladásával szerkesztősé
günket.
HA" ÜRES ÜVEGEI vannak, 
azokat szerkesztőségünk a kö
vetkező árakért veszi meg: I, 
literesért 20 fillér, fél litere
sért 14 fillért, negyedliteresért 
10 fillért fizet.

ELADÓ 2 darab fehér festett 
fehér márványlapokkal egybe 
épített fodrász asztal forgó
székekkel és felszerelések
kel úri fodrász be rendezés. 
Darabonkint 120 pengő.
ELADÓK: jókarbanlévő„Dau- 
er gépek" 15 fütő testtel G. S. 
1. és G. S. 2. tipus valamint 
hajszárító búrák és gépek ol
csón cint : Kerekes József 
Miskolc Széchenyi u. 88.
KETTŐ CSÖVES „Siemens" 
gárlmányú 120 voltos nagy 
hajszárltógép egy éves kifo
gástalan állapotban van, áll
vánnyal együtt nagyon olcsón 
eladó. Cint: Kerekes József 
fodrász m. Miskolc, Széche
nyi u. 88.
HA VENNI AIÖAR fodrászat! 
felszereléseket, használt be
rendezési tárgyakat, keresse 
fel szerkesztősegünket. 
ÁLLÁST KERESŐK, vagy cik
kek hirdetésére e kockában 
15 mm. nagyságban 50 fillér 
levélbélyeg, vagy pénz bekül
dése ellenében hirdessenek.

Árpád nyomda nyomása Szi-emi, Nyomdáért felel Szillncr János.

NŐI FODRÁSZ ÜZLET mo
dern felszereléssel, nagy ven
dégkörrel családj okok miatt 
sürgősen eladó. Érdeklődni le
het e lap tarsszerkeszlőjénél 
Kerekes József fodraszinester 
úrnál Miskolc, Széchenyi ucca 
88. szám.

ELADÓ egy majdnem teljesen 
új forfex villany hajvágó gép 
nullás és háromas fésűknél, 
110 voltos áramú 50 pengőért.

ELADÓ egy drb. 3 személyes 
egybe épített úri fodrász be
rendezés 4 illatszerszekrény- 
nyel ellátva 120 pengő.

MISKOLCON egy jóforgalmú 
úri- és női fodrász üzlet tel
jes felszereléssel a belváros
ban családi okok miatt sür
gősen jutányos árban eladó. 
Érdeklődni lehet e lap társ
szerkesztőjénél Kerekes Jó
zsef fodrászmesternél Miskolc, 
Széchenyi u. 88.

EGY hajszárító bura eladó 
Csongrádi sugárút 44. szám 
alatt.
ÁLLÁST NYERHET több se
géd helyben és vidéken, de 
kimondott jó munkaerők ré
szére. Cint a szerkesztősé
günkben.



Fodrász iparos támogatásával,
saját masadat is támogatva, óvod egészségedet és emeled szépségedet!

Női fodrászati kiszolgálások

Orsz, Irány árak
Pengő 1 fillér

A cége
Pengő

m árai
fillér

Ondolálás vassal 1

Ondolálás vízzel 1 40

Hajvágás 80

Nyakgépelés 30

Nyakfazonigazltás 50

Fejmosás 1

Maniciir vagy pediciir 80

Hajszőkítés 3

hajfestés 10

Tartésondolálás 10

Olaj pakolás 1

Szemöldök ívelés 30

Szemöldök festés 1

Arcmasszázás és festés ,

Bérletjegynél 10 százalék engedmény!
A jó munkát és hajnak védelmét a fejmosásnál az 

olajshampoon biztosítja.



Mindenki tudja,
hogy 1937. évi legmodernebb úri és női

berendezések, felszerelések, 

m otorosburák, dauergépek

legolcsóbban kaphatók a köz
ismert és megbízható

OTTMANN ÁRMIN
cégnél. —  Bpest, VI. Teréz-krt. 29. 
(udvarban). — Telefon: 1-155-60.
A z o n k ív ü l :

az összes illatszerek, kozme- 
tikai cikkek acélárúk, vala- 
mint az összes folyékony és

p o r  ha jfestékek olcsón

k a p h a t ó k .

Lelkiismeretes fodrász 
beretválás előtt 
beretváját

LYSOFORMMAL
f e r t ő t l e n í t i !

H ú své ti parfüm jeihez, 
kö ln ivizeihez vásároljon

C O M P E X
i l l ó o l a j a t ,

Vízben oldható olajak minden illatban 
kaphatók:

F isch er  V ilm os
Budapest, X. Fiizér-ucca 21 /a.

Ha jó ós biztos murikét, nem különben vendéget akar 
biztosítani, akkor próbálja meg

„W. H e n r y "
dauer vizet (száraz és vizes) olaj schamponl „Vita Oil“- 
liajpakoláshoz. Vizondoláló fixateur. — Levélbeni érdek
lődőknek mintákat készséggel küldünk. - Eeyben az összes 
„DAUER' gépek közvetítésével foglalkozom.

Magyarországi vezérképviselete:
W e i  s z H e n r i k ,  kereskedelmi utazó 
Budapest, Vili Erzsébet krt, 24. II. etil. 1 l/a.

„Mir” illó olajok  
lakkok 
lemosók  
aetherek

Legfinomabb minőség, legolcsóbb árak.

A The Jolly Joker
hajiögzitö gyártása.

Fenti szükségletét saját érdekében

a „MIR“ vegyészeti vállalatnál
szerezze be eredeti gyári árakon

Budaoest Vili. Aggteleki ucca 4.

KOMOL
hajfesték világm árka!
Kizárólag fodrászok részére „ Ipái i “ 
csomagolást is hozunk forgalomba és 
ennek ára 1.33 P. I adag fesiék tehát 

P 1 33-ba kerül, In ipari csomagolást h sznál.

Ángyán Gy.
fodrászod és kozmetikai 
cikkek szaküzlete

M o s t
Bpest, R ákóczi-ú t:

Ángyón-féle készít

mények közismertek!
Kérjen árajánlatot! (Előzetes számlát.)

Legjobb ! Legolcsóbb !
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